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CASA M, $, REGELUI 

"Doamna mea, 

Prezentând M.S. Regelui volumul 
D-voastre „Spade Strămoşeşti“ am 
primit plăcuta însărcinare de a vă . 
"comunica, că Majestatea Sa binevo- 
ește a consimţi ca lucrarea D. -voastre, 
să fi fie închinată şi ilustrată cu jo- 
tografia Sa. 

. Primiți vă rog, Doamna mea, în- 
credințarea deosebitei mele conside- 
rațiuni. 

Pareşatul Curjei Regale 

General de Divizie Wajutant 

„2. Angelescu 

Domniei Sale 

Doamnei Cheorghiu-Smara



- PREFAȚA 

Volumul „Spade Strămoșeşti“ tipărit în Mai 1915 a fost brodit să apară chiar în anul răsborului. In ceie patruzeci de spitale, în care am ținut conferențe, el: a fost împărțit solda- | zilor, cari vindecați se întorceau pe front îm- bărbătați de mare patriotism. _ 
Am -consimțil ca să tipăresc a doua ediție, „doar pentru că versurile acestea, ca şi paginele de proză, scrise la ocazie, între băncile şcoalei şi pustia mea vatră, sunt trase din inimă curată ş'au avut. darul să fie o dreaptă proorocire. D-zeu mi-a ajutut d'am văzut, zi cu zi, cum s'a - făurit România Mare. ” 
Cui dar decât Viteazului nostru Rege, scumpe: noastre Regine, armatei şi iubiților mei şcolari voi închina Spade Strâmoşeşti? 
In mod cronologic am căutat d'am Scris câte- 

ceva, potrivil pe'nlelesul şi simțirea poporului, şi a şcolarilor mei pe cari i-am iubit şi cărora, zi cu zi, timp de 32 de ani, de când sunt învă. fătoarea lor, am căutat de le-am semănat în 
suflet idei sănătoase ; dânşii şi acest neam viteaz, miau dal curajul care mi-a trebuit ca să lupt şi să rămân, să trăiesc între oameni, altfel... 

Smară
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ȚARA MEA 

Țara mea-i grădina 

Mândră şi frumoasă, 
Bogată, mănoasă, 

Cu ape argintii, 
Unde 'eu întăi 
Văzut-am lumina. 

Ea e moştenirea 

Strămoşească, sfântă, 

Unde tot îmi cântă: 
„In ăst paradis 

Ochii ai deschis, 

EI ţi-e fericirea“ 

Țara mea "nflorită 
E "ntre munţi şi mare, 
Spre soare răsare, 
E aproape de zori 

„ D'aceia de flori 
Toată-i smălțuită. 

/ 

— 13 —



Vrăjmaşii râvnesc 
La câmpii mănoase, 

La cetăţi frumoase!.. 

Sărmanii de ei... 

.. Şoimi şi pui de lei. 
Țara mea păzesc: » 

Căci ea-i grădina, 
Mândră şi bogată. 

De strămoşi lăsată 
Ş'aici mai întâi, 
Intre viteji mii, 
Văzut-am lumina! 

7 

„Bucureşti, ŞI August, 1903, 

— 14 — za
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TARA MEA 

Nici o fară din lume nu este mai frumoasă. ca 
fara noastră. ! 

Și care alta e mai mănoasă ? 
Care mai este udată cu ape line şi argintii, ce 

să'ntind, ca panglicele d'argint, dela Nord la Sud? 
_Cât ne pare de bine, cât suntem de fericiți că 

aici am putut. noi deschide Ochii, vedea lumina. 
zilei ! 

fara noastră e aşezată spre soare răsare, esta 
pusă lângă zori, e Zmălțuită de flori și d'aceea 
vrăimaşul la dânsa râvneşte, Sărmanul de el]. 
Ori nu ştie, că ea'i păzită de şoini şi de pui de 
dei şi “asupra lor ei, la vreme, ca Julgerul ar cădea 2 

Fa-i moşia lăsată. nouă de strămoşi, ” 
Și cum să nu apărăm şi să păstrăm acea: ce 

He-a rămas dela dânşii şi ne este. atât de Scump ? 

i-ai 

15 —



  

CE SUNT EU?... 

Ce sunt eu? 
Voi vreţi a ştie 

“Şi zâmbind mă întrebaţi: 
Sunt Român de vreţi s'aflaţi 
De ia Dunărea albăstrie. 

Ce sunt eu? 
Sunt şoim de munte 

De sub falnicii Carpaţi - 
i Șin Ardeal am mii de fraţi, 

Toţi născuţi cu stea în frunte. 

Ce sunt eu? 
| Sunt viţa mare, 
Ce Traian a răsădit 
Intre-apus şi răsărit; . 
Stâlpul ţării d'apărare. 

Ce sunt eu? - 
- Mai vreţi a ştie ? 

Sunt din falnicii lăstari, 
Din eroii legendari, 
De la Plevna... Vitejie 

Mi-e deviza, o ştie-o lume; 
Cârtiţe din moşoroi, 
De n'o ştiţi aflaţi şi voi. | 

Cal meu nume e-un renume. 

26 Decembrie 1902. 
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CE SUNT EU? 
N. 

Dela mic până la mare, tot Românul vrea să 
lupte ca să. probeze -streinilor, cotropitori. de datine 
şi de obiceiuri strămoşeşti, că el este coborâtor din 
nobila viţă pe care împăratul - Traian a răsădit-o 
între Dunăre Nistru şi Tisa, unde şacum îrăesc 
încă mii de fraţi. 

Renumele, căpătai de eroii naţiei sale, -să-l păs- 
treze nepătat. Fiecare lăstar. al fării aceştia, să 
Jie ca un stâlp puternic de apărare împotriva vrăj- 
maşilor. Tuturor să probeze, la vremuri de grea 
cumpănă, căn vinele lui'curge sânge vitejesc de 
Dac şi de Ronian, de Romanul care, ţine sus şi 
nepătat numele de Român; iar în urma bătăliei 
dela Pleona, şi-a făcut un adevărat renume,  _ 

Numai cu fapte mari, nobile şi frumoase să înalță 
şi se păstrează neatins prestigiul unei țări, care 
deşi a sujerit mult, dar ra şovăit niciodată. Stră- - 
moşii noştri ie-au lăsat-o liberă şi mare, şaşa 
irebue so păstrăm şi noi, în ciuda oră) 

cârtițelor din moşoroi, cari ne    
pp .* 
Sp de Strămoşeşti — Li —
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RADU NEGRU . 

Ca un şoim viteaz: porneşte : 
Negru Vodă dintre munţi, 

Peste ape îşi face punți 
Şin Muntenia soseşte. 

Vin cu dânsul. mii şi sute 
De voinici din Făgăraşi, 
Vânători, ceauşi, arcaşi, 

Glia ţărei să sărute. 

Vodă în genunchi s'aşează, 

Jură, dragul său coprins 

Să păstreze neatins, 

Apoi oastea "naintează. 

Trec Carpaţii, văi, pripoare 
Şi voioşi în Câmpulung, 
La Chindii abia. ajung ; - | 
Țara e în sărbătoare. . a Pai 

18 =:



- 44 Octombrie 1902. 

in, 

La Voivod cu toţi să pleacă 
Şi să 'nchină lui cu dor: 
— Să iubeşti acest popor, 
Nimeni să nu te 'ntreacă, * 

România, vrem prin. tine 
Să reînvie. Aibi noroc; 
“Ochi şi inimă de foc, 
Să ne porţi mereu spre bine, 

Vodă paloşul ridică 
Și drapetul țărei sus. 

Apoi tare „Amin“ a spus, 
- Ne putând mai mult să zică, 

 S'au tăcut în juru-i roată, 
Preoţi, tineri şi bătrâni, 
Sărutând a sale mâini 
Vestea-au dus 'n ţara toată, 

. — 19 —
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RADU NEGRU. 
te 

Ce frumoase. şi pline de învăfăminte sunt înce-- 
" puturile Principatelor noastre ! Radu- Negru vine 
într'ajutorul fraţilor, ei îl primesc cu braţe deschise: 
şi în Jruntea lor punându-l, dela el cere numai dra- 
goste şi credință. Acestea sunt singurele arme ale: 

 Voivozilor Hoştri, cu -ele numai, €i au învins şi au: 
păstrat neatinse : şi moravuri, şi credință, şi hotare, 
şi cinstea ţării, 

In Câmpul-Lung intră Radu-Negru, când soarele: 
e spre apus, iar acest Voivod răsare ca o nouă lu. 
mină, ca o minune, înire rariştea de brazi uriaşi 
între suflete credincioase şi blânde. 

Și cum să nu rămână el acolo > Cum să nui do- 
rească a fi slujitorul şi sprijinitorul unui neam vi. 
teaz, statornic," sincer, harnic „i iubitor, cum era 
poporul Muntenesc.? 

Vița Basarabilor creşte, creşte se 'utinde mereu. 
şi coprinde sute de „feneraţii, în amândouă priuci- 
patele. Să nu uităm că Istoria he învață că toți 
acești Voevozi au fost plin de sentimente nobile, de 
jertfe şi de dragoste pentru noi Românii şi că lori 
se daloreşte înălțarea şi înțlorirea neamului nostru. 
pe toate căile. 

p 
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BOGDAN DRAGOŞ 
  

Maramureşul nu'ncape pe Voivodul fără seamă; 
Vânătorii de aceia, Dragoş din bucium îi chiamă 

“ŞI îi vesteşte că purcede spre: Moldova cea frumoasă “Să ucidă toată feara, rea, Spurcaiă, veninoasă. 

Sună cornul... Toţi. ostaşii gata's, gata de plecare; - Zăngănit de lănci şi arcuri să aud în depărtare, 
“De sub coifuri lucitoare, cad lungi şi lucioase plete; ” Sbor trăgacii, sbor ca vântul şi în codru intră'n cete. 

“Pug din fața lor vulturii şi mistreți şi căprioare ; 
Ansă a Moldovei zână, mândră, ruptă chiar din soare 
Spre Bogdan înaintează şi sfioasă îngenuche ; 
Căci văzuse zimbrul groaznic, coborând de sus din muche.. 

“Fata tremurând îngână : Doamne, vezi cumplita feară, 
Fă, de poţi, din aste locuri, cât mai grabnic ca să peară 
“Şi cuprinsul tot pe tinen veci de veci te-o lăuda ; 
dar coroana p'a ta frunte îți vom pune... Vei puria 

Numa mare, nume falnic, 

Te-o stăvi o lume 'ntreagă ; 
iFlori. frumoase, p'aste locuri, or. veni ca să culeagă 
“Toate fiicele Moldovei, toţi feciorii, tot poporul, 
“Ca să le aştearnă ?n calea lui Bogdan mântuitorul. 

Dragoş, fărmecat de Zână, arcul său în Sus ridică 
“Şi săgeata ?n fruntea fiarei o împlântă fără frică; 
"Capul ei pe stema țării dă poruncă a se scrie 
„3in Moldova cea mănoasă 'ntemeiază a sa domnie. 

18 Octombrie 1902. -



  

22 
BOGDAN DRAGOŞ 

Sar părea că 'ntemeierea Moldovei este o dră- 
gălaşe poveste. Nu; ea este mai mult o minune. 

Pleacă un Fătțrumos la vănătoare, întâlneşte ce 
- fiară sălbatică, spre care să repede s'o ucidă pentr 

a scăpa de moarte pe: frumoasa zână a Moldovei. | 
Şi care alta să [i fost acea Jiară, “decât vrâj- 

maşii scumpei, Moldove ? Ea era mărgăritarul pre- 
fios, după care să băteau : şi. Polonii, şi Ungurii, 
şi Turcii, şi Tătarii, şi Cazacii, toţi ținând să-l aibă. 
Ce fiare mai cumplite decât acestea ? Veacuri în- 
tregi trebui să lupte cu dânşii, bravii noştri stră- 
moşi. | 

Maântuită a fost Moldova mereu, căci aceaste: 
„Zână, care se iveşte în fața lui Bogdan, a ocrotit-c: 
şa scăpat-o, în totdeauna, de Joame, de lăcuste, de- 
molime şi de sabia inamicilor pe care D-zeu i-a 
Jăcut pe toți : Tot o apă şun pământ. 

Zâna ta sprijinitoare, în ciuda vrăjmaşilor, e 
draga mea Moldovă, te-a călăuzit, ca o stea stră- 
lucitoare, în întunerecul vremurilor, până te-aadu s 
da limanul. dorit, spre gloria şi inflorirea de astăzi.
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CONDEELE LUI MIRGEA 
  

Mircea -Vodă cel vestit, a plecat în miez de Vară 
Ca să vadă țărănimea. cum trăeşte în lunga ţară, 
EI s'opreşte 'n sate, târguri, stă pe toţi să-i cerceteze 
Şi prin pilde: mari, frumoase, tot cerca să. îmbărbăteze 

Pe săteni... şi bani, şi arme le'mpărţea la fiecare, 
Dând poruncă a fi gata pentru a țării apărare ;: 

Into zi, mergând, aude zăngănit pe nicovale, 
Iute sfetnicii trimis'a că să vadă ce-i în vale 
La primar, să ?ntrebe, cine are astă cutezare 
Să lucreze, când să slujeşte liturghia în altare ? 

