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PREFAŢĂ 

Ediția de față, concepută în două volume, tinde 
să dea circulaţiei largi scrierile cele mai caracteristice 
ale lui Dimitrie Bolintineanu. Primul volum aduce o 
alegere din colecţiile de poezii consacrate de edițiile 
din 1865 şi 1877, după care ne-am condus în cea 
mai mare parte în transcrierea textului dat de noi. 
La acestea am adăogat câteva bucăţi pe care le-am 
extras din periodicele timpului sau din volume ce 
sau bucurat de o circulaţie mai restrânsă. Respectând 
riguros textul, am reținut. titlurile colecțiilor aşa cum 
ele au fost consacrate de ediţiile amintite; n'am 
înțeles însă să le reproducem în întregime şi nici să 
păstrăm aceeaşi dispoziţie a materialului. Deasemenea 
am actualizat ortograjia, dar am căutat să evităm 
un fapt care se petrece adeseori sub ochii noştri: 
fraudarea limbii scriitorului, sub pretextul transcrie- 
rii actuale a textului. 

Volumul al doilea va cuprinde a parte din scrierile 
în proză ale lui Bolintineanu. La sfârşitul lui vom 
da o bibliograjie a lucrărilor poetului și a studiilor 
mai însemnate ce i-au fost consacrate. Ea va fi ur- 
mată de un glosar, care va concentra cuvintele mai 
puțin cunoscute limbii curente, dar frecvente la Bo- 
lintineanu. 

Sibiu, 1 Septemvrie 1941. 
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INTRODUCERE. 

rr 

Vreme îndelungată, Bolintineanu s'a bucurat de un 
"prestigiu literar particular, concurând puternic regali- 
tatea, literară a lui Vasile Alecsandri. Târziu chiar, un 
cercetător ca, Aron Densusianu arăta o preferinţă mar- 
cată pentru opera, sa, în care descoperea comori poe- 
tice, pe care zadarnic le căuta în opera lui Alecsandri 
sau Eminescu. Această supravaloriticare a foșt fa- 
tală poetului, al cărui prestigiu avea să scadă la 
bursa valorilor cu atât mai jos, cu cât mai. puţin me- 
ritate erau înălțimile la care îl ridicase fluxul admira. 
ției anterioare. Studiile care au căutat să-l reabiliteze 
au fost lovite de acelaşi diseredit de care fusese lovită, 
şi opera poetului. Este drept că o glorie literară” ca, 
aceea a lui Bolintineanu nu putea fi reînviată de pu- 
terile mărginite ale unor cercetători ca Pavelescu sau 
Pătraşcu. 

Este însă tot atât de drept că această glorie nu 
mai poate fi reînviată în formele ei trecute: însem- 
nătatea lui Bolintineanu nu trebue căutată în valoarea, 
artistică a operei sale, ei în semnificaţia pe care această 
operă o prezintă în cultura română. Bolintineanu ră- 
mâne scriitorul cel mai caracteristice pentru epoca. în 
care a scris, epocă agitată de pasiuni politice puter- 

„Dice, care impuneau scriitorului un ideal străin de artă. 
Observaţia, valabilă : peritru întreaga literatură, ro- 
mână, este valabilă în chip deosebit pentru literatura, 
din Muntenia. Faptul se explică prin amploarea, ps care 
mișcarea revoluţionară, din 1848 a luat-o aici: parti- 
zani ai revoluţiei, scriitorii munteni militează, pentru 

-5 

.



triumful ideilor ei atât în ţară cât şi în străinătate, 

unde cea mai mare parte dintre dânşii sânt nevoiţi 

să caute un refugiu. Sentimentul că poporul român 

trăia clipe ce hotărau pentru timp îndelungat de 

soarta lui se desprinde cu putere din scrierile vremii; 

era, deci firesc ca, fiecare Român conştient să fi căutat, 

părăsind idolii adoraţi în trecut, să activeze pentru 

câştigarea luptei naţionale. Şi dacă, înainte de revo- 

luţie, poezia năzuia deopotrivă către valorile artistice 

întrupate în capodoperă şi către valorile morale şi na- 

ţionale, situaţia ce se creează prin revoluţie fac> ca ea 

să, devină un instrument de luptă politică şi să capete 

adeseori aspectul unui articol de ziar verzi ficat. 

Bolintineanu este conştient că misiunea sa pvetică 

era, determinată de necesităţile societăţii românești din 

acea vreme şi este nemulţumit că această misiune de- 

păşea puterile sâle. In prefața volumului din 1847, el 

spune că poeziile pe care le publica atunci erau „pu- 

țin solide” şi încă şi mai puţin demne „a fi privite 

ca nişte opere de care avem trebuinţă într'acest timp, 

când naționalitatea română se deşteaptă ca o auroră 

după o lungă noapte”. Acelaşi an aducea şi colecţia de 

poezii a lui Cesar Boliâc, în a cărei prefaţă poezia era, 

concepută cu atribute grandioase: ea trebuia să pri- 

menească mentalităţile, să reformeze întreaga societate 

şi s'o aşeze pe baze noi. Era o schimbare în mentali- 

tăi şi Bolintineanu, care prindea pulsul zilei, își ju- 

deea opera în raport cu aceste cerinţe înalte, cărora, 

ea nu le corespundea, decât în parte. V olumul aducea. 

cunoscuta, elegie O fată tânără pe patul morţii, a cărei 

publicare în Curier de ambe sexe făcuse celebritatea, 

poetului, şi alte câteva poezii ce destăşurau aceeaşi 

tonalitate minoră. El aducea însă în acelaşi timp şi 

poezii care trădau o participare mai activă la mentali- 

tatea epocii: este balada istorică, inițiată pe laturea 

cea, mai accesibilă poetului din acele timpuri, — cea 

'galantă. Intâlnim însă aici, în forme ce vor fi revi- 
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zuite ulterior, şi Cea din armă noapte a lui Mihaiu 
Viteazul, Ștefan cel Mare şi maica sa, Ferentarul, 
Mircea cel Mare și solii, Mihai scăpând stindardul. —- 
Şi o mărturisire asemănătoare face el aproape de ca- 
pătul carierei sale poetice, în prefața, colecţiei de poezii 
Câmpul și salonul din 1869: scrise sub influeuţa unora 
din marii poeţi ai antichiţăţii eline, poeziile din acea 
colecţie, care datau din tinereţe, exprimau necesită- 
țile sutleteşti ale poetului; erau aşa dar inutile pen- 
tru societate, care s'ar fi putut apleca spre ele numai 
din curiozitate; şcoala, poetică, sub influenţa, căreia, ele 
luase naștere încetase de multă vreme de a, mai exista, 
find înlăturată de alte cerinţe: acelea de „a se cânta 
eroii, faptele lor strălucitoare, durerile şi aspiraţiunile 
națiunii”. La, data când făcea această mărturisire, 
poetul dăduse baladele istorice şi Trajanida, aşa încât 
el putea socoti răscumpărată în parte dezertarea din 
prima, lui tinereţe. Insistând însă asupra frecventelor 
sale erezii, Bolintineanu ne face să vedem că el atri- 
buia poetului modern un rol asemănător aceluia. pe 
care bardul îl avea în societatea, caledoniană: un sol 
al trecutului, pe care străbunii îl trimiteau să stimu- 
leze pe urmaşi. 

Aceste erezii erau însă explicabile în lumina con- 
cepţiei pe care poetul o avea despre poezie. În pre- 
țioasele articole în care el vorbeşte despre colecţia de 
poezii poporane a lui Alecsandri şi despre literatura, 
română din trecut, Bolintineanu ne spune că adevărata, 
poezie este aceea care dă expresie sentimentelor ; că ea, 
trebue să se nască din inimă, nu din cap; şi că trebua 
să izbucnească spontan, aşa cum izbucnea cântecul 
cântăreţului lui Goethe: „cum cântă paserea, cum 
murmură, râul, cum vâjăie vântul în frunze”. Pornind 
de aici, era, firesc ca el să creadă că prima în ordinea 
apariţiei este, poezia lirică; ea, datează din epoca în 
care societatea nu era, încă organizată, când arta nu 

» putea exploata decât vieaţa sufletească a individului 
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izolat. Organizarea, societăţii aduce după sine apa 

riţia viciului şi necesitatea de a-l combate; de aci iau 

naştere, în ordine literară, safira şi comedia; ea aduce 

în acelaşi timp ciocnirea între indivizi şi durerea, care 

dau naştere tragediei şi ciocnirea, întae popoare, care 

provoacă, în poezie, apariţia, epopeii. Oricărui gen ar 

aparţine însă, poezia trebue să fie simplă şi naturală. 

A fi „naturală” nu însemnează cu toate acestea să 

reproducă natura cu fidelitate: oricât ar fi de realizată, 

o astfel de poezie ar fi înfrântă în lupta ci cu rea-- 

litatea, înzestrată cu vieaţă şi mişcare. Plecând dela 

această realitate, poetul „trebue să creeze asupră ele- 

mentelor ce îi sunt date, altfel face articoli de ziare 

în loc de poezie. Astfel, când tratează sujete istorice, 

esprimă fapte, eroi, el cată să adaoge lângă realitate 

o viaţă nouă pentru eroii săi şi să-i facă a străluci 

într'o rază de imagine”. Creată în felul acesta, poezia 

are. un scop precis: acela, „de a curăţi sufletele prin 

amintirea virtuţilor şi descrierea patimilor, având tot- 

tele prin simtimentul 'admirării, de a le întări prin 

amintirea. virtuţilor şi descrierea, patimilor, având tot: 

dauna în vedere îmbunătăţirea soartei omului. Umani- 

tatea, în a sa realitate, este totd'auna plecată spre 

pământ, împinsă în trebuinţele materiale; poezia, cată 

să, fiă un intermeziar între materie şi între spirit, să 

tinză a o 'ridica spre cer”. Și pentrucă răspundeau 

acestor cerinţe ale artei, Bolintineanu înţelegea să so- 

licite admiraţia lumii pentru poeziile poporane cu: 

lese de Alecsandri, care se aflau cel puţin la aceeaşi 

înălţime la care se afla și poezia scoțiană. 

Concepţia idealistă a scriitorului se întemeiază astfel 

în parte pe exemplul poeziei caledoniene. Accentuăm 

în mod intenţionat faptul acesta, care ne va ajuta să 

ne: explicăm unul din aspectele esenţiale ale poeziei 

lui Bolintineanu, preromantismul. Cercetările închinate 

până în prezent poetului au ignorat: acest capitol cu 

desăvârşire sau l-au notat fugar, limitându-se în ge- 
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neral la înregistrarea influenței lui Biirger, a cărui 
Lenore a putut sugera lui Bolintineanu ritmul în care 
se consumă cavaleadele sale. Articulațiile cele mai pu- 
ternice ale operei sale în preromantism “trebuesc cău- 
tate însă, în scrierile lui Volney şi în poezia ossianică,. 

In această atmosferă trebue încadrată şi judecată 
balada sa istorică. Bolintineanu năzueşte să ne dea, o 
frescă, a, istoriei române, în care trecutul să fie înfă- 
țişat în deosebi în idealurile de care sa condus şi 
în acţiunile luminoase în care ele sau realizaţ. Pentru 
aceasta, el aduce. în scenă figurile mari ale trecutului: 
Mircea, Ștefan, Vlad "Ţepeş, Neagoe Basarab, Petru 
Rareş, Mihaiu, Radu Şerban; mama lui Ştefan, mama 
lui Mihaiu, Rossandra, Maria Putoianca,; Preda Bu- 
zescu,. Popa Stoica, Grozea Vornicul și altele defi- 
lează în versurile sale uniforme, purtând aceeaşi unică, 
mișiune. Balada, capătă în felul acesta, o valoare nor- .* 
mativă şi pentru potenţarea acesteia ea recurge ade- -. 
seori, la, formule sentenţioase şi ia tonul insinuant al 
reproşului care stimulează: | 

Unde este timpul cel de bărbăţie, 
Când murea Românul pentru datorie? 

sau, într'o formă puţin schimbată: 

Unde este timpul cel de vitejie? 
Timpul de mari fapte? vai! n'o să mai vie! 

Despoiată însă de această semnificaţie, balada, care 
aduce şi unele frumuseți incontestabile de detaliu, se 
reduce la un material oarecare, în care Titu Maiorescu 

„putea, pescui câteva figuri stilistice izolate, făcute 'să 
ilustreze -concepţia sa despre stil şi în care, recent, 
D. Călinescu putea descifra câteva momente de plas- 
tică a dinamismului şi de simţ acustic. Lipsite de seva 
timpului, personajele sale istorice fraudează strident, 
mediul lor istorie. Eroii lui Bolintineanu se desprind 
adesea din balada medievală occidentală şi poetul îşi 
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închipueşte că pentru localizarea lor este deajuns să 

le împrumute un nume din registrul onomastice al i3- 

toriei române. Doamna lui Negru din balada Doamna 

lui Negru şi bardul ar putea fi tot aşa de bine 

Doamna, oricărui alt Domn român, la, curtea căruia un 

Minnesăn ger, transformat pentru circumstanţă în bard 

scoţian, ar fi întonat acelaşi cântec goethean, pe care 

Bolintineanu îl cunoștea prin traducerea franceză a 

lui Blaze de Bury: 

La alţii dă cupa, la alţii dă calul! 

O Doamne, eu cânt 

Cum fâşâie frunza, cum vâjâie valul, 

Cum vuvue-un vânt, 

Raportată în general la Neculcea, la, Florian Aaron 

şi la Kogălniceanu, balada eroică a lui Bolintineanu 

a fost văzută în deosebi sub laturea anecdotică. Dar 

„dincolo de materialul istorie, rămânea de pătruns 

întregul proces de elaborare, în cursul căruia, scriito- 

mul făcea să acţioneze resorturi pe care el le împru- 

muta de aiurea. Ochiul său, reţinut de obiceiu în arti- 

ficiile decorative, nu era făcut să prindă ritmul în- 

terior al vieţii. Personajele sale se creează dela exte- 

rior prin acumulare de gesturi şi de colori, pe care 

poetul le orchestrează după legile unei mecanici sim- 

“pliste. In ordinea aceasta, el a împrumutat câteva din 

gesturile de ritual ossianie, a împrumutat nenumă- 

ratele banchete şi slăbiciunea, nesfârşitelor cuvântări: 

acţiunea. lui epică se urzeşte în general în cursul unei 

cuvântări şi se consumă fulgerător întrun final abre- 

viat: 

Ştefan se întoarce şi din cornu-i sună, 

Oastea, lui sdrobită de prin văi adună. 

Lupta iar începe, dușmanii sdrobiţi 

Cad ca nişte spice de securi loviți. 

Ei plecară "'ndată să se războiască ; 

La Tismana bate armia nemţească. 
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Atunci Ştefan, Domnul mare, 
La oaste plecă 

Şi de oştile barbare 
"Țara curăță, 

Dup'aceste vorbe, Ştefan strânge-oştire 
Și 'nvingând păgânii, 'nalţă-o mânăstire, 

Şi totuşi balada, aceasta, al cărei obiect în ge- 
neral nu este acţiunea, ci harnașamentul verbal al ac- 
țiunii, este plină de mişcare: un univers de gesturi, 
a, căror ritmică svârcolire nu isbuteşte cu toate acestea, 
să dea sentimentul vieţii. Mecanizată, vieaţa, sufletească 
a personajelor sale este lipsită de congruenţă, ea, se des- 
tăşoară în lame discontinui și isomorte, ceea ce face ca 
sub nume diferite să existe un personaj unic: 

Du-te la oștire, pentru ţară mori 
Și-ţi va fi mormântul cununat cu flori — 

spune mama lui Ștefan cel Mare; iar Teodosia, mama 
lui Mihai Viteazul, o repetă de aproape: 

Ştirea ta e tristă foarte, 
Nu că fiu-meu a murit, 

Dar că chiar prin a lui moarte 
Pe Români n'a desrobit. 

Mircea spune: 

Astfel, decât lanţul brațul să-l încingă, 
Ce-i Român, ce-i nobil astăzi să se stingă: 

şi la fel spune și Mihai: 

Astfel e vulturul ce pe piscuri sboară; 
Aripile taie-i, că ar vrea sâ moară! 
Astfel e Românul şi Român sunt eu 
Și sub jugul barbar nu plec capul meu. 

Extirpând individualul, Bolintineanu îşi simplifică, 
„astfel personajele până la fruntariile categoriei, ceea ce 
le duce la funcţionarea automată a unor fabricate de 
serie. În aceste condițiuni, peisajul din balada lui, iz- 
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vorit, dinti”o paletă obosită și lipsită de varietate, va 

avea acelaşi aspect de fabricaţie de serie, care se 

poate administra oricând şi oriunde: 

Pe o stâncă neagră, într'un vechiu castel, 

Unde cură 'n poale un râu mititel— 

Pe un pisc sălbatic și vijelios 

Unde urlă 'n poale Argeșul spumas. 

Sau: 

Ca un glob de aur luna strălucea 

Şi pe-o vale verde oștile dormea; — 

Dar pe-un vârf de munte stă Mihai la masă — 

Sechiel Moise, mândru de oștile sale, 

Aştepta Românii pe o verde vale; 

Dar pe-un pisc sălbatic ce din nori ieșia 

Ca o frunte d'aur luna strălucea. 

Acolo se aşează căpitani la masă — 

Luna plină 'nalţă discul ei pe munte 

Stoica stă la masă cu cei mai de trunte. 

Incapabil de a intui trecutul ţării în eroica lui as- 

prime, Bolintineanu populează, istorii Românilor cu 

ghirlande întregi sau cu „semighislande” de doamne 

şi cavaleri galanţi, strălucitori în dantele şi carmin, 

care se adunat în jurul tronului ca să guste deliciile 

cântecelor unor cântăreţi rătăcitori. Este, în această 

dszertare dela realităţile autohtone, dovada cea mai 

elocventă că poetul nu era ceea ce căuta să fie, — 

uriașul care să smulgă din timp. istoria, şi sub greu- 

tatea ei să strivească pe pigmeii zilei. 

Sub aceste auspicii puţin favorabile, poetul se în- 

drumează către epopee. Persista, convingerea că pres- 

tigiul naţional era ştirbit atâta timp cât literatura ro- 

mână nu era îmbogăţită cu o epopee cu subiect is- 

toric. Epopeea fusese visul generaţiei Asachi-Heliade, 

dar o zână rea o împiedecase să apară: Ştefanoida lui 

Asachi fusese distrusă, se spune, de focul din. 1827; 
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Ștefaniada lui Negruzzi dispăruse deasemenea în 
chip misterios, iar avântul epic al lui Heliade fusese 
sugrumat; de aflarea unui document inoportun, care 
făcea, ca Mihaida să fie părăsită abia începută. Mai 
puţin îndreptăţită decât toate acestea să, existe, ni- 
ciun cataclism nu s'a abătut totuşi asupra Traianidei 
şi n'a. distrus-o. Exerciţii pregătitoare făcuse scriind 
Andrei. sau luarea Nicopolei şi mai cu seamă Sorin 
sau tăierea boierilor, poemă al cărei început se fixează 
sub influenţa lui Faust. Epopeea . lui. Bolintineanu 
ni sa transmis în trei forme, dintre care numai ul- 
tima, apărută în broșură în 1870, narează acţiunea, 
până la capătul ei. Prima dată ea apare în Albina 
Pindului din 1868, în numărul din 1 Iulie, unde ni 
se dau câteva fragmente din cântul I; a doua oară 
apare în aceeaşi revistă, în 1868—1869. De data; 
aceasta opera este împărţită în „doine” Şi, în cele 11 
doine pe care le cunoaştem, naraţiunea înfăţişează 
retrospectiv primul război al Romanilor cu Dacii şi 
începe să întăţişeze războiul al doilea. Graba, în care 
a fost lucrată și revăzută încarcă, opera cu o serie de 
contradicții nu numai dela o variantă la alta, vi chiar 
în cuprinsul aceleiași variante. Lucrurile acestea ră- 
mân însă de o importanţă secundară faţă, de lipsa to- 
tală de intuiţie a, istoriei de care poetul dă dovadă, 
faţă, de statornica falşitate a tonului. Deşi relativ 
orientat; din punct de vedere istoric, ochiul poetului 
este, cu totul deviat când caută să prindă, vieaţa, ce 
„vibrează în dosul documentului. Dacii lui Bolintineanu . 
nu sânt barbarii aspri care au pus în primejdie vieajţa; 
Romei, ci niște Sibariţi pe care Horaţiu i-a deprins 
să-și ascundă în umbră, râsetele amoroase: 

În templul Dochiei tumina pătrunde 
In umbră și tradă larcinii d'amor 
Amanţilor tineri ce umbra ascunde, 
Ce vin şi-aduc zeei ofrandele lor, 
N'auzi decât imnuri d'amor profumate,; 
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Un fremăt de rochii, plăcute mişcări 

Şi blânde complângeri, suspine-amorate, 

Proteste și râse şi dulci sărutări. 

Un foc de dorinţe pe faţa juniei 

Purpură şi face să ardă-al ei sân; 

Se varsă în aer profumii-ambroziei: 

Şi simţul se 'mbată d'amorul divin. 

Dochia este Eudochia, soţia lui Zamolxis, protec: 

toarea Dacilor în primele variante și dușmana lor în 

cea, din urmă. Bolintineanu năzuește să creeze 0 mito- 

logie a Dacilor şi pentru aceasta împrumută câte ceva 

din mitologia populară română, imaginează el însuși 

câteva, elemente şi însufleţeşte totul de spiritul mito- 

logiei eline. Zamolxis este văzut ca un Zeus care pre- 

zidează adunările zeilor, care are neînţelegeri cu zeițele 

şi pe: care Eudochia l-ar trăda bucuros. Dar Dacul 

Oneu, către care se îndreptează dorinţele sale nelegiuite, 

nu iubeşte decât pe sora lui Decebal, Lazeea. Există şi 

o Cosinzeană, cu atribute nedefinite: văzută uneori 

ca Diana, ea nu se sfiește totuşi să cumpere cu far- 

mecele unor zâne. ale sale serviciile regelui Istru. În- 

tâlnim şi pe Făt-Frumos, fiul Eudochiei, care se con- 

fundă uneori cu „bălaiul Phosphoros” şi care aduce 

ceva din Cupidon şi din Mars; întâlnim şi ursitoaxele 

care, fără să se cheme ca în mitologia, grecească, în- 

deplinese acelaşi oficiu după același ritual. 

Aceeaşi vedere lipsită de claritate o aduce poetul 

şi în definirea acţiunii umane; eroii lui sânt construiți 

din bucăţi disparate, a căror natură diferită, nicio al- 

himie poetică n'o poate reduce la unitate. In felul 

acesta, se înfăţişează Decebal, pe care Bolintineanu l-ar 

vrea tăiat din negură şi din fabulă şi l-ar proiecta 

imens pe „muntenatici vârfuri”. Dar uriașul nu prinde 

consistenţă, regele dac rămâne o marfă comună. Că- 

zut în captivitatea, lui Vesura, regele Iasigilor, el 

„este salvat de soţia acestuia, Tilia, care se "'ndrăgos- 

teşte de dânsul; prins de Sauromaţi, el scapă de 

moarte prin aceeaşi Tilia, care, după ce fusese soţia 
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lui Vesura, devenise fecioară, fiică a regelui Eval şi 
preoteasă în Taurida: „Cunose pe Decebal, jur că e 
el”, spune fecioara, autorizaţă de experienţa ante- 
rioară. Și la un banchet pe care ea îl dă lui Decebal, 
după ce o sclavă cu „vocea sa tânără dulce mugește”, 
fiica, regelui își îmbie oaspele la dragoste, pentrucă, în 
această ordine preoteasa fecioară, știe care este schimbul 
cel mai avantajos: în locul cerului şi al lui Zamolxis, 
pământul și Decebal. Să mai adăogăm că, spunând 
toate acestea, Bolintineanu este totuşi de bună cre- 
dinţă? Aceeaşi lipsă de consecvență o aduce el şi în 
prezentarea Lazeei. Cu apetituri de Clorindă, sora lui 
Decebal ar. trebui, în economia totalului, să personifice 
castitatea şi eroismul și prin destinul său să constitue 
unul din cele mai tragice momente ale epopeei. Dar 
virtutea Lazeei este foarte problematică: robită cu 
totul lui Oneu, sufletul său arde cu toate acestea de 
dragoste şi pentru Massiam Romanul, pe care nu se dă 
înapoi să-l primească în casă. Apreciind aceste merite 
ale ei, marele pontitice ar dori ca ea să se sacrifice 
pentru zeiţa Eudochia şi mai cu seamă pentru el. Con- 
ştient că în istoria lumii femeile au câştigat cu gra- 
țiile lor ceea, ce au pierdut armatele, el o îndeamnă să 
cucerească cu farmecele ei trupeşti pe Traian și să 
salveze în felul acesta Dacia. Dar pudica fecioară se 
revoltă la propunerea de a sacrifica zeiţei Eudochia, 
care din loc în loc este și zeița amorului liber: „al 
Budochiei cult, o pontifice, n'are morală”. Ifigenie 
emancipată, ea se revoltă cu atât mai tare când pre- 
simte că ar putea fi sacrificată, şi altfel de cum cerea 
zeiţa: 

„Dar ce fac preoţii zeei când popolul : 
Merge cu armele ca să combată? 
Când geme Dacia şi varsă lacrime? 
Ei de plăcerile nopţii se 'mbată, 
Strânşi în orgiile mari ale templului, 
Cununând frunţile, cupele ?n flori, 
Cu preotesele cele impudice, 
Dela apunere până la zori, 
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„Vergura rece” Lazeea este tratată de Bolintineanu 

dipă un procedeu sui-generis, el o face să fie ucisă 

de preoţi în: varianta a doua, pentruca în varianta a 

TIlia so ducă în raiu. Aici este văzută de Decebal 

care, ca, atâţia, eroi literari născuţi în urma Divinei Co- 

medii, întreprinde o călătorie în împărăţia umbrelor, 

vizitează cele şapte iaduri şi cele şapte raiuri. Dar nu 

numai Dante şi Tasso au fost prezenţi în mintea, 

poetului român; în anumite momente, eroii. lui îm- 

prumută gesturi din Eneida, iar unele momente. se- 

cundare, cum ar fi schițarea unei 'căderi- a îngerilor, 

aduc aminte de Paradisul pierdut al lui Milton. Şi totul 

este răcorit de un puternic suflu ossianic. 

Nu este locul să se stărue asupra dramelor istorice 

ale lui Bolintineanu; lipsa de pătrundere psihologică 

a personajelor şi neverosimilul intenţiilor răsar aici 

mai violent decât oriunde.: Plin de bunăvoință față 

de poet, Eminescu explica nerenşita lui în dramă prin 

faptul că ţintise prea sus, că ar fi vrut să dea Ro- 

mânilor un Shăkespeare. Dar iufluenţa, lui Shukespeare 

nu poate rodi decât întrun anumit climat sufletesc; 

altfel distruge. Şi pe Bolintinsanu l-a distrus. 

Colecţia din 1847 nu aducea însă numai balada, 

istorică, ci şi balada fantastică Genul - fusese culti- 

va, încă de mai înainte în literatura română, iar Bo- 

lintineanu însuşi avea să arate şi după această, dată 

_o marcată preferinţă pentru el. O noapte la morminte, 

Mihnea şi baba, Fata din dafin, Domnul de rouă, 

Peştera muştelor, Herol, Capul Avarilor, Dochia, Ţe- 

Jele, — spre a nu cita decât pe cele mai cunoscute, — 

sânt tot atâtea sondaje în lumea fantasmelor, în cursul 

cărora Bolintineanu a izbutit, în anumite momente, să 

prindă fiorul adevăratei poezii. Primele două, publi- 

cate în colecţia din 1847, rămân cele mai puternice 

din tot ce Bolintineanu a dat în această ordine. O 

16



  

  

. fr 2, (a Papa. a 

o ziafi apa ap? EI Arma i “ 

4, pre fre oo ping n pizs acea . 

„Y PA, I7 se € f" 7; pr, imp mă arte 

A « zi sv mâne 7 i «dia Pda dr d ase 

Demn ff fapt Dao moca ap ia 

-p pr de at "pe > 

Da. E asr. ze 5 
. „. sie. s.f PP pre: 

<> : . : 
Zara „fre Ie „n. "i 1 dat PI A ara i / 

—— Vama. Bis de ă 

a emit 4, dati a. 4 1. pr Li sf > 

ea pro 4, pp Sp 7 “, ms a. apt 

pe o Je fagi | 

m. Li ra E app 

    
sr mar 1 [ia Mah 

rep i, fi: Dep 

pt Ai ca mima ar erau a. 

în pri pi 

E, .: i 

   

a pei pia bei 

Tata dela Cozia.   

7 non s dir ear ..p vara tape zopte 

      

      

  

» 
îi GiATRALĂ Uăi



noapte la morminte aduce în scenă pe un Caligula 
îmbrăcat în roba penitenţei creştine şi sbătându-se 
într'o atmosferă apocalipiică de macabru şi halucinant. 
Rătăcit în noapte, poetul înaintează pe cărări sălba- 
tice; tăiate din lună, fantasme râdeau pe-o mânăs- 
tire; pe fundul nopţii treceau duhuri neguroase şi 
de-a-lungul drumului scheletele scoteau din. mormânt, 
mânile lor hidoase: gesturi macabre, izolate în spa; 
țiu, dar.pe care poetul le uneşte ţesându-le în pânza, 
aceleiaşi atmosfere de lunatism, în care o pulbere 
albă de oase omenești îmbracă pleoapele şi buzele că. 
lătorului. Poezia aduce unele puncte moarte în destă- 
şurarea, sentimentului, aduce unele vlişee de expresie: 
când cineva spune, la, acea, dată, că luna este „regina 
nopţilor”, de bună seamă nu culege o floare stilistică, 
neculeasă înaintea lui. Dar pre deasupra, tuturor aces- 
tora, se încheagă o puternică atmosferă, în care glasul 
mortului ce-şi caută moemârtul răsună lugubiu: 

Deschideţi, schelete, aceste mormânturi, 
Căci ploaia se varsă pâraie din nor, 
Căci vântul mă bate şi câini mă 'nconjor 
Și ielele albe duc hore pe vânturi, 

Aseară, când umbra cădea pe pământ, 
leşii să văz luna jucând pe ruine, 
Căci două schelete gemeau lângă mine 
Ș'un verde balaur sbura prin mormânt, 

Dar luna s'ascunse d'odată 'n furtună 
Și astfel ca spicul de vânturi uscat, 
Vârtejul pe mine in văi m'a sburat 
Pe unde infernul sabatul adună. 

Prima întrebare care s'ar putea pune ar fi dacă, în 
poezia mormintelor a, lui Bolintineanu, s'ar putea 
vorbi de meditaţia preromantică în stilul lui Gray 
sau Young? Înclinarea meditativă n'a lipsit poctului, 
dar mormântul nu-i îngăduia, decât meditaţia, între li- 
mite restrânse. Spiritul său se simte ispitit să des- 
făşoare mai de grabă momentele de satanism incluse în 
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temă, el simte voluptatea, ororii care face să vibreze 

straturile ancestrale ale conştiinţei omeneşti. Mai mult 

decât oriunde, faptul acesta, se simte în Mihnea şi 

baba, poezie de un puternic suflu demonie şi de mari 

efecte onomatopeice. În forma ei ultimă, poezia or- 

chesirează în debut tonalități scăzute: un mormânt 

negru, o:lampă ce se stinge asupra lui sub atingerea 

aripilor, o buhă ce se plânge, demoni ce se adună pe 

munţi şi urlă. Şi deodată descrierea irumpe într'o 

rară precipitare ritmică: 

In peştera Carpaţilor i 

O oară şi mai bine, - 

Vezi templui Pacinaţilor 
Ce cade în ruine 

— Un templu ruinat în fundul unei peşteri şi amin: 

tirea Pacinaţilor într'o poveste din vremea, lui Mihnea 

cel Rău aduce, pentru cititorii lui Bolintineanu, o 

dublă regresiune în timp, înfundarea în tenebrele ge- 

neratoare de duhuri şi teroare. Şi descrierea continuă 

în tonuri ce amintesc Noaptea Walpurgiei şi întro 

densitate de sentiment de care un alt admirator român 

al lui Goethe, Iancu Văcărescu, nu sa învrednicit 

niciodată în poezia sa walpurgiană. Forma definitivă 

a baladei, care anulează o parte din articulațiile epice 

ale primelor variante, se realizează toată în această 

atmosferă, în care tensiunea înaltă a stărilor de sen- 

timent guvernează un sistem de punctuație precipitată: 

S'aude un sgomot de pași pe aproape, 

Cum calcă strigoiul când va să desgroape 

O tânără fată... — Colo.. ascultați! 

Să fie Satana cu ochii de focuri? 

Hei! cine să calce în negrele-mi locuri, 

Se 'ntreabă bătrâna, aici nechemaţi!... 

Şi în urma unui aspru rechizitoriu, făcut; să justifice 

viziunea, infernală în planul eticii umane, bătrâna vră- 

jitoare se văzu secondată de duhurile morţii şi ale 

nopţii: cu ghiarele încleştate, schelete ies din morminte. 
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şi sar asupra lui Mihnea; în aer trec ţipând vârcolacii, 
în timp ce şoimanele, deşirate ca o turlă, veneau ur- 
lând din munţi în văi. Dar hora macabră înghiaţă, 
dominată de vocea bătrânei vrăjitoare ce blestema. 
Chiar în forma lui primă, cu impurități conceptuale ce 
tind să, diversifice fluxul epic, pasajul rămâne unul 
dintre momentele cele mai remareabile în desvoltarea 
imprecațiunii în literatura română: 

Oriunde vei merge să calci, o tirane, 

Să calci pe cadaver şi”'n visu-ţi să-l vezi, 
S'auzi imprejuru-ţi strigoi şi şoimane, 
Să-ţi mintă ciocoii şi tu să îi crezi: 
Să-ţi arză plămânii d'o sete adâncă 
Nainte s'ai apă, să nu poți să bei; 
Să simţi totd'auna asupră-ţi o stâncă; 
Să *nchini a ta frunte la cine nu vrei; 

Să nu se cunoască ce bine vei face; 
Să plângi, însă lacrămi să nu poţi vărsa; 
Să arzi de dorinţă şi la ce nu-ţi place 
Ş'apoi din niciuna să nu poţi gusta; 

, Să crezi că eşti geniu, să aibi zile multe 
Și toţi ai tăi moară, cu numele tău. 
Şi vorba ta nimeni să nu o asculte, 
Căit, să faci bine, şi să faci tot rău, 

S'a afirmat că momentul următor, în care Mihnea 
ne este întăţişat, fugind înconjurat de duhurile nopții, 
se desfășoară sub ințluenţa Leonorei lui Burger. Şi 

într'adevăr, este aceeaşi atmosferă lugubră, pentru 
redarea, căreia, poetul recurge la mijloacele cele mai 
variate, dela invocarea, fiinţelor demonologiei populare 
până la acumulări de efecte acustice, până la o sa- 
vantă variere a ritmului şi la inovaţiuni lexicale sub 
exigenţele accentului: „Fug legioanele, sbor cu ca- 
alele”, „Baba p'o Arnelă, iute ca fulgerul”. De altfel, 
interesul lui Bolintineanu pentru Biirger reiese şi din 
faptul că autorul Lenorei urma să fie tradus în în- 
tregime de poetul român în „Biblioteca clasică univer- 
sală”, proiectată de acesta, şi de editorul Ioanin, în 
1858. In afară de Biirger, literatura germană ar fi 
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tost reprezentată în această, întreprindere de Goethe, 

Schiller, Hoffmann şi Klopstock. 
Elaborarea care a dus dela prima la ultima va- 

riantă se caracterizează în primul rând prin eliminarea 

incidentului de biografie intelectuală: tiranii care fac 

planuri cum să ţină popoarele în robie şi ciocoii, ale 

căror neadevăruri să treacă drept adevăruri, sânt in- 
trusiuni din concepţia, politică democratică a, poetului; 

ele plutesc pe deasupra, valului afectiv al poemei, cu 

“care nu pot face. corp. In al doilea rând, finalul pri- 

mei variante aducea o încheiere a cadrului epic: poporul 

Capitalei, adunat în piaţa cea mare, aştepta ca Mih- 

nea, să-şi ardă boerii; dar el nu arde pe boeri, ci pe 

bătrâna vrăjitoare, care, — şi aici este invocată au- 

toritatea, tradiţiei, — îndată ce focul o încinse sbură 

în aer, rătăcind radioasă din „regii în regii. Va- 

rianta primă impune astfel o precizare de ordin istoric, 

în timp ce varianta, ultimă, nepreocupată de anecdotă, 

elimină toată partea finală şi termină notând dis- 

pariţia spiritelor odată cu venirea zorilor. Asistăm ast- 

fel la o sfărmare a limitelor istorice, la evadarea 

personajului din istorie în fabulă, — singurul procedeu 
care îngăduie construirea, unei drame demonice. 

Dacă balada fantastică a lui Bolintineanu se rea- 

lizează la un nivel artistic mai ridicat, explicaţia tre- 

bue căutată în împrejurarea că motivarea, acţiunii nu 

impunea, pătrunderea, psihologică a personajelor. Poe- 

tul sugerează sentimentul macabrului prin acumulări 

externe de material, în arhitectura căruia liniile de or- 

donare cad într'o mare măsură în domeniul vizual. 

Din faptul acesta decurg însușirile poeziei sale lirice: . 

ea nu pătrunde niciodată în adâncurile vieţii sufle- 

teşti, dar vibrează în faţa a orice însemnează co- 

loare. Cu toată, concentrarea ei de slemente convenţio- 

nale, O fată tânără pe patul morţii a putut impre-: 

siona nu: numai la data apariţiei, ci şi mai târziu. 
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Poezia a fost raportată la 'Wânăra captivă a lui An: 
dr6 Chânier şi la Căderea frunzelor a, lui Millevoye. 
Note izolate se pot identifica, şi într'una, şi într'alta, 
ceea ce ne face să credem că elegia, lui Bolintineanu 
n'a luat naştere sub influenţa strânsă şi exclusivă a 
unui text, ci că ea a izvorit dintr'un climat sufletesc 
de tristeţi elementare. Sub această atmosferă, care plu- 
tește asupra întregii poezii, se anulează în parte opo- 
ziţia, stridentă, a noţiunilor aduse de operă: un „rob” 
care „cântă”, dar care cântă „amar” „un aer duios”; 
o fată tânără pe patul de moarte care asemenea, cântă; : 
şi pretutindeni o invazie de crini, de flori şi de fi: 
lomele ce se sbat sub grindină sau sub viscole. Poezia, 
desfășoară, astfel, pe planuri suprapuse şi cu mișcări 
contrarii, vocabula, convenţională, imaginea convenţio- 
nală, situaţia convenţională. Dar tocmai iaptul acesta 
o încărca de graţii în ochii unei generaţii care se 
lăsase cucerită. de tristeţea elegiei lamartiniene, fără să 
fi lichidat în prealabil șablonul idilei arcadiene: păs- 
trând câteva din decoraţiunile de lexicon arcadian, 
transparenta, fecioară a romanticilor murea în versu- 
rile lui Bolintineanu cu o resemnare relativă, regre- 
tând desmierdările de care era lipsită, regretând că 
alții rămâneau în urma ei. Poezia aducea însă anumite 
repetiţii şi simetrii expresive, precum şi o remarcabilă, 
fluenţă a versului, — calităţi faţă de care cititorii 
Sau arătat deosebit de simţitori şi care aveau s'o im- 
pună ca, model multora dintre poeţii de mai târziu. 

Cu toate scăderile sale, poezia amintită rămâne 
cea mai de seamă în lirica, elegiacă a. lui Bolintineanu. 
Alături de €a vom aminti şi Fericirea, Moartea, Un 
tânăr Român murind în străinătate, Proserisul, Elegie, 
Fecioara, — toate aducând aceeaşi fluiditate a versului 
şi aceleaşi obositoare clişee. Caracteristică sub acest ra- 
port apare în deosebi cea din urmă, — o acumulare 
de note contradictorii pe care niciun fluid misterios 
nu le unifică, și de imagini groteşti pe care nicio artă 
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poetică nu le poate reabilita. Este suficient să amin- 

țim tactul iniţial, spre a intui armonia totalului: 

la sânul ei, poetul plânge şi lacrimi se scurg nu pe 

faţă, ci pe fruntea lui. Căutând să realizăm mental 

imaginea, poezia lui Bolintineanu, încărcată de lacrimi 

dulci, de zori şi de mirt italie, devine 6 grotescă de 

carnaval. 

Dar» Bolintineanu este un îmbătat de coloare. Ochiul 

său urmăreşte cu voluptate jocul ei şi izbutueşte “să 

prindă adeseori nuanțele cele mai fine. Pictural este 

văzută Sfânta Fecioară, al cărei portret este lucrat 

în trăsături rapide şi sugestive, în cuvinte ce radiază 

lumină: 

Vă uitaţi cât de frumoasă 
Se înalță în azur, 
Intr'o ceaţă argintoasă 

Cu flori d'aur împrejur. 

Prin: azur şi printre stele 

Intră, îngerii-o admir ; 

Astfel între viorele 
Se inalță-un trandafir. 

Poezia. Fecioara Maria face parte din colecţii întitu- 

tulată Macedonele, în care. poetul a cuprins poezii cu 

subiecte variate. Cele mai numeroase sânt însă acelea 

în care ni se înfăţişează scene din vieaţa Aromânilor. 

Colecţia. se deschide. cu Românecle din Cavaia, în care 

poetul fixează un instantaneu din vieaţa acestora: în 

fugă nebună, caii Moravei tec, purtând în spinare pe 

femeile românce din Cavaia. Ceva din morala rigidă 

a eroinelor este prins în sfatul pe care Bolintineanu 

îl formulează într'o expresie demnă de reținut: 

Fugi trecătorule, pleacă-ţi cătările, 

A nu le strânge 

Flacăra ochilor ! căci înfruntările 

Se spăl cu sânge. 

Pentru definirea lor, poetul procedează prin elimi- 
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nare, în versuri cu sonorități toponimice şi cu precipi- 
tarea ritmică a galopului: amazoanele acestea, a căror 
imagine se schiţează o clipă, nu sânt nici Avlonele, 
nici Tiranesele, nici Elbassanele, Belardesele sau Ghe: 
ghele; sânt Româncele, pe care caii le poartă cu uşu- 
rinţa cu care suflarea vântului poartă pe aripile sale 
parfumul. Dar cele mai numeroase Macedone aduc tonuri 
puţin autentice: nici Lupta în pădure, în care o păstoriţă, 
vorbește de poeţi şi de Cibele, nici Lupta păstorilor nu 
pun în circulaţie personaje existente în lumea pe care 
Bolintineanu își propunea s'o prezinte. Legate prea. mult 
de modelele antichităţii, poeziile acestea aplică vieţii 
aromâne o vedere străină. Şi tot atât de puţin autentic 
este şi portretul femeii aromâne în poezia lui Bolinti- 
neanu: văzute direct bachic în La ospăț, Aromâncele sale 
au împrumutat numeroase trăsături din haremul vecin. 
Cilia, Păstoriţa, necredulă. Agnesa, toate se împărtășesc 
din plin din vieața somptuoasă a Orientului. Şi chiar 
atunci când poetul subliniază cadrul rustic în care își 
fixează tabloul, el revarsă asupra întregului aceeaşi 
atmosferă, voluptuoasă și sensuală. In genul acesta amin- 
tim poezia Cilia culcându-se, în care el înfăţişează o 
tânără fată desbrăcându-se să se culce şi făcând să 
plutească în jurul ei „un hor de dorinţe”. Şi este 
surprinzător cum Bolintineanu, căruia Româncele din 
Cavaia îi revelase rigiditatea resorturilor morale ale 
populaţiei aromâne, ajunge cu vremea să atribue aces- 
tora deprinderi de harem. Imprejurarea, aceasta arată 
cât de întemeiată este observaţia făcută încă de mai 
înainte, că poetul n'a cunoscut direct decât o parte 
din regiunile macedonene pe care le deserie în Călătorii 
la Românii din Macedonia. Faptul că el face pe Aro- 
mâni să se împărtăşească într'o măsură din felul de 
vieaţă al societăţii de pe Bostor nu este însă singura, 
legătură între Macedonele şi Florile Bosforului. Prin 
subiectul lor, unele Macedone ar trebui să figureze 
mai degrabă în cealaltă colecţie. In această categorie 
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este Zioara, în care cruzimea unui Ali Paşa face ca 

cincisprezece captive să fie înnecate în valurile unui lac. 

"Deo stimă deosebită s'a bucurat într'o vreme poezia 

Amantele Ciliei. In versuri sprintene şi adeseori îru- 

moase, ea aducea ceva din Mioriţa, dar ajungea să 

înscrie în final horaţianul „carpe diem”.. O vibraţie 

poetică reală a prins însă Bolintineanu în San-Marina, 

poezia, transhumanţei macedonene. Nici de data, aceasta 

poetul n'a lutrat sub impresia directă a realităţilor 

păstoreşti din Macedonia: Capidan a arătat de curând 

că la baza ei se găsesc anumite pasaje din lucrarea lui 

Pouqueville, Voyage en Grâee, apărută la Paris în 

1820. Dealtfel Pouqueville este amintit şi în no0- 

tele ce însoțesc Macedonele. Cu toate excrescenţele para- 

zitare din final, în- care poetul înţelege să schiţeze un 

tablou general al Aromânului şi să se înduioşeze în 

eventualitatea, că „oiţele le mor”, San-Marina se men- 

ține într'o atmosferă, poetică. puternică, în care gesturile 

au gravitatea unui ritual ancestral şi în care timpul 

însuși îţi dă impresia unei desfăşurări atemporale, 

ceva care-l face să poarte cu sine nedisociate prezentul 

şi istoria şi care îmbracă personajele cu atributele perma- 

nenţei: păstorii din San-Marina sânt de azi şi dela, 

începutul creațiunii, mişcările lor par că se desfăşoară 

în ritmul eternității. Adeseori, în forme de circulaţie 

limitată, Maecedonele aduc puterea, de expresie şi am- 

ploarea, ritmului eminescian. Acesta este cazul cu va- 

rianta -poeziei Edessa; publicată în ziarul Reforma din 

1863: o precipitată regizare a istoriei, pe care 0 

încheie într'o imagine măreaţă, afirmaţia că moartea, 

este singura, lege ineluctabilă a omenirii: 

Ca un 'bulgăre de aur soarele pierise 'n mare; 

Umbra se vărsa pe dealuri şi juca în depărtare; 

Stelele pe urma zilei spaţiul îl înfloreau, 

Douăzeci de guri de apă vuvuiau în sânul nopţii 

Şi şacalii cei sălbateci, fatalişti amici ai morţii, 

“Pe mormintele” Edessei soarta lumii prevesteau. 

La data când, sub influenţa literaturii- cu Purci. a 
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Doamnei Cottiv, Sihleanu își îndruma poezia către 
Orientul musulman, Bolintineanu satura, versurile sale 
de colorile vii ale Bosforului. Ar fi greu să se preci- 
zeze dacă Florile Bosforului au fost scrise la îndemnul 
Doamnei Saşa Ghica, după cum mărturiseşte poetul, 
sau sub imboldul Orientalelor lui Victor Hugo, după 
cum se afirmă, în general. In prefața colecţiei sale de 
poezii Câmpul şi salonul, publicată în 1869, el face 
mărturisirea că, acea colecţie conţinea poezii din ti- 
nereţe nepublicate încă. Printre ele. găsim unele cu 
temă, orientală, ceea ce ne-ar duce la concluzia că 
genul l-a atras mai înainte de a ajunge să cunoască 
direct Orientul turcesc, fapt care ar lăsa liber jocul 
influențelor. Dar chiar dacă îndemnul prim este de 
natură, livrescă, poezia, orientală a lui Bolintineanu este 
mai presus de orice rod al cunoașterii directe a locu- 
rilor şi oamenilor. Este drept, unele subiecte sânt îm- 
prumutate din istorie; dar poetul are prilejul să ve- 
ritice datele psihologice ale faptului istoric în prezentul 
ce se desfăşura sub ochii săi. 

Ingerul morţii și al poeziei plutesc peste versurile 
lui Bolintineanu. El urmărește vieaţa orientală în 
multiplele sale manifestări, şi una dintre cele mai frec- 
vente manifestări ale ei este moartea din pricina iu- 
birii. Aceasta este soarta baiaderei Almeea, pe care 
viclenia, rivalei o face să moară sub ochii Sultanului. 
Innecată în descrieri şi în firele complicate ale unei in- 
trigi de harem, poezia ridică la, suprafaţă câteva mo- 
mente din descrierea frumuseţii feminine, cum sânt ace- 
lea care ne arată pe baiaderă înainte de a, începe 
dansul şi în timpul dansului: 

Hadânul o preurmă,.. Ea cade câteodată 
Pe braţele lui negre în aer legănate | 
Şi seamănă, pe braţe-i, un farmec virginal, 
Ca o steluță dalbă în fruntea unui val. 

O soartă asemănătoare îi este scrisă şi frumoasei 
Dilrubam, a, cărei frumuseţe stârnise ura în „ghiul- 
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nara” Sultanului Mahmud. Exilată, poetul o întăţi- 

şează în petrecerile sale cu hanâmele şi cu sclava fa- 

vorită;. dar peste vieața care arde cu putere în sânul 

ei, sentința fatală cade cu sonorități de cavou: 

| „Când al vieţii soare dulce 

După munte va sânţi, 
Viaţa ta va vesteji. 
lată, soarele se duce; 

Dilrubam, tu vei muri! 

Şi ca, Dilrubam mor atâtea fiinţe ce populează Florile 

Bosforului. 
Nicăeri Bolintineanu n'a trăit mai intens decât 

aici voluptatea, colorilor. În poezia lui, Bosforul apare 

ca o construcţie în lumea mirajului, în care aceeaşi 

lumină prinde în jocul razelor sale cerul, pământul şi 

marea. E seară. Malurile, colorate de seraiuri şi de 

grădini, oglindesc în ape milioanele lor de lumini. 

Vieaţa palpită în jur ŞI marea, însăşi se animează: 

Valurile spumegânde 

Sub al stelei brâu de foc 

Scutur coamele râzânde 

Şi pe faţa mării joc! 

Fiinţele se împărtăşesc din coloarea şi voluptatea 

peisajului, numele lor au sonorități particulare. O 

fată răpită din Carpaţi se chiamă Mehrube. Alături 

de ea avem _pe Dilrubam, al cărei nume sugerează, 

prin progresiva întunecare & sunetelor sale, destinul ce 

apăsa asupra frumoasei femei. Jar Almelaiur, care 

transpune într'un registru afirmativ situaţia din Lacul 

lui Lamartine, concentrează în finalul numelui său 

elanuri către infinit. Pictură sau sugestie în general, 

lexicul lui Bolintineanu ajunge, în Esm6, pictură şi 

sugestie. Prin lumina vocalelor sale și prin accentul 

fina] ce-i interzice radierea în prelungire, cuvântul 

dă impresia unui avânt sugrumat. El devine astfel 

caracteristic pentru cele două tendinţe ce se dispută 

de-a-lungul întregii poezii: alături de exprimarea imen- 
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sităţii („Dela Tunis la Batum”), versul sugerează prin 
dispoziţia masei sale fonetice şi mai cu seamă prin 
accentul final, ideea, orizontului apropiat. 

Colecţia aduce însă şi poezii care nu au nicio le- 
gătură cu Bosforul, sau nu au decât o legătură cu 
totul neînsemnată. O noapte de amor, care prinde 
unele accente din Cântarea cântărilor, ar putea figura, 
în oricare altă colecţie a poetului. Iar Oda sau dite- 
ritele poezii dedicate doamnelor I. sau Z. se leagă tot 
atât de puţin de Florile Bosforului. 

Orientul îl regăsim însă în cea mai mare parte din 
poema Conrad, în care Bolintineanu reface, pe linia 
poeziei, o parte din Călătoriile sale. Aspectul este, de 
data aceasta, cu mult mai variat decât în volumul de 
versuri amintit: nu avem numai peisajul strălucitor 
şi exuberant, ci, alături de el, și întinderea tristă, peste 
care timpul şi-a însemnat trecerea cu ruine. Ionienele, 
Sirienele şi Egiptul, primele trei cânturi ale poemei, 
sânt, cu toată bogăţia lor de literatură antică, măr- 
turia sutlului preromantic al scriitorului. Conrad putea, 
să împrumute numele său din poezia, lui Mickiewiez; 
el putea împrumuta ideea rătăcirilor din Cavalerul 
Harold al lui Byron; dar suflul care străbate în- 
treaga poemă, — adânca întristare pricinuită de con- 
ştiinţa tot mai vie a labilităţii lucrurilor omeneşti, — 
îi venea din meditaţiile lui Volney. Prin faptul acesta, 
poema reactualiza una dintre cele mai răspândite teme 
ale literaturii preromantice şi pregătea calea pe care 
avea să se îndrumeze în scurtă vreme Eminescu. 

Activitatea, de prozator a lui Bolintineanu se des- 
făşoară în mai multe direcţii. In ordine cronologică, se 
impune să se amintească mai întâiu activitatea sa, de 
ziarist, alături de care vom nota pe aceea de pro- 
pagandist, pentru drepturile ţării sale. In cursul revo- 
luţiei din 1848, el face să apară la Bucureşti ziarul 
Popolul suveran, în care mișcarea revoluţionară era, 
apărată în principiile ei cele mai larg democratice. La 
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Paris, unde petrece o parte din timpul de exil, par- 

ticipă la redactarea foii Junimea română şi face să 

apară trei numere din Albumul pelerinilor români, al 

cărui titlu era sugerat de Cartea pelerinilor polonezi a 

lui Mickiewicz. Spre a lămuri străinătatea asupra 

problemelor ţării sale, Bolintineanu publică, două bro- 

şuri în limba franceză: Lss Principaui6s Roumaines 

(Paris, 1854) şi L'Autriche, la Turquie et les Mol- 

dovalaques (Paris, 1856). Intors din exil, el face să 

apară la Bucureşti ziarul Dâmboviţa, în care sânt des- 

bătute şi apărate aceleaşi principii pentru care poetul 

luptase și în timpul revoluţiei. 

Participarea la vieaţa. politică. & țării sub Cuza i-a 
- . 

dat prilejul să cunoască oameni! şi situaţii, să exami- 

neze şi să ajungă la un anumit sistem de filosofie a 

istoriei. De altfel trecutul îl preocupase nu numai în 

balada, istorică sau epopee; el ne dă o serie de mono- 

grafii închinate unor mari figuri din antichitate sau 

unora dintre Domnitorii cei mai străluciți ai Româ- 

nilor. Viaţa lui Traian August, fundatorul neamului 

românesc, publicată în 1869, interesează numai prin 

faptul că dublează anumite momente din Traianida, 

iar Cleopatra, regina Egiptului (1870), aduce din nou 

în scenă unul din personajele care au ispitit mai mult 

pe poet. Dar Imcrările cele mai importante în această, 

ordine sânt altele: România roabă la Austro-Maghiari?, 

Viaţa lui Cuza Vodă, Domnii regulamentari şi istoria 

celor trei ani dela 11 Februarie până astăzi, apărute 

toate în 1869. Ele aduc un material preţios pentru is- 

toria, timpului şi fac pe autor să-şi pună unele în- 

trebări mai larg cuprinzătoare, În legătură cu vieaţa 

societăţii omeneşti. In felul “acesta ia, naştere Cartea 

poporului român. Cugetări filosofice şi politice în 

raport cu starea actuală a României, publicată la Bu- 

cureşti în 1869. Lucrarea “este sorisă grăbit, adeseori 

în fraze necusute și cu o sintaxă epileptică, cu de- 

ducţiuni. naive de: raţionament; ea se impune însă 
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atenţiei prin faptul că urmăreşte să dea un îunda.- 
ment; filosofic agitaţiei spirituale ce a luat naştere în 
țările române odată cu revoluţia dela 1848. Scrierea, 
devine în felul acesta, semnificativă, şi pentru. poezia, 
română a timpului, care se închină adeseori unor idea- 
luri străine de artă. — Bolintineanu procedează de- 
duetiv: primul capitol este întitulat Dumnezeu; a] 
doilea Omul și nemurirea suiletului; al treilea, Na- 
ţiune, naţionalitate; urmează, apoi: Suveranitatea, Des- 
potismul şi democraţia, Drepturile omului, Guver- 
nul, Capul Statului, Alegerile, Libertatea, Drep- 
tatea, Dreptul de resistenţă legală, Poporul, ete. Im- 
părtăşind concepţia de largă răspândire că statul este 
un tot organic, Bolintineanu înţelege să dea acestei 
atitudini un fundament metafizic, pe care spiritul său, 
rebel faţă de construcţiunile abstracte, îl simplifică, 
până la un sistem silogistic elementar: „Dumnezeu 
este nesfârşitul, este eternitatea, căutând lucrarea, lui 
Dumnezeu, găsim. omul. Omial cu darurile lui trecă- 
toare; omul ne pare ca un rezumat, ca o sinteză 
a. Facerii. Dacă fiinţa lui Dumnezeu am tăgădui, omul 
nu se poate tăgădui; omul e netăgăduit, omul e lu- 
crarea, lui Dumnezeu, Dumnezeu este netăgăduit.. In- 
dată ce găsim omul, îl găsim în asemănare cu ordinul 
armoniei universului. Omul este trebuineios, căci este, 
lumea e trebuincioasă, căci este, şi dacă omul şi lu- 
mea, sunt trebuincioase, pentru ce scop sunt? Astfel 
Dumnezeu se arată nu numai ca cauză, dar ca cuvânt, 
ca început şi ca, sfârşit. Este dar Dumnezeu, pentrucă 
este”. Cu o argumentare alimentată după un regim 
atât de personal, poetul se mișcă liber în regiunile 
metafizice. Iar atunci când coboară la problemele ce 
privesc societatea, paşii săi sânt conduşi de anumite 
autorităţi, a căror prezenţă se simte în titlul lucră- 
rii şi în textul ei. Le livre du peuple a lui Lamennais 
şi Le peuple a lui Michelet trebuese amintite în primul 
rând în această ordine. Ele dau coloratura, sentimentală 
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a lucrării, adeziunea sentimentală la tot ce priveşte 

masele mari ale poporului. Şi 406 din Michelet împru- 

mută Bolintineanu ideea, că viaţa unei societăţi se des- 

făşoară după acelaşi ritm ca viaţa individului, pareur- 

ând succesiv un stadiu de tinereţe, unul de matu- 

ritate şi altul de bătrâneţe. Ideea aceasta, care ne în- 

drumează către evoluţia, ciclică a umanităţii, se iden- 

ţifică însă în straturi mai adânci, în filosofia lui Vico, 

pe care Michelet o adâncise şi o dase circulaţiei largi. 

- Bolintineanu însuşi aminteşte o parte dintre scriitorii 

pe care se întemeiază: Montesquieu, Rousseau, Hobbes, 

Blackstone, Filmer, Kant, Fichte, dintre care unii nu-i 

puteau fi uunoscuţi decât prin texte intermediare. De 

altfel, adeseori sub fraza lui Bolintineanu pulsează 

textul francez, redat întw'o traducere cu totul relativă: 

„Omul este un animal înzestrat de cuvânt, ide o limbă 

articulată care exprimă sentimentele şi cugetările sale, 

fiinţă ce se poate civiliza, el singur este prin cele 

alte fiinţe, singurul ce naşte pentru exerciţiul cuge- 

tării şi industriei, 6l prin aceasta domneşte asupra Ce" 

lor alte fiinţe. El primi delă natură trei daruri mari 

care îi garantează domnia, lui”. Autorităţile pe care se 

întemeiază făceau pe Bolintineanu să vadă că societatea 

omenească este sortită organizării democratice, că su- 

veranitatea, aparţine poporului şi că uzurparea ei de 

către despoţi face ca poporul să aibă nu dreptul, ci 

cea mai sfântă dintre datorii, aceea de ă se revolta 

împotriva uzurpatorilor. Luptătorul democrat dela, 1848 

rămânea, astfel credincios aceloraşi. principii și la sfâr- 

şitul vieţii sale. 

Participarea sa la revoluţia din 1845 obligă pe Bo- 

lintineanu să se exileze, iar exilul îi dă prilejul să 

întreprindă mai multe călătorii: pe Dunăre şi în Bul: 

paria, în iarna anului 1851—1852; în Palestina şi 

Egipt, în primăvara anului 1853; în Macedonia, În 

vara, aceluiaşi an; În Asia Mică, în 1854 şi în Mol: 
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dova, în 1857. Constatările şi meditaţiile pe care i 
le-au prilejuit aceste călătorii au fost consemnate de 
poet pas cu pas în memorialul său, apărut în cinei 
volume cu începere dela 1856. 

„ Descrierile de călătorie erau un articol literar la 
modă. EL fusese cultivat în literatura română încă de 
mai înainte, începând cu celebra Insemnare a călăto- 
riei a lui Dinicu Golescu şi ajunsese, în traducere și 
în contribuţie originală, la un belșug care trebuia, să 
provoace reacţiunea. Incă din 1845, Costache Bălă- 
cescu publică, parodiind genul, Relaţia voiagiului meu 
ce am făcut cu tata la deal. Interesând mai deaproape 
preocupările lui Bolintineanu din Călătorii, amintim 
aici O călătorie la Constantinopol a lui Teodor Co- 
drescu (laşi, 1844) şi Suvenire și impresii de călăto- 
rie în România; Bulgaria, Constantinopole a lui D. 
Ralleti (Paris, 1858), precum şi Călătorii-le lui Alec- 
sandri, publicate în România Literară din 1855, 

Preocupările lui Bolintineanu în Călătorii sânt foarte 
variate. Curiozitatea lui este atrasă în primul rând 
de peisaj. Şi cum în cursul călătoriilor a străbătut 
nu numai Moldova, ci şi o bună parte din Peninsula 
Balcanică, Asia Mică şi Egipt, memorialul abundă în 
descrieri şi în notări de date etnografice. In afară de 
acestea, la fiecare pas scriitorul se lasă furat de is- 
toricul localităţilor sau al popoarelor pe care le vi- 
zita, la fiecare pas bogate reflexiuni ne fac să cu- 
noaștem gândurile și sentimentele sale. Un exemplu 
tipie în ordinea aceasta îl vedem în Călătorii la Ro- 
mânii din Macedonia şi Muntele Atos sau Santa-Agora. 
Bolintineanu începe de sus, dela, discuţia conceptului 
religios şi naţional; el urmăreşte organizarea socială şi 
constituirea naţiunilor, se ridică împotriva cosmopoli- 
tismului şi analizează sentimentele patrioţice, spre a 
se ridica în cele din urmă acolo unde aripile sale se 
prăbușeau în vid, în sfera metafizică: „Lucrarea, cuge- 
tării omenești asupra experienţei trecutului nu rămase 
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fără resultat. Acest resultat; este dovedirea esistenţei 

unei cause întâitoare a efectelor; este Dumnezeu. A 

dovedi care poate să fie natura lui, nu este dat omu- 
lui; mărginirea înţelegerii sale îl opreşte. De aici fa- 

bula, şi poesia care cutezară să însutle însuşi gravele 
meditaţiuni ale filosofilor. Ştiinţele filosofice, politice, 
sociale, religioase, sânt încă amestecate cu spiritul poe- 
siei. Această înrâurire a fabulei asupra lucrurilor ome- 
neşti, este naturală omului. Cu toate acestea, poezie 

pentru poesie, nu este mai logic a ne înrâuri de ceea, 
ce se apropie mai mult de natura omenească”? Şi după 

„ce stărue asupra raporturilor între Grecii vechi şi Ro- 
mani, între Grecii noi şi Români, ajunge în cele din 
urmă la subiect. Dar felul cum Bolintineanu procedează 

îţi face impresia, unei bile pe care contactul cu un 
corp tare 0 respinge. Abia a fixat un moment din 
călătoria sa şi scriitorul se abate asupra altor pro- 

bleme. La plecare zăreşte pe Heliade îmbrăcat în uni- 

formă turcească; de aci, un excurs asupra intenţiilor 

fostului locotenent. In Marea de Marmara întâlneşte 

un convoiu de vase aliate ce se îndrepta către Crimeea; 

şi iarăşi un lung excurs asupra, războiului, Rusiei, pa- 

triei, exilului, revoluţiei dela 1848. Şi naraţiunea, 

continuă în felul acesta, întretăiată de preocupările 

cele mai variate: dela diferenţa între catolicism şi pro- 

testantism până la instituţia, surorilor de caritate și, 

— atingând din nou subiectul, — până la vorbirea, 

macedoromână, pe care scriitorul mărturisește că o 

cunoaşte din contactul cu localnicii, dar pe care el o 

cunoaşte mai de grabă din gramatica lui Massim. Unele 

date în legătură cu revoluţia din 1848 ne comunică 

Bolintineanu şi în Călătorie pe Dunăre şi în Bulgaria. 

Călătoria, pune pe scriitor în situaţia să cunoască, în 

toată, crunta lor mizerie, câteva, localităţi bulgăreşti 

de-a-lungul Dunării. După o şedere mai îndelungată 

la Rusciuc pleacă la Varna, de unde avea să meargă 

la, Constantinopol. Nici aici nu avem o bogăţie rară 
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de coloare, dâr contactul real cu mizeria, localităţilor 
vizitate dă povestirii un aer crud: la, Varna are feri- 
cirea, să găsească un han curat, aşa cum nu găsise în 
celelalte localităţi bulgărești vizitate. Mobilate cu ro- 
gojine, camerele se încălzeau cu mangal; dar poetul 
preferă, să doarmă fără, foc, cruțându-și în felul acesta 
durerea de cap și vizita neplăcută a „punezi”-lor, care 
amorţeau de frig. Nu amorţeau însă de frig şoarecii, 
care în timpul nopţii îl atacau în turmă și care încă 
din prima noapte îi rod cismele. O vedere reală arată, 
scriitorul şi atunci când vorbeşte de populaţia tur- 
cească, a localităţii, pe care în alte scrieri ale sale o 
înfăţişează în colori trandafirii. Dar şi în această lu- 
crare, punctul de rezistență îl constitue incursiunea, 
în istorie sau povestirea unor întâmplări cu bandiți, 
care ar avea rostul să accentueze coloarea, locală şi 
care aduc în scenă pe un doctor german „cu o talie de 
Ercule”, care „se ațla sănătos pentru toți bolnavii săi 
ce nu putuse vindeca”. Bolintineanu ne întreţine în- 
delung cu aventurile de dragoste ale acestuia cu o Luiză, 
care era cea mai frumoasă femeie, cu o Violetă, care 
era, deasemenea, cea mai frumoasă femeia din lume, cu 
o Turcoaică, și cu o principesă, care erau tot aşa de 
frumoase ca şi celelalte. Călătoria în Moldova îi pro- 
voacă poetului şi bucurie, dar şi oarecare amărăciune. 
Aici are numeroși prieteni devotați şi este înconjura 
de atenţii din toate părţile. Boerimea, educată în parte 
în Germania, este cu mult mai conservatoare decât 
boerimea, din Muntenia; faptul acesta, explică şi starea 
socială şi materială a ţăranului înoldovean, mai îna- 
poiat decât cel din Muntenia. Nu-i place însă uşurinţa 
vieţii de familie, nu-i plac divorţurile numeroase; dar 
crede că sânt neîndreptăţite acuzaţiile aduse călugări- 
țelor de acolo, care, după cronica locală, ar avea o 
vieață prea uşuratică. Este, în toată naraţiunea că- 
lătoriei în Moldova, un ton reţinut, în dosul căruia 
so ascunde adeseori o condamnare. În corespondenţa, cu 

3 Scrieri alese 
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prietenii, în care cuvântul putea fi întrebuințat mai 

liber, condamnarea este energică. Lui Alexandru Zanne 

îi scria, în 1857, sub impresia imediată a celor văzute 

în Moldova: „Moralul este cu totul căzut în Moldova... 

ce am văzut m'a înspăimântat”. Faptul acesta îl făcea 

să îşi propună să se stabilească, definitiv la Chios, 

să se însoare acolo „cu o fată onestă şi sărmană, 
x» 

greacă”. 
In prefața cu care Sion prezenta, în 1856, jurnalul 

de călătorie în Palestina și Egipt, spunea că în acea 

lucrare Bolintineanu „ne descrie fiecare localitate cu 

întâmplările prin care au trecut, ne pune sub ochi 

trecutul şi prezentul acelor locuri şi, servindu-se cu 

autorităţi necontestabile, cu o manieră ingenioasă, ne 

familiarizează cu cunoştinţa, multor lucruri serioase şi 

interesante”* Autorul însuşi mărturiseşte adeseori „au- 

torităţile necontestabile” de' care se servește, dar tot; 

a4â4 de adesea el le-a, trecut sub tăcere, chiar atunci 

când le-a urmat cu o fidelitate ce merge până la 

însuşirea celei din urmă virgule. Călătorii în Pales- 

tina și Egipt şi Călătorii în Asia Mică, cea din urmă 

narând călătoria făcută în tovărăşia lui Ion Ghica, 

prezintă o importanţă deosebită, pentru activitatea poe- 

tică a lui Bolintineanu. Pus în situaţia să cunoască v 

parte din Asia Mică şi din Egipt şi să compare decă- 

derea prezentă cu strălucirea, din trecut, poetul găsește 

un câmp favorabil meditaţiei în legătură cu soarta s0- 

cietăţilor omeneşti. Imprejurări asemănătoare dusese pe 

Volney la celebra meditaţie asupra ruinelor, a cărei 

prezenţă în preocupările unora dintre scriitorii români 

este atât de vie. Bolintineanu însuși cunoştea, această, 

operă, care a circulat larg în ţările române atât în 

original cât şi în traducere. De aceea nu trebue să ne 

surprindă faptul că naraţiunea lui aduce un suflu 

preromantic foarte puternic. Volney nu este însă pre- 

zent în opera, scriitorului român numai cu Les Ruines 

ou Mâditations sur les r&volutions des empires, ci şi 
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cu scrierea în care el a consemnat observaţiile sale asu- 
pra regiunilor vizitate în Asia Mică şi Egipt, Voyage 
en Syrie et en Egypte pendant les annes 1783, 1784 
et 185, apărută în două volume, în 1787. Amintit 
în anumite momente, Volney este pus la contribuţie 
de Bolintineanu în stil mare: unele pasaje, pentru 
care scriitorul nu face nicio trimitere la texte străine, 
reproduc cu fidelitate ceea ce se găsea, asupra punctu- 
lui dat în Voyage. Scriitorul nu se întreabă dacă in- 
formaţiile culese de Volney în 1783—1785 corespun- 
deau încă situaţiei din 1853—1854. Spre a arăta 
măsura în care Bolintineanu depinde de texte străine, 
vom invoca, un singur exemplu: ceea ce el ne spune, 
în Călătorii în Palestina și Egipt, despre anumite po- 
pulaţiuni ale Siriei. Reproducem câteva din cele spuse 
în legătură cu Maroniţii: 

„Maroniţii locuesc înire Ansarieni şi între Druzi în 
Siria. Pela anul 600 dela naşterea Domnului, locuia 
pe malurile Orontului un sihastru numit Maron ce, 
prin purtarea sa, șe făcuse iubit populațiilor din veci- 
nătate. In certele ce începură între cele două biserici, 
el luă partea Occidentalilor. Mulţi împărtășau ideile 
lui. După ce muri, ieşi vorbă că pe mormântul lui 
se făceau minuni. Creștinii îi ridicară în Hama o ca- 
pelă şi un mormânt. Pela încheerea sutei a 7 după 
Christos, un călugăr din Schitul Hama, numit Ioan Ma- 
ronitul, se declară pentru biserica latină. Partizanii 
împăratului din Bizanţ făceau progrese în Liban contra, 
Latinilor. Acești din urmă trimiseră acolo pe loan 
Maronitul, numindu-l episcop. Acesta uni partisanii 
săi, îi adună şi se duse cu dânşii în Liban, unde formă 
o societate neatârnată sub raportul stărei civile şi re- 
ligioase. Locuitorii luară nume de Maroniţi. De atunci 
ei se armară, se organizară şi se luptară contra inami- 
cului comun; ei se făcură stăpâni peste toţi munţii 
până la Ierusalim. Dar mai în urmă începură să fie 
persecutați”. In faţa acestora, textul lui Volney (op. 
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eit., vol. IL, p. 8 sqq.): „Entre les Ansâriens au nord, 

et les Druzes au midi, habite un petit peuple connu 

dâs long-temps sous le nom de Maouârn6, ou Maronites... 

Sur la fin du sixime siăele de PEglise, lorsque L'esprit 

herâmitique &tait encore dans la ferveur de la nou- 

veaută, vivait sur les bords de P'Oronte un norme 

Mâroun, qui, par ses jetines, sa vie solitaire et ses 

austârites s'attira la considâration du peuple d'alentour. 

Îl paraât que dans les querelles qui dâjă râgnaient 

entre Rome et Constantinople, il employa son credit 

en faveur des Occidentaux. Sa mort, loin de refroidir 

ses partisans, donna une nouvelle force ă leur zele: 

le bruit se râpandit qu'il se faisait des miracles pres 

de son corps, et sur ce bruit, il s'assembla de Kinâsrin, 

d'Aouâsen et autres lieux, des gens qui lui dresserent., 

dans Hama, une chapelle et un tombeau... sur la fin du 

septitme sitele, un moine du couvent de Hama, nomme 

Jean le Maronite, parvint, par son talent pour 13 pră- - 

dication, ă se faire considârer comme un des plus fermes 

appuis de la cause des Latins ou partisans du Pape. 

Leurs adversaires, les partisans de I'E:mpereur, nommss 

par cette raison Melkites, c'est-ă-dire Royalistes, fai- 

saient; alors de grands progres dans le Liban. Pour 

sy opposer avec succes, les Latins râsolurent d'y en-. 

voyer Jean le Maronite: en consâquence, ils le pr€- 

sentârent ă Papgent du Pape, ă Antioche, lequel apres 

Pavoir sacre Ev&que de Diebail, lenvoya prâcher dans 

ces contrâes. Jean ne tarda pas ă rallier ses partisans 

et ă en augmenter le nombre; mais; traverse par les 

intrigues et mâme par les attaques ouvertes des Mel- 

kites, il jugea nâcessaire d'opposer la force ă la force; 

il rassembla tous les Latins, st il ssâtablit avec eux 

dans le Liban, oă ils formârent une sociât& independente 

pour âtat civil comme pour letat religieux... la 

Dation se donna le nom de Maronites... bientât ils se 

rendirent maîtres de presque toutes les montagnes jus- 

qwă. J&rusalem”. 
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Dacă, în prezentarea trecutului, era de înţeles ca 
scriitorul să se întemeieze pe autorităţi străine, mai 
puţin de înţeles era însă ca prezentul să fie înfăţişat 
în același fel: „Forma guvernului lor este întemeiată 
pe datine. Naţia se împarte în popoare şi în șeici sau 
capi. Ei sunt plugari mai toţi, au fiecare câte o fe- 
mee. Legea talionului este pusă în practică printie 
ei. Mai toţi sunt armaţi. Numărul oamenilor în stare 
de a purta arme se urcă la, 40 mii suflete; până astăzi 
țara lor este un tărâm de revoluţii. Sub raportul re- 
ligiei ei depind de Roma; au un patriarh ales dintre 
dânșii. Preoţii lor se însoară; dar trebue să se în- 
soare cu fete, iar nu cu văduve; după moartea; celei d'în- 
tâiu femei, nu mai poate să se însoare. Unii din ei ci- 
tesc liturgia în limba siriană. Cumenicarea se face 
cu anaforă pusă în potir. Regulele monastirilor lor 
sunt cele făcute de S-tul Antonie”. In Volney: „La 
forme du gouvernement n'est point fondâe sur des 
conventions expresses, mais seulement. sur les usages 
et les coutumes... Ou peut considârer la nation comme 
partagâe en deux classes,-le Peuple et les Chaiks. Par 
ce mot; ou entend les plus notables des habitans... La 
nation entisre est agricole... ils n'ont qu'une femme... 
ils ont admis ou conserve usage arabe du talion... 
Comme le pays n'entretient point de troupes reguliăres, 
chacun est oblig6 de marcher lorsqw'il y a guerre; et 
si cette milice 6tait bien coriduite, elle vaudrait; mieux 
que bien- des troupes d'Europe. Les râcensemens que 
Von a eu oceasion de faire dans les dernitres anntes, 
portent ă 35.000 le nombre des hommes en 6tat de 
manier le fusil... Pour la religion, les Maronites dâ- 
pendent de Rome. En reconnaissant la suprematie du 
Pape, leur clerg€ a continu, comme par le pass, 
d'elire un chef qui a le titre de Batraq ou Patriarche 
d'Antioche. Leurs prâtres se marient comme aux pre- 
miers temps de LEglise; mais leur femme doit &tre 
vierge et non veuve, et ils ne peuvent paszer 4 de 
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secondes noces. Ils câl&brent la, Messe en syriaque. La 

Communion se pratique sous les deux expeces. La 

Hostie,.. se coupe en petits morceauz, que le prâtre 

met dans le calice avec le vin, et qu'il administre ă 

chaque personne, au moyen d'une cuiller qui sert ă 

tout le monde... Dans le petit espace qui compose le 

pays des Maronites, on compte plus de 200 couvens 

d'hommes et.de- femmes. Leur răgle est celle de Saint. 

Antoine”. 
Nu este locul să se urmărească aici toate corespon- 

denţele între Bolintineanu şi Volney. -Ne mărginim 

să semnalăm faptul că aceeaşi fidelitate faţă de scriito- 

rul. francez o arată poetul român, între altele, în tot ce 

spune în legătură cu populaţia, Mutualis şi cu Druzii. 

Abia, când ajunge să vorbească de Ansarieni, el tri- 

mite la Volney, din care traduce un document, cu aerul 

că, aceasta ar fi singura lui datorie faţă de acela. 

Unele corespondențe uşoare cu Volney sânt mărturisite 

de Bolintineanu în teea, ce el ne spune în legătură cu 

Egiptul, dar aici informaţia cea mai bogată provine 

din scrierile fraţilor Champollion, pe care scriito- 

rul îi aminteşte de altfel la fiecare pas. 

Pentru călătoria în Asia Mică, Bolintineanu se do- 

cumentează în altă parte. El aminteşte la un moment 

dat pe călătorul englez Chandler, care explorase Grecia, 

şi Asia Mică în anii 1764—1766. Relaţiunea acestei 

călătorii apăruse şi în traducere franceză. Singura, 

ediţie cunoscută nouă datează, din 1806. Bolintineanu 

ar fi putut-o cunoaşte direct, dar este cu mult mai 

probabil că el a pus-o la contribuţie prin texte in- 

termediare. Pe Chandler se întemeiază din loc în loe 

geograful ' francez Charles exier, a cărui Asie 

Mineure, Paris, 1862, era o lucrare de mieritată re- 

putaţie. Ea fusese precedată, de o altă lucrare a 

aceluiaşi cercetător asupra aceleiași regiuni: Des- 

cription de PAsie Mineure, Paris, 1839—1846. Pe 

Texier îl aminteşte Bolintineanu în treacăt, dar ar fi 
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greu să se precizeze care din aceste două lucrări a, 
fost pusă la contribuţie la data, când el își redacta me- 
moriul. În orice caz, dependenţa faţă, de scriitorul fran- 
cez merge, chiar acolo unde numele acestuia nu este 
amintit în niciun fel, până la reproducerea nu numai a 
ideii, ci și a, documentării bibliografice cu prescurtările 
caracteristice limbii franceze. Un singur exemplu: în 
Asie Mineure, p. 343. Texier vorbeşte despre Priene 

“şi aminteşte, după Pausanias, de o statue jtrăs an- 
tique” a zeiţei Minerva; iar în josul paginei notează: 
„Pausanias, liv. VIII, ch. 5”. Bolintineanu reproduce 
(p. 14), atât ideea cât și nota, nediferenţiindu-se de 
Texier decât prin faptul că el încorporează nota în 
text: „Priena, e o cetate cu totul religioasă. Pausanias 
citează templul Minervei cu o statuă foarte antică a 
zeei (P. liv. VIII, ch. 5)”. 

In general, Călătoriile sânt, pentru Bolintineanu, un 
prilej de călătorie în trecut. Spiriţul său, hrănit cu o 
bogată lectură, era mai puţin pregătit să; recepţioneze 
datele realităţii contimporane. Avem în schimb, în 
deosebi în legătură cu Asia Mică, cu Egiptul şi cu 
insulele din Marea Egee, o vibraţie adâncă în faţa, 
strălucirii apuse. Este drept că unele date documentare, 
pe care el le extrăgea din studiile utilizate, nu mai 
corespundeau realităţii: acolo unde Volney vorbea de 
.85.000 de soldaţi, el vorbea, sporindu-le numărul după 
un coeficient arbitrar, de 40.000. De aici ia naştere 
un aer de aproximaţie, care face ca, întregul jurnal să 
aibă valoarea unui document psihologic preţios, dar 
care coboară în acelaşi timp foarte jos valoarea lui 
obiectivă. Este atmosfera, cea mai favorabilă meditaţiei 
ușor filosofante: fără Călătoriile în Asia Mică, în 
Egipt şi în Marea Egee, Conrad n'ar fi fost cu 
putinţă; iar Conrad rămâne una dintre lucrările cele 
mai caracteristice ale literaturii române de după 1848, 
când împrejurările provoacă. o resurecţie a temelor pre- 
romantice. Din aceste regiuni avea să pornească, cu 
Mortua est, sborul puternic al lui Eminescu. 
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La începutul anului 1853, George Sion făcea cu- 

noscut iubitorilor de literatură că Bolintineanu îi tri- 

misese dela, Constantinopole manuscrisul romanului Ma- 

noel sau căderea şi înălţarea omului prin femee. Un 

fragment dintr'însul era pe punctul de-a, apărea, încă 

din 1852, în revista România Literară, proiectată pen- 

tru acea dătă. Poetul exilat socotea că îşi îndeplineşte 

astfel una dintre ultimele sale datorii faţă de litera- 

tura română, înainte „de a purcede cătră Australia, 

unde este hotărît a să avantura ca, să-şi asigureze 

o subsistinţă”. „Tendinţa autorului”, ne spune Sion 

în continuare, „au fost tendința tuturor scriitorilor 

moderni: a descrie societatea, a caracteriza, virtutea, 

şi viciul şi a magnetiza inimile. Autorul, încă june, 

poate n'au sondat destul societatea, şi viaţa practică 

a noastră; dar după sugetul care au întreprins a 

trăta, au făcut tot ce sau putut: el, ca poet, au vărsat 

mai mult din cupa ilusiunilor şi a afecţiunilor sale 

în opera aceasta; şi cu atâta mai mult uvragiul este 

mai interesant”. Romanul apare, într'o formă diferită 

de cea din 1852, (asupra acestei prime forme vezi 

N. Camariano, Primul număr al „României Literare” 

din 1852 a lui Vasile Aleesanâri, în Revista Funda- 

ţiilor Regale din 1 Oct. 1940), în România Literară 

din 1855. In acelaşi an şi în aceeași revistă se publică 

Serile de toamnă la ţeară; romanul fragmentar al lui 

Alecu Cantacuzino, şi Logoî. Baptiste Veleli. Epizod 

istorie din seculul XVII, roman istorie de Vasile Ale- 

xandrescu (— Urechiă), iar la Bucureşti apărea Aldo 

şi Aminta sau Bandiţii de C. Boerescu. 

Lăsând la o parte romanul lui Alexandrescu Urechiă, 

care nu interesează aici, Manoil se fixează între celelalte 

două scrieri şi se impune să fie judecat în raport cu ele. 

Povestea, lui Petre Criţă şi aceea a fiului său, şătrarul, 

fac ca Serile de toamnă să fie cele mai adeseori o seriere 

încărcată de coloarea timpului şi locului. Intro ex- 

presie cu anacronisme neologiste uneori, autorul ne 
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înfăţişează vieața moldovenească, din unele aşezări răză- 
şești din a doha jumătate a secolului al XVIII-lea. 
Din loc în l6c, el proiectează asupra secolului al 
XVIII-lea stări de sentiment ce aparţineau secolului 
următor; meditaţia romantică îşi face apariţia întrun 
mediu uman nepotrivit ei. lătă ce cugetări inspira 
vederea Bahluiului sub lună unui tânăr ţăran din 
toamna anului 1788: „Luna, steaua aceasta priin- 
cioasă durerii, se înălţase încet, şi când am rădicat 
capul, trezit de suspinul ce mi se slobozise din pept, 
greu de toată jalea sufletului meu, greu de iubirea, 
şi de dorinţa giuneţii, văzui înaintea mea valea Ba- 
hluiului încungiurată de dealurile sale, de culmi și de 
colnice... Mi se părea, că din fundul ei inima-mi revărsa 
în aerul limpeds al nopţii melancolia ce o pătrundea; 
mi se uşura peptul, mi se înălța gândurile mele cu 
o nespusă evlavie, cu o nemărginită ferbinţeală; şi re- 
cunoştinţă cătră izvorul puterii care au zidit lumea, 
ce au dat omului simţire de a-l cunoaşte şi de a-l 
preţui. M'am convins atuncea întâiași dată că nimică 
nu poate mângâia un suflet pătrans de durere nai 
bine decât înfățișarea nature: când o priveşte ci- 
neva ca o legătură ce uneşte fiinţa noastră cu 
universul”. Ţăranii lui Cantacuzino trăiau astfel 
viaţa sentimentală a lui Ren6. Dar, în afară de câ- 
teva aluviuni romantice anacrorice, romanul adusea 
o reconstituire a, vieţii sociale române din timpul 
Fanarioţilor. Scriitorul prezintă personaje de struc- 
tură, sufletească foarte diferită. Alături de eroii prin- 
cipali, ușor idealizaţi, avem aici pe parvenitul cu 
sufletul saşii Grigori Belea, capabil de toate ticălo- 
şiile, sau pe crâșmarul Corodeanu, care-şi lasă nepoata 
în voia soartei şi a ienicerilor, cu gândul ca el să-i ră- 
pească, averea. Scriitorul izbuteşte deasemenea să dea 
impresia, vieţii în prezentarea. mulţimii: o vedere rea- 
listă arată el în felul cum înfăţişează poporul adanat 
în curtea Mitropoliei din Iași, în așteptarea Domnito- 

41



rului; iar lupta cu ienicerii în crâșma Corodeanului 

este, în dramatismul ei şi cu puternica, ei motivare psi- 

hologică, pe singura linie ce putea duce la construirea, 

romanului întemeiat pe realităţile sociale şi istorice ale 

poporului român. Momentele acestea ne fac să credem 

că, dacă romanul ar fi fost dus până la capăt, el ar fi 

anulat în parte defectele genului după a cărui reţetă 

se pare că urma, să fie construit: purtându-şi eroii prin 

închisori, dar având grije să-i înzestreze cu o rezervă 

de acte generoase care să-i scape de acolo; făcându-i să 

rătăcească prin Constantinopolul veacului al XVIII-lea, 

de unde totuşi să se întoarcă în ţara Moldovei, eroii 

lui Cantacuzino sar fi resimţit probabil de influența 

eroilor din romanele foileton, care aveau să vicieze 

romanul românesc încă din punctele sale de plecare. 

Cu tot aerul său italian, Aldo și Aminta al lui Boe- 

rescu derivă mai de grabă din Hoţii lui Schiller, operă 

pe care cititorii români o cunoşteau fie în prelucrarea 

franceză a lui Lamartelliăre, fie în traducerea aces- 

teia, făcută de Comisul Alecu Vasiliu şi tipărită la 

Iaşi în 1847. Intr'o atmosferă italiană, — şeful ban- 

diţilor se chiamă Brav, ceea ce impune raportarea, la, 

Bravo de Veneţia —, reflexe dintr'o dramă germană 

recepționate print'un intermediar îrancez, — iată, calea, 

pe care o lua, Boerescu spre a deserie vieaţa, româ- 

nească dela, începutul secolului trecut. Dela un capăt 

la celalt, lucrarea, este o acumulare de date nevero- 

simile: este aici vorba de o societate coruptă şi de unele 

suflete serafice; de evaziune din societate și de consolare 

în sânul naturii, de o femeie înzestrată cu o frumusețe 

rară, dar al cărei obraz era „albie eternă a Jacrimelor 

sale” și care, fugind din lume şi pe punctul de a muri 

în vârful munţilor are totuşi tăria fizică să cânte 

unsprezece catrene în vers martellian: „Imi place aste 

cime”;... „Sânt bele aste silbe ca tera de bătrâne”. 

Bandiţii lui Boerescu sânt însufleţiţi de sentimente no- 

bile: revoluţiei grecești, ei vor să-i opună revoluţia ro- 
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mânească. Retraşi în munţi, ei admiră natura și se 
simt copleşiţi de ea, iar din când în când umbrele 
eroilor din alte timpuri descind între dânşii dintre 
filele scrierilor lui Ossian. Vieaţa lor. se desfăşoară 
după un tipic necunoscut în general vieţii de bandit, 
cu preocupări cărturăreşti şi cu o organizare care face 
loc unui secretar, un „june palid” ce se retrăgea între: 
stânci ca să contemple soarele răsărind. Acesta era 
Aldo: deşi nu avea decât douăzeci de ani, „faţa lui 

era consumată de suferinţe, abia mai conserva îres- 
cheţa tinereţii; negrii săi oichi, încărcaţi de gene, 
se îndreptau mai de multe ori către cer, ca cum ar fi. 
voit să se roage, şi apoi păreau deliraţi în repaosul 
lor; un foc misterios şi sublim ardea în căutătura sa: 
pietatea și răsbunarea, orgoliul şi compătimirea pă- 
reau a fi estremităţile cu care se lupta”. Şi romanul 
lui Boerescu îşi desfășoară acţiunea lipsită de orice 
motivare, purtând în sus şi în jos o colecţie de eroi 
consumați de un foc misterios şi sublim, — delicvenţii 
transparenţi ai unei anumite literaturi romantice. Iar 
atunci când admiraţia, pentru vieaţa liberă pe care ei 
o duc în sânul naturii înflăcărează pana autorului, 
acesta apostrofează, pe puternicii timpurilor: „ieşi, mo- 
narce, din labirintul în care te-ai perdut, şi viind 
acilea, recunoaşte puterea ce ai insultat!” 

Spre deosebire de aceste două romane, Manoil nu 
aduce o privire retrospectivă a, societăţii româneşti. 
Vom insista asupra lui, cu observaţia că datele sta- 
bilite aici se valorifică şi în cel de al doilea roman 
al lui Bolintineanu, Elena, apărut în 1862. Al treilea 
roman, Doritorii nebuni, nu ne este cunoscut decât 
dintr'un fragment, care ne interzice reconstituirea to- 
talului. Acţiunea, înfățișată în Manoil, prinde în va- 
lurile sale personaje contimporane autorului, caracte- 
rizează situaţii sociale din jurul revoluţiei dela, 1848. 
Prin psihologia eroilor săi, romanul se leagă în oare- 
care măsură de Aldo şi Aminta, iar prin felul cum 

D= 
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sânt oglindite stările sociale el se leagă mai de grabă 

de Serile de toamnă la ţară. Manoil este eroul incon- 

sistent al romanticilor, cu sufletul simțitor ca o mi- 

moză. Muzele l-au înzestrat cu darul poeziei, iar o 

fatalitate favorabilă îl aruncă în mijlocul unei so- 

cietăţi boereşti, în care înfloreau femei tinere şi fru- 

“moase. Frumuseţea lor nu ascute însă în niciun fel 

condeiul tocit al poetului: entuziasmul lui se exprimă 

întrun stil telegrafic banal, în fraze ce-și economisesc 

adeseori verbul şi în care punctele de suspensie şi 

exclamaţia devin mai elocvente decât cuvintele: „Zoe 

este nepoată Smărăndiţei, o copilă de cincisprezece 

anişori: chipul mătuşe-sei, dar strălucitor de frăge- 

zime. Ai asemăna-o cu un bobocel de roză pe care flu- 

turii încă nu-l bagă în seamă; plină de spirit şi de 

inimă!” In această societate se discută literafură şi 

Manoil are totdeauna dreptate faţă de o duducă de 

cincizeci de ani, confecţionată ad-hoc din stofa fe- 

meilor savante ale lui Molitre; aici se recită poezii 

încărcate de floricele şi sântem ameninţaţi să asistăm 

chiar la încoronarea poetului de către 'adoratoarele sale. 

Dar sufletul eroului este supus unei digitaţii mai va- 

riate el trebue să sufere farmecul iubirii, durerea, 

îndoielii şi a trădării sentimentale, pentru ca în cele 

din urmă să caute un liman de liniștire în străinătate. 

Acolo, pe străzile oraşelor italiene, cei mai frumoşi 

cai ai Albionului au plimbat persoana sa; bucatele cele 

mai alese şi fructele cele mai frumoase i-au înduleit 

vieaţa şi, întors în ţară, el poate număra mulţimea, de 

bilete dulci şi de bucle de toate colorile, recoltate în 

această expediţie de completare a studiilor. O singură 

stea, îi conduce pașii, aceea a, viciului. El simte trebu- 

inţa adâncirii totale în orgie, unde iubita necredin- 

cioasă de pe vremuri îl întâmpină şi-l duce până în 

pragul distrugerii definitive. Pentrucă, fructificând 

pe solul natal calităţile înnăscute, ea ajunsese o „Nebi- 

vuita” a femeilor de plăcere din Bucureşti. Sufletul 
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simţitor al poetului de pe vremuri, care plângea la 
contactul cel mai ușor cu realitatea brutală, se în- 
torcea, cariat dintr'o lume pentru care el nu fuşese 
făcut: plecase un Ren€ şi se întorcea un Jeune-France. 
Un geniu tutelar îl urmăreşte însă de-a-lungul acestei 
căderi către infern: Zoe, fetița de pe vremuri, cu 
care el se logodise înainte de plecare şi pe care caută, 
la întoarcere, so coboare în lumea în care respira -el. 
Ea îl salvează din dezastrul său moral și face ca 
romanul, care în partea lui primă se resimțea, de febra 
sentimentală a lui Werther, să se încheie cu fericirea 
burgheză a lui Hermann și a Dorotheei. 

În motivarea ei, linia morală pe care se desfăşoară, 
vieaţa sufletească a lui Manoil trădează lipsa, pătrun- 
derii psihologice a personajului. EL respiră artificial 
într'o atmosferă ce năzueşte să se închege la o tensiune 
înaltă, dar care se destramă în ritmul în care acţiunea 
înaintează, lăsând în urmă numai schema vidă a 
unui proces sufletesc. Lipsit de consistenţă, personajul 
distruge motivarea subiectivă, a acţiunii, care se desfă.- 
şoară mânată de resorturi mecanice şi aduce în scenă 
parteneri ce acţionează numai pe liniile sufleteşti ge- 
nerale ale categoriei din care fac parte: „soţul bun”, 
„soția ideală”, „femeia fatală”, „,asupritorul”, — o 
lume decolorată, a cărei lipsă de sevă; locală o sub- 
liniase Sion mai înainte ca romanul să fi fost pu-: 
blicat. Dar romanul aduce în scenă şi pe umiliţii 
vieţii, pe robii ţigani, a căror condiţie socială inumană, 
face pe democratul Bolintineanu să-i încarce în mod 
generos cu toate darurile sufletești. Sânt înfăţișaţi 
deasemenea ţăranii, încărcaţi de datorii, asupriţi de 
administraţie, batjocoriţi și nenorociţi de proprietarii 
brutali. O tragedie cruntă sa abătut asupra tinerei 
țărance Tudora şi asupra tatălui ei; și în prezentarea, 
brutalităţii omeneşti, fraza scriitorului capătă o ner- 
vozitate necunoscută, naraţiunea lui prinde colorit. 
Aceeaşi însuşire o desprindem şi din caracterizarea, s0- 
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cietăţii bucureştene de după 1848, pe care poetul, exi- 

lat, ao putea, cunoaște direct, dar al cărei fel de 

vieaţă el îl intueşte just. Paginile acestea, în care ima- 

ginaţia este frânată, de datele realităţii, alcătuesc 

partea, cea mai rezistentă a romanului lui Bolintineanu. 

Faptul acesta îşi găsește explicarea în teoria literară 

a poetului: şi aiurea, dar şi în cuprinsul romanului, 

Bolintineanu subliniază drepturile fantaziei, în deosebi 

în poezie. Stabilind însă o distincţie între poet şi ro- 

mancier şi acordând acestuia o mai mare libertate 

de mişcare, el punea bazele teoretice ale romanului 

social și realiza în această, direcţie câteva scene izolate. 

Cerând ca poezia să se creeze în imperiul fanta- 

ziei, Bolintineanu impune cercetătorului confruntarea 

operei poetice şi a crezului literar mărturisit. Rezul- 

tatul la. care ajungem procedând în felul acesta este 

însă, departe de a valorifica, scrierile poetului. . Istoris- 

mul programatic al generaţiei sale găseşte într'însul 

_pe unul dintre cei mai laborioși aderenţi ai săi; poezia 

Îui cu subiect; istorie s'a bucurat de o popularitate ne- 

cunoscută de alte scrieri române, şi totuşi nu în 

această direcţie creează scriitorul opera sa, cea mai 

rezistentă. Fără să; respecte datele umane certe ale is- 

toriei autentice, poetul trebuia totuși să creeze senti- 

mentul vieţii. Dar el sa mişcat cu mai multă li- 

pertate atunci când această obligaţie nu plana asupra 

lui: în poezia exotică, încărcată de coloare, şi în ba- 

lada fantastică. Faptul acesta ajută la înţelegerea, 

romanelor sale, care aduc o optică atât de limitată, 

în lumea externă: nu poate fi vorba de o analiză 

sufletească în scrierile acestea, în care figuri palide 

rătăcese desaxate ca umbrele în Infernul lui Dante. 

Ceea, ce ele aduc mai rezistent sânt înregistrările unor 

aspecte ale vieţii sociale, pentru care scriitorul a do- 

vedit o reţinută adeziune sentimentală. Prin aceste 

calităţi ale lor, romanele lui Bolintineanu ne apar ca 
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puncte de convergenţă pentru romanesc şi pentru rea- 
list, ceea ce face dintr'însele lucrări pe deplin caracte- 
ristice literaturii timpului. Călătoriile şi o parte din 
opera sa poetică au făcut ca poezia română de după 
1848 să cunoască o recrudescenţă a temelor prero- 
mantice: Călătorii în Palestina şi Egipt, Călătorii în 
Asia Mică şi Conrad sânt puncte cardinale în destăşu- 
rarea, unei întârziate literaturi preromantice. Ele au 
contribuit esenţial la crearea atmosferei poetice în 
care își făcea ucenicia, influenţată de poezia lui Bolin- 
tineanu, Mihail Eminescu. 

Aprecierile entuziaste ale contimporanilor şi rezer- 
vele exagerate ale urmaşilor vor trebui astfel să se 
controleze reciproc: în urma tuturor acestora, Bolinti- 
neanu nu ne apare ca un scriitor de mari proporţii 
artistice, dar de o semnificaţie deosebită pentru lite- 
ratura română, care trebuia să facă un popas în aceste 
regiuni înainte de a-și lua sborul, cu alte aripi, spre 
alte orizonturi. 

D. Popovici. 
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LA AFRODITA 

O zee cu tron d'aur, Divină Afrodită! 
Şi fia lui Jupiter, cu spiritul senin, 
Nu fărâma tu vieaja muzei nefericită... 

Augustă zee, vin! 

Aleargă!... altă dată eu te chemam pe tine 
Şi buza-mi înfocată striga necontenit, 
Tu mă auzi... şîndată laşi bolțile divine 

A tatălui mărit, 

Tu pui pe cale carul şi paserile tele, 
Plăcute trăgătoare, plutesc sub linul cer, 
Sub salturile line ce fac din aripele, 

Savântă în eter 

Şi-ajung cu fericire... şi fericita zea 
Readresând lui Safo surâsu-i răpitor, 
Ce păs ai? îmi zici mie? De ce spre Dionea 

Duci cântul tău de dor? 

Delirul tău fierbinte ce poate să-l îmbune? 
In plasa-ţi amoroasă pe cine vrei să'ncingi? 
Ce muritor e-acela ce mie se supune 

Şi nu poţi să învingi? 
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De fuge, cu rugi calde la, ţine să sosească! 

Şi dorurile-i fie al dorului tău preţ: 

De te urăște, 'ndată amoru-ţi să-l topească 

Chiar cu al tău dispreţ! 

25 O vino de mă scapă de-amara mea durere, 

Frumoasă zee, vino! şi orice azi ar vrea, 

Safo să împlinească, Safo acum îţi cere, 

Fii protectoarea mea! 
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LA O FEMEIE 

Cu zeii d'opotrivă îmi pare că să fie 
Cel muritor ferice când cauţi ochii săi, 
Şi pe-adorata-ţi gură culege 'n bucurie 

Suspinii dulci ai săi! 

Pe gura ta surâsul cu graţia 'nflorește, 
Şi inima-mi răpită tresare... to privesc, 
Şi vorba p'a mea buză d'odată se topeşte 

Şi glasu-mi îl sfârşese. 

Se leagă limba'n gură; şi nvaptea mă 'nveleşte 
Şi o căldură rece şi iute mai ales 
Toţi simţii mei încinge... urechea vâjâeşte 

D'un sgomot ne'nţeles. 

Şi o sudoare rece pe fruntea mea se lasă; 
Ca iarba toamnei, pală şi fără de color, 
Imi pare deodată că vieaţa: mă delasă 

Şi tremur greu... şi mor!
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VIEAȚA DE PE PLACUL SĂU 

Toţi tesaurii Lydiei 
Nu ating inima mea; 
Şi splendoarea 'mpărăţiei, 
Cu dispreţ o vede ea. 

Un parfum plăcut stropească 
Barba-mi, perii ce albesc! 
Roza 'n fruntea mea lucească! 
Iată totul .ce doresc. 

Timpul de-azi e-a mea avere; 

Mâne, ştim ce-o să 'ncercăm? 

Vine-o oră de plăcere? 
Noi să hem şi să jucăni; 

Lui Bacchus vărsaţi pahare; 
Mâne, moartea, măi băeţi, 
Ne va zice vorbe-amare, 

Ne va zice: Nu mai beţi!



SIE INSUŞI 

Ah! vărsaţi npectarun spumă, 
June frumuseți, vărsaţi! 
Focul setei mă consumă; 
Mor sub flacăra ce-mi daţi! 

Faceţi noni cunune 'ndată 
Să 'ncing fruntea-mi ce-arde 'n foc, 
Foc usucă deodată 
Cele ce le pui în loc. 

Voi puteţi îndată 'nvinge 
Focul stelei cei cerești; 
Vai! dar cine poate stinge 

“Focul inimii-omeneşti? 
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LA O FETICĂ 

Fugi de mine, dragă floare; 

Păru-mi- alb tu nu-l iubeşti? 

Ah! deși aici. sub soare 

Tu cu rozele 'nflorești, 

Nu te depărta de mine, 
Suflet dulce și senin! 
Rozei şade mult mai bine 

Impletită cu un crin.



10 

15 

LA AMOR 

Oh! amar cui nu iubeşte! 
Cui iubeşte, iară rău! 
Mai ales când nu răpeşte 
Dulcea sufletului său. 

Tu despreţueşti amoare, 
Naştere, datini, ştiinţi; 
Pentru Plutus ai tu oare 
Simpatie şi credinţi? 

Piară cel d'intâiu cen vieaţă 
Aurul a fost dorit! 
Cu-ast metal nu e dulceaţă, 
Nu ai frate, n'ai iubit! 

Tu hrăneşti resbel şi crime; 
Ce zic eu? biciu omenesc! 
La mormânt duci pe oricine, 
Duci amanţii ce iubese. 

O
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ODA LA ȚARĂ SUB NUME DE CORABIE 

Tradusă de pe Horaţiu. 

Corabie! valul din nou te răpeşte 

Pe mare! o ce faci! mai stăi la pământ 
Eşti fără de rame, catartu-ţi lipsește 

Sdrobit de rău vânt! Ă 

5 Nauzi tu cum geme antenele tele? 
Poţi, fără de coarde, cu marea să stai? 

Tu nu mai ai, dragă, întregile vele, 
Nici zei să rogi, nail 

Cu toate că bradul dia Pont te formează 

10 Şi eşti o copilă din nobili păduri, . 

Deşartă ţi-e fala ce te însamnează! 
Cârmacii tăi suri, 

Cu spaima în inimi, nu au sigurare 

In ale desemnuri ce 'n frunte mai porţi. 

15 De nu vei tu încă să pieri, fugi mai tare, 

Fugi încă de poţi! 

O tu, ce smulseseşi suspinele mele 

Şi eşti obiectul duioaselor rugi, 

Fugi dela strimtoarea, Cicladelor rele, 

0 De poţi să mai fugi! 
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REVERII ȘI DIVERSE



O FATĂ TÂNĂRĂ PE PATUL MORȚII 

10 

l5 

20 

Ca robul ce cântă amar în robie, 
Cu lanţul de braţe, un aer duios, 
Ca râul ce geme de rea vijelie, 

_Pe patu-mi de moarte eu cânt dureros. 

Un crin se usucă șin laturi s'abate 
Când ziua e rece şi cerul în nori, 
Când soarele-l arde, când vântul îl hate, 
Când grindina cade torente pe flori. 

Aşa, făr' de veste pe zilele mele 
O soartă: amară, amar a bătut 
Și astfel ca crinul de viscole rele 
Pe patu-mi de moarte daodută-am căzut. 
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Abian primăvară cu zilele mele, 
Plăpândă ca roua, abia am ajuns, 
Atuncea când cântă prin flori filomele 
O crudă durere adânc m'a pătruns. 

Amară e moartea când omul e june 
Şi ziua-i frumoasă şi traiul «e lin, 
Când pasărea cântă, când florile spune 
Că vieaţa e dulce și n'are suspin. 

Gl
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Să moară bătrânul ce fruntea înclină, 

Ce plânge trecutul de ani obosit; 

Să moară şi robul cen lanţuri suspină, 

Să, moară tot omul cu suflet sdrobit! 

Iar eu, ca o floare ce naşte când plouă, 

Creşteam, pe cunună să am desmierdări 

Şi mie amorul cu buze de rouă, 

Cu inimă dulce, îmi dă sărutări. 

Ca, frunza ce-cade pe toamnă când ninge 

Suflată de vânturi. aici pe pământ, 

Ah! juna mea, vieaţă acuma se stinge 

Şi anii mei tineri apun în mormânt!
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SCOPUL OMULUI 

Spre ţărmul ce se pierde în noapte şi în ceaţă, 
Curând o să atingă al vieţii-mi vas fragil. 
Şi mă întreb pe mine: aici, în astă vieaţă, 
De când trăiesc în doruri, la ce am fost util? 

Şi sunt mai mult în lume ca umbra trecătoare 
Ce-o lacrimă aruncă în cursu-i (un minut, 
Ce nici nu învălește, nici dă acestui soare 
Mai multă strălucire, nici fermee mai plăcut? 

Mă 'ntreb ce este oare a noastră misiune, 
Noi, care-aici în vieaţă n'avem decât o zi? 
Noi, ale căror fapte, ţărână, fală, nume, 
Se spulberă în vânturi "nainte d'a luci? 

Cărarea mea în lume se şterge de sub soare: 
Amara calomnie păleşte-al său color, 
Tot omul lasă 'n urmă-i, ce lasă-o dulce floare: 
Prefumul d'o secundă pe vântul trecător. 

A unei soarte astfel, vai! preţuia durerea, 
Ce inimile noastre adapă cu venin? 
Necazul unei mume ce şi-a, sdrobit plăcerea, 
Veghind cum se formează al ei prunc pentru chin? 

Acest argil molatec ce vântu-o să răpească, 
Ori merita onoarea să poarte n al său sân 
O flacără de spirit, răsfrângere cerească, 
Ce ca un rob ascultă de lut ast crud stăpân? 
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25. Aşa mă 'ntreb şi Domnul răspunde blând dorinţei: 

„Tot ce trăieşte 'n lume are cuvânt profund, 

O floare să profume în capiştea fiinţei! 

O rază s'aurească abimul fără fund; 

O lacrimă s'aline un suflet în durere, 

_30 Şi roua să fragide arșiţele de zi, 

Şi tu saduni p'o frunte sărutul de plăcere: 

O, muritor! iubeşte, că mâne vei pieri!” 
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UMBREI SORU-MEI CATERINA 

Dragă surioară, te duci și niciodată; 
Nu te vom mai vedea! 

Nici plâns, nici rugăciune, pe moartea ne'mpăcată 
Nu poate s'o 'mblânzească, 0, surioara mea. 

5 Copiii tăi se miră de palidele-ţi feţe, 
Te rog să te deştepţi, 

Şi mâna ta e rece, nu poate să răsfeţe 
Cosiţa, lor bălaie, o, drăgălaşi băieţi! 

  

De când aceeaşi moarte cu-aceeaşi nepăsare, 
10 Pe soţul tău lovi, 

Pe vieaţa ta sentinse o noapte de'ntristare; 
Crezuşi o datorie a nu mai viețui! 

Aceasta e durerea sub care vieaţa plină 
De griji, sa abătut, | 

15 Durere fără nume, şi rară, şi sublimă, 
Şi demnă d'alte timpuri cen lume au trecut! 

Ah! tânără în lume, tu n'ai avut junie! 
Bogată, n'ai cules 

Pe sânul vieţii tele o zi de bucurie! 
20 Voiai să mori şi nimeni, vai! nu te-a înţeles! 

5. Scrieri alese.



'Pu vrei să mori? dar locul ce laşi deşert în casă, 

Cu ce-ai înlocuit? 

TTristeţea c'ochii 'n lacrimi aşează La ta musă 

Şi pentru totd'auna ea pare ca venit! 

25 Simţ vieaţa jumătate de umbră coperită/! 

Ea poate-a mai zâmbi; 

Uitarea să'nvălească ființa ta iubită; 

Dar plină fericire eu nu mai pot simţi. 

11 Juniu 1863. 
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LA PATRIE 

|. 

Revarsă, dulce patrie, 
In cânturile mele 
Şi tinereţea dorului 
Şi lacrimile tele! 

5 Aici afla-vor sinceră 
Şi caldă răsfăţare; 
Aici oricare lacrimă, 
Se va preface 'n floare. 

In 'cântecele-mi tinere, 
10 In doru-ţi nobilate, 

De graţii dulci, angelice. 
" Vor trece cununate. 

In noaptea fiitorului 
Durerea ta vor spune, 

15 Făcând să cure lacrime 
Din -iniimile june! 

Nu mai este - ţară mai destătătoare! 
Cei străin. se mir! 

Acolo străluce, ca, jună - fecioare, 
20 Luneile la, soare 

Cu brâuri lucioase, cu. plete de fir! 
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Dar, o, crudă soartă! cetele străine, 

Smuls-au din cosiţe florile divine; 

Sub a, lor picioare sânu-i a călcat, 
Oh! şi niciun suflet dorul n'a mişcat! . 

III 

Albele fecioare cu cosiţi frumoase 

Colo dănţuesc, 

Ca fluturi ce scutur aripi auroase 
Pe crinii ce. cresc; 

Dar, vai! ochiul nostru dacă le priveşte, 

Intrun râu de lacrimi dulce se topește, 

Cugetând c'aceste fiice sunt ursite 

Să desmierde numai inimi înjosite! 

IV 

Multe harpe cântă cânturi tinerele, 

Blânde ca murmura dulcei aurele 

Printre viorele; 

Dar aceste harpe nu, mai îndulcese 

Chinurile tele, ţară ce doresc! 

V 

Fiii tăi sunt mândri de mândreţea lor! 

Dar ce foloseşte 

Patriei române chiar al or amor? 
Umbra-i învăleştel 

Vieaţa lor se scură fără de mărire; 

La benchetul vieţii mau picig numire! 

Cei mai răi acoper pe cei hupl ai tăi 

Cum oprinde piry] rozele. pe văi!
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FERICIREA 

„In fundul unei râpe, mugind adânc, albeşte 
Un râu ce umbra serii ascunde de acum. 
Pe munte luna blondă se 'nalţă şi priveşte 
Din norul ei cum focul s'acopere sub fum. 

Și stelele, flori d'aur, în spaţiu drag se scaldă. 
Azurul le aspiră cu sete de amor. 
Răcoarea se revarsă; şi 'n inima mea caldă 
S'aprinde deodată un simţimânt de dor. 

O, inimă, te 'mbată de vise, de plăcere, 
Ce-ţi dă natura ţie în sânu-i fericit! 
Intoarce lumii cupa unde-ai băuţ durere 
Crezând să bei delicii din visu-i aurit! 

Vai! fericirea n'are în lume rădăcină! 
In darn doreşte omul aice pe pământ, 
Uitând că timpul schimbă pe oameni în ţăzână 
Şi tot se risipeşte pe al durerii vânt! 

O, fermec drag al vieţii! o, magică natură! 
Tu îmi îmbeţi simţirea, şi gândul meu mărești! 

Dar poţi lungi tu vieaţa ce către moarte cură? 
Poţi spune ce-i ursita, fiinţei omeneşti? 

A regreta trecutul, a cere viitorul, 
Şi a vedea în vieaţă dorințele pierind, 
Şi a lăsa presintul să-și ia în lacrimi sborul, 
A aspira la fală, şi-a se-amări dorind, 
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25 A geme în sărăcie precum și în avere, 

Pe piatra ţărânoasă, pe patul aurit, 

A. geme n întuneric, a geme la putere, 

Acesta, este-al lumii destin neîmblânzit. 

Şi ce îmi pasă mie de visul ce ne 'mbată, 

30 De imortalitatea ce-atât ne-a legănat? 

Voiu face bine 'n vieaţă să merit o răsplată? 

In sufletul meu arde un foc mult mai curat! 
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PROSCRISUL 

O, văi încântătoare, dumbravă, înverzită, 
Ce-aţi desfătat adesea, copilăria mea, 
Cascade murmuroase, şi tu a mea iubită, 
O, dulcea mea frumoasă, nu te voiu mai vedea! 

Proscris în a mea ţară eu nu mă voiu re'ntoarce; 
Şi ochii mei în lacrimi va'nchide un străin; 
Dar către voi adesea gândirea voiu întoarce 
Șoptind al vostru nume în ultimu-mi suspin. 

O frunză deslipită de ramura, sa, verde 
Ingălbeneşte'ndată, nu poate exista; 
Asemenea, proserisul ce patria îşi pierde, 
Pe aripile morţii înclină fruntea sa. 

Şi-aicea, stânca neagră ascunde fruntea 'n ceață, 
Şi-aici doi ochi albaştri în lacrimi strălucesc, 
Şi-aicea valea are cascade şi verdeață; 
Dar ţara e străină, nu pot să le privesc. 

Ah! tânăra ghirlandă ce fruntea, mea încinge 
Usuce-sg acuma, eu nu simţ niciun dor, 
Căci inima-mi sdrobită nimic n'o mai atinge; 
Departe d'a mea ţară, eu voiu acum să mor! 

7i 
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Căci am văzut pe frate dând dulce sărutare, 

Pe frate cu căldură la sânul său strângând; 

Eu nu aveam un frate să-i spui a mea 'mtristare, 

Eu nu aveam pe nimeni, şi am trecut plângând. 

Aşa o păsărică, pe calea, sa, pierdută 

Tot sboară înainte neîncetat cântând, 

Căci pentru dânsa nu e dumbravă cunoscută, 

Nici floare ce-i e dragă să-și pue capul blând. 

Proscris, în a mea ţară eu nu mă voiu re'ntoarce, 

Şi ochii mei în lacrimi va 'nchide un străin; 

Dar către ea adesea gândirea voiu întoarce 

Şoptind al său scump nume în ultimu-mi suspin.



DEŞERTUL 

Primește-mă în sânu-ţi, natură, bună mumă, 
Auzi cum al meu suflet suspiniă 'n doru-i greu! 
Eu ţie îţi voiu zice ce dor adâne consumă 

Acum sufletul meu. 

5 Ast suflet înflorise în vise de juneţe, 
Aşa în primăvară un câmp a înflorat,; 
Dar visele căzură sub vântul de tristeţe, 

Sub plânsu-mi înfocat. 

Aşa un arbor pare în toamna ce soseşte; 
10 El poate să 'nfrunzească în timpul de plăceri; 

Dar inima-mi sdrobită ce vieaţa părăseşte 
Nu are primăveri! 

Ea nu mai are vieaţă, nu are nici iubire; 
S'a stins a sa lumină d'al chinurilor vânt; 

15 Din valul întristării se 'mbată cu răpire 
Ca şi un trist mormânt. 

Nu! focul nu aprinde cenuşa ce se stinge, 
Pe care el a ars-o cun suflu furios. 
Tot astfel p'acest suflet d'acum nu-l mai atinge 

20 Elanul generos.
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A inimii juneţe s'adapă de credinţă; 

Dar inima-mi nu crede d'acum în viitor. 

Din dimineaţa lumii trăim noi cu dorință 

Şi tot gemem în dor! 

Frumoase zile, nouă de soartă n'au fost date! 

O singură dorinţă măcar nu sa "mplinit 

„Nici să vedem în lume o oară de dreptate? 

Vai! răul crud domneşte ori unde ai privit, 

Ne-amicul cel mai mare al omului e omul. 

Voi, stânci, pe care iarna, îşi face-al ei locaş, 

Colnice, unghiuri sterpe din care creşte pomul, 

Tu, vulture trufaș, 

In sânul vostru aspru primiţi a mea fiinţă 
Ce-a fărâmat-o lumea în tot ce are sânt: 

Voi nu-mi puteţi întoarce juneţe şi credinţă, 

Dar daţi-mi un mormânt!
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CÂNTEC 

Valuri de aur, mărgăritare, 
Purpură, roze și diamant, 
Din carul zilei de amarant 
Revarsă Rebus fără "'ncetare. 

Soarele dulce şi luminos 
In totd'auna o să 'ncălzească, 
Şi câmpul verde o să 'nfloreasciă, 
Şi o să fie cerul frumos, 

Iar eu ca frunza ce 'ngălbenește, 
Din zi într'alta fruntea înclin, 
Şi al meu suflet rece, străin, | 
Vai! nu mai simte, nu mai iubește!
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"IMPUL 

Pe malul cel verde ce râul stropeşte, 

Un om dupe cale puţin. s'odihnește, 

Visând fericit; 

lar razele zilei cu umbrele serii 

Sub ochii-i se luptă în sânul tăcerii 
Pe valu-adormit. 

Pe măgură luna se 'nalță-atunci plină 

Şi varsă pe fluviu un val de lumină, 

Un brâu lucitor; -- 

Eterul albastru cu stele-aurite 

Se scaldă prin valuri uşor încreţite 

De vântul uşor. 

Pe fluviul 'luciu o barcă sarată 

Cu pup'aurită, cu flori cununată, 

Cu văl de satin, 

Cu june fecioare ca visuri frumoase, 

Ce'n vieaţa fugindă se 'nclin amoroase 

P'al nostru trist sân. 

Un om cu cosiţe şi gene albite, 

Cu braţe secate, cu feţe pălite, 

Cu coasa de fier,. 

Apare în barca cu dalbe fecioare: 

E Timpul; iar ele sunt blândele oare 

Ce vin şi iar pier. 

Şi barca se duce prin valuri purtată; 

Iar grupa de fete de visuri se "bată, 

De viaţă se 'ncânt; 

Cosiţa lor saltă sub aurea dulce 

Şi flacăra lunii pe brâul lor luce, 
Şi iată cum cânt:
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„Vin' cu noi, străine june, 
Să te 'mbeţi de răstăţări, 
Vin, pe tinere cunune 
De adună desfătări! 

Vin”, cu roze de'mpleteşte 
Anii tăi cei fugători, 
Pân' ce timpul nu coseşte 
Ale vieţii tale flori! 

Să n'amâi plăcerea dulce! 
Timpul este-amăgitor: 
Ce răpește, nu mai duce 
Fragedului muritor. 

Astăzi toate pentru tine 
Jos în lume strălucesc, 
Şi plăcerile divine 
Cu-a ta vieaţă se 'mpletese. 

Mâne se vor stinge toate 
Ca prefumul serii 'n vânt, 
Al tău suflet mâne poate 
S'o preface în mormânt. 

“Timpul trece... vin' mai tare, 
Toate câte 'm vieaţă plac 
Tpec cum trece-o sărutare; 
Toate lacrime se fac. 

Vin” acum la fericire! 

Mâne fi-va prea, târziu, 
Vino până ai simţire, 
Până sufletul ţi-e viul” 

   



Spre barca ce fuge pe fluviu la vale 

60 Străinul îndreaptă cătările sale, 
Ce râură dor; 

Intinde-a sa mână şi. sutletu-i bate 

Răpit de dorinţe ce viu îl străbate, 

De vise d'amor; - 

65 Dar vasul se duce şi 'a umbră dispare! 

Se stinge cu 'mcetul cereasca cântare 

Pe râul tăcut. 
În darn călătorul so urme se 'ncearcă, 

Şi râuri de lacrimi ai săi ochi înneacă, 

Căci timpu-a trecut! 
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LA PIRAMIDE 

I 

Acei ce vă 'nălțară pieriră în uitare. 
De cincizeci evi, pe dânşii s'a 'nchis al lor mormânt. 
'Țărâna lor pierit-a l'a vâatului suflare 

P'acest deşert pământ. 
Popoare noi venit-au şi au trecut din vieaţă. 
Mai multe tronuri mândre d'atunci s'au răsturnat 
Şi lumea, fugătoare schimbal-a a sa faţă 

In cursu-i minunat. 
Chiar mintea omenească luat-a o schimbare; 
De zeii săi poetici şi cerul a scăpat; 
Iar voi, 0, monumente d'eternă admirare, 

Nestrămutate-aţi stat! 

II 

Colo se arată valea dalbă, verde, 
Unde Nilul vesel, şerpuind, se pierde 

Printre sicomori; 
Cairul înalţă albele-i. palate, 
Vesel moschee, grațios săpate 

N marmură cu flori. 

III 

Dar mai colo se zăreşte 
Cel deşert spăimântător, 
Unde vieaţa îşi opreşte 
Pasu-i verde, râzător. 
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Amblemă de tăcere a tristelor mormânturi, 

In care tot adoarme, plăcere, lungul chin; 

25 In care numai pasul fantasticelor vânturi 
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Deșteaptă un suspin. 
Unde vântul ce omoară 
Nalţă munţii de nisip, 
Ce pe. fiecare oară 
Schimbă forma, se risip. 

Dar luncile deşearte atât sunt de mărețe, 

Atât de melancoliei, cât ochiul privitor, 
Ce cată tinereţe, 

Se 'nturnă să ascunză o lacrimă de dor! 

IV 

Dar ziua se abate. — Pe undele pălite 
A mării de nisip, 

Se luptă umbra tristă cu razele ei mute 
Ce 'n noapte se risip; 

lar formele lor albe se schimbă cu durere 

Pe fiece minut, 

Şi tremurânde 'noată în umbră şi 'n tăcere 
Sub vălul lor tăcut. 

V 

Dar colo pe hotarul desertelor tăcute 

Era odineoară acel vestit Memfis. 

Luminile, ştiinţa şi artele plăcute 

Făcuseră acolo al lumii paradis. 
Aici era cetatea cu magice palate, 

Aici locuitorii trăiau ca "n. sărbători; 

Dar una dată moartea aice se abate 

Şi mâna, lor înghiaţă pe cupe şi pe flori. 

D'atuncea, în tăcerea anticelor deşerte 

Şacalul cel sălbatec se plânge întristat, 

Şi vânturile 'ntoană lugubrele concerte 

In vechile ruine ce timpul a, 'nfruntat.
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VI 

Voi, umbre nevăzute, o, fii de 'nchipuire! 

Sculaţi-vă odată din ast tăcut mormânt! 
Iar tu, lumina vieţii, învie co zâmbire 

Al lor trufaş pământ; 

Tăcere! iată noaptea!... o umbră se arată, 
Răsare din pământ! 

Ea face semn cu mâna-i plăpândă şi uscată 
Şi mii de alte umbre se 'nalță din mormânt. 

Trei regi ce rădicară aceste piramide, 

Trei umbre, în tăcere s'aşează la benchet; 

Trei cupe aurite, la stelele splendide 
Rădică deodată 'o mână de schelet. 
O tânără princeasă aşează în tăcere 
Şi chiamă lângă sine fantastiei tretători, 
Și întonând armonii d'amor şi de plăcere, 

Deschide vălu-i d'aur pe sânul: ei de flori. 
Dar iată, se aude o surdă nechezare 

De ageri cursieri; 
Cambis păşeşte ?n capul popoarelor barbare, 
Mii ţipete se 'nalţă în sânul desei seri; 
O luptă cruntă "'ncepe şi armele în vânturi 
Răsună cu tărie pe braţele de os; 
Iar cetele-egiptene reîntră în mormânturi 
Şi aerul răsună d'un sgomot fioros. 

Eroul Macedonic în urma lor apare. 
El trage dupe caru-i popolii cei coprinşi; 
Aceste turme sclave se luptă cu turbare 
Să 'nvingă în robie alţi popoli neînvinşi! 
Oh! nu mai e speranţă d'această omenire! 
Tu, dulce libertate, ce lumea-ai amăgit, 
Ori nu ai fost tu oare decât închipuire?... 
„O, -popol, încetează d'a cere-o fericire 
Pe care nu ştii însuţi s'o laşi la cel robit! 
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Dar cine sparge încă nisipurile dalbe? 

Soldaţii lui preurmă al său car aurit; 

Ei sunt fieroși şi falnici şi pletele lor albe : 

Sub arme au albit; 

O mantă de purpură pe umerii-i sabate, 

Iar brâul lui luceşte ca cerul înstelat; 

Alături stă amanta-i: divina-i voluptate 

Pe toţi a fermecat. ” 

EL trece; dar s'arată ordiile păgâne: 

Sub paşii lor pământul în doliu sa 'mvălit; 

Dar ei chiar se strecoară şi 'n urmă nu rămâne 

„Decât o suvenire de dor c.a pierit. 

Dar cine e eroul a cărui strălucire 

„Pe toţi a întrecut? 

Soldaţii lui sunt palizi de lungă nedornire, 

Fi nau nimic în faţă şi 'n vorbe neplăcut. 

Eroul îi conduce în valea glorioasă; 

In purpură, în aur el nu-i învestmântat: 

Un redingot albastru, o șlapă colţuroasă 

Acoperă seheletu-i, de vânturi legănat. 

Dar ochiul lui străluce de-o flacără străină 

La, cei alţi muritori! 

Păcere! Mamelucii s'adună, se desbină 

Prin umbra nopţii deasă “pe caii lor ușori.- 

El face semn din mână... ostaşii lui s'adună; 

Scadroanele savântă prin câmpul nisipos: 

O luptă crudă "ncepe şi armele răsună 

Pe albele schelete ce strălucesc la lună, 

Pe hârcele de os. 

Dar Mamelucii sboară prin câmpii cei sălbateci 

Ca pulberea în vânt, 

Şi umbrele lor mute, cu caii lor fantastici, 

Reintră în mormânt.
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O, tu, sublimă umbră a unui zeu mărit! 
Tu ai trecut în lume şi globu-a tresărit, 
Şi tronurile mândre săltară spăimântate, 
Şi regii coboriră! cu frunţile plecate, 
Pe noul Domn al lumii smeriţi întâmpinând 
Și dreptul vechiu cu frică la poale-i aruncând. 
Orice putere, suflet şi vieaţă, şi tărie, 
Voinţă, libertate, adâncă energie, 
O zi într'un om singur, unic, sau concentrat 
Şi jugul lumii veche măreț a sfărâmat. 
El este, Bonaparte, sau flacăra divină 
De care Creatorul formă a lui ţărână 
Aşa cum form un fulger şi-un vânt vijelios 
Şi îl aruncă 'm aer şi urlă furios, 
Şi când se 'mplină aste proiecte- -adânci, sublime, 
A] vieţii Domn'le cheamă în negrele abime. 
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LA BĂILE CLEOPATREI 

I 

Să 'stăm p'această stâncă ce se prevede 'n valuri! 
Aceste scări tăiate în lespezi de: granit 
Rechiamă o regină ce 'n umbr'acestor maluri 
Venea, să răcorească al ei sân înflorit. 
Vedeţi această scară de dalbe mozaice 

Ce duce către băi? | 
Picioarele-i plăpânde călcat-au pe aice 
Când trupa graţioasă de vergine Finice, 
Terihoene roze puneau sub paşii săi. 

II 

Dar soârele se culcă... tăcere!... o femeie 
Apare 'n acest loc! 

Cosiţa-i voluptoasă, în aure, scânteie 

Şi brâu-i scump răspândă torente dulci de foc. 

Ca soarele în raze-i ea arde 'n voluptate. 
O mantă de regină pe umeri râura; 

Iar albele ei sclave, de vise îrhbătate, 

Tapete preţioase aștern în calea sa. 

Pe lespede de marmur cu aur poleite, 
Mantila-i purpuroasă se mișcă... a căzut! 

Şi sclavele-i suave, ca vise înflorite, 
Formează împrejuru-i un cere nestrăbătut.
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Dar iată, steaua, dulce din umbră se rădică 
Pe umedele-i scări 

Și razele-i tăcute răsfaţă-a, lor cosică - 
Şi albele lor sânuri cu dalbe sărutări. 

Căci grupa cestor vergini folatre, tinerele, 
Prin valurile limpezi, prin raze, se juca, 
Lucind ca, vise dalbe ce'n nopţi amari şi greie 

Vin a ne înşela. 

Pe albele tunice în flori d'argint cusute 
Se sparge-al stelei foc, 

Când. vesele, uitânde, în undele tăcute, 

40 

Fecioarele se joc. 

Dar alba lor regină, cu genele umbroase, 
P'o lespede-aurită, răpită şade 'n dor. 
„O, dulce tinereţe! o, zile mult frumoase! 
Nu-i oare cu putinţă sopriţi al vostru sbor?” 

Aşa vorbi regina. Din harpa-i aurită 
Atrage cântec dulce, curmat de dulci oftări; 
lar vocea-i întristată, cu cântecu-i unită, 
Lăsă să se auză aceste suspinări: 

„In darn cerem să "'nturne frumoasa tinereţe, 
Patalei noastre sorţi! 

Căci zilele umane sunt flori de frumuseţe 
Născute în grădina neîmpăcatei morţi! 

Oh! cursul vieţii trece cum trece-o sărutare 
Aicea pe pământ! 

Putere, fericire, şi nume mândru, mare, 
Nu vor putea să 'mpuie la viermii din mormânt. 
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50 O floare se usucă de criveţe bătută; 

Dar soarele cel dulce o poate 'nțineri; 

Iar tu, o, vană umbră! odată abătută, 

Nu vei mai înflori! 

Dat unde-i frumuseţea a cării dulce rază 

55 Atâta fermeca, , 

Cât August niciodată n'a vrut ca să mă vază 

De frică să nu pice în fermecarea sa? 

Şi unde-mi e puterea, averile-mi pompoase 

„Şi populii-umiliţi? 
60 Şi voi, gentile turme de inimi graţioase, 

Frumoşii mei iubiţi? 