S'au întors ai ţării sfetnici, minunaţi de ce văzuse, 
Insă Vodă, pe cuvinte, pe nici unul nu crezuse 

Şi purtat de murg se. duse însu-şi el cu ochi. să vadă, 
Apoi minunata pildă ascultindu-o să o creadă... 
— Cum ?... Lucraţi voinici voi astăzi? 
| Ce păgâni, ce cutezare!... 
Să lucraţi chiar când se zice: Tatăl nostru la altare ?... 

„— Noi? Lucrăm da, da, condee, Ă - 
N Cum te uiţi şi vezi prea bine. 

— Gum ? Condee sunt acestea ? Ce vreţi a glumi cu mine? 

„— Nu glumim, ori nu să scrie la vrăşmaşi cu-aşa condee ? 
Mircea-Vodă poruncit-a, că-i voinic, EI, nu-i femee... 

— 23 —



Cartea care-o scrie dânsul e la şeart foarte'nţeleasă 
Şi duşmanilor o mână chiar ca ploaia cea mai deasă; 

Iată pentruce şi astăzi din oţel călim aceste... 
Poţi să mergi, în bună pace, chiar lui Vodă a-i-da de veste, 

Suntem siguri că ne cruță că, în zi de sărbătoare, 
“Făurim săgeți şi lăncii de vrăşmaşi otrăvitoare. 
Despre taina ce aflase în a sa călătorie, . 

„Mircea, pentru 'ntiia gară, a surâs plin de mândrie. 

25 Octombrie 1902,



    

  

 CONDEELE LUI MIRCEA 

Această legendă cuprinde o nare pildă şi anume: 
Când cineva îşi împlineşte datoria, Ware a se teme de nimic: , - 
Când e nevoe a ne ajuta fara, Toi să uităm orice repaos, să ne lipsim d'ori şi ce petreceri, dori „Şi ce veseli, 

. În zi de sărbătoare, vedeţi că lucrătorii nu se „Zen, ei răspund către frimişii Domnitorului, cuvinte cari ştiau că lui îi plac, el fiind ca şi: dânşii o inimă mare şi cu totul închinată fdrii sale. Crucea ajută şi îngânând. un: Tatăl nostru, lingă nicovală, lucrez şin zi de sărbătoare, căci în altar nu este „bunul preot “şi alți credincioşi, iar ei, dacă îl lipsesc „d'acolo, e spre a Zăti- săgețile otrăvitoare de cari Mircea avea nevoe, ÎN câmpul Mierlei, la Nicopoli, ia Rovine, de unde Baiazid trebuea a se'ntoarce „ruşinat ; dcolo era tărâmul care Voivodului ţării îi era prieten, îar Sultanulai îi era duşman. 
Sărbătoarea cea mai mare, a ori şi cărui cetă- "„fean, este ziua de izbindă a fării sale : fiecare tre- due să'şi ajute patria, Jără preget şi cu ce poate, „pentru ca să tie cât de nare, cât de strălucită. 

Sp
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_ APRODUL PURICE 

Mic, precum e diamantul cel mai scump, mai preţios, 
Ca luceafăr mic, dar însă tot aşa de luminos, 
An războaele duşmane, apărea Ştefan cel Mare 
Şi da groaza Leşi, în Unguri, în duşmani pe Ia hotare. 

Mic precum e un pic de rouă ce dă viață unei flori 

Era“ Ştefan... O minune . 

-Se 'ntâmplă adeseori 

Ca piciorul să'l mai pună să nu poată el în scară, 

Goarnă auzind-o roibul, să nâcheze, Să tresară; 

Purice, Aprodu-atuncea, îi venea în ajutor 

Şi în taberi, Domnul ţării, purcedea învingător. 

— Prea măritut meu stăpân, du-te şi să vii cu bine; 
lar de roib nu duce grije, scaun eu mă fac sub tine... 

— Tu, de astăzi înainte, tu Movilă te -numeşiti, 

Răspundea Voivodul mândru, tu, hotarul să păzeșşti, 

Căci măritul tău stăpân are'n tine .orice credință; 
De pândari aşa de seamă, ţara are trebuinţă. _ 

28 Octombrie 1902.
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i - APRODUL PURICE 

Și cum să nu să&ncununeze de glorie şi de iz 
bândă, Marele Ştefan, când luptă alături cu-ase= 
menea supuşi ? - 

Mic de statură, dar mare la suțlet, ca un ar- 
_ hanghel, zbura printre trupele sale; iar când îi - 

- cădea calut de sub dânsul, izbit de ploaia gloan- 
elor, Purice Aprodul, îi venea în ajutor, să făcea. 
piuă sub el, îi. înlesnea urcarea pe cal, îl făcea: . 

să câştige timpul, spre a ţine piepi duşmanilor, 
Ştefan, nu uită binefacerea, cum n'a uitat, în: 

„_ Viafa sa, nici o datorie. Pe Purice îl numeşte Mo-. 
- vilă, îl înalță la grad, îl onorează cu încrederea: 

sa domnească şi micul Aprod să face mereu demne 
d' această cinste, 

Oricare Voivod va face ca Ştefan să fie sigur şi 
de izbânda mare şi de dragostea nemărginită a po- 
porului său. :
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- MAMA LUI ŞTEFAN CEL MARE 

în palat, de când în luptă a plecat Ştefan cel Mare, 
Nu. saude decât plânset, decât rugi pe la altare; - 

_-Plânge Domnița Maria, plânge mama-i şi curteni, 
„Preoţii plâng şi: sătenii, plâng boerii' moldoveni !.. -. 

“Căci sosit-a carte Doamnei că păgânu înaintează 
-Şi Moldova toată-o arde, fără milă, ş'o prădează. 
— Am nădejde 'n Domnul ţării, zise Mama lui Ştefar, 
E viteaz, cu braţu-i tare, va învinge pe duşman. 

Am nădejde * n Prea-Curata, protectoarea ţării acestea 
Nu mă tem deşi-i grozavă cartea ce-mi aduse vestea ; 
Dar pieri chiar până la unul, înapoi el nu s'ar da 

-ŞI, cu preţul vieţii sale, steagul ţării Var scăpa, 

E o ! 
„Să mă tem, când ştiu ce suflet are Vodă? 
A "A sa oştire 

Ca şi dânsu-i 'nflăcărată de credință şi iubire; 
A învins cu-aceste arme: Unguri, Turci, Poloni, Tătari, 
-Şi "'nca o săvârşi cu ele fapte nobile şi mari. 

„Răsuna'n miez de noapte, glasul buhei cobitoare; 
In castel mai stau de veghe numai candeli lucitoara” 
Vântul răsturna copacii, ca potop cădea în ropot 
Ploaia...



— Cine'n miezul nopții sună la castel din clopot 7 — Eu Sunt mamă, eu rănitul şi nvinsul... 
. Alinare 

Am venit la sânul vostru să găsesc; 

De întristare 

Am albit, mi-e greu o mamă; Suferinţii de mai crezi ; Vin în cale=mi, vin de grabă, soarta să mi-o luminezi,. 

— Nu 'nţeleg ce vrei, streine, dela mine p'aşa vreme? A rosti aşa cuvinte, să mă crezi, eu chiar m'aş teme. Cum cutezi să spui că Ştefan s'a întors din luptă 'nvins ? Oare vitejia întrinsul s'a pălit acum, 

S'a stins? 
N'are n sufletu-i mândrie, nu mai are în piept credinţă > Mort, te du, mi'i adu aicea, dar nu fără biruinţă, Eu nu pot-a ta rostire, nici să cred, nici să ascult; lar de este adevărată, fiul meu e mort de mult... 

Ştefan, tremurâna ascultă, că-e porunca marei sade, Cornul său din nou îl Sună,-şi la Răsboeni în vale, să adun, din ndu oştenii de Voivod îmbărbătaţi, Toţi duşmanii, toţi din ţară, sunt ca pleava spulberaţi. 

| 23 Octombrie 1902. * 
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SIZE INA 
MAMA LUI ŞTEFAN CEL MARE - 

Poetul Bolintineanu a avut mareie merit d'a scrie 

cele mai frumoase poesii populare patriotice cu care 

„a, fost crescut poporul nostru odinioară. 

Legenda Cetăţii Neamţu ne arată ne'nduplecată 

pe Mama lui Ştefan cel Mare. Profilul acelei jemei 

ilustre este tot aşa, ba poate şi mai măreț, decăt 

al Corneliei, Mama Grachilor. 

| Ce exemplu jrumos ! Un Voivod al țării, om matur 

Să supune poruncilor: unei femei, date în miez de 

- moapte |... i 

— Dar cine era acea femee ? 

—_ Era mama sa, 

-— Şi ce poruncea dânsa Jiului său ? 

— Poruncea să se 2 jert/ească, să : moară? pentra 

“dara lui. 

Datori Suntent viaţa noastră [ării. Ștefan înţe- 

legând această jertfă dreaptă şascultând şi su- 

punându-se ca un mieluşel. blând, Dumnezeu la 

mântuit pe el şi pe draga lui Moldovă, 

Să nu uităm ca: Binecuvîntarea pârinţilor aduce 

„-. ăzbînda şi norocul copiilor. |



MONASTIREA PUTNA - 

In vechime domnii țării, 
După fie-ce război, 
Petreceau în temple noi 
Sfânta Zi a Invierii, 

Lângă Putna vrând zidi - 
Un locaş măreț şi sfânt 
Un locaş pentru mormânt 
Ștefan, sfetnicii porui . 

Locul să aleagă sus 
La al Putnei mic isvor 
Și d'aicea tutulor: 
Aruncaţi săgeți a spus. 

Una'n rău căzut-a jos, 
Alta'n pir şi în ciulini, 
Sboară alta la streini, 
Iii loc. rău şi mlăştinos! ;



Cum să facem noi altar 

Întrun astfel de coprins? 
“Arcul Stefan Pa întins 

"Ca cel măi. dibaciu spădar. 

Mănuind a nemerit 

Int”un palten secular: 
— lată loc pentru altar, 

Eu mai bine am nemerit, 

Intr'acest locaş prea sfânt 

Sub. aceste lespezi reci 
Odihni-voiu pentru veci : 

Intr'al Moldovei pămânț!... 

N 

25 Octombrie 1902, !



  

  

2 

MONASTIREA PUTNA 

  

Se ştie că marele Voivod Ştefan a făcut patru- 
zeci şi două de biserici şi fiecare îşi are legenda sa. Legenda: Monastirei Putna este dintre cele mai gin- gaşe. Pe vremuri, capetele încoronate, işi treceau fimpul numai în astfel de fapte frumoase. Săgeata care înemereşte mai bine este săgeata Domnitorului. 

Paltenul, este un copac înalt şi semeţ, frunza lui este verde, trunchiul puternic, alb, neted şi Curat, âşa cum e Sujietul românului, * ă E Curat a fost Jocul pentru altar pe care fa ales: 
Ştefan şi bine Pa însemnat săgeata lui nenvinsă. 
Aici trebuia, peste patru sute de ani, să se Săvâr= 
şească parastasul pentru: acest cucernie Voivod, fala 
intregului neam românesc. Aici şi peste tot coprin- 
sul țării, să dea bunul Dumnezeu, să se sărbăto- 
rească încă şalte izbânzi ale Poporului nostru, 

La noi să se'ntoârcă Putna. 

Spade Strămoşeşti, — 33 — ; 3



  

  

= DESPINA DOAMNA 

Neagul Vcdă cel cucernic, 'n doru ce avea ca să clădească 

Mănăstirea Curtea d'Argeş şi trumos s'o 'mpodobească, 

Cu odoare scumpe, rare, cum'nu se mai pomenise; 

“Când simţi că nw's mijloace el curtenitor le zise: 

Au se poate să rămână nesfârşit locaşul sfânt? 
Unde sunt pioşii ţărei, toţi Muntenii, unde sunt? 
Pentrucă obolu, aicea n'au depus de voe bună, 

Poruncesc ca biruri grele tutulora să se pună 

Cu menirea ca, din ele, tefiiplul să se 'mpodobească, 

EI să fie cel mai mândru 'n toată Ţara Muntenească. 

— Wa rodit doi ani pământul, turmele 's pocâltite 

Şi ogoare, vii şi silişti, toate 's arse şi pălite, 
Prea-Mărite, d'om mai pune alte biruri peste ţară, 

Vei vedea toată suflarea, cum de foame o să peară... 

Neagu stă pe gânduri... 

Doamna, ca minune. şă desprinse 

Din palat veni spre Vodă şi cu mâinile întinse 

Rugătoare "i zise: 
„Doamne, pleacă Doamne a ta ureche 

Spre popor ş'ascultă doru-i, doru-i greu fără pereche. 

Cum vrei oare a mai pune biruri: grele, biruri noui, 

Peste cei flămânzi şi 'n lipsă, peste cei sărmani şi goi? 
- N'auzi zgomotul urgiei, n'auzi cât de greu răsună? 

88 —
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Vrei mulțimea azi blestemul, peste fruntea-ţi iar să pună> 
„A zidi o mănăstire ?.. E scop frumos, înalt şi mare; 
Un voievod însă 'nu face așa trebi c'o nouă dare 
Pusă, când poporul geme, când e foamete şi jale, 
O, cuternice stăpâne, e rea, greşită-această cale, 
Şi eu, Doamnă și soţie, te rog. şi te sfătuese 
S'o înlături,.. , 

” Azi podoabe şi avere dăruese 
-Pentruca să nu rămână nesfârşit locaşul sfânt 
Şi blesteme să. nu fie şi mai multe decât Sunt, 
Diademe şi coloane, cum să port când ţara plânge? 
De durerea ei, în pieptu-mi, a mea inimă să tfrânge ; 
Jertfa-o fac pentru fecioru-mi. O nepreţuit odor!,.. 
Odihneşte ?n cer... acolo să veghezi peste popor. 

Pentruca să nu rămână nesfârşit locaşul stânt 
Şi blesteme să nu fie şi mai multe decât sunt 
Pentru tine mănăstirea, în curând va fi sfârşită: Voia Domnului şa noasttă va fi asttel împlinită. : 

Doamne mari, Doamne înțelepte, ai avut 0! Românie 
Faima ta atât de mare, lumea 'ntreagă azi o ştie... Respectată şi slăvită este Chiar şi de păgân 
Şi-ei să 'nchină, Când aude sfântul nume de Român. 

Buc. 12 Julie 1903. 

*



  

PE DR 
DESPINA DOAMNA 

Despina Doaimna, soția lui Neagoe Basarab, este 
o icoană, înspre care trebue să se îndrepteze ochii 
tutulor femeilor româtie. Cucernicia sa ne face să 
vărsăm lacrămi de pocăință. Cât de înțepate sunt 
cuvihtele cu cari ea destăinueşte soțului său nevoile: 
țărei; cât de lesne se lipseşte de bogatele ei po- 
doabe domneşti, numai: spre a înălța un -templu 
demn de numele mare al Munteniei. S'o luăm de 

exemplu. 
Ce foloseşte averea fără credință ? 
Jertfa o face cu toată inima, atât spre uşurarea 

poporului, cât şi că 'ucolo odihnea fărâna unicului 

său fiu Teodor. 
"AM. S. Regina Elisabeta dărueşte, în amintirea 

ficei sale Maria, o evanghelie scrisă şi pictată de 
mâna Sa regească, aşa că în această sfântă mă- 

năstire, răsun mereu suspinele a două mame îndu-- 

rerate, a două Doamne pioase şi "'nțelepte. 

„Mănăstirea Curtea de Argeş azi e şi mai scumpă 

pentru noi, căci în ea, sub lespezile de marmoră, 

odihneşte primul şi cel mai mare rege, care a aşezat 
România p'un piedestal aşa de mare încât strălu- 
cirea ei acum 0 cunaaşte tot pământul. 

Lui CAROL CEL MARE şi REGINEI ELISA- 

d Ă | A



  

  

        

> 

: LI-T3[=): | jLeselef 
           

PETRU RAREŞ 

A pornit din laşi spre baltă 
Petru Rareş, cel vestit, 
Fără să fi socotit 
Că'l aşteaptă slujbă'naltă. 

ÎI chemase Ja domnie 
Pe acel pescar voinic 
Și el nu ştia nimic, 
Soarta sa cine s'o ştie ?... 

Cum soliea el primeşte, 
“Fără-a sta la gând măcar, - 

_- Dărueşte boi şi car 
Și "n alai frumos porneşte: 
In spre laşi... 

In Ungurime 
_ Bagă groaza... Turci, Tătari, 

“EI alungă. Voivozi mari, 
Fost-au ca Rareş mulţime. 

20 Decembrie 1902. 

ERŞ
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“PETRU RAREŞ 

Din fiu de Domn să fe faci pescar şi din pescar 

: să'te faci Domn, acestea sunt suişuri frumoase şi 

bune de ştiut că sâu petrecut în țara aceasta. Ce 
* pilde măreţe, găsim în Îstona patriei noastre ! Pe - 

un tron nu putea stă decât un singur Domnitor, 

ce să se facă Rareş, care era fiu nelegitim al lui 

Ștejan ? Să face pescar, dar din suțletul lui nu 

este dusă mărirea strămoşească. Neguţătoria nu-l 

face interesat, dovadă, că, auzind că este numit 

Domnitor, dărueşte nu numai peştele, dar şi carele 

„cu boi cu lot. Aşa mari au fost sufletele Voivozilor. 

noştrii şi d'aceia dărnicia, şi până azi, este cali- 

"tatea tutulor. Românilor. „Rareş, ş' amândouă: doam- 

nele lui şi Maria şi Elena sunt foarle darnice şi 

muncitoare. Rareş, ca şi tatăl său, este foarie cu- . 

cernic, iar soțiile îl întovărâşesc pe rând în por- 

nirea lui pioasă. ” . 

“Frumoasă şi bogată e zestrea bisericilor din Mol- 

dova şi Bucovina, lucrată teată de mâinile doam- 
N



nelor lui Rareş. Ce. pildă înaltă. Ce femei mari 
| avutai, o fară a mea şi cât de mult tu le dato-: 
reşti înălțarea ta! - 

La mânăstirea Probota de lângă Dolhasca, în 
„județul Suceava, când am văzul modestu-i Mauzo- . 

leu, mi-am plecat genunchii şo lacrămă fierbinte a . 
căzut pe Jlorile bizantine ; şoptirea Doamnei Oltea, 
inmormântată tot acolo lăngă Petru Rareş, „parecă 
răsunau  d'aceste cuvinte :. 

- Mâărej a fost trecutul 

Al țării Româneşti : 

Jar viitorul scris e 

De Spade Strămoseşti +: 

<



  

  

  

MIHAI ŞI CĂLĂUL! 

Alexandru poruncise la călău ca să omoare 
Pe Mihai, Banul Craiovei, vinovat zicând că este 
Că de faima-i vitejească, turcii chiar au prins de veste, 
Cunoscând, chiar ei, că altul, mai viteaz nu e sub soare. 

El cu mâini îucrucişate peste piept măreț păşeşte 

Spre călău, mulțimea'l vede şi să'nchină cu iubire; 
lar Mihai la dânşii cată şi'i robeşte din privire, 
Ca Arhanghel cu glas tare el norodului grăeşte: 

„Să iubiți ateastă țară, e a voastră datorie, 
Căci 'n ea'i țărâna sfântă a strămoşilor păstrată, 
D'oi -muri eu, mor cu cuget şi cu inima'nipăcată“ 
A fugit călăul... Oastea, toată-a plâns de bucurie, 

16 Februarie 1903, 

— 48
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“MIHAI ȘI CALAUL 

De mult Sa zis că ochii omului sunt oglinda 
sufletului. A | 

- Niciodată acest adevăr n'a fost mai bine dovedit 
“can această împrejurare, | 

Mihai priveşte pe călâu c'o câutălură atât de 
blândă şi iertătoare, încât securea ii cade din mână. 
De câte ori vrăşmaşii noştrii nu sunt desarmafi, 
când îi privim noi cei curați la suflet şi mândrii — 
cum a fost viteazul Mihai 2 Multe lifte sau înfierat, 
sau doborât din planurile lor murdare, gin vicle- 
şugurile lor adânti, numai cu căutătura blândă şi 
pătrunzătoare a bietului român. 

M. S. Regina Elisabeta zice în cartea sa „Pe 
Dunăre" : „Admirabili „suni ochii rămâneşti. Privi- 
rule acelea te uimesc, tenduioşează ca tot acea ce : 
resultă dintro lungă suferință“. | | 

Mihai suferea, în acele momente, gândindu-se la 
decăderea neamului său şi la neisbânda măreţelor 
sale Planuri. Ingerul Mihail, sprijinitorul său, Va 
apărat, spre fericirea neamului românesc,



  

  

 CĂLUGĂRENII 
  

Sfânt locaş, în tine zace . 
Corpu a mii şi mil de fraţi, 
Cari pe Turcul crud, barbar, 

L'a mânat peste hotar. 

Scumpi eroi,. dormiţi în pace. 

Voi, în veci, n'oţi fi uitaţi! 

Sfânt coprins, mii de lăstare 

„A sădit aici Mihai; 

Azi sunt codrii seculari 
Ai voivodului lăstari, 

La vederea lor tresare 

Orice spin şi putrigai. 

La Călugăreni pe vale 

Cântă Neajlov călător: 

Cum peri aici Sinan, 
Va peri orice duşman 
Ce nu s'o căta de cale 
Ş'o fi crud şi 'nşelător. 

Pucureşti 13 August 1901. e i 

— 39 —



    

CĂLUGĂRENII 

_ Călugărenii, sau Termopile românesc, .pe zi. ce 
merge să, înalță în ochii noştri. Ostaşul cel mai 
dibaciu, azi să întreabă: Cum? Ei cum putu Mihai, 
co mână de ostaşi, ține pept la o spuză de vrăş- 
maşi? pământul acesta oare nu este pământul lui 
Dumnezeu ? - 

P'atâtea ori scutul țărilor române n'a fost apărai, 
scăpat prin minuni Dumnezeeşti ? Lupta între uliu 

- şi porumbel, niciodată nu e dreaptă. Darul ceresc 
e de partea celui mai mic şi mai împilat, celui mai 
curat la cuget, celui mai cu scaun la minte şi la 
judecată... Românul e blând şi îngăduitor, dar... Cine 
nu şi-o căuta de cale şo fi crud. şi inşelător va păţi 
ceea ce a pățit Sinan, la Vadul Călugărenilor, 

“per
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CEAUȘUL LUI MIHAI 
  

Hii Şoimane... Vreau Hotarul 
Ca să-l curăţ de păgâni, 

Că-i destul de când amarul 

II arunc peste Români. 

Hii Șoimane... 'ntinde pasul, 
Sboară ca un paraleu 
Cu hangerul să tai nasul 

Cui întină lanul meu! 

Slut să-l văd, să-l văd sărmanul 
Și 'ngropat făr'de sicriu... 
Hii Șoimane... Vreau duşmanul 
In pământ să-l bag de viu! 

21 Septembrie 1911. 

PS 
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CEAUŞUL LUI MIHAIL  * 

Vremurile de urgie cari căzuseră pe capul Mun- 
feniei şi ale Moldovei, au: fost petrecute şi cu Voi- 
vozi viteji, dar şi cu toţi ostaşii neîntrecuţi în lupte, 
aşa cum sunt exemplele în Istoria popoarelor ; căci: 
ce Sar ji făcut domnitorii din acele vremuri, dacă: 
n "aveau oameni cu credință, oameni voinici şi sări-. 
fori în luptă, oameni. cari să-şi iubească neamul şi 
pentru el să intre în foc 2 A a 

Ceauşii, lâncierii, vânătorii, hânsarii, panduri şi 
toate cetele de voinici, ai lui Mircea, ai. lui Zepeş,. 
ai lui Ştefan, toţi cu toţi şau îndemnat Șoimanul 
iot ca Ceaușul lui Mihai, d'aceea astăzi noi stăm! 
mândri şi semeţi în Scumpa şi frumoasa noastră. 
Românie. 

Pe ei să-i imităm mereu şi aşa să ne ţie cânte- 
cul ca al acestui ceauş al lui Mihai. 

4



  

  

SINAIA 

SERGENTUL ŞI DRAPELUL. 

SERGENTUL. 
„ Sfânt drapel, întreaga oaste 
Ochii'ndreaptă către tine; 
Eu te ţin la piept strâns bine, 
Când lovesc duşmanii 'n coaste. 

Sfânt drapel cu stema ţării 
Numa'n aur scump lucrată, 
Să ne fii tu înc'odată, 
Scut măreț al apărării. 

Te păstrez ca moaşte sfinte 
Ş'-inima din mine creşte, 
Căpitanul când răcneşte: 
Cu drapelul înairite !..; 

DRAPELUL 
- Fâlfâi-voiu cu mândrie 

- Peste ţara ta, ostaşe; 
Căci românul e din faşe, 
Bun soldat în bătălie. 

Fâlfâi-voiu cu onoare, | 
"N ţara mândră Românească, 
Faima ei cea vitejească: 
Cu aşa feciori nu moare!... 