Ah! toate-acele bunuri luciză 'n dimineață 

D'un fermec strălucit; 

„Dar la apusul zilei, a morţii tristă ceaţă 

65 Tot a învăluit!” | 

Aşa cântă regina şi -mâna-i diafană 

Pe marmuru 'nflorit 

Cun ac de aur mândru a scris: o lume vanăl... 

Şi "'ndată a pierit. ” 
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ZIUA ONOMASTICĂ 

ilia, te fă frumoasă! 
Astăzi este ziua ta: 

Fă-ţi cosiţe, 
Negre viţe 

Peste faţa-ţi graţioasă 
Ca un nor a se crăpa. 
Peste păru-ţi nicio floare 
Şi la gât niciun briliant! 

Ai pe gură 
O răsură 

Şi în ochi un dulce soare 
Ce'nnec orice diamant. 
Pune rochia ta de moare, 
O camelie pe sân, 

Cingătoare 
Râzătoare 

De o stofă de purpură 
Şi cu funda de rubin. 
Lasă braţul, lasă sânul 
Să se vază grațios 

Prin dantele 
De Brusele 

Unde roza şi cu crinul 
Se îngân misterios, 
Şi picioru-ţi să străluce 
Alb şi rumen prin călţuni, 

Rar în fire 
Şi subțire
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In condur sub pulpa-ţi dulce, 

Unde dulci dorinți sadun. 

Şi pe urmă, o, ilie, 

Chiamă grațiile cereşti 
A aduce 
Fermec dulce 

In mişcarea ta, cea vie 

Şin zâmbiri ce răspândeşti! 

Fii frumoasă şi răpeşte! 

Pân la anul, ce ştiu eu? 
Câte plante 
Odorante, 

Câte roze nu coseşte 

Coasa, timpului cel greu? 

Două locuri sunt la masă: 

Ale noastre neapărat, 
Ştim noi care, 
Dragă, oare, 

Sub ursita ce ne-apasă 
O să, fie deşertat? 

Poate locul tău să fie, 

Poate încă, ce zic eu? 

Să-l apuce 
Altă dulce? 

Şi uitarea să prescrie 

Până şi numele tău? 

Să intrăm în sărbătoare . 

Dându-mi mie-un sărutat, 

El ne spune 

Că în lume 

Vieaţa noastră fugătoare 

P'al său curs sa măsurat.
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PUTEREA CÂNTECULUI 

Domnul stă pe tronu-i cu mândreţe mare, 

Dar pe fruntea-i luce palida 'ntristare. 

Intr'o mantă neagră el e coperit 
Şi e trist ca plopul ce s'a desfrunzit. 

Imprejuru-i tineri cavaleri veghiază; 
O semighirlandă damele formează. 

Insă Doamna nu e în mijlocul lor! 
Intr'un turn închisă plânge ea cu dor. 

Domnul lasă ochii peste adunare: 
„Unde-i cântăreţul? zise cu mirare; 

„Cum de roua serii câmpul întristat 
„Are trebuință de a fi udat, 

„Astfel al meu suflet plin de întristare 
„Are trebuință d'o dulce cântare”. 

Cântărețul iese dintre căpitani: 
Are plete albe și optzeci de ani. 

— O cântare, Doamne, poate stinge dorul 
„Numai întrun suflet unde e amorul; 

. 
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„Pentru tine însă în datn voiu cânta: 

Ca mărgeanul tare e inima ta”. — 

„Tu vorbeşti de Doamna... nu- mi aduce-aminte; 

„Lasă, lasă morţii ş'ale lor morminte! 

„O altă soţie voiu alege eu 
„Printre trandafirii palatului meu”. — 

Cântărețul tace; dar harpa întună 
Şi de dulci armonii palatul răsună: 

„Un Domn odată avea soţie 

"Jună, frumoasă, cu suflet blând, 

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

„La curte însă atunci gemea 
„Un june nobil, pentr'o fetiţă 
„Pe-a cărei mică, dulce guriţă, 
„Sărutări dulce el culegea. 

„Insă de faţă vrea s'o iubească: 
„Nobilu-i suflet nu îl ierta 
„Această floare s'o vestejească 
„In ochii lumii cel conjura. 

„Dar .e în lume o legea grea, 
„Care la unii zice: aveţi toate!... 
“La alţii însă: nimic se poate!... 

"Amor şi lacrimi, el alt n'avea. 

„Astfel la Doanina merge odată. 
„O roagă, lacrimi de foc vărsând, 
„Să-i dea soţie tânăra fată; 
„Şi în genunche cade vugând.
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„Atunci în casă Domnu-a intrat, 
„Și în genunche un om el vede; 
„lşi şterge ochii, nu poate crede... 
„Apoi, trădare! el a strigat. 

„In darn ei însă se îndreptează, 
„Nu pot să fie nici ascultați; 
„Nimeni la curte nu vru să-i crează 
„Și ?n închisoare fură-aruncaţi”. 

Cântărețul tace; Domnul îl priveşte 
"Şi cu nerăbdare astfel îi vorbeşte: 

„Lu, ce niciodată nu m'ai amăgit, 
„Cu ce'ncredinţare astfel ai vorhit?” 

— „Dupa mea voinţă cavalerul june 
„Andreptat Domniței a lui rugăciune”. 

La aceste vorbe Domnul sa schimbat, 
Palida” sa frunte sa rebucurat. 

Cu un semn ce face, iată, Doamna vine; 
Genele-i aurie cad în lacrimi pline. 

Apoi lângă dânsul loc pe tron i-a dat 
Şi pe alba-i frunte dulce-o-a sărutat. 

Apoi cavalerul şi fetiţa. jună 
Fără "ntârziere Domnul îi cunună. 
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LĂUTARUL 

Intr'o noapte furtunoasă 
Prinţul, cu-ai săi cavaleri, 
Intro sală luminoasă 

„Se *'mbătau de: dulci plăceri. 

10 

15 

Cupele de aur sună, 
Candelele strălucesc; 
A plăcerilor cunună 
Damele drag o 'mpletese. 

Noaptea este foarte rece; 
Iar afar' un călător, 
Prin furtuna nopţii trece 
Intonând cânţări de dor. 

„Aduce-ţi îndat' aice 
Pe drumaşul lăutar!” 
Scutierilor le zice: 
Domnul casei cel barbar. 

_ Lăutarul se aduce, 

20 

Coamele-i voios se joc; 
Faţa-i palidă şi dulce; 
Ochi-i. varsă. dulce. foc. - 

„Cântă nou, lăutare, 
Tu, ce ?n lume ai născut 
Pentru-a noastră destătare, 
Pentru-al nostru traiu plăcut!”
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Lăutarul cu mândrie 
Sparge harpa de pământ: 
„Pentru inimi de robie, 
Nu voiu, doamne, eu să cânt! 

Dacă cânturile mele 
June suflete răpesc, 
Ale voastre inimi rele; 
Inimi moarte, nu 'nflorese. 

Astfel vântul desveleşte 
Cu-al său fraged sărutat 
Crinul care "mbobocește, 
Dar nu crinul cel uscat!” 

Zice şi pe loc dispare; 
Dar prin vânturi care gem, 
Oaspeţii cu 'nfiorare 
Auziră ăst blestem: 

„Voi, ce tartarul v'a revărsat 
In nopţi fatale de: voluptate 
Cu nori :de crime și de păcate 
Pe faţa lumei ce-aţi insultat; 

Voi, ce daţi moartea chiar în amor, 
Ca şerpi ce 'n ora lor de 'nrodire, 
De voluptate şi fericire, 
Turbaţi omoară complicii lor; 

Voi, ce cu hulă la.cei mai tari 
Târiţi josita voastră, cerbice 
Și pentru omul cel neferice 
Aveţi dispreţuri crude, barbari; 
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Fără de cuget, nici Dumnezeu, 

Fii de minciună şi înjosire, 

Astăzi cu eruda-mi despreţuire, 

Pe voi să cază blestemul meu! - 

Saveţi repaus întrun mormânt 

Numai când corpul ars de durere. 

Răci-va ?n lume orice plăcere 

Prin desecatul 'său osământ! 

S'aveţi: vedere, rău să zăriţi! 

Auz, şauzul să vă înșale; 

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 topească fără de nume 
A 

Cum pieren spaţiu urma de vânt!” 

Astfel cântă cu durere 

Lăutarul rătăcit, 

Tar în sala de plăcere 

Candelele au pălit. 

Mâna 'nghiaţă pe pahare, 

Florile se sting pe loc; 

Iar în sala lată pare 

O columnă grea de foc. 

Pe columna 'nflăcărată 
Aste litere ziceau: 
„Vieaţa voastră-i blestemată!...” 

Oaspeţii amar plângeau. 
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PATA DIN DAFIN 

I 

„Deschide-te, dafin! eu voiu a mă duce 
Spre râul senin, 

Căci stelele d'aur se leagănă dulce 
Pe valul cel lin”. 

5 Așa se complânge fecioara frumoasă 
Ca vieaţa din raiu, 

Inchisă 'ntr'un dafin p'o vale pletoasă, 
Cu plete de Maiu; 

Jar fata coboară voioasă din laur, 
10 Alearpă prin flori, 

Şi luna ce pare ca bulgăre d'aur 
Luceşte prin nori. 

Aleargă prin valuri de flori virginale 
Cu vântul ușor; 

15 Şi boarea o 'mbată,; privirile sale 
Se turbur d'amor. 

II 

„Cosiţele tele -ce cad bălăioare, 
Li zise-un drumaș, 

Lumină pe sânu-ţi ca focul de soare 
20 P'un crin drăgălaş! 

7. Scrieri alese,
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Dar fie rău zisă cereasca-ţi mândreţe, 

O vis fericit! 

Căci inimă, vieaţă şi dulce juneţe 

Acum mi-a răpit!” 

Atunci rumeneala plăcutei fecioare 

Pe faţă-i luci 

Ca .sângele mierlei, ce p'alba ninsoare . 

Voios ar stropi. 

E zice şi-aleargă spre fata sfiousă 

Cu chip purpurat; | 

Dar dâlba, copilă se duce voioasă 
Pe plaiul cel lat; 

Aleargă prin iarbă şi când e departe 

De domnul frumos, 

Îşi ostie pasul şi şade, 'nt'o parte 

Cătând amoros. 

III 

„Regina bălaie cu dulcile stele 

Adoarme pe nor! 

Adormi, o mireasă, pe braţele mele 

" Uitând al tău dor!” 

lar vergura doarme pe braţele sule 

Şoptind. amoros: 

“O Doamne din ceruri! fă să nu mă 'nșule 

45 
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Străinul frumos 

Adoarme fecioara; dar când se trezeşte 

In darn l-a chemat! 

Buchet de flori dalbe sub capu-şi găseşte; 

Dar el a plecat.



IV 

„Deschide-te, dafin, acum pentru mine, 
50 să madăpostesc, 

Căci noaptea purcede şi soarele vine 
ȘI -o să mă topesc!” 

„Te du, copiliță cu coam! aurită, 
Cu chipul plăcut, 

55 Căci dip' a ta frunte cununa 'nflorită 
Acum a căzut!” 

o:
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MIHNEA ŞI BABA 
(după o tradiţie). 

I 

Când lampa se stinge la negrul mormânt 

Aiinsă de aripi, sutlată de vânt; 

Când buha, se plânge prin triste suspine; 

Când răii fac planuri cum au a reţine . 

În barbare lanţuri popolul gemând; 

Când demoni şi spaime pe munţi se adună 

De urlă la stele, la nori şi la lună, 

Intm'una din peşteri, în munte râpos, 

Un om oarecare intră curajos. 

JI 

10 In peştera Carpaţilor 
O oară şi mai bine, 

Vezi templul Pacinaţilor 

Ce cade în ruine. | 

Aci se fac misterele 

15 Te babe blestemate, 

Ce scot la morţi arterele 

Şi hârcele uscate. 

Aci se fierb şi oasele 

| In vase aurite, 

20 Aci sadun frumoasele 

Când nu mai sunt dorite.
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O flacără misterică, 
Dă palidă lumină; 
lar stâlpii în biserică 

25 Păreau că se înclină. 

Şi liliecii nopţilor 
Ce au aicea locul 
Ascunşi în hârea morţilor, 
Umblau să stingă focul. 

30 O babă, ce orvarele 
Uscaseră în lume, 
Tot răscolea vulvoarele, 
Şoptind încet un nume. 

II 

Saude un sgomot de paşi pe aproupe, 
Cum calcă strigoiul când va să desgroape 
O tânără fată... — Colo... ascultați! 
Să fie Satana cu ochii de focuri? 
„Hei! cine să calce în negrele-mi locuri, 
Se'ntreabă bătrâna... âici nechemaţi?...” 
Ba zice, şin umbră un om se arată 
Cu ochii de sânge, cu fruntea uscată, 
Teribil ca locul în care intra. 
„Bătrână, el zise, îți tă datoria!” 
Şi vorba-i, cum geme în zid vijelia, 
Din colţuri în colțuri grozav răsuna. 

Bătrâna 

Ascultă-mă, Doamne! aveam în oştime 
Un fiu oarecare, vestit în mulțime 
Prin luptele sala; era fiul meu;: 
Plăcut ca seninul, frumos ca o floare, 
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Şi pentru aceasta, mai stam eu subt soare; 

Era, pentru mine al meu Dumnezeu, 

Şi pentru aceasta m'am dat în pierzare: 

Să-l fac între oameni ferice şi mare, 

Am dat al meu suflet la negrul tartar. 

Tu ştii mai departe. Ce? gemi de turbare! 

Vei sângele mumei, tu vei răzbunare, 

Loveşte! na sânul, tirane barbar! 

Căci vieaţa îmi este acum blestemată. 

Oh! cum nu pot oare să sorb astă dată 

Şi zilele tele şi sângele tău! 

Dar nu pot, căci fiu-meu în ultima-i stare 

Opri orice mână a da răzbunare. 

“Tirane, vezi prada-ţi, vezi cugetul său”. 

Pe urmă, co mână uscată şi arsă, 

Intruna din hârce un sânge ea varsă 

Şi, dându-l lui Mihnea, îi zise:-,„să bei! 

E sângele fiu-meu, na! soarbe-l mai tare; 

E cald şi e tânăr, cum vei tu, barbare! | 

Na, soarbe, sau eu sorb p'al tău, de nu vei”. 

IV 

70 Toţi morţii din mormânturi, 

Cu ghiarăle 'ncleştate 
Ca frunzele uscate 

Ce sbor când suflă vânturi, 

Spre Mihnea alerga; 

75 Iar vârcolacii serii 

"Ce chiar din lună pişcă 
Când frunzele se mişcă 

In timpul primăverii, 
TȚipând, acum sbura. 

80 Soimanele ce :umblă 

Ca vijelii -turbate, 

7



Coloase deșirate 
Cu forma ca o turlă, 
Din munţi în văi călca. 

V 

85 Un glas în mulţime teribil gemu 
Și ceata infernă îndată tăcu. 

VI 

Blestemul 

„Ori unde vei merge să calei, o tirane, 
Să calci p'un cadaver şi'n: visu-ţi să-l vezi! 
Să strângi tu în mână-ţi tot mâini diafane 

90 Şi orice ţi-o spune tu toate să crezi. 
Să-ţi arză plămânii d'o sete adâncă 
Şi apă tirane, să nu poţi să bei! 
Să simţi totd'auna asupră-ţi o stâncă! 
Să'nclini a ta frunte la cine nu vrei! 

95 Să nu se cunoască ce bine vei face! 
Să, plângi! însă lacrimi să nu poţi vărsa, 
Şi orice dorinţă, și orice-ţi va place 
Să nu poţi, tirane, să nu poţi gusta! 
Să crezi că eşti geniu, să ai zile multe, 

100 Şi toţi ai tăi moară, iar tu să trăieşti! 
Şi vorba ta nimeni să nu o asculte, 
Nimic să-ţi mai placă, nimic să doreşti!” 

VII 

Aşa vorbi bătrâna 
Şi Mihnea, tremură; 

105 Iar Naiba, ce fântâna 
O soarbe într'o clipă 
Şi tot de sete ţipă 

„La dreapta lui sbură. 
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El are cap de taur 

110 Şi ghiară de strigoiu 
Şi coada-i de balaur, 

Şi geme cu turbare 

Când baba tristă pare; 

Tar coada-i stă vulvoiu. : 

115 Iar nagodele-urite, 

Ca un mistreţ la cap, 

Cu lungi şi strâmbe râte 

Cu care de pe stâncă, 
Râm marea cea adâncă 

120 Şi lumea nu le *ncap; 

Şi şase legioane 

De diavoli blestemaţi 

Preceau ca turbilioane 

De flacări infernale, 

195 Călări toţi pe cavale, 

Cu perii: vulvoiaţi; 

Şi mii de mii de spaime 

Veneau din iad râzând 

Pe Mihnea să defaime, 

130 Căci astfel baba are 

Mijloc de răzbunare 

Pe mort nesupărând. 

VIII 

Mihnea încalecă, calul său tropotă, . 

Fuge ca vântul; 

135 Sună pădurile, fâşie frunzele, 

| Geme pământăl; 

Fug legioanele, sbor cu cavalele, 

Luna dispare; 
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Cerul se 'ntunecă, munţii se cleatenă, 

Mihnea tresare; 
Fulgerul scânteie, tunetul bubue, 

Calul său cade; 

Demonii râseră; 0, ce de hohote! 

Milinea, jos sare; 
Insă el repede iară încalecă, 

Fuge mai tare; | 

Fuge ca crivățul; sahia-i sfârâie 
In apărare; 

Aripi fantastice simte pe umere, 
Insă el fuge; 

Pare că-l sfâşie guri însetabile, 
Hainele-i suge; 

Baba p'o cavală iute ca fulgerul 
rece înainte 

Slabă şi palidă, pletele-i fâlfâie: 
Pe osăminte; 

Barba îi tremură, dinţii se cleatină, 

Muge ca taur; 
Geme ca tunetul, bate cavalele 

Cu un balaur. 

IX 

O, ce de hohote! râseră demonii, 
Iadul tot râse! | 

Insă pe creștetul munţilor, zorile 
Zilei venise. 
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O NOAPTE LA MORMINTE 

Mergeam pe căi sălbatice, 
- Cătam adăpostire; 

10 

20 

Iar fantasme lunatice 
Râdeau p'o monâstire. 

Lătra departe câinele 
La duhuri neguroase, 
Scoteau din groapă mâinvle 
Scheletele hidoase. 

Pe munţi, regina nopţilor 
Păruse gălbenindă, 
Aşa cum fruntea morţilor 
Se vede suferindă. 

Atunci trecură ielele 
De mâini în horă prinse; 
Ş'un abur toate stelele 
Indată le coprinse. 

Tipa în sânul norilor 
Vulturi cu grele pene:. 
Şi vuietul prigorilor 
Se auzea alene. 

Un fulger!... norul fumegă; 
Iar tunetul răspunde 
Şi ploaia cade, spumegă, 
In turburoase unde.
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25 Apoi saud răsunete 
De vaiete, suspine; 
Inspăimântat de tunete, 
Un mort veni spre mine. 

In prejmul monastirelor 
30 Umblând, mă rătăcisem; 

La locul cimitirelor 
Văzui că mă oprisem. 

Mortul 

„Deschideţi, schelete, aceste mormânturi, 
Căci ploaia se varsă pâraie din nor, 
Căci vântul mă bate şi câini mă 'neonjor 
Şi ielele albe due hora pe vânturi. 

Aseară, când umbra cădea pe pământ, 
Ieşii să văz luna jucând pe ruine, 
Căci două schelete. gemesu lângă mine 
Şi-un verde balaur sbura prin mormânt. 

Dar luna s'ascunde d'odată 'n furtună 
Şi astfel ca spicul de vânturi uscat, 
Vârtejul pe mine în văi m'a sburat, 
Pe unde infernul sabatul adună. 

Schelete tăcute, am fost împărat: 
Cum soarele trece din lume în lume, 
Din poluri în poluri sbura al meu nume, 
Din poluri în poluri eram lăudat. 

Precum un luceafăr străluce prin stele, 
Luceam printre prinții din epoca mea; 
Dar vai! amăgire! virtutea-mi lipsea 
Şi sceptrul se sparse în mâinile mele! 
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Toţi îmi spunea mie că lumea e-a mea, 

Că pot p'un capriciu s'o cale în picioare; 

Că orice dorință, de rău voitoare, 

Un semn, şi 'mplinită să-mi fie putea. 

Dar ochii Satanii în noapte lumină 

Ca două steluțe ce 'n nori strălucesc, 

Ca doi cărbuni roşii ce 'n umbră roşesc, 

Şi negrele-i aripi pe capu-mi se 'nclină! 

Credeam eu acestea, şi-aşa am urmat! 

Pâraie de sânge vărsam cu cruzime, 

Şi-aceast? omenire ce geme în crime 

Un cap vream să aibă ca eu să-l abat. 

Dar câinii mă latră şi corbii croenese! 

Colo pe morminte joc albele iele 

Ce râde cu hohot de oasele mele, 

Iar ochii Satanii în noapte lucesc!" 

In cele din urmă furtuna trecuse 

Şi toată natura cu 'ncetul tăcuse; 

Scheletul acela ce morţii rugase 

La locul său umed intrarea să-i lase, 

In groapă intră, 

Iar echo departe apoi repetă: 

„Dar ochii Satanii în umbră lumină, 

Ca doi cărbuni roşii în noapte roşesc, 

Ca două steluțe ce 'n nori strălucesc, 

Şi mnegrele-i aripi pe capu-mi se 'nelină!” 

=
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DOMNUL DE ROUĂ 

I 

Luna, ca o sferă, dupe-o stâncă verde 
Varsă dulci lumini. 

O copilă jună trece şi se pierde 
Printre verzi grădini. 

Faţa ei e dulce ca lumina nouă 
Lunii pe un nor; 

Ea, 'mpleteşte 'n raze şi îşi scaldă 'n rouă | 

Părul bălăior. 
Poartă o cămaşă splendidă ca focul 

Soarelui pe râu; 
Ca un arc în ceruri îi strângea, mijlocul 

Străluciosu-i brâu. 

II 

„Oh! ferice fie. calul ce aduce 

Pe amantul meu! 
Căci de șapte zile faţa lui cea dulce 

Nu-o văzusem eu. 

—- De p'ai fost tu bine, zise cu mustrare, 

Mult îmi pare rău; 

De-a fost ne'ngrijire, şi mai rău îmi pare, 

Sufleţelul meu!” 
Apoi pleacă frunțea, ca să o sărute 

Domnul cel frumos; 

Faţa ei cea albă cu trăsuri plăcute 
Luce grațios. 
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lâr la focul lunii selava cu plăcere 
Plimbă calul alb, 

Ce sub mâna-i mică merge în tăcere 
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Peste plaiul dalb. 

III 

„Lasă-m' a purcede! nu vezi tu, fetiţă, 
Razele de zori?, 

— Nu e raza zilei; ci a mea guriţă 
De, vermelii flori. 

— Nu... aceasta-i ziua!... trebue-a mă duce, 

O, amanta mea! . 

— Nu! vei sta cu mine, vieața este dulce! 

__ Fata îi zicea. 

— Printre vise rele, trista mea. ursită 

- Una. dată-a zis: 
„Lero-împărate! tu iubeşti o Scită 

„Dulce ca un vis; 
„Cum se face noapte de la Istrul mare 

„Către Olt te duci, 
„Ca să, ştergi de lacrimi cu vo sărutare 

„Ochii ei cei dulei... 
„Află că odată soarele pe cale 

„De te va găsi, 
„Intro rouă dulce cu zilele tale 

„Te va răsipi!” 

—. Este. încă timpul, mirele meu dulce! 
Ziua n'a sosit... 

— Să aducă calul!”... Calul se aduce! 
Stelele-au albit: 

Pe un drum de piatră domnul îşi repede 
Sprintenu-i fugar; 

Dupe-un vârt de stâncă draga lui îl vede 
Lăcrimând amar. 

„Noapte; — opreşte- -ţi sborul! stele mândrioare, 

Mai staţi în eter!”



Astfel roagă încă juna plângătoare 
60 Căutând la cer. 

Iară printre umbră o cetate-albeşte: 
El sa bucurat; 

Insă, o, durere! soarele luceşte... 
Domnul sa "'nrouat! 
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DOAMNA LUI NEGRU ŞI BARDUL 

E splendidă masa şi vinuri străine 
Se varsă spumând 

Prin cupe de aur; iar Domnul râzând 
Voeşte să 'nchine. 

Aici cavalerii, vestiți în bătaie 
Prin luptele lor, 

Cu tinere dame, brunete, bălaie, 

Vorbeau de amor. 
Iar Doamna frumoasă şi jună soţie, 

Cu ochii în jos, 
Lăsă să se vază a sa bucurie 

Râzând grațios. 
— Să vie străinul ce cântă afară, 

Să cânte aci!” 
Aşa, vorbi Domnul şi toţi așteptară; 

Străinul sosi. 

— „Cu voi bucuria şi dulcea, plăcere, 

Oaspeți străluciți! 

lar vieaţa-vă cure ca râul de miere, - 

Să fiţi fericiţi!” | 

— „Dar ce ai tu, Doamnă? ce iute schimbare? 
Ce-ai tu de suspini? 

Ca spicul cel galben tu fruntea înclini, 
O, dulce suflare: 

De ce tăceţi, oaspeţi? o, doamne frumoase, 

De ce staţi tăcând? 

Ia harpa, străine cu bucle-auroase, 
Ta harpa curând:
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Şi pentru aceasta să daţi lui îndată 
Tot ce-am mai scump eu; 

Să-i daţi lui chiar cupa-mi în aur lucrată 
Şi chiar calul meu!” 

— „La alţii dă cupa, la alţii dă calu]! 
O, Doamne, eu cânt 

Cum fâşie plopul, cur vâjie valul, 
Cum vuvue-un vânt!” 

Străinul începe o tristă cântare. 
Oaspeţii, uimiţi, 

Se 'ncânt d'armonie, deşartă pahare, 
Se cred fericiţi. 

„Mie credinţă tu mi-ai jurat 
Pân' la morminte unde tot moare. 
Oh! frumuseţii putem noi -oare 
A nu îi crede cuvântul dat? 
Pentru mărire mi-ai făcut rău; 
Jertfind iubire şi răsfăţare 
Vieaţa ta trece în întristare: 
Cerul răzbună pe bardul său. 
Vai! pentru tine eu pătimesc! 
Vieaţa-mi se scurse fără juneţe 
Plină de lacrimi şi de tristeţe; 
Cu toate astea eu te iubesc! 
Amorul arde în sânul meu 
Bătut de doruri apăsătoare, 
Ca roua dulce p'o tristă floare 
-Ce se înclină sub doru-i greu. 
Adesea chipu-ţi destătător 
Ca o lumină printre morminte, 
Vine, surâde, mi-aduce aminte 
D'acele timpuri de sânt amor! 
Astfel aruncă ochii pe flori 
Pasărea blândă până ce moare; 
Murind, ea încă ar vrea să sboare 
Pe o ghirlandă de sărbători.



  

65 O rugăciune voiu să-ţi fac eu 

Şi a mea frunte să se încline! 

Revarsă două lacrime line 

Căci azi mă lasă sufletul meu!" 

Străinul precurmă cântarea-i îndată, 

10 EL nu mai putea 

Să cânte de lacrini; iar Doamna zâmbea 

Prin plâns astă dată. 

A doua, zi însă pescarii găsiră, 
In Argeş pescând, 

15 Un june cadaver şi-apoi o liră 

Ă Afiară cătând. 

S
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FĂT-FRUMOS 

Intr'o zi cu dulce soare, 
Drăgălaşul Făt-Frumos, 
Prin troene de ninsoare 
Trece mândru şi voios. 
Pentru dalbe păsărele 
Poartă arc săgetător, 
Pentru fete tinerele 
Poartă'n faţă flori ce-omor. 
El zărește-o porumbiţă 
Cu cap mie şi poleit; 
Şi subt aripa-i liliţă 
Cu săgeți o a rănit. 
Pe troene de ninsoare 
Sângele sa 'mprăştiat 
Şi la razele de soare 
In flori dulci a înviat: 

„De-aş avea o fetișoară 
Cu cosiţe gălbiori, 
Rumenă și albioară 
Ca, cel sânge scurs în flori: 
Și s'o fac să mă iubească 
Măcar numai într'o zi; 
Apoi moartea să sosească, 
Că, ferice aş muri!” 

„De tei ţine de cuvinte. 
Eu pe fată ţi-o voiu da!” 
Zice, — ieşind ca, din morminte 
Un om negru în manta. 
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„Dă-mi copila ce-mi lipseşte 

Intr'o zi, apoi să mor!" - 

„Ai cu mine, şo găseşte, 

Şi te 'mbată de amor!” 

Omul negru îl conduce 

Sub o stâncă 'ntr'un palat 

Către-o. fată albă, dulce, 

Precum el a fost visat: 

Rumenă şi albuliţă , 

Şi cu perii bălăiori, 

Cu grumazi de poruambiţă 

Şi cu flori pe siniori. 

„Vin, cerească 'nchipuire! 

Strigă albul vânător, 

Să mă 'mbeţi cu-a ta iubire, 

Apoi fericit să mor!" 
Copiliţa ruşinoasă 

Pleacă ochii suspinând 

Şi pe fruntea ei frumoasă 

rece mâna-i cugetând. 

* 

re * 

* 

La palat e nuntă mare: 

Preoţi, oaspeţi sunt chemaţi, 

Junii miri de desfătare 

Şi de-amor sunt îmbătaţi. 

Dar, minune negândită! 

Omul negru a sosit. 

„Iată pofta-ţi împlinită! 
fise mirelui iubit.
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Ştii tu vorba de-altă dată? 
Iată fata; eşti iubit. 
Eu sunt Moartea ne'mpăcată: 
După vorbă, am sosit!” 

„Moarte! 'nceată de-a mă cere! 
Alţii 'n lume te-au chemat; 
Merpi de curm' a lor durere, 
Al lor plâns neîmpăcat! 
Eu sunt june, sunt ferice; 
Nu voiu încă ca să mor! 
Bucuria încă-aice 
Infloreşte cu amor!” 

Vale candelelor flacări 
Tot în negru se 'mbrăca; 
Florile se schimbă 'm lacrimi: 
Cântecele înceta, 
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HEROL 

Herol la morminte se duce şi plânge 

Promisa lui moartă cu fruntea sub flori. 

Din, fruntea lui cură sudoare de sânge, 

Iar stelele daur sengână cu nori. 

_O, rară minune! mormântul tresare, 

Şi'ndată deschide şi sânu-i de lut. 

Frumoasa, promisă pe marmură pure, 

Iar luna lumină din spaţiul tăcut. 

Pe mantia-i albă, cosiţele-umbroase 

Ca noaptea cu ziua sengână, apărând, 

Şi brâul ei d'aur cu raze lucioase 

Incinge ferice mijlocu-i plăpând. 

Dar faţa-i străluce d'acea, frumuseţe 

Ca nu-i cunoscută la neam omenesc, 

Şi rozele-s stinse pe dulcile-i feţe, 

Cătarea-i pierdut-a cel foe fecioresc. 

„Părinţii-mi nu vrură să fiu eu soţie 

Acelui cemn vieaţă-mi atât am iubit! 

D'atunci în durere, plăpânda-mi junie 

Se stinse cu vieaţa, cu tot ce-am dorit. 

Dar relele tele -mă turbură foarte 

In lumea de pace din care sunt eu, 

Şi viu să te mustru de ce lași spre moarte 

Să caz al tău suflet, o sufletul meu!
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Acela ce moare se pierde'n uitare; 
E lege-a naturii ce tot a coprins; 
Un om nu se „pierde căci alt om dispare; 
Un crin nu se fană căci alt; crin s'a stins!” 

„Prea, dulce fantasmă! pe lumea de doruri 
Sunt singur... d'acuma vai! nu mă lăsa! 
Când eşti în locaşul cereștilor horuri, 
O zi de plăcere mai pot eu gusta? 

Oh! fără de tine tot este durere; 
Pământul şi cerul în doliu îmi par; 
Şi sufletu'n vieaţă nimica nu cere, 
Oricare plăcere se schimbă 'n amar”. 

Intr'astfel amantul fântasmei vorbeşte; 
Pecioara-l ascultă pătrunsă de dor; | 
Rădică la, ceruri, cen aur Juceşte, 
Cătarea sa plină de plâns și de-amor. 

„Vai! dacă crezi însuţi, mai zise răpită, 
Că nu poţi în vieaţă să fii fericit, 
Dorinţa ta dulce să fie 'mplinită! 
Pe braţele mele dormi, suflet dorit!” 

Pe sânul fecioarei el capul înclină, 
Sembată de vise şi dulci răstăţări; 
Și 'n noapte s'aude şoptire divină 
De blânde complângeri, cereşti sărutări. 

Dar când aurora prin noapte sarată 
Şi varsă flori d'aur pe tristul pământ, 
Drumaşii găsiră cu faţa ntristată 
Un june cadaver zăcând p'un mormânt. 

N e) 
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CAPUL AVARILOR 

Prin văile Carpaţilor 
Misterici, neguroase, 

Trece capul Avarilor 
Cu oarde numeroase. 

Zăreşte lângă-o peşteră 

Dărâmături romane, - 

Un templu de-albă marmură 

Al Junei daciane: 

lar luna; suflet umbrelor, 

Pe-o neagră stâncă-agare 

Şi varsă foc pe feţele 
Columnelor bizare. 

In vestibulul templului 

Se văd mai multe stane, 

Cu chipul guvernorilor 
Ai Daciei Traiane. 

Dar turma călătorilor 
Văzându-le, hulește; 

Şi capul lor, cu furie. 
Descalecă, vorbește: 

. 

„Cât mi-or lovi vederile 
Aceste chipuri mute, | 

Nu pot să "'mpac eu inima-mi 
Cu visele-mi plăcute!”



25 Bl zice, trage paloşul, 
Spre chipuri apoi trece, 
Loveşte-o stană repede 
Pe sânul ei cel rece. 

Atunci în aer stelele 
30 Cu nori apoşi se 'ngână, 

Jar stana 'nalţă repede 
Pe dânsul recea-i mână. 

Se mişcă toate stanele, 
Păşese spăimântătoare, 

35 Şi'n noapte calcă, sfarămă, 
- Barbarii sub picioare. 
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UMBRA RĂZBUNĂTOARE 

„Frate-meu spre tronu:mi cată, 
Oamenii m'au - credinţat... 
Capul său dar să se-abată 
Astă noapte la palat!” 

Astfel Domnul îşi zicea 
Şi pe cer o stea pălea,. 

Jată fratele cel june. 
— „Dulce frate, de te chem, - 
Sunt coprins de-amărăciune... 
Umpleţi cupele să bem! 

Vieaţa-i plină de 'ntristare; 
Fericirea pe pământ 
Trece ca şi-o săruiare, 
Ca şi-o floare pe. mormânt! 

Fratele mai mice zicea: 
— „Doamne! ţine cupa mea!” 

x 

Fratele cel mie murise 
De venin omoritor; . 
Dar din ora, ce pierise 
Domnul sufere greu dor. 

Somnul ochii nu-i atinge, 
Visele plăceri nu-i port, 
De cum soarele se stinge 
Vede fratele lui mort.
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Mâna fantasmei ce plânge 
Ii arată când și când 
Hârcă plină cu-a lui sânge, 
Cu-al său sânge fumegând: 

Şi-i vorbeşte: „Doamne, bea 
Sângele şi vieaţa mea!” 

cr k 

Domnul caută scăpare 
In ospăţuri şin orgii, 
In noi crime şi turbare, 
In turbate bătălii; 

Dar în lupte-omoritoare 
Bravii-alături toţi se-abat; 
Numai el stă pe pirioare, 
In cadavere 'ngropat; 

Şi'n orgiile turbute, 
Când mesenii varsă vin, 
Umbra junelui său frate 
Pare printre cei ce 'nchin 

Şi-i mai zice: „Doamne, bea 
Sângele și vieaţa msa!” 

Iar pe patu-i de zăcere, 
Unde capul şi-a turnat, 
Vede-a îratelui părere 
Ce-ocolește tristul pat 

Şi-i vorbește: - „Doamne, bea. 
Sângele şi vieața mea!” 

A,
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DOCHIA 

Candela licurătoure, 
Strălucește 'ncetior... 

Ascultaţi?... un pas uşor!... 

Luna mai dând o vulvoare 
Se ascunde întrun nor. 

Umbra Dochiei uşoară, 
Pătrunzând închise porţi, 
Vine,-apare, se strecoară 
In camâra-acestor soți. 

E frumoasă biata fată! 
Insă chipu-i e pălit; 
Intrun giulgiu e înfăşată, 

Ca un om ce a murit; 

Umbra candela apriase, 
La oglindă se-aşeză 
Şi din suflet suspină; 
Apoi feţele ei stinse 
Ea cu lacrimi le spălă. 

Domnul se deşteaptă 'ndată 
Şi deodată-a tresărit, 

Ca tot omul fericit 
Ce al morţii glas deodată 
Imprejur a auzit.
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„Fugi, o umbră întristată! 
Fugi, eu nu te mai iubesc; 
Ah! mă lasă să trăiesc. 
Iată ziua se arată, 
Umbrele se risipesc!” 

„Dar eu sunt a tu, Dochie; 
Lângă tine-i locul meu... 
Scoală, dragă; eu sunt, eu... 
Pe-a ta vieaţă şi junie 
Mi-ai jurat, sufletul meu!” 

— „Fugi, o umbră! şi mă lasă; 
Să nu scoli mireasa, mea. 
Ti-oiu da aur cât vei vrea; 
„Dar te du din astă casă 
Să nu se sperie ea”. 

„Morţii nu au trebuinţă 
De- avuţie pre păraânt. 
Viu din tristul meu mormânt 
Ca să-ţi cer a ta credinţă, 
Al tău dulce jurăraânt” 

„Fugi! şi peste piatra-ţi rece 
Candele voiu atârna; 
Mândre flori voiu semăna, 
Incât cela ce va trsce 
S'a opri și-a lăcrima!” 

„Oh! nu! eu voiu, drăguliţă, 
Lângă tine să trăiesc; 
Mi-este frig şacum voiesc 
Ingheţata mea guriță 
La-al tău foc s'o desmorţese!”
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Zise, şi co mânușiţă 
Ea vestmintele-şi. strângea, 
Să se culce se gătea; 
Şi din mândra ei cosiţă 
Floricelele scotea. 

„Fugi, o, umbră fericită! 

Nu «e aici locul tău,: 
Du-te în mormântul rău! 
Pe-a mea inimă răpită 
Alta 'nclină capul său”. 

— Nu-ţi mai sunt eu dragă ţie, 
Vieaţa sufletului meu? 
Ah! dăr ce ţi-am făcut eu? 
Doamne, Doamne, spune-mi mie 
Care fu păcatul meu? 

Dar tu plângi, o mândrivare? 
Ah! tu plângi? mai zise ea. 
Pentru ce, inima mea, 
Curg aceste lăcrimioare 
Ce-ard ca focul mâna mea?... 

Te mâhnește-a mea mustrare? 
Nume dulce ce iubesc! 
Spune să nu-ţi mai grăiesc 
Vorbe aspre şi amare, 
Lucruri care te mâhnesc? 

Vino, vin”: să ne cunune, . 
Drăguşorul meu bărbat! 
Ah! tu nu ştii ce-am răbdat, 

Al meu mire drag şi june, 
Să te văd tot depărtat!
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Când gândesc că o femeie 
Capul «ei şi-a odihnit 
Pe-al tău sân, al meu iubit, 
Soare, stele-aş vrea să peie 
Intr'un ceas nefericit! 

Marturi sunt în nopţi senine 
Stelele la al meu dor, 
Morţii care mă "nconjor 
Şi la tristele-mi suspine 
Se trezesc din somnul lor. 

Moartea cea fără "'ndurare 
Văzând cât am suferit, 
Însuşi ea sa îmblânzit; 
Ca să curme-a mea "'ntristare 
Către tine a venit 

A venit... ea ne cunună... 
Vino, scumpul meu bărbat! 
Vin”, căci ora a sunat, 
Să trăim daci 'mpreună 
In al mormintelor pat. 

Vin”, căci umbrele se 'ndeasă... 
Vezi? ce bine m'am gătii! 
Cum mi-e părul împletit! 
Vezi ce tânără mireasă, 
Ai tu, mândrul meu iubit!” 

Ba vorbeşte cu căldură 
Şi pe sânu-i se pleca, 
Calde lacrimi revărsa, 
Iar micuţa-i rece gură 
A lui frunte săruta. 
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Dar cocoşii 'n luncă cântă... 

115 Umbra-atunci a tresărit... 
„Ah, te las, al meu iubit! 
Căci se-arată ziua sântă, 
Şi ?n cer zori au rumenit!” 
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CEA. DE PE URMĂ NOAPTE A LUI MIHAIU 
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CEL MARE 

Ca un glob de aur luna, strălucea 
Şi pe-o vale verde oştile dormea; 
Dar pe-un vârf de munte stă Mihaiu la masă 
Şi pe dalba-i mână fruntea lui se lasă; 
Stă în capul mesei între căpitani 
Şi recheamă dulce tinerii săi ani. 
Vieaţa noastră trece ca suava rouă, 
Când speranţa dulce ne surâde nouă; 
Astfel astă dată vieața lor cura, 
Cugetele triste nu-i mai turbura. 
“Luna varsă raze dulci şi argintoase, 
Austrul le suflă coamele pletoase. 
Căpitanii toarnă prin pahare vin 
Şi în sănătatea lui Mihaiu închin; 
Dar Mihaiu se scoală şi le mulţumeşte 
Şi, luând paharul, astfel le vorbeşte: 

— „Nu vă urez vieaţă, căpitanii mei! 
Dimpotrivă, moarte, iată ce vă cei! 
Ce e vieaţa noastră în sclavie oare? 
Noapte fără stele, ziuă fără soare. 
Cei ce rabdă jugul şi-a trăi mai vor, 
Merită să-l poarte spre ruşinea lor! 
Sufletul lor nu e mai pre sus de fierul 
Ce le'ncinge braţul, iau de martur cerul! 
Dar Românul nu va câmpuri fără flori, 
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30 Şi sub jugul barbar nu plec capul meu”. 
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Zile lungi şi triste fără sărbători. 

Astfel e vulturul ce pe piscuri sboară: 
Aripile taie-i, că ar vrea să moară! 

Asttel e Românul şi Român sunt eu 
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PREDA PUZESCU 

De trei zile lupta n'a mai încetat 
Și Tătarul pare ca, înaintaţ. 
Dar Buzescu Preda vede cu durere 
Floarea României ce pe vale piere. 
Trece înainte pe un cal în joc, 
Ce vărsa, din ochii-i flacăre de toc; 
Strigă cu tărie cetelor sdrobite, 
Ce la glasu-i mândru se întorc uimite. 
lată că nepotul Hanului tătar 
Trece pe-un sălbatec, ager armăsar. 
Unde se arată pe întinsa, vale 
Prin oștirea noastră îşi deschide cale; 
Iar Buzescu Preda, cura îl întâlni, 
Îi ieşi "nainte şi-astfel fi vorbi: 
— „Dacă nu ţi-e frică şi-ai credinţă ?n tine, 
O, Tătare! vino să te baţi cu mine!? 

Ei descălecară atunci amândoi 
Şi se iau la luptă ca, doi juni eroi. 
Ochii tuturora, cată cu mirare - 
La Buzescu Preda şi Tătarul mare.: 
Ei se bat la, raza stelei cei de toc, 
Flacările-i albe pe-a lor zale joc; 
Vântul răcoreşte fruntea lor udată 
Şi mânia dulce sufletul le'mbată; 
Ei se bat în spade — spadele se frâng; 
Și se iau la braţe — se smucesc, se strâng; 
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Când 'Tătarul scoate o secure mică, 

Şi, lovind pe Preda, pavăza îi “strică; 

Dar el cu măciuca astfel îl lovi 

30 Incât deodată căzu şi muri. 

Jar după aceasta, oastea românească 

Pleacă şi învinge horda tătărască. 
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MIHAIU SCĂPÂND STINDARDUL | 

Noaptea se întinde şi din geana sa 
Argintoase lacrimi peste flori vărsa. 
Dar setos de lupte, în văi depărtate 
Un erou în noapte încă se mai bate. 
Singur el s6 luptă în acele văi 
Unde mâna morţii a culcat pe-ai săi. 
Dar sub mii de braţe trebue să cază: 
Trece printre Unguri fără ca să-l vază 
Şi stindardul ţării el înfăşurând, * 
Către sân îl strânge înapoi cătând. 
Şi în umbra nopţii armăsaru-i sboară 
Ca o 'nchipuire albă și uşoară. 
Spre o apă lată calul s'a'ndreptat, 
De Maghiari războinici fuge 'nconjurat. 
Luna. după dealuri mergând să se culce 
Ii arată calea și-i surâde dulce. 

Cei ce îl preurmă se opresc pe maluri; 
Dar Mihaiu cu calul se aruncă 'n valuri 
Şi de ceea parte singur ajungând 
El îmbrățișează calu-i spumegând; 
Apoi scoate frâul încă alb de spume - 

Şi îi zite: „Liber mergi de-acum în lume!” 
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MOARTEA LUI MIHAIU VITEAZUL 

Lui C. Negri, 

Pe câmpia 'Turdei, pe un verde plaiu, 

Tabără oştirea marelui Mihaiu; 

Acolo în cortu-i Domnul se gândeşte, 

Fericirea, ţării inima-i răpește. 

Are-o presimţire ce l-a turburat,; 

Şi pe mâna-i mândră capul & plecat. 

În deşert speranţa inima-i răsfaţă, 

Lacrămile udă gânditoareai faţă. 

Inaintea celor ce îl ocolea, 

Cu o mantă d'aur el se ascundea. 

Către căpitanii ce îl înconjoară: 

— „Dragii mei! iertaţi-mi astă lăcrămioară! 

E o slăbiciune de care roşesc 

Toţi câţi au un suflet tare, bărbătesc; 

Însă sunt minute când natura cere 

Dela cel mai tare partea-i de durere... 

Astăzi pociu să nurhăr mai la nouă ani 

De când noi ne batem cu atâţi duşmani. 

Este adevărul... Am făcut, în lume, 

Neamului acesta cel mai mare nume: 

Însă ce-i mărirea fără de folos? 

Deea ce-i în noapte focul ininciunos! 

Singură mărirea nui destulătoare: 

Nu voiu foc de stele, ci voiu foc de soare. 

Câte mii de inimi moartea n'a 'ngheţat? 

Şi în câte case dorul n'a intrat?
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"Țara este 'n lacrămi şi se pustieşte; 
Floarea tinerimei câmpul învăleşte! 
Şi în raza slăvii unde strălucim, 
Văz, pe nesimţite noi ne mistuim. 
Astăzi lupta noastră orice luptă, curmă, 
Ea va fi lovirea cea mai de pe urmă... 
Astăzi este timpul ca să isprăvim, 
Sau Români ne pierdem, sau Români trăim!” 

Astfel le vorbeşte... dar doi soli sosiră 
Doi trimişi ai Bastei... capii toţi ieşiră. 

— „Basta vă trimite? spuneţi ce doreşte! 
Basta, iară Basta!... nu mai isprăveşte!” 

„Ce doreşte? zice unul din călăi, 
Basta porunceşte la vasalii săi!" 

„Să pornești îndată banda ta în țară! 
Ii răspunse celalt cu o vorbă-amară. 
— „Mergeţi, zise Domnul, l-al vostru stăpân! 
Spuneţi-i că nu e încă un Român 
Care să dea arma pân a nu se batel.. 
De-i bărbat, aice vie a combate!” 

„Bste timpl... şopteşte un ucigător . 
Celalt trage iute paloşul uşor 
Şi co lovitură repede şi tare, 
Il împlântă 'n sânul eroului mare. 
Căpitanii iute sar şi-l înconjor, 
Dar Mihai le zice: „Fraţilor, eu mor... 
Spuneţi Doamnei mele să nu se mâhnească 
Şi "n iubirea ţării fiii mei să-i crească; 
Când vor fi în vârstă, să le spue ea 
Că nu voiu răzbună pentru moartea mea; 
Numai pentru ţară şi neatârnare 
Sânul lor să simță sânta răzbunare! 
Iară voi, tovarăşi, mie îmi juraţi 
Niciodată mâna cu străin să daţi! 
La aceste vorbe cade 'ntr'al său sânge; 
Toat' a lui oştire cu durere-l plânge. 

pp 

ps 
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Apele pe cale stau şi se opresc; 

Paserile 'n aer triste ciripesc; 

Moartea cu-a ei mână faţa lui atinge; 

65 Inima-i înghiaţă, vorba i se stinge: 

Iar vieaţa-i mândră sboară către noTI, 

Ca mirosul dulce unei stinse flori. 
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MUMA LUI MIHAJIU 

Lângă Olt, la monastire, 
Vine un ostaș din plaiu 
Şi întreabă cu grăbire: 
— „Unde-e muma lui Mihaiu?” 
“Teodora se închină; 
Roagă pentru fiul său. 
— „Maică schimnică, suspină. 
Nu mai este fiul tău! - 
Ce nu au putut răpune 
Patruzeci de lupte mari, 
Au răpus, vai! îţi voi spune, 
Două. săbii de tâlhari!“ 
— „Sub a morţii grea lovire 
E], căzând, sa apărat?” 
— „Prins în lance, cu mărire, 
Scump ei viaţa. lui a dat”. 
— „Adevăr tu spui... el este, 
Fiul meu cel prea iubit... 
Dar poţi tu a-mi face veste 
Pe Români de i-au unit?” 
— „Na putut el să-i unească 
Singuri nefiind uniţi; 
Toţi voiese ca să domnească, 
Şi-aşteptând, toţi sunt robiţi!” 
— „tirea ta e tristă foarte, 
Nu că fiu-meu a murit; 
Dar că chiar prin a lui moarte 
Pe Români n'a desrobit”. 
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Astfel zice Doamna mare 
30 Şi 'n chilie sa închis, 

Până ce de întristare 

Ochii ?n lacrimi i s'a 'nehis. 
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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, caspeţii,: beau vin, | 
Pentru a lor ţară ei pe rând închin. _ 
Un sol ture ajunge şastfel le vorbeşte: 
— „Cu cincizeci mii oameni pașa vă loveşte, 
Armele depuneţi, primiţi a vă da 
Căci cu caii numai vă vor sfărâma, 
Padişahul vieaţa vouă dăruieşte”. 

Insă Popa Stoica astfel îi vorbeşte: 
— „Fiii României na dau arma, lor, 
Fără să se bată. Ei cu dânsa mor”. 
Zice, sună 'n cornu-i. Cei trei mii S'adună. 
Fi se bat în noapte la raze de lună. 
Când pe cerul negru zorile resfir 
Coamele de aur și-de trandafir, | 
Caii peste câmpuri de 'Purci învelite, 
Innotau în sânge până la copite. 
Popa Stoica luptă; mor bravii Români, 
Insă cu vitejii cu-armele în mâni. 
Paşa zice Popii: — „Vino tu la mine, 
Armele depune; un viteaz ca tine 
F păcat să moară”. Popa, cu-arma ?n mâni, 
Moare cum muriră cei trei mii Români. 

=) 
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MARIA PUTOIANCA. 

Maria cade roabă. E dusă la divan. 

Acolo se prezintă superbului Sultan. 

E jună şi frumoasă sub ostăşeşti vestminte! 

Frumoasele-amazone ta mândru ne aminte. 

E. 'naltă şi subțire, ca bradul copilaş; 

Pe albu-i sân, păr negru se varză drăgălaș, 

Cum plană întristarea pe cugete senine! 

lar gura-i e o roză cu sânge şi cu vine, 

—- „De ce-ai luat veştminte şi arme de bărbat 

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

Urmat-ai tu în luptă vreun ostaş ce-ţi place?” 

Şi a Mariei faţă mai rumenă. se face. 

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

Voiu să-mi răzbun prin sânge părintele meu mort”. 

— „Mulţi Turci ucis-ai oare? Eu pot a-ţi da iertare; 

De n'ai ucis niciunul!” La astă întrebare, 

Maria îi răspunde: — „ţi jur pe Dumnezeu, 

Ucis-am numai nouă, şi mult îmi pare rău! 

Imi trebuia o mie, câ să răzbun un tată 

A cărui scurtă vieață fu d6 virtuţi bogată . 

Sultanul cu “mirare pe fată auzi: 

— „Rii liberă, trăieşte! eşti demnă a trăi!”



10 

15 

20 

25 

APA BÂRSEI 

Ca un fluviu d'aur, splendida lumină - 
Peste patru taberi varsă luna plină. 
Turcii şi 'Tătarii somnului se dau, 
Ungurii la mese grijile 'nşelau; 
Astfel prin furtună, printre nopţi, pe mare 
Lopătarii varsă tânăra, cântare. 

Dar Şerban nu doarme, căci dulcele somn 
Rar răsfaţă geana unui mare Domn; 
Grijile, în “horă, turbure se duce 
Incotro lumina mai splendidă luce. 

Către astea, cântul pasării prin flori 
Spune că se varsă fragedele zori. 
Domnul către ceruri 'nalţă rugăciune, 
Apoi dă semnalul, trompeta răsună. 

Lupta se începe, cetele tătare 
Pasă înainte, strigă cu turbare. 
Turcii le sprijină — Turcii şi 'Tătari 
Se îndes, s'amestec... sprinteni armăsari 
Nechează, spumează... armele răsună; 
Tremură pământul... muntele detună, 
Soarele păleşte... apele roşesc... 
Pasările 'n aer sborul lor oprese. 
Omul se îmbată, d'omenescul sânge... 
Muma către sânu-i copilaşul strânge. 
Ungurii rezistă furiei cei vii; 
Dar cum în suflarea negrei vijelii 
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Arborii rezistă câteva minute 
Apoi îşi sfăramă crăcile bătute, 
Astfel stau Maghiarii cu 'nfocatul dor 
Cu puterea dalbă sufletelor lor; 
Dar 'necaţi d'a noastră crâncenă putere 
lată că se pleacă, bărbăţia piere. 
Dar atunci începe crudă măcelare: 
Furia scăpată urlă cu turbare, 

E Caii calcă "n sânge până la copiţi, S 
Calcă şi sfăramă morţii şi răniți; 
Strigăte trufaşe celui ce învinge 
Se confund cu plânsul celui ce se stinge, 
Astfel cum bacanta, lal plăcerii loc, 
Vine despletită. şi cu ochii 'n foc 
Şi cu voluptate şi nesăturată 
De plăceri sălbateci şi de vin se 'mbată. 
Secheli sabate, zilele-i se curmă; 

Patru mii de nobili în mormânt îl urmă.
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CODRUL COSMINULUI 

I 

Vânturile negre, într'a lor turbare, 
Nu bat faţa, mării fără încetare; 
lar tu, dragă ţară, pace nu mai ai, 
Nu se şterse bine sângele pe plai 
Şi. alt râu de sânge mâne o să-l ude! 
Mâne alte lupte! alte doruri crude! 
Piii tăi trec vieaţa sub armele lor, 
Pruncii lor îi uită, părăsiţi în dor! 
Iată, vântul luptei geme cu turbare! 
Un minut, o ţară, cată desmierdare! 
Crude au să fie luptele ce vin! 
Dar nepieritoare fi-vor cel puţin: 
Ale tele lupte splendide, sublime, 
Te-or scăpa de moarte pe viitorime! 

XI 

— „Nu a geme numai şi-a vărsa suspine 
E lăsat la inimi nobile, sublime! 
Plângerea purcede din suflet robit 
Unei vieţi trândave ce l-a umilit! 
Cel brav nu sabate când cel rău îl frânge, 
Ci cu arma 'n mână se îmbată 'n sânge” 
Astfel strigă Ştetan şi cu bravii săi 
Pleacă cu urgie la Cosmin în văi. 
Au intrat Polonii pe văi la Cosmin;. 
Intre două măguri ei coboară lin. 
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Soarele răsare: focul splendid - luce, 
P'armele lor mândre cade şi străluce, 

Liberă de grijă, moarte sau robie, 

Inima lor sboară către bucurie, 

Gândul lor întrece pasurile lor 
Către dulcea. ţară alergând cu dor. 

Dar mai sus de măguri cei din ţară vin, 

Herăstrez stejarii câţi pe râpi se'nelin; 

Pale lor tulpine aninaţi îi lusă,. 

lar mai jos de dânșii armiile pasă. | 

Un semnal, şi-aceste cete vor pieri. 

Soarele dispare... ceru "'ngălbeni! 

Munţii *'nalţi, vechi, scutur coama lor virgină, 

Arburii se mişcă, se 'mvârtesc, se'nelină. 

Umbra. se măreşte... Aerul tăiat, 

Strâns, saruncă 'n valuri, vâjăie turbat. 

Muntele tresare, trăsnete, mugiri, 

Şuerări bizare, vaete, răcniri 

Se rădic în aer, cresc, se variază 

Şi din munte 'n munte trec, se repetează. 
Brazii vechi ca” lumea peste tot sabat, 
Cad din râpă 'n râpă, ori şi unde bat, 

Stâncile pe cale gem, trăsnese şi -saltă, - 

Se sfăramă, pleacă, bubuesc, tresaltă... 

Cerul şi păihântul parcă se lovesc, 
Parcă se confundă şi se nimicesc; 

Şi-unde se revarsă pe văile-adânci 
Alţi munţi se formează din copaci şi stânci. 

Muntele rămâne negru desvălit; 
Râul schimbă cursu-i, geme năbușit; 
Caii, cavalerii, cetele făloase, 
Armele iau forme crude şi hidoase, 

Râuri largi de sânge din pământ ţâşnesc, 

Codrii ?n fum şi 'n umbră saltă, clocotesel... 

Ştefan însă vine cu a lui arinie, 

Ce mai e cu viaţă sfăramă curgie. 
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BAIA 

I 

Trageţi încă-odată spada fulgeroasă, 
Țară, de mari fapte, ţara mea frumoasă. 
Un minut în vieaţă tu te-ai odihnit 
Şi pe păru-ţi mândru florile-au pălit! 
Dulcile surâderi pe buze fecioare 
Stinsu-s'au la umbra grijei gânditoare. 
Peste tot răsună cântece de dor 
Cu suspine triste îngânate uşor! 

II 

Cetele maghiare pe câmpii s'adun 
La cetatea Baia tabăra lor pun. 
Mateiaş soleşte marelui. Ştefan 
Ca să-l recunoască drept un suzeran. 
Dar eroul nostru încă-i dă de ştire: 

— „Până ce Românii, mândri de mărire, 
Pentru ţară, moartea, vor dispreţui, 
Mânile de lanţuri nu-şi vor umili!” 

III 

In cetatea veche Ungurii-au rămas 
Şin plăceri molateci inimile las. 
Intr'o noapte tristă, într'o sărbătoare, 
Ei înşeală dulce grija gânditoare. 
Vieaţa, desbrăcată de-ale ei dureri, 
Cură, pentru dânşii plină de plăceri. 
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Dar patunci Românii cu cel călcător 
Nu beau dintr'o cupă vieaţa ţării lor, 

25 P'a fecioarei frunte, aste sărbători 
Nu puneau plăpânde şi suave flori. 

IV 

Noaptea, toate seamăn mai spăimântătoare, 
Moartea le “mprumută valul de teroare; 
Conjuraţi d'odată în orgia lor, 

30 Bi se dau ca mieii la cei ce-i omor. 
Ştefan pune focul, flacăra s'uneşte 
Cu teroarea morţii şi pe toţi uimește. 
Zorile se varsă. Pe cetatea lată 
Către cer se 'nalţă flacără turbată; 

35 Junele bacante, bete, despletite, 
Mai cătând cu gura sărutări dorite, 
Cu amanţii tineri, spectacol amar! 
Intr'un râu d6 flacări repede dispar. 

Iar Corvin cel Mare, revărsând suspine, 
40 Cu trei răni şi singur fuge cu ruşine. 
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DUMBRAVA ROȘIE 

I 

Albert face ştire lui Ştetan cel Mare: 
— „Să depui puterea şi-armele barbare!” 
Pentru-aceste zise Domnul îi seriă, 
Aste vorbe dalbe: — „Vino de le ia!” 
ir la-ai săi le zice: — „In această; lurae 
Cât cerescul soare va purta un nume, 
Nimeni nu va spune, cât am vieţuit 
Că-a, călcat străinul ăst pământ iubit 
Şi-a găsit în ţară cugete 'njosite, 
Inimi degradate, braţe putrezite! 
Nu cătaţi mulţimea celor ce sosesc 
Şi ascund în umbră soarele ceresc. 
Inima la doruri e mai călduroasă, 
Steaua'n noapte luce, e mai luminoasă!” 
Zice; cere calu-i..: brava lui armie 
Spre câmpia luptei pasă cu mândrie. 

UI 

Ce-ai făcut vitejii plini de bărbăţie, 
O trufaşe rege! Ieri tu cu mândrie 
Le "'mpărţeai al ţării lăudat pământ, 
Astăzi p'au nici locul unui strâmt mormânt. 
Plângi, trufaşe rege, căci a ta mândrie 
A lovit cu moarte splendida Lehie! 
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III 

Mii de pluguri ară. La fiece plug, 

Zece câte zece robii leşi se 'njug. 

25 Asttel ară câmpul; iar prin arături 

Tot cu dânşii Ştefan seamănă păduri. 

IV 

Doi trimişi de Unguri la Ştefan sosesc: 

__— „Doamne! toţi creştinii azi te fericesc; 

___ Dar, ilustre Ştefan! toţi se roagă ţie, 

30 Pentru robii voştri prinşi în bătălie...” 

Astfel zic trimişii; dar Ştefan cel Mare 

Iată cum răspunde plin de turburare: 

— „La vecinii noștri prăzi noi nu cătăm; 

Insă 6ând ne calcă, ştim să ne-apărăm. . 

“35 Nu-i în datul nostru cruda tiranie; 

Dar un aspru-exemplu am voit să fie. 

Din această faptă naşte-vor dumbrave 

Ce-ar vorbi prin veacuri d'armele moldave... 

Noi scrim istoria, nu pe cărţi ce pier, 

40 Ci pe frunţi de popoli cu paloş de fier! 
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VISUL LUI ŞTEFAN CEL MARE 

Seara răspândește umbrele-i uşoare, 
Și melancolia trece gânditoare; 

Dar Ştefan cel Mare, rătăcit prin văi, 
Dintr'un corn de aur chiamă bravii săi. 

Inima-i sdrobită ca a lui oştire, 
Țara-i întristată ca a lui gândire! 

Pe un colţ de piatră şade el în dor; 
Vântul suflă păru-i lung, fluturător. 

Pentru 'ntâia oară inima lui plânge; 
Ochii lui revarsă picături de sânge; 

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

lată că-i apare o fecioară jună, 
Ale cărei plete strălucesc la lună 

Negre şi bogate sub cununi de flori; 
Ochii ei asupră-i cad pătrunzători, 

Cad ca două raze, dulci şi călduroase, 
Mâna ei atinge coamele-i undoase. 

„Ce? eroul mare, umbra a grăit, 
Insuşi el suspină şi s'a îndoit? 

151



ID
 

[s
i 

30 

Înţeleg fricosul „ce ascuns loveşte, 
Robul ce sărută jugul ce-l strivește; 

Dar un suflet mare, suflet de bărbat, 
Nu 'nţeleg, o Ştefan, cum sa întristat! 

Mergi pe a ta cale, nu sta niciodată! 
Urmă datoria care ţi-e lăsată! 

Orice 'mpiedicare, stavili, vor pieri; 
Cu-orice 'mpiedicare țara:a ta va fi!” 

Pe un nor de aur sboară ea cu fală; 
Un parfum de roze pasul ei esală. 

Ștefan se deşteaptă, şterge laţa sa 
Unde-o lăcrimioară dulce se scura. 

_ Luna, argintoasă râde printre nori, 

35 

Dulcea filomelă cântă între flori; 

Iar la focul lunii, când mi se deşteaptă, 
Vede a lui oştire care îl aşteaptă: 

Vede căpitanii ce îl înconjor. 
_-In tăcerea nopţii le vorbește lor: 

40 
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„Fraţilor de arme, fala românească! 
Dacă o să piară ţara părintească; 

Dacă *n cartea soartei este însemnat 
A pieri poporul cel mai lăudat; 

Cei puţin atuncea piară vitejeşte 
Remuşcând toiagul care îl lovește:



45 Ca un ager şarpe ce, lovit și 'mvins, 
Caută să muște cel ce l-a atins! 

Astfel e Românul, și 'n a lui cădere 
Cine îl răneşte, după dânsul piere! 

Astfel e Românul, astfel să pierim, 
50 Şi 'n căderea noastră chiar să ne mărim!! 