ŞI August, 1903,



    

UZINA UA 
  

SERGENTUL ŞI DRAPELUL : 

Nimic nu este mai sfânt ca drapelul, el înțăţi- 
„Şează cinstea şi puterea țării. Drapelul ' României 
a fost păstrai, atâtea veacuri, de către Voivozii 
ROştri, ca un scut măreț de apărare. Şi nu nu- 
mai ei au săvârşit asemenea strălucite fapte, ci şi - 
sergentui Grigore loan, care la Griviţa, luă stea- 
gul din mâna Turcilor, iar căpitanul Valter Mără- 
cineanu, muri ucis” de glonful inamicului, tocmai în 
momentul când, în reduta turcească, înfipse tricolo- 
rul român. . 

Și ce inimă nu saltă de bucurie în fața unui re- 
giment care trece? Şi ce ochiu nu să'ndreaptă asu- 
pra drapelului măreț al țării, când fâlfâe peste mii 
de capete ? Şi ce suflet românesc nu. să'nalță, nu „ Zresaltă pentru libertate şi înfrățire ? a 

Vă uitaţi, sergentul, care poartă drapelul, e 
parcă-un uriaş. Cât e de mândru, câ e de frumos! 

Și cum să nu fie astfel, când ştie că ducen mâini 
semnul de onoare al României ? Cine n'a auzit că el a fost totdeauna păstrat ca moaşte sfinte de 
către Românii cari, din faşe, îşi iubesc țara, iar 
la Plevna s'au luptat ca leii şi au dat exemple 
uriaşe, pentru apărarea drapelului, simbol al vite- jiei româneşti.



  

  

3 

SOBIESCHI ȘI PLĂEȘII 

Se'ntorcea plin de mâadrie: Sobieschi din bătae 

Insoţit de mare oaste, de hatmani în mândre strae 
Şi de tunuri, şi de pradă, şi de prinşi, şi de noroc; 
Căci trecuse, lângă Viena, oastea Turcilor prin îoc. 

Cum mergea, trufaş Polonul, iată măre că ocheşte 

O cetate sus pe munte şi de grabă porunceşte 

— S'o dărâme... 
lablonovschi zise: I-a lui Cantemir... 

— So cuprindem! > 

Moldoveanul, să-l isbim acum la mir, . 

— Navem tunuri de cetate şi e grea a ta poruncă. 

— Ţintuit îl vreau pe Vodă, vezi, acolo sus în “stâncă, 

Meargă solul meu să spună la plăeşi că eu am zis 
Cal lor drum în spre scăpare, e tăiat d'acum 

E'nchis !... 
3 * * 

Un plăeş ce ascultase pe trimisul cel de seamă, 
Răsturnat de jos răspunde: , 

— Spune-i de plumb. să se teamă, 

Cei ce-a respecta nu ştie aste locuri strămoşeşti 

Şi de unde Ştefan Vodă, învins'a oardele leşeşti. 
Nu se pleacă, ci se moare, pentru țară, până la unul, 

Noi ? 

Lupta-vom cu credință, nu ca el numai cu tunul. 

— 5 —



Sobieschi, din sprinceană, încruntă la aşa veşti ; 
Căci ştia de ce's în stare şoimii cei moldovenești ; 

Totuşi porunci cetatea: ca să fie dărâmată, 

Şi blocată, şi supusă, cu plăeşii săi îndată !.. 

A luptat o zi de vară cu o mână de plăeşi 

Ca -să "'ngroape mii de stârvuri de Poloni în codrii deşi. 

Cât de scump „plăti Polonul a lui searbădă trufie 1... 7 

Cum turbă, când lui plăeşul-fi zisă : . 
Doamne, va să ştie, 

Cel care cutează aicea ca să calce. nepoitit, 

Că "ntâlneşte plumbul rece pentru « dânsul pregătit lua o 

Şi cel care “sapă groapa, el întâiu într'înşa cade. 

-Am scăpat de multe lifte şi-am văzut. my! să  noroade 
Vânturându-se ca pleava pe acest măreț pământ, 

Unde cel vrăjmaş găseşte iute loc pentru mormânt !... 

20 Decembrie 1902, - : | 

Spade Strămoşeşti. — 49. — i aq ”



  

  

Sooieschi ŞI PLAEȘI | 
- N 

. Această măreaţă faptă a plăeşilor este o pildă 
pe care o ştie nu numai poporul nostru, dar şi cel 
ce-a îndurat-o, poporul Polon, care din cauza în- 
gâmfărei şi a Jalsităţei, a şi -perit. dintre popoare.. 
A voit să'npileze, să'njosească, şa ajuns la'njosire 
şi lo'njugare. Cine vedea pe drăgălaşea Moldova, 
atât de mic? şi de gingase, socofea că numai să 
întindă mâna şo poate coprinde.' Hei |... Hei, câte 
rau pățit dusmanii noştrii dela şoimii cei moldo- 

* veneşti ! , | 
Sau vânturat mulți p'acolo, dar ei sau spulbe- 

raț ca pleava, au sburat ca liliecii, sau ascuns ca 
sobolii *n moşoroae, sau. acasă. s'au întors, unii cu 
nasul tăiat, alţii ruşinafi ca Sobieschi. 

? i .



    

  

TURDA 

“Turda, mousoleu ilustru, pentru toţi românii sfânt, 
Ce-ţi şoptesc şi flori, şi pasări ? 

Ce-ţi zic toate întrun gând? 
“Ce suspină câmpul, valea, îluer şi caval şi bucium; 
lar feciorii tăi şi fiice, codrii toţi, de ce se zbucium ?- 
-Ce doineşte râu, dumbravă .. 

„Spune toate ce doinesc?: 
Corbii toţi de ce,*de veacuri țip şasupșă "ți se rotesc? 
“Care pradă o aşteaptă s'o sfâşie ei acum ?. 

Spune de ce pari ruină, prefăcută toată în scrum ? 

Ce porţi doliu p'a ta frunte, * | 

Ca o buhă ce cobeşti? 
Pentru cine atat d'amarnic, tot suspini 

Şi te jeleşti? 
Spune Turda ce te doare şi de ce te-ai întristat? 
Neguri dese de.ce oare peste câmpu-ţi s'a lăsat? 
„A ce tristă eşti, mi-e groază... Taci ş'alungă plânsul tău; 

„ Gemetele t tale ajuns'au până sus la Dumnezeu. * 

Priog v voievodul cel mai mândru, cel mai Blând, 

Cel măi: viteaz, 
 Plâng un suflet, ce dapururi, la hotare şeade treaz ” 
Şi aşteaptă să revadă, încăodată al său popor, 

Deşteptat, pornit la luptă, înspre al său asupritor. 
Plâng că iarba nu mai creşte, peste câmpu-mi blestemat 
Unde Basta, mişeleşte, un pumnal a împlântat, 

1 
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Intro inimă de aur ce bătea, bătea semeţ, 
Pentru visul cel mai nobil, mai frumos şi mai măreț 

CE vr'o 'dată'n pept avuta, pentru mama sa, vr'un fiu; 
Codrii plâng, feciori şi fiice, un plâns greu, amar şi viu 

Şi nici “unul, nt, "de veacuri, pe Mihai nu-l ajtă, nu.. 

: Zise Turda... 

. - Pe deasupră-i ceaţă deasă se făcu 
"So lumină, un luceafăr ca prin farmec răsări  -— 

Şi către mie puternic aste vorbe îmi grăi: 

„Dute, munţii treci şi valea şi coboară în câmpii, 

In cuprinsul ţărei mele, al frumoasei Românii, 

Acolo unde sădit'am în orice suflet vitejii ; - 7 

La arcaşi, lănceri, scutelnici, vânătorii dela Jii,. 

“Oastei mele, neînvinse, spune-i c'o aştept mereu 

Să nu piardă ea credința şi nădejdea în Dumnezeu ; 

Căci el este bun şi mare şi priveşte tot de sus,. 

Du-te, du-te, aleargă acolo... . - 

Spune-i că Mihai ţi-a spus: 

Că lă Turda corbul ţipă şi se sbuciumă de ani, 
După pradă, după stârvuri, stârvuri, de cumpliți duşmani î 
Că românul moare, u oare schingiut de pintenaţi *) 

Şi aşteaptă, zi şi noapte, libertatea dela fraţi. 

Spune căa mea ţărână, azi tresare în mormânt, 

Ci e pretăcută toată'n flori de sânge... -. 
: Pe pământ 

Nu s'a mai văzut o faptă aşa neagră 

Şi că ea. 
, - Un minut să nu mai stea, 

“Cere astăzi răzbunare ! 
Fiii mândri ai României, fără să'mi vină'n ajutor, 
Fără a' nu sdrobi pe veacuri, lanţul greu, 

Robia lor?,. 

*) Unguri, 
- 7 
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„Am umblat la latul țărei pe câmpie şi pe deal 
:Ş'am strigat eu tutulora - 

Ascultaţi- glas din Ardei, 
Ascultaţi cum geme Turda - 

= Ce-a zis umbră lui Mihai, 
„Moţii cum jelesc într'una, îşi plâng amărâtul trai. 
Ascultaţi, români, eroul dela Cluj, Călugăreni, 
„Ascultaţi, feciori şi fete.., 

Voi măcar, o voi oşteni, 
“Faceţi voi ca să răsune, azi al libertăței cânt; | 

„ Liberaţi pe fraţii voştrii... o 
Libertatea pe pământ” 

Este dreptul fiecărui. .! ” | 
Pentru ta noi să murim: 

Al robiei lanţ, îndată, în Ardeal, hai 'să'l zârobim!.. : 

19 Februarie î901, - 

Pa. 9 
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TURDA 

Cercetând Istoria tutulor popoarelor, nu se poate: 
-. faplă mai mișelească decât cea săvârşită. de Baste 

în Câmpia dela Turda. 

„Prin moartea lui Mihai, el a crezut că-și desehide- 

drumul: spre mgirire — dar sărmanul — a rămas, 

îm cartea neamurilor, un înfierât, un ucigaş. 

veche zicătoarea : Imi "place trădarea, dar urâse pe- 
“Trădător. Ă - 

Mihai Viteazul este şi va fi o “Agură măreață, 

în spre care a căutat şi vor căuta toți aceia cai 

au studiat şi vor studii caraelerele şi ideile gyeni- 

ale ale eroilor. Azi, în timpuri bune, şi nu cred. 
să fie un monareh mai destoinic care, în capul său, 
nu numai să aibă planuri uriaşe, dar să hier eze: 
pentru aducerea lor la'ndeplinire. 

Visul lui Mihai pentru -o veche Dacie să fie visul 
tuturor Românilor. Din Câmpia Turdei şi de peste 
tot coprinsul vechei Dacie, ce-o si răsară alt decit: 

cele.de viteji eroi? Care glas, au să asculte Românii. 

“decât p'acela al biruintei ş'al rexendicărei ? 

>



  

  

.. 7 i MAMA RÂNITULUI  - 
  

— Dane fătul meu, : scultă sfatul măiculiței tale, - 
Nu căta că-i sfărămată de obidă şi de jale; 
Au ţi-e dat voinice ţie, ca femeile să fii, 
Tu ostaş-al ţării ? Steagul cât putea-vei sus să ţii... 

= „o A a SC Taci, nu suspina. duş manii prinde-vor acăm de veste / „Că feciorul cel mai mândru, Făt-Frumosul din poveste. 
_Smeul care câte zece, turci-deodată ucidea - 
Pentru un braţ, pierdut în luptă, ca femeile plângea !,. 

— Mamă sufer, sufer mamă, uite, am rămas slutit, 
"Al. De mii de ori mai bine ar fi fost dW'aş îi murit! 
— Dane, fătul meu, ascultă glasul măiculiței tale, 
Ţi-ai pierdut un braţ,-dar află că'a nemuririi cale : 

Ți-e deschisă... | 
In carte d'aur, pomenirea-ţi se va scri. 

Şterge-ţi plânsul... Pentru țară te jertfeşte.., 
. „- A muri ( 

Apărând ca un arhanghel: dreptul, legea şi moşia, 
Nu ştii oare că aceasta ţi-este'n lume datoria ? 
Ai uitat, voinice, pilda care-ai Supt-o dela sân ? 
Taci !... : 

Cu braţul ce-ţi rămâns dă, dă, moarte la Păgân !..



  

PESE 
MAMA RĂNITULUI 

“ In tol timpul şi în toate ocaziunile mari, când a 

fost vorba de-salvarea patriei, Jemeea română a 

dat dovezi de cel mai înalt devotament, de cel mai, 

mare patriotizm ; ea nu sa sfiit de nimic şa  sa- 

crificat tot ce- -a avut mai Scump pentru mântuirea 

neamului său, 

E greu de închipuit, e-grozav să. fi vezi pe fiul 

“ Zău rănit şi.cu toate acestea tu să-i zici : 

„Nu plânge ca Jemeile, că ţi-ai perdut un braţ în 

“luptă, ci luptă-te voiniceşte cu cel care ţi-a rămas, 
căci vitejia tu ai supto dela. sânul meu. Pentru 

fara ta, trebue să lupți şi să mori apărând-o ca 

un erou. 

Cu toate acestea, aşa trebue să [ie sfatul pe care, 

orice bună mamă, va să-l dea fiului său, când tara 

-ei e în primejdie. 

"Acum, când războiul bate ta uşe, ştiu că sufle- 

tele - tutulor mamelor lremur de groază, totuşi soca- 

tesc că nicinua. nu va zice fiului său altceva "de- 

cât: Sau cu scut, sau pe scut, fof aşa cum femeile 

„Spartane ziceau Jeciorilor lor, când porneau la luptă. 

& 
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i Bucu IA TI 

* CENTENARUL MORȚEI LUI MIHAI - 

“Te salut Voivod al ţărei caren geniala- ți minte 

făurit-ai o ideie uriaşe. 

ălisul tău ? A Păriate !.. 

- Era să fie, vis frumos şi împlinit 
_Dacă-o moarte mişelească'n cortu-ți nu te-ar fi răpit. 

Te salut Voivod al țărei şi cu mine împreună 

Mândrii. fii ai României vin acuma să depună 
20 cunună pe altarul sacru, sfânt şi neuitat . Pa 
Ce păstrează - moaşte sfinte de Voivod şi împărat; | . 
Moaşte ce şoptesc într” una : 

„Libertate Şi frăţie. 
Vreau să fâifâe drapelul peste-o mare Românie, . - 
Vreau, în Dacia Română, hora mândră să jucaţi, . 
Vreau. credinţă, vreau iubire şi unire între raţi L.. “ 

Dai semnalul întrăţirei ? Focu-aprinzi al vitejiei 
-Pân'l*+ tine vrei s'ajungă strălucirea României ? 
Trâmbiţată ea să fie şi de îngerii vrei în cor? 

" Să se teamă tot vrăjmaşul de slăvitul tău POpor 9... 

Te salut Voivod al țărei care'n geniala-ţi minte 
Făurita- -i o ideie uriaşe... * - 

A Părinte Le 
Visul tău să Ştii că este visul nostru mult dorit, 
“Pu din ceruri îrigrijeşte ca să fie împlinit. 

"21 Septembrie 1 901.



CENTENARUL MORȚEI LUI MIHAI 
  

Ma îmvrednicit ' Dumnezeu să văd o mână de- 
români, mebrii ai Ligei Culturăle, urcând drumul: 
spre Monăstirea Dealului la Târgovişte și sărbă- 
torind : trei sute de ani dela moartea Marelui Voivod.. - 

Alături cu faptele săvârşite de Erou, ne'nsem-- 
nată era ceremonia, dar sari erau înimile și idea-. 
hurile acelor români, cai. să trudeau să țină 
prinsă şi vidicată sus: facla românismului. 

Să nu uităm că inimile multora dintre noi sunt: 
încă strânse, aproape sângerează d atâtea răni ve-. 

- mâte dela atâţi dușmani. 
In calitate de veche delegată a Ligei “Culturale, 

am rostii aceste versuri, în auzul românilor, sosiți” 
de prin toate unghiurile, Dacici Române, ei plâu- 
geau, cu în gândul meu, ziceam : Doamne ajuti, 
„Doamne ajută!



MOȚII ȘI TRANSILVANIA 

MOȚII, 
Maică, maică, sub stejari, sub arțar, sub uliu, sub fage > 
Fiii tăi te cat de veacuri şiți cânt din caval cu drag.. 
Oare te-ai închis în raclă? Ca o moartă dormi tu dusă > 
Nu mai povesteşti nimica din mărirea ta apusă ? 
Unde eşti măicuţă, maică, toţi te cat prin codru des. 

TRANISLVANIA 

Vai !.. Din toată strălucirea cu. 'mpilarea m'am ales; 
In pădurea *'ntunecoasă de vrăjmaşi înlănţuită, 
Plâns-am greu, căci eu crezut'am că's de voi despreţuiiă.. 
Am spus şoimului durerea-mi,: el a. spus'o la păstori, 
Răsunat-au greu Carpaţii şaţi venit... | 

O scumpi feciori! 

MOȚII 
De barbari, nu vrem ţărâna ca să-ţi fie iar călcată, 
Face-vom dorinţa sfântă să ne fie respectată. 
Am citit, în leaturi d'aur, scrisă *mtreaga ta mărire 
Şam jurat să-ţi redăm iar culmea ta de strălucire, 

  

1) Transilvania va să zică : „Dincolo de pădure“ de aceea Primul; 
Yveis începe cu numa de copacii cei mai îrumoşi ai codrului. 

- 
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Ar 

“TRANSILVANIA . 

-Sugrumată aici de veacuri iată mam sălbăticit , 

„Nwmi vine a spera şi credem timp atât de fericit!... 

- | MOȚII 

„Aa. priveşte ce'i în juru-ţi, câţi voinici cu spete late 

Stau ca leii să s'arunce la tirani în piept, în spate 

Şi să'ți curăţe copriusul de mălură şi de spini; 
E destul de când în lanţuri sugruma-ă tot suspini, 

„Nu te mai voim în raclă, ca o moartă dormind dusă, . 
„Ci pe -culmea'naltă unde, de Mihai tu fost-ai pusă” 

TRANSILVANIA . - 
. 

"“Ce-aud, dragii mei copii? Oaie mie mi-a sunat 
“Ceasul libertăţei, care veacuri eu Pam aşteptat ?... 

„3D'o vrea cerul ca voința să vă fie împlinită; 

Care ţară ti-va'n lume, aşa mândră, fericită 2... 

- Bucureşti, 13 Septembrie. 1903, 

DIA 

c
a
.
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MOŢII ŞI:TRANSILVANIA, E - 

Motii sunt desceiidenţii direcţi ai Dacilor şi ae 
Remânilo» ; în toate împrejurările mari, ei au dat 
dovezi de vitejie. Sentimentul național, la ei, este. 
înalt, semef şi puternic ca stejarul, de aceea ro | 
mânismul aici. se ridică faluic şi e doveditor de 
vitejia sti ămosească. 

Transilvania speră şi aşteaptă liberarea dela ez - 
„mai mult ca de la ceilalți feciori şi de Sigur că'n 
sufletul lor, unde siă scris cui litere de sânge, su-. 

- ferințele fratilor noștri, nat „este der rtare pentru. 
împilători. 

Alihai a urcat Tronsitvania cu sabia şi cu os- 
daşii săi pe. culmea de. mărire, AMoţii dar o- vov-. 
ține acolo, sau vor pieri cu „toții. Aceasta h-e 
mereu cântecul şi. dorul: lor ş al most u 

> 
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PĂSTORII LUI TUDOR VLADIMIRESEU- 

Sus pe munte stau păstorii 
Rezemaţi cu toţii.'n bâte 
Şi, cu frunţi posomorâte; 
Caut cum se duc cocorii, 

Vine iarna, zise Ghiară, * 
Baciul cel mai mare 'n stână; 

»  D'o mai trece. o. săptămână, 
Va să coborâm în ţară. 

"Strângeţi. sarici şi ciubăre, 
Brânza pune-ți-o'n sidilă, . 
Vezi umblaţi copii cu milă 
-Că e marfă strânsă, măre! 

- Jintiţa, vedeţi din bote, 
Să nu mi-o vărsaţi pe coastă; 

Nu vă fie mintea proastă, 
Lână, mândrelor din îfote, 

„Să le daţi din cea ţigae; 
Ca'n mătase. să'nfăşoare, 
A lor trupuri de fecioare, 
“Și cea smeadă, ş'a balae, 
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Ochii să vă fie ţintă | 
In spre țarc şi în spre turrhă, Caprelor le ştiţi de urmă, 

“Țineţi umplutură”n flintă. 
4 E Câini “aveţi în preajma turmei... 

De-la greci ?... , 
Vreau numai piele, 

Piară ?n smârcuri şi vâlcele,.. 
S'apoi, mai la urma, urmei, 
Cu feciori voinici nn'mi pasă 
De vrăjmaşi. 

A noastră cale, De'i pe munte,. de'i pe vale, . . “E tot mândră, e aleasă. 
Domnul Tudor nu grăeşte “Că noi suntem: Talpa ţărei,. Scut măreț al apărărei, - “Când primejdia soseşte ? 

— Ghiară, Ghiară, zice Voina, “Bucium fluer, unde-i Ghiară? um Să coborâm în țară, “Când mavem cum zice Doina ? 
“Ţi-ai uitat că grecii tocul Au făcut din elen vatră? 
— E nebun Sărmanul, 

Pa = Latră, Să aude în tot locul, . * 
“S'adunără apoi roată, 
Aşteptând a sa Povaţă, . * Până ?n zori de dimineață, Pân' le trecu ziua toată. ?. 
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"Ei jurară să nu plece 
Mulţi pe drumuri cum sunt morții, 
Ci, lăsaţi în prada sorții, - 
Viaţa ”n lupte or petrece. 

> 

'Bietul Ghiară, bietul Ghiară, - 
Mult mai plâns'a el de ciudă!... 
Oh!... Mai bine-o moarte crudă 
L'ar răpi... . 

- Sărmană ţară!... 

Au e scris ca noi păstorii 
+ _ Să călcăm a lui poruncă?... 

, | 

“Tudor ?... : 
lar... ne strigă'n luncă, 

incotro se duc. cocorii ! 

„N'avem bucium, nici cavale, 
Ghioage, însă avem şi bâte, 
Pentru liftele urâte, 
Potrivite ştii pe şale! 

Strângeţi sărici şi ciubăre, 
Brânza puneţi-o "n sidilă, 
In greci?... Daţi fără de milă 
Că's vrăjmaşii țărei, măre!... 

Bucureşti, 1902, Maiu.
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PĂSTORII LUI TUDOR VLADIMIRESCU 

Figura lui Tudor Vladimirescu este clasică, este 
socotesc, unică şi nu multe națiuni se pot lăuda 

„cu asemenea oameni, cari să plece dela coarnele 
plugului, să strângă, oştire,. să meargă să libereze 
țara de sub jugul turcilor şi al grecilor, - numai cu 

cuvintele lor blânde şi. cu înimile lor mari, cum 
le avură Pandurii. , 

Toţi phugarii, toți păstorii sau lăsat munca şi 

strânsura lor sau alergat la sunetul buciumului 
lui - Tudor, ce îăsuna în incă... şi, deşi până şi 

cavalele, pentru. doine, erau arse de greci, dar 
pentru liftele urâte românilor, tot le rămăseseră 

dâtele şi gliioagele, potzivite pe şalele vrăjmaşt 

dor. Aare fu voia lui Dumnezew,. care de ei ne-a 

mântuil. Mare român 'Dudor Vladimirescu. Pe el. 
să'l luăm mereu de exemplu. 

"Eu, recunoştința către el mi-am arătat ridicând 
o cruce, la Mitropolia din Târgovişte, pe locul 

unde a fost asasinat de greci, marele erou 'Pudor 
Viadiniirescu, Garibaldi, al României, moderne. 

= Ca IE | „a 
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CĂDEREA PLEVNII. 
  

Să bubuiască tunul, să sune azi famfara, 
Să fâlfâie stindardul şi să tresalte ţara. 

Căci este sărbătoare,.. Oştirea cea română 

Făcut-a să se'nchine ei Plevna cea păgână. 

“Osman, Osman, nenvinsul, s'a dat, Sa dat învins; + 
Ca fulgerul isbânda în tabără s'a'ntins 

Ş'a plâns de bucurie, oştire şi popor, 
Şi Doamna ţărei plâns'a şa plâns şi Domnitor; 

lar faima României, sbură în depărtare 
Şi-a crescut d'atuncea- mai mare, tot mai mare, 
Azi numele său este slăvit de lumea'ntreagă ; : 
Căci d'o cetate tare, ne'nvinsă, el să leagă ; 

- De Plevna, unde lanţul robiei sa sdrobit 
Ş'a Semi-lunei faimă, pe veci s'a nimicit, 
De Plevna unde cornui isbândei a sunat 
Şi țara libertatea d'atunci ş'a câştigat. 

D'un sfert de veac, mai bine, oştirea cea română : 
A subjugat cetatea cea tare, cea bătrână, 
Onoarea ei... Azi sune şi trâmbiţi şi famfara, 
Să fâlfâie stindardul, să fie mândră țara, 

28 Noermbrie 1901. 
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CĂDEREA PLEVNEI. 

- Ta rândul cetăților celor mai pulermice şi mai 

menvinse stă Plevna. Aniversarea lurărei ei este 

una dintre cele mai mari sărbători naţionale. 