Mii de glasuri strigă... luna bucuroasă 
Dintr'un nor de abur pare mai voioasă; 

Stelele de aur mai cu foc lucese 
Şi 'n adâncul nopţii văile mugesc: 

55 „Astfel e Românul, astfel să pierim, 
Şi "n căderea noastră chiar să ne mărim!” 
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ŞTEFAN LA MOARTE 

Ştefan, Domnul țării, pe cei mari uneşte 
La, Suceava veche şi-astfel le vorbeşte: 

„Fiul meu cel june! voi, Români doriţi! 
Moartea mă culege dintr'ai mei iubiţi; 
Dorul pentru vieaţă nu m'atristă foarte: 
Omul chiar când naşte face un pas spre moarte. 
Vieaţa -i ca fantasma cu chipul plăpând, 
Ce prin nopţi s'arată, şi se stinge blând. 
Omu-i ca un vierme cen ţărână pare 
Un minut vederii şi lucind dispare. 
Dar măntristă foarte norul furtunos 
Ce pe cerul ţării trece neguros: 
Soliman, ce mâine poate se prepară 
A lovi cu moarte draga noastră ţară. 
Ungurul cel falnie se supune lui, 
In Poloni credinţă nu mai poţi să pui. 
Un pilot cu minte prin furtuna tare 
Nu desface toate pânzele ce are; 
Astfel pân'ce fieru-i noi să-l încercăm 
Cu temeiuri bune ţara să 'nehinăm; 
Iar de-ar vrea să surpe legi şi dalbe date, 
Să muriţi cu toţii pentru libertate! 
Nimeni nu-e în lume mai disprețuit 
Ca cel rob ce poartă jugul mulțumit, 
Nimic nu ne 'nsuflă hulă ca poporul 
Ce doreşte vieața cu robia, dorul! 
E mai demn, mai nobil, oameni şi pământ 
Faţa lor să-şi schimbe sub un dalb mormânt, 

Decât în robie neamul să trăiască 
Şi de-a lui ruşine ]umea, să roşească”,



20 — „Ce spui tu, străine? Ștefan e departe, 
Braţul său. prin taberi mii de morţi împarte; 

"Bu sunt a sa mumă, el e fiul meu; 
De eşti tu acela, nu-ţi sunt mumă eu! 
Insă daca cerul vrând să 'ngreueze 

30 Anii vieţii mele şi să mă "'ntristeze, 
Nobilul său suflet astfel l-a 'schimbat, 
Daca tu ești Ştefan cu adevărat, 
Apoi tu aice fără biruinţă 
Nu poţi .ca să intri cu a mea voinţă. 

35 Du-te la oştire! pentru ţară mori! _ 
Şi-ţi va fi mormântul coronat cu flori!” 

III 

Ştefan se întoarce şi din cornu-i sună, 
Oastea lui sdrobită de prin văi adună. 
Lupta iar începe... dușmanii sdrobiţi 

40 Cad ca nişte spice, de securi loviți. 
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DANIEL, SIHASTRU 

Sub o râpă stearpă, pe un râu în spume, Unde un sihastru a fugit de lume, Cu vărsarea serii un străin sosi: "— „Stefan al Moldovei vine a-ţi vorbi!” — „Stefan al Moldovei, Daniel fi spune, Să aștepte-afară! sunt în rugăciune”, — »Bunule Părinte! sunţ rănit şi 'nvins; Însuși a mea mumă astăzi m'a, respins! Viu să-ţi cer povaţă dacă nu-i mai bine “Turcilor Moldova, d'astăzi să se 'nehine?” Daniel Sihastru Domnului a zis: — Mă înşeală-auzul, ori eu am un vis? Capul ce se pleacă paloșul nu-l taie, Dar cu umilinţă, lanţu-l încovoaie! Ce e oare traiul daci, e robit? 
Sărbătoare 'n care nimeni n'a zâmbit? Vieaţa şi robia nu pot sta 'mpreună, Nu e tot d'odată pace şi furtună. . Doamne! tu ai dreptul a schimba ?n mormânţuri Pentru neatârnare, oameni şi pământuri; Dar nu ai p'acela ca să-i umileşti! Poţi ca să îi sfarămi; dar nu să-i robeşti! Daca mâna-ţi slabă sceptrul ţi-o apasă, Altuia mai harnic locul țău îl lasă, Căci mai bine este supus lăudat, Decât cu rușine Domn şi atârnat!” După-aceste vorbe, Ştefan strânge-oștire Și "nvingâna păgânii, 'nalţă-o monastire. 
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CUPA LUI ŞTEFAN 

Înt'o monastire, din trecut rămasă, 

In domneasca sală se întinde masă; 

Misail presidă âst banchet voios, 

Şi în timpul mesei zice dureros: 

—- „Ştefan după moarte lăsă moştenire 

Arcul său şi cupa lastă monastire. 

Cu Cantimireștii Leşii au venit - 

Şi, prădând locaşul, arcul au răpit; 

Insă nu răpiră cupa minunată! 

Ea trăieşte încă, de mirare!... iată!” 

Ei arată cupa... toţi sau minunat, 

Ea era săpată dintrun matostat. 

Servii varsă 'ntr'însa dulce tămâioasă, 

Fiecine'nchină pentru o frumoasă. 

Când la cel din urmă rândul a venit, 

Misail ia cupa şi-astfel a vorbit: 

— „Unde este timpul cel de vitejie? 

Timpul de mari fapte?... vai! no să mai vie? 

A căzut Moldova, căci orice Români 

Se roşesc la gândul a mai fi stăpâni. 

Ei îmbracă manta de înţelepciune; 

Dar ca să-şi ascunză trista, slăbiciune; 

Dar. înţelepciunea fără-a cuteza, 

E ca, cutezarea, fără-a cugeta.
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Când vedem sfioasă patria română, 
Ne-aducem aminte vorba cea bătrână: 
Cel ce-i mai aproape de mormântul său 
La ideea morţii tremură mai rău! 

Ştefan nu mai este... însă o să vie 
Alţi Ştefani cu vieaţă şi cu bărbăţie: 
Daca timpul d'astăzi ne apasă greu, 
Viitorul este al lui Dumnezeu! 

Insă, pân” să vie lanţul să ne rupă, 
Nu va mai bea nimeni din această cupă; 
Când un suflet mare se va arăta, 
Hârburile cupei le va aduna”. 

Zice,-aruncă cupa şi o sparge n trei... 
Nimeni n'a strâns încă hârburile ei! 
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MIRCEA CEL MARE ŞI SOLII 

Intr'o sală ?ntinsă, printre căpitani, 
Stă pe tronu-i Mircea încărcat de ani. 

Astfel printre trestii tinere 'nverzite 

Un stejar întinde braţe vestejite. 

Astfel după dealuri verzi şi numai flori 

Stă bătrânul munte albit de ninsori. 

Curtea, este plină, ţara în mișcare: 

Soli trimişi de Poartă vin la adunare. 

“Poţi stau jos mic, mare, tânăr şi bătrân... 

Era nobil omul când era Român. 

Solii dau firmanul. Mircea îl citeşte, 

Apoi, cu mărire, astfel le vorbeşte: 

„Padişahul vostru, nu mă îndoiesc, 

Va, să facă ţara un pământ turcesc. 

Pacea ce-mi propune este o sclavie 

Până ce Românul să se bată ştie!” 

La aceste vorbe sala-a. răsunat, 

Dar un sol îndată vorba a luat: 

— „Du, ce într'această nație creștină 

Străluceşti ca ziua într'a ta lumină,
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Lu, 0, Doamne, cărui patru ţări se 'nchin, 
„Alah să te ţie, dar eşti un hain!” 

In murmură surdă vorbele-i se 'neacă, 
Cavalerii trage spadele din teacă. 

Mircea se 'ndreptează iute către ti: 
— Respectaţi solia, căpitanii mei!” 

Apoi către solii Porții el vorbeşte: 
— „Voi, prin care Şahul astăzi mă cinstește ! 
Mircea se înclină de ani obosit, 
Insă al său suflet nu e 'mbătrânit; 

Ochii săi sub gene albe şi stufoase 
Cu greu mai îndreaptă, săgeți veninoase; 

Dar cu toate astea fieru-i va, lovi, 
Ş'albele lui gene încă n'or clipi. 
Cela ce se bate pentru a lui ţară, 
Sufletu-i e focul soarelui de vară, 

Mergeţi la Sultanul care v'a trimis, 
Și-orice drum de pace spuneţi că, e'nehis!” 
Apoi către curte Domnul se îndreaptă: 

„Fericirea ţării dela noi s'aşteaptă. 

De deşarte vise să nu ne "nşelăm; 
Moarte şi sclavie la străini aflăm. 
Viitor de aur ţara noastră, are 
Şi prevăz prin secoli a ei înălțare 

Insă mai 'nainte trebue să ştim 
Pentru ea cu toţii martiri să, murim ! 

Căci fără aceasta lanţul ne va strânge 
Și nu vom şti încă nici chiar a ne plânge!” - 

11 Scrieri alese, d 
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MIRCEA LA BĂTAIE 

Armia maghiară ţara anvălit; 

Soarele, văzând-o, a îngălbenit. 

Dar bătrânul Mircea nu se înspăimântă: 

Cu o mică ceată de voinici s'avântă. 

5 Nu că el voieşte ţara a scăpa; 

Ci va să'mplinească datoria sa» 

Unde este timpul cel de bărbăţie, 

Când murea Românul pentr'o datorie? 

| Pe un cal ce mușcă spuma în zăbale, 

10 Printre zi şi noapte, el îşi faceicale. 

— „Fraţii mei! vorbeşte falnicul bătrân, 

Dumnezeu voit-a ca să mor Român. 

Cel ce a sa vieaţă ţării sale 'nchină 

Piere ca lumina într'a sa lumină. 

15 Ce en vieaţa ţării vieaţa unui om? 

Ce en primăvară floarea unui pom? 

Ceea ce prin stele este-o stelioară 

ŞPn nemărginire un minut ce sboară! 

Şoimul, când se vede prins de vânători, 

20 Spun că îşi sfăramă cuib şi puiori. 

Astfel, decât lanţul braţul să-l încingă, 

Ce-i Român, ce-i nobil, astăzi să se stingă”, 

“Unde este timpul cel de bărbăţie, 

Când murea Românul pentr'o datorie? 

= 

162



ca
 

10 

15 

20 

COZIA 

LI. 
. 

Noaptea, trece lină. Stelele voioase 
Scutură în aer coamele-auroase, 
Dar pe lungul apei, pe costiş întins, 
Miriade focuri Ungurii-au aprins. 
Ei cu fericire somnul dulce cată 
Şi de line vise -sutletul îmbată, 
Mai departe caii nechează duios; 
Codru după codru sună, sgomotos. 
Dar sub cortu-i mândru, regele maghiar 
Chiamă cavalerii şi le zice-amar: 
— »Mâne Domnul Mircea, la, bătaie vine, 
Cu-ale sale cete de tâlhari ca. sine! 
Este timp s'aducem la îndeplinire, 
Prin o nouă luptă, planul de mărire, 
Plan, pe care regii marelui popor 
A 'mtărit cu vieaţa, cu sângele lor. 
Până unde Istrul se aruncă 'n mare 
Totul să se plece armelor maghiare!” 

II 

Domnul chiamă capii şi le zire 'ndată, 
Când frumoasa-i coamă soarele ne-arată: 
— „Azi tiranul ţării e creştin popor, 
Şi d'aceea-mi pare mai 'spăimântător ! 
Sub vorbiri creștine, pline d'omenie, 
El ascunde nouă lanţuri de robie! 
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Nu cătaţi ce nume, ce credinţă are 

Cela ce vă surpă sânta neatârnare! 

Câţi străini vă calcă pe acest pământ 

Voitori de bine vouă nu vă sunt. 
Orice-ar fi străinul ce vă calcă 'n ţară, 

Sub urgia voastră trebue să piară! 

Oamenii se pleacă la apăsător, 
Când le putrezeşte inimile lor. | 

Dar un nobil popol piere cu mândrie, 

Şi cât vieţueşte, liber va să fie! 

Pari au stat străbunii pentru-acest pământ, 

Să urmăm în faptă cei ce nu mai sunt! 

Cum au fost părinţii, fiii nor fi oare? . 

Pirul nu coboară dintr'o dulce floare; 

Unde roza moare, rozele 'nfloresc, 

Pe eroici urme, eroi strălucesc”. 

II 

Aerul răsună... muntele răspunde. 

Geme pretutindeni prin strâmtori profunde. 

Arme, coifuri, zale varsă raze pline 

Ce prin nori pulberici răspândese lumine: 

45 Astfel, când dumbrava se încinge 'n foc, 

50 
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Printre fum, în aer, flacările-i joc. 

IV 

Regele îşi pierde marea lui armie 
Şi prin fugă, singur scapă de robie. 

După luptă, Mircea şi cu-a lui oştime 

Nalţă, monastire la Sânta Treime. 
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PERENTARUL 
(Fragment dintrun marş vechiu). 

Nu e mici mândria, nu € hici mulţimea, 
Care în batalii încunun oştimea; 

Nu e nici noroe. 
Cela ce se bate pentru neatârnare, 
Are zece braţe, zece inimi are, 

Inime de foc. 

Roșiorul mândru şi frumos ca crinul, 
Când pe mal s'arată, tremură Vidinul 

La vederea sa. 
Face de se miră toată arăpimea, 
Ieniceri, spaliii şi arnăuțimea, 

Şi-i strigă: ura! 

Ferentarul ager şi cu lungă chică, 
Intră în oștime fără nicio frică, 

Tare ca, un leu. 
Iute ca săgeata tabăra străbate, 
Bate zece singur, cincisprezece bate: 

„Ferentar sunt eu!” 

Astfel Ferentarul ştie ca să moară: 
Pentru ţara dragă, pentru soţioară 

Cine n'ar muri? 
Unul ca acela blestemat să fie! 
Nimeni să nu-l plângă, nimeni să nu-l ştie 

Când el va pieril... 

Junele fecioare, tineri luptători! 
Pe mormântul nostru vor culege flori!... 
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GHINEA GRECUL 

— „Doamne! focul creşte: dă porunci să piară 

Astăzi toţi boierii ce-au născut în țară!” 

Astfel zice Ghinea lui Mateiu rănit, 

Așteptând la patu-i iristul lui finit. 

Dar Mateiu răspunds: — „Inţelege bine, 

Când la cârma ţării te-am chemat; pe tine, 

Nu luaseşi ţara cu paloşul tău, 

Tu erai în lume un netrebnic rău. 

Nu ţi-am dat eu cârma să aduci în ţară 

Ura, care schimbă, fiii săi în fiară: 

Cel ce dela cârmă bate 'ntr'un popor 

Este-o răzbunare, -nu cârmuitor. 

Căci puterea, cârmei cu cât e mai vie, 

Cată să se plece spre mărinimie. 

Unde tronul poartă uri şi răzbunări 

Moartea, se aşează p'ale sale scări. 

Vei să se 'njosească tronul ţării mele 

Făcându-l unealta răzbunării tele? 

Asta nu se poate! Domnul, îţi zic ev, 

TTrebue să fie drept ca Dumnezeu. 

_Ca să piarză-o ţară cerul când voeşte, 

Unii către alţii fiii învrăjbeşte”. 

Zice; dar afară mii de voci blestem, 

Dorobânţii strigă: „Capul Ghinei vrem!" 
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GROZEA VORNICUL 

Iar prin lungul apei, prin dumbrăvi, s'arată, 
Pasă pe tăcute o măreaţă-arraată: 
Armia lui Rareş, Domnul lăudat. 
Luna pe-a lor cale raze-a semănat. 
Ungurii cu spaimă somnul dulce lasă 
Şi la datorie fiecare pasă... 
La, lumina, stelei cei armaţi s'opresc... 
Din ambele taberi bravii se privesc. 

Lupta *ncepe crudă: buciumele sună, 
Caii lor nechează, văile răsună. 
Zorile se scaldă p'azurul ceresc. 
Pe armele roşii de sânge-omenese; 
Dar “lumina spune cetelor maghiare 
Că numai prin fugă pot afla scăpare. 

Zapoliu aude cu plăcere vie... 
La Moldavii noştri pasă 'n bucurie, 
Chiamă, căpitanul care-s, comandat, 
Tinde mâna dreaptă şi l-a sărutat: 
Apoi dă lui arme rari şi preţioase, 
Aur îi oferă şi săgeți frumoase. : 
Grozea, căpitanul, armele-a, primit: 
— „lau eu arcu-acela de luptaşi dorit; 
Dar auru-ţi; Doamne, nu mi se cuvine; 
Domnul Petru Rareş m'a trimis pe mine 
Să sfăram vrăjmaşii înt'acest răzbel 
Numai pentru stima care-ţi poartă el”. 
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HAN-TĂTAR 

— „Unde-i tânăra Domniţă, 

Floare de cereşti visări, 

Să mă 'mbete din guriţă 

Cu drăguţe sărutări? 
Cine poate cu tărie 
Pentru dânsa a lupta, 

Către mine-acuma vie, 

Lancea lui a sfărâma!” 

Astfel leapădă cuvântul 

Han-Tătarul îngâmtat 

Şi pe cal fugar ca vântul 
Intră ?n curte la palat. 

Domnul geme de durere, . 

Căci de când a 'mbătrânit 
A pierdut a lui vedere 

Şi-astfel toţi l-au părăsit. 

Pe un cal cu coama plină 
Iată vine-un cavaler, . 

Faţa-i arde de :lumină, 

Ochii-i seamăn rupţi din cer. 

Ei se lupt cu agerime, 
Valură fugarii lor 
Şi se muşcă cu cruzime, 

Lăncile în ţăndăr shor, 

Spadele lucesc la soare, 

Se "'nvârtese necontenit, 

Se lovesc fulgerătoare, 

Dar o spadă a roşit.



Cavalerul cel mai june 
30- Se doboară dupe cal, 

Păru-i galben se depune 
Cum sub soare luce-un val. 

„Este tânăra Domniţă, 
Ochi-i dulci se 'nchid în dor, 

35 lar pe mica sa guriţă 
Rozele cu vorba mor. 
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SORIN SAU TĂIEREA BOIERILOR 
LA TÂRGOVIŞTE 

PROLOGUL 

Medicul 

(O casă rău mobilată, ale căriea fereşti dau peste râu. Pe o 

masă cărţi risipite şi o hârcă de mort. E nuapte. O candelă lumi- 

nează când şi când). 
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Herman, singur. 

Nimic, nimic... Lumina mi se ascunde miel... 

O, studiu fără roadă ce m'ai înveninat, 

Tu mi-ai răpit plăcere şi vieaţă şi junie, 

Şi nu mi-ai dat nimica în loc ce mi-ai luat. 

A trebuit a trece cincizeci de ani de trudă 

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

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

De ştiu mai mult; ca prostul ce n'a 'nvăţat nici pic. 

Am căutat misterul în lumi necunoscute: 

Pe oameni, pe natură, pe toţi am întrebat; 

M'am coborât în lumea mormintelor tăcute 

Şi pe ţărâna lumii adânc am meditat; 

Am. despicat ţărîna precum şi cugetarea,; 

Şi nu ştiu, cugetarea e care-ar fi urmat 

Materiei, sau lutul a urmărit suflarea, 

Sau altfel cugetarea (să fiu mui acurat?) 
Mai bine jucam ursul la porţile străine! 

Căci cel puţin ursarul tot crede în ceva; 
Dar eu nu cred nimica şi nu ştiu de fac bine
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Să nu cred; nu știu iară de fac eu rău cumva?... 
Dar am aflat că nu'e mai mare bogăţie 
De cât credinţa noaștră, şatunci am pismuit 
Pe prostul care crede şi trece 'n bucurie 
O vieaţă ?n care nu știm la ce am mai veniţ,.,. 
Ciudată, Doamne, este fiinţa, omenească,!... 

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

Ah! iată ce rămâne în lume după noi!... 
Ce-ai fost în astă vieaţă, ţărâna pământească? 
Tu poate-ai fost ca mine, împinsă de nevoi? 
Ori poate-o frumuseţă l-a căriea picioare 
Ca pulbere-aurită junimea, a călcat? 
Ai fost ferice poate? şi mândră, râzătoare, 
Ca visul tinereţii din lume ai sburat? 
Dar unde e mândreţea şi dalba ta junie? 
Voi, care-aţi fost tubit-o, vedeţi ce aţi iubit? 
Vedeţi totdeodată a voastră nebunie, 
Vis dulce ce se stinge îndată ce-aţi gândit!... 
Dar ce zic?... el fu poate, vr'un domn aici în lume: 
Această, hârcă poate ce vântu-a trenţurat 
Nu s'a plecat în vieaţă; şi poate Val ei nume 
Mai multe milioane de sclavi au tremurat? 
Dar unde-ţi este tronul, corona şi mărire? 
Ah! unde ţi-e mândria, poporul credincios? 
Un cap de sclav alături, nu este osebire 
Din tine şi dintr'însul; — aveţi acelaşi os. 
Copiii răi se joacă cu mâna-ţi ce odată 
Ţiind un sceptru falnic popoare cârmuia, 
Jar hâreca-ţi ce fusese odată curonată, 
E adăpost de şoareci care adorm în ea... 

(După o lungă reflecţie) 

Dar iată noaptea trece!... bălaia dimineaţă 
Trimite înainte-i un dulce foc cerese 
Să stingă lampa d'aur ce arde încă 'n ceaţă, 
Noroasă coam 'a nopţii ce visele împletesc... 
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Colo se sparge unda de undă alungată; 
Colo din frunză sună ai noştri călători; 
Colo privighitoarea suspină 'namorată, 
De vânturi legănată pe patul ei de flori... 
Răsai, o dimineaţă! şi fie ca să paie 
Ca tine bucuria 'n sufletu-omenese: 
Desfăşură, în aer cosiţa ta bălaie 
Pe care flori de aur şi roze strălucesc! 
Sburaţi, minute blânde, cu aripă-aurică! 
Vărsaţi-vă, o flacări, dintr'al zilei sân! 
Tar tu, corona lumii, o soare! te rădică, 
In calea-ţi semănată cu mândre flori de crin! 
Vin, vin de dă lumină la cei ce vor vieaţă, 
La cei ce fericirea în lume moștenesc! 
Cât pentru mine, soare, tu n'ai nicio dulceaţă; 
Deaceea, dela tine nimică nu voesc!... 

(După o pauză) 

Aş da eu orice bunuri pe-o clipă de credinţă, 
De dulce fericire, speranţă şi amor... 

Dar vai! deşerte vorbe! căci nu mai e putinţă! 

Unica-mi mângâiere ar fi numai să mor... 
Ca pulbere de aur ce toamna răsipește 
Din coame-i, de ce anii-mi bătrâni nu se avânt? 

Ah! dac''al nostru suflet ca visul se topeşte, 

De ce nu caut pacea îndată în mormânt?... 
Dar dacă dimpotrivă, spărgând a lui prinsoare, 

Nemuritor, s'avântă... eu încă voiu să mor... 

Şi p'ale vântuleţe cu line aripioare 
Ca un miros de roze în spaţiu voiu să sbor... 
Şi ca acele stele ce scânteie 'n lumină, 
Pe bolta cea cerească voios să mă înclin; 
Să mă îmbăt de vieaţă în aria senină, 
D'amor şi de plăcere, şi dulce să suspin; 

La sgomotul uşure de-aripi de vântuleţe, 

La freamătul cel vesel al sărutării lor,
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La flacăra, suavei, eternei tinereţe, 
Răpit ds fericire întrun suspin să mor!... 

Herman, Sorin 

Herman 

A! iată-te, copile!... ce vii să faci la mine 
Așa de dimineaţă? Ai poate vr'un necaz? 
Vin, vin! A ta vedere îmi face mie bine... . 
Dar ce văd? întristarea ţi-e scrisă pe obraz; 
Eşti bolnav? 

Sorin 

Nu, stăpâne. Dar de un timp încoace 
Nu ştiu de ce, mă crede, că aş voi să mor... 
E turbur al meu suflet... n'am un minut de pace... 
Şi aflu totodată plăcere 'n al meu dor... 

Herman 

Dar care e cuvântul?: 

Sorin 

Cuvântul? N'am. cuvinte... 

Herman 

Tu te ascunzi de mine... Asculţă fiul meu! 
Tu poţi a-mi spune toate ca la al tău părinte... 
Ce? nu mai are credet învățătorul tău? 

Sorin 

De ce îmi vorbeşti astfel, iubitul meu părinte? 
Cum n'ai avea tu credet la, cel ce, aruncat 
La poarta casei tale, gol, fără de veşminte, 
A fost cules de tine, crescut și. învăţat? 
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Herman 

Nu îmi vorbi de asta!... şi spune-mi ce povoară, 
Ce vierme-ţi roade floarea plăpândei tinereţi? 

Sorin 

Tu vrei? Ei bine, ascultă)... Mi-e dragă, o fecioară 
Frumoasă ca lumina aceşiii dimineţi... 
Nu mă mustra, stăpâne!... căci m'am luptat eu tare 
Cu inima-mi aprinsă; dar nu am izbutit... 

Herman 

Şi care-i al ei nume? 

| Sorin 

Fioriţa... cum îţi pare? 

| Herman 

Fioriţa? o sărmane! ce nume ai rostit! 
O, jună nebunie! cum. ai crezut vr'odată 
Un vis atât de dulce? să aibi inima sa! 

Tu ce n'ai loc în lume la masa cea bogată, 
Ce între-ai săi roşeşte de tine mândra ta? 

Dar tu ai zis: ce-mi pasă de sânt străin în lume? 
Cu cei mari eu prin suflet de o potrivă sânt!... 
O inimă frumoasă nu-i cât un mare nume? 

Săracul şi bogatul nu merg tot în mormânt? 
Dar inima, de înger ascunsă'n sărăcie 
Este ca diamantul în pulbere 'nglodat 
Ce luimea în picioare îl calcă fără să '] ştie, 
Şi '] preţueşte numai văzându-l la bogat. 

Ştii tu ce va să zică, Sorine, sărăcia? 

Ea este mai amară de cât și moartea chiar. 

Ea degradează omul... Durerea, bucuria, 

In moarte-s de-o potrivă, căci una şalta iar 

Sânt amuţite! mortul nimica nu mai simte,
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Iar tu sărac, ai voie, şi nu poţi a voi; 
Ai ochi, dâr n'ai vedere; ai gură, mai cuvinte; 
Ai inimă "'nfocată, dar nu poți a iubi; 
Sărac, tu nu ai parte la, nicio fericire. 
Sărac, tu porţi pe frunte al ursitoarei semn; 
De tine întore capul făr” de compătimire, 
Toţi oamenii de diîinşii te socotese nedemn 
Când nu află în tine un interes oricare... 
A omenirii lege de astfel a voit... 
Şi cel ce-ţi strânge mâna... dar fie-un suflet mare... 
Făr' interes, copile, mi te-ar fi ocolit! 
Amorul de femeie, sărmanul meu Sorine, 
E ca, acele paseri ce nu se las din sbor 
Decât pe "'nalte vârfuri de mândre stânci senine, 
Şi-i scurt ca fericirea de-un vis amăgitor... 

Sorin 

Nu, nu... Fioriţa nu e cum ţie ţi se pare, 
Ea are suflet mândru şi de iubire plin... 
Ah! sufletu-i e plânsul căzut din întâmplare 
Din geana- unui înger înamorat de-un crin. 
Sufletul ei e rază ce-o mândră dimineaţă 
Râzând lăsă să cază din sânişorul său; 
Şi "n lume-i rătăcită ca steaua serii ?n ceaţă, 
Ca zâmbetul cel dulce pe-o faţă de om rău. 

Herman 

Aceste sânt frumoase în cărţi de poezie 
Ce fermecă, o fată de zece anişori... 
lubeşte a ta ţară ce geme în robie! 
Orice iubire alta, aici, Ja muritori, 
Afară de iubirea a toatei omenire, 
Pe lângă cea a ţării se află mai pe jos. 
Ascultă, o Sorine! a mumei chiar iubire 
N'are nimic de mândru, de rar, de generos. 
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Aceasta, o să-ţi pară ciudat, amar, crud poate, 
De w'ai gândit mai bine la, ceea ce-ţi vorbesc. 

Dar este adevărul... Ah! de le-am ști noi toate 

Greşalele ce facem!... ascultă ce-ţi vorbesc. 

O mumă-iubeşte fiul căci este al ei sânge, 
Căci l-a, purtat în sânu-i, căci este vieaţa sa; 

Dar inima-i e rece când fiul străin plânge... 
Aceluia i-e sete, el poate 'nsătoşa; 

Aceluia, i-e foame; i-e frig; poate să moară! 

Ce-i pasă? el nu este un fruct din vieaţa sa: 

Nu este al ei sânge şi doru-i n'o 'nfioară... 

Iubirea ţării însă, Sorine, nu-i așă... 

Căci ea ne-o 'nsuflă nouă o nobilă simţire 

Ce-avem pentru dreptate... Sorine, fătul meu, 
Iubeşte a ta ţară, și uită o iubire 
Ce inima-ţi usucă şi-ţi face traiul greu! 

Şi când atâţia oameni se dau la moliciune, 

Subt jugul unei mândre ca robii lănţuiţi, 

Pe câmpul nemuririi te du saduni cunune! 
E dulce-a, şterge plânsul la, cei nefericiţi! 

Pe ţara ta, copile, când laşi a ta cătare 

Şi vezi străinul barbar subt fieru-i tot; trecând, 

Călcând ale ei drepturi în oarba lui turbare, 

Şi ale bătrâneţii albi plete insultând; 

Nu ai [tu] lăcrimioare în inima-ţi rănită 
Să verşi pentru dreptate şi pentru cei trudiţi? 

Ce? o femeie numai îţi este mai iubită 
Decât o ţară mare şatâţi nefericiţi! 

Finele prologului. : 

2 
x Li 

Fioriţa 

Pe malul Ialomiţei, eterne lăcrămioare 

Ce din Carpata geană se varsă cetinel, 

In fundul unei silve cu dese frunzişoare 
Se înălța odată un mititel castel.
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Acolo subt o leasă, pe mână-i rezemată, 
Ca floarea, ce se pleacă pe mlăstărica sa, 
Fioriţa se gândeşte, şi 'n geana, sa, bogată 
O lină lăcrămioară plăpând se legănă. 
Eră momentu-acela când paserea, răpită 
S'ascunde 'n coama verde a câmpului rouos, 
Când cerul se prevede-'n valea, înflorită, 
Sau valea înflorită în cerul cel stelos. 

aură suavă jucă pe floricele 
Şi răspândea 'n departe mirosul dulce-al lor, 
lar und' armonioasă, râzând pe pietricele, 
Vărsa în sânul serii un vuiet plângător. 
A serii aripioară, muiată 'n lăcrămioare, 
Pe pletele câmpiei ici colo se lăţea. 
Departe, unde ziua apune după soare, 
Pe nişte stânci de aur o rază mai luceă 
Ca un crater ce arde şi 'nneacă în văpaie 
De felurite feţe, vecinii munţişori: 

Ghirlandă. de flori roșii pe coama-i cea bălaie. 
Ce ziua după sine las a târt prin nori. 

Fioriţa-i jună, mândră, şi creşte m fericire; 
E jună ca 'nceputul a tot ce-i grațios! 
lar frumuseţea-i dulce ca tânără gândire 
Ce fermecă un suflet de fericiri setos. 
O trumuseţă rară, străină, îngerească, 
Pe care, osebind-o din alte chipuri mii, 
Stă ochiul cu plăcere ca, să se odihnească, 
Ca pe stejarul verde ce-apare în pustii. 
O coamă, răsfăţată de dalbe vântişoare, 
Părea că-i împletită cu gălbioare flori; 
Bogată şi rebelă, rupea a ei prinsoare 
Şi ca o ploaie d'aur cădea adeseori. 
Subt fruntea ei rătundă sarcau două sprincene 
Ca două salbe d'aur, iar ochii, limpezi, vii, 
Ardeau subt ale fetei stufoase, mândre gene, 
Cât fluturul ce-aleargă prin spaţiu și câmpii, 
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Cătând să întâlnească modesta viorică, 
Văzând ai ei ochi mândri, pe faţă-i se lăsa 
Şi beat de voluptate, gurița lui „ea, mică, 

Să fure-o sărutare din ochii ei căta. 

E albă ca cea spumă de valuri fugătoare 
Ce vântul răsipeşte pal mărilor pustiu: 
Guriţa ei dsscrisă pe flori de lăcrimioare 
Esală totd'odată mirosul lor cel viu. 

Ea, este fericită, şi 'ntâmpină 'n vieaţă 
Oricare auroră ce vine a-i zâmbi, 
Ca, şi amantul câre aşteaptă cu dulceaţă 
Să cază o sărutare din gura ce-ar iubi. 

Dar de o zi durerea, pe faţa ei sabate; " 
Sorin turbură traiu-i senin și râzător. 
Ea "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 albaştri umbriţi d'un blond samur. 

Sorin stă la, picioare-i... Sorin cu lăcomie 
Priveşte faţa-i dulce, precum un călător 

Ce vântul rătăceşte p'a mărilor pustie, 
Şi-aruncă către ţărmuri un ochiu cuprins de dor. 

— „O vieaț a vieţii meie, a vieţii-mi turburată! 

Ii zise cu căldură Sorin cel întristat. 

Eu voiu pleca, pe-o cale... pe-o cale depărtată, 

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

Sânt de prisos aice, sânt chiar o greutate 
Ce ţurbură în lume ai tăi dulci ânişori... 

Lipsirea mea va şterge genele tale-udate 

Şi pe frumoasa-ţi faţă va; semăna. ea flori”. 

— „Crezi tu:că eşti povară în vieaţa mea, Sorine? 

Nu, nu! dar dacă 'n lume tu vrei să rătăceşti, 

Şi dacă crezi că dorul ce simţi tu pentru mine. 

Cu mijlocul acesta tu poţi să-l risipeşti, 

i
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Te du atunci îndată! iar soră-ta rămasă 
Gândi-va la-al ei frate în lume străinat: 
Ea îi va toarce straie de aur și mătasă, 
Pe când el va străbate pământul depărtat”. 

Sorin atunci răspunde: „In ţara depărtată, 
In care mă voiu duce, o înger prea curat! 
Nu este trebuinţă de manta ta bogată; 
Acolo al meu suflet, de vânturi legănat, 
Se va 'nvăli în aer ca în» măreţe straie, 
lar florile de aur cusute pe vestmânt; 
Vor fi acele stele frumoase şi bălaie...” 

Fioriţa pleacă capul şi cată în pământ. 
— „0 dulce copiliţă! urmă cu tinereţe, 
Tu singurică vieaţa făcuseşi să iubesc, 
Tu singură-i dai fermec, plăcere şi blândeţe, 
Și mă 'ndemnai pe mine în lume să trăiesc. 
O vieaţa vieţii mele! de mă iubiai tu oare, 
Sub dulcea ta privire, anii-mi ar fi 'nflorit; 
Dar vai! aici în lume amara, ursitoare 
Scrisese dinainte: al morţii logodit!” 
— „Ah! zise Pioriţa, de-aş fi avut putere! 
Dar inimii, Sorine, nu poţi a porunci”. 
— „Nu, nu, răspunse încă copilul cu durere, 
Oricare e ca mine, nu-i locul lui aci... 
Frumoasă copiliță! eu voiu pleca din lume 
Şi după mine nimeni nu va mai întreba. 
Lua-voiu după mine şi umbra mea şi nume, 
Şi nimeni niciodată nu mă va mai chema; 
In urmă-mi nu va plânge. nicio ființ iubită, 
Căci lacrima ce udă mormântul de străin 
E roua dimineţii pe mirişti răsipită, 
lar glasul care-l plânge e-al vântului suspin! 
In ziua ducei sale d'aici, în nicio casă 
Cu văluri negre pragul n'o fi acoperit, 
Şi cupele de aur suna-vor la-acea masă, 
In mânile acelor ce-atâta a iubit. 
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Când crivățul sufla-va în văile-ofilite, 
Ei plânge-vor cel arbor ce timpul a uscat! 

Işi vor aduce-aminte de zilele 'nflorite, 

Dar călătorul singur va fi de toţi uitat!” 

305 Așa vorbi copilul, dar plânsul îl înneacă... 

" Fioriţe, simte ?n sânu-i un dor sfâșietor: 

Se împle ochii ?n lacrimi şi capul i se pleacă: 

In sânul unei roze uneşte plânsul lor. 
. . » 

Sorin purcede 'n gânduri; iar mândra Fioriţă 
310 Răvarsă singurică un plâns răcoritor. 

A stelelor regină sărut a ei guriță 
Şi austrul răsfaţă bogatu-i perişor. 

% 

* * 

Misterul 

(O sală la curtea Domnului) 

Ghinea Vistierul, singur. 

Ferice mă numeşte acel ce nu mă ştie! 

El are drept a zice, căci eu sânt fericit. 

315 Eri încă n'aveam masă, trăiam în sărăcie, 

In umbra neaverii ascuns, despreţuit. 
Un câne chiar, un câne, nu fu mai rău ca mine. 
Iar astăzi veneticul ce. n'avea ce mânca 
Nu numai are stare şi gustă orice bine, 

320 Dar cârmueşte ţara, şi face orice va. 

Acei ce mai "nainte nu vreau nici să-mi vorbească, 

Acei ce în picioare ieri încă mă strivea, 
O, râş al omenirii! azi, mândri să-mi vorbească 
Cu laudă, cu fală, aştept la scara mea. 

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

Şi vieaţă fiecărui pot da şi pot răpi: 
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Voința, mea, în cale-i nu află 'ntâmpinare, 
Şi prostul se grăbeşte spre a mă pismui: 
Ei bine! dace aceste se chiamă fericire, 
Fi au cuvânt să zică că eu sânt fericit. 
Nu știu în ce 'ntunerie se pierde-a, mea, gândire, 
Cât vieaţa, mi-e amară, cât traiul mi-e sucit. 

(şi vede chipul într'o oglindă) 

Ah! faţa mea cea slută goneşte-orice privire! 

Eu însumi în oglindă privind mă înspăimânt! 
O clipă, sam o faţă ce-ar insufla iubire, 
O clipă, şi-a mea vieaţă apune în mormânt! 
Oricare-i fi, Putere, tu, ce mi-ai pus pe frunte 
Ast; semn de mă 'nfioară, ce nu l-am. meritat; 
Tu, ce sub flori ascuns-ai năpârei spurcate, cpunte 
Și vieața omenească cu boale-ai întristat; 
Tu nu ești, nu, dreptatea!... sau toate-acele rele 
Produsu-s'au în lume fără de ştirea ta! 
De sânt aceste toate făpturi de ale tele, 
Nu, nu, eu niciodată tămâie nu-ţi voiu da. 
Când nu cunosc pricina din care naști în lume 
Nici: ierburi veninoase, nici șarpele-otrăvit, 
Nici boale, nici ah! spune, misterioase nume, 
Făr' de aceste rele, ființar fi pierit? 
Printr'însele se ţine a lumii armonie? 
Au fost trebuincioase neapărat aici, 
Ca binele prin rele să poată să se ţie 
Precum ne-a spus atâţia filosofi mulțămiţi? 

Dar tu, pe-a cărui voie a 'naintat fiinţa, 
Tu, care le faci toate, din haos, din nimic, 
Ce stavilă fatală ţi-a 'mpiedecat voinţa, 
Incât fără de rele binele-ar fi nimic? 
Dar ce zic? spre a ţine a ijumii armonie, 
A trebuit ca forma.să mi-o batjocoreşti! 

- O lume, ești ferice, și mulţămeşte mie, 
360 Căci prin a mea sluţire, tu mişei şi vieţuieşti! 
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Dar vorbele sânt vorbe! eu ce voiu face oare? 

Ce am să fac? aice nu vine astăzi ea?... 

Nu o să fie nunta;i la: curte astă seară? 

Câţiva voinici în umbră... Fioriţa este-a mea, 

- Ghinea, Domnul Mireea 

Mircea, intrând pe gânduri 

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

Eu am a-ţi spune multe; vezi tu, voiu a, sfârşi... 

Făcutu-ţi-am vr'odată, vrând sau nevrând, rău ție? 

Asupra, mea, nimica tu nu ai a cârti? 

Nascunde, ci îmi spune, ai să te plângi de mine? 

Ghinea 

Nu! nu, din împotrivă, prea "nalt stăpânul meu! 

Mircea 

O taină ce-mi înghiaţă sângele meu prin vine, 

Ce-mi depărtează somnul şi-mi face traiul greu, 

Voiu să descopăr ţie... dar ca otrâva vie 

Ucide pe acela ce umblă rău cu ea! 
O taină ce tot omul, "nainte să o ştie, 

Ar trebui să roage, şi-a se cumenica! 

Dar nu, tu nu-mi eşti omul, cu toat'a ta, credinţă... 

Acela vroiu să n'aibă nici gură a vorbi, 

Nici ochi ca să zărească, nici inimă să simță, 

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

Ghinea 

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

Sdrobeşte-mă'n picioare, şi zi: așa voiu eu! 

Voiu săruta, picioru-ţi, zicând; ucis de tine, 

E dulce să las vieaţa, o scump stăpânul meu! 
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Mireea 

Atunci ascultă, Ghineo, şi fie-a ta, credință 
Să nu-ţi răpue vieaţa... ce ştii? ce ţi-am vorbit? 
A! ştiu....dar mai "nainte, arunc a ta voinţă! 
Arunca ta gândire! fii rece, amuţit... 
Fii rece ca o stâncă; dar mă pricepe bine! 

Pe când al meu părinte domnea p'acest pământ, 
Câţiva boieri din ură porniră către sine 
Şi-i dâră-un fel de apă ce-l duse în mormânt; 
O apă care-adoarme, dar care nu omoară; 
Şi bunul meu părinte fu îngropat de viu... 
Ce? tu nu tremuri, Ghineo? nimic nu te 'nfioară! 
Dar întâmplarea face în ţară Domn să viu, 
Câţiva, pe la ureche sunară coarda morţii - 
A celor ce-l ucise... tu ştii? l-am desgropat... 
Şi bunul meu părinte, această pradă-a sorții 
In groapă-i, în cosciugu-i pe faţă-era culcat! 
Semn cum că se bătuse în chinuri, în durere, 
Pe când în sânul morței d'odată s'a treziti... 
Tu înţelegi, o Ghineo, ce sete, ce plăcere 
Eu simţ de răzbunare?... minutul a sosiţ!,.. 
Acei ce or să piară sânt peste doisprezece... 
Vezi, numele lor toate le-am însemnat acil... 
Deseară este nunta... tu înţelegi? fii rece! 
Acei ce or să vie d'aici mor mai ieşi... 

Ghinea 

Măria-ta, dă-mi voie sadaug două nume... 

Mircea 

Ce? tu cunoşti şi p'alţii? Zi, zi, să-i ştiu şi eu! 
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Ghinea, la o parte 

E vreme... unul şi-altul îmi sânt 'urîţi în lume; 

Şi făr de ei mai lesne ajung la țelul meu. 

Scoate o listă şi o dă iui Mircea; apoi tare: - 

Ceteşte! toţi aceştii ieri seară s' adunase; 

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

Mircea 

Ah! să-mi răpească tronul! mânia mă apasă! 

Ah! să-mi răpească vidaţa! şi ei încă nu mor! 

Sorin, şi Filip încă!... ciudată întâmplare! 

Sorin crescut la curte-mi, şi Filip ce-l cunun! 

Ei încă mă înșală!... o lume! o turbare! 

Mânia mă abate... să mor ori să-mi răzbun! 

Ah! vino, vino iute, amară răzbunare, 

Şi-adapă cu-al tău sânge setos sufletul meu! 

Ghinea 

Stăpâne, la picioare-ţi eu sânt în aşteptare... | 
Zi, şi a ta poruncă îndeplini-voiu eu... 

Mireea 

Să'nceapă nunta 'idată!... dar, preoţii să vie, 
:2 “e ? P-d . . A 

Şin umbră totd'odată săpaţi mormânt cu zor; 

Subt ale sărbătorii coroane râzătoare 

Şerpi veninoşi şi negri s'ascunză limba, lor. 
x 

e * 

Smaralda 

Sorin o zi ș'o noapte nu reintrase-acasă, 

El rătăcea "'mprejurul castelului numit. 

Acolo întristării el inima îşi lasă, 

Acolo chiamă moartea, de vieaţă obosit.



Dar oarele se scură... El trebue-a purcede. 
Plecă dar spre locaşu.i, trist, însă liniştit; 

435 Urmează lungul apei în care se prevede 
Jucând al lunei pline imagin'aurit... 
Mai niciodată seara nu i-a părut mai dulce, 
Nici lună mai voioasă, nici stele mai sglobii; 
Nici dulcea, filomiţă “nainte să se culce: 

440 Nu a ţinut concerte mai tinere, mai vii! 
Tăcută, lină seară, păşind maiestuoasă, 
Şi aerul cu-aripa-i ici colo despicând, 
Scula mii vântuleţe în aria -seroasă, 

__Ce după dânsa toate veneau uşor săltând. 
445 În treacătul lor dulce, aceste vântișoare 

Se legănau p' aripe în spaţiul undos, 
Sau se jucau cu-a, serii cosiţe plutitoare, 
Ori adunau pe vânturi al florilor miros. 
Jar unele din ele, fiind mai indiserete, 

450 Mergeau ca să surprinză în umbră doi iubiţi; 
Jucau cu răsfăţare în lungile lor plete, 
Râzând de nebunia acestor fericiţi. 
Pârâul lin şi dulce mugind în calea-i lată, 
Unea a lui murmură cu-al paserii suspin, 

455 Cu freamătul de frunze, în vânturi legănată... 
Aceste îmbătară pe junele Sorin. 

El caută, în apa în care luna vie 
Şi stelele de aur apare luminând; 
Acest tablou ezală prea dulcea-i nebunie, 

460 Il termecă,-l încântă, înalţă al său gând. 
— „„Aicea apa este măreaţă şi curată, 
Ca, plânsul de fecioară ce cură p'al ei piept; 
De pulbere de stele i-e fața semănată! 
P'aici dulci păsărele prin cântece se cert. 

465 Ah! unde pot să aflu o seară mai frumoasă? 
Şi a-mi depune anii, mormânt mai râzător? 
Aici dar să se curme junia-mi viforoasă!... 
Vezi! stelele de aur mă caută cu dor, 
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Şi apa murmurândă în cale-i se opreşte; 

Imi zice: vino! vino! de mult eu te doresc! 

Vezi, cât sânt de curată în luna ce luceşte, 

Aşa sânt credincioasă cu cei ce mă iubesc! 

Rămâneţi sănătoase, voi zile tinerele, 

Dar pline de'ntristare, şi tu, o cerul meu! 

Nemuritoare carte cu litere-aurele 

In care învățații cetesc pe Dumnezeu! 

Şi tu, şi tu, luniţă, lumină argintoasă! 

Ce mă 'nnecai adese cu dalbe sărutări, 

Şi voi, o floricele cu tinere miroase, 

Şi voi, o filomiţe, cu mândre, dulci cântări! 

Ah! dacă a mea vieaţă fu scurtă, o ursită! 

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

De ce nu fuse oare încaltea strălucită 

Ca steaua care cade; dar dacă a lucit? 

Aflaţi-mi, o! aflaţi-mi necazurile mele, 
Voi, marturii acelor ce în ascuns suspin! 

Eram eu tânăr încă, o luminoase stele! 

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

Nu plâng nici mândrul nume, lumină trecătoare, 

Ce fermecă ş'orbeşte pe cei ce-o au privit. 
Imi pare rău d'un lucru: în vieața-mi gemătoare 

Şi scurtă, nimini încă, nimini nu ma iubit! 

Bu pociu trăi, dar vieaţa-mi e întristată, foarte! 

Se zice că sânt oameni ce uit ce au iubit; 

Eu pociu trăi, dar colo pătruns-a cruda moarte, 

Şi eu voi fi în lume un arbur trist, pârlit, 

A cărui uscăciune va fi periculoasă, 
Va -întrista dumbrava de tineri copăcei... 

O lume! crudă lume! rămâi dar sănătoasă! 

Ca vara, cu flori dalbe, mă duc cu anii mei 

Aşă Sorin gândeşte, Tot pare că se plânge. 

Se stinge luna aer şi stelele se joc; 

Câmpia se preface în ocean de sânge, 

Şi florile *n şopârle, şi aerul în foc. 
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Şerpi se ridică pe coade şi limbile arată; 
Ei fug ca să se scape şi 'n sânu-i se strecor, 
Şi inima-i se simte de ei înfiorată! 
Iar bufniţe ţipânde se las pe el din sbor. 
Nori negri se rădică, şi foc şi apă varsă, 
Cât nu încape locul aice pe pământ. 
Pământul se despică în inima lui arsă, 
Şi morţii îşi scot capul şi strigă din mormânt. 
Iar râul cură dulce cu undele-i spumoase, 
Că vârsta, tinereţii ce trece în cântări; 
In sânul lui saude suspine amoroase 
Şarmonioase şopte de calde sărutări. 
Din sânul apei iesă o horă graţioasă 
De tinere fecioare, frumoase, râzători, 
A căror coamă cade pe sânul lor undoasă, 
A căror guri esală parfumul cel de flori. 
Sorin urmat de hiară, de foc şi de văpaie, 
Era să se arunce în iazul răcoros... 
Subt forma Fioriţei, frumoasă şi bălaie, 
Jeşi din apă moartea. „Vin”, mândrul meu frumos! 
Vin”, vin” de încălzeşte cel sân străin şi rece 

Şi mâna-ţi îngheţată la sânu-mi călduros! 
Şi buza ta uscată, pe care setea trece, 
Pe buza mea ce arde ca soarele focos”. 
Aşa, pierdut în noaptea închipuirii rele, 
Copilul şovăeşte... voeşte-a arunca, 
In apa strălucită de lună şi de stele; 
O râdere amară trecu pe faţa sa. 

„Un pas, şin sânul apei ar fi aflat scăpare, 
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Când o suavă umbră, trecând ca. un suspin, 
C'un viers plăpând şi dulce, dar plin de tremurare. 
Il strigă şi îi zice de două ori: Sorin! 

O jună copiliţă îl chiamă pe-al său nume. 
— „Le caut, zise-aceasta, de când a amurgit, 
Prin târg şi pe acasă... am auzit din lume 
Că te-a zărit pe-aice... şi fuga am venit 
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Să-ţi spun a nu te duce deseară pe acasă... 

Tu nu ştii ce se trece acolo la palat; 
Pe de o parte nuntă, petreceri, danţuri, masă; 

Iar pe de altă parte, tot pare turburat! 

În umbră se lucrează sierie de morminte. 

Popi vestmântaţi cu sfinte în casă stau pitiți! 

Ostași, pe la ferestre, cu lungile lor flinte 

Pândind prin întuneric, abia, şoptese sfiiţi!... 

eşeam dela, Domnița; un chiohodar îmi zise 

Că o să curgă sânge şi lacrime de foc; 

C&n cartea crud” a morţii sânt multe nume scrise 

Acelor ce de Domnul zic rău sau îşi bat joc. 

Eu m'am temut, de tine, ce zici adeseoare 

Că Domnul şi boierii despoaie ţara lor. 

Ce ai să te amesteci într'astea, dragă Soare, 

De ce nu eşti cuminte, s'asculţi pe-a ta sor?” 

Smaralda orfelină, de-o rară frumuseţe, 

De mică: o luase Domnița lângă ea. 

Aci i se formase a vieţii tinerețe, 

Aci, în. pace dulce mândreţea-i înflorea. 

Eră datoare vieaţa amicului ei june; 

De-atunci ea îl iubeşte cu călduros amor; 

EI nu ştie nimica, nimica nu îi spune 

Că dorul ce-i arată nu-i alt decât de-o sor. 

Fa este-o frumuseţe de-acele ce răpește 

Oricare ochiu o vede... un chip fermecător; 

O talie subţire ce vântul îndoiește, 

Un păr bogat şi negru d'eben strălucitor; 

O faţă ce nici soare, nici vânt nu sărutase; 

O frunte rătunjoară; ochi negri, mari, arzoşi, 

Umbriţi: de nişte gene stufoase de mătase; 

Obraji, deşi nu rumeni, dar frageţi şi voioşi; 

Micuţe buzişoare cu purpură 'ndoite, 

Şi albi ca, cele fulguri căzute pe Carpat, 

Şi mici ca nişte boabe de rouă risipite; 

Un sân ca ghiocelul cel alb nesărutai
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De arșiţele verii, și care juna, fată, 
Temându-se ca vântul ce ?n plete îi jucă, 
Cu sărutări ce-i fură, să nu-i ia totd'odată, 
Secretul ce ascunde, cu grijă coperea. 
Purtă o rochie-albă cusută cu mătase; 
Pe capu-i o năframă cu dese flori de-argint 
Cădeă cu-a, sa cosiţă ce 'n două înnodase, 
Ca două aripi ninse ce corbu 'ntinde n vânt. 
Lă gât purta 'nnodată o salbă auroasă; 
O leasă de mătasă întrepletită ?n fir, 
Cu două pafte de-aur, pe talia-i mlădioasă, 
Se prevedeau prin vălu-i cel alb şi rar la fir. 

Sorin la ei vedere rămase în răceală. 
— „Hi mulţumesc, Smaraldo, îi zise însă el. 
Dar vieaţa mea nu face această osteneală 
Ce tu ţi-ai da cu dânsa, o mândru îngerel! 
Eu pot muri şi nimeni să nu se întristeze, 
Şi lipsa mea, pe nimeni să fac a, întrebă! 
Eu pot muri şi nimeni să nu mă cerceteze, 
Şi niciun sân să bată, sau lacrimi a, vărsa. 
Căci fără de-o iubire de-o seamă între toate, 
Vieaţa-i o povoară, o înger răpitor! 
Iubesc cu înfocare, cu nebunie poate, 
Dar oamenii prin ură răspund al meu amor”, 
— „Tu zici că nimeni încă nu te iubeşte, Soare? 
Că. pentru-aceea traiul ţi-e dureros şi greu? 
Dar tu, tu însuţi, spune pe cine iubeşti oare, 
Ca să te plângi de alţii; o Sorinelul meu?” 

Aşa vorbi Smaralda, cun aer de mustrare; 
O vie rumineală cuprinse faţa sa. 
— „Smaraldo, îi răspunse Sorin cu înfocare 
Lăsând din a lui geană o lacrimă-a, pica, 
Văzut-ai tu în visuri o dulce frumuseţe 
Ce nu vezi niciodată aevea pe pământ, 
Arzând de frăgezime, dulceaţă, tinereţe, 
Un înger blând şi dulce, vorbind întrun cuvânţ? 
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Şi poţi totdeodată, să-ţi faci închipuire 

Cât poate ca să simţă un suflet îndrăgit? 

Un suflet ce 'nsetează de dulce fericire, 

Un suflet ce iubeşte și nu este iubit? 

Fi bine! astfel este această frumuseţe 

Pe care o iubeşte âst suflet turburat. 

Dar vai! această dulce, străină tinerețe 

E rece la, iubirea, ce ea mi-a însuilat! 

Tu o cunoşti, Smaraldo... deseară se mărită 

La curte, unde-a merge voiai să mă oprești! 

— „Fioriţa!” zise fata cu inima, rănită, 

Turnând a ei cătare spre bolțile cereşti. 

— „Fioriţa! îi răspunde Sorin ce mâna-i strânge. 

Ah! plânge-mă copilă, căci sânt nefericit! 

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

Şi varsă mângâiere în sufletu-mi sdrobit! ' 

De când iubesc, Smaraldo, vezi, soarele e rece 

Şi stelele în aer s'au stins şi au pierit; 

In darn se face ziuă şi noapte, timpul trece; 

Nimic nu mă deşteaptă din visu-mi fericit... 

N'aud, nu văd nimica de cât a ei făptură, 

A cării frumuseţă mă 'mbată de amor, 

Şi vorbele-i mieroase ce cad din a ei gură 

Ca florile de aur din mândrul pomişor. 

Co vorbă ea, ar face să cure al meu sânge; 

Pe-un zâmbet al ei numai aș da eu vieața mea; 

Ca slabă floricică, ea subt picior m'ar frânge; 

Ucigător, copilă, m'ar face dacar. vrea. 

Când ochiul meu o vede arzând de frăgezime, 

Din creştet pâni?n talpe mă prinde un fior 

Ce m'arde şi mă 'nghiaţă, m'apasă cu cruzime, 

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

Atuncea al meu suflet, cu sufletu-i deodată 

Lăsând a lui ţărână pe țărmul pământesc, 

Aş vrea ca două raze să se cufunde "ndată, 

Şi să s'avânte dulce în leagănul ceresc!”
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Smaralda 'nneacă doru-i şi varsă lăcrămioare, 
Al căror curs ferice alină păsul său. 
Ea a simţit în sânu-i, și pentru prima oare, 
O crudă gelozie ce-i face-un mare rău. 
— „La curte este nuntă; iar teamă-mi este foarte 
Că subt acele danţuri, plăceri sărbătoreşti 
Şi cântece voioase, “ascunde cruda, moarte; 
Tu poţi scăpă mireasa pe care o iubeşti; 
la dar inelu-acesta cu pajură domnească, 
Ce spre a ta scăpare chiar Doamna mi L-a, dat! 
Cu «el oricine poate orice să uneltească; 
Tot lui i se supune, tot îi e plecat”. 

x 

* x 

Nunta 

Mii de făclii lumină în sala spațioasă. 
Dar nu lucea nimică mai mândru, mai voios, 
Ca ochii celor dame cen hora sgomotoasă 
La sunetul vioarei s'avântă grațios. 
Dar ca să descriu danţul, vai! muza mea nu are 
Nici graţia cerută, nici bucuria lor! 
In dar o chem la horă! ea stă în nemişcare 
Și gându-i în departe savântă după dor; 
Căci de un timp încoace ea este gânditoare, 
Şi sgomotu-i displace, rari lucruri o răpesc; 
Marchiza scăpătată, aşa-i supărătoare; 
Lumina, fumul, danţul, îndată-o ostenesc! 

Lăsăm dar. tinerimea “adune bucuroasă 
Pe sânul desmierdării plăpândele &i ilori! 
Vezi! muza mă învită atât de graţioasă 
Ca să salut mireasa cu perii gălbiori. 
Fioriţa cununată, trecus” aici în sală 
Cu toată adunarea, ce-actm o admira. 
Frumoasa-i dulce faţă era puţin cam pală, 
Dar umbra întristării un fermec nou îi da, 
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Pe capu-i de o parte, saricu-i de velură, 

Rouat de pietre scumpe, lăsa pe sânul ei 

Să cadă 'n răsfăţare o fundă lat aură, 

Ce atârnând sărută rotunzii-i umerei. 

Cosiţa-i împletită cu mărgăritărele, 

Se despica în două căzând pe spete-i' strâns, 

Ca, două ghirlăndiţe de flori de micşunele, 

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

In sânul ei, a cărui albeţe răpitoare 

Se prevedea prin vălu-i de gaz ce-l coperea, 

Ca marmurul în fundul de ape limpijoare, 

Ca crinul printre rouă îşi înfipsese ea, 

Co graţie eschisă, buchet de floricele 

Ce esalau în preajmă-i un răpitor parfum 

Şi nu ştiau: ori ochii-i, plouate viorele, 

Sau gura-i răsurică, nășteau dulcele fum? 

Pe brâul ei de aur, astrânsă cu 'ngrijire, 

Se mlădia ca floarea pe rămurica sa; 

Şi semăna, copila, co dulce 'nchipuire 

Ce ?n. visele juniei vine-a ne fermeca- | 

  
E fericită ziua când junele vergine 

Incep ca să iubească, de faţ' amanţii lor! 

Căci din acea: zi numai pot ele să exprime 

Cât inima, lor fuse 'necată de amor. 

Dar astă fericire nu 'mbată pe Fioriţa: 

O presimţire-amară o turbură mereu. 

Acolo, în tăcere, suspină copilița, 

Şi lăcrimând se uită la soţiorul său. 

Femeile, geloase de-a fetei frumuseţe, 

Găsese “acele lacrimi anunţă un mister: 

Că umbrele 'ntristării pălise-ale ei feţe, - 

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

Dar pintre toate una, şi jună şi frumoasă, 

Soţia unui Stroe ce-era biv-vel Spătar, 

Dar rea, nesuferită, zuliară, vanitoasă,
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Crezându-se- născută de neamuri foarte mari; 
Natura însă-i dase o formă foarte rară, 
Diametral opusă cu caracterul ei; 
In faţă-i frăgezimea de seri de primăvară, 
In ochii:săi dulceaţa de ochi de columbei! 

Aceasta ia chip dulce şi vorbă prefăcută. 
— „În ziua nunţii tale, îi zise fetei ea, 
Eu nu pot înţelege să fii tu abătută,; 

“In loc să fii voioasă, tu plângi, copila mea! 
Bărbatul, copiliță, e seara ce umbreşte 
Ş'ascunde de-ochii lumii pe cei ce noi iubim, 
Când faţa pentru inimi se "ntâmplă de roşeşte; 
Ia spune, Fioriţo, ce s'a făcut Sorin?” 

Copila se roşeşte. Rivala-i triumtătoare 
O vede cu plăcere, şi sub piciorul său 
Sdrobeşte-a, ei mândrie precum sfărâm o floare Și face să zâmbească ascultătoriul rău, | 
Pe o sofa prea scumpă, sta Doamna conjurată De mândre jupânese, prin care s'osebea, 
Prin rara-i frumuseţă, Smaralda, juna fată. 
De-acolo copiliţa rivala, îşi privea, 
— „Ah! mult e mândruliță! zicea, copila 'n sine. De ce, o Doamne sfinte, n'am chipul ei frumos! 
Şi ochii ei albaştri, şi genele-i blondine, 
Şi faţa-i bălăioară, şi păru-i auros! 
Atunci, ah! cine ştie! poate ca lui iubire... 
A mă iubi?... o dulce, fermecător cuvânt! 
Iubirea, lui e vieaţa... unica-mi fericire! 
E tot; ce-mi face bine! e dorul cel mai sfânt! 
De ce nu mă iubeşte? el mi-ar fi drag mai tare... Căci făr' să mă iubească atâta îl iubesc! 
L-aşi fi iubit atâta, cât ura mea e mare 
Asupra, Pioriţei ce nu pociu s'o privesel... 
Şi iar nu pociu a ţine aşti ochi să o privească, Ca, când mă trage-un fermee”,.. Aci ea se opri. . 

13. Scrieri alese. 
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Şi ochii s'aţintară pe faţa îngerească - 

A tinerei mirese, pe când o umili. 

Smaralda le ascultă, vorbirea lor îi place; 

Se simte răzbunată... apoi iar se gândi: 

— EL nu-i drag Fioriţei... femeia dar rău face 

Cu-atâta, răntate pe fată-a umili! 

Dar poate jupâneasa, chiar ea, poate-l iubeşte”. 

Fioriţa,-am zis, roşise; ea n'are-apărător, 

Nici chiar o căutare ce-ades îmbărbăteşte; 

În dâr cu ochii cată pe dragu-i soţior! 

Căci toţi, mai toţi boierii ieşiseră afară, 

Lăsând pe jupânese uitate 'n jocul lor. 

Din ordinea lui Vodă cu toţii s'adunară 

In altă sală mare, în sală de omor. 

A. oaspeţilor voie se răsipeşte "ndată, 

Şi spaima, "'nfiorează pe privitori uimiţi! 

Căci de fustaşi cu linte e sala. înnecată, 

Şi câţi voiesc să iasă la, uşi se văd opriţi. 

Aici saduce-o masă, pe care-i aşezată 

O carte şi o cruce, mai multe cununii; 

Şi popi cu patrahire în sală se arată, 

Urmaţi de o mulţime de slugi şi de lachii. 

Inmărmuriţi de spaimă, toţi tac în adunare 

Şi nimeni nu ?nţelege acest amar mister. 

Aici rămâne mută ori-care întrebare; 

Nimini nimic nu ştie, nici gardă, nici chiar cler. 

Dar Ghinea ia? apare în sală cu trufie; 

Sinistra, lui rânjire pe toţi a 'nfiorat.: 

Pe faţa lui lucește aceeaşi bucurie 

Ce a simţit Satana când pe-oameni a& "nşelat.



— „Bărbaţii voştri, (zise femeilor uimite, 
Spuind totdeodată numele tuturor), 
Au tras spre dânşii moartea cu crime dovedite! 

__ Muierile d'acuma şi tot avutul lor 
155 Le vor lua ciocoii ce'"'n coadă le slujeşte... 

Muieri! iată bărbaţii ce vouă se cuvin!”... 
El zice şi un vuiet în sală se lăţeşte, 
Femeile strig... ţipă, şi unele leşin. 

Femeile, la urmă, văzând că nu-i scăpare, 
190 Se hotărăsc la toate cu suflet curagios. 

Apoi, aceeași soartă n'aveau fieştecare? 
Chiar a muri 'mpreună cu alţii-i mângăios. 
Dar unele zâmbiră!... căci scena dureroasă, 
Şi crudă totd'odată avea comicul ei. 

-195 Exemplu Spătăriţa, cea mândră şi frumoasă, 
Ce-a fost privit boierii cei alţi ca, pe lachei; 
Ea se văzu redusă, în marea ei mândrie, 
Să ia de soţ ciocoiul bătrân şi uricios; 
Iar altele din ele trecute în ilichie, 

800 (Cum zice într'aceasta un cronicar voios) 
„Nu ştiu de ce pricină, la faţă se roşise?” 

Din toate Fioriţa primi mai cu amar 
Această lovitură!... Sărmana, mai murise! 
Pe soţul ei cu țipăt îl chiamă în zadar! 

805 Ea tremură, şi plânge, și pierde-orice simţire. 
Văzând tradus în taptă decretul pronunţat. 

Doi ciohodari profită de lunga ei dormire, 
Din ordinul lui Ghinea, cu ea sau depărtat. 

+ . * 

Sila și moartea 
(O cameră abia luminată de o lampă, Fioriţa leșinată pe un pat) 

„„Aceea, ce-a mea formă pocită, uricioasă, 
810 Să-mi dea, nu fu în stare, îmi dete capul meu, 
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815 

820 

825 

830 

835 

20 

"196 

Căci iată-mă la ţălu-mi... vedeţi acea frumoasă, 

Cea mândră ne 'mblânzită ce-atât o iubeam eu? 

Ce-o apără? nimică... şi nu mai e scăpare? 

Nicio putere ?n lume nu poate-a o scăpa! 

. 

Vedeţi cât 'e de jună, de albă, de frumoasă? 

Ce gură mititică! ce păr lung şi bogat! 

Din geană-i cură încă o rouă călduroasă. 

Şi sânu-i saltă dulce, şi chiam' un sărutat! 

Ea. doarme... o plăcere! ce mă opreşte oare?” 

Aşa vorbeşte Ghinea, cu capul ameţit 

De fumul unei patimi brutale şi-arzătoare. 

EI pierde minte, vorbă... obrazu-i e pălit, 

Şi ochii lui acuma sânt încruntaţi în sânge, 

Ca ochii unui tigru ce prada şi-a găsit. 

O mână infernală se pare că-l împinge; 

Se clatină pământul... lumina-a dispărut. 

Abia-şi atinge mâna turbatul de fecioară:. 

Aceasta deodată atunce s'a. mișcat. 

Mişcarea copiliţei mai mult îl înfioară 

Decât un şerpe negru, pe care-ar fi călcat. 

El geme ?n a lui sete, văzându-şi cupa, plină; 

Dar când la gur'o pune, paharul a secat! 

Mânia lui e mare, şi furia-i străină... 

Nimic nu-l mai opreşte... Fioriţa a țipat! 

i 

O luptă neegală... 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-i ostenește, puterea, sa slăbeşte; 

Bărbatul înţelege... adaoge-al său zor... 

Când Ghinea ţipă, cade, subt fierul ce-l răneşte... 

Lovit în piept de-o mână ce vine 'n ajutor. 

A



El cade 'ntr'al său sânge... o fată tinerică 
Naintea Fioriţei atunci sa arătat. 

845 Aceasta, e Smaralda!... intrână pe-o uşă mică 
Ascunsă în părete... „Copilă, te-am scăpat”. 
— „Dar care-i interesul ce iei tu pentru mine? . 
Întreabă Fioriţa Juându-i mâna sa. 
Iţi sânt datoare vieaţa... ah! ce zic? fără, tine, 

850 Mai mult şi decât vieaţa barbarul îmi lua! 
Smaraldo, voiu fi ţie o soră călduroasă; 
Voiu face pentru tine orice tu vei voi”. 
— „Ah! zise copiliţa cu geana, neguroasă, 
Ce voiu? dar ce voiu alta decâţ a mi-l iubil... 

855 Dar spune, Fioriţo! o, spune-mi, dragă, mie, 
De ce eşti rece oare la dsrul lui Sorin? 
EI, ce iubeşte vieaţa, căci ți-este dragă ţie, 
Ce-ar da, zilele sale să "mpace-al tău suspin? 
Dar de un timp încoace, e trist, îngălbineşte; 

860 Pe gânduri totdeauna el umblă, adâncit; 
Nimică nu-i mai place; îl vezi că se topeşte 
Ca floarea dimineţei ce brumele-au lovit; 
In sutletu-i se trece gândiri spăimântătoare.... 
El vrea să se ucigă... o dulce îngerel! 

865 "Tu, care eşti frumoasă şi blândă cao floare, 
Tu, care te iubeşte, îndură-te de el!” 

— „Ce pot să fac, Smaraldo? mi-e inima, 'ngheţată;: 
Nu simţ nimic văzându-l: lipsind, nu îl dorese. 
Dar spune-mi, copiliţă, e oare-adevărată, 

810 A mirelui meu moarte? sau eu mă, amăgesc?” 
— „Ah! cel puţin, îi zice Smaralda gânditoare, 
“Tu poţi să-l scapi d6 moarte, o Fioriţa mea! 
Ea zise, şi din ochii-i curg calde lăcrămioare... 
— Poţi să-l întorci la vieață”, îi zise încă, ea, 

875 Apoi, luându-i mâna o udă 'n lăcrimioare 
Și-o 'ncarcă totd'odată de calde săruțări. 
— „Ah! scapă-l, zise fata, căzându-i la picioare. 
Nu ştiu vorbi, o Doamne! și n'am decât oftări 
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Şi lacrimi! ah! copilă, să fi putut a-ţi zice 

880 Cum simte al său suflet, la, slabul meu, trist grai, 

Cu lacrime de sânge tu ai fi plâns aice!... 

Căci inima-ţi e caldă ca soarele de Mai!” 

— „Dar ce te 'ntristează? întreabă Fioriţa, 

Atinsă pân” la suflet, ce păs ai de Sorin? 

885 Eşti oare a lui soră? mai zise copiliţa, 

El îmi spusese-odată că 'n lume e străin”. 

— „Eu, sora, lui? răspunse şoptindu-i al lui nume. 

Ascultă, surăţică, şi află ce sânt eu: 

Nam nici părinţi, nici frate; pe nimeni n'am în lume, 

890 Dar el le ţine locul la toţi, îngerul meu!... 

Urechea-mi de-l aude, şi ochiu-mi de-l priveşte, 

Pierd graiul si cuvântul, şi mâinile îmi frâne: 

Şi sângele în sânu-mi arzând se grămădeşte; 

Vorbesc orice îmi vine, şi plâng, şi râd, şi plâng! 

895 Ah! scapă-l dela, moarte! o vorbă mângâioasă, 

O căutătură dulce pe râpă-l va opri... 

Mângâie-l cu cuvinte, surafa mea frumoasă! 

Mângâie-l cu cuvinte, de nu poţi a-l iubi!” 

Zicând aceste vorbe, Smaralda; 'ngenunchiată 

900 Picioarele Fioriţei, plângând, le 'mbrăţişa,; 

Iar tânăra frumoasă, răpită şi mirată, 

Pe lângă dorul fetei uita durerea sa. 
* 

+ * 

Inchisoarea 

(Un Beciu: paie așternute) 

(Stroe Spătarul; Coadă Vornicul; frate-său Radu Comisul; Dragul 

Stolnicul; Vintilă Comisul; Filip Căminariul mirele Fioriţiei şi alţi 

i boieri hotăriţi la moarte). 

Filip către Stroe 

Cu toate-aceste nunta se începuse bine; 

Mireasă frumușică şi ginere voios! 

905 Hori, muzică şi masă, pahare cu vin pline... 

Dar dracul vâră coada, şi totul cade jos! 
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95 

Dar cui să-i treacă 'n minte, Spătare mare-nune, 
Că moartea, 'n ziafete de-ald'astea ascundea, 
A ei sbâreită frunte?... Dar trebue a spune: 
Ideea, este rară, ba încă nu e rea! 
Şi dacă ?n ceea lume o fi să mă însoare, 
Spre-a nu mai cădea, 'n cursă lua-voiu măsuri tari; 
Acum rămâne numai, în vieaţa viitoare 
Să ştim de este nuntă, şi domni şi boieri mari?... 
Dar tu ești dus pe gânduri! ca, popă ce rămâne 
Ne-ales de parohie la tronul păstoresc; 

(Boierii se ceartă în fund) 

- Hei! cine strig' acolo? ascultă, o stăpâne! 

920 

930 

Pe marginile gropii ei încă se sfădese! 

Stroe 

Ce crezi tu despre suflet în vieaţa viitoare? 

Filip | 

Nu te grăbi, Spătare... mai rabdă şi vei şti. 
In vieaţa, ce-o să vie, ca 'n vieața, trecătoare, 
Cât pentru mine, frate, tot vesel am a fi. 
Tot ce mă neodihneşte e tererea, cea, mare 
Ce am, să nu mă pue în raiul cel ceresc, 
Să stau cu umbre triste ca tine, o Spătare! 

(Poarta închisoarei se deschide; intră Sorin repede) 

A! iată unul însă cu care să glumesc... 
Ce! şi tu vii, Sorine? pe Dumnezeu, bădiţă, 
De ştiu ceva, din toate ce ochiul mi-a văzut... 

Sorin, trăgându-l la o parte. 
Ascultă-mă, Filipe! Sărmana, Fioriţă, 
In mâna lor spureată se zice ca căzut... 
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940 

Ia, ţine inelu-acesta şi manta dela mine 

Şi sboară spre scăpare-i... doi cai afară sânt... 

Să vă ajungă ziua în ţările străine... 

Ia, ia inelul, du-te! şi nu zi un cuvânt... 

Filip 

Iţi mulţumesc, o frate!. dar tu, ce-o fi de tine? 

Sorin 

Nu te 'ngriji de mine... aceasta-i treaba mea. 

Filip 

Nu, nu! ori stau aice, ori vei ieşi cu mine! 

| Sorin 

me du, te du, grăbeşte; şi. sboară, către eal... 

(Filip ia inelul si manta; pleacă, apoi iar se întoarce) 

Ascultă-mă, Sorine; dă-mi mâna, a ţi-o strânge. 

Iţi jur pe al meu suflet să fiu fratele tău. 

Sorin 

Dar du-te! mergi; o clipă mai mult, şi al tău sânge 

Va, curge... sboară, sboară, de eşti fratele meu. 

(Filip arată inelul, şi gardele îi fac loc de iese) 

Acuma vie moartea! mă va afla în pace..- 

945 

900 

Fioriţa e scăpată... acuma pot să . mor. 

Să mor ca să trăiască aceea ce îmi place... 

Iţi mulţumesc cu lacrimi, Stăpâne ziditor |... 

 



Incheiere 

A doua zi Fioriţa, cu soţu-i împreună, 
"Precuse în Moldova, voioși mulţumiţi. 
Boierii se tăiară; şi chiar Sorin cel june 

950 Pierise deodată cu-acei -nefericiţi. 
Iar într'o dimineaţă, mulţimea, curioasă 
Pe malul unei ape sadună a privi 
Cadavrul unei fete... Smaralda cea. frumoasă 
Se asvârlise 'n apă, neavând ce mai iubi! 

201



MACEDONE 

 



10 

15 

20 

25 

ROMANELE DIN CAVAIA 

Tropotă, bubue plaiul Candavii 
Lângă Cavaia, 

Caii se spumegă, pui ai Morawii, 
Răpind bătaia. 

Iată-i alunecă! umbra pământului 
Nu îi sosește: 

Coama lor flutură paripa vântului, 
Nara lor creşte. - 

Nu vezi mişcările ce fac picioarele 
Iuţi şi uşoare, 

Şi cum miroasele le poartă boarele 
Pe aripioare 

„Ei port femeile, dalbe ca, zorile 
Cele de vară. 

Brâul cu armele luce ca, florile 
De primăvară. 

Nu sunt Avlonele, nici 'Tiranesele 
Cele plăpând;, 

Nici Blbasanele, nici Belardesele 
Fragede, blânde; 

Nu sunt nici Gueguele aspre, sălbatice, * 
Nu sunt Albane; 

Sunt flori de măgură, flori păduratice, 
Mândre Romane. 

Fugi trecătorule! pleacă-ţi cătările 
A nu le strânge 

Flacăra ochilor! căci înfruntările 
Se spăl cu sânge! 
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Boarea, le scutură aurul pletelor 

30 Ce râurează, 
Drag sub fakioalele, fermecul fetelor 

Ce le visează! 
Tată-le! armele şi frumuseţile 

Le împovară. 

35 Crinii şi rozele mângâie feţele, 

Ochii ard în pară 

Trec şi în urmă-le umbra ce scânteie 

Se mai umbreşte! 

Tropotul cailor scade, se mântuie, 

40 Se risipeşte.



LUPTA IN PĂDURE 

— „Ascultă plânsul dulce a celui ce-i eşti dragă, 
O, floare din Clissura, o, vis destătător! 
Fă ca a ta zâmbire zâmbirea mea să-atragă! - 

Copilă, vezi, eu mor!” 
5 — „Voiu îndrăgi păstorul ce va lupta cu mine, 

Ce mă va 'nvinge 'n luptă prin cânturi, dragul meu, 
Ce va putea să cânte mai dulce şi mai bine 

De cât știu să cânt eu”. 
— »Oh! să ieşim în luptă, vis drag de tinereţe! 

10 Eu voiu cânta mai dulce, încins deal tău amor, 
Și Dumnezeu să verse cereasca, frumuseţe 

In cântecu-mi de dor!” 
— „Prea bine, zise fata, aidem colo în vie, 
Ca, să alegem martori; dar iată că sosesc! 

15 De-oiu pierde eu, bădiţă, voiu.fi a ta soţie, 
Dar dacă izbândese?” 

— „Voiu fi eu soţu-ţi, dragă!” — „Vezi ce ciudată 
| glumă! 

Atunei să-mi dai tărâmul ce-ai tăi ne-au fost 
“ călcat!” 

“ — „Aşa!” zicea păstorul şi martorii s'adună; 
20 Ei astfel au cântat: 

Zioara 

(Roza) 

Dintre flori eu sunt frumoasă; 7 
Dragă dulcelui poet, 
Și Cybela graţioasă NE 
M'a născut într'un banchet. 
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30 

35 

40 

45 

50 

55 

Sunt frumoasă pe cununa 
Mirilor desmierdători, 
Când în cupe cură spuma. 
Vinului în sărbători; 

„Degetele aurorii 
Eu ferice le'nvălesc,; 
La, apus cu mine norii 
Drăgălaş se poleiesc. 
Dau domneştilor mantile 

Roşul cel strălucitor 
Şi pe buze de copile 

Ingrădesc zâmbirea, lor. 

Crinul 

Fără crin ce-ai face oare? 
Ori şi unde te-ai afla, 
Crinul cu a lui ninsoare 
Nalţă rumeneţea ta.. 
Dacă dâgetu-aurorii 
Tu ferice învăleşti 

Şi Vapus când pasă norii 

Drăgălaş îi îngrădeşti, 
Nu ştii tu că lângă tine 
Pretutindeni eu lucesc? 
Cu frumoasele-mi lumine 
Oamenilor te vestesc? 
Gura junelor fecioare 
Nu-i înconjurată n crin? 
Drăgălaşa mea ninsoare 
Nu plutește pal lor sân? 

Roza 

Dacă tu eşti lângă mine 

Ori pe unde mă-aflu «eu, 
La-amândoi dar se cuvine 

Sceptrul ce a fost al meu! 

e
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90 

Păstorul 

Roză, odor de tinereţe, 
Eu în toate te zărese 
Strălucind de frumuseţe: 
Şi de fermecu-ţi ceresc! 
Tu drăguță şi rivală 
A molatecului erin, 
Frumuseţea-ţi vergurală, 
Ochii mei adapă lin. 
Cu cosiţa dulcii mele 
Drăgălaş te împleteşti 
Şi "pe buzele-i junele 
De surâsu-i te-aureşti. 

Când te văz pe sânul dulce 
Celei ce e umbră «ei, 
Soarele cen cer străluce, 
Se îmbată ochii mei! 
Tu dai frumuseţea, vie 
Dragii mele, sânt amor? 
Sau ea împrumută ţie 
Farmecul desfătător? 
Tu îmi pari şi mai frumoasă 
Intre buclele-i ce joc, 
Cum şi ea mult mai voioasă 
Sub al tău ferice foc. 
Dar tu iei când din guriţă 
Farmecile rumeori, 
Când din sânu-i de liliţă 
Drăgălaşele ninsori. 
Tu ai vieaţa sufletească! 
Tu. măscuşi, ceresc odor, 
Pe o buză femeiască, 
Dintr'un sărutat d'amor! 
Popolul care se teme 
Să fărame lanţul său, 
Poate aste frunţi nedemne 
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115 
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Nu au, dragă, focul tău! 

Nu eşti tu, frumoasă floare. - 
Umbra vieţii omeneşti? 
Tu ca omul naşti la soare 

Şi ca dânsul vestezești! 
Pe o frunte de mireasă 
Faci locaşu-ţi râzător 
Şi te împleteşti voioasă 
Cu privirile-i d'amor. 
Coperi faţa ce luceşte 

A nevestii fără văl, 
Când imenul desveleşte 
Frumuseţi ce ne înşel. 
Când ziceam frumoasei ele 
Lucruri ce atât iubea, " 
Oh! de -roze tinerele 
Faţa ei se copereal 
Când te văz eu, totd'odată 
Simţ un dor adâne şi sânt: 
Tu vei coperi odată 
Al Ziorii trist mormânt! 

Zioara 

Fericit, e călătorul 
Ce'n deşerturi rătăcit, 
Abătându-se cu dorul, 
Află-un arbor înflorit! 
Astfel în această vieaţă, 
Dulcea mea tu ai părut 
Şi în umbra-ți de dulceaţă, 9 

Mă aşez eu un minut. 
Un minut, vai! tot ne spune! 
Este vieaţa pe pământ. 
eri eram.un mândru june, 
Astăzi abătut eu sunt.
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Viaţă, nuri şi fericire 
Tot ce termecă plăcut, 
Amicie şi iubire, 
Tot şopteşte: „un minut!” 

Păstorul 

Oh! femeia «e ca, vântul | 
Şi niciun cârmaciu mintos 
Nu dă nimănui cuvântul,. 
Socotind p'un timp frumos. 
Voi, copii, vă pierdeţi vieaţa, 
De voiţi să o schimbaţi! 
Rozei mu luaţi roşeaţa, 
Cât de mult să o spălaţi. 
Cine ştie ce mai este! 
Dacă chiar “schimbarea ei, 
Nu e bine la neveste, 
Nu-e un fermec, dragii mei? 
Apoi ce puteţi a zice, 
Suntem noi mai credincioşi? 
Suntem noi mai fără price? 
Decât, aceşti draci frumoşi? 
O! lăsaţi să se desmierde 
Roza, ce, născând la zori, 
Până seara totul pierde, 
Vieaţă şi parfum, colori! 

Zioara 

Fete, tinere liliţe, 
Ruga mea îmi ascultați, 
Rozele dupe guriţe 
Toate astăzi le-adunaţi 
Şi-mi faceţi cunună mie! 
Mâne moartea va veni, 
Astăzi poate chiar să vie, 
Poate lângă mine-a fi! 
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Păstorul 

Mă gândeam gândiri frumoase 
Şi beam apă din pahar, 

Când ceva frumos miroase, 

Un miros ca de nectar! 

Când în amintire-mi luce 

Ceea ce-i adevărat, 

A drăguţii gură dulce 
Mai "'nainte-am sărutat. 

Zioara 

Soarele dulce și luminos 

Intotb'auna o să lucească, 

Şi. câmpul verde o să 'nflorească 
Şi a să fie cerul frumos; 
Dar eu ca frunza ce 'ngălbeneşte 
Din zi într'alta fruntea înclin, 

Şi al meu suflet rece, străin, 

Vai! nu mai simte, nu mai iubeşte! 

Păstorul 

Dragii mei, vedeţi voi oare 

Ce-am ajuns p'acest pământ? 
Nicio faţă râzătoare! 

Pe toţi duce-al urii vânt! 

Nu vezi doi să-şi strângă mâna, 

Să-şi vorbească blândior. 

Oare a învins ţărâna, 
Focul sufletului lor? 
El visează fală 'naltă! 
D'al ei fermee îmbătaţi, 
Uită că din oră 'n altă 

Moartea le va zice: Staţi! 
Ştiu ei câte griji amare 
Pe mărire se âbat? 
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Peste stânca cea mai mare 
Vânturile mai mult bat! 
Eu plecasem p'astă cale, 
Dar o mână m'a poprit;: 
— „Fugi d'această tristă vale 
Unde moartea a sosit! 
Căci puţini ajung la ţintă; 
Cei mai mulţi cad.pe pământ, 
Stai cu mine şi-mi amintă 
Arii dulci ce ne încânt. 
Şi-ți voiu da, să te inspire, 
O fecioară cu chip drag, 
Dulce ca o fericire, ” 
Cu guriţa ca un frag”. 
Asttel zâna mea îmi zice. 
Ea de vorbă sa ţinut: 
Cu Zioara mea ferice 
Cânt plăceri ce ne încânt. 

Zioara 

Nu te plânge, o, junică, 
Căci nu ai pe sânu-ţi crin! 
Vioreaua-i ocheșică; 
Insă ştii cât o iubim? 
Nu ştii, dragă, că amorul 
Locuește-al nopţii sân? 
Fulgerul îl naşte norul, 
Zorile din nopţi lumin. 

Păstorul 

Aerul bea foc de soare, 
Soarele bea, negrii nori, 
Roua cea tremurătoare 

"O beau tinerele flori. 
Dar a rozei sărutare 
O bea însuşi draga mea; 
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Şi eu beau a sa suflare, 

220 Şi cât beau, voiu a mai bea. 

Aer, soare ce străluce, 

Rouă, flori ce beau mereu, 

ot nu beau atât de dulce 

Şi de drag precum beau eu! 

Zioara 

295 Când să fiu eu soarele, 

Aş lăsa pârâu şi mare, 

Aş bea, lăcrimioarele 

Ce tu verşi cu întristare. 

Când să fiu un fluturaş, 

230 Aş lăsa zambilele 

Şi pe sânu-ţi drăgălaş 

Eu mi-aş trece zilele. 

D'aş fi vântul plaiului, 

Aș răpi a ta cântare 

235 Şi aş duce-o raiului, 

De-unde rătăcită-mi pare. 

Păstorul 

Stele frumoase, aure flori, . 

Cu care noaptea lină, curată, 

Incinge coama-i întunecată, 

240 Mai staţi în cale, dalbe surori! 

Seara împrumută cu tinepeţe 

Muzei parfumul destătător. 

Nu voiu sauză nici un păstor 

Cântu-mi ce arde plin de juneţe! 

245 Hora de graţii să însoţească, 

Cu fericire imnu-mi divin, 

Şi dulei mistere vie, plutească, 

Peste-al ei sunet de doruri plin! 

Sânul meu fierea soarbe mereu! 

250 Zilele-mi cură fără plăcere, 
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Nimeni nu știe cruda durere 
Ce împovară sufletul meu. 
Somnul pe toată fruntea, se 'nţinde, 
Numai pe frunte-mi el n'află loe! 

255 Şi cum să afle când ea s'aprinde 
Şi ochii-mi varsă râuri de foc? 
Timpul, nici lipsa nu au răcit 
Inima-mi caldă de-a mea, iubită, 
Şi-a mea iubire neadormită, 

260 Prin suferinţă sa mai mărit. 
Dar jos în lume, unde tot moare, 
Şi fericirea şi crudul dor, 
Vedea-voi faţa-i cea zâmbitoare 
Prin ale mele lacrimi de-amor. 

265 Vedea-voi coama-i văl aurit 
Jucând ca raza, cu răsfăţare, 
Pe sânu-i dulce ce-o sărutare 
Făcu odată de-a răsărit. 
Eu auzi-voi pe buza arzândă, 

210 Murind suspinul îmbălsămit, 
Bea-voi suflarea dulce şi blândă, 
Jeșind din sânul ei fericiţ. 

Oh! dă-mi aceste cereşti comori 
Ce al tău suflet mie ascunde 

215 Și beat de focul ce mă pătrunde 
Lăsa-voi lume şi muritori! 
Dar dimineaţa iată se 'nţinde 
In valuri d'aur p'al nopţii nor. 
Stelele nopţii lumin murinde, 

280 Noaptea iuţeşte pasu-i ușor. 

* * * 

Ei cânt; ascultătorii nu ştiu ce au a face, 
Când tânăra Zioară le zice dulce lor: 
— „Vaileu sunt cea învinsă !-acest păstor ce-mi place 

285 M'a'ncins cun dulce dor”. 
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FECIOARA MARIA 

Vă vitaţi cât de framoasă 

Se înalţă în azur, 

Intr'o ceaţă argintoasă 

Cu flori d'aur împrejur: 

Sânul nopţii se despică, 

Norii fug să lase loc, 

Heruvimii o ridică 

Pe aripa lor de foc. 

Coama-i d'aur râurează 

Peste umăru-i de crin, 

Graţiile o urmează, 

Stelele la, dânsa vin. 

De o rochie de purpură 

Corpul ei e coperit, 

O cunună de vergură 

Cu lumină sa 'mpletit; 

Prin azur şi printre stele 

Intră, Îngerii-o: admir; 
Astfel între viorele 

20 Se înalță-un trandafir.



Oarele s'opresc în cale, 
Vânturile se îmbun, 
Şi sub pasurile sale 
Naşte un ceresc prefum. 

25 Cine poate ca să fie 
Şi să meargă atât de sus? 
E fecioara, e Marie, 
Muma dulcelui Isus. 

217



218 

o.
 

10 

15 

20 

SAN-MARINA 

San-Marina astăzi are 

- Sărbătoare de păstori, 
O serbare 
De plecare” 

La Vardar ce cură 'n mare. 

Alergând pe pat de flori. 

Se întinde masă dalbă 

Pe un plaiu lângă Cătun, 
Cu smântână 

Dela stână 

Şi cu fagi de miere albă 
Şi cu vin dela Zeitun. 

Dintr'o mână ?n altă mână, 

Cupa, prejurată în flori 
Trece plină; 
Beau, închină 

Pentru ţara lor română, 

Pentru turme şi păstori. 

Cei bătrâni cu albe plete 
Cei Wintâiu la masă 'nchin; 

Hora pasă 
Lângă masă 

De flăcăi şi june fete 

Cu păr negru, cu alb sân.
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Fluerele şi cavale 
Sună vesele cântări. 

Lângă mese, 
Cete dese 

De copii se joc în vale 
Ca 'ntr'un vis de desfătări. 

Popii binecuvintează . 
Şi atunci toţi sau mişcat 

De plecare 
Către mare; 

'Turmele înaintează, 
Toţi cu totul le-au urmat. 

Caii poartă în spinare 
Corturi, paturi, aşternut, 

Toată casa, 
Toată masa 

Şi vestminte de 'mbrăcare, 
Tot, ce au, tot ce-au avut, 

Mumele în glugi pe spate, 
Poartă prunci cu păr bălaiu 

Sau mioare 
Lâncezioare. 

Clopotele, legănate, 
Sună depărtat pe plaiu. 

Turma beagă, cânii latră, 
Caii michează uşor; 

Mai departe, 
La o parte, 

Sub o măgură de piatră 
Cântă ?n fluier un păstor. 
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Şi. pe cale, mie şi mare 

Stă, mai cată către sat; 

Cu plăcere 
Şi durere 

Ii trimite fiecare 

Câte-un dulce sărutat. 

" Seara vine şi păstorii 
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La pârâu toţi se opresc, 
Şi fac focuri 

Şi fac „jocuri 

Pân” ce visele-aurorii 

Peste geana lor plutesc. 

Astfel trece scurta, vieaţă, 

De străini neatârnaţi, 
Ca, cocorii 
Şi ca norii, | 

Când pe câmpuri de verdeață, | 

Când pe munţii cei înalți. 

Oamenii au arme dalbe . 

Şi femeile dulci nuri, 
Cu guriţe 
De liliţe, 

Coame dWaur, feţe albe, 

Ochii lai ca nişte muri. 

Dar durerea, vai! nu lasă 

Nicăiri pe muritor. 

Ce dor mare, 
Ce 'ntristare 

Inima lor le apasă 

Când oiţele le mor! 
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DORA 

Aţi fost voi la Călăreţi, 
Unde sunt Români semeţi, 
Râpe negre, case albe 
Ce se 'nalţă prin păduri 
Ca locaşuri de vulturi 
Agăţate de stânci dalbe? 
Acolo, ascunse *n nori, 
Nase fetiţe, mândre flori. 
Soarele nu le păleşte 
Fermecul desfătător. 
Dar prin ele' străluceşte 
Dora, ce e doamna lor. 
— „Dora, Dorioara mea, 
Coama-ţi luce ca 0 stea, 
Peste marmura, cea albă, 
Semănată de portir 
Şi guriţa ta cea dalbă, 
E un dulce trandafir! 
Spune mie unde duci 
Frumuseţi atât de dulci? | 
Ele nu sunt date ţie 
Să le duci la un mormânt, 
Ci să le dai pe pământ, 
Poate chiar să le dai mie? 
Ia aminte, draga mea, 
Când la raiu tu vei intra, 
Iţi va cere socoteală: 
Omul căruia, le-ai dat, 
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Le-a 'nţeles, le-a meritat? 

30 Dă-le mie, n'ai sfială!. 

Pune masa, vieaţa mea, 

Să serbăm logodna ta. 

Nu voiu cupe aurite 

Căci eu am gurița ta, 

35 Nu voiu vinuri bălsămite 

Căci am sufletu-ţi a bea”. 
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IOANA 

Ştiţi voi crinul ce străluce 
In Vescopolis frumos? 
Păru-i, ca o rază dulce, 
Cinge corpu-i până Jos. 
Este tânăra Ioană, 
Nimfa albă din Vardar, 
E Româna, Macedoană, 
Dulce ca cerese necţar. 
Patru neamuri o reclamă, 
Şapte sate mâna îi cer, 
Toţi cu toţii o aclamă, 
Rază ce-a, venit din cer! 
Acvila, lăsându-și sborul, 
Boabe ia din mâna, sa; 
Turcul, părăsind Bosforul, 
Vine a o vizita. 
Graţiile "i sunt surate, 
Poartă jocu ?n jocul ei, 
Şi plăcerile-adârate 
Sbor pe anii-i tinerei. 
Geniul pe frunte-i sboară; 
Peste umbre şi vulvori 
Umbra-i dulce și uşoară, 
E o noapte peste zori! 
Buza ca mărgăritarul 
Are-un farmec foarte rar, 
Crez că a băut nectarul 
Din al zeilor pahar. 
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Ochii-i sunt dulci viorele 

30 Ce la soare strălucesc, 

Genele lungi, aurele, | 

Răstrâng umbre şi lucesc. 

Sânu-i e o dulce floare; 

Două roze pe doi crini, 

35 Sub al amorului soare 

Tremură pe dulcii sâni. 

Eu mă duc, vis de dulceaţă! 

Tu no să mă mai zăreşti, 

Tu mă laşi să plec cu vieaţă 

40 Şi, vai! inima-mi opreşti!



LA OSPĂȚ 

Pentru ce frămânţi tu. gândul 
Pe cei răi să îmbuneştă? 
Ştii tu dacă mai bun eşti? 
Mâne o să-ţi vie rândul 

5 Toate să le părăsești! 
Faci ca cel ce rătăceşte 
Prin. deşertul arzător 
Şi sădeşte, doritor, 
Unde tot se vestejeşte, 

10 Unde tot e pieritor! 
Bea, din cupa-mi aurită 
Vinul meu fără prepus, 
El aruncă spuma 'n sus, 
Ca amantă el te 'nvită! 

15 Din Moreea este-adus. 
Arapoiacă, fă să vie 
Chiar oglinda, astui vin: 
Știi hanima mea plăvie 
Cu cosiţa aurie 

20 Şi cu braţele de crin? 
Faţa-i: dulce dă; lumină! 
Când se scutură de șa], 
Umerele ei oval 
Luce ca o lună plină 

25 Peste râul de cristal. 
Coama-i d'aur s'0 resfire 
In colanul ei de fir, 
Și pe mijlocu-i subţire 

15, Scrieri alese, 
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Saibă brâul de safir 

Ce se varsă ?n dalbe fire. 

Saibă portul dimineţii | 
Cu cămaşea de rățea, 

Să se vază drag prin ea 
Trandafirii - tinereţii 

Printre crini, pre viăţa mea! 

Cu picioare descălțate 
In papuc dela Seris, . 
S'aibă sânul cam deschis, 

S'aibă genele plecate 
Ca un fermee întrun vis.
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PĂSTORUL MURIND 

-— „Loţi păstorii se cobor, 
Toţi răsutlă desfătare, 
Numai tu, frumos păstor, 
Te înclini în întristare? 
Spune nouă. ce gândeşti? 
Spune nouă ce  voieşti?” 
— „Daţi-mi pace, dragi oiţe! 
Daţi-mi “pace, dragi fetiţe, 
Că eu doru-mi nu vă zie 
Până 'n ziua de tunsoare 
lar atunci, în sărbătoare, 
Nam să vă ascunz nimic”. 
— „Azi e ziua de tunsoare 
Când ne zici să ne vesteşti, 
La, această sărbătoare 
Pentru ce tu pătimeşti?” 
—. „Iei la murmura, fântânii 
Ascultaţi dar dorul meu. 
Dar chemaţi să vie cânii, 
Cântec tiist am să cânt eu: 
„„Aţi văzut o dulce stea, 
„Aţi văzut liliţa mea, - 
„Cu cămaşă dalbă lână 
„Fluturată de lumină? 
„Roza e a sa guriţă, 
„Flacăra a sa, cosiță, 
„Ochii ei în lacrimele 
„Sunt ca două viorele. 

> 
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„Sufletu-i miros de floare, 
30 „Inima-i. chiar foc de soare. 

„Vorba ei mă desfăta, 
„Cântecu-i mă îmbăta; 
„Nu l-aţi auzit voi oare 
„Printre nopţi desfătătoare, 

35 „Cât scotea de multe ori 
„Lacrimi dela călători? 
„Dar acum acele şoapte 
„Nu mai sună printre noapte. 
„Sufletu-i sa dus pe vânt, 

40 „Lutul întrun trist mormânt; 
„De când ea nu mai trăieşte, 
„Vieaţa-mi jună vestejeşte”. 
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AMANTELE CILIEI 

„Dup' o lipsă 'ndelungată, 
„Mă întore dela Vardar. 
„Gura mea e însetată 
„De cerescul tău nectar. 
„Ochii mei nu te priviră, 
„Braţul meu nu te-a simţit, 
„Vorbele-ţi” nu se-auziră 
„Şi eu- încă am trăit? 
„Am trăit, dar crudă vieaţă.! 
„Cerul faţa-și învălea! 
„Soarele era o ghiaţă, 
„Umbra nopţii mă. ardea; 
„Dar mă ?ntore şi tot dispare 
„Ca un vis ce a trecut; 
„Vieaţa mult: mai dulce-mi pare, 
„Chipul tău mult mai plăcut. 

„Viersul meu pe vânt se duce, 
„Al ei viers nu mi-a răspuns! 
„Numai râul geme dulce 
„In îimfişul cel ascuns! 
„lată dragile oiţe, 
„lată cânii pe vâlcea! 
„Spuneţi, spuneţi, voi, liliţe, 
„Unde e Cilia mea! 

Oile 

O stăpâne, ai răbdare; 
Intr'o noapte de amar 
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A venit o doamnă mare 
Şi-a luat-o pal ei car. 
Ea nu vrea so însoţească. 
Doamna mare îi zicea: 
„Lasă vieața omenească, 
„Vin cu mine, draga mea 
„Vin' cu mine, albă floare, 
„Către cerul înstelat, 
„Unde vieaţa nu mai moare, 
„Unde-amoru-i necurat! 
„Unde visul tânăr dace, 
„Unde roua trece 'n fum 

„Şi dorinţele sbor dulce, 
„Cu al crinilor prefum' . 
Ochii ei de lăcrimioare 
Ca de rouă se umplea, 
Şi cu vorbe "'ntristătoare 
Nouă astfel ne zicea: 
„Voi oiţe, voi mioare, 
„Când păstorul va veni, 

„Ochii lui în lăcrimioare 
„Lipsa mea îi va topi. 
„Spuneţi lui cu 'ndemânare 
„Că 'ntr'o noapte de amar 

„A venit -o doamnă mare 

„Si m'a luat pe-al ei car. 
„Că în roche de mireasă 
„Ea pe mine m'a 'mbrăcat, 
„Şi mi-a pus pe frunte leasă 

„De liliţe de grenat'. 

' Păstorul 

Ce îmi ziceţi voi, oiţe, 
Nu pricepeţi că-a murit? 
Şi prin vorbe drăguliţe,; 
Dulcea mea va amăgit? 
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Păstorul (cântă) 

Ea veni aici în vieață, 
Cu al viselor lin hor, ” 
Ce pluteşte cu dulceaţă, 
Pe acest pământ de dor! 
Dar aceste vise line 
Se 'nturnară către cer 
Și pe valuri de lumine 
O răpiră în eter. 
Vai! în urma sa în lume 
Câte lacrimi nu lucesc? 
Câte flori cu dragu-i nume 
In trecut nu se'mpletesc? 
Buzele . ei prefumate, 
Cu dulci aure ce sbor 
Işi schimba, cu voluptate 
Dulcele miros d'amor. 
O gazie se-otileşte 
Şi se 'nclină-la pământ; 
Dar mirosu-i ce răpeşte 
Sboară către cer pe vânt. 
Astfel dulcea sa juneţe 
Către soare sa 'nturnat;; 
Al său sân în frumuseţe 
A căzut, s'a scuturat! 
Dar în vieaja, trecătoare, 
Zilele ce sau grăbit 
Cu plăceri desfătătoare 
Cursul lor şi-au împletit. 
In morminte, în tăcere, 
Dormi acuma, suflet blând! 
Vântul nopţii cu darere 
Ne va zice când şi când: 
„0, junie, te grăbeşte! 
„Vieaţa, trece, să iubim! 
„Omul un minut trăiește... „ „Timpul nu îl mai găsim!” 
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LA O PĂSTORIȚĂ 

i 

Lasă, duleea mea frumoasă, 

Cortul tău pierdut în nori. 
Dupe stânca, furtunoasă, 
Vin” la mine 'n sărbători! 
Vin!! te-aşteaptă bucuria, 

- Jocuri, râsuri, desfătări, 

10 

15 

Şi amorul, ambrozia 
Să ţi-o dâa prin sărutări:. 
Vino, neîmpodobită 
Sub ilecul alb de îir, 
Sub o cingă împletită 
Cu boboci de trandafir. 
Coama-ţi daur, înnodată 
Pe la spate drăgălaş, 
Să se verse şi să bată 

Ast picior de copilaş. 
Graţiile jumătate 
Nude, spun că dănţuiau, 

Când în timpuri depărtate 
Zeii la ospăţuri beau. 
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MOARTEA 

Nu-i întreagă fericire 
Pe acest pământ de chin! 
Orice tânără zâmbire 
Are 'n umbră un suspin. 
In deșert tu strângi avere, 
Vieaţa n'ai s'o moşteneşti; 
Moartea, vine şi te cere, 
Şi cu aur n'o opreşti. 
De. te urci pe tron, ea vine 
Lângă tine a şedea, 
De te "'mbarci spre ţări străine, 
Dupe tine vine ea. 
In ospeţe răpitoare 
Când închini ca să trăieşti, 
Ba s'arată râzătoare: 
Cupa morţii tu loveşti. 
Când pe sânul frumuseţii 
Tu pleci capul fericit, 
Moartea-ţi taie firul vieţii 
Și Îţi zice: „ai iubit!” 
Dorul nostru se precurmă, 
Vieaţa când o părăsim; 
Moartea-i vorba cea din urmă 
Şi cu ea nu socotim! 
Cu oricine e grăbită, 
Cu bogat, cu cerşetor. 
Moartea, este mai cinstită 
Decât omul muritor. - 
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VISUL 

Coama, rumenelor zori 
Vălura pe negrii nori, 
Când d'odată somnul dulce 
Vise şi mai dulci mi-aduce. 

De odată întrun vis 
O femeie mi-a surâs. 
Părul ei, făcut cosiţe, 
Cade pe-albu-i sân în viţe; 
P'a ei faţă, pal ei sân, 
Rozele pe crini îngân. 
Ai fi zis o fată dulce 
Ce la patul nunţii duce 
Şi roșeşte ca un îrag 
La un gând ce-i este drag. 
Ochii ei vii viorele, 
Innotau în lăcrimele. 
Două arcuri de mătase 
Fruntea ei îi însemnase; 
Unde ele începeau 
Nesimţit, treptat mureau. 
Pe mijlocu-i roche albă, 
Cingă d'aur, scumpă, dalbă; 
Sânui ei cel tinerel 
Părea piept de porumbel. 
Mâna mică și piciorul - 
E făcut să calce norul, 
Cum trec boarele pe nori, 
Cum trec razele pe flori. 
Eu, sătul de vise d'aur 
Ce se scutură ca laur,
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Ochii bine i-am închis 
Și cu suspinări am zis: 
„O, fugiţi, figuri iubite, 
Printre vise rătăcite! 
Toată, vieaţa. mă încânt 
Pe al vostru sân de vânt!” 
La aceste vorbe, ea, 
Rumenind, aşa zicea: 
„Nu sunt rază ideală, . 
„Ce pe muritori înșeală. 
„Păru-mi Waur poţi să tinzi, 
„Mijlocul în mâni să-mi prinzi; 
„Peste sânu-mi nea ce luce, 
„Poţi să pleci tu fruntea dulce; 
„Gura-mi să săruţi de vrei 
„Și suflarea mea să bei. 
„Unde merg, plăcerea vine, 
„Relele se schimb în bine, 
„Lacrimile se fac flori, 
„Nopțile se schimb în zori. 
„Port pe faţă strălucirea 
„Și în suflet fericirea, 
„Pe cosiţă foe de zori, 
„Pe guriţă fum de flori. 
„Am în ochii-mi lăcrimioare, 
„Am pe buze rozioare. 
„Unde port uşoru-mi pas, 
„Un prefum de ceruri las. - 
„Toate astea-s pentru tine; 
„Bea acum, căci rândul vine! 
„Insă mâne să nu ceri 
„Să mai guşti tu noi plăceri. 
„Bea acum şi fii ferice! 
„Mâne moartea îţi va zice, . 3 
„C'un suspin amar şi greu: 
„Astăzi este rândul meu!” 

A - 
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CILIA CULCÂNDU-SE 

Revarsă-te, roua cântărilor mele 
Şi fii învălită de-un dulce mister, 
Ca, prime săruturi, şi dragi, şi junele, 
Ce caută umbra şi linişte cer! 
Eu cânt păstoriţa cu sălbi albioare, 

Şi chipul ei fac, 
Când dulcile graţii cobor jucătare 
Şi vălul pe sânu-i de nea îl desfac. 
Ea umblă sub lese şi luna lumină; 
Depune vestmântul pe ramuri de fag; 
Precum un crin dulce de puf se desbină, 
Cosiţa de vălu-i se scutură drag. 
O pasăre. mândră cu pene noroase, 
Rupând legătura, ce greu o strângea, 
Se-opreşte, întinde aripe noptoase 

Pe valul de nea; 
Aşa şi pe sânu-i tot păru-i se lasă. 
Pe-o piatră ridică frumosu-i picior, 
Descalţă condurul ce greu o apasă, 
Un hor de dorinţe în jurul ei sbor. 
Se culcă pe maldăr şi grațiile dalbe, 
D'amor îndemnate, cu mâna de crin, 
Apucă cămaşa de poalele-i albe 
Şi-o face să crape spre albul ei sân. 
“Ca floarea de rodii atunci ea roșeşte 
Şi braţu-i gol trage un ţol albior, 
Dorinţe plăcute pe braţu-i ce-albeşte, 
Ca fluturi pe-o roză, plutesc cu amor. 
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CINE SUNT 

Colo sub o neagră stâncă 
Geme râul spumător; 
Pacea, nopţii e adâncă, — 
Luna doarme pe un nor. 
Şi-al meu suflet în tăcere, 
De-al său lut deslănţuit, 
Se întreabă cu durere, 
Vieaţa, câ i-a trebuit? 
Cine eşti? ce-ţi pasă ţie? 
Unde mergi? ce-ţi faci tu dor? 
Frunzele în vijelie 
Ştiu ce sunt şi unde sbor? 
Crede, crede și iubeşte! 
lată, frate,-al tău ursit. 
Şi când moartea te lovește, 
Să poţi zice: „am trăit!” 
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INŢȚELEPȚII NEBUNI 

Obosită cărunteţe, 
De mărire tu vorbeşti 
Şi pe-amor, pe frumuseţe, 
Pari că, le despreţueşti! 
Dar mărire, nume, stare, 
Se câştig mai. puţin greu 
Ca o dulce sărutare 
Peste sânul diilee-al său! 

O cetate conjurată 
"Totd'auna, a căzut; 
Ea rămâne nemișcată, 
Orice salturi am făcut, 
P'ale gloriei cunune 
Capul meu am odihnit; 
Dar pe sânu-i alb şi june 
Pân'acum n'am adormit: 
Ce mărire pentru mine, 
Toată lumea s'o supui, Ă 
Când eu însumi, voi ştiţi bine, 

20 Ca un rob ei mă supui? 
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PATA DIN TURN 

I 

Umbra serii-acum se lasă 
Pe Bitolia prelin, 
Iipiscopul grec la masă 
Și alţi oaspeţi beau la- vin. 
Dar în sală a venit 
O copilă, o Română, 
Episcopul necăjit, 
Zice: „Ce-ai făcut, păgână! 
Vei să te măriţi, ştiu bine... 
Cu o rudă, cun Ținţar! 
Lumea plânge pentru tine! 
Eu te scap d'acest amar. 
Fugi de dânsul ca de dor, 
Sau te puiu în închisoare!” 
— „Sânte! pune-mă'n prinsoare, 
Mai voioasă sunt să mor!” 
— „„Aruneaţi-o ?n închisoare, 
Strigă către doi ascheri, 
Ca să moară în dureri 
Yără aer, fără soare!” 

Fata varsă lăcrimiori, 
Ea e jună şi frumoasă; 
Pe cosiţa-i auroasă, 
Poartă dragi tununi de flori. 

II 

Două primăveri trecură. 
Faţa sa s'a vestejit, ” 
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Ochii 'n lacrimi sau topit, 
Rozele s'au stins pe gură. 
— „De vei tu să-mi fii iubită, 

30 Lanţurile-ţi voiu sdrobi; 
Iar de nu, tu vei muri 
In durere părăsită. 
— „0, prea sânte! voiu muri 
In durere părăsită; j 

35 Insă nu-ţi voiu fi dorită, ; 
Nici chiar servă nu-ţi voiu fi!” 

JII 

Alte două veri trecură, 
Moartea crudă i-a sosit; 
„Moartea crudă i-a răcit 

40 Sânul dulce de vergură. 
„Lanţurile- ți voiu sdrobi - 

De vei tu să-mi fii iubită/”.; 
— „Sânte! moartea ne'mblânzită 
Vine-acum a mă răpi. 

45 Nu-ţi fac nicio grea mustrare 
Pentru câte sufer eu. 
Dar te du la mândrul meu 
Ce se-abate de 'ntristare. 
Spune-i, spune-i cam pierit; 

50 Dar nu-i zice că 'n durere 
Peniru dânsul vieața, piere, 
Să nu-i spui cam suferit; 
Ci să-i spui că '5 vinovată, 
Că de mult l-am fost uitat, 

55 Să nu sufere 'ntristat... 
Ci pe loc să fiu uitată!” 
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EDESSA 

„Eu vă salut, o, noapte și voi, o, siele albe, 7 
Ce disputaţi domnia. acestui loe mereu! 
A voastră luptă-i demnă so vază Dumnezeu: 
Vai! omul trece iute cu faptele lui dalbe 
Ce pierd pe calea vieţii nestătătorul pas! 
Tu singură, natură, tot jană ai rămas! 
Ce s'au făcut acele troene de popoare? 
Acele generaţii ce ?n lume au trecut? 
Şi sclavii și 'mpăraţii? trăiră un minut, 
Născând spre a se face ţărână trecătoare! 
Ce s'au făcut acele divine frumuseți 
Ce 'mpodobeau cu roze paharele ?n ospeţi? 
Acei luţhi cu sun dulce ca mierea Adoniei 
Ce rechemau nectarul şi zeii drăgălaşi! 
Epiriana floare ai cării sâni gingaşi 
Produs-a, pe eroul Europei şi Asiei? 
Junia, frumuseţea pe anii-i se certau 
Şi visele din secol: ideea ei ne dau. 
Vai! tot s'a stins! putere, şi vieaţă, și mărire 
Urmat-au în uitare pe generaţiuni! 
Tot ce -lăsară 'n lume aceste naţiuni, 
Sunt negrele morminte ce mau nici amintire. 
A numelui lor şoptă, dintr'un trecut de dor, 
Ca sgomotul ce moare ajunge 'n viitor. 

Chiar dacă amintirea ne-ar fi păstrat mărirea, 
In secoli ce-au să vie, morţi, ce-aţi fi ştiut voi? 
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Şi cugetele voastre trăiesc ori printre noi? 
In negrele locașuri aveţi voi mulţumirea? 
Vai! moartea despărţit-a prin ziduri pân' la aori 

30 Pe morţi de vii, în lume, sărmani, slabi muritori! 
Tot cade în uitare! popoare 'mpovărate, 
Popoare fără ţintă și fără obiect 
Să rătăcesc în noapte; durerea, le deștept.. 
Dar Grecul, rob el însuşi, aspiră libertate 

35 Şi cată să supue pe popolul român! 
EL singur va să fie şi liber şi stăpân! 

In aste locuri vieaţa atât de frumoasă, 
Dar şi atât de tuistă, e toată în mormânt 
Mai mult decât în oameni, p'acest căzut pământ! 

40 Omoară crud p'un popol sclavia rușinoasă! 
Un popol sub robie se 'nelină abătut, 
Atunci când energie, virtute a pierdut. 
Colo din vârful stâncii cascada gemătoare 
Se varsă 'n valuri albe şi geme printre nopţi: 

45 In lac d'azur ea fuge, vărsând duioase şopți 
Indată ce s'arunră din coasta 'ngrozitoare. 
Colo revarsă luna torinte dulci de foc, 
Şi stelele ca vise bălaie vin, să joc; 
Zâmbesc cu fericire acestor triste locuri, 

50 Ca cugete plăcute ce plană un minut 
In suflete sdrobite d'un chin neabătut. 
Lumina lor pe unde să varsă 'n dalbe focuri. 
Mai colo în pădure, şacalul de mormânt 
Amestecă urlatul cu murmura de vânt. 

55 Pe orizonte ochiul zăreşte cum se 'ntinde 
O mare azurie sub focul cel ceresc; 
Plăceri neexprimate ne 'mbată, ne robesc; 
Căci marea totd'auna vederea drag aprinde. 
Cu cât suntem aproape d'al vieţii creator, 

60; P'atâta fericirea alină-al nostru dor! 
Să cercetăm ţărâna scăpată insultării 
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De timpuri care seamăn şi secer totul jos, 
Tot, pân” la suvenirea d'un nume mincinos 
Ce moare d'o potrivă în nopţile uitării! 
Să turburăm mărirea roormintelor în dor 
Şi să. vedem în urmă-i ce lasă-un muritor! 
Edessa nu ne lasă decât ţărâna oarbă, 

„Ce omul şi cu timpul în fine au stricat; 
Umana lăcomie chiar moartea-a, despoiat 
In restele lăsate mormintelor să soarbă. 
Așa se vor abate ce „noi am ridicat, 
Aşa lua-va vântul cenuşa ce-am lăsat! 
Aşa pieri-va încă a gloriei lucire; 
Țărâna răsipită de crivățul gemând 
Nu va. putea să ştie de am lăsat, trecând, 
Pe viitorul lumii a noastră amintire.: 
In darn locuitorii acestui loc frumos 
Cred să auză noaptea, în vântul dureros, 
Pe piaţa unde fuse Edessa altădată, 
Sunări de muzici, sgomot de cupe ce închin, 
Şi nichezări profunde, ce strigătele 'ngân, 
Strigări de oameni, sgomot ce face o armată. 
In darn ei cred să vază în nopţi, cum se formează 
Grădini, palate, teatruri, lumini ce variază! 
Nu! moartea nu întoarce aceea, ce răpește! 
Trufia. ce încinge pe popolii cei mari, - 
Pe regi, cată să cază sub timpii cei amari; 
Căci Dumnezeu răzbună pe cel ce s'asupreşte. 
Cascada, varsă 'n noapte desfătătoare şopţi 
Și luna d'aur trece pe sânul negrei nopţi. 
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De timpuri care seamăn şi secer totul jos, 
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Ce moare d'o potrivă în nopţile uitării! 
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„Ce omul şi cu timpul în fine au stricat; 
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Așa se vor abate ce „noi am ridicat, 
Aşa lua-va vântul cenuşa ce-am lăsat! 
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Strigări de oameni, sgomot ce face o armată. 
In darn ei cred să vază în nopţi, cum se formează 
Grădini, palate, teatruri, lumini ce variază! 
Nu! moartea nu întoarce aceea, ce răpește! 
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ESME 

Ca Esm& mai dulce floare 
Cu desmierdător parfuni, 
Na mai strălucit sub soare 
Dela Tunis la Batumi! 

Sub privire-i saureşte 
Unda lină din Bosfor, 
Și văzând-o, gul roşeşte 
In grădină la Nihor. 

Ca mărgăritarul albă 
Şi cu părul de ebin, 
Ochi de foc şi mână dalbă, 
Gura, grațios rubin: 

Naltă, delicată, fină 
Dar cu braţul rotunjor; 
Sânul ei, sân de vergină. 
Unde dulci mistere sbor; 

De un an e măritată; 
De ghiauri, de musulmani 
Şi de frenci e lăudată: 
Are optsprezece ani! 

Când o vezi la preumblare . 
Sub iaşmac adus din Sam, 
Ca o stea prin nori apare 
Dulcea fiică-a lui Osman.. 
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Feregeaua-i se "'mlădie” 
Pe chiahiul, bogat cerchez, 
Cu dalga de selemie, 
Cu şalvari largi de geanfez. 

Când ea lasă cu dulceaţă 
Vălul ei a flutura, 
Sai trei zile-aici în vieaţă, 
S'o vezi astfel, tu le-ai da! 

Când Esm& umblă prin casă, 

Coamele-i de talpe trec 
Şi ?ntr'o mie cozi se lasă 

P'al ei sârmali-elec. _ 

La plimbare când: ea iese, 
"'Noadă păru-i elegant. 
Peste cap, în valuri dese 
Cu un ac de diamant. 

Oh! amar cui o priveşte 
Un minut făr de iaşmac! 
Mai amar cui o iubeşte! 
Dorurile nu-i mai tac! 

Dela frunte la picioare 
E un fermec grațios! 
Sufletul ei e un soare, 
Corpul ei un crin frumos! 

A sa inimă se duce 
In secret dup' un ghiaur; 
Patimile, strânse dulce 
In arzându-i sân, murmur. 
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RABIE 

E oara, când s'aprinde a lui Lial făclie 
Şi varsă valuri d'aur pe marea azurie, 
Lăsând ca să se vază mişcând din aripiori, 
O pulbere argintoasă de mii de peștişori; 

* Frumoase mozaice, divine, infinite, 
Ce schimbă-ale lor forme bizare, strălucite! 
Lucrare minunată, tablou desfătător, 
Ce ne amintă încă p'al vieţii autor, 
Făcând ca să se uite durerea ce dărâmă! 
O fiu al piericiunii! om, miseră ţărână, 
Ce într'o zi trăiește şi un fatal minut 
Coboară, în morminte nestabilul tău lut! 
Grăbeşte-te de gustă, cât vieaţa ta luceşte, 
Această frumuseţe ce dulce ne răpește, 
Ast fermec fără moarte, aceste străluciri, 
Ce, răsfăţându-ţi dulce arzândele simţiri, 
Imbată al tău suflet şi-l face de tresare 
Sub mâna provedinţii, damor şi destătare! 
Oh! mâne-a ta ţărână de vânt se va răpi! 
Căci moartea stă ascunsă sub floarea ta d'o zi. 
Alături cu lumina e umbra care zace; ” 
Alături cu o stâncă prăpastia se face! 
Dar să te bucuri numai nu este deajuns, 
Căci robul ce trăeşte de lanţul său pătruns, 
Tiranul stând pe tronu-i, au tot acea durere, 
Unul să poarte lanţul, celalt a. sa putere, 
Și toţi deopotrivă se bucură aci, 
De..răul ce pot face nainte dia pieri. 
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De crimă-i ucigașul, vai! e ferice încă! 
Şi orbii chiar se bucur în noaptea lor adâncă. 
Tu, bucură-te însă d'aceste dulci vederi 
Ce fac deopotrivă pe omul de dureri 
Cu zeii! Fii ferice, când ai putut în lume, 
Prin fapte generoase, să-ţi laşi un dulce nume! 

Sultana favorită, în chioscu-i răpitor, 
Cu ochii uzi de ldcrimi se uită pe Bosfor. 
Nici şopta, sărutării suavei aurele 
Pe unda semănată de pulbere de stele, 
Nici duleile suspine cen pomi la Iscudar, 
Esală'n sânul serii fiia lui Ilbahar, 
Nici cântul ce modulă pescariin depărtare, 
Nici splendida lumină ce scânteie pe mare, 
Nimic nu răspândește din sufletu-i rănit 
Ideea. răzbunării cen doru-i a zâmbit. 
Dar ea, era frumoasă și jună și plăcută! 
Când cu atâtea graţii de ceruri fu născută, 
[a fuse destinată să şteargă cu amor | 
P'a oamenilor frunte al patimelor sbor, 
Aşi. precum o floare cu bucurie vine 
Şin lacrimile noastre s' amestecă cu bine. 

Dar lumea îi schimbase destinele-i cereşti, 
Căci omul e ca focul din care îţi urzeşti 

Unealtă ce omoară sau care trebueşte. 
O lume! dacă suferi chiar ţie mulţumeşte 

Dar valul ce se sparge pentinsa Marmara 
In nopţi de vijelie, nu are-albeţea sa, 
Şi bolta înstelată, nu e strălucitoare 

Ca ochii favoritei, Rabia, dulce. floare! 

Un om stă în genuche, ascultă în tăcere, 
— „Ali, tu nu ştii încă adânca mea, durere?” 
Intreabă favorita pe vechiul ei hadân. 
— „Nu ştiu nimic!” răspunde făţarnicnl bătrân.
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— „Toţi vor ca să mă piardă! Allah! toţi mă înşeală! 
Câslar aga îmi dete în fine o rivală... 
Ştii tu ce-i o rivală? E moartea mea, Ali! 
Ambiţiunea mică de a putea domni, 
Il face să urască a mea înrâurire 
Și prin mijloace crude să cheme-a mea pieire. 
Rivala ce-mi dă mie uzurpatorul meu 
Se zice că-i frumoasă! nu cred nimica cu... 
Voiu sângele, voiu vieaţa acei ce mă doboară! 
O crimă! vezi, eu tremun»! dar trebue să moară! 
Sultanul de trei zile în chiosc la Candili 
Petrece cu Cercheza... tu o cunoști, Ali. 
Almeea ce în danţuri atât de Tușinoase 

Și-arată cu talentul şi formele-i frumoase! 
Bogazul curge iute sub chioscul ce-am numit 
Şi care, despre mare, nu este îngrădit... 
Cercheza dănţueşte cun negru oarecare, 
P'a, cărui faţă scrie: minciună și trădare! 
Cincizeci de pungi de aur... pricepi ideea mea? 
O repede săltare ne va scăpa, de ca. | 
Sultanul o s'o crează 'nnecată din tâmplare, 
Tu, ca să-l faci să uite această înnecare, 
Vei pune foc îndată pe mal la Scutari!” 
— „„Intoemai se „va face!” răspunde-atunci Ali. 

In chioscul său cel verde, Ja Candili, pe. mare, 
Sultanul se îmbată de dulce destătare, 
Privind, când focul zilei pe dealuri strălucind, 
Când luna ce se'nalţă ca salbă de argint, 
Când alba baiaderă ce'n danţuri graţicase 
Arată ale-ei talente şi forme voluptoase. 
Măreţul chiosc își udă picioarele'n Bosfor 
Şi'n unda fugătoare se miră cu amor. 
Sub chiosc curentul trece cu vie repejune, 
Iar murmura-i învită la dulce moliciune. 
O sală octogonă formează: acest local 
In care străluceşte tot luxu-oriental. 
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O grupă d'odalisce apar aici în sală, 
Ca, visele juneţii ce inima essală. 

Colo, fumând tăcută, o tânără hanâmă 

Se pleacă visătoare pe mica-i albă mână; 

Iar rumena-i guriţă ca fragul pârguit, 

Din narghele essală un fum îmbălsămit. 

Mai colo o Cercheză se joacă cun hanger 

Şi pare ca fantasma ce a venit din cer, 

Când lupta încetează, la bravul adormit, 

Şi joacă cu armura şi coifu-i aurit. 

Dar iată baiadera! ca steaua în lumină, 

Ea arden frumuseţe lumească şi divină! 

Cosiţele-i se scutur pe_umerii de crin, 
Muiate'n diamante, ca focul cel divin 

Al stelelor de aur, cen umbră şi tăcere 

Cu umbra împreună tresare de plăcere. - 

Doi ochi focoși, dulci, negri, frumos se răcoreau 

In umbra unor gene prelungi ce-o copereau 
Ca, razele de soare, ce printre nori văzute, 

Işi pierd vioiciunea, făcându-se plăcute. 
Dar Mahomet o chiamă, alături o invită. 

—- „Vin! zice Padişahul, copilă fericită! 

Eşti tu o muritoare d'aici, din astă lume, 

Sau hirie ieșită din ale mării spume? | 
Ori eşti o dulce floare ce tinerele zori, 

Jucându-se, pierdură din sânul lor de flori?” 

La sunetul tamburei, copila răpitoare 
_S'avântă încodată pe scumpele covoare. 
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Hadânul o preurmă... Ea cade câte-odată 
Pe braţele lui negre, în aer legănată, 

Şi seamănă, pe braţe-i, un fermee virginal, 

Ca o steluţă dalbă în fruntea unui val. 

Daz muzica'ncetează. S'aude o strigare, 

Frumoasa baiaderă alunecă în mare! 

9 * . - * »



Din lunga-i amorţire Sultanul deșteptat, 
Caicul să-i prezinte la robi a ordonat. 

135 Cât pentru baiadera ce unda o răpise, 
Sultanul, când se duse, femeilor le zise: 
„Era o floare dulce ce tinerele zori, 
Jucându-se, pierdură din sânul lor de flori, 
Și cu apusul zilei se'ntoarce către soare, 

140 Aşa precum venise, frumoasă, râzătoare!” 
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ALMELAIUR 

Pe unda poleită de miriade stele 
Se leagănă, murmur, 

In horă graţioasă, suave aurele. 

Şi joc cu răsfăţare în bucla dulcii mele, 

Frumoasii- A lmelaiur. 

Colo suspină valul sub maluri cununate 

De chioscuri de porfir: 
Colo delfinul saltă, în jocuri răsfăţate. 

Pe undele încinse de brâuri colorate 
De raze dulci de fir. 

Şi cerul, şi pământul, şi marea fără punte, 

Saraiuri, toate sbor; 

Şi luna. cu chip d'aur se leagănă pe munte; 

Tar dulcea mea hanâmă ascunde alba frunte 

In sânu-mi arzător. 

Cu vorbe amoroase, cu tânără mustrare, 

Imi zice ea duios: - 

„Cu mult e mai plăcută a noastră răsfăţare 

„Decât acele raze ce scânteie pe mare, 

„Amantul meu frumos!” 

Ea zice şi suspină, și două lăcrimele 

Se scură tremurând, 

Pe ale feţei albe garoafe dulci, junele, 

Ce tremură sfioase ca razele din stele 

Pe valul mării blând.



Eu, ca s'adorm suspinul ce încă rătăcește 
In sânu-i delicat, 

Rădic atunce vălu-i ce faţa îi umbreşte, 
P'o mandolină d'aur ce dulcea mea, iubeşte 

30 Eu astfel am -cântat: 

„Vino, dulcea mea, iubită, 
Valul doarme liniștit, 
Vezi, caicul meu invită 
Cu catartul aurit! 

35 Coardele-i sunt de mătase, 
Velele-i sunt de atlaz, 
Printre unde, de vânt trase, 
Să plutim drag pe Bogaz! 

Pentru muncă, floare dulce, 
40 Eu alt aur nu primese 

Decât aurul ce luce 
Printre părul tău ceresc!” 

Aşa cântam pe mare şi alba mea frumoasă 
Pe braţu-mi adormea, | 

45 Şoptind cu răsfățare: „O noapte graţioasă, 
Oprește sborul dulce pe lumea mincinoasă. 

Pe fericirea mea!” 
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Care miră 'n unde formele bizare; 

Mâna sa răsfaţă „părul ei bălai. 

65 Un caic sosește în tăcere-adâncă 

9258 

Şi pe sub ferestre la seraiu a stat. 

Luna se ascunde dup'un vârf -de stâncă 

Şi o voce dulce astfel a cântat: 

„Eu nu am saraiu pe mare 

70 „Cu coloane de porfir; 
„Ca satrag a ta cătare 

„Nu sunt paşă, nici vizir. 

„Dar ce este-un mare nume 

„Şi averi ce noi dorim? 

15 „Cine- -a moștenit a lume 

Ca şi noi s'o moştenim? 

„„Ca o dulce sărutare, 
„Ca un val p acest Bosfor, 

"Omul rădăcină v'are 

80 „Pe pământul cel de dor. 

„Gustă dulcea bucurie 

Astăzi când ea ne-a surâs! 

"Mâne dorul o să vie 

„Să-şi ia locul lui promis. 

85 „Cum o floare e ursită 

"A'nflori, a se usca, 

„Vieaţa noastră e trăită - 

„D'am iubit pe cineva. 

„Vin și dă-mi să beau eu dulce 

90 „Roua de cereşti plăceri, 

"După floarea, ce străluce 
„P'ale tele primăveri!”
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Cântă. — Dar o umbră blâhdă şi uşoară 
Din saraiuri iese "'naintând spre mal. 
Zice două vorbe, în caie coboară; 
Iar caicul pleacă legănat p'un val. 
Marea își încinge faţa-i încreţită 
Intr'un brâu de aur dulce a privi, 
Şi a serii boare, cu-aripa "'nflorită 
Răstăţa cosiţa albei Leili. 
Unde mergi, sultană, singură cun june 
Pe aceste valuri, sub un cer stelat, 
Tu,'ce garda neagră, noapte, zi, supune 
Privigherii sale ce i sa 'nsemnat? 
Oh! cât de arzândă trebue să fie 
Flacăra, ce arde sufletu-ţi d'amor, 
Când sdrobeşti tu astfel viaţă şi junie 
Și onori, ce-ţi dase tronul răpitor! 
Ea iubeşte! Iată ce esplică toate! 
Inţelepţi ai lumii, fruntea înclinați! 
A. înțelepciunii carte, de se poate, 
O rupeţi îndată şi o aruncaţi! 
Dumnezeu pe fruntea omului ce moare 
Scris-a aste. vorbe prin trăsuri adânci: 
„Dumnezeu e-amorul!” 

In a lor amoare 
Să urmăm amanţii într'aceste stânci! 
— „Ali-bei, ea zice cu nespusă-ardoare, 
Lasă-mă a soarbe 'ochii-ţi înfocaţi! 
Tu eşti vântul serii şi eu sunt o floare, 
Vin şi şterge-mi ochii de amor rouaţi! 
Caldă-ţi e privirea! dulce-ţi este faţa! 
Dragă-ţi sunt, oh! spune?” 