Atunci |tot românul trebuie să se bucure, căci, 

„puterea Semi-Lamei căzând s'a ridicat stindardul libe- 
rărei creştinilor subjugaţi din Peninsula Balcanică. 

Dela- căderea Plevnei îndinte,. faima noastră” a 
crescut mai mare, tot mai mare. Zornăirea uriașă 

ce-au făcut lanţurile, cari au căzut dela braţele 
„României, amţeles'o tot pământul, iar înţelepciunea 
bravului Căpitan, a fost citată şi serisă în Istoria 

Zuturor neamurilor de bine. Să fim mândri, când 

„auzim  bubuirea, tumuli, cave azi, în ziua de 29 

„Noembrie, însemnează izbândă, independenţă, înăl- 

farea României la rangul de regat. i 
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CĂPITANUL MĂRĂCINEANU 

Sus copii... sus la redute.,. 
Cine ţara îşi iubeşte 
N'are de nimica teamă, 
Moartea *n faţă o priveşte. 

Sus copii... sus 1a redute, 
Sus cu toţii... după mine, 

„La drapelul țărei mele 
" Semi-Luna să se 'nchine!.. 

Sus copii... sus la redute... 
Sunt rănit... sus să mă poarte 

„ Şinfigând drapelul bine, 
Zice: Acuma, vino moarte; 

Căci văzutam eu copiii, 
Cum păşesc spre desrobire 

Pa Şi cum S'au jertfit cu toţii 
Pentru a patriei iubire! 

-- Buc..30 August 1908, 

9 Oul 
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CĂPITANUL MĂRĂCINEANU 

Căpitanul Mărăcineanu la Griviţa a dat pilda cea mai frumoasă de vitejie; amintirea lui va trăi „pururea, în inima românilor: Lui, mai mult. ca oricui, să cădea, în vro piață publică, să-i-se. înalțe um monument, căci el este una dintre figu- zile cele mai mărețe ale vitejilor neamului nostru. Despre războiul pentru Independență nu se poate vorbi fără să se pomenească numele acestui erou, care, sub ploae de gloanţe, pătrunde în re- dută, sue pe parapete, înfige drapelul românese ' zicând: Acuma vino moarte, căci mi-am văzul co Piti păşind spre. calea desrobirei, patrici. 
Când o ţară a avut asemenea feciori, hu se Donte a nu fi înumărată printre țările cari merită să ocupe un loc de frunte, între popoarele acestui continent. Am fost la Griviţa, am călcat plângând peste tărâmurile sacre, udate cu Sângele eroilor nostrii şam plâns amar, când am mai găsit în: 1912 oase, nasturi şi gloanțe pe acolo, dar nici un Semn creştinesc, nici o cruce înălțată lui Valter Mărăcineanu 1...
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ODA ARMATEI ROMÂNE 

LA ANIVERŞAREA LUĂREI PLEVNEI 

O armată românească, mândră, falnică, înumoasă ; 

"Tot românul, cu iubire, în spre tine azi priveşte; 

Tu ai pus a noastră ţară sus pe culmea luminoasă 

"Şi prin rovini, şes, ori tealuri, ai călcat tot voiniceşte,, 

Tot.mânată de iubire, de avânturi... | 

: Suferinţa 

Ai învins. T 

Ca şoimul ager, ai. tot apărat moşia 

Dori « ce filă... 

Tu pâşit'ai din isbândă! ăn biruinţă; 

Ear parola-ți, de fu pace, ori răsbolu, fu: România, 

st îs 

Cine, în vremi de grea urgie ca osiaşu-înaintează 

Fără teamă "n fozul luptei, în ploi de gloanțe, de obuze? 

De la datorie numai, moartea, dacă'l depărtează - 

Ş'atunci ultima-i şoptire „Ţara mea“ îi stă pe buze... 

Cum să nu îi tu slăvită, când de veacuri, ne atinsă, 

Ai păstrat a noastre dalini şi hotare şi credinţă ?.,. 
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De la Mircea, până astăzi, ai ținut mereu aprinsă 
Facla gloriei străbune:,. 

Doamne !... Câtă iscusinţă. * 
Mai avi pandurii, Tudor... , : 

” " Dar plăeşii din Cetate? 
Pildă-au fost: lui Sobieschi. 

Dar ceauşii, dar lăncerii, 
Sub Buzeşti, sub Banul Mania, cum ştiură â se bate!,.. 
Dar Curcanii dela Plevna, 

Căpitanul, ofiţerii. 
(Ce dovezi au dat atuncea de iubire pentru ţară !... 
Până a.nu se da atacul, Marele Voivod, ce zise: 
„Ştiu că vitejia voastră niciodată mo să peară; , 
Căci trecutul şi mărirea'n leaturi d'aur vi sunt scrise. , 
Au Călugărenii, Baia, Valea Albă şi Rovine, 
Rahova şi Opertinul, vi:s'au şters din amintire ? 
Dar Mihai, Ştefan. cel-Mare, pentru voi, chiar pentru Mine 
Nu's pilde uriaşe ce „privim plini de uimire ?.. “ 

*% 

Fu destul aceste vorbe de ferbinte'mbărbatare 
Ca să urci sus pe redută şi să "'mplânţi drapelul ţării, 
Ca strămoşii tăi, răspuns'ai la a trâmbiţei chemare ; 
lar, cu vârful lăncei, drumul ai deschis al Neatârnării. 

Multe generaţii cată să descrie aste zile ; 
__ Mulţi aezi, cari să cânte epopei aşa măreţe, 

Fentru astfel de isbânde, vor mari şi alese file; 
Cărturari, cari să aibă minţi înalte şi isteţe!.. 

e 

Cântă imn de veselie, tu şi “scumpul nostru Rege, , 
Treceţi mândri... 

Imp linite's toate visurile noastre 
Laurii 2.



Trăi  Voevodul, singur EI a şi'i culege 
N câmpul larg al biruinţei... 

Cornul 2 Sună ale voastre 
Vitejii_ din. câmpul. luptei, iar cu ele se făleşte, 
Azi Părintele armatei. 

Iată-L, plin de bucurie, 
Cum ascultă tunul care tuturora iar vesteşte 
Că sdrobit'a fost cu spada lanţul greu de grea urgie ! 

% 

Stai, o țara mea tubită, sus pe culmea luminoasă; 
Străiucirea- -li să se 'vadă peste mări şi țări depărte... 

o armată românească, mândră, falnică, frumoasă, 
Care pururea de lauri ai avut 'n lume parte ; 
Meriţi ca să fii slăvită, căci eşti viața României. 
Sus stindardul tău înalţă, sună, sună, azi fanfara: 
Să lucească'n larga lume, stema'maltă a, vitejiei, 
De isbânde'ncununată tu să fii mereu şi țara!... 

Bucureşti 23 Noembrie 1903. 

Le



  

  DID DAPANISZ7 
  

    
  

DSRA SS (es SZ3 i rs 525 Dx 

ODA ARMATEI ROMÂNE 

"nai mândră ca oștirea noastră, care oricc numire 
a purtat, orice căpetinie a avut, ea tot vilează a 
fost, tot sus a ţinut drapelul ţârii. 

Rahova, Răsboenii, Rovine, Baia, Călugărenii, 
Griviţa, Plevna, Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz sunt 

„ocalităţi sfinte unde armata țării . Sa 'ncununai 

de. lauți. ” 

Știut e că Watumei, cu vârful lancelor ostașilor 
români s'au însemnat hotarele țărei:moasire. 
Piecare român, să se închine trecutului nostru 

glorios ; fiecare să caute să. se facă demn de Ro-. 
-şioriide la Vedea, de Ceauşii de la Dolj, de Vâ- 
ătorii de.la Neamţ, de Pandurii de la Jii, de 
Curcanii de la Plevna, de Morarii lui Averescu 
«dela Siret. 

a: 
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ÎS se 2 9EZA 

„LUAREA PLEVNEI : 

A trecut un sfert de veac de când a Porţei trufie, 
Plevna, vergină cetate, a căzut sub grea urgie. 

Ţara scumpă, 
- Tricolorul tău şi braţul, le înalță astăzi sus, 

Să răsune-a ta faimă, de la zori, pân'la apus; 
ae Toţi să ştie E 
Că feciorii tâl zdrobiră lanţuri de vasalitate 
Că la Plevna viaţă nouă dobândirâ,.. Libertate, 
Pe Libertate !,.. , 
Au strigat sus pe redute, repezindu-se ca lei: 
Sau pătrundem în, cetate, sau murim :',Or noi, or ei, 

: Inainte !« 

S'auzea în deal, în vale, pe coline, pe redute. 
Sus viteji, sunaţi fanfara, piepturile vi sunt mute? 

- "- Pe Gaziul! 
Să'1 ducem pescheş lui Vodă... Dataşa poruncă El; 
Tot românul va să fie ne învins... ca de oțel, 

- Sau morţi, sau vii! 
. . .. . . . | . 1. . . . . . . . . . . .. . . . 

„Cel gornist, ce'i surd ca tunul, a zâmbit d'aşa solie, 
Căci, pe buze, 'nţelesese că e cârit de veselie 

Cântu-acesta, i 
EI făcu un semn spre Plevna şaltul în spre ţara lui... 
„ Cruce-ajută“, alergară toţi la glasul cornului. 

Intro clipită 
Fură tocmai pe priporul cel mai ascuţit din zare ; 
Moartea înfrunțând cu-adâncă şi vitează nepăsare. 
.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
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Din nou gornistul 

Sună goarna... căpitahu "n jurui strânge sute, mii, , ; 

Rastarnând” copaci şi petre, pustiind ogoare, vii.. ” 

Intrăn Plevna, 

— Ea-i minunea ce ținuta oastea'ntreagă în picioare ? 

Pentru -ea plătita toată, toată-a României floare ? 
„_Zise Radu. 

Asta e moşneagul, care groaza o băgase 'n noi? 

Slut mai este, bată'l vina, cum Y'aşi face moşoroi! 

Căpitanul, 
Intră'n vergina cetate, ce-i căzută sub urgie; _ 
Dela braţul tău zdrobeşte lanţul, scumpă Românie, „n 

Apoi grăeşte : 

Ori şi cine, vreau să afle a. oştirei mele famă, 

Peste mări şi țări să treacă, spre mărirea-ii, blândă marmă!... 
Roma, Roma, 

Mândră fii, şi tu ca mine, d'ai României feciori; 
Cai vitejescu-ţi nume l'a 'nălțat până la nori! : 

Ura! Ura!,.. 

„București 27 Noembrie 1903. 
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Sti paz 
  

LUAREA PLEVNEI 

Actele vitejeşti săvârşite de Mavele Căpitan şi de vitejii 
Săi ostaşi în Câmpiile dela Plevna suit uriaşe, dar alături 
<u paginele de glorie, câte mizerii aduce cu sine războiul. . Jată ce zice ilustra -Carmen-Sylva, în : Pe Dunăre la pag. 47. Ne apropiarăm, cât pulurăm mai aproape, de țărmul 
Vulgar, pentruca să putem privi drumul morței pe care Re- 
gele a trecut călare, când s'a întors dela războiu: EL ş'aducea 
bine aminte de locuri, numai că astăzi arătau alifel, nu ca 
atunci. Atunci. era vifor şi polei, atunci erau 22 grade sub 
zero dă frig şi, dela Plevna până la Nicopol, un lung drum 
al morţea * numai cadavre şi darăș cadavre pe tot drumul. 
Dacă Osman Paşa: ar fi aşteptat încă trei zile, cele trei ar- 
mate ar fi pierit d'abinele.. Mai târziu sar fi găsit urmele 
lor prin edipadă, pentrucă de mâncare nu mai aveau; iar 
sloiurile grozave de pe Dunăre nu mgăduiau vapoarelor să 
Treacă dincolo cu pâine. Astfel îeşiră din Plevna sărmanii 
Turci, prăpădiți pe jumătate, morţi de foame și 'ngheţară pe 
drum, câteva: mii, împreună cu. românii cari îi escorlau. La 
aceasta aşi vrea mai bine să nu mă mai gândesc ! Es stă- 
teau înfepeniţi, îngheţaţi, sprijiniți de carele lor, boii prăpă- 

- diți ca şi ei. La o parte stiteau mai mulți Turci, cari să 
strânseseră roată. în jurul unei vetre de foc, dar când au fost 

„„Cercetaţi, mai d'aproape, se văzu că toți erau morți, 
Ă „iu. câte încă alte nenorociri şi sacrificii nu cere războ- 
"dul? Câţi ar dori ca el după lume să piară. Prinosul eel 

mai nare de recunoştinţă trebue să-l aducem M. S. Regelui 
A Carol şi ostașilor români şi să urăm ca România să aibă 

_Părte mereu d'asemenea Voivozi, d'asemenea eroi.
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ŞANDOR ŞI ILEANA 

  

ŞANDOR - - 

Vin copilă'n câmp la mine'să culegem lăcrămioare, 
Brebenei şi micşunele, din dumbrăvi, de pe pripoare, - 
„Aide, cu cunune mândre, vreau să te împodobesc 
Şi s'asculți d'a mea iubire, floarea, râul cum şoptesc. 
Meluşeii de pe coaste fermecaţi să ne privească; . 
Far iubirea noastră, dragă, tiu, de îiu, s'o povestească. 
Eu: să-ţi cânt din al meu fluer, Leano, tu să mă'nsoţeştă 
Şi din ochii tăi, din cântec, să'nțeleg că mă iubeşti. 