— „Le iubese cu foc! 
Şi pociu face altfel mai ales când vieaţa 
Și a ta junie tu le pui în joc? 
Tu ce laşi mărirea, ca să vii cu mine!,..” 
— „Oh! de sacrifice nu voi să-mi vorbeşti! 
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Fericirea vieţii-mi este “lângă tine; 
Unde e mărirea, pamor nu găseşti. 
Fericirea, este o fiinţă dulce 

Ce-și deschide poarta numai de amor, 
Auzi tu, o dragă, tu ce faţa-ţi luce 
Mai plăcut ca focul zilelor ce sbor! 
Eşti frumos, eşti dulce printre dulci fecioare, 
Brav eşti prin vitejii ce te înconjor, 
Cum prin stele dalbe a lucit un soare 
Tu lucești în ochii-mi, visul meu d'amor! 
Soarele meu dulce! roza se exprimă 
Prin al ei ferice şi plăcut miros, 
Paserea prin cântu-i, steaua, prin lumină; 
Eu, n'am vorbe-a spune doru-mi amoros! 
Inima-ţi dau ţie, corpu-mi al tău este, 

Eu sunt a ta roabă, poţi să mă sdrobeşti!” 

— „Spune, spune mie, ca cereasca, veste, 

Vorbe amoroase, zi-mi că mă iubeşti! 
Tu nu eşti, nu, roabă! ci a mea amantă; 
Tu ești fericirea, Dumnezeul meu!" 

Luna, şi cu noaptea, dulce, odorantă, 

Inunda sultana şi pamantul său. 
Chioseuri şi saraiuri după două maluri 

Ca fantastici umbre după dânşii sbor; 

Iar delfinii sprinteni trec uşori prin valuri 
Urmărind caicul şi al lor amor. 
La, Isar pe maluri ei s'opresc, coboară. 
— „Am scăpat!” îi zice Ali-bei, răpit. 
Insă tot d'odată iată,-i înconjoară 
Garda. ce-i urmase de când au fugit. 

E-ora de amoruri, când în horă lină 

Viile dorinţe ne 'ncetat plutesc 
Pe vergine sânuri, ce d'amor suspină 
In aceste ţărmuri unde înfloresc.
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Stelele de aur peste marea lină 
Sc prevăd cochete, dulce infinit! 
Din azurul mării luna naşte plină, 
Ochiul vede dulce discul aurit - 
Şi prin albe valuri pare şi dispare 
Ca surâs ferice p'un chip suferind; 
Ochiul se îmbată; vă uitaţi pe mare, 
Valul alb de spumă trece clocotind. 

Cinei hadini, toţi negri, în caicul mare 
Merg pe Propontide unde se cobor! - 
Prinire dânșii însă o hanimă-apare: 
Este o sultană, floare de Bostor!... 
Un mister, o crimă! Să fugim îndată! 
Păru-i este d'aur, fruntea-i e de crin!... 
Unde mergi, Leili! Ochii tăi, vai, cată, 
Printre umbra, nopţii visul tău divin! 
Printre valuri, raze, umbre şi tăcere 
Caută să vază pe al ei iubit, 
Ca un gând ce sboară prin ani de durere 
După fericirea ce ne-a părăsit, 
— „Ai făcut namazul astă dimineaţă? 
Strigă capul bandei cun ton rese, sec: 

i cu mâna-i neagră paloşul răsfaţă, 
Ordinul meu este ca să te înnec”. 
— „Ale tele vorbe inima-mi sfăramă, 
O hadine! nu ştiu ce vei tu să ziei. 
Fruntea-ţi e umbroasă!...” 

| — „Tânără sultană! 
Vei muri îndată înnecată-aici!” 
— O hadine, moartea-i plină de durere! 
Eu sunt jună încă, voiu să viețuiesc! 
Aerul e dulce, vieaţa e plăcere... 
Am puţini ani încă, lasă să-i trăiesc! 
Eu murind acuma, plină de junie, 
Soarele de mâne, când va răsări, 
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Crezi tm co să aibă raza sa mai vie? 

Că-ale lumii rele se vor îndulci? 

Nu ai tu o mumă? soră nu ai oare? 

Eu mă dau lor roabă, numai să nu mor! 

Voiu scălda cu lacrimi ale lor picioare, 
Dacă n'ai pe nimeni, eu îţi voiu fi sor! 

Când de bătrâneţe vieaţa ta s'o stinge, 

Pe mormântul negru voiu depune flori!... 

Dar hadinul aspru braţul ei atinge, 

— „A sosit furtuna... trebue să mori!” 

„O, hadine-ascultă, poţi tu spune mie 

Ali-bei ce face?” — „Astăzi a murit”. 

— „L-a ucis! murmură ea cu bucurie, 

Mort, şi după dânsul eu am mai trăit! 

artă pe Leili, sufletul meu mare; 

Dacă după tine am trăit o zi!... 

O hadine, vino şi m'aruncă 'n mare... 

Cu amantu-mi dulce, eu voiu a muri!” 
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SUSPINUL BOSFORULUI 

Ai vărsa pe mare luminile-i în valuri, 
Strălucitoare flori, 

Formând un pod de aur, unind îmbele maluri, 
Ca, când erau să treacă ai zeilor amori. 

Acest frumos pod d'aur, văzut din depărtare 
P'o parte de Bosfor, 

Părea că, ne'nsoţeşte, și sta tot; într'o stare! Era senină seară şi plină de amor! 

Pescarii în caice, ușure legănate,; 
Veghiau neîncetat 

Pe valuri, în tăcere, cu frunţile plecate, 
Cu inima aprinsă d'un pescuit bogat. 

Pe ţărmile 'nflorite, cântări melodioase 
In aer se vărsau; 

În umbra de saraiuri, suspine amoroase, 
Protunde câteodată, năşteau şi se stingeau. 

Acolo halaica, frumoasă, dulce floare 
Ca crinul din 'Pabor, 

Cu fruntea pe briliante, se vestejeşte, moare, 
Sau Bosforul o soarbe cu dulcele-i amor. 
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La=o fereastră pare o halaică dulce! 
Cafâsul a deschis: 

Priveşte peste mare pe care luna luce, 
Sorbind profumul nopţii, poetic, magic vis! 

25 Suspină şi se pleacă: se lasă ca, să cază, 

Ferice în Bostor, 

Şi marea soarbe vieaţa-i precum ar soarbe-o rază: 

Era. senină seara și plină de amor! 
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MEHRUBE 

Asta e Bosiorul d'unde saripează, 
P'al lor car de roze, fragedele zori, 
Din a cărui undă şi-a făcut mirază 
Bolta azurată, aurând de flori. 
Ale sale fiice sunt strălucitoare 
Ca stelele d'aur rătăcind prin nori; 
Dulcea frumuseţe este fugătoare, 
Piere ca o rouă dupe dalbe flori. 
Pe aici domnește blânda poezie 

10 Ce din cupa-i d'aur varsă drăgălaş 
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Un prefum de roze şi de ambrozie, 
Care "'mbată dulce sufletul gingaş. 

E-ora când tresare lina Propontide 
Sub al aurelii tinerel sărut, 
Scânteind la focul stelelor splendide 
Semănate 'n fundul cerului plăcut. 
Colo se arată nişte insoliţe 
Strălucind la raza stelei lui Lia], 
Astfel ca un negru cuib de aluniţe 
Care încunună sânul virginal. 
Muntele Olimpul cu a lui cunună 
De ninsori eterne se zăreşten fund; 
Albele-i cosiţe strălucese la lună, 
Se răsfrâng pe sânul golfului profund. 
Insă cadrul dulce care ne răpește 
Peste Propontide, se schimba 'n Bosfor: 
Arta cu natura, acolo s'uneșşte 
Să formeze cadrul cel mai răpitor. 
Căci Selim Sultanul merge de primeşte, 
La giamia mare dela 'Top-Hans, 
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O fecioară jună ce îi dărueşte 
Pe tot anul încă vechea valide. 
Orişice lumină, ce 'n Bosfor se frânge, 
Iși alungă forma ca un plop de foc; 
lar când vântul scrii marea o restrânge, 
Acești plopi de flacări se sdrobese, se joc. 
Peste faţa mării, dalbe caicele, 
C'odalisci cu văluri irec şi se deşir, 
Ca acele vise dulci şi tinerele 
Ce lucesc în fundul unui suvenir. 
Aerul răsună de strigări voioase. 
Augusta mireasă trece... vă 'nclinaţi! 
Ochii să nu vază grațiile frumoase 
Şi să mu profane fermecii curaţi! 

Soarele apune peste Propontide; 
Insă la suflarea valului cel lin, 
Pare că se leagăn bolțile splendide, 
Dulce poleite d'aur şi rubin. 
Unda, încreţită d'aurele line, 
Scânteie sub brâul stelei purpurat, 
Cu colori suave, magice, divine, 
Ce încântă ochii, inima îmbat. 
Dar Selim se uită din seraiu, pe mare, 
Unde-aruncă boabe de mărgăritar, 
Ce picând, formează, fără încetare 
Mii de graţioase cercuri ce dispar. 
Lângă el se vede favorita nouă: 
Capul ei pe mână cade gânditor, 
Ochii săi de flacări 'nnoată 'n dulce rouă; 
Un surâs aură chipu-i răpitor. 
— „Şterge aste lacrimi, răsfăţată floare 
Ce-am cules din munţii vechilor Carpaţi!” 
La aceste vorbe alba plângătoare 
Către el înturnă ochii lăcrămaţi. 
— „Stzălucite Doamne, lacrimile mele 
Cură pentru ţara d'unde mai răpit”... 
— „Daca pentru asta râurează ele, 
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Şterge-le îndată, fermec înflorit! 
Mehrube! aruncă dulcea ta privire 
P'al acestor unde fraged legiver! 
Numai focul tânăr din a ta privire 
Poate fi mai magic pe pământ şi în cer! 
Uită ţara voastră unde nu 'nflorește 
Sicomorul verde! unde nu vedem 
Alcovanul tânăr care răspândeşte 
In havuzu-mi d'aur apa care bem!” 
— „Colo unde raza unui dulce soare 
Peste stânci uscate nu s'a spulberat, 
Unde ca fecioara într'o sărbătoare 
Cu flori dulci de aur câmpul s'a 'mbrăcat; 
Unde limba dragă, tânără-amoroasă 
Sună ca suspinul vântului ușor 
Prin dumbrava verde, fragedă, umbroasă, 
Printre flori râzânde, eu aş vrea să sbor 
— „Dar sub ceru-ţi rece, omul nu iubeşte: 
Inima înghiaţă de al iernii vânt; 
Dalba-ţi frumuseţe care ne răpește, 
Trece ca o floare lângă un mormânt. 
Impărţeşte amoru-mi! el e o comoară 
Ce tot răsăritul s'aibă ar voi! 
Ai tu vr'o dorinţă? Cine vei să moară? 
Cine să trăiască? spune, şi va fi!” 
— „Colo unde limba, dulce și-amoroasă 
Sună ca suspinul vântului uşor 
Prin dumbrava verde, fragedă, umbroasă, 
Inima mea sboară la un alt amor!” 
— „Daca numai astă perlă albioară 
Face-atâtea, cercuri pe acest Bosfor, 

Câte nu ar face tânăra fecioară, 
Ce în altă ţară are alt amor!” 
Unde se despică, geme cu turbare; 
Valurile albe cresc şi se topesc; 
Nişte late cercuri se răsfrâng pe mare 
Şi la focul lunii grațios lucesc. 

=) 

p> 

267



O NOAPTE DE VARĂ 

Suave aurele se leagănă voioase 
Pe luciul Bosfor 

Ce, ireherat de delfini cu aripe lucioase, 
Revârsă ici şi colo torente de fosfor. 

5 În umbra ce domneşte pe lumea adormită, 
Steluţe rătăcite scăntilă ne 'ncetat 

Ca hora aurită 
A viselor ce sboară pun suflet întristat. 

Atuncia, deodată răsună 'n depărtare 
10 Pe Bosforul senin 

O şoptă de lopată, şi-o tânără cântare 
Pe vânturile nopții lăsă acest suspin: 

„Ah! sboară dela mine, speranţă-amăgitoare! 
Din cupa-ți înflorită eu nu mai voiu să beau; 

15 Din cupa desperanţii, a morţii precursoare, 
[Eu hrana voiu să-mi iau! 

Te du şi amăgește o inimă iubită 
Ce-adorme legănată de tinere plăceri 
Şi scutură asupră-i aripa aurită! 

20 Iar eu voiu trece vieaţa în lacrimi şi dureri! 

Un şir de suferinţe a fost a mea junie, 
O zi frumoasă 'n vieaţă nu pociu să număr eu; 

Singurătatea, tristă, chiar din copilărie 
Sa aşezat în lacrimi la căpătâiul meu. 
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25 Şi nimeni nu cunoaşte durerea ce m'abate! 

Suspinele-mi amare pe vânturi au sburat 
Și lacrimile mele, în râuri turburate, 

Cu sânge au picat!” 

Dup'un cafaz, în umbră, ascultă o hanâmă 
20 Aceste dulci cântări; 

Deschide lin cafazul şi, cu o albă mână, 
]i aruncă o îloare umidă 'n sărutări. 

lar vasul se ascunde prin marea adormită, 
La umbra unui mal. 

35 Şi cântecul se stinse p'o lacrimă sdrobită. 
Zetirul dulce-al nopţii se legăna pun val.. 
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ODALISCA 

„Sub o durere-adâncă sărmann:mi suflet geme 
Şi ochii-mi varsă lacrămi! d'ar fi s'aleg; din dor 
Şi din mormântul negru de care tot se teme, 

Mai bine-aş vrea să mor! 
„În fundul astii inimi deşertul se 'ntroduce 
Şi nimenea nu ştie! şi cui voiu spune eu? 
Și cine mă ascultă, o Dumnezeul meu! 

Ce suflet bun şi dulce? 
Iluziuni de vieaţă, d'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 vieaţa mea, vai! zace 
Şi nicio mână dragă nu şterge plânsul meu! 

Şi cine poate stinge un dor atât de greu, 
Ferice a mă face? ă 

Dar tu puteai a face să piară-această ceaţă, 
Să *ntorci inimii mele iluziile dragi, 
Să dai plăcere lumii, chiar morţii să dai vieaţă, 

Un zeu chiar să mă facil: 
In dârn eu voiu a stinge, o dulce neînvinsă, 
Amorul țău ce 'n sânu-mi mă arde ca un foc! 
Nimic nu-l poate stinge, vai! vieaţa mea e stinsă! 

El însă, stă pe loc! 
Eu nu cunosc, o dragă, nimic decât durere 
Din patima frumoasă ce-mi dai, sufletul meu! 
Unic dar ce-mi faci mie la câte sufer eu 

In noapte şi 'n tăcere!
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Tu care cu plăcere mă legănai în lume 
De graţii infinite, de vise dulci d'amor, 
Oh! trebuit-a oare, să faci, o dulce nume, 

Din vieaţa mea un dor? 
Nu! nu mai e speranţă să gust eu cu plăcere 
Odihna, ce-mi lipseşte decât într'un mormânt? 
Și numai moartea, poate la cruda mea durere, 

Să plângă pe pământ?” 

Aşa cânta pe mare sub dalbele seraie 
In umbra, nopţii dese un june trecător, 
Şi luna varsă dulce lumina €i bălaie 

Pe luciul Bostor. 

O voce din fereastră, suavă ca o miere, 
Unindu-se ferice cu al tamburei sun, 
Lasă, să se auză ast cântec de durere 

Ce munţii drag îl'spun: 
„Dar inima mea are atâta trebuinţă, 
D'amor, de fericire! ca tine sufer eu! 

Dă-mi sufletu-ţi ce arde de foc şi de credinţă 
Să arză cu al meu!” 

Ea, cântă şi natura păru că se îmbată,; 
A nopţii stea de aur, în sânul unui nor, 
Și marea azurie şi noaptea, parfumată 

Tresăr d'un sânt amor! 
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RâÂZ-CULESI : 

— „Ştiţi ceva mai dulce decât o zâmbire 
Ce s'arată: 'n lacrimi, spuneţi, muritori! 
Mai frumos ca arcul cel de strălucire 
După ploi, ce-şi lasă razele pe flori? 
Ce voiu eu a zice, nu-i o rază dulce 
P'aripele d'aur a lui Ilbahar; 
E Sultana jună, Suade, ce luce, 
Şi'nflorește'n turnul dela Iscudar. 
V'aduceţi aminte, fii voioşi ai vieţii, 
Cruda profeție unui învăţat, 
Că la cincisprezece ani ai tinereţii 
Va muri d'un șarpe crud şi veninat? 
Chiar d'atunci Sultanul, vrând ca so ferească, 
O depuse 'n turnul unde astăzi stăm. 
Insă mâne soarta va să se'mplinească... 
Pentru-aceea dulce noi să ne'mbătăm! 
In această noapte mulţi au ca să moară... 
Insă ce ne pasă cine va pieri? 
„Cu fatala moarte cine nu să'nsoară? 

20 Astăzi, mâne, moartea trebui a veni. 
D'astăzi până mâne, vai! e lungul vieţii! 
lată ce cu lacrimi plângem mulţi aci! 
Ah! să soarbem încă roua dimineţii, 
Până miezul zilei n'o va risipi! . 
Care om în vieața, crudă cât şi dulce, 

" Gustă, fericirea numai un minut, 
O secundă numai, poate a se duce; 
Nu se mai întoarce cele ce-au trecut!
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Temerea de moarte meargă'n locuinţa 
Piilor robiei, care 'n vieaţa lor - 
N'au sorbit din cupa ce dă biruinţa 
Celor care'n lume pentru lege mor. 
Peniru noi toţi frica e necunoscută, 
lar amorul vieţii este mult mai jos 
Decât o voinţă lui Alah plăcută. 
Astfel musulmanul moare bucuros!” 

Astfel printre fumul cupei râzătoare 
Cuvântau în noaptea garzii ianiceri. 
Tânăra, dorinţă cu dulci aripioare 
Scutura pe dânșii vise de plăceri. 

Un veghetor 

— „Cine-i îndrăsneţul carem vijelie 
In caic se luptă cu turbatul val? 
Vă uitaţi în umbră!... mi se pare mie? 
Sau că'naintează colo către mal? 
Dar, p'Alah! el cântă!... cântul lui e dulce 
Ca mirosul Ghiulii, fiia lui Omar; 
Amoros ca, plânsul dragii bulbuluce 
In grădina verde dela Iscudar!...” 
Astfel veghetorul, cun pahar în mână, 
La fereastră'n turnu-i soţilor vorbea. 
Oaspeţii cu pace încă-odată 'nchină, 
P'a lor geană somnul aripa 'ntindea. 

Dulce și frumoasă ca lumina, vieţii 
Pentru cel ce vede vieaţa-i declinând, 
Apărea Sultana, visul frumuseţii! 
Cincisprezece roze anii drag formând. 
Insă vijelia care dură încă -. 
Turbură Sultana dela Iscudar. 
— „Marea încă muge, noaptea e adâncă... 
lară n'o să vie dulcele Omar!” 
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Astfel își vorbeşte amoroasa fată; 
Două lacrimi udă geana-i d'abanos; 
Dar d'odată-o voce dulce, adorată, 
Ii goneşte grija din sânu-i frumos. 

„Nu veni! îi strigă Suade cu teamă, 
Tremur să te vază venind servii mei!” 
Vocea-i îl respinge, inima-i îl chiamă. 
Aruncă o scară pe fereastra ei: 
Cine poate spune dorul și plăcerea, 
Ce simţea Sultana când Omar sosi, 
Şi-i căzu 'n genuche, şi-i sorbea vederea? 
Oh! atunci furtuna chiar se linişti! 
In această noapte ea e răpitoare: 
Ochii ei au focul cel dumnezeesc, 
Ce revarsă ochii duleilor fecioare 
Stând în rugăciune în extaz ceresc; 
Brâul ei luceşte pun mijloc subţire 
Ca un cerc de raze p'aerul umbros; 
Părul lung pe sânu-i cade 'n negre fire, 
Şi mai alb îi face sânu-i grațios. 
—: „lată-mă,.o jună şi frumoasă floare! 

Zice-amantul tânăr, 'naintând spre ea. 
Dar de ce se scură aste lăcrimioare 
Pe frumoasa-ţi faţă, Suadica mea?” 

— „Pentru ce se scură lacrimile mele, 
Vieaţa vieţii mele! ce? tu nu ghicești? 
Mă întrebi tu încă? cum n'ar curge ele . 
Când de lângă mine de cinci nopţi lipseşti?” 
— „Astfel tu mă mustri, dulce Suadică? 
ţi retrage vorba, melaicul meu! 
Nam venit, ştii bine, o mai zic, de frică 
D'a te compromite.., jur pe Dumnezeu!” 
— „Moartea? şi ce-mi pasă? Moartea este vieaţa; 

- Vieaţa fără tine! Auzi tu, Omar? 
Vino totd'auna! toată dimineaţa! 
A muri cu tine, e un fermec rar!



Nu! tu nu ştii încă vieaţa fără tine 
Cât e dureroasă, suflet dulce-al meu! 

" Insă tu te afli tot atât de bine 
100 
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Pretutindeni poate unde nu sunt eu. 
Ce? nu supt frumoasă? spune, spune mie!” 
— „O transport! o fermee! ce stai de gândeşti? 
E ceva mai dulce cât a ta junie? 
-Cât aceste graţii, frumuseți cereşti? 
Mult mai drăgălaşă şi mai delicată, 
Decât fluturelul ce, sburând din flori, 
La lumina zilei, vie şi curată, 
Scutură de rouă dalbele-aripiori; 
Incă mai curată ca o sărutare 
Ce pe buzi fecioare :pârgueşte lin, 
Ca Gun-agarmasi ce râzând răgare 
Şi se sparge 'n aur 'pe al nopţii sân! 
Astfel vii şi scuturi roua, grațioasă 
Viselor de roze ce ai secerat... 
Curgi în dulci torente, flacăr'amoroasă, 
Şi răpeşte-mi vieaţa, într'un sărutat!” 
— „Vai! aceste 'vorbe, nu! nu le mai spune! 

_ Ori de fericire trebue să mor!” 
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Braţu-i alb ca crinul grațios ea pune 
Dupe gâtul celui ce iubea cu dor. 
Şi cu mâni de roze, dulcea voluptate 
Ii răgfață valul părului noros. 
Vorbele pe buze-i mor întretăiate 
Şi un râu de lacrimi varsă amoros. 
Răsfăţări plăcute, plângeri tinerele, 
Fragede suspine dulce se urmau! 
lar în vijelie două cucuvele 
In apropiere dureros cântau. 

In seraiul splendid, pe costişte maluri, 
Padișahul şade între curtezani. 
Ochii cu plăcere rătăceau pe valuri, 
Părul lui scânteie înălbit de ani. 
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— „Mare şi întinsă, fie-a ta putere 

In această; lume! zise-un om sosit.. 
185 Dulce şi eternă fie-a ta, şedere 

In eden, la dreapta celui fericit? 
Dar a ta copilă a 'ncetat din vieaţă: 
Astă, noapte încă şarpele-a venit 
Când Gun-agarmasi scutură de ceaţă 

140 Şi de roua nopţii păru-i aurit. 
— „Aţi ucis pe şarpe?” întrebă Sultanul, 
Pricepând ce șarpe fiica i-a muşcat 
Şi cu mâna-i dalbă mângâie-iataganul. 
— „Sângele lui negru turnul a scăldat. 
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FATA DELA CANDILI 

Cunoşti tu pe alba fată, 
Pentru care biulbiuli . 
Toate nopţile se 'mbată 
De cântări în Candili? 

5 Cu păr negru, faţă albă 
Ca un crin dupe Burgaz, 
Și surâde lumii, dalbă 
Ca lumina pe Bogaz. 

Sub arzânda ei cătare 
10 Mugurii îmbobocese; 

Şi pe câmpuri, şi pe mare, 
Stelele se amuţesc. 

Astfel vieaţa mea/ntristată, 
Caidji, să ameţit, 

15 Oh! de când frumoasa fată: 
Cu dulceaţă mi-a zâmbit. 

Și-a mea inimă se duce 

Unde cântă biulbiuli, 
Pentru draga mea cea dulce 

20 In grădini la Candili. 
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SANTA SOFIA 

Pe câmpiile senine 
Ce Bizanțul înconjor, 
Pe un cal spumegător 
Mahomed Sultanul vine, 
Către seară, gânditor. 

EI, oprindu-se, privește 

Cadrul serii înzeit, 
Sânul mării înflorit. 
Sânta Sofia-l răpeşte 
Cu-al ei creştet aurit, 

P'acel creştet dulce plană” 
Raze rumpte în scântei, 
Ca un cârd de fluturei 
Cu aripă diafană 
P'un buchet de: brebenei. 

lată-o tânără, fecioară 
Pare înaintea sa 
Pe fugarul ce sbura, 
Ca o pasăre uşoară 
Ce pe vânt sar legăna, 

Faţa-i are frumuseţea, 
Aurului dela zori 
Ce se varsă printre nori; 
Iar divina-i tinereţe 
E ca roua dupe flori.
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— „Ce vii tu şi faci aice?” 
Zise fiia de 'mpărat 
Padişahului mirat. 
— „Să te iaul Sultanul zice. 
Sunt de tine 'namorat. 

Umbră dulce, spune mie, 
Spune, spune, mă iubeşti? 
Pentru ochii tăi cereşti, 
Dar-aş vicaţă şi junie 
Și tesauri omeneşti”. 

— „Fugi, tirane, şi mă lasă. 
Cum te voi iubi, vai! eu! 
Martor este Dumnezeu! 
Mâna ta de fier apasă 
Țara şi poporul meu!” 

— „Umbră dulce! mâne poate 
Eu Bizanțul voiu prăda; 
Roabă mie te-oiu lua; 
Voiu călca?n picioare toate, 
Insăşi frumuseţea ta!” 

Zice, apoi el saruncă . 
Către dânsa transportat; 
Umbra dulce a, sburat 
Şi aleargă peste luncă 
Cu fugaru-i ne 'nfrânat. 

Ale sale cosicioare 
Drag în aer fluturau 
Şi în urmă aruncau 
O lumină-amăgitoare, 
Raze ce pe toţi uimeau. 

x 
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Ca bălaie stelioară 
Ce declină scânteind 
Şi se sparge strălucind, 
Pare tânăra fecioară, 

60 Printre noapte fâlfâind. 

Mahomed nu s'odihneşte! 
L/Adrianopol, în palat, 
Chiamă somnul ne'ncetat,; 
Insă somnul părăsește 

65 Al său suflet întristat. 

O dorinţă îl. străbate! 
Printre lacrimi a zărit 
Visul lui cel fericit: 
A Cezarilor cetate 

10 Ce fierbinte l-a răpit. 

EI se plimbă prin odaie, 

„Gândul lui îi este-aprins; 
Fruntea-i ardeii foc nestins, 
Şi o undă de văpaie d 

715 Peste ochii-i s'au destine. 

— 0, Bizanţe răpitoare! 
Dar-aş vieaţa, scepirul, eu, 
Un minut să fii al meu, 
Cu-ale tale dulci fecioare, 

80 Dulci ca foc de curcubeu! 

Dar o, soariă ne 'mpăcată! 
Nu pociu seopu-mi să-l ating: 
Şi ca visele să sting 
Dulci dorinţe ce mă'mbată 

85 Ş: cu focul lor mă ncing!” 
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In a zorilor albeţe, 

Ce prin umbre străbătu, 
Umbra, dulce-i repăru 
Strălucind de frumuseţe; 
Mahomet o cunoscu. 

Astă umbră graţioasă 
Faţa drag şi-a desvălit, 
In lumină-a, strălucit, 
Ca planeta radioasă 
Sub umbrosul răsărit. | 

— Vino, sântă 'nchipuire! 
Strigă junele 'mpărat 
De suspine înnecat. 
Vino, dalbă fericire, 
Ce-a mea vieaţ' ai turburat!” 

— „O dorinţă răpitoare, 
Mahomet, de s'a 'mplinit, 
Totd'odată a pierit! 
Ca. un fulgur de ninsoare 
Ce pe apă sa lovit”. 

— „Piară via mea dorinţă, 
Numai ca să mi-o 'mplinesc, 
Tot ce'n vieaţă mai doresc! 

Piară chiar a mea fiinţă! - 
Lumea n'am să moștenese!” 

Dar fecioara graţioasă 
Repede a dispărut 
Ca un vis frumos, plăcut; 

Brazdă dulce, luminoasă, 
Dupe dânsa s'a văzut. 
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Arece valul sângerat 
Și se sparge furiat; 
Val pe val înştiinţează 

Că Bizanțul s'a predat. 

Constantin, c'o gardă mică 
Se, mai luptă p'un rempart; 
Dupe coiful său cel spart, 
Scuţi de sânge încă pică 
Şi pe părul lui se 'mpart. 

Soarele se culcă'n mare 
Sub un nor întunecos 
Şi răsfaţă grațios 
C'o duioasă sărutare 
Părul bravului frumos. 

* Pureii intră prin cetate; 
Moarte, foc ei răspândesc, 
Sfarmă, orice întâlnesc, 
Şin a lor -crudelitate 
Nimic ei nu preţuiesc. 

Mahomet mergea, 'nainte 
La palatu 'mpărătesc. 
Ianiciari îl însoțesc; 
Peste strade de morminte 
Paşii lui se rătăcese. 

Când, d'odată, el zăreşte 
Chiar în poartă la palat, 
Pe fecioara ce-a visat. 
Taşmac negru înveleşte 
Chipu-i dulce şi 'ntristat
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Mânile-i sunt lănţuite, . 
Ochii săi lăcrimători, 
Sânii ei sângerători, 
Cosicioarele-aurite 
Umede de lăcrimiori. 

— „Vino, .sântă/nchipuire! 
Strigă junele “mpărat, 
La vedere-i turburat. 
Vino, vis de fericire, 

Ce-a mea vieaţă-ai fermecat!” 

Dar fantasma plângătoare 
In iaşmac s'a învelit 
Şi p'un abur aurit 
A. sburat strălucitoare 
In eterul înfloriț.
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SCLAVELE IN VÂNZARE 

Oh! veniţi, cumpărători, 

Iată sclave delicate 
Ce au genele plecate 
Cum sunt nopţile pe zori! 

lată cele vânzătoare: 
O negresă, corp frumos, 
Negru ca un abanos, 
Ce d'amor se'mbată, moare! 

Iată Copta din Misir 
Albă sub fierbinte soare; 
Frumuseţe jugătoare 
Ce încântă pe şair. 

Iată una cu drag nume, 
Dulce crin din lemen: 
Sânu-i alb ca un eden, 
Cuib al viselor din lume! 

Alta dela Ispahan, 
Gene negre, mână dalbă, 
Tânără, suavă, albă 
Ca o floare din Liban 

O Cercheză cam nebună, 
Ochi albaştri, păr de fir: 
Ea combate pe beghir, 
Şi-i frumoasă, blândă, bună.
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9 Euca dela Curdistan, 
Tip de rară' frumuseţe, 
Roză cu arzânde fețe, 
Din munţi de !Aderbaidjan. 

Guega vie şi plăcută, 
Arden ură şin amor. 
Oh! amar cui o sărută 
Şi o lasă'n al ei dor. 

Greaca, dulce, spirit fin, 
Cu perfidă frumuseţe, 
Râde cu lacrimi pe feţe, 
Ploaia Vtrii din timp lin. 

Sârba, şi Bulgara blândă, 
Viorele ce înflor; 
Cumpăraţi cea mai râzândă 
Vă 'mbătaţi d'al lor amor! 

Dar w'atingeţi nici de cum 
Pe frumoasa mea loană, 
Pe Româna Macedoană, 
Floare cu plăcut parfum. 

Ea mă costă... scumpă foarte! 
Vr'o treizeci mii de madjari; 
Zece mii askeri la moarte, 
Şi treizeci de palikari: 

Are'n meşi piciorul ei, 
Nud, alb, mic, ca o Diană, 
Sub al piersecii tulzi, 
Sub şalvarii de sultană! 
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Anteriu de selemie 
Cu dalgal de fir, deschis 
De se vede, credeţi mie, 
Sânu-i fraged ca prin vis! 

Din frumosul ei fakiol 
Cu bibiluri aurite, 
Cad, cosiţe împletite 
Cum se poartăn Anadol. 

Poartă șoare pe figură, 
Graţia pe vieaţa sa, 
Gura-i mică, picătură, 
Sânge ce-a picat pe nea!



GULFAR 

P'o coastă râzândă ce 'n mare își pierde 
Picioru "'nflorit, 

Apare prin arbori cu creştetu-i verde 
Un chiose aurit, 

5 O mie de lampe revarsă lumină 
In chioseul luxos, 

Pe care maslinul și mirtul se *'nclină 
In noapte voios. 

O grupă de sclave în chiosc se adună 
10 Şi toate lumin, 

Bălaie şi brune, ca raze de lună, 
Pe valul senin. 

Dar cine precurmă a lor desfătare 
Şi cântecul lor? 

15 J'odată răsună o dulce cântare 
Pe linul Bosfor. 

„Prin iaşmacul: feţii tele 
„Am văzut un foe ceresc, 

„Doi ochi dulei ca două stele 
20 „Ce p'albastrul val plutesc. 

„Două coame bălăioare 
„Peste sânu-ţi rotunzior, 
„Aripi ce un-dulce soare 
„Poleieşte cu amor. 

25 „Ele chiar în nopţi lumină! 
„De atuncea faţa ta 
„Vine 'n noaptea; vieţii-mi lină 
„De amor a mă 'mbăta. 
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„Blânda Ai se coboară 
30 „Peste valul poleit. N 

„Dormi, frumoasă hurioară, * 
„Dormi sub lanţul aurit! 
„Cela cărui eşti iubită 
„Astă noapte va sosi: 

35 „Din prinsoarea-ţi înflorită 
„Te-o scăpa sau va muri!” 

Cântarea ce lasă aceste dulci șoapie 
De tânăr amor, 

Se stinge cu 'ncetul departe în noapte 
P'azur în Bosfor. 

Prin grupa de sclave, ghirlandă snavă 
A cestui harem, 

Lucea prin mii graţii o tânără sclavă, 
Un vis de eden, 

Buchet drag şi fraged format de delicii. 
Bătrânul vizir 

lubea. pe Cercheza cu dalbe capricii, 
Cu bucle de fir; 

Frumoasă ca valul ce 'n noapte lumină 
Sub focul divin! 

„EL este!” îşi zise gentila hanimă 
Cu sânul de crin. 

Şi fruntea-i se pleacă ca frageda floare, 
Visând amoros, 

Ea este frumoasă şi desfătătoare, 
Lăsând ochii 'n jos. 

— „Vizirul!” strigară timidele sclave! 
Paşa Baraictar 

Prin albele hurii cu gene suave, 
Văzu pe Gulfar. 

Cercheza-i surâde; se 'nclină tăcută 
La vechiul vizir; 

El mâna-i întinde şi apoi sărută 
Cosiţa de fir.
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In ochii lui însă o lacrimă luce. 
— „Eu nu m'amăgese... 

Ai tu vr'o dorință, o suflete dulce, 
Ca eu să 'mplinesc? 

Oh! zi şi să fie chiar sceptrul puterii 
In mână de şah, 

Va fi împlinită, o floare-a plăcerii! 
Iţi jur pe Allah!” 

— Nu! nicio dorinţă acum nu mă 'mbată, 
Paşa Baraictar!” 

Și alba sa mână se joacă distrată 
Pe albul handjar. 

L'aceste cuvinte, umbroasa lui faţă, 
Reîntineri - 

Sub mâna, Cerchezii ce fruntea-i răsfaţă |! 
Ei șed a vorbi. 

— „Frumoasă copilă, tu nu ai în ştire 
Cât. eu te iubesc? 

Dar eşti tu ferice d'această iubire, 
O fermec ceresc?” 

— „Ferice! se poate!...” Gulfar îi răspunde 
Şi n mânile-i albe ea faţa-și ascunde 

Și tace gândind. 

Tambura răsună sub mâna noroasă 
A unor enuci; 

lar danţul înfloară ghirlanda voioasă 
A seclavelor dulci. 

Văzut-aţi voi oare pe faţ' azurată, 
- A splendidei mări 

Când soarele varsă o ploaie-argintată 
De dulci sărutări, 

Cum scânteie dulce aceste suave. 
Torente de foc? | 

Aşa pe tapete frumoasele sclave 
In danţuri se joc. 

19. Scrieri alese. 
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Şerbetal cel dulce în cupe-aurite 
Se varsă spumat; 

Din ambru s'essală sub buze nflorite 
Un fum odorat. 

Jar noaptea purcede pe calea nilorită 
De stele cerești | 

Şi pare străină la tot ce agită 
Pe fiii-omeneşti. 

Făclia de aur se leagănă încă 
Pe linul Bosfor, 

Pe urmă dispare sub umbra de stâncă 
Pierdută în nor. 

Auzi tu departe o surdă strigare 
În aeru-umbros, . 

Ca gemet de vânturi ce 'nalţă pe mare 
Un val furios? 

Ascultă! nu este gemânda furtună, 
Pe mările-adânci; 

Nici djinii fantastici cen noapte s'adună 
Sub negrele stânci; 

Ei sunt ianicerii! pe negrele strade 
Ei rânduri se "nşir 

Şi pleacă s'atace, să arză, să prade 
La, vechiul vizir. 

In chiose sărbătoarea îmbată, aprinde 
Pe dănţuitori, 

Şi moalea plăcere pe vieaţa lor tinde 
Aripa de flori. 

Dar garda albană, d'afară, vestește 

Pe vechiul ostaş 
Că oastea rebelă, armată,-ocoleşte 

Măreţul locaş. 
— „Să tacă tambura! Şi roabele mele 
__Să urce 'm harem! 

'Pu, dulce copilă, să nu ai griji rele! 
O să ne vedem!
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El zice. S'armează, sărută-a ei frunte 
Şi sânu-i de flori 

Și iese cu garda în noapte să 'nfrunte 
Pe conjurători. 

140 Acei ce pe paşa, voiesc să 'mpresoare 
Sabat la pământ 

Și sub ale sale gigantici picioare 
Găsesc un mormânt. 

— „Plângi, paşă bătrâne, cu lacrimi amare, 
145 Căci trebui să mori! 

Dă-mi alba ta sclavă cu dulce cătare 
Cu sânul de -flori! 

Ea-mi este amantă!” Aşa îi vorbeşte 
. Un crud ianiciar,  : ” 

150 Iar pașa, aude insulta, păleşte 
Şi geme amar. 

Se 'ntoarce în chioscu-i la dulcea frumoasă, 
O află plîngând. 

— ;,Hanâmă,! îi zice cu vorbă fieroasă, 
'155 Bătrânul gemând, 

Juri tu pe Profetul, al lumii părinte, 
Cast om a minţit?” 

- Iar sclava răspunde: „Bătrân făr de minte, 
Poţi tu îi iubit?” 

160 El varsă un răcnet; luând o făclie, 
Aprinde-acel loc; 

Indată dispare cu alha-i soţie 
In valuri de foc. 

-_ 
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SANDALUL 

Peste” unda aurită, 
Ce adoarme cu murmur, 
Peste brazdă înflorită, 
In câmpia de azur: 
Caidji! nu vezi tu oare 
Printre umbre un caic? 
Pe cărarea plutitoare 
Crini de aur se despic? 
Caidji! de mă vei duce 
Către visul meu cel dalb, 
Biulbiuli, hanimă dulce, 
Cu păr negru, cu sân alb; 
Iţi voiu da bacşiş sandalul 
Ce-are vălul de atlaz, 
Ce întrece 'n fugă valul 
Când aleargă pe Bogaz!
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ZIULE 

E timpul când pe valuri eterul înstelat, 
In toată-a sa, podoabă, se scaldă în tăcere; 
Cu murmur dulce vântul adoarme legănat, 
lar inima mi-e plină d'amor şi de plăcere! 

Şi timpul urmă cursu-i de roze împletit. 
Oh! să sorbim din unda plăcerii ce se duce! 
Vezi, noaptea e frumoasă, Bosforu' mbălsămit; 
Să ne 'mbătăm de vieaţă, amanta, mea cea dulce! 

Amoru-ţi mă răpește! iar ochii dulei ai tăi 
Mă 'mbată de plăcere, robesc a mea, cătare; 
Suflarea, gurii tele e frageda suflare 
Ce răspândește gura amabililor zei. 

Plăcerea se 'nsoțeşte cu crude suferinţi, 
Aşa cum pe mormântul frumoaselor fecioare, 
Cu lacrimile calde ce vărs triştii părinţi, 
S'amestecă ghirlande de flori destătătoare; 

"Dar florile se fană! dureri c6 ne deşir 
Şi lacrimile calde rămân cu-a, lor tristeţe... 
O lacrimă luceşte pe genele-ţi de fir; 
Să soarbem dar plăcerea, o dulce frumuseţe! 

Imi place ca să turbur frumosul incarnat 
Pe faţa ta cea albă, prin vorbe tinerele; 
Să văz nălțându-ţi sânul sub gândurile mele, 
Și părul tresărindu-ţi, simțind un sărutat! 
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Ca mâne se va stinge amorul tău divin. 
De astăzi până mâne, vai! timpu-o să lipsească! 
De astăzi până mâne nu are timp un crin 
Să nască, să surâză şi să se vestejească! 

Atât el trece iute! un dulce sărutat 
Mai lungă urmă lasă, pe buza virginală 
Decât nu lasă omul, ce zilele-l înşeală, 
P'această, vale tristă pe care-i exilat. 

De este loc în lume, e numai pentru dor: 
Să 'peamă, să suspine, să sufere într'una, 
Să spargă doru 'n lacrimi, e timpul totd'auna. 

"Oh! vin, a mea, frumoasă, să ne 'mbătăm d'amor! 

Din sânul tău d'ivoriu de vise dulei plutăt, 
Permite mie-a trage complânsgeri-amoroase, 
Să văz surâsul candid cu focu-i aurit 
Jucând cu răsfăţare pe buzele-ţi frumoase! 

Când am băut plăcerea, oh! fie un minut! 

Ursita-i împăcată, şi vieaţa împlinită; 
Atuncea moartea, vie! mormântul e plăcut: 
Ce vieaţă mai rămâne la patimi e ursită. 

Frumoşii tăi tezauri, ce ăi adus din cer, 
Pieri-vor cu-a ta vieaţă şi tu vei fi uitată, 
Şi soarele tot dulce va arde în eter; 

Imbată-mă d'amoru-ţi, frumoasă adorată!
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Ca o copilă blondă, frumoasa dimineaţă 
In undele-azurate se scaldă cu dulceaţă. 
Intr'un saraiu ce-şi pierde piciorul în Bosfor, 
Fatmă abia, născuse un prune desfătător; 
Pe patu-i de mătase din somnu-i se trezeşte; 
Ştiind că este mumă, ea, fericit zâmbeşte 
Şi zice să-i arate copilul ei iubit, 
Ce'n leagăn, sub văl mândru,. e încă adormit. 
In vise ea îşi face copilului său dulce 
Un leagăn splendid d'aur cun diamant ce luce 
Ca, soarele; veșminte curate ca un crin 
Şi grațios cusute cu pietre de rubin; 
O sută halaice, tot fete de muşiri 
Să-l legene prin cânturi de tinere iubiri, 
Şi ea, sărmana mumă! să şează lângă el, 
Să vază şi să soarbă surâsu-i tinerel; 
Să nu-i dea timp a plânge, nici să se înspăimânte, 
Să cate o femeie ce ştie să descânte 
Dăochiul, ca să şează în casă lângă el, 
Şi când s'o face pruncul ceva mai măricel, 
Să-i facă-o cărucioară cu roate aurite; 
Să] tragă porumbiţe cu pene poleite, 
Pe care să le mâie o fată de vizir 
Cu buzele de roze, cu coamele de fir. 
O palidă hanâmă încet îl desvăleşte. 
Sultana cu ardoare pe pruncul ei priveşte 

i brațele-i întinde ferice, surâzând... 
- Dar-vai! copilul doarme, de somnul de mormânt 

30 
Când muma adormise, o palidă bătrână 
Se strecură în casă, ţiind un ştreang în mână. 
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Ea sugrumă copilul, şi astfel sugrumat 
Cu ştreangul de mătase îl lasă înnodat. 
„E mort!” strigă Sultana. Durerea, sa de mumă, 
Frumoasa-i jună vieaţă d'odată. o consumă. 
„Sultană! ai putere de'nfrână al tău dor! 
A curţii voastre lege făcu acest omor: 
Copii 'din viţa, voastră, din parte bărbătească 
Având drept la domnie, n'au dreptul să trăiască”. 

Aşa vorbeşte manca; iar muma, suspinând, | 

Pe pruncul mort răsfaţă, dulci lacrime vărsând. 

Răstăţurile sale sunt dulci şi graţioase; 
Acei ce le aude vărs lacrimi călduroase. 
Ea chiamă pe Sultanul; el vine, şi Fatma 
Salută p'al său frate şi îi vorbeşte-aşa: 
„O Doamne strălucite şi fratele meu mare, 

Vezi fiul meu în leagăn? e mort prin sugrumare. 
O mână protejată de datine, gazi, 
A stins această floare născută de o zi. 
Această crudă moarte ucide-a mea vieaţă. 

Eu mor! pe anii-mi tineri se'ntinde trista ceaţă 

Şi niciun soare dulce n'o poate risipi! 
Vreau să te văz, o Doamne, 'nainte d'a muri. 

Nu ca să-ţi fac mustrare că ai lăsat să fie 

O lege-atât de crudă sub blânda ta domnie; 
Dar ca să vărs în sânu-ţi amarele-mi dureri 
Ce-mi stinseră o vieaţă frumoasă de plăceri, 

Şi să te rog cu lacrimi, murind în mare trudă, 

Ca moartea mea să schimbe o lege-așa, de crudă!... 
„Iţi jur! strigă Sultanul, nimic eu n'am ştiut! 
Această crudă lege de astăzi a căzut. 
Ca, cel puţin. în urmă-ţi, o soră, al tău nume. 

Prin moartea ta amară să vieţuie în lume!” 

El zice: dar Sultana, luându-i mâna blând 
Şi sărutând:o dulce, adoarme suspinând. 
Sultanul ţine vorba, şi datina trufașă, 

Se stinse prin martirul Fatmeii drăgălaşă.



ma
m 
a
t
 

bai
t 

m
a
 

az
? 

E 
ra
ri
 

af 
rr
ăt
e 

TE
e 

PN
DR
 

D
E
P
 

e 

10 

MORMÂNTUL EI 

Colo unde -se înclină 
Sicomorul plângător, 
Când a lui Lial lumină 
Cinge marea cu amor; 

Unde 'n serile curate 
Valurile murmuiese 
Pe sub maluri întristate 

Ca suspinul omenesc; 

Caidji, acolo mână, 
Indreptează vasul tău, 
Căci pe dulcea ei ţărână 
Voiu să vărs, vai! lacrimi eu! 
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Iată stânca cu furtuna 
Unde barca mă ducea, 
Când în nori s'ascunde luna, 
Ca să văz pe dulcea mea; 

Stelele, ca d'altă dată 
Scaldă coamele ?n Bosfor; 
P'al ei pat d'aur plecată 
Luna râde cu amor. 

Insă dalba mea frumoasă 
Nu mai vine sus pe mal, 
Când în raza luminoasă 
Vasu-mi lunecă p'un val; 

Căci pe anii vieţii sale 
Moartea mâna şi-a întins; 
Şi d'atunci p'această cale 
Fericirea mea s'a stins!
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In nopţi d'amărăciune, în zile de plăcere, 
De când în umbra vieţii, străin, mă rătăcese. 
Văzut-am pretutindeni o tânără părere, 
Frumoasă, ideală, cu chipul feciorese; 
Divina-i frumuseţe pe privitori îmbată 
Ca dulcile dorinţe ce prin suspine trec; 
Cosiţa-i e umbroasă şi fruntea-i e curată; 
Dar palidă-i e faţa şi lacrimile-o 'nnee! 
Când ea mi se arată prin seri de destătare, 
O văd plecându-şi capul, pe mâna sa visând. 
In locuri singuratici fantasma dulce-apare, 
In sărbători voioase ea vine lăcrimând. 
Adesea pleacă fruntea, pe truntea-mi abătută, 

"În sânul ei vărs lacrimi şi mă răpesc d'amor! 
Atât e de frumoasă, poetică, plăcută, 
Când lacrimile mele pe faţă-i se strecor! 
Voi, ce de fericire vă bate sânul foarte, 
D'amorul ei cel tânăr, o fraţii mei, fugiţi! 
In sufletele noastre amoru-i poartă moarte, 
Când aţi iubit pe dânsa, mai miult nu mai iubiţi. 
Eu am iubit această divină frumuseţe 
Şi de atuncea lumea mereu: o părăsesc; 
Pe sânul ei se stinse frumoasa-mi tinereţe: 
— Singurătatea este fantasma ce iubesc. 
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Ca o fericită, dragă suvenire 
Din frumoase timpuri, în nefericire; 

Dulce ca un vis 
Ce în faptul zilei dând din aripioare 
Îşi repede sborul către ceruri, soare, 

Către paradis; 
Dragă ca murmura, ce sărutul dulce 
De amor fierbinte şi curat, produce 

P'al fecioarei sân; 

Pură ca lumina ce cu răsfăţare 
Stelele în noapte scutură pe mare, 

Peste valul lin; 
Astfel ni sarată o femeie jună, 
Ce o mie fermeci dulce încunună, 

„Ce p'acest Bostor, 
Ce p'aceste maluri verzi şi râzătoare 
Au adus pe carul fragedelor oare 

Visele d'amor. 
Cum o floare smulsă din a ei grădină 
A păstrat parfumul dup! a sa tulpină, 
Ă Ale ei colori, 

Astfel al ei suflet încă răspândește 
Roua ce în ceruri face de 'nflorește 

Miriade flori. 
Brâul ei e splendid, faţa-i este dulce, 

Bucla sa în valuri bălăioare luce, 
„Râură uşor;
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Ochii port azurul, şi a sa cătare S 
Varsă bucuria, varsă întristare 

Şi ceresc amor. 

Care-i a sa ţară? Nu voi şti a spune. 
“Îngerii poetici au ei naţiune? 

Patima de foc, 
Visele de aur ce ne înconjoară, 
Dulcea, fericire ce pe vieaţă sboară, 

Pot să aibă-un loc? 
Intr'o seară lină ea veni cu mine 
Pe Bosforu-albastru ce, cu dulci lumine, 

Luna aurea; a 
Un caic despică undele gemânde, . 
Malul cu saraiuri şi grădini râzânde 

Dupe ei fugea. 
Fn tăcerea nopţii dulcile-aurele 
Răsfăţau ferice coama dragii mele; 

Stelele sglobii 
Revărsau pe mare valuri de lumine 

„Și formau fantastici, splendide grădine 
Cu-ale lor scântei. 

Valul geme dulce sub o coastă verde 
Unde, printre dafini, un saraiu se pierde 

Cu-ale lui lumini; 
Unde mii de paseri întonau coicerte 
Şi făceau mai mândre aste dulci, deşert, 

Magice grădini; 

Vis de fericire! Eu priveam pe mare 
Raza şi cu umbra ce-şi dau sărutare, 

Cadru ce răpea, 
Printre cari-această dulce bălăioară 
Ca o floare d'aur, ca o stelioară 

Dulce se pierdea. 
Fa, ca când ghicise gândurile mele, 
Că înclină dulce genele-aurele, 

Rumenind uşor! 
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O iubeam cu vieaţa, când această vieaţă 
Ni s'arată încă plină de dulceaţă, 

Plină de amor. 

Eu visam ferice. Alba mea frumoasă 
Scutura de raze coama sa undoasă 

Ca un val spumos 
Ce, trecând pe unde, tremură sub soare, 
Sau ca crinul tânăr ce sub lăcrimioare 

Palpită-amoros. 
— „Cine eşti tu oare, tu, ce 'n zile rele 
Imi apari în umbra lacrimilor mele 

Şi cu răsfăţări 

Faci ca să surâză inima-mi sdrobită, 
Și mă 'mbeţi în vise, dulcea mea iubită, 

De dulei sărutări! 

Porţi în ochii-ţi focul ce îmi arde vieaţa, 
Porţi pe a ta frunte raza și dulceaţa, 

Porţi pe sânior 
Rozele şi crinii vieţii ce se duce, 
Porţi p'a ta cosiţă, ce în umbră luce, 

Visele d'amor!” 

La aceste vorbe, pe frumoasa-i faţă 
Purpura 'n ivoriu 'nnoată, se răsfaţă, 

Râură, senin. 

— „Eu sunt idealu-ţi. Ceru-i al meu mire. 
Dalba- -mi locuinţă “este 'ntr'o gândire, 

Ca o rază 'm crin!” 
— „Daca al tău suflet e gentil ca faţa, 
Lasă-mă-a culege grațios dulceaţa, 

Floare de o zi! 

Vino și mă 'mbată cu a ta amoare, 
Vis de tinereţe, flacără din soare, 

Vin a mă răpi!” 
Dulcea mea frumoasă tace trei minute, 

Pe-a sa faţă cură lacrime tăcute! 
Ochii plângători



100 Se 'nălțau la ceruri plini de voluptate, 
Prin cereşti deșerturi splendid semănate 

- Cu-aurite flori. 
Stelele se scaldă în a lor vulvoare, 
Austrul ne suflă pletele uşoare 

195 Cu dulci sărutări. _ 
” Murmura ne 'ncântă, valul ne conduce, 

Şi amorul magic ne îmbată dulce 
Cu cerești visări. 

lar la raza d'aur a divinei stele, 
110 Eu unesc cu plânsu-i lacrimile mele, 

Doru-mi cu-al ei dor; 
| Şi p'a sa guriţă cu înflăcărare 
| In tăcerea nopţii pui o sărutare 

Și mă 'mbăt d'amor. 
115 O, curaţi torente dulci şi voluptoase! 

| Vă 'mbătaţi, vă stingeţi, stele auroase, 
Pe albastrul cer! 

Când se stinse visul ce mă fermecase, 
Dulcea, mea frumoasă sborul ei luase 

120 In suav eter; 
O văzui prin umbre şi prin dalbe stele, 
Cu-ochii plini de spaimă şi de lăcrimele. 

Din acel minut 
: Vieaţa pentru mine este 'ntristătoare, 

125 Cerul n'are stele, şi Bosforu'mi pare 
Un mormânt tăcut. 
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LEGIVERA 

Către Carsa depărtată, 
Unde șase luni e nea, 
Ca o floare, exilată, 
Piere Legivera mea! - 

PE la tine cine merge 
In deşertul îngheţat? 
Lacrimile cin€-ţi şterge, 
Suflet dulce, delicat? 

Cipe, coama-ţi aurată, 
O răsfaţă grațios? . 
Gura ta pe cine 'mbată 
Cu nectaru-i amoros? 

Cine, micile-ţi picioare 
Ls 'ncăzeşte 'n mâna sa? 
Pe ce buze arzătoare 
Tremură guriţa ta? 

Sufletu-ţi cu bunătate 
Imi răspunde printre vânt: 
„Palida singurătate 
Mă răsfaţă pe pământ!”
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SE SCALDĂ 

Vedeţi voi la umbra, plină 
Unor sălcii ce se 'nelin, 
Pe această mare lină, 
Un corp dulce ca un crin? 

I-o ghiaură, albă, jună, 
Ce se scaldă, o vedeţi? 

Venerea ieşind din spumă | 
Cu cosiți de aur cereți. ! 

Unda bea cu voluptate 
Corpul ei amăgitor; 

"Ea o sparge şi o bate; 
Face spumă din picior; 

Iar prin spumă, capu-i dulce 
Coperit 'de păr bălaiu 
Pare luna, vrând să culce 
După codrii ninși de plaiu. 

Apa face garotiţe 
Peste corpu-i răpitor 
Și îi soarbe din cosiţe 
Aurul strălucitor. 

Când pe undă se zăreşte 
Dreaptă, coama-i tresărind, 
Când pe spate s'odihneşte 
Ca o pavăză d'argint, 
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25 Graţiile o 'nconjoară,; - 
Dulcile dorinţi d'amor 
O preurmă, turm' uşoară, 
Peştii mici o înconjor. 

Singurele ei vestminte 
30 Este apa de cristal, 

Iar amorul cu-ochiu fierbinte 
Stă sub flori ascuns pe mal. 
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DILRUBAM - 

I 

Cine-i tânăra hanâmă 
Ce pe finul mozaic, 
Rezemată lin pe mână, 
Bate apa din fântână 
Cu piciorul alb şi mic? 
Ochii-i, dalbe bobioare 
Adunate din Bosfor, 
Aurite n dulce soare, 
Varsă raze arzătoare 
Prin azurul dulce-al low; 
Ei îngân cu voluptate 
Genele-i de abanos 
Şi sprincenele arcate, 
Negre, lucii, velurate, 
Fermec dulce și frumos. 

Dilrubam învăluită 
D'al ei păr destătător, 
Ca o dulce stea sub nor, 
Intr'o lespede 'nflorită 
Se prevede cu amor. 
Lângă dânsa, o fecioară 
Cu ochi dulci şi amoroşi, 
O sărută, o devoară, 
Când pe lunga-i cosicioară, 
Când pe sânii graţioşi. 
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Dar frumoasa exilată 
Scoate iute din canal 
Apa xece şi curată | 
Şi stropeşte juna fată 
Peste sânu-i vergural. 
Una p'alta se stropeşte 
Şi "n resbelul lor voios, 
Printre aburul apos, 

„Numai aburu-nveleşte 
35 
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Corpul lor cel grațios. 
Dilrubam, îndestulată, 
Cere pace, se predă 
Cu guriţa-i pariumată 
Ce învingătoarea fată 
Cu căldură sărută. 
Astfel juna favorită 
A marelui şeik-islara, 
Graţioasa Dilrubam, 
Trece 'n Brusa, liniştită 
Vieaţa în exil d'un an. 
Prinir'o frumuseţe rară 
Dilrubam a fost. născut 
Gelozia cea amară 
In sălbatica ghiulnară 
A Sultanului Mahmud. 

N 

L'ale-Olimpului picioare 
Se întinde-un verde plaiu; 
Printre flori desfătătoare 
Mii de păseri cântătoare 
Cântă ?n soarele de Mai. . 
Cu-ale sale minarele 
Ce se 'nalţă strălucind, 
Brusa pare, predomnind 
Dealuri verzi cu verzi vâlcele 
Cinse 'n râuri de argint.
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Pe torentul. ce mugeşte 
Printre chiparişi şi brazi, 
Pe când soarele sânţeşte 
O talică se opreşte 
Ocolită de cavazi. 
Servii-aleargă cu covoare 
Ce le-aşterne lângă râu; 
lar o grupă râzătoare 

- De hanime răpitoare 
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Vin să şază la pârâu. 
Una drag îşi împletește 
Perii săi strălucitori, 
Altele adună flori, 
Alta 'n apă îşi priveşte 
Ochii negri, arzători. 
Dar frumoasa exilată 
Fumă dintr'o narghilea, 
Și guriţa-i purpurată 
C'un parfum de flori cembată “ 
Fumu ?n. aer răspândea. 
Grupa lor se risipește 
Printre iarbă, printre flori; 
Dilrubam le însoţeşte : 
Cu-a sa roabă ce iubeşte, 
Şi cu negrii veghetori. 
Dar frumoasa hanimică 
Urmă-un flutur aurit, 
Ce în sboru-i ameţit, 
Ii luase-a sa gurică 
Pentru fragul pârguit. 
Graţioasă şi uşoară 
Fugen câmpul însmălţat; 
Desfăcut de cosicioară, 
Vălul ei se desfăşoară 
D'aurele legănat. 

-Dintr'o leasă înflorită 
Iese șeful veghetor 
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Ce urmează al ei sbor: 

— „Faţa-ţi este desvălită, 
Te-a vedea vr'un trecător!” 
Dilrubam se învăleşte 
In iaşmacu-i subţirel, 
Căci hadânul ce-i vorbește 
Cu cavazii săi soseşte 
Şi-i vorbește "ncetinel. 

— „Când al vieţii soare dulce 
Dupe munte va sânţi, 
Vieaţa ta va vesteji. 

lată soarele se duce, 
Dilrubam, tu vei muri!” 
Toţi cavazii cu ardoare 
Iataganul ridicau. 
Dar hanima plângătoare 
Le aruncă la picioare 
Vălii ce o coperiau. 

Frumuseţea sa divină 
Permecă p'ucigători. 
Din albaştrii ochiori 
Cade-o lacrimă senină 
P'ale feţei sale flori. 

Bi lăsară să le cază 
Fierul lucitor, încet, 

Şi jurară pe Profet, 
Faţa lui să nu o vază 
De-ar sdrobi acel alb piept. 
Vai! dar şeful se repede, 
Strânge gâtul ei de crin 
Cu-al ei lung păr de ebin. 
Printre arbori se prevede 
Incă soarele senin. 

Seara, vine parfumată; 
Lângă-un corp ne 'nsufleţit 
Şi de flori acoperit — 
Plânge-o roabă 'ngenunchiată,



135 Sub un arbor înflorit. 
* La a stelelor lumină 

Vine crudu-ucigător. 
— „Care fuse a sa vină, 
Zice fata ce suspină, 

140 S'o ucideţi fără dor?” 
—- „Astă moarte, căzuliţă, 
Dela mine n'am făcut, 
Dacă traiul ţi-e plăcut, 
Fă ca mica ta guriţă 

145 Să nu spuie ce-ai văzut!” 
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BLESTEMUL DERVIȘULUI 

In toată vieaţa voastră, pa voastră tristă, casă 
Să cânte baibuh! i 

O rudă să vă moară cu orice an ce pasă 
Şi voi să trăiţi încă, domniţi d'al morţii duh! 
Durerile trecute să le-aduceţi aminte! 
Uitarea dorul vostru să uite-a împăca! 
Plămânzi, să roadeţi iarba, ce naște pe morminte! 
Ghiaurul să refuze mormântu-a vă săpa! 
Să vă vedeţi.voi vița prin alţii rădicată! 

Căzuţi la băuturi, 
Să vă mușcaţi şi braţul şi mâna deşirată! 
Din lacrimile voastre să vă-adăpaţi, ghiauri! 
Să vă târîţi pe strade cu braţele rănite 

Pe hârburi, ne 'ncetat, 
Ca să simţiţi ce chinuri, ke suferinţi cumplite 
Această semenţie în lume a 'ncercat! 

Să auziţi în noapte, pe boarele sălbatici, 
O şoptă ca de lanţuri ce robii 'n lume port! 

„Pe ce veţi pune fruntea în visele fantastici p 
Să vi se pară vouă că-i capul unui mort! 
In- casa, unde puneţi piciorul vreodată 

Saflaţi vr'un adăpost, 
Să. intre cruda moarte de boale conjurată, 
Să nu mai fie pace, să nu mai afle rost! 
Pe orice-ţi pune mâna, țărână să se facă! 
Să veştejească floarea de care aţi atins! 

Să se usuce vinul ce grijile vă 'mpacă, 
Sau să se schimbe 'ndată în plâns de foc nestins! 

=
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FATA POPII 

De-aş fi paşă sau vizir, 
N'aş avea silef de fir. 
Nici seraiul de granit 
Cu pridvorul aurit; 
Nici bogate caicele, . 
Nici eunuci privighetori, 
Nici harem cu cadinele, 
Nici grădini cu scumpe flori; 
Dar mă jur pe Prooroc, 
Să mor fără de noroc! 
Aş veni la voi aici 
Cu o ceată de voinici 
Şi-aş fura, făr' de păcat, 
Fata popii din Gaiaţi, 
Cu păr negru şi bogat, 
Cu ochi dulci şi lăcrimaţi! 
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O NOAPTE DE AMOR 

I 

In fundu-acestui cadru ce ochii ne îmbată 
Eterul şi cu marea unesc azurul lor; 
Iar soarele ce-apune, pe marea azurată 
Revarsă-un fluviu d'aur, măreț, desmierdător! 

5 Pe luciu orizonte, acolo unde cerul 
Cu marea se îmbină, apare luna blând; 
C'un pas uşor pătrunde din ce în ce eterul, 
Și stânca se 'nveleşte sub umbre, negurând. 

„Imbălsămitul aer ce câmpul răspândește, 
10 Cu aerul de mare s'amestecă plăcut; 

Sub malul singuratec un val abia mugeşte; 
Zefirii -dulei aleargă şi undele sărut. 
Eram pe faţa mării în barca, mea uşoară, 
Pierdut sub raza d'aur cu ceea ce iubesc, 

15 A cării dulce buză atunci, întâia oară, 
Trăda cu fericire amorul ei ceresc. 
Vai! ale noastre simţuri erau -ca îmbătate! 
O flacără-amoroasă în inime curgea. 
Speranţa şi 'ndoiala, cu patimă "'ngânate, 

20 Din sufletele noastre 'suspine-adânci scotea. 

II 

Cine eşti, sufletul meu? 
Soarele are o soră? 
Auror' altă-auroră? 
Dumnezeu alt Dumnezeu? 
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25 Raza este-a ta zâmbire, 
Când eu te văz cu dor, 
Aurea a ta gândire, 
Şi suflarea, ta d'amor! 
lei surâsul de la zori, 

30 Strălucire dela stele, 

Şi în raza feţii tele 
Nasc-ale plăcerii flori. 
Raza soarelui poleie 
Buza-ţi mică de rubin, 

35 Lacrimile, o femeie! 
Iţi dau fermecul divin! 

III 

Oh, te iubesc! şi 'n focul ce sufletu-mi aprinde, 

Când eu te văz cu dor, 
Simţ, voluptatea care p'o flacără coprinde 

40 Când ea are să arză un crâng desfătător. 
Cu cât voi să astâmpăr această sete-adâncă 

Prin calde sărutări, - 
Cu-atât ea se 'ntărâtă şi se măreşte încă, 
Căci sufletu-ţi revarsă comori de răsfăţări! 