Vin, mireasa mea iubită, vin sub bradul de la stână, . 
Tuturor s'arăţi tu mândră că de. azi îmi eşti stăpână, 
Treci hotarul tău spre mine, ori de vrei eu îl pășesc: 
Ţara voastră îmi e visul, ca pe tine o iubesc! 

ILEANA 
4 

Noi avem întinse mirişti, unde pasc a noastre turme 
Ş'aşi dori c'a tale gânduri, de la mine, să se curme. 
Tu strein de a mea lege şi—Ungurean tu să mă îei?,.. 
Hi păstrez eu ură ție şi Ia toţi strămoşii tăi! 
Ţi-este dragă ţara noastră, vrei păşi a mea moşie; 
Rămâneare-ar dar a voastră, stearpă toată şi pustie; 
Tot Vrăjmaşul să rămână fărde apă şi pământ; 
Tu la mine, de vei trece, loc găsi-vei de mormânt!,..



  

PEPSI 
ŞANDOR ŞI ILEANA 

„Această poezie este închinată Lumnelor românce, 
caii ştiură a păstra naționalitatea noastră atâtea 
„secole. Alegoria - aceasta arată pe Ungaria, care 

vrea S'ddemenească pe România. Cu toate făgă- 

luelile, cu toate 'mcântările, moi am vămas .aceia, 

e au fost strămoşii noştri adică : meclintiți, că 

străinul îţi mănâncă sufletul! | 
Pentru noi, străinii sunt tot lipilori şi şerpi 

-veninoşi şin țara noastră, ci nu pot găsi decât 

Joc pentru mormânt ; toți sunt falsi, toţi sunt îm- 

pilători şi me suge din noi toată vlaga ; îar. dra- 

gostea lor mul-i decât prefăcătorie. 

Românul zice bine când zice: Nu lua pe strein 
„de suflet că străinul îţi mănâncă. sufletul !... 

Şandor închipueşte pe Ungur: iar Ileana pe. 

„Român ; îndrăgostire între ei, nu să poate, deoarece 

mu e nici asemănare de rasă, niţi asemănare de 

“caracter, apoi cine poate întinge și suferi şovi- 

mismul. maghiar? 

+ 
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  PEAS 
| ROMÂNIA ŞI BUCOVINA 

  

ROMÂNIA | 

“ Bucovină, surioară, 
De, ce plângi necontenit? 
Sutlet trist şi chinuit, 

- Ce ai tu, ce să te doară? 
Surioară, surioară! .. 

O bogata mea comoară!,..: 
Scumpă, blândă precun eşti, 
De ce trudă pătimeşti? 
Ce durere te omoară, | 

Surioară, surioară!.,. * . 

BUCOVINA 

Nu ştii tu ce mă doboară? 
Cum ? Rămasă *n lan strein 
Mai întrebi de ce suspin? | 
Inima din piept îmi zboară, 

Surioară, surioară! .. 

Peste chipul meu' coboară 
Intristarea... Să nu plâng, 
Când, pădure, lanuri, crâng, 
Corbi flămânzi îmi *mpresoară?.. 

Surioară, surioară |... 
31 August 1903,



  

ROMANIA ŞI BUCOVINA 

Din trupul tău, o draga mea Moldovă, sa des= 

lipit o parte şi d'atunci, ori de câteori ne-aducem. 
aminte, plângem. pentru această grea durere. Pă- 

mântul Bucovistei e raiu și.nouă me este cu atât 

mai scump, cu cât el păstrează moaştele cele mai 

sfinte ale celui mai mare Voivod, moaştele lui Ste- 
jan cel Aare. a 

Şi de ce, dintr'atâtea mânăstii i, tocmai la Putna. 

Ştefan şi-a ales locaşul său de veci ? 2 Să nu fie oare 

acesta un învăţământ? 

Tărâna martirului domnitor, wo fi suțerind ea 

muli 'ştiindu-se ca rămas printre str cîini ? 

Plânsul tău,  Bucovină surioară, e plânsul 

nostru. Nu te uităm, nu fe uităm... 

Suferințele tale de azi, când corpul tău ţi! sfâşie 
şi fi împilează, austriacii, ne-au umplut su 

fletul W'amâărăciune şi inima de dorul răzbunării. 

Dar cum să te scăpăm din gheare sălbatice 9 D-zeu 

e mare şi ascultând gemetele tale ş'ale noastre va 

zdrobi, în curând, lanţurile robiei şi atunci ne von. 

revedea fericite, suiioară, sur ioară!.



  

  
  

LA COLUMNA LUI TRAJAN *) 

Pietrele ? , 
„7 _ Ştiam odată că sunt mute, nu vorbesc, 

Insă tu îmi spui coloană, minunată povestire . 
Ce să plâng mă tace, iată. să tresar de fericire. 
Cum ? Trecură atâtea secoli şamintirile trăesc 
Şi mai vii în sânul.celor cafi atunci*s'au înfrățit? ; 
Mai grăeşte, tu ce veacuri, lor şi nouă ne-ai grăit; 

Spune că suntem de'un nume, do îăptură şi d'o mamă: 
Giasul sângelui, ia Roma, pe Români acum îi chiamă, 

Pietre.e ? | - 
! __Nu mai sunt mute, ele, bronzul cânt, vorbesc; 

iată aici cununa mândră, care dulce ne grăeşte ; | 
Spune că iubita'mi țară din nou astăzi să'nsoţeşie 

„Cu Cetatea cea .Eternă... 
Când din inimă pornese 

“Sentimente mari, frumoase, socotesc c'acel popor! 
Merită ca să trăiască... „ 

i, Al meu glas d'aici din For 
JI trimit eu ţărei mele ş'o salut; pa 

| . L'ai săi feciori, 
Azi le zic: P'alte coloane vreau să fiţi nemuritori ; 
Vitejia voastră fie scrisă în argint, în aur, , 
Viitorul vă'ncunune numai cu cununi de laur; 
Să slujiţi, ca moşii voştri, pildă pe Ja toţi duşmanii; 
Mari să fiți cum ştiţi că fură Dacii toţi şi toţi Romanii; 
Orice piatră să vorbească tot de fapte vitejeşti, 
Şi să fiţi, câ până acuma, fala ţării româneşti. ” : 

D2 Octombre 1899. - 

2 

*) NOTA — Această poezie, împreună cu discursul; Mama Roma, a 
fost rostite de mine în ForuL Traian, în ziua de 12 Octombrie, atunce 
când românii, 'mergând în delegaţiune, au depus o cunună de bronzi 
picioareie columnei lui Traian ; iar eu erart reprezentanta /'resci române 

Szade Strămoşeşti 81 — | 6 
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LA COLUMNA LUI "TRAIAN 1) 
  

Nici o amintire n'a fost mai vie, în viafa mea, ca aceea când eu am avul prilejul a rosti la picioarele Columnei lui Traian, aceste versuri, scrise cu cuvinte trase din su- “fletul mea. 
Mi-aduc aminte câtțde mult a luptat și bătrânul V. A. Ureche, trezitorul conștiinței noastre naţionale, peniruca aceastti serbare să aibă strălucirea ce merita ea, căti mare era numărul vrăjmaşilor noştri Y s'au turbat toţi de iz- bânda, pe care au auut'o' românii. în Forul Traian. ' Nenorociţi trebue să fie azi bârfitorii, cari caut să'n- vălue în zdranţuite şi 'ntunăcoase vVăluri, făurite din le- gende false, numele unei fări a cărei virtute este scrisă, in Istoriile tutulor neamurilor de bine, în leaturi de aur Şal cărui drum, în omenire, i l'a creat izbânda, tot ea. dându-i locul de onoare pe care, de drept, România ît ocupă între popoarele civilizate. , 
Trebuia văzut, trebuia ascultat, trebuia 'nțeles ilustrul Baccelli, stejarul nostru protector, când zise: . Vă. salut pe voi, 6 ne'nvinşilor Români, voi sunleți o Pagină desprinsă din marea carte a Istoriei Romei, totuşi voi nu Ssunțeți uitaţi, pentru aceasta, din contră, voi sun- feți demni de cea mai.mare iubire şi admiraţiune. Și ne- obositul luptător, Ureche, răspunse: Suntem aici, lângă acest monument, al marelui nostru împărat, pentru a vă repeta vouă şi învățaţilor, din întregul pământ, veniţi la congres: , 
Roma e mama noastră ! 

  

1 NOTA. — La congresul orientaliştilor erau greci, unguri şi ruşi, "mulţi dintre dânșii vrăjmași ai noştrii, declaraţi pe faţă, ei ziceau că la * Roma nu mai era Congresul Orientaliştilor, ci: Sărbătorirea Roma nilor. Autorităţile voiau să refiize d'a lua parte. intrebată de Pri- marul Romei, eu i-am răspuns: De veți tăcea voi, vor vorbi pie- trele : Cotuinna lui Traian și rușinea va fi a voastră! Sirbarea s'a făcui cu fastul ce merita ea. 

' — 32 — 
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i DRAPELUL GINTEI NOASTRE 

Fraţii noştri, fraţii noştri, vin la noi din. depărtare, 
Să-i primim cu braţe "'ntinse şi cu dor adânc şi mare; > + 
“Ei păstrară atâţia secoli şi credinţă, şi iubire, 
Şi labarul gintei noastre, Îalnic, plin de strălucire ! 

Dela Roma şi Florenţa. dela Neapol, din Torino, 
Din Veneţia, Palermo, din Milan, din Solferino, |, 

; Din Italia frumoasă, azi sosi aleasă floare 

Să 'nvârtească hora mândră, sub al României soare. 

“Vin să cânte imnul vesel de "nfrăţire, de izbândă 
“Şi să smulgă din ognate, iarba Veştedă, plăpândă, 
Căci Traian, ei ştiu c'aicea a sădit numai iăstare 

Falnice, cotoni din neamul, cel mai nobil, cel mai mare; 

"Viţă de eroi ce vorba le-a fost sfântă,,. Pomenire 

„Au rămas ale lor fapte, în întreaga omenire, 

De aceia, până astăzi, ori şi cine se mândreşte 

Că descinde dintro rasă nobilă, care trăeşte - 

Lângă Tibru... Fraţii noştri, fraţii noştri, au sosit cu o solie 
De la Roma cea bătrână pentru tine, o Românie: 

„A trecut amara-ţi viață, întristată, viforoasă, 

“Te ridică ,şi te prinde *n hora mândră şi voioasă. | 

Ai Danubiul albastru, ai i Carpatul ce doineşte, 

„Ai feciori şi mândre fiice, mamă care te iubeşte ; 

Ai mii turme, mii cirede, grâu cu aurite. spice, 

„Ai lăstari frumoşi şi falnici, speră'n viitor fericel,. 

% 
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Dela Roma la Florenţa, dela Neapol, din Torino, 
Din Veneţia, Palermo, din Milan, din Solierino, 
Din Italia frumoasă, a sosit aleasâ iloare 
Să 'nvârtească hora mândră cu fraţi buni şi surioare- 

Să-i primim cu braţe'ntinse, ca în zi de sărbăivare, 
Pe ei cari, vin din ţara cu flori vii, albastră mare, 
Să ne spună că acolo totul cântă: dor, iubire, 

ă drapelul gintei noastre fâlfâie în: strălucire. Cc 

5 Seplemvrie, 1902. 
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DRAPELUL GINTEI NOASTRE. 

„In toate ocaziile mari, românul a avut mândria 
| ui, iar când a. fost vorba: de presiigiul nației sale 
el n'a cruțat nâmic, spre a fi da *nălțime. Se ştie 
că; în Septemurie 1902, şapte-spre-zece Studenţi 
„Halieni, au venit în tara noastră, spre a ne cu 
nouşte. s-a ne întinde mâna lor frătească. In tine- 
retul universitar Italian, noi am văzut Hoarea a- 
-testei țări, primindu-i fratmos, cum Îi să. cădea; 
faima noastră sa dus în toată lumeă. îi 

Vai nouă ! ... Din cauza : atâtor nevoi, cari au. 
fost pe capul nostru, multă vreme, au tăcut în noi, 
multe sentimente înalte şau “oprit cursul, multe: -! 
desvoltări culturale, dar... Românul, care e deştept 
-şi Ospitaliev, a dat, cu. această ocâzie, dovadă ce-i 
„poate "mintea şi inima peniru, cel care, cu dragoste 
frătească, vine în tara lui : ospitalieră, mândră şi 
frumoasă.