IV 

45 Ca, un fluture ce sboară, 
Prin deşertul azuros 
Legănat pe aripioară 
In eterul luminos, 

Sufletu-mi la tine sboară 
50 Printre valuri de amor, 

Ca o prefumată boară, 
Beat 'ferice d'al său dor. 
Eşti un fermec de 'mbătare, 
Spune blând, sufletul : meu? 

55 Eşti tu sânta răsfăţare, 
A acestui Dumnezeu? 
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Graţiile varsă dulce 
Trandafiri sub al tău pas, 
Și pe fruntea ta ce luce 

60 Visele din cer se las. 

V 

Cât de frumoasă şi dulee eşti! 
Ochii-ţi se umple d'un râu de rouă, 
De blânde raze, rechiamă nouă 
Visele vieţii cele cerești! 
Coamele tele, umbre curate, 
Par'car fi vălul graţiilor dulci! 
Pe sânu-mi capul tânăr când culci, 
Coama-ţi tresare de voluptate! 
Ca viţa verde şi mlădioasă, 
Ce 'ncinge-un arbor cu braţul ei, 
Pe vieaţa-mi tristă, pe anii mei, 
Te pleci tu blândă și amoroasă! 
Când al tău suflet arde d'amor, 
Sânu-ţi esală vorbe-adorate, 
Cereşti tezauri de voluptate, 
Necunoscute de muritor! 
Vieaţa cu roze se încunună 
Ca, o fecioară în sărbători; 
Aceste inimi, ca două flori, 
Ca două flacări ard, se consumă. 

VI 

Vin”, iubita vieţii mele, 
Răspândeşte ne 'ncetat 
Cupa tinereţii tele 
Cu nectarul parfumat! 

85 Vin”, te 'mbată de plăcere 
P'al meu sân ce arde 'n dor, 
Unde vai! ca tot ce piere, 
Va pieri al meu amor! 

x



- Oh! amoru-i vânt de noapte, 
30 Inimile sunt un lac! 

Vântul cade fără şoapte, 
Undele d'odată tac! 
Vin! la cel ce te adoară, 
Nu mai pierde un minut, 

95 Căci pe fiecare oară 
Fuge fermecul. plăcut! . 
Când din vieață te vei duce, 
Sufletu-ţi va fi 'ntrebat 
Ce-ai făcut parfumul dulce 

100 Anilor ce au sburat? 
Caută a face ştire 
Gast,.parfum desfătător, 
AFaSSăthit cu fericire: 
Gura dulcelui amor! 

VII 

105 Vorba-ţi desfătări mi-aduce, 
O, amantul meu plăcut! 
Voiu să lupt; dar faţa-ţi dulce 
Cum o văz, eu m'am pierdut! 
Dulci sunt ochii-ţi pentru mine! 

110 Domnul meu! amantul: meu! , 
Dulci ca zorile divine! 
Dulce cată să-ţi fiu eu! 

VIII 

Tu mă iubeşti? zi încă acest cuvânt frumos! 
El dulce mă învinge! 

115 Vai! pentru 'ntâia oară cuvânt aşa voios, 
Aşa plăcut, ferice auzul meu atinge. 
La aste vorbe luna surâde voluptuos 

Şi de amor tresare! 
Şi florile pe vânturi revarsă-al lor miros 

120 Şi sufletu-mi saprinde, suspină cu 'ntristare. 
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Când soarele răsare, pieri-va 'n viitor? 
Nu risipi, o soartă, credinţa mea cea dulce! 

IX 

125 Când văzui întâia dată 
Chipu-ţi dulce şi plăcut, 
O, frumoasă adorată, 
Chipu-ţi mi-era cunoscut! 
Printre vise ideale 

130 Ce pe vieaţa-mi au plutit, 
Prin imagini virginale, 
Totd'auna te-am zărit, : na 
Ce mi-aduci, o, bucurie! 
Din locașul tău ceresc? 

135 Vino şi îmi spune mie! 
Eşti frumoasă, te iubesc! 
Adu-mi sânul tău ca crinul 
Unde dulci dorințe cresc, 
P'a ta buză chiar suspinul 

140 E un sun dumnezeesc! 
Oh! dă-mi mie, dulce nume, 
Aste daruri ce aduci, 
Căci prin suferinţi în lume 
Merit aste bunuri dulci! 

X 

145 Tu mă iubeşti, o dragă, şi temerile mele 
Nau fost decât păreri? 

Tu n'ai avut pe altul în gândurile tele 
Şi nimeni n'a zis ţie cuvinte de plăceri? 
Te superi, mi se pare? vai! ochii-ţi lăcrimează! 

150 Suspini, o dulce dor! 
Amorulu: meu iartă! şi lasă ca p'o rază 
Să mi te soarbă ochii-mi sau lasă-mă să mor! 
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Fruntea ta din negru-ţi păr: 
lese ca o dimineaţă 

155 Din a nopţii deasă ceaţă 
Revărsând lumini din cer: 
Dar pe buzele-ţi arzânde 
Sărutări divine cresc, 
Unele se pârguese 

160 Ş'altele se nasc plăpânde. 
Peste sânul tău de crin 
E o vale ce: pătrunde 
Sub o umbră ce-o ascunde, 
De mistere loc divin! 

165 Nimenea nu desvăleşte 
Ast frumos, ceresc locaș! 

Nicio umbră nu umbreşte 
Raza-amorului gingaş! 

XII 

Tot de amor se 'mbată pe undele plăcerii 
110 . Şi zice: „să iubim!” 

Pe mare focul lunii, pe roze vântul serii, 
Şi buza mea pe buza-ţi, o, suflete sublim! 

XIII 

Ceru-i semănat de stele, 
Aerul îmbălsămit. 

175 Noaptea, dulcea vieții mele, 
Cursu-i dulce şi-a oprit; 
Raza, serii 'mbălsămită 
Răspândește-al ei parfum, 
Vino, dulcea mea iubită, 

180 Să beau sufletu-ţi acum! 
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Orele,-ale tele sclave, 
Iţi deschid frumosul sân, 
Şi cu degete suave 
Varsă-amorul tău divin. 
Ţie-amorul împleteşte - 
Verzi cununi de desmierdări! 
Fericit cel ce răpește 
Tinerele-i răsfăţări! 
Vezi tu, noaptea e nebună, 
La suspinele d'amor 
Cer, pământ, eter şi lună 
Aiurează, se 'nfior! 

Timpul vestejeşte toate; 
Mâne nu te va cruța! 

Dulce floare, mâne poate, 
Tristă te vei scutura! 

„AIV 

Vino, sânu-mi astă dată 
Ți-e deschis, amantul meu! 
Vino iute şi te 'mbată, 
De plăceri ce-ţi dau drag eu! 
Te grăbeşte, dulce soare! 
Orele se schimbă ?n sbor! 

O femeie este-o floare, 
Floare este-al ei amor! 

Astăzi ne surâde nouă; 
Dar se 'nturnă despre vânt; 
Vin' pe sânul meu de rouă, 
Apoi stinge-te 'n mormânt! 
Sânii mei sunt dragi grădine 
Ce amorul, numai el, 
Le deschide pentru tine, 
Pentru tine singurel. 
Timpul chinuri ne urzeşte, 
O, -amantul meu divin!
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230 

235 

240 

215 Ora, trece, se topeşte 
Şi ne zice: să iubim! 
O, cerească desfătare, 
Ochii mei în foc se scald, 
Mor! 'şi corpul meu tresare 

220 Ca un crin sub vântul cald! 

XV 

Vezi tu pe orizonte. azurul mării line 
Cu-azurul cel din spațiu unindu-se, pierind? 
O rază cu o rază, lumină cu lumină, 
Şi umbrele cu umbre, fiinţa, lor unind? 
Aşa să se unească, în astă, noapte-arzândă, 
Amorurile noastre ce ?n flacări se consum! 
Suflarea-mi cu suflarea-ţi cerească, îmbătândă, 
Sărutu-mi cu sărutu-ţi, şi fumu-mi cu-al tău fum! 
Dar pentru ce plângi oare, o, dulce adorată! 

De ce frumosu-ţi sân 
Revarsă dulci suspine în noaptea parfumată? 
— Oh! sunt prea fericită, amantul meu divin! 
— "Tu ești prea, fericită! o fericire lină 

Revarsă-inima mea, 
In inima-ţi arzândă ca, flacăra, divină, 
Şi-a sărutării tele dulceaţă va să bea. 
Mă lasă, al tău suflet să-l beau cu fericire 

Inirun sărut de foc! 
Mă lasă-a ta suflare s'o beau eu cu uimire 

» Apoi să mor pe loc! 
+ 

21. Scrieri alese. 
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LA O MICĂ FATĂ DE GREC 

Imi ceri a-ţi face versuri, a poeziei floare, 
Născută 'n vânturi calde, în ţări de desfătări 
Ce-alese aurora să-şi mire râzătoare 
In ale vieţii-ţi roze cereştile-i colori. * 
Să cânt copilăria-ţi? ah! cată dar a-ţi spune: 
Ar trebui un cântec mai dulce, mai curat, 
Ca şoapta sărutării ce zefirul depune 
Pe sânul dalb al mării de stele sărutat. 
Şi lira mea pierdut-a parfumul tinereţii 
Şi dacă, câte-odată, am mai versificat, 
Acele versuri seamăn, sub umbrele tristeţii, 
Ca niște flori ce 'n iarnă au fost întârziat, 
Copilă, când buchetul ce anii juni formează 
Va străluci pe frunte-ţi cu focul său cel sânt, 

" Pieri-vor ale vieții-mi flori ce mă desfătează, 
Şi vieaţa-mi, şi cântarea-mi se vor răpi de vânt. 
Atunei, ferice perlă, dupe aceste maluri, 
De-i fi tu întrebată de bardul călător, 
Zi că el suferise pe-ale vieţii valuri, 
Dar că iubea copila, chemând-o mică sor.
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CONRAD 

(Din cântul întâiu, lonienele), 

Era când farul lumii, în mare apuind, 
Poleie rochia nopţii cu stele de argint 
Şi'n calea sa umbroasă, sub negrele-i picioare, 
Aşterne valuri albe suflate de dulci boare, 
Munţi, plaiuri, văi râzânde și fragede grădini, 
Ce "'nnoată în oceane de umbre şi lumini. 
Cotind pe Cornul d'aur, ieşea, în Propontide 
Un vas spărgând cu pieptul tărâmele lichide. 
Dar cine-i omu-acesta ce'n vas stă izolaţ? 
E trist sau este mândru? mai mulţi au întrebat. 
Un servitor răspunde cu oarece sfială;: 
Că, Ţara Românească e ţara sa, natală; 
Conrad e al său nume; că este exilat, 

„El pentru libertate poporu-a rădicaţ. 
15 

20 

25 

Proscris din a sa ţară, el fără ţel se duce 
Oriunde îi surâde un cer senin şi dulce; 
Dar cugetele sale se *nturnă ne'ncetat 
Spre patria iubită ce'n doliu a lăsat... 
Credea în viitorul promis umanităţii, 
Precum și în triumful justiţiei, verității, 
Deşi avea momente, când sufletu-i coprins 
De cugetele sceptici, părea sdrobit şi stins. 
Iubea, să facă versuri, deși prea, rar le scrie: 
A strânge arta 'n reguli, credea că-i o sclavie. 
Era poet el însă în suflet şi scria 
In proză pitorească tot ceea ce simţea. 
El trece toată noaptea sub domele tăcânde, 
S'asculte armonia naturii îmbătânde. 
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30 
In toate-aceste locuri, oriunde el priveşte, 
Apare-o lume moartă, cen suvenir trăieşte. 
In MHelesponte, vasul pătrunde liniștit. 

" Conrad rădică fruntea şi pare 'ntinerit. 
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Colo fusese Sestos, locaş de desfătare, 
Ce-amintă dulce nume şi-l trage din uitare: 
Pe graţioasa, Hero cu genele de: fir. 
Aşa Conrad deşteaptă acest trist suvenir: 

„Lu zee cu păr d'ambru şi tânăr adorată, 
In templui dela Sestos, locaş desmierdător, 
Ascultă, preoteasă, pe Hero 'namorată, 

Şi vin în ajutor! 
Această lungă noapte Leandru meu nu vine! 
In dar veghez în turnu-mi și farul am aprins! 
Sufla pe mare vântul și prin întunecime 

Ast far de vânt sa stins! 
De ce nu vine încă, poți tu a-mi spune, zee, 
Rămas-a în Abidos de vânt împotrivit? 
Sau marea amorată de dânsul, Oytheree, 

In unde-i l-a sorbit? 
De juna preoteasă ce-ţi servă, zi şi noapte, 
O zee, te îndură şi spune un cuvânt. 
Phebus acum apare şi nişte crude şoapte 

Aud trecând pe vânt”. 

Aşa se roagă Hero la zee cu 'nfocare. 
Oyprisa nu răspunde. Phebus a răsărit; 
Şi corpul lui Leandru sdrobit, adus de mare, 

Pe mal sa tipărit. 
. Amanta desperată revarsă în suspine 
Durerea ce se naște în sufletu-i duios, 

_Și plângerile sale d'amărăciune pline 
Răsună dureros: 

„Sub mirţii ce se 'nclină pe templul Cythereei, 
„Eu, Hero, preoteasa şi favorita, zeei, 

-
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„Când soarele dispare în aburi de rubin, 
„Pe harpa-mi de ivoriu cântam un imn divin; 
„Văzui trecând la templu Leandru "'ntâia oare, »El îm păru mai dulce decât frumosul soare. 
„+D'o patimă arzândă tot sânu-nii fu cuprins; „Luptam a stinge focul, dar focul fu nestins! »Rugai pe Oytherea să vie ?n apărare, 
„Dar ea vărsă în sânu-mi o flacără mai mare! »„Leandru înţelese cât el era, iubit, 
„Cântările-mi arzânde ferice i-au vestit, 
„Cu degete de roze amorul îi deschise 
„Ast sân plin de iubire, de fermece, de vise; „Perfida Cytheree, pe fruntea astui loc 
„Făcând ca să plutească. cosița sa, de îoc, „„Pretumul voluptăţii în aer revărsase; 
„Tot sufletul de dânsul în Sestos se 'mhbătase. „O timp de fericire ce nu pociu să exprim, 
„Amor, o foc din ceruri, o simţimânt sublim! „Cum vă schimbarăţi cursul şi Gum divina, miere „În “cupa vieţii. mele s'a prefăcut în fiere! 
»„Leandre, dulce soare al șufletului meu, 
„Tu ai pierdut lumina ce-atât iubisem eu!, „Stins, tu te 'nclini pe țărmul ce cu a ta junie „Se "mpodobea, ca, noaptea, cu steaua aurie. 
»D'acuma, întristarea domni-va-cu dulci şopţi „Şi pasărea Minervei va "'nlocui prin nopţi 
„Suavele acorduri, ce două lire june 
„Pe boarea, dulce-a serii făceau ca să răsune. „lar tu, o muma Herii, plângi pe copila ta! „Cosiţele-i bălae nu vei mai răsfăţa,! 
„Zei cruzi, oh! dela Hero ce în durere geme „Primiţi drept sacrifice profundele blaspheme! „Voi aţi vărsat în sânu-mi amorul fericit, 
„ȘI voi loviți pe Hero, zei cruzi, căci a iubit!” Aşa se plânge Hero pe turnul după mare; 
Şi mai plecând în lacrimi vederea spre pământ, 
Ea se aruncă ?n valuri, și Soarele răsare 

P'albastrul ei mormânt. 
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Aşa lăsa să cânte în vaga suvenire 
“ Conrad, în Helesponte, poetica-i gândire. 
Acolo fuse Troada 2), pe unde-au strălucit | 
Eroii ce poetul Omer a nemurit. 
Aceste-antice locuri, aceste mari ruine, 
D'ussita omenească vorbese cu mult mai bine 
Decât o poate spune orice religiuni, 
Orice filosofie, nebune ficțiuni! 

Ce lucru-i câmpu-acesta? O urmă de turbare, 
De patimi frământate în oarba, esaltare; 
Un lac fatal de sânge, ce muritorul chiar 
Vărsa să mulţumească, instinctul său barbar; 
O luptă între semeni: popoarele nebune | 
Luptând ca să împace fatal' ambiţiune 
Acelor ce-i guvernă, crezând că se muncesc 
Să aibă o libertate -pe când ei se robesc. 
Crezând să, dobândească un nume, ficţiune! 

Şi cărei zic putere, mărire, naţiune! 
Bi uită că s'arată, un timp când toate mor, 
Când un mormânt pe toate apare 'ntristător. 

Acesta-i rezultatul atâtor lupte crude, 
Atâtor intrigi, crime, dureri, amare trude, 
Tot, un mormânt? acolo se sting şi pasiuni 
Şi vieaţă şi durere, mărire, slăbiciuni; 
Virtuţile din toate las încă-a lor lumină 

P'a secolilor umbră ce pe trecut declină; | 
Profită muritorul d'aceste lecţiuni? 
Ce-i dă amar mormântul atâtor naţiuni? 
Acum ca altă dată tot vechea rătăcire 
Conduce p'astă. cale sărmana omenire! 
Nimic decât în formă vai! răul n'a sehimbat, 
Religiuni, doctrine schimbând neîncetat; 
Şi însuşi cugetarea, născând în libertate, 
Fatala moştenire tot n'a putut abate! 
Resbelul între populi urmează, ca ntrecut; 
A fi un Cain încă tot omul € născut,
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Şi cauzele triste sunt tot; acele care 
Produs-au aste lupte fatale şi barbare; 
Şi popolii, ei însuşi, al sângelui trist fum 
Cu nume de mărire, de glorie 'ncunun. 
Aceeași rătăcire ce popolii domină, 
Pe indivizi în parte nu cruţă: tot suspină, 
Tot geme, tot se plânge, vai! dela om la om! 
Tot, tot dela, coliba pierdută pân' la tron! 
N'a ars destulă smirnă p'altarul Providinţii? 
Și na pătruns la ceruri profumul suferinţii? 
N'a suferit atâta sărmanul muritor? 

„_Eternizat-a timpul, din toate lungu-i dor? 
Conrad gândeşte astfel şi ochii lăcrimează. 
Pe vechile ruine el doru-şi întonează. 

„Pe ţărmu-acesta, negru a fost acea, câmpie 
Ce timpul în unire cu omu-a ruinat; 
Acolo fuse 'Troada, fu marea bătălie 

Ce Omer a cântat. 
Tot a pierit din lume: şi splendida cetate, 
Şi popolul acela ce-aici a locuit, 
Şi mândrele falange, de lauri cununate, 

Tot ce a, vieţuit, 
Afară de poema cu cânturi imortale 
Ce fiul Ioniei în urmă-i a lăsat; 
Omer! tot vieţueşte în versurile tale 

Can timpii ce-ai cântat. 
Să stăm la umbra, serii, să plângem muritorul, 
Prin spirt atât de mare, prin lut atât de mic, 
El, ce răpeşte vântul precum răpeşte norul 

Şi nu mai e nimic! 
Ah! daca, cum visează divinele fiinţe, 
Că dincolo de moarte lumină alte zori, 
Aşteaptă altă vieaţă, şi fără suferinţe, 

Sărmanii muritori; 
O să găsim p'aceia, ce am iubit în lume, 
Și moartea, fără zile trăite, i-a răpit, 
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Te voi afla pe tine, frumos şi dulce nume 
Ce-atâta am iubit! 

Acolo, fără lutul supus la suferinţă, 
De voluptate sântă, d'amorul influit, 
Vei îmbăta, tu dulce sărmana mea, fiinţă, 

O suflet fericit! 
De când lăsaşi tu vieaţa eu sunt străin în lume, 
Şi zilele-mi în umbră iau sborul lor şi trec: 
De câte ori în juru-mi răsună al tău nume, 

De lacrimi eu mă'nnec! 
Dar daca dupe moarte tot piere, încetează, 
Şi daca niciodată nu te voiu mai vedea, 
Tu vei trăi prin cântul ce lira, îţi păstrează. 

O, fericirea mea! 
Din traiul astor oameni ce-a, mai rămas? morminte! 
Șacalul şi cu fiii superbei Engliteri 
Au împărțit rămasul acestor oseminte, 

Scobind în negre seri! 
Dar numele lor încă plutesc cu strălucire 
P'a, secolilor noapte, ca, stelele 'n eter. 
Voi — umbre — ce vă pasă de este nemurire, 

De este vieaţă 'n cer! 
Și ce îţi pasă ţie, sărmană, tristă humă, 
Să ştii ce te aşteaptă când lumea, vei lăsa? 
Vezi tu pe faţa mării trecând un val de spumă? 

El e figura ta. 
Nu eşti sătul -de vieaţă, de suferinţi amare? 
De vise fericite ce nu se împlinesc? 
Oriunde este  vieaţă, sub umbra ei apare 

„. Dureri ce vestejesc! 
Când vei vedea tu râpa zâmbind pe scurta-ţi cale, 
Om laș, te reîntoarce, și crede de voieşti! 
Vai! daca-a ta credinţă, în chinurile tale 

Tu poţi să o regăsești!” 

Prin umbră şi lumină, pe-albastrul Helesponte, 
Pluteşte vasul; pacea s'anunţă p'orisonte.
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'Tenedos este-acolo 3) cu: clima răpitoare 
Sub care rivalisă frumoasele fecioare 
Prin graţie, dulceaţă, cu crinu "'mbălsămit 
Ce crește şi surâde pe stânca de granit. 
Imi place frumuseţea cu bucla sa bălaie, 
Când creşte 'n Oriinte sub soare de văpaie! 
Ba este ca o boare din Nord ce-a răcorit 
Un aer cald şi dulce, un foc de Răsărit. 

Conrad văzu pe vasul pe care el venise 
O frumuseţe rară, un raiu ce se deschise! 
Stambulul. o crescuse şi-o înturna, acum 
Frumoasă ca o floare cembată prin prefum. 
Avută, măritată, venea să vază încă 
Tot ce lăsase 'n urmă p'această stearpă stâncă. 
Oricât proserisul nostru părea descurajat, 
latâta frumuseţe se simte-adâne mişcat. 
El nu ştia 'nainte ce are să admire, 
Această, formă plină de mare strălucire, 
Sau inima frumoasă, sau spiritul gingaş 
Acestei dulci fantasme, cu chipul drăgălaş. 
Aici s'opreşte vasul, desbareă pasagerii; 
El ne rechiamă vieaţa — imagine a durerii, 
Ce'n calea-i înflorită ici colo, când și când, 
Depune călătorii pe câte un mormânt. 
Conrad cu ochii 'n lacrimi, aruncă o cătare 
Pe 'Tenedesiana pierind în depărtare. 
Mult timp suava umbră din noaptea suvenirii, 
Frumoasă şi divină ca umbra fericirii, 

P'a lui singurătate venea de multe ori, 
Venea, precum o rază sarată între nori. 

Dar ziua, se retrage în grotele umide 
Acestor munţi în care cel mai înalt o 'nchide. 
Răsari, bălaie lună, pe cerul tău cel pur, 
Lumină calea noastră pe brazdele d'azur! 
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Te leagănă tu, mare, delicios tezaur! 
Sub boarea ce resfiră acest polei de aur, 
Ce-ţi împrumută, cerul în semn d'al său amor; 
Te leagănă, murmură, deliră "'ncântător! 
Tu singură sub ceruri robia nu ştii încă, 
Tu singură, o mare puternică, adâncă, 
Teribilele flote, le “nneci sau le sdrobeşti, 
Trufia omenească tu crad o umilești. 
Ca, cerul, pentru lume, tu ești străină,-o mare; 
Ai altă destinată, imperiu de 'mcântare! 
Frumoasă, râzătoare, plăcută 'n timpul lin, 
Sublimă, impozantă când timpii aspri vin, 
In zi, în noapte, seara, în alba dimineaţă, 
Un fermec fără nume.se varsă p'a ta faţă. 

Pe valurile tele ce ne'ncetat murmur, 
M'ai legănat tu dulce, sânt element d'azur. 

- D'o patrie frumoasă, dar dată moştenire 
Tiranilor în secoli,: respins, a mea, iubire, 
Pe sânul tău, o mare, se leagănă cu dor; 
Tu i-ai luat ei locul în sântul meu amor. 
Şi valurile tele sălbatici, furtunoase, 
N'au fost atât de aspre, atât de fioroase 
Ca fiii ţării mele, ca cruda tiranie 
Sub care pleacă fruntea sărmana Românie! 
Eu te iubesc, o mare, p'al cărei sân curat 
E liberă gândirea ca, valul tău spumat. 
De câteori suspinul și lacrimele mele 
S'au mestecat cu vântul şi valurile tele! 
De câteori pe sânu-ţi, sau dupe-un nalt granit, 
Privind cu voluptate -cuprinsu-ţi aurit, 
Sorbind prefumu-ţi dulce şi legănându-mi dorul, 
N'am revărsat eu lacrimi ce-mi înspirase-amorul ! 
O zile de juneţe, de vise, de 'ncântări, 
Ce vă râdeaţi ferice d'oricare suspinări, 
Ce v'aţi făcut voi oare? atunci nu cunoscusem 
Ce este-această lume, atuncea nu băusem



280 

285 

290 

295 

305 

310 

Din cupa îndoielii veninul cel amar 
Ce stinge orice vise în vieaţă mai apar! 

Dar Lesbos se arată.4) P'albastrul horisonte, 
Apare-un nor de vase plutind spre Helesponts, 
Vedere minunată ce niciun muritor 
N'a eunoscut în vieaţă p'ast câmp desfătător! 
Acest nor este flota puterilor unite 
Mergând să 'nfrâne sborul trufiși moscovite. 
Curând şi largi: torinte de sânge omenesc 
Vor curge paste valuri ce dureros mugesc. 
Oh! fie c'acest sânge ce se revarsă-acum, 
P'aHarul libertăţii să poarte-al său prefum! 
Căci lumea toată geme sub barbară asprime! 
Oriunde pui privirea, vezi lupta din vechime, 
Vezi dreptul cu-arbitrarul luptând necontenit 
Şi totd'auna dreptul se vede biruit! 
Ai crede că destinul cu răul s'aliază, 
Cu cel nedrept conspiră, cu crima triumfează! 
Luptaţi, armate mândre; căci sângele vărsat 
P'altarul libertăţii e binecuvântat. 
Dar sunteţi oare siguri că voi mergeţi nainte 
Să faceţi :să triumfe sublimele cuvinte? 
O Francie generoasă, şi mare pe pământ, 
Anglie, tu regina ce-aposul elemânt 
Iți recunoaște lanţul și aspra ta dreptate! 
Luptaţi să daţi voi oare la popoli libertate? 
Puteţi voi face liberi .p'alţi popoli subjugaţi, 
Voi care-aveţi popoare în lanţuri să păstraţi? 

O tu amantă rece a soarelui, o lună, 

Ce te rădici din valuri şi treci în noaptea brună, 
Ca, să lumini departe pe'ntinsul elemânt 
Cărarea, marei flote cu pânzele în vânt, 
Imi spune-acuma, mie, ge când lumini în lume 
Și de când libertatea primi deşertu-i nume, 
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Văzut-ai tu vr'odată pe popolii titani 
Mergând să, libereze p'alţi popoli de tirani, 
Vărsând torenţi de sânge, şi când îi liberară, 
A lor chiar tiranie nu fuse mai amară? 
Din începutul lumii puţin s'a progresat. 
Vai! omul pretutindeni rămâne neschimbat! 
Când vede-această flotă aşa, Conrad gândește, 
Căci el avea credința că nu se desrobeşte 
Un popol niciodată, de jugul cel mișel, 
Decât prin sacrifice, decât prin însuşi el. 
Sub ochii lui se 'ntinde câmpia cristalină, 
Pe care dominează a umbrelor regină. 

Fi au ajuns la Lesbos, al Saphii vechiu locaş, 
Ce-o dulce poezie făcuse drăgălaş. 
Acolo Corneliei Pompei o zi apare, 
Invins de Juliu Cesar, sdrobit de întristare, 
Dar nepierzând speranţa, în viitor, în zei; 
Cornelia cu lacrimi blasphemă soarta ei.5) 
Oh! d'ai fi dat tu vieaţa la, cel mai splendid nume, 
Atâta renumire m'ai fi aflat în lume, 
O prefumată Lesbos, pe cât tu ai avut. 
Căci Sapho p'aste ţărmuri odată s'a, născut. 
Pierit-au toţi eroii, toţi regii, toţi tiranii; 
lar tu cu două ode ce nemuriră, anii, 
Trăieşti, poetă dulce şi încă vei trăi, 
Pe cât acele strofe nu se vor risipi. 

Tu suferişi în vieaţă, fiind dispreţuită,; 
Dispreţul învelește a bardului arsită, 
Când toţi sorbeau nectarul, tu beai amar venin! 
Poetul jos în lume va fi ca un străin; 
Dar cerul îl răzbună când nu mai este 'n vieaţă.: 
Acei ce-l. persecută se duc, dispar în ceaţă; 
El singur mai trăiește, căci vieaţari pe pământ 
Incepe din momentul când intră în mormânt.
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Dar noaptea se coboară şi zefirul adie; 
Şi-un pasager intoană această melodie: 

„Eu plec pe alte ţărmuri sălbatice, străine, - 
Iar întristarea crudă cu ochii lăcrămaţi 
Se 'nclină peste sânu-mi şi zice cu suspine: 

„Lu ştii? noi suntem fraţi? 
Te-am legănat pe braţe cum ai venit în vieaţă, 

P'a ta copilărie eu singură-am veghiat 
Și fruntea ta ce nimeni în lume nu răsfaţă, 

Tot eu am răsfăţat. 
Oriunde te vei duce, eu voiu veni cu tine; 
Şi când te vei întoarce şi nu vei mai găsi 
Fiinţele dorite şi sânu-ţi, de suspine, 

Amar se va, sdrobi; 
Când tu te-i crede 'n vieaţă străin şi neferice, 
Eu voiu veni a plânge cu tine, ce iubesc; 
Tot eu voiu zice ţie: nu eşti străin aice, 

Eu nu te părăsesc!” 
Așa răsună 'n noapte un cântec de durere. 
De ce Conrad ce-aude, suspină în tăcere? 
Ce este între dânsul și cântecul de dor? 
In velele plutinde adie vântu-uşor 
Şi marea deşteptată rădică alba, frunte, 
A stelelor regină dispare de pe munte 

Aici trăia cu Sapho Alceu, poet ostaş; 
EI a iubit poeta cu braţul drăgălaş; 
Dar ea rămase rece la sânta lui iubire. 

Aşa Conrad descrise această suferire: 

Alceu către Sapho 

Părăul stinge focul; dar lacrimile mele 
Nu stâng aceste flacări ce sânul meu coprind,. 
Şi cum vor stinge focul când foc sunt însuşi ele? 

Mai mult ele l-aprind! 
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Sar despica şi piatra când ar putea s'audă 
Adâncile suspine din sânu-mi arzător! 
Tu Sapho, eşti mai rece, tu Sapho, eşti mai crudă, 

Tu nu simţi niciun dor! | | 
Când eu te văd, frumoasă ca blonda Dionee 
Şi-aud pe lira d'aur. cântarea ta de foc, 
Aş vrea să cază zeii, și tu, şi tu, femeie, 

Tu să rămâi în loc! 
Prin liră şi prin spadă străluce-a mea junie, 
O glorie 'mdoită pe fruntea mea priveşti, 
Amorul meu € sincer. O Sapho, spune mie, 

De ce-l dispreţueşti? a 
Te blestem! al tău suflet d'amor să se consume 
Şi să iubeşti p'acela ce nu te va iubi, 
Să ţi se pară ţie cel mai frumos din lume 

Care-a putut a fi! 
Când nu vei fi cu dânsul să te usuce dorul, 
lar când vei fi cu dânsul să simţi disprețul său! 
Să vezi tu p'altă nimfă ce-i poartă tot amorul 

Să, suferi dorul meu, 
Ca să 'nţelegi ce chinuri încearcă jos în lume 
Acela ce-iubeşte. şi e disprețuit. 
Să ştii cât mi-ai fost dragă, poetă cu drag nume, 

Să ştii ce-am suferit! 
Tu, zee cu păr palid, frumoasă Cytheree, 
Fă astăzi o minune, eu sunt poetul tău: 
Fă, să iubească, Sapho, fă. graţioasă zee, 

Răzbună pe Alceu!” . 
Aşa cânta poetul și Cyprisa-l aude, 
P'Amor ea chiamă *ndată: „Purcede, fătul meu, 
Şi simţurile Saphii cu patimile crude 

Pătrunde-le, voiu eu! 
Amorul să devoare cu flacăra-i cerească 
Femeia ce cutează a i se 'mpotrivi, 
Pe. cel ce niciodată pe ea n'o să iubească. 

Tu fă-o d'al iubi!” 

,
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Ea zise; și Amorul, ascultător, coboară 
Prin domele supuse lui blondul Orion; 
La, Lesbos se opreşte, şi Sapho, vai! adoară 

Şi moare de Phaon.6) 

Departe goliul Smirnii la călători apare. 
Conrad înturnă ochii ce rătăcea pe mare, 
Zărește-aceste țărmuri d'antice suveniri, 
De mari virtuţi trecute, de triste suferiri, 
El saluta pământul ce îi aduce-aminte 
De Omer, cu aceste amari şi dulci cuvinte: 
Fii binecuvântată — o Smirnă de demult, 
Cetate-eoliană ce barbarii insult! 
Nu este altă ţară Val cării dulce soare 
Să nască, să'nflorească femei mai răpitoare! 
Fecioarele-au prefumul de flori din Răsărit 
Nevestele-au ardoarea, de vânt îmbălsămit 
Ce Lybia trimite şi marea-i dă răcoare; 
Lumina variată de raze trecătoare, 
Ce se resfrâng în noapte pe valul de azur, 
Au frăgezimea serii, al ei divin murmur. 
Colo se 'nalţă Pagus domnind p'aceste ape, 
Acolo fuse templul nălţat lui Esculape, 
P'a, cărui colomnadă de marmur oglindind, 
Se restrângea lumina oceanului spumând. 
La naşterea lui Meles, vezi scorbora de fală, 
In care scrise Omer poema imortală. 
Aici născu, aice se zice că-a trăit, 
A lumii răutate aici a suferit. 
Aici grenadul, mirtul, olivier şi laur, 
Se luptă prin coloare de purpură şi d'aur 
Imbălsămind ferice locaşul răpitor 
D'eternă primăvară, de vise şi d'amor. 

? 

Dar sub aceste clime frumoase, prefumate, 
Ce sunt aceste turme de sclavi întârziate, 
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Ce cale aceste locuri şi cu presinţa, lor 
Atristă cadrul vieţii, superb, desfătător? 
Vai! ele ne rechiamă fatala barbarie! 
E sclavul şi cu domnul; o lume ce'ntârzie! 
Egali în barbarie, fanatici în credinţi, 
Beau d'opotrivă valul amarei suferinţi! 
Nu simt ei trebuința mai fericiţi să fie, 
Şi nu roşesc de vieaţă josită prin sclavie. 
Când ochiul nostru vede pierind acest focar 
Al artelor, ştiinții, noi suferim amar. 
Dar să nu cure lacrimi! atâta, rătăcire 
Domneşte sub această: amară suferire 
Incât al nostru suflet nu poate-a mai avea 
Decât un râs ironie în desperarea sa. 

Aşa Conrad salută aceste ţărnuri -sânte, 
De ţara sa, robită el își aduce-aminte. 
O ţară, tot poporul ce'n glorie-a trecut 
Iși are timpul vieţii în care a născut, 
In care cântă, strânge cunune luminoase 
Prin lupte, prin ştiinţe, prin artele frumoase; 
Precum şi-un timp de viţiu ce-aduce pe tirani, 
Ce-aduce cruda moarte, cei mai din urmă ani. 
Avuşi şi tu, o ţară, o dulce Românie, 
Un timp de libertate, un timp de vitejie; 
Avuşi şi tu un nume, avuși şi tu cununi, 
Şi locul de onoare prin alte naţiuni. 
Dar moliciunea urcă pe tronul tău, o ţară, 
Şi vieaţa ta d'atuncea a, devenit amară! 
Veni-vor zile rele când pe tunica ta 
Străinii între dânşii sorţi cruzi vor arunca, 
Când fiica Idaliei, precum şi trădătorul 
Vor semăna ruşinea să-ţi facă viitorul, 
Când omul cel de bine, de răi va fi lovit 
In numele virtuţii, popor nefericit! 
Și voi, popoare slabe, în curse abătute, 
Veţi cununa tâlharii şi veţi lovi 'n virtute.
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Mlăstara ce va naşte p'această rădăcină, 
Va răsări din lacrimi ca putreda-i tulpină. 
Al ei suc va. fi veşted și sufletul bătrân, 
Nu va avea juneţe, sărman popor român! 

Nu vei afla la dânsa decât indiferință 
In sânta ta căldură şi'n nobila-ţi credinţă. 
Va concentra în aur tot simţimântul său, 
Semn precursor de moarte... atuncea Dumnezeu 
Se va 'ndura, de tine, te va chema, la vieaţă, 
Va risipi din ochii-ţi a morţii crudă ceaţă... 
Atunci el va alege din neamul tău căzut, 
Un om — ca, să desfacă 'tot răul ce-au tăcut. 

Dar orele se scură şi ziua se arată, 
Şi seara iar urmează de vise 'nconjurată. 
"Conrad simţea în sânu-i un dor necunoscut; 
Pe podul singuratic şedea el abătut, 
Sbura pe valuri vasul condus d'o vie boare; 
Cer, aer, valul mării, c'o palidă coloare 
Se înveleau, și luna, pe cerul incolor 
Părea că meditează p'al lumii aspru dor. 
Moderatorul vieţii se cufundase 'n mare. 
Ca o sprânceană neagră, pământu "n depărtare 
In umbră şi în raze se mai vedea mijind; 
Şi valuri după valuri veneau ca, turme-albind. 

Conrad aude-atuncea o dulce armonie. 
Mai multe voci unite, voti pline de junie, 
De simţimânt fierbinte, voci pure, femeieşti, 
"Rechiamă-acele-acorduri din coruri îngereşti. 
Aceste voci lăsară pe sânul serii dese 
Ast imn pe care vântul ferice îl culese: 

„O Doamne! vieaţa-i lungă, şi-amară suferinţă; 
Jar omul este-o iarbă ce vântul a 'pălit; 
Vânt, vino de răpește plăpânda mea fiinţă! 

Destul am vieţuit. 
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Scuteşte muritorul ce nu cunoaște fierea 
Din care se adapă sărmanii trăitori 
Și n'a văzut pe frunte-i umbrindu-se durerea, 

Ca bruma peste flori. 
Dar eu, a cării vieaţă veni ca, dimineaţa, 
Născută ?n vijelie, la ce voiu vieţui? 
A vieţii primăvară şi-a scuturat verdeajţa 

'Nainte d'a. 'nflori. 
Junie,-amor, plăcere, şi gânduri fericite 
In cursul vieţii mele, nu, nu le-am cunoscut! 
Şi din cununa vieţii dorinţele junele 

Pe lacrimi au căzut”. | 
Aşa cântau cinci vergini surori diaconese, 
Ce căutau prin insoli dureri a vindeca, 
Vai! ele ce durerea în lume alesese 

Să facă prada sa!7) 

Colo înalte râpe se învelesc în nor, 
Cu creştetul fantastic, trufaş şi visător. 
lei marea turburată sub vânturi asiatici, 
Cu valuri ce s'aruncă pe coastele sălbaţici 
Lăsa să se auză un gemet infinit! 
Abia un val se sparge de colţul de granit, 
Abia, se răspândeşte şi alt val îi urmează, 
Urmat de alte valuri ce-ajung, mugesc, spumează, 
Și se anunţ departe, pe ceru-umbros albind 
Trufașe, gemătoare, necontenit venind; 
Ai crede că sunt nişte columne de armate . 
Ce-aleargă să atace, să surpe o cetate. 
Un nor trecea pe ceruri, pământul aburind; 
Luci pe faţa mării un fulger şerpuind, 
Urmat d'un tare trăsnet, făcând să tacă 'ndată 
Şi Notus cel sălbatic şi marea 'nturiată. 
O navă 'n depărtare, mergând la ţinta sa, 
Cu pânzele ei strânse, la valuri se lăsa,
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Imagine fidelă aicea jos în lume 
A omului ce luptă cu valul său de spume, 
Amara suferinţă, sajungă către-un ţel. 
Şi care este țelul la care merge el? 
Mormântul unde trece, mormântul ce-l așteaptă, 
Din care nicio voce mai mult nu-l mai deşteaptă. 

Pe vechile ruine şacalul cobitor 
Unea cu vijelia un gemet plin de dor. 
Şi paserea de mare venea, cătând pământul, 
Unind a sa cântare cu marea şi cu vântul, 
Aşa cum însoţeşte neadormitul chin 
„Cu slabul fiu al lumii, amarul său suspin. 

Priviţi acele ziduri ce mușchiul înveleşte, : 
Şi întrebaţi ţărâna, ce-aici se odihneşte, 
Mai întrebaţi şi zeea, ce-aici s'a, adorat, 
A lumii suferinţă d'atunci a vindecat? 

A sa religiune putut-a să 6prească, 
Ast rău ce se întinde pe viţa omenească? 
Şi daca, orice crimă ce 'n lume sa făcut 
Nu sa făcut d'aceia ce-atâta au crezut? 
Nu s'a produs sub braţul acelui mai fervinte, 
Ce tămâiase templul, răspundeţi voi, morminte? 

Om, fiu al piericiunii, mergi, vezi tot ce-a rămas 
Din tot ce-aici în lume făcea al tău extaz, 
Plăcere, fericire şi te făcea fanatic, 
Nedrept: un colţ de poartă sub un figar sălbatic! 
Copil al rătăcirii, al căruia cuvânt, 
A căruia, speranţe se sprijină pe vânt, 
Priveşte-aici mormântul iluziilor tele, 
Credinţelor fanatici, sorginte de mari rele! 
Tu nu poţi a te duce la negrul tău mormânt, 

Făr'a-ţi crea iluzii ce se răpese de vânt, 
Iluzii d'altă vieaţă, nu poţi a face bine 
Cum i-ar lipsi ideea de fala ta, de tine, 
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D'o mare recompensă! Tu geniu ne'nțeles, 
Imi spune, trebuit-a meschinul interes 
Să vie să s'ascundă chiar în a ta credinţă? 

590 Chiar în a ta virtute? o miseră fiinţă! 
-.. Doctrine rătăcite, amari prejudecăţi! 

Făcurăţi să se curme loviri, iniquităţi, 
De care geme lumea şi care fac din vieaţă, 
O zi făr de lumină, un câmp făr de verdeață? 
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DIN CÂNTUL AL II-lea 

(SYRIENELE) 

Primeşte salutare al lui Baal oraş, 
Balbek, antic ca lumea, ca, soarele trufaş! 
Tu nu mai ești! un templu din cele mai măreţe 
Ce ne-a lăsat trecutul, d'o rară frumuseţe, 
[E tot ce-aduce-aminte că-aici ai existat, 
P'acest tărâm sălbatic, deşert, neconsolat. 
Aici fizica, forţă fusese adorată, 
In soare, rege-al vieţii, fiind înpersonată,. 
Ce-ai devenit, Astarte, fecioară, din Sidon? 
O zee întreită? și tu gentil Adon, 
Precum și voi Cabire, divinităţi antice? 
Voi aţi lăsat aceste feerice portice. 
Misterioase danţuri, festine şi orgii 
Se celebrau aice în nopţi de vijelii! 

Dar noaptea, despleteşte cosiţa ebenină, 
Nălţându-se tăcută pe doma cea divină | 
Și umbra coamei sale acoperă trufaş 
Mai jumătate globul; apare un oraş. 
Ruine maiestoase, antice, visătoare 
Şi luna le arată la, grupa călătoare. 
Cât sufletul lui Conrad căta a fi mişcat 
Când ochii săi ruina Palmirii-a salutat? 9) 
Ruine memorabili, ce timpul respectează, 
In care-antichitatea, mărirea, sa păstrează. 
Aici au fost palate şi teatre magnifici. 
Niciun oraș în lume, din timpii cei antici 
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N'a strălucit atâta ca, splendida Palmiră, 
Prin rară frumuseţe ce lumea veche-admiră, 

Aicea Zenobia, de graţii strălucind, 
Prin spirit, energie popoarele unind, 
La curtea sa chemase poeţii cu renume, 
Și cei mai mari, mai ageri cugetători din lume. 
Armata ea formase, ce însuşi comenda. 
Cu braţul d'albastru nud, spada 'n mâna, sa, 
O talie măreaţă, o față răpitoare, 
Ochi înfocaţi şi-o coamă plutindă, pe picioare. 
Aurelian atacă frumosul ei rigat. 
Zenobia se luptă cu mândrul împărat. 
Invinsă, se retrage, se 'nchide în cetate; 
E prinsă prin trădare: puterea ei sabate. 
Frumoas'adoratoare a zeului Baal - 
A fost târîtă ?n Roma la carul triumfal. 
D'atunci aceste templuri, şi teatruri şi palate 
Sub furia romană căzură ruinate. 

Voi ce domniţi pe popoli cu dreptul cel divin, 
Priviţi aceste templuri ce secolii ruin; 
Priviţi mormântu-acesta în care-o naţiune 
Sa cufundat cu vieaţă, civilizaţiune. 
Nimic nu respectase tiranul „cel străin, 
Sub spadă-i cade tronul și dreptul cel divin. 
Nici cultul, nici puterea, nici civilizaţiune 
Nu poate să scutească de moarte o naţiune, 
Cum nu poate să scape pe niciun muritor. 
Etern nimic nu este, nici om, nici chiar popor. 
Un timp de tinereţe, putere şi mărire 
Tot creşte, se desvoltă cu orice "'mpotrivire; 
Dar timpul bătrâneţii, căderii, a venit, 
Nimic nu foloseşte; tot cade vestejit! 
Al tău drept sânt la vieaţă, Palmiră, ce devint? 
EI] a pierit sub spada unei puteri străine.



Dreptul celui mai tare a fost în orice ţări. : 
Speculatori de inimi, de slabe cugetări, 
De conştiinţi plăpânde, lăsaţi să moară 'n pace 
Acei ce chiar prin vieaţă un pas spre moarte face: 

65 Orice voiţi a zice e fără de putere 
In faţă cu aceste vestigii de durere, 
Ce ne vorbesc mai tare, mai bine şi mai drept, 
Decât orice doctrine, decât orice 'nţelept. 
Ce este-această, June? A fi, e dar un bine? 

10 Şi cine profitează când tot trece 'n ruine? 
Şi sclavul şi tiranul cel mare şi cel mic 
Ce d'opotrivă 'n urmă nu au lăsat nimic? 
Aşti popoli fără număr vai! sufăr rele, chine 
Şi-atâtea sacrifice spre a forma ruine? 

15 Religiuni, doctrine, virtuţi, speranţe sunt 
” Ca la, finit să facă din lume un mormânt? 
Iniquităţi, durere, trădare, intrigi, crime 
Şi suferinţi, să facă morminte şi ruine? 

Ursita este tristă, dar eu nu o blasphem. 
80 Ah! cine spune nouă ce relele vedem, 

Că fără-această soartă plăpândă şi amară 
A răului lovire n'ar .fi şi mai barbară, 
A răului domnie nu sar perpetua, 
Iniquitatea, crima mai mult p'ar prospera? 

85 Om, fiu al vanităţii, vin, binecuvintează 
A omului ursită fragilă, respectează 
Al morţii drept pe vieaţă! toţi beau acest pahar: 
Şi sclavul ce se pleacă, şi despotul amar. 

El este-un mare bine, el este-acea dreptate 
90 Divină ce loveşte şi slaba laşitate, 

Şi cruda tiranie; el este un dar ceresc, 
Şi numai înainte-i cei tari aici pălesc. 
Vin, binecuvintează -aceia ce blasphemă, 
Cel care nu 'nțelege a omului dilemă! 
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Vezi aste triste urme ce-aici îți arăt eu? 
Prin ele te răzbună pe tine Dumnezeu, - 
Pe tine ce în vieaţă nu ai găsit dreptate, 
Ce-ai suferit umană şi cruda răutate, 
Căci ai fost slab în lume; vin, vino a privi 
Şi-a râde de puterea acestui domn do zi! 

Vin, sclave, şi insultă topitele ţărâne!. 
E dreptul tău acesta; e tot ce îţi rămâne 
Ca să-ţi răzbuni de răul ce suteri dela Tăi; 
Insultă morţi, sărace, p'asupritorii tăi! - 
Insultă, râzi şi cerul chiar îți va da iertare 
Și zi: acesta este dreptul celui mai tare!” 

Ce s'a tăcut Palmira şi bravul său popor? 
Acel stat plin de vieață şi plin de viitor? 
Fl a pierit şin lume nu se mai memoreşte; 
Dar cel puţin acela, ce-aice mai priveşte 
Mormântul de ruine, salută respectos 
Poporul Palmirenii, popor mărinimos, 
Mort pentru neatârnare, cu armele în mână! 
Fii binecuvântată, o “nobilă țărână,! 
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TÂRGOVIŞTEA 

Târgoviștea adoarme pe vechile ruine 
Ce 'noată, gânditoare sub umbre şi lumine. 
In vale râul varsă în sânul nopţii-umbros 
Un gemet melancolic, adânc, plin de durere; 
In “aer luna plină platește maiestos, 
Aruncă. pe ruine priviri de mângâiere. 

Vin tu, în care dorul de ţară mai trăieşte! 
Vin în palatu-acesta ce mușchiul înveleşte, 
Dar să nu vii a plânge ca paserea de nopţi! 
In aste locuri sânte cel laș n'are ce face. 
Căci îndestule lacrimi aceste triste şopţi 
Făcură ca să cure în timpi de tristă pace. 

Vin, vezi şi te gândeşte! atâta strălucire! 
Și astăzi vai! atâta cădere, suferire! 
Şi spune daca încă o zi a mai trăi 
Nu este-o tristă moarte, cădere omenească? 

Consultă-aceste urme și 'nvaţă a muri 
Cum au murit străbunii can veacuri să trăiască. 

Un turn stă în picioare pe vechile ruine: 
El a văzut eroii şi faptele sublime 
Şi pare că rămâne să spuie 'n viitor 
La secolii ce cură, străbuna strălucire, 
Să 'ntinere speranţa acestui trist popor, 
Sdrobit de tiranie, slăbit de suferire. 
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Colo a fost palatul! aici în noapte-adâncă, 
Eroicele umbre le crezi să vie încă; 
Crezi să auzi alarme de lupte peste plaiu; 

Uruituri de care; 
Răsunete de arme şi nichezări de cai, 
Strigări de biruinţă! te simţi puternic, mare, 

Crezi că zăreşti pe Domnii mari în războiu şi'n pace, 
Trimişi de providinţă durerile să 'mpace, 
Crezi să zăreşti prin umbre, ca, raze dulci, trecând 
Frumoase ca lumina, cu genele plecate, 
Acele Doamne mume, copiii învățând 
Să moară pentru ţară şi pentru libertate. 

In vale geme râul şi pare că esală 
In gloria străbună cântările de fală, 
Şi vântul ce ajunge din munţii depărtaţi 
Şopteşte cu mândrie nemuritoare nume 
De Domni eroi, luceferi pe secoli revărsaţi, 
Ce par făcuţi să plane pe o mai mare lume.
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PFERENTARUL 

Frahment dintriun marş românesc vecgiu 

. D-lui 1. Eliade 

Noaptea se revarsă, trâmbiţa răsună; 
Pe câmpia verde Turcii se adună, 

Murmurând: Alah! 
Mai pe sus de armii semi-luna sboară; 
Zece mii de cete au venit să moară 

Pentru Padişah. _ 

Junele fecioare, tineri luptători, 
Pe mormântul nostru vor culege flori. 

Insă, în credinţă, ce ne pasă nouă 
De avem a bate fiecare nouă 

Ageri luptători? 
Pentru ţara noastră moartea m'este dulce 
Și mormântul unde feru-o să ne culce 

Curonat cu flori. 

Nu e nici mândria, nu e nici mulţimea 
Care în batalii încunun ostimea, 

Nu e nici noroc; 
Cela ce se bate pentru desjugare, 
Are zece braţe, zece inimi. are, 

Inime de foc. 

Roşiorul mândru şi frumos ca crinul, 
Când pe mal s'arată, tremură Vidinul 

La vederea sa. 
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Face de se miră toată arăpimea, 
leniceri, Spahii şi Arnăuţimea 

Şi-i strigă: ura! 

Ferentarul ager şi cu lungă chică 
Intră în bătae fără nicio frică; 

Tare ca un leu, 
Iute ca săgeata tabăra străbate, 
Bate zece singur, cincisprezece bate; 

Ferentar sânt eu! 

Astfel dar, Românul ştie ca să moară! 
Pentru libertate, pentru ţărişoară, 

Cine n'ar pieri? 
Unul ca acela blestemat să fie! 
Nimeni să nu-l plângă, nimeni să nu-l ştie 

Când el va muri! 

Junele fecioare, tineri luptători, 

40 Pe mormântul nostru vor culege flori. 
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ŞTEFAN CEL MARE ŞI MAICA SA 

I 

Pe o stâncă neagră, într'un vechiu castel, 
Unde cură *n poale un râu mititel, 

Plânge şi suspină tânăra Domniţă, 
Rumenă, suavă ca o garofiţă; 

„5 Căci în bătălie soţul ei dorit 
A plecat cu oastea şi n'a mai venit. 

Ochii săi albaştri ard. în lacrimele 
Cum lucese în, rouă două viorele; 

Buclele aurie cad pe albu-i sân, 
10 Rozele şi crinii pe faţă-i sengân. 

Insă Doamna soacră lângă ea veghează. 
Şi cu dulci cuvinte o îmbărbătează. 

II 

Un orlogiu sună noaptea jumătate, 
La castel în poartă oarecine bate. - 

15 „Eu sânt, bună maică, fiul tău iubit, 
„Bu, şi dela oaste mă întorc rănit. 

23. Scrieri alese. 
355
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MIHAI SCAPAND STENDARDUL 
(Istoric) 

I 

Ziua cu-ale sale degete de crini 
Vine să deschiză ochii "n lacrimi plini; 

Dar Mihai cel Mare, pe o neagră stâncă, 
Cugetând în noapte, n'a 'nchis ochii încă. 

„Pe un pisc Eroul stă cugetător, 
Către a lui ţară căutând cu dor. 

Ca o stea ce'n abur noaptea străluceşte, 
Fruntea sa în umbră falnică albeşte. 

Dar augusta-i i frunte, astfel cugetând, 
Se consumă ?n flacări, pare fumegând. 

Vântul suflă rece coama sa undoasă, 
Ce pe dalbii umeri cade neguroasă; - 

Vulturii asupră-i sbor fâlfâitori, 
Cu cântări lugubre ce îţi dă, fiori, 

Insă iată ziua; trompeta răsună 

Şi subt arme 'ndată oştile sadună; 

Iată aurora aria-a albit 
Şi cu mâini de roze umbra-a, risipit.
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Armăsari în frâne sforăese şi sare, 
Văile răsună d'arme şi fanfare, 

Dar Eroul geme în adâncu-i dor, 
Căci lui nu-i venise încă ajutor. 

Şi avea să bată multă ungurime, 
Ce robea p'atuncea ţara cu cruzime, — 

Geme în durerea-i; dar a 'ncălecat 
Şi, luând stendardul, braţu-a; ridicat. 

Armele în aer sboară, străluceşte, 
Și 'ntr'un nor de flacări soarele păleşte, 

II 

Noaptea se întinde şi din manta sa 
Argintoase lacrimi pe câmpii vărsa; 

Dar, setos de sânge şi de libertate, 
Un erou în noapte încă se mai bate. 

Singur el se luptă într'aceste văi, 
Unde somnul morţii a culcat p'ai: săi. 

Dar subt mii de braţe trebuia să cază: 
Sare bariera fără să se vază, 

Şi apoi stendardul el desfăşurând, 
Către sân îl strânge, îndărăt cătând, 

Şi'n tăcerea nopţii armăsaru-i sboară 
Ca o *'nchipuire albă și uşoară. 

Spre o apă lată calul sia, "ndreptat, 
i de zece cete fuge preurmăt. 
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Luna dupe dealuri coborînd să culce, 

[i arată calea şi-i surâde dulce. 

Inainte-i însă apele albește 

Ş'un minut pe maluri calu-i se oprește; 

Apoi se aruncă cal şi cavaler 

Şamândoi în valuri d'ocamdată pier. 

Cei ce îl urmează se opresc pe maluri; 

Iar Eroul sparge aste albe valuri, 

Şi de ceea, parte singur ajungând, 

FL ia calu ?n braţe şi-l sărută blând; 

Şi, scoţându-i frâul încalbind de spume, 

Merei, îi zise, liber de acum în lume!” 
» 8 bă ? 

Pe alt cal atuncea el încălecă 

Şi ca o săgeată fâşiind, sbură.



MIHNEA ŞI BABA 
(Dupe o tradiţie) 

I 

In mijlocul nopţii, când babele rele 
Se plimbă prin regii călare pe stele; 
Când lampa se stinge la negrul mormânt, 
Atinsă de aripi, suflată de vânt; 

5 Când buha se plânge prin triste suspine; 
Când răii fac planuri cum au ca, să ţie 
In barbare lanţuri poporul gemând; 
Când demoni şi spaime pe munţi se adună 
De urlă la stele, la nori şi la lună, 

10 Intr'una din peşteri, în munte râpos, 
Un om oarecare intră curagios. 

II 

Ştiţi voi ce sânt misterele, 
Când babele sbârcite, 
Ce nu le ţin picioarele, 

15 Şoptesc afurisite? 

In o peşteră-a Carpaţilor, 
Mergând un ceas mâi bine, 
Vezi templul Pacinaţilor 
Ce cade în ruine.



20 Aci se fac misterele 

De babe blestemate, 
Ce scot la morţi arterele 

Şi hârcile uscate. 

Aci se fierb şi oasele 
25 In valea aurită, 

Aci sadun frumoasele 
Când nu mai sânt dorite. 

O flacără misterică 
Dă palidă lumină, 

30 Iar stâlpii în biserică 

Păreau că se înclină. 

Şi liliecii nopţilor, 
Ce au aicea locul 

Ascunşi în hârca morţilor, 

35 Umblau să stingă focul. 

O babă, ce ororele 
Uscaseră în lume, 
Tot răscolea vulvorele 

Şoptind încet un nume. 

IE 

“40 S'aude un tropot de paşi pe aproape 

Cum calcă strigoiul când va să desgroape 

O tânără fată... — Colo... ascultați! 

Să, fie Satana cu ochii de focuri? 

— Hei! cine să calce în negrele-mi locuri, 

45 Se 'ntreabă bătrâna... aici nechemaţi? 

Ea, zice, şin umbră un om se arată 

Cu ochii de sânge, cu fruntea uscată, 

'Peribil ca locul în care intra. 
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— Bătrână, el zise, îţi fă datoria! 
Şi vorba-i, cum geme în zid vijelia, 
Din colţuri în colţuri grozav răsuna. 

Bătrâna 

— Ascultă-mă, Doamne, deși ţi-am zis ţie 
Să-ţi spuiu viitorul; dar nu va să fie... 
(Hei! lasă cuțitul în teacă să stea). 
Asculţă-mă, Doamne, aveam în ostime 
Un fiu oarecare vestit în mulţime 
Prin luptele sale; era fiul meu; 
Plăcut ca seninul, frumos ca o floare 
Și pentru aceasta mai stam eu subt soare: 
Era pentru mine al meu Dumnezeu, 
Şi pentru aceasta m'am dat în pierzare. 
Să-l fac între oameni ferice şi mare, 
Am dat al meu suflet la negrul Tartar; 
Tu șfii mai departe. Ce? gemi de turbare! 
Vei sângele mumei, tu vei răzbunare, 
Loveşte! na sânul, tirane barbar! 
Căci vieaţa îmi este acum blestemată. 
Oh! cum nu pociu oare să sorb astă dată, 
Şi zilele tale şi sângele tău! 
Dar nu pociu, căci fiu-meu în ultima-i stare 
Opri orice mână a da răzbunare, 
Tirane!-vezi prada-ţi, vezi cugetul său. 
Pe urmă co mână uscată şi arsă 
Intr'una din hârce un sânge ea varsă, 
Şi dându-l lui Mihnea îi zise: să bei! 
E sângele fiu-meu, na! soarbe-l mai tare, 
E cald și e tânăr, cum vei tu, barbare; 
Na, soarbe, sau eu sorb pal tău, de nu vei. 

IV 

Toţi morţii din mormânturi 
80 Cu ghiarăle *'ncleștate 

Ca, frunzele uscate 
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Ce sbor când suflă vântul, 
Spre Mihnea alerga; 

lar vârcolacii serii, 
85 Ce chiar din lună pişcă 

Când frunzele se mişcă 
In timpul primăverii, 
Pipând, acum sbura. 

Şi relele 'Toaste 
90 Co sută mici picioare, 

Ca globuri rotitoare, 
Ca bolovani pe coastă 
Rostogolind umbla. 

Şoimanele ce umblă. 
95 Ca vijelii turbate, 

Coloase deşirate 
Cu forma ca o turlă, 
Din munţi în văi călca. 

V 

Un glas în mulţime teribil gemu 
100 Şi ceata, infernă îndată tăcu. 

VI 

Blestemul 

Ori unde vei merge să calci, o tirane, 
Să calci p'un cadaver şin visu-ţi să-l vezi, 
Să strângi tu în mână-ţi tot mâini diafane. 
Şi orice ţi-o spune tu toate să crezi. 

105 Să-ţi arză plămânii d'o sete adâncă 
Şi apă, tirane, să nu poţi să bei, . 

Să simţi totd'auna asupră-ţi o stâncă, 
Să ?'neclini a ta frunte la cine nu vrei. 
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Să nu se cunoască ce bine vei face! 
110 Să plângi! însă lacrămi să nu poţi vărsa, 

Şi orice dorinţă, şi orice-ţi va place 
Să nu poţi, tirane, să nu poţi gustal 
Să crezi că ești geniu, să ai zile multe 
Şi toţi ai tăi moară; iar tu să ţrăești! 

115 Şi vorba ta nimini să nu o asculte, 
Nimic să-ţi mai placă, nimic să doreşti! 

VII 

Aşa vorbi bătrâna 
Şi Mihnea tremură; 
Iar naiba, ce fântâna 

120 O soarbe într'o clipă 
Şi tot de sete ţipă, 
La dreapta lui sbură. 

EL are cap de taur 
"Şi ghiare de strigoi 

125 Şi coada-i de balaur, 
Şi geme cu turbare: 
Când baba tristă pare: 
Iar coada-i stă vulvoi. 

lar Nagodele-urite, 
130 Cu ţâţele în cap, 

Cu lungi și strâmbe râte, 
Cu care, de pe stâncă 
Râm marea cea adâncă 
Și lumea nu le 'ncap; 

135 Şi hatele hidoase, 

In spate cun picior, 
Cu coade lungi, pletoase, 
Cu zece guri în frunte, 
Cu capul cât un munte, 

140 Ce sar din munţi în nor;
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Și şase lepioane. 
De diavoli blestemaţi 
Treceau ca turbilioane 
De tlacări infernale, 

145 Călări toţi pe cavale 
Cu perii vâlvoiaţi; 

Şi mii de mii de spaime 
Veneau din iad râzând, 

Pe Mihnea să defaime, 
150 Căci astfel baba are 
Mijloc de răzbunare, - 

Pe mort nesupărând. 

VIII 

Mihnea, încalecă, calul său tropotă, 
Fuge ca vântul; 

Urlă pădurile, fâşie frunzele, 
Geme pământul; 

Fug legioanele, sbor cu cavalele, 
Luna dispare; 

Cerul se'ntunecă, munţii se cletenă 
Mihnea, tresare. 

Fulgerul scânteie, tunetul bubue, 
Calul său cade; 

Demonii râseră; o ce de hohote! 
Mihnea, jos sare. 

Insă el repede iară încalecă, 
Fuge mai tare; 

Fuge ca crivățul; sabia-i sfârâie 
In apărare. 

Aripi fantastice simte pe umeri, : 
Insă el fuge; 

Parcă-l sfâşie guri însetabile, 
Hainele-i suge;
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Baba p'o Arnelă, iute ca, fulgerul 
Trece "nainte 

Slabă şi palidă, pletele-i fâlfâe 
Pe osăminte; 

Barba îi tremură, dinţii se cletină, 
Muge ca taur; 

Geme ca tunetul, bate cavalele 
Ca un balaur. 

LĂ 

Babă blestemată, umbră infernală, 
Demoni fără număr, ce 'nfrânaţi cavale, 

Spuneţi, ce mă vreţi? 

X 

O ce de hohote! râseră demonii, 
Baba, chiar râse... 

Insă pe creştetul munţilor, razele 
Zilei venise. 

XI 

Urla capitala de vorbe bizare; 
Un foc se făcuse în piaţa cea mare 
Ş'o sută de roșii aici au trecut. 
Poporul şi robii s'aduce să vază 
Cum Mihnea, boerii aici o să-i arză; 
Tot omul de grije părea că-i bătut. 

Ura,!... o femâie bătrână, uscată, 
Cu lanţul de braţe, păru deodată. 
Ura!... de al doilea poporul făcu: 
Venise minutul când ziua declină, 
O rază de soare plăcută şi lină, 

„Pe perii bătrânei d'argint apăru. 
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200 In flacări de vie ea fu aruncată. 
Pradiţia spune că baba, îndată 
Ce focul o "ncinse, în aer sbură 
Şi toţi o văzură p'o stea luminoasă 
Din regii în regii sburând razioasă 

205 Şi mult timp pe urmă aşa s'arătă.
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LA EDESSA 
Macedoneana | 

Salutare, noapte lină, umbră, stele luminoase! 
Cu aceste mândre locuri voi luptaţi a fi frumoase, 
Luptă rară, luptă demnă s'o privească Dumnezeu! 
Omul trece; şi ca dânsul tot ce face el în lume 
Se fărâmă şi se pierde, fără urme, fără nume. 
Numai tu rămâi tot jună, o! natură, în cursul tău! 

Unde sânt acele neamuri? Cele armii neînvinse? 
Regi şi robi? Şi lumi streine de puterea ta, învinse? 
Filip? Sceptrul său de aur şi coroana de rubin? 

Robul ce-i zicea, cu ziua „Eşti ţărână pieritoare!”* 
Drăgălaşele-i amante, turmă dulce, răpitoare, 
Ce cu degete de roze îi turnau în cupă vin? 

Şi poeţii, ce în versuri dulci ca mierea Adoniei, 
Rechemau Olimpul, zeii şi profumul ambroziei? : 
Unde este Olimpia, dulce floare din Epir? 
Ea născu Eroul lumii! Graţie şi frumuseţe 
Se 'mpleteau cu fericire pe arzânda-i tinereţe! 
Faţa, ei era ninsoarea, coama ti era de fir! 

Tot s'a stins! popoare slabe, închinate şi căzute, 
Fără vieaţă, fără ţintă, fără fală şi virtute, 
Trec ca, umbrele de noapte... locul este musulman, 
Colo Grecul, rob el însuşi, stărueşte să robească, 
Pe Albani, Români şi alţii, numai el va, să trăiască, 
Numai el să fie liber, el şi liber şi tiran! 

Stinsu-s'a, tot ce-a. fost mare: vieaţa, e în amintire, 
In trecut!... adâncă noapte! dar s'aude o şoptire! 
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Nu e vântul, nu e marea, nu sânt apele din stânci; 
Ascultaţi! vedeţi în umbră? pe ruinele tăcute 
Se rădică, o minune: un palat, grădini plăcute! 
O lumină se revarsă pânăn văile adânci. 

Tot învie, tot se mișcă; se aud voioase şoapte; 
Nechezări de cai sălbateci depărtat răsun în 

noapte, 
Tropăiri, sunări de zale şi de arme le răspund; 
I o 'mare sărbătoare; — teatrul se deschide "'ndată, 
P'aur, marmur și porfiră o lumină vie 'nnoată, 
Filip pare 'n manta-i albă... mii de laude răspund. 

O coroană d'aur dalbă lui îi place ca să poarte; 
Dar pe numele lui falnic sânt cununi ce nu au 

moarte, - 
Douăzeci de biruinţe cu mirare-l încunun. 
Zece chipuri, zei din ţară, sânt purtaţi în adunare; 
Chipul regelui urmează: între zei el locul are. 
Filip vine mai la urmă... mii de glasuri tari răsun. . 

Pausanias din umbră iese, repede loveşte; 
Filip cade; dar din vieaţă-i, altă vieaţă strălucește; 
Alesandru se rădică... mii de trâmbiţe vestesc, 
Mii de spade scânteiază... se măreşte al său nume. 
Un alt soare se înalţă şi creează altă lume. 
Crimele şi cu virtutea fala lui o împletesc. 

Lumea iară schimbă faţa, lupte barbare 'ncepură; 
Un Român primi o pâlmă dela Angelo, şi jură 
Să o spele cu-al lui sânge... răzbunarea, fuse grea... 
Vieaţa lui se sparge'n sânge şi Bizanțul se închină. 
Un Român!... dar deodată pier şi oameni şi lumină; 
Numai vuetul cascadei printre noapte s'auzea. 

Ca un bulgăre de aur soarele pierise 'n mare; 
Umbra se vărsa pe dealuri şi juca în depărtare; 
Stelele pe urma zilei spaţiul îl înfloreau. 
Douăzeci de guri de apă vuvuiau în sânul nopţii 
Şi şacalii cei sălbateci, fataliști amici ai morţii, 
Pe mormintele Edessei soarta lumii prevesteau.
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Scrisoarea [ui D. Bolintineanu către doamna Iuliu 
Zane din 1857. 12 Decemvrie. 

Originalul în Biblioteca Academiei Române. Ms. 235 f. 23,



  
  

NOTE 

 



Poeziile La Afrodita şi La o femeie, traduse din Sappho, sânt 
reproduse din ziarul Dâmbovița, 1860, nr. 46. Traducerile din Anacreon 
(Viaţa de pe placul său, Sie însuşi, La o fetică, La amor) sânt re- 
produse din Revista Română, | (1861), p. 174—176. Odă la ţară 
sub nume de corabie, tradusă din Horaţiu, este reprodusă din Re- 
forma, V (1863), nr. 22. Sorin sau tăierea boierilor la Târgovişte, 
publicată incomple! în Albumul Pelerinilor Români, Paris, 1851, nr. 
1—3 şi în volumul Cânlece şi plângeri, laşi, 1852, este reprodusă 
după Poesiile veki şi noue, Bucureşti, 1855. Puterea cântecului, 
Moartea lui Mihai Viteazul, Popa Stoica şi Visul lui Ştefan cel Mare 
sânt reproduse după ediția Poesii. Culegere ordinată chiar de au- 
torul, Bucureşti, Socec, 1877. Pentru toate celelalte am avut ca țexţ 
de bază colecţia Poesii de D. Bolintineanu atât cunoscute cât şi ine- 
dile, București, 1865. Poezia La Edessa, reprodusă în Anexe, 
dublează poezia cu același titlu din Macedone. O reproducem din 
Reforma, 1863, nr. 15, unde poartă subtitlul Macedoneana |, ceea ce 
trădează intenția de a reface, la un alt diapazon artistic, întreaga 
colecţie. Asupra ei v. supra, p. 24. Asemenea acesteia, celelalte 
poezii din Anexe dublează căteva din cele mai cunoscute "poezii ale 
lui Bolintineanu. Le reproducem după Colecjia din 1847, spre a se 
vedea diferențee fajă de forma definitivă. Pentru Târgovişte, v. 
infra, p. 386. 

„În continuare dăm notele care, în edițiile amintite, corespund 
poeziilor reproduse de noi. Atribuite în general lui Sion, ar fi greu 
să se spună până la ce punct ele se datoresc acestuia. Conrad este 
adnotat de poet însuși. 

Opera poetului va fi descrisă în capitolul de bibliografie; de aceea, 
spre a evila repelițiile, în cuprinsul notelor nu vom interveni decât 
acolo unde înjelegerea textului o cere neapărat. 

Pentru înțelegerea operei sânt însă necesare câteva îndicajiuni de 
ordin biografic, pe care le comunicăm aici. Bolintineanu s'a născut 
în 1819, în satul Bolintinul din vale de lângă Bucureşti. Tatăl 
său, Enache Cosmad, era originar din Macedonia. Poetul însuși 
iscă.eşte adeseori, în deosebi articolele politice, Cosmad. Invăţătura 
elementară o începe în casa unui unchiu al său la Bucureşti şi o 
continuă în școala dela Colțea, după care trece la colegiul Sf. 
Sava. Întrat în cariera administrativă în 1843, se bucură de prețuirea 
şi protecţia Domnitorului George Bibescu, căruia poetul îi fusese 
semnalat de Heliade Rădulescu. Acssta îi publicase, în Curier de 
ambe sexe din 1843, elegia O fată tânără pe patul mojjii, pe care 
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o însolisa de o recomandare deosebit de călduroasă. In 1845 pleacă la 
Paris să-şi completeze studiile, cu un ajutor bănesc dat de Alexandru 
şi Stefan Golescu. Aici este cucerit de ideile democratice şi 
revolujionare și revoluția din 1848 dela Bucureşti are într'insul unul 
dintre luptătorii cei mai devotați. Cu acest prilej e! face să apară 
ziarul Popolui Suveran, al cărui titlu -era un program şi în ale 
cărui pagini sânt desbătute problemele sociale ale timpului în terminii 
lor <:i mai înaintați. Exilat, trece mai întâi în Transilvania, apoi 
pleacă la Constantinopole şi de acolo la Paris, unde participă la 
redactarea foii Junimea Română şi redactează revista Albumul Pele- 
rinilor Români, în al cărei titlu se oglindește influența poetului 
polonez Mickiewicz. Dela Paris revine însă la Constantinopole şi 
întrepiinde cunoscutele sale că'ătorii. Spirit boem, este ispitit de 
ținutuiile cele mai depărtate şi la un moment dat se gândea să se 
ducă în Australia. În urma călătoriei în Moidova, unde este 
încântat de prie'enia cu care este primit şi desgustat de uşurinţa 
morală a socielăţii, se gândeşte să se stabilească în insulele grecești 
şi să se însoare acolo cu o fată simplă, ca o compensare pentru 
căderea proiectelor sale de căsătorie în lumea mare românească. Revine 
totuşi la Bucureşti, unde intemeiază şi conduce câtăva vreme ziarul 
Dâmboviţa. Luptă pentru unire şi devine unul dintre consilierii 
Domnitorului Cuza, sub care ajunge efor ai spitalelor civile şi comisar 
în Comisia europeană a Dunării, iar mai apoi Ministru de Exiene 
(1861) şi de Instrucția Publică şi Culte (1863). In această ultimă 
calitate el înființează şcoli, stabileşte ordinea în administraţia centrată 
a Departamentului şi secularizează averile mânăstireşti. Părăsește Mi- - 
nisterul atunci când Cuza ajunge la un regim prea personal. Continuă 
colaborarea la diferite foi, între altele la Trompeta Carpaţilor a lui 
Boliac, unde deține câtăva vreme buletinul politic şi publică,. între 
altele, şi relaţia unei călătorii la mânăstiri, — o refacere slabă a 
cunoscutului Memorial al lui Grigore Alexandrescu. Starea materială 
precară îl obligă să publice foarte mult. Poezii, teatru, scrieri istorice, 
memorii, — toate se îngrămădesc către această dată: la tipar, cele 
mai adeseori în forme neingrijite. Cea mai mult cizelată dintre scrierile 
din această vreme, Conrad, reface o parte din Călătoriile poetului şi, 
deși aduce unele momente fericit poetizate, este îh general necunos- 
cută. — Bolnav, este nevoit să-și vândă la licitaţie biblioteca (vezi 
planşele2.). Moare în 1872 şi este înmormântat în satul natal. 

REVERII 
O FATĂ TÂNĂRĂ PE PATUL MORŢII 

Această piesă, prin care poetul a debutat, fuse tipărită în Curierul 
de ambe sexe al d-lui loan Heliade, însoțită de o caldă recoman- 
daţiune în aceşti termeni: „Câţi pe lângă versurile poetului mai aş- 
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teaptă şi o limbă dela poet, pot saluta pe d. Bolintineanu şi a aş- tepta dela dânsul opere demne de un veac mai ferice”... 
Această piesă avu un mare răsunet în teată România. Această piesă 

cheamă atenţiunea asupra poetului atunci foarte june şi primi felicita- țiuni din Transilvania, Bucovina, Moldova, Poetul era atunci copist la ministerul din afară, ceru un congediu să meargă la băi şi 
Domnul Bibescu, confirmând congediul cerut, dete resoluțiunea cu 
mâna sa: „Văzând speranjele mari ce dă acest june, etc.”. 

A. G . Golescu şi Ştefan Golescu făcu-ă atunci o contribujiune pentru lrimiterea autorului Fetei tinere pe patul morţii la Paris, spre 
a-şi continua studiile sale începute în colegiul Sf. Sava, cu condițiunea 
ca autorul să nu știe niciodată cine au fost suscriptorii. Fata tânără 
se traduse în mai multe limbi. D. Thâot o traduse în limba franceză. 

Scopul omului, La România, Mireasa mormântului, Lampa, Vi- 
ziunile, Fericirea, Clavecinul, Hoţii, La Români, La un amic sărac, 
La un orb, La Unire, Ziua bună la țară, La C. Negri, La uitare, 
la Si. Golescu, cum și altele, cele mai multe sunt piese inedite. 

BASME 

Basmele sunt nişte fabule ce ne povesteau în copilărie doi- 
cile. Ele nu sunt scrise, nici cântate ca cântecele de dor şi cân- 
tecele de “tâlhari, ci sunt spuse. Aceste basme se pierd în toate 
zilele. 

FATA DIN DAFIN 

Acest basm pare să aibă mai mult o origine orientală decât 
locală. 

„LEGENDE ISTORICE 
CEA DIN URMĂ NOAPTE A LU! MIHAI 

D. Aman, un june pictor ce dă cele mai frumoase speranțe, a 
făcut un tablou din această legendă. Ea este scrisă în 1846 la Paris. 

Mihai Viteazul, favoritul Românilor din Valahia, fuse eroul ce 
poetul Dim. Bolintineanu cântă mai cu simpatie. Când autorul 
acestor legende deveni ministru al cultelor, ceru de'a adunare un credit, 
ca să se aducă capul lui Mihai-Viteazul dela monastirea Dealul le 
Bucureşti, unde să i se facă un monument. Camera trecută votă de 
urgință cu aplaude. Vedem însă cu destulă durere că următorii d-lui 
Bolintineanu la acel minister nu au executat acel vot naţional! Se 
temură ei să nu supere susceptibilitățile inamicilor măririi trecute a 
Românilor? O, săracă, săracă Țară Românească!" tu ești destinată. 
a nu pulea trăi decât din vieața trecutului prin suvenire! 
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MUMA LUI ŞTEFAN 

Acest episod din vieaja lui Ştefan cel bun e povestit de un c:o- 
nicar moldovan. Din toate legendele istorice aceasta este aceea ce a . 
putut să se coboare mai mult în populațiune. Pusă în muzică, muzica 
singură a avut privilegiul să o întroducă în coliba Jăranului şi să o 
tipărească în memoria sa, ceea ce nu putea face tiparul încă. 

CUPA LUI ŞTEFAN 

Lăsat-a Ştefan Vodă cel bun, la monastirea Putna, după moartea 
lui, arcul şi un pahar ce vorbeau călugării că este de lapis, ce era 
în chipul marmorei albe şi. a farfuriei, ca să fie întru pomenire la 
sânta monastire, şi arcul |-a fost trăgând cu vârtej. La vremea lui 
Constantin Cantemir Vodă, fiind răscoală, au venit niște Cazaci cu 
Leși și Moldoveni Jomiri vrând să jecuească monastirea. Deci aturi- 
cea au jecuit tot ce a fost a boieri şi a neguțători, .iar a monas- 

tirii nu a luat nimica, fără numai arcul lui Ştefan Vodă; iar paharul 
au fost până la al treilea domnie a lui Mihaiu Racoviţă, şi scoțându-l 
din turn un călugăr pre anume Misail Chisăliţă, şi vrând să se fă- 
lească, a băut la masă cu acest pahar a lui Ştefan Vodă cu nişte 
zlătaşi, şi bând mult cu acest pahar, au stricat un lucru scump de 
minune ca acela. 

Letop. Mold. lon Neculcea, pag. 189, tom. 2. 

DANIEL SIHASTRUL 

Ştefan Vodă mergând dela cetatea Neamţului în sus spre Moldova, 
a mers spre Voronej, unde trăia un părinte sihastru anume Daniel, şi 
bătâna Ştefan Vodă în uşa sihastrului să-i descuie, a răspunde sihastrul, 
să aştepte Ștefan Vodă afară până va isprăvi ruga, şi după ce şi-a 
isprăvit sihastrul ruga, l-au chemat în chilie pe Ştefan Vodă și s'au 
ispovedit Ştefan Vodă la dânsul, şi a întrebat Ştefan Vodă pe si- 
hastru ce va mai face că nu poate să mai bată cu Turcii. Inchi- 
na-va ţăra la Turci au ba? iar sihastrul a zis să nu o închine, că 
războiul este al lui; numai, după ce va izbândi, să facă o monastire 
acolo în numele sântului George... Daci a şi purces Ştefan Vodă în 
sus pe la Cernăuţi și pre la Hotin şi au strâns oaste fel de fel 
de oameni și au purces în jos. lar Turcii, înțelegând că va să vie 
Ştefan Vodă cu caste în jos, au lăsat şi cetatea Neamţului d'a o 
mai bate şi au început a fugi spre Dunăre, iar Ștefan a început 
a-i goni până îi trecu Dunărea. 

lon Neculcea, Letopiseţul Mold., pag. 199. 
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CODRUL COSMINULUI 

Cunoscând sfetnicii lui Craiu, mai ales episcopul, gândul lui, că va să facă oaste asupra lui Ștefan Voda... îi zicea să nu facă oaste asupra dreptății... lară Craiul zicea lor: vouă vă este lucrul bise- . rica să păziți, iar nu de război să grijiți, că gândul meu voi nu-l ştili, ci numai eu singur; că de aş pricepe că haind mea ştie gândul meu, în foc aş băga-o...” A eşit zicătoare la Leşi: „În zilele lui Olbrehr, zleahta (oastea) a perit”. 
i de aci a trecut Nistrul pe la Mihălceni cu toată oastea sa şi a venit la Cojmani. Acolo şi-a descoperit viclenia ascunsă; că a prins pe Tăutul logofătul şi pre Isan, de-i băga în obezi. lar Ştefan Vodă daca a înțeles că Craiul l-a viclenit şi vine asupră-i şi q trecut de isiru cu optzeci mii de oameni, fără de adunătura ceialtă, de sârg a trimis în toate părțile să strângă oști la Roman... l-a venit ajutor dela Unguri și dela Țara Muntenească... lar Craiul leşesc a bătut Suceava trei săptămâni şi nimica n'a folosit... Birtos, voevo- dul Ardealului, ce venise cu ajutorul unguresc, a trimis soli la Ol- breht Crai să-i spue că va veni singur pentru. pace şi pe Ştefan cu multe cuvinte l-a rugat să facă pace cu Craiul leşesc şi aşa au intrat la mijloc... şi s'au împăcat... Ci Craiul n'a mers pre calea pre unde venise, ci pre altă cale pre unde era ţara întreagă, spre codrul Cosminului, Simţind Ştefan Vodă că Leşii nu merg pre unde ve- nise... a trimis dupe Craiu de l-au rostit să nu ia spre codru, ci pe urma pe unde a venit.. ci Craiul... n'a băgat seamă, ci şi-a păzit calea spre codrul Cosminului... Deci Ştefan... a trimis oastea sa să apuce calea la codrul Cosminului, să taie pădurea, să o în- lineze ca să o poată porni să cază asupra ostii, daca vor intra Leşii în pădure... lară singur Ştefan Vodă cu toată oastea a tras dupe dânşii... şi-a patra zi i-a ajuns intrând în pădure, Joi la 25 Oct. şi luând ajutor dela Dumnezeu, i-au lovit din toate părțile, şi năruind copacii cei înținaji asupra ler, multă oaste leaşă au pierit, unii de oșteni, alții de fărani ce le coprinsese calea... şi alții de copaci înținaji. Aşa pierzând puştile şi lăsând steagurile, carele toate le-au adunat Ştefan Vodă; iară Leșii cine încotro au putut, aşa s'au risipit prin pădure, unde puțini au mai scăpat afară, și singur Craiul cu puţini ce rămăsese, strângându-se, s'au adunat întrun ocol la sat la Cosmin şi de acolo bulugindu-se, au ieşit la Cernăuţi. lar oastea lui Ştefan, cu dânţii deasemenea mergea bătându-se şi tăindu-se, cât nici acei pulini Leşi ce ieşise din codru, nu vre fi scăpat, de nu s'ar fi" încurcat ai noştri la carele crăești... Acolo a venit veste lui Ştefan Vodă că vine şi altă oaste leşească în ajutor lui Craiu... a trimis pe Boldur vornicul împotriva acei oști şi au zis să le dea războiu... Şi îndată i-a risipit şi pre aceia, cu ajutorul lui Dumnezeu... Trecând Craiul Prutul la Cernăuţi, i-a lovit 6 seamă de caste a lui Ştefan Vodă de i-au risipit şi i-au tăiat, cât abia 
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a scăpat Craiul cu pulină oaste de a sa. Aflatu-s'au la acel războia 
periji oameni de frunte dela Leşi, doi frați Tinceschi şi Nicolae, 
Voevodul Ruschi şi Gabril din Maraviţ şi Herbor; aşijderea do! frați 
Gratof: Humischi şi Murdelio şi alții mulți, cine-i “poate scri cu 
amăruntul pe toți!... alții au căzut la robie; Tucischi; Svigner; Pot- 
gomot de Crenau; Brohoschi; Gargovischi și alții.. pe unii i-au fost 
spânzurat ai noştri câte doi de păr...” 

Cron. Ureche, pag. 236, Lat, Mold. tom. î. 

MARIA PUTOIANCA 

Era o jună Română foarte vitează ce se bătu contra Turcilor. 
Istoricul N. Bălcescu vorbește de acest fapt în istoria lui Mihai. 

Aceste poezii de un gen cu totul nou în limba română fură gus- 
tate de Români. Ele mai mult decât celealte fuseră puse în mu- 
zică şi cântate de popor. Pentrucă poporul găsi în ele o vână naţio- 
nală, răsfrângerea inimii lui năbuşite de epocile de tiranie, de co- 
rupliune şi de degradare națională. 

SORIN 

NOTA. — Aceasta se crede că s'a întâmplat pe la anul 7052. 
„Cronicile încă vorbesc de tăierea boierilor, și după tradiție se ştie 

că Mircea Vodă a tăiat pe Coadă Vornicul, pe frate-său Radu, 
pe Dragul Stolnicul, pe Stroe Spătariul, pe Vintilă Comisul şi alții. 

Herman, medic german. Sorin, fiu de suflet a! său. 

MACEDONELE 

Autorul a vizitat Macedonia pe timpul când fusese exilat. A găsit 
Români. Românii locuesc în Macedonia, Epir, Tesalia şi chiar o parte 
a Greciei libere. Inainte de a vizita cu autorul pe aceşti Români 
în diversele fări ce locuesc, să vedem de unde sunt veniţi. 

Istoria ne zice că sunt veniţi din Dacia lui Traian, sub Aurelian. 
Sunt scriitori ce au diferite opiniuni și cred că ei au venit aici 
dirept din ltalia. Limba lor are atâtea raporturi cu limba Românilor 
din Principatele Dunărene, cât este cu neputinţă a nu -admite cea 
diintâiu opiniune. Autorul ne dă, în călătoria sa, numărul total al 
acestor Români ce se urcă la un milion de suflete. Ne dă numele 
mai tutulor oraşelor şi satelor locuite de acești Români. El îi îm- 
parte în şapte semenii: Î-iu Gramustenii, care sunt locuitorii înalților 
munți, păstori. Numele lor le vine dela un oraş din Macedonia; 2-lea 
Niculcenii, care sunt negujători şi artisani, care şi-au luat numele 
dela un sat Niculija; 3-lea Lintopenii, negulători şi artisani, cari 
au numele unui vechiu oraș Lintop; 4-lea Voscopolenii sau Mosco- 
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polenii, seminția cea mai inteligentă şi mai cultă; 5-lea Fraşiaroţii, 
care sunt toți Românii din Albania şi din Grecia; 6-lea Aspropota- 
miți!, Românii din Tesalia; 7-lea Căpilanii sau Armatoliţii, Românii, 
oameni de arme, un fel de nobleţă ce s'a distins prin resbel, singura 

„lor profesiune. 
Românii macedoneni locuesc generalemente vârfurile munților Ma- 

cedoniei, Epirului, Tesaliei şi chiar ale Greciei. O mare parte din 
oamenii care au jucat o rolă strălucită în revoluțiunea greacă din 
1821, erau Români. Spre exemplu: 

Coletti, născut în satul Săracu; Hadji Petro, de la Veterniţa (în 
Tesalia); General Cianga, păstor din Epir; Odiseia Andruţu, dela 
Vlaho-Livada; fraţii Baciari, din Suli; frații Farmaki, dela Sun- 
Marina; Caciandon, păstor român; Eftimie Vlahava, din Tesalia; 
Bucovala; Olimpie lordake, din Vlaho-Livada; Leacu, din Tesalia; 
Lazaro, Catarahia, Basdeki. Dintre cei mai străluciți din aceşti Ro- 
mâni în diverse profesiuni sunt: Sina, Şaguna, etc. 

Acest popor este foarte inteligent, blând şi simplu în datinele 
sale. Cu tca!e perseculiunt'e agenjilor greci, al căror fanatic patriotism 
este mai periculos patriei decât chiar animozităţile inamicilor Greciei, 
şi care cută a stinge în aceşti Români origina lor latină; cu tot ritul 
lor orien!al, ei au rămas ceea ca:au fost în timpul venirii lor în 

Macedonia. Via latină nu se pierde niciodată. Astfel silințele prodi- 

gioase ale Grecilor spre a-i greci prin puternicul mijloc al religiunii, 

nu a parvenit decât a face câțiva copăciari, cum zic Românii 

macedoni, adică renegați. Femeile, ele care avură particulareminte 

garda penajilor, păstrează cu religiozitate limba română, datinele și 

au o ură însemnată contra coreligionarilor lor greci. Neguţătorii români 

vorbesc în public grecește; dar în familiile lor sunt nevoiți a vorbi 

limba lor originară. Femeile nu vor să învețe limba “greacă, nu vor 

să o vorbească. | 

Poarta otomană, fără a căuta vreodată să spargă germenele 

acestei vițe latine, a avut, după opiniunea noastră, greşeala că a 

lăsat pe acest popol român în voia celorlalte naţionalităţi grece, bul- 

gare, albane și a confundat-o cu vila greacă. Austria, din contra, 

a căutat told'auna să protege vilele apăsate de alte viţa din marele 

său imperiu. Această politică inteligentă a făcut puterea Austriei, ra- 

liindu-i simpatiile popoarelor celor mai slabe, a făcut un mare bine 

în desvoltarea morală şi intelectuală a populațiunilor sale, precum și 

în ajungerea zilei când egalitatea drepturilor fuse proclamată pentru 

toate poporațiunile. Ea făcu asifel încât nu se mai vede în Austria 

lirani şi sclavi. 
Poarta n'are a se teme în nimic în urma desvoltărei acestei vițe 

latine. Numărul populaţiunii sale este: prea mic ca această vilă să 

poată vreodată să lovească în interesele. imperiului. Apoi . interasele 

ei proprii cer neapărat ca ea să se lipească la cauza Porții, în 

care ea nu poate vedea decât scăparea ei. 
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Autorul, în Călătoria sa în Macedonia, zice că dacă Poarta 
va şti a-şi atrage la dânsa pe Albani şi pe Români, ea va face o 
nouă conquistă a Orientului. 

ROMANELE DIN CAVAIA 

Românele macedone din partea Albaniei incalecă ca bărbaţii, 
fac cavalcade lungi, singure, fără bărbaţi, în costumul lor pitoresc 
şi armate. Autorul acestor. versuri a văzut o cavaleadă de femei 
române, trecând ca săgeata pe lângă dânsul. 

EDESSA 

Vechea capitală a regatului lui Filip. Nu se mai vede aici decât 
urme de ruine. Locurile au o frumuseţe rară. În timpul lui Carasus 
se numea Egâ. Sub următorii acestuia se numi Edessa, şi astăzi 
are numele de Vodena, sau apoasă, vorbă slavonă. lată cum Pou- 
queville descrie aceste locuri: 

„Când soarele stră'ucește, cascadele amestecă coloarea diafană 
a apelor lor cu verdeața arborilor ce a lor răcoare hrăneşte coasta 
mai perpendiculară a stâncei, pe care înflorea altă dată capitala 
primitivă a Macedoniei. Inchipuiţi-vă o luncă de 15 leghe în toate 
simțurile, ge are orizoniele său pe mare; acoperită de păduri, de 
sate, de râuri pe ale căror maluri se văd arbori înşirați, lacul de 
la lenig€ ce formează centrul, şi veți avea o idee despre acest loc 
mărej. Pe faja culmii stâncei se varsă douăzeci de cascade ce se 
unesc în vale. Spre Oriinte, din înălțimea unei coaste vecine, cade 
o mare coloană de apă care, fără să atingă de stânca din care se 
aruncă, se afundă întrun abim ce ea şi-a făcut”. 

SAN-MARINA 

Este un oraș locuit de Români. În această piesă se află tablouri 
reale ale vieţii păstorilor români. 

AMANTELE CILIEi 

Această poezie este cea mai frumoasă dintre Macedone. 

FLORILE BOSFORULUI 

Cei vechi pretind că numele de Bosfor vine dela grecescul Bots, 
bou şi  7tpos, trecere, numit astfel penirucă t:ecuse prin unda lui 
vaca numită lo. Astfel zice fabula. Mai este un Bosfor: Bosforul 

378



cimerian, care este astăzi strâmtoarea de Cafta. Turcii numeşte Bos- forul: Bogaz bogassi. Prin acest canal, Marea Neagră comunică cu Propontida sau Marea de Marmara. Lungimea lui este aproape 30 kilometre, şi lărgimea lui se schimbă dela patru la .unul. Malurile acestui canal sunt celebre prin frumuseţea lor pitorească, prin grădinile elicioase ce acoperă malurile şi dealurile vecine şi fac loc înțre ele şi mare unor case, chioscuri, saraiuri cu formă orientală. 
Nu este nimic mai frumos în lume, ca sit, decât această strâm- toare. Natura aici are o calitate particulară, aceea de a nu obosi niciodată ochii ce o privesc. Varietatea infinită a tablourilor pro- duce acest fenomen. Astfel fiece minut aduce ceva nou, sau în: desemn sau în colorile acestui tablou magic. Cerul, sub înrâurirea curintelor de aer ce-şi comunică cele două mări, precum şi malu- rile atât de variate în formele lor, grădinile, stâncile, văile contribuă la această luptă eternă între umbre şi între raze, contribuă la naș- terea marii varietăţi. 

Autorul acestor poezii, espuls din ţara -sa în anul 1848, com- promis în mişcarea politică de atunci, se duse în Transilvania, apoi la Constantinopol, de unde înaintă la Paris spre a-şi urma studiile începute acolo în 1846, şi întrerupte de revoluțiunea din Februariu. După o şedere de doi ani în Paris, se întumnă în Constantinopole. iscarea politică din 1848 în Valahia nu fusese ostilă Porții otomane; ea restrângea vechile legături între Români şi Poartă. Cea mai mare parte de emigrați români găsiră în Turcia o primire grajioasă din partea guvernului otoman. 
Autorul acestor opere locui acea țară până în 1859. In această epocă, fericitul succes al armatelor aliate la Sebastopol îi deschise porțile ţării natale. El trecuse mai mulți ani în Turcia spre a vizita locurile cele mai pitorești, Asia mică, Siria, Palestina, Egiptul, insulele  Archipelului, Rumelia. [n timpul șederei sale pe Bosfor, scrise aceste poezii intitulate Florile Bosforului, poezii ce lăsă pre- tutindeni în urma sa la unii din amicii săi compatrioți, pe care le adună mai târziu și pe care le tipări în București, prin îngrijirea poetului G. Sion. Aceste poezii erau un lucru nou în literatura ro- mână ostenită până aici sub greutatea figurilor mitologice, ale zeilor şi zeelor din Olimpul antic, şi pierzând seva şi flacăra sub săgețile unui Cupidon îmbătrânit şi cu întristare uzat. În acest gen de poezii abundă descripțiunile mării. Afară de această operă, poetul are o colecțiune de poeme numai despre mare, poeme inedite, fruct al ex- cursiunile sale în însulile Arhipelului. 
O parte din Florile Bosforului aici publicate s'au tipărit acum pentru prima oară, precum: Întoarcerea; Noapte de amor; Ţi-aduci aminte; Esmă; Neguţătorul de sclave; Singurătatea; Dorința: O noapte de vară; La Ziule; Halaica şi altele. 
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ESME 

1. Ghiul. Nume ce Turcii dau rozei sau trandafirului. 
2. Nihor. Unul din cele mai frumoase sate pe malul Bosforului, 

partea Europei. Turceşte Enikei, Sat-nou. 
Ghiau:i. Nume ce musulmanii dau creștinilor în genere, este 

luat când în accepțiunea inofensivă ce desemnă un necredincios, adică 
pe cel ce nu este de religiunea lui Mahomel, şi când iară ca un 
epitet injurios. 

Frenci. Nume ce dau Europenilor în genere, şi mai ales celor 
„de vița latină. G:ecii şi Armenii se servă deopotrivă cu acest cuvânt 
ca să desemne pe Europeni. 

5. lașmak.: Vălul cu cae se acopere femeile turce. 
6. Şam. Bagdar. 
7. Fica lui Osman. Spre a desemna o Turcă, Osman fiind fon- 

datorul acestui impe iu. 
8. Feredjeaua. Mantila sau un fel de domino, de diferite stofe și 

colori, pe care femeile turce o pun pe d'asupra celorlalte vestminte 
când ies la preîmblare. Această mantilă, deși de multe ori este 
purtată cu puţină graţie, damelor elegante ce ştiu să o poarte le 
vine foarte bine. | 

9. Kiahiul. Toată partea vestmântului ce coperă bustul femeii 
musulmane, sau pieptul. 

10. Cerkez. Un fel de tunică scurtă ce femeia turcă poartă pe d'a- 
supra unei alte tunici numită Dalgali-Eleg. Este o tunică de preț 
mare şi de formă circasiană, pe care o pune în zile de sărbători. 

11. Dalga. Altfel de tunică ce înlocueşte de multe ori cerkezul: 
este o tunică de stolă de mătase de Orient, cu ciucuri sau colji de 
fir sau de mătase. 

12. Selemie. O stofă de mătase din Orient. 
13. Geanfez. Stofă de mătase de Orient foarte scumpă din care se 

fac cai mai eleganți șalvari de femeie. 
14. Sâ-mali-E'ek. lară o tunică scurtă cu sârmă. 
Femeile turce taie o parte din părul lor la tâmple şi îl lasă 

de cade în bucle scurte. Ce'alt păr îl împleteşte în mai multe cosi- 
jioare, în lungime naturală, şi când sunt în casele lor, femeile turce 
îl lasă de cade pe spate astfel împletit; când ies la preîmblare, ele 
rădică toate acele codițe pe creștetul capului unde le agaţă cu ace de 
diamant făcute înadins sau de alte pietre mai puţin preţioase, dupe 
averea și gustul lor. 

RABIE 

1. Acesta este un sujet istorie. 
Kasseki-Rabig, Ghiulnus, ceea ce va :să zică băutura de rouă a 

primăverii, este numele Sultanei ce figură în capătul acestei poeme. 
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Era Suliana favorită a lui Mohamet al IV-lea care, fermecat de 
frumusețea și inteligența ei superioară, îi lăsase în voie guvernul 
imperiului. Vezi istoria Turciei de Hammer, viața lui Mahomet al 

-lea. , 
Această poezie fuse scrisă pe malul Bosforului la Babek, în casa 

unuia din amicii autorului, d. lon Ghica, asemenea expatriat, şi care 
îi dase ospitalitate pentru câtva timp în locuința sa pe mare. Această 
poezie autorul o citi d-nei Saşii lon Ghica, femeie cu educațiune şi 
inteligență superioară. Această damă fuse încântată şi angajă pe poet 
a exploata frumuseţile Bosforului, scriind o serie de poezii sub titlu 
de Florile Bosforului. 

2. Lial. Noaptea. 
3. Iscudar. Scutari, o parte de oraş din Constantinopol situată pe 

malul Asiei. : 
4. lbahar. Primăvara. 
5. Marmara. Marea de Marmara sau vechea Propontide. 
6. Hadin. Eunuc. Negrii însărcinaţi cu garda haremului turcesc. 
7. Căslar-Aga. Şeful hadinilor sau eunucilor. Această foncliune 

este foarte considerabilă în Turcia. 
8. Candili. Un sat cu o pozițiune desfătătoare pe malul Bosforului 

în Asia. 
9. Almea. Nume ce se dă dănţuitoarelor, 
10. Bogazul. Bosforul. 
11. Odalisce. Femei din haremul Sultanului. În ierarhia lor, ele 

sunt asupra halaicelor şi în urma Sultanelor. 
Hanimă. Damă turcă de consideraţie. 

13. B'ulbiuli. Biulbiul, privigătoarea. 
14. Kiporişii. Un atbor frumos şi verde ce se află în toate ci- 

mitirele turceşti și care formează păduri; el începe a se arăta dela 
Vama înainte. 

15. Handjar. Cuţit ce Turcii purtau mai "nainte la brâu. 

LEILI 

Cronicele turce vorbesc de această tragedie. Dupe aceste cronici, 
Hammer însuşi rapoartă faptul cu ocasiunea lui Kiupriuli şi Mus- 
tafa II; istoria lui Joinicin şi Jul-Van-Gaver, pag. 315, încă îl 
însemnează. Cu diferență că ei zic numai că Ali-bei sau Kiupriuli- 
zad€, nepot! al vestitului vizir Kiupriuli, fuse condamnat la moarte 
de Mustata II şi executat, cu toate că unchiul său fuse atunci 
atât de putinte. Crima lui a fost numai că a privit dulce la o 
Sultană. 

1. Hurioara. Huria. Spirit ideal, femeie ce locueşte în eden, d'o 
albețe strălucitoare, menită a desfăta pe cei drepți cu un amor 
ideal dupe moarte. , 
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2. Halaica. Sclavă a hanimelor. 
3. Namazul. Rugăciunea. către Dumnezeu pe care musulmanii tre- 

bue a o face de cinci ori pe zi. . 

SUSPINUL BOSFORULUI 

1. Ai. Luna. 
2. Pescarii în ca:ce. În toate serile, pe unele părți ale canalului 

se înşiră mulţime de.caice de pescari şi se pun la pândă. 
3. Ca crinul din Tabor. Crinul din muntele Taborului. 
4. Cafasul. Un fel de jaluzie sau persiană de speteze de lemn, 

transparentă, zugrăvit cu fețe, care astupă ferestrele de la hare- 
muri, şi prin care din casă se vede afară, iar de afară nu se vede 
înuntru, 

MEHRUBE 

La sărbătoarea Bairamului, dupe ceremonia dela Giamie, Sultanii 
primeau dela sultana valid&, mumă, o fecioară jună şi frumoasă, şi 
sgomotul tunurilor vesteau toată noaptea capitalei că Sultanul se des- 
meardă cu prada sa. Această datină barbară și ruşinoasă nu mai 
există. În timpul când se trece sujetul poezeii aceștia, Sultana valide 
oferise fiului său o fecioară română, răpită dela Dunăre. 

1. Legiver. Azur. 
2. Latif lel. Zefirul. 

O NOAPTE DE VARĂ 

Revarsă ici şi colo torinte de fosfor. 
Cine a plutit noaptea pe mare ştie că sub lovirile lopeţii, printre 

spumă, se văd scântei ca scânteile focului: sunt scânteile fosforului 
ce există în apele mării. 

KAÂZ-KULESSI 

Kâz.Kulessi sau Turnul fetei. Acest tum se află în apropiere de 
malul dela Scutari la intrarea în Bosfor din marea de Marmara, 
pe o mică stâncă în fața apei. Turnul e zidit de Bizantini. O tra- 
'dițiune otomană spune că acest turn fu ridicat de un Sultan ca să 
închiză acolo pe fiica sa, şi să o scape de mușcătura unui șearpe 
care trebuia să o musce neapărat la 15 ani ai vieţii ei.. 

1. Alah. Dumnezeu. 
2. Ghiun-Agarmassi. Zorile. 
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SÂNTA-SOFIA 

Această poemă are un sujet istoric, Fu scrisă la Ghemlek în 
anul 1852. 

SCLAVELE IN VÂNZARE 

1. Copia de Missir. In Egipt este un popor creştin care se chiamă 
Coptăs. Se crede că acest popor ar fi coborind din adevărații Egipteni; 
dar aceasta nu este destul de dovedit. 

2. Şair. Poer. 
3. lemen. O parte a Arabiei. 
4. Ispahan. Oraş în Persia. 
5. Beghir. Cal. 
6. Guegua. Femeie dintro seminție albaneză. 
7. Madjari. Nume ce Turcii dau galbenilor austriaci. 
8. Askeri, Ostași. : 
9. Palicari. Voinici. 

10. Fakiol. Legătura capului a femeii creştine în Orient. 
11. Anadol. Asia mică. 

„  GHIULFAR 

Această poemă coprinde un sujet tras din istorie. Hammer vor- 
bete în istoria Turciei. Sultan Selim fiind detronat de partida clerului 
şi de ianiciari şi aruncat în închisoare, căci voise a regenera patria 
sa, Baraictar-Paşa ce se afla la Ruşciuk, amic devotat a lui Selim, 
luă hotărîrea de a restabili pe tron pe Selim. Puindu-se în capul 
unei mari armate, merse asupra Constantinopolului şi bătu pe rebeli; 
dar aceşti din urmă sugrumară pe Selim în închisoare. Tot această 
soartă avu şi Mustafa. Dupe acest eveniment, Mahmud se urcă pe 
tron prin voința lui Baraictar-Pașa. În recunoştinţa acestui serviciu, 
Sultanul îl numi satrazan al său. Câtva timp în urmă acest mare - 
vizir uită datoriile către patria sa și se lasă să cază cu totul într'o 
ruşinoasă vieață de moliciune. Nu se mai ocupă de trebile statu- 
lui. Zilele şi nopțile el le irecea lângă o roabă frumoasă. lani- 
cerii se revoltară din nou; vizirul, văzând că nu poate a-i invinge, 
se hotări să moară cu roaba sa frumoasă, pe care nu voia să o vază 
căzând în mâna rebelilor. Puse el însuşi focul la chioseul în care se 
afla cu roaba frumoasă şi arse împreună cu ea. 

SANDALUL 

Sandal. Nume ce Turcii dau la un fel de barcă. 
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FATME 

Această tristă istorie este toarte cunoscută la Constantinopol. 
zice că una din surorile sultanului Abdul Medjid, măritată 

dupe un paşă, născusa un prunc şi găsise pruncul sugrumat în lea- 

găn, că această pierdere fu cauza morţii tinerii mume și că înainte 

de a muri chemă pe Sultanul şi îl rugă a desfiinta barbara datină 

de a ucide copiii de parte bărbătească ce nasc în familia imperială ; 

că Sultanul promise a o face şi îşi ținu promisiunea. 

HIAL 

Turcii prin această vorbă înțeleg o fantasmă. | 

Idealul. Ceea ce ţine de idee, de spirit. Aceste versuri sunt scrise 

în anul 1852, la Bebek. 

DILRUBAM 

Această dramă este adevărată. Toată Brusa cunoaşte trista moarte 

a acestei femei. Acela care a ucis-o cu propria sa mână, este un 

mare dignitar. 
Şeik-Islam. Capul religiunii. 
Cavazi. Dorobanţi ai poliției. 

» CONRAD 

Reproducem câteva pasaje din cântul | şi un fragment din cântul 

al Il-lea. Poema a fost publicată fragmentar în Alheneul Român 

1 (1866—1867), p. 363—369. In 1867 apare la Bucureşti sub ti- 

iul Conrad. Poemă în patru cânturi şi note explicative. Cele patru 

cânturi sânt repartizate în două volume, fiecare volum cuprinzând câte 

două cânturi. Cu unele modificări, poema este publicată din nou în 

Albina Pindului, | (1868) și Perseverenţa, Il (1868). Este în- 

chinată lui Constantin Negri şi Vasile Alecsandri. 

Incărcată de pasaje traduse şi imitate din literaturile vechi şi 

nouă, poema reface stările de sentiment ale poetului din timpul călăto- 

rilor. Raportarea ei la Child Harold al lui Byron este azi un fapt 

de circulație curentă. Prin concepția ei însă, opera se leagă în acelaşi 

timp şi de Volney şi, printr'însul, şi de Rousseau. Se pot urmări 

de asemenea şi unele reflexe din poetul polonez Mickiewicz, pe- care 

Bolintineanu l-a urmat și în alte împrejurări și pe care, în jurul lui, 

poeți ca Grandea îl traduceau în versul caracteristic poeziei lui Bo- 

lintineanu. 
La sfârşitul volumului Îl, Bolintineanu publică și câteva. poezii - cu 
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temă patriotică: Marş de resbel, La ostașii români de astăzi, Marş oslăşesc, Țara noasiră mai nainte, Târgov şlea. Cea din urmă, pu- blicată la p. 132—133, desvoită tema pretomantică a ruinelor și se 
leagă prin aceasta puternic de Conrad. O reproducem în volumul de 
față, la p. 349—350. 

NOTE LA CÂNTUL | 

1) Sestos şi Abydos, două cetăți față în față pe țărmurile Heles- 
pontelui sau Dardane.ele. Sestos în Europa, Abydos în Asia, aceste 
catăji fuseră ceiebre prin amorul  Herii şi lui Leandru, cun şi prin 
podul de vase ce Xerxes, rege al Perşor, aruncă aici ca să treacă 
în Europa. Hero era o tânără şi frumoasă preoteasă ce servea în tam- 
plul Venerii din Sestos, pe țărmul european, unde primea noaptea pe 
Leandru, amaniul său, care locuia la Abydos, pe ță.mul din faţă cin 
Asia. Leandiu trecea canalul Haiespontu-ui în not, noaptea, un far 
aprins de Hero pe un turn îl că'ăuzea spre mal. Într'o noapte de 
vijelie, farul stingându-se, Leandru pieri în timpul trecerii în not 
a Helespontului. - Când se reva:să zorile, Hero zări corpul amantului 
său pe mare, plânse, se desperă, și se a:uncă din tur în mare. 
Strabon, Martial, Lucain, Silius ltalicus, Stajiu, Pomponius Mela, 
Servius, Antipater şi Museu au vorbit despre această intâmplare, în 
timpii vechi; în timpii noi au tratat acest sujet. scriitorii Gentil Ber- 
nard, Lefranc de Pompignan, La Porte, du Theil şi Denne Baron, al 
cărui stil are o eleganță admirabilă. Se găsesc încă camee şi me- 
dalii prin care se mărturisește această tristă întâmp'are. Lord Byron, 
celebru înnotător, voi să verifica faptul trecerii în not dela Sestos | 
Abydos, și trecu urmat de o barcă. Ceea ce îi data nişte friguri 
rele, pe care le spune el însuşi într'o mică poezie. 

2) Vedeţi Troada în Călătoriile în Asia Mică. Insă nimie nu se 
înțelege înainte de a citi nemuritoarea poemă Iliada. 

3) Tenedos este o insulă râpoasă spre coastele Troadii, aici se 
văd ruinele templului lui Apolon. Dupe tradițiune, numele său vine 
dela rege!e Tenes. Ea se făcu celebră în timpul înconju:ării Troadii. 
Aici Grecii ascunseră flota lor, ca să înşale pe Troieni, făcându-i 
să crează că au renunțat la resbel. Grecii, Perșii, Romanii au do- 
minal-o, în mâna Turciei căzu pela 1322. În timpii vechi era re- 
numită prin viile şi olăriie ei. N'are astăzi decât 7000 locuitori. 
Tenedos e capitala. In anul 1656, Venețienii, dupe ce bătură flota 
otomană, o luară; dar dupe moartea amiralului lor Mucenigo, o 
pierdură, în 1807. Ruşii bătură aici pe Turci, în 1922, Canaris şi 
Kiriak arseră flota otomană aici, 
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4) Aproape de coasta Asiei, tot în marea Egeii, este Lesbos sau 
Metelin, insula cu o superficie de opt myriametri pămaţi; vechea 
ei capitală se numea Mitylina, popu.ajia se poate uica până la 
50.000 suflete, din care marea majoritate este formată de Greci. 
Dupe tradijiune, numele de Lesbos îi veni dela fiul lui Lapithe, care 
aduse aici o colonie mai întâiu, Pelasgia. Nouă cetăţi înfloreau în 
antichitate aici şi cele mai renumite erau: Mytilina, Pyrrha, Me- 
thymna, Arisba, Eressus şi Antissa. Din monarhie, Lesbos se tranş- 
formă în democraiie puternică; trecu în urmă sub depedinja Sa- 
mosului, apoi se recunoscu vasală a Perşilor, şi dupe lupta -dela 
Mycale se aliă cu Atenienii, se luptă cu Atenienii mai târziu şi fuse 
învinsă şi sd.obită. | 

In antichitate, Lesbienii aveau repulațiuni urite în privința dati- 
nelor, cu toate că erau foarte înaintați în privința ştiinţelor şi ar- 
telor frumoase. Aici născură filosofii Pittacus,  Theophraste, Theo- 
phan şi istoricul Hellanicus; Epicure şi Aristote locuiră mult timp 
aici. În secolul 14-lea imperatorii bizantini cedară insola către fa- 
milia genoveză Gateluza. Dar în anul 1462, Mahomed Ii o luă 
prin arme. 

Venețienii de două ori şi Grecii odată sdrobiră flota otomană 
în apele Lesbosului. 

Lesbos a fost “patria mai multor poeţi renumiţi: Arion de Me- 
ihymna din această insulă, Terpandru, Sapho cea dulce, Alceu şi 
Erina. Arion născoci dithyramba. Trăia în anul 622 în. de Christ 
la curtea lui Periandru, rege al Corinthelui, călători în Sicilia şi Italia. 
La Taranta luă premiu asupra muzicienilor ce cutezară a-i disputa 
gloria. Mai toţi poeții lirici ai Greciei vechi erau şi compozitori de 
muzică. Acesta, când se înturna la amicul său Periandru, pe o 
navă corintiană, văslaşii voise să-l ucidă ca să-i ia averea. Apolon 
îl vizită printr'un vis. Acesta se îmbracă ca într'o zi de sărbătoare, 
cu lira în mână, înaintă pe podul corăbiei şi cătă prin cântece dulci 
a atinge inima vârslaşilor; delfinii, adunați în jurul vasului, îl ascultau 
cu lăcomie. Vâslaşii rămaseră nesimțitori, Arion se aruncă atunci 
în mare, dar un delfin îl luă în spate şi îl duse la Tenare (Capui 
Matapan). Lira lui Arion şi. delfinul care îl scăpase fură puse în 
ceruri ca strălucitoare constelatiuni. Din poeziile lui Arion n'a mai 
rămas decât oda la Neptun şi se află tipărită în Analectele lui 
Brunck. 

Terpandru era poet liric înflorind în 650 înainte de Christ, după 
unii. Era născut tot în Methymna din Lesbos. Fuse chemat la Sparta, 
din cauza răspunsului făcui de oracoli consultați asupra ce era a 
se face spre a se curma turburările interioare. Terpandru joacă rola 
lui Orpheu. El adaose trei coarde mai mult la lira care până la el 
nu avusese decât patru. El inventă Proemiile şi Scoliile; melodiile 
sale purtau numele de lesbiene. Puţine bucăţi din scrierile sale au 
ajuns până la noi. Scheidevin a explicat aceste rămăşiți poetice. 

386



Erina trăi numai douăzeci de ani. Se crede că era contimpu= rană cu Sapho. Ea are mai multe ode. Fulvius Ursinus a unit mai multe din versurile ei; Antholgoia încă ne dă câteva. Erina a scris şi o poemă lungă asupra furcii. 
Este un lucru de însemna! cum civilizațiunea prinsese rădăcină în lonia, cum lonia fuse muma celor mai mari şi mai mulţi poeţi. Astfel găsim în Smirna sau Hio pe părintele poeziei, Omer, în Milet Tyrteu, cel mai mare poet al:cânteci.or de războiu; în Ephese pe Callinus, cel mai vechi poet elegiac trăind în al nouălea secol înaintea lui Christ. Se păstrează încă un fragment de'a dânsul din- tr'unul din cântecile sale de resbel, în care îndemna pe Ephesieni a se apăra cu bărbăție contra Magnesierior, în Sarda din Lydia pe Aleman ce înflorea pela 670 înainte de Christ şi care trecu la Sparta unde fuse în mare onoare. Lacedemonenii îi rădicară un mo- nument dupe moarte. Patru gramerieni din Alexandria comentară scrierile sale din care au rămas câteva fragmente foarte remardabile, In Welcker se găsesc câteva hymni și alte poeme lirice scrise în dialectul dorian. In Smirna, Bion ce cultiva idila, cărui Moschus la moarte compuse o elegie superbă; el muri înveninat în Sicilia; cea mai frumoasă din elegiiie sa'e câte au trecut până la noi, este elegia lui Adonis murind. Serierile sale străluceau prin fineţea expresiunii şi deticatejea simţimintelor. În Ephes mai găsim pe Hypponax, Esop din Phrygia și alți mulţi încă. 

Toţi criticii antici sunt de acord că Alceu a fost unul : din cei mai mari poeţi lirici ai Greciei. El înflorea aici pela 604 înainte de era c-eştină, contimporan şi compatriot al Saphii. Alceu cântă fer- mece!e ilustrei sale concetățene, dar fără să poată a-i atinge inima. El era poet şi ostaş. Războaiele civile din patria sa, îl făcură şi pe el să ia armele în mână, combătu pentru libertate cu lira şi cu spada. Mai întâiu fuse de partida lui Pittacus, apoi se aruncă în partida contrarie. Când micii tirani căzură şi învățatul Pittacus rămase tiran în numele libertăţii, Alceu emigră, apoi reveni în capul emigraţilor cu armele în mână și căzu în puterea lui Pittacus, Acesta însă generos: îi făcu grație în considerațiunea talentului său. Poezia lui Alceu era îinsuf'e!ită de un bărbătesc patriotism. Niciodată însă ge- niul său nu strălucea mai sp'endid decât atunci când el lovea tiranii, sau când descria fericirea libertăţii, durerile şi ostenelile exilului. Printre poemele sale erau hymni, dithyrambe, ode şi cântece. Din nefericire nu a rămas dela acest mare poet decat câteva bucăţi, scrise în dialectul eo'ian. El inventă măsura ce se numea alcaică, cea mai frumoasă şi mai armonioasă. Aceste fragmente de poezii se pot găsi în Analecta lui Brunk și în Anthologia lui: Jacobs, 

5) Vom cita un pasagiu din Plutare despre Pompei şi Cornelia în ceea ce atinge insola Lesbos dupe bătălia de'a Pharsala. 
„Indrepta vasul spre Mithylina unde era femeia sa Cornelia. 
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Pompeu şedea pe pod tăcut şi ca pierdut în contemplarea mării, 

Ajungând la insela Lesbos, trimise, pe cineva să dea de ştire Corne- 
iei. Cornelia aştepta să auză după cele din urmă serisori ale lui 
Pompeiu învingere lesne și strălucită, şi iată ce mesagerul îi spuse: 
„Dacă vei să-l vezi încă, el este acolo, pe o singură navă şi care 
nici aceea nu este a lui”. Cornelia cade fără cunoștință la aceste 

vorbe, apoi desmelicindu-se îndată, trece prin cetate alergând şi se 

aruncă în braţele lui Pompeu. „O bărbatul meu! îi zicea ea, nu 

plâng nefericirea luptei, plâng soarta mea, nu înţelegi tu; Publius 
Crassus, cel întâiu bărbat al meu, a murit ucis de mâna Parthilor, 

şi era destul ca vieaja mea să fie unită cu a ta, ca îndată să se 

schimbe în nefericiri neauzite fericirea lui Pompeu! O Pompeu, Pom- 

peu! Pentru ce m'ai cunoscut şi pentru ce nu m'am culcat,, cum 

voiam, în mormântul marelui Crassus?” Pompau o ridică şi îi răspunde: 

„Nu acuza norocul, Cornelia; pe puţini oameni el a favorat atât de 

mult timp cum m'a favorat pe mine. Pentrucă nu mă părăsise până 

aci, crezi tu că eu îl stăpâneam? iată eroarea ta. Nu îl blasphema, 

Cornelia, şi gândeşte-te că dacă din ce am fost ma făcut ce sunt 

acum, din ceea ce sunt poate să mă facă în ceea ce eram”... Coraalia 

strânse bijuteriile sale, chemă sclavele. Pompeu se îmbarcă cu nevasta 

sa şi pluti spre Atalia. De aici se duse în Egipt, unde regele îi trimise 

o barcă ca să-l scoată din navă la mal, şi în ca:e barcă, îl asasină 

din ordinea regelui Egiptului, prin trădare. 

6) Sapho avu trei frali. Unul, numit Charus, fuse amantele celebrei 

curtizane Rodopa. Acesta era negulător de vinuri foarte avut. Ea în- 
săși ar fi fost avulă şi văduvă a unui neguţător dela Andros, numit 
Cercala, şi ar fi avut o fată numită Cleis. O medalie găsită la Eresos, 

care pare a fi fost bătută în onoarea Saphii, a dat să se crează 

că au existat două cu numele de Sapho, una ce trăia cu 300 ani 

în urma celealte. Atenci şi Elien vorbesc de o Sapho, curtizană dela 

Eresos, înamorată de un Phaon, dar care nu era poetă. Nu se ştiu 

atuncea dacă statua lui Britaneu din Siracusa, pentru al cărui furt 

Ciceron acuzase pe Verres, este a Saphii din Lesbos sau a Saphii 

din Eresos. Se zice că Sapho din Lesbos plecă după Phaon care 

fugea să scape de dânsa, şi că ea îl urmă în Sicilia, de unde se 
duse în insola Levcadia, ca de acolo să se arunce în mare. 

Platon pretinde că Sapho era frumoasă. Suidas încredinjează că ea 
ştia să joace cu toate instrumentele după timpul ei. E sigur că juca 
pe lira, că inventă versurile armonioasa -ce poartă numele ei. Cei 

vechi puseseră pe Sapho în rândul muzelor, versurile ei le numeau: 

focuri, flacări, arșije. Oda sa delirantă La o femeie este scrisă în 

strofe și în versuri safice. Catulle și Delille au 'căutat să o imiteze 

şi nu au reuşit. O altă odă ce ne-a păstrat Denis din Halicarnas, 

este îndreptată către Venera; este tot ce a rămas din scrierile ei. 
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1) Aceste voci erau ale mai multor diaconese protestante şi june, 
frumoase, palide, urmând prin insolele Greciei misiunea lor impusă de 
propaganda religioasă. Mi s'a întâmplat să întâlnesc de mai multe ori 
aceste diaconese în Ohriinte. 

NOTE LA CÂNTUL AL DOILEA 

9) Palmyra sau Thamor era în timpii vechi numele marei şi mag- 
nificei capitale a Palmyrenii, țară ce se întindea dela nordul Damas- 
cului până la râul Euphrar, în Syria superioară; tară roditoara și avută, 
şi înconjurată din toate părţile da deșerte. Solomon fondase această 
cetate, Traiun o luă în stăpânire. Capitala era împodobită de templuri 
şi de palate strălucitoare. Aurelian conguis [sic] Palmyra în 275 după 
Christ, şi fărâmă cu totul cetatea cu teatrele, palatele și templele 
sale superbe. Iustinian voi să repare stricăciunile, Sarasinii o despoiară: 
în mijlocul ruinelor sale cele mărețe, se înalță un sat mizerabil de 
Arabi. Zenobia, de care se vorbeşte în acest cânt, era regina Pamyrii, 
femeie a lui Odenat, Syrian din Palmira care, după ce respinse pe 
Perşi şi le luă Mesopotamia, Nysiba și Carrhes, puse mâna pe 
puterea supremă. Gallien îi dete titlul de Cesar şi Zenobiei, titlul de 
augusta, lăsându-i a domni în pace. Odenat fuse ucis de un nepot 
al său. Atunci Zenobia luă titlul de regina Orientului. Atunci Pal- 
myra deveni o minure strălucitoare de frumuseți, de mărire şi de pros- 
peritate. Zenobia cultiva literele şi adusese la curtea să poeţi şi în- 
văjaţi din toată lumea. Longin o învăjase limba greacă. Ea formase tot 
într'un timp o mare armată pe care o comanda în persoană; frumu- 
selea sa rivaliza cu cele'alte calități a!e sale. Un om de rând, ieșit 
dintrun sat din Dacia Traiană, din colonii Romani, Aurelian, pusese 
mâna pe imperiul lumii. Acesta veni contra Zenobiei, după ce în- 
vinse pe Germani şi pe Vandali; Zenobia merse cu a-mala contra 
lui. Bătută în două lupte pe ma'ul Oronielui şi sub zidurile Emesii, 
re retrase cu multă tactică, făcând mult rău armatei romane. Aurelian 
urmă pe Zenobia până la Palmyra, unde regina se închise și se 
apără cu o rară energie. Redusă însă la cea din urmă margine, şi 
părăsită de Armeni şi de Sarazini pe care Aurelian cumpărase, ea 
ieşi din Palamyra şi merse spre Euphra!, dar fuse prinsă de Romani 
pe malul acelui râu. Domnise cinci ani. Aurelian dete ordin să ucigă 
pe toți consiliarii Zenobiei, între alţii pe Longin, a cărui moarte 
fuse eroică. Pe Zenobia o opri ca să o târască în Roma după carul 
său triumfător. Când Aurelian intră în Roma, Zenobia mergea pe jos 
înaintea învingătorului, încărcată de pietre. prețioase, şi cu picioarele 
nude. Zenobia trăi după această crudă insultare, locui mult timp la 
frumosul Tibur unde Aurelian o trimise; fetele ei fuseră măritate cu 
Romani nobili şi fiul său avu un principat în Armenia. 

= 

389



  | Pagina 
Prefaţă . ce 3 
Introducere. . . ea... 5 

Traduceri 

La Afrodita ........ e 5] 
La o femeie .. ...,,,. Pe 53 
Vieața pe placul său . .. cc... 54 
Sie însuși. ,......, « 55 
La o feică ....... ea. . 56 

"La amor .. a BT 
Odă la ţară sub nume de corabie .. .....,..., 58 

Reverii şi Diverse 

O fată tânără pe patul morţii ..... 61 
Scopul omului. ......, Ceea. . | 63 
Umbrei soru-mei Caterina, . . 65 
La Patrie ...,..... ÎN 67 
Fericirea ... aa 69 
Proscrisul , Ti 
Deșertul a 73 
Cântec . 75 
Timpul ....... aa „76 
La Piramide , . Ce 19 
La băile Cleopatrei. ..., AD Da ama 84 
Ziua onomastică ......, em 87 
Puterea cântecului „cc... 89 
Lăutarul a. 92 

Basme 

Fata din dafin, e. 9 
Mihnea și baba .. cc. , (1909 
O noapte la morminte ........ [eee 06 

394



x 

“ Apa Bârsei 

Domnul de rouă ....... 
Doamna lui Negru Şi bardul . 
Făt-Frumos .. îs. 
Herol [e 
Capul Avarilor . 

Dochia .... [e m. a. | [. |. ... |... 

Legende istorice 

Cea de pe urmă noapte a lui Mihaiu cel Mare .... 
Preda Buzescu, . 
Mihaiu scăpând stindardul . 
Moartea lui Mihaiu Viteazul 
Muma lui Mihaiu 
Popa Stoica . 

aria Putoianca 

Codrul Cosminului 
Baia 
Dumbrava Roșie ec. 
Visul lui Ștefan cel Mere . . : 
Ştefan la moarte. ,.. . PR 
Muma lui Ştefan cel Mare. , ....... 
Daniel Sihastru . ic 

_ Cupa lui Ştefan . 
' Mircea cel Mare și solii 
Mircea la bătaie 
Cozia 
Ferentarul 

[me [i ah... . . . . 

[e | 

ae ae... 

[mea [| [| . |. |. |. . 

Han-Tătar 
Sorin sau tăierea boierilor la Târgovişte 

Macedone 

Românele din Cavaia. ........ PI 
Lupta în pădure. .. o. 
Fecioara Maria. . ........ 

San-Marina a. 
Dora .. e. . 
loana, .. ca 

392 

170 

 



Păstorul murind 

Amantele Ciliei 
La o pistoriță 
Moartea 
Visul 

[mea o |. |. 1. 1. |. . |. |. . . 

eee. cc [| |. |... 

[eee mc. 

Cine sunt 
Inţelepţii nebuni 
Fata din turn 

„ Edessa 

Florile Bostorului 

Esme ..,. . . 
Rabie 

Leii 
Suspinul Bosforului. . Ia 
Mehrube . ..,....... e. | 
O noapte de vară. . . „cc. 
Odalisca . cc... e 
Kâz-Culesi . e. 
Fata dela Candili . . 
Santa Sofia o... PI 
Sclavele în vânzare . . cc... 
Gulfar ..... 

ZU e fu .. 
Patme nn 
Mormântul ei ee. . 
Nu mai este ,. 
Singurătatea ....., ec. | 
Hal 
Legivera . ...... . 
Se scaldă ...,..... Ce. , 
Dilrubam n 
Blestemul dervișului, . cc... 
Fata popii Oc. 
O noapte de amor ..,.. cc... 
La o mică fată de Grec .......... - 

Conrad 

      

241



  

Anexe | 

Târgoviştea ,. . .. aa. . o... 349 
Ferentarul . . cc. ea... cc... se 951 
Ştefan cel Mare și maica sa... ...... Pa. 353 
Mihai scăpând stendardul . . , ... cc... n... ... 356 
Mihnea şi baba . .. cc... cc... _, 359 
La Edessa . .. cc... ...... 3607 

Note ....... a. n... co... 371 

Cuprinsul .. cc... ... „ . 391 

* 

  
a | VERIFIGA | 
594 2017  



< INDREPTARE. 

La?p. 372, în rândurile 6—7 de jos, trebue înlă- 
turată trimiterea: „vezi planşele...”. Planșele respecti- 
ve, care trebuiau să cuprindă “procesele verbale de 
lichidare prin licitaţie a bibliotecii lui Bolintineanu, 
n'au putut fi procurate la timp dela Academia Ro- 
mână. “ 
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