  

" PLOPUL LUI ŞTEFAN 

POETUL 

Plop stutos, bătui de vânturi, de ninsoare şi de ploi, 

Singuratec, trist pe culme,ce poveste zici din foi?... 

Ce spui şoimului şi. buhei noaptea pân Ja cântători;; 
far cu jalea ta văsduhui îl umpli astfel de fiori?... 
Ce rămâi tăcut spre-seară ? - 

Frunza ce ţi-o laşi în jos 3... 

zi. sihastre caltă dată, Doina ta... 

Mult zici frumos Pa 

Nu mai scutura podoaba-ţi ca bătut de grele vremi, 
Cântă Doina înfrăţirii, nu mai ai de ce să gemi; 
Azi călcăm plini de mândrie peste al lui Ştefan pământ: 
*N România nu mai bate nici o plagă, nici un vânt!... 
lată oşti, voivozi, fecioare, cete mândre de păstori, 

- Merg la Mărăşeşti s'asculte cânt, nu „geamăt, nu plânsori. 

E a noastră sărbătoarea, strălucit e viitorul, 

Yăurit da nos' ru rege ce 'L slăveşte atât poporul ! 

PLOPUL 

Cine m'a înfipt pe câlme, azi la Putna doarme dus! 
Sfânt erou, mai şuid şacuma la sădire ce mi-ai spus: 
„Plopule, în veci d'aicea tutulor să: povestești 

- Milioanele de fapte, mari, frumoase, vitejeşti 
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Săvârşite de eroii, falnici, mândri, legendari ; 
Cari au trecut prin Suliţi lifte : Turci, Poloni Tătari ; 
Să le spui cum la Cetate s'au întors învingători 
Ş'a lor cale, Doamna ţării, cum le-a presărat cu flori... ” 

Spus-am vestea în pădure şa 'nvăţațo ai mei fraţi ;- 
Ca rapsozi o cânt de veacuri ?n codrii mari şi depărtaţi 
Spus-am în cetăţi şi târguri ce mi-a povestit Ştefan; 

, Dar în loc ca să masculte: prinsu-m'au “toţi de duşman. | 

Vai!... Acunia la pustiuri a rămas ca s'o mai cânt: 
Jalea: mea-i că Domnul Ştefan, doarme în strein pământ, 
Că p'aicea nu mai calcă nici voivozi, nici vânători, 
Că pe» calea de mărire, 'spini cresc azi în loc de flori... 

Intra Neamţului Cetate, cuibul buha şa făcut | 
D'a pustiului pieire, cum să nu fiu țrist şi mut?.. ” 
Smărăldia frunză mie cum să'mi cânte? Azi suspin 
După vremuri mari, apuse, ce eu văd că nu mai vin 1... 

POETUL 

Plânsul tău şi disperarea, plop bătrân, nu le "'nţeleg 
Tocmai azi când la hotare laurii toţi îi culeg: 
Şi voivodul, şi- oştirea, şi regină, şi femei, 

-Cercetaşii şi copiii cau luptat şau plâns şi ei! 

Toţi am tras de lanţuri grele,-de zăvoare, de cătuşi, 
Ca să intre Libertatea stărâmatam ziduri, uşi 
Şastă-zi buciumăm isbânda ; iar vrăşmaşul secular | 
Ca şi Ştefan, bravul Rege, Pa mânat pe te hotar. 

„ Umbra Domnului măreaţă ?... Invie ?..: Vine dintre morţi. ?.. i 
Trece repede... s'opreşte ?n pragul -mult vestitei porţi 2... . 
Incă:o umbră la fereastră 2:. Doamna, sascultăm ce zic. 
Ce măreaţă-i şi ce blândă!:. Din ochi lacrămi nui mai pic; 
Căci fecioru-i mândru-i zice : 
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UMBRA LUI ŞTEFAN - , 

- Cântă plop până la zori. 
Că'ntre. Tisa şi ntre Nistru sute's mii de luptători 
Cati 'au fost sădiţi de Radu şi de falnicul Bogdan, 
Basarabi de viţă ma:e ce "'ngroziră pe tiran. 
Cari la Mărăşeşti, acuma ca și smeii Sau luptat 
Cum de veşti aşa frumoase până astăzi n'ai aflat?. 
România desrobită -de viteazul Căpitan, 
Lăstărit-a fericită, a 'nilorit din an, în an!.,, 

Nu'ţi mal scutura podoaba ca bătut de grele vremi, 
Zi din irunză: Doina Păcii, nu mai ai de ce să gemi. 
Mişcă-ţi vesel azi irunzişul, țu şi codrii seculari a 
Şi cântaţi : Românii fost-au ş-au să fie vecinic mari! 

Mănâstirea Neamţu, 3 August 1902, 
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PLOPUL LUL ŞTEFAN 

  

  

Se știe că plapul este arborele a cărui frunză mereu se 
-clatină, mereu spune, mereu se tângueşte pentr'un dor 
nespus pe care'l cântă din frunzişul său. Jalea plopului 
„seamănă cu a unui visător poet totdeauna ne'mpăcat cu 
răutatea lumei. | Ă . : 

Ca. plopul veghietor şi ca sufletul curai al poetului, 
-trebue să fie mereu bunul Romin, să nu se liniştească . 
„decât atunci când e pace în ţara lui. - 

La cetatea Neamţului, mergând poetul, vede lângă castel 
«un plop şi 'ncepe să tâinească cu dânsul, să'! întrebe 
-despre mărirea vremurilor opuse, vremuri în care el trăise 
numai într'această singurătate. Descrie toate lucrurile la 
care fusese martor şi suspină după timpurile de glorie 
-ale eroilor din trecut; să plânge bietul plop. că p'acolp 
nu mai trec nici viteji, nici vânători. Povestirea lui e 
-spusă în sate. în orașe, în păduri, e spusă la pustiuri, de 
oarece el credea că nimeni nu-l aude ; pe cînd din potrivă, 
-Zoţi Rominii din toate unghiurile Pământului, o:auziseră şi 
toți ascultând-o să făcuseră şi mai mari. şi mai viteji. 

La fereastra castelului s'arată mama lui Ștefan. Prin 
aceasta "nțelegem că sufletul mamelor române e atât de 

1 „mare şi de iubitor, în cât şi după moarte el vine să sfă- 
" duiască pe feciori ce's datori ei să facă pentru țara lor. 

Umbra lui Ştefan, din alte lumi 'trezită, vine s'ade- 
verească poetului gloriile poporului nostru, înălțarea şi'n- 
_Jlorirea scumpei noastre dinastii, în acelaş timp consolând 
pe plopul ne mângâiat şi spunându-i să 'și mişce vesel azi 
_frunzişul, căci România, în care Basarabii a răsădit vița 
mândră şi semeaţă, stă pe culmea de glorie pe care au 
-suito' fii şi Voivodul ei. 
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Vă salut pe voi ce glonţul 
“ma îndrăznit să vă lovească - 

Ca să fiţi acuma martori, 
când suflarea românească 

De ia: Nistru, pîn” la Cerna, | 

+ Pilda vrând să vă urmeze, 
A venit în mâini cu lauri, 

“a venit să 'ncununeze 
- Monumentu-acesta falnic 

ridicat spre amintire Ă 

Celor ce-au căzut aicea... 

Intru sacră pomenire 
"In veci de veci ei vor rămâne; 

căci luptat-au cu tărie 

„Şi de p'această colină, 
ei ne-au -dat o Românie 

Ce de lanţuri e scăpată, 

pentru veci e mântuită... 

Pe stejari ca voi azi vine 
- să salute fericită; 
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"Iar lăstarii săi îndreaptă 
înspre voi a lor privire 

Şi din piept vouă vă'nalţă 

imnuri sacre de iubire, 
Vouă cari furăţi martori 
„la izbînde şi în viaţă, 
V'a aflat şi sărbătoarea 

mândră, falnică, măreaţă, 
Care astăzi glorifică 

___pe eroi ce se. jertiiră 

Și cu arma 'n mâini aicea 
pentru patrie pieriră. 

„Ce şoptirăţi ?... „Liberează 
pe smeriţii tăi, Stăpâne, 

- Căci văzură mântuirea 

scumpei patrie române!“ 

15 Septembrie 1901. 
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ODA POMPIERILOR ROMÂNI 
  

Zn dealul Spirei, în faţa Cazăvmei : Cuza-Vodă, 
“a ridicat un monument, care s'a inaugurat la 15 

" Septembrie 1901. Chiar pe locul unde pompierii 
Români se luptaseră cu Turcii la 13 Septembrie 1545 
-Cu această ocazie au fost aduşi pompierii. vete- 
“rani, cei ce s'au mai găsit trăind prin țară şi ei 
“au fost sărbătoriţi de tot ponorul. 

Și cum să nu li se facă această onoare lor, cari 
-ştiură, glorifica meamul românesc ? 

Și cum să nu nchidă ei ochii fericiţi, când trăiră 
„să se vadă astfel vecompensaţi ? Sfinţit fu numele 
«or, în acel frumos monument de bronz, care se 

"ridică fahzie, acolo unde curse sânge de viteji.



    

  

HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN 
  

Greu e chinul, grea durerea, 
Dar noi moartea o primim 
Bucuroşi... 

Al nostru sânge 
„ Pentru patrie 71 jertfim. 

' Azi vom fi întinşi pe roată 
Și ucişi ca nişte câini. 

"Vina noastră care este ? 
Că am fost şom fi români. 

Și românu ?n veci nu piere 
Cai din viţă de -eroi; 
Chinuirea noastră naşte 
Și mai buni români ca noi. 

7 Noembrie 1904, 
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HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN 

Moartea lov eroică este un exemplu din cele mai 
frumoase din Istoria patriei noasive. Acești martiri 
„se poi bine asemănă cu, Regulu, cu Muciu Sce- 
vola şi cu Marcu Fușiu Casnil. Caracterele lo? 
trebue să ne servească de învățăminte şi -cu  ase- 
„menea oameni noi să ne mândrim. Hzemplu lor 
să ne fie pur urea viu în minte şi din viața lor 
tristă, şi dif 'sfâi şitul lor în suferințe de martiri, 
să înţelegem până unde trebue să mem 'gă sacrifi- 
-ciul nostr u pentru. fraţii noştri subjugaţi. E apta“ 
acestor trei români este o pildă, care nu trebue 
so uităm un minut şi. mereu amintindu-ne' chi- 
nuirea lor, să ne gândim la uşurarea fraților! ROŞ- 
tri, din catprinsurile subjugate şi-să lucrăm din 
răsputeri 'ca florile recunoştinței noastre să'nflo- 
7ească mereu şi frumos peste. tărâna acestor mar- 
iri 1omâni din Ardeal. 
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STEJARUL DIA GHERGANI ŞI POETUL 

  

„POETUL - 

“Stejar irumos ce fruntea înalţi până la nouri; 
“Ce stai ca stâlp de pază, din noapte pân'n zori 
“Şi ocroteşti castelul de vânt şi de furtuni, 
Şti oare taina sfântă a marilor străbuni 2 
“Cunoşti bătrâne Doina sublimă-a prieteniei 
“Ce o cântau la umbra-ţi îruntaşii Romîniei : 
Bolintineanu, Ghica, Goleştii, Alexandri,” 
“Grigore Alexandrescu, şi Panu,, şi Negri ?... - 

"Ce tinipuri!... _ 
„= Fi țării âveau un singur vis: 

Să vadă libertăţei un singur drum dâschis. 
“Dorinţa lor, în lume, din pană buciumară 
-Şau isbutit în inimi so facă să răsară ; 
Uniţi toţi în credinţă, eroii au triumiaţ. | 

-Urmaşilor drapelul 1i'1 dete nepătat | 
“Si totuşi tu, ce martor ai fost [a lupte mari, 

Aprile când soseşte, te sbucitimi, greu tresari. „Şi tac şi păsărele, în ramurile tale; 
lar tot îrunzisu'ţi cântă, un cântec greu de jale?, “Ce ai, ce te frământă, în mândre primăveri 2: 
Cu braţe 'ntinse parcă, tu ascultare ceri, 
e viei stejare, spune, acuma dela noi ? 

S 
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STEJARUL.” 

— Să [iţi acel ce-atuncea perit'a dintre voi, 

Credinţa şi. dreptatea, în inimi, vă'ncolţească ; 
lar faptele-i măreţe drept pildă vă slujească. 

Vreau sub umbiiş aicea ca roiu să vadunaţi 
Şi pildele străbune cu toții să, „urmaţi. 

Aşa mi-e cântul vata, şi iarna, şi mereu, 

Ş'aş vrea.să se 'mplinească şi dorul lor, şal meu. | 

Sub umbra mean Aprilie, Românii. toţi să vie 

S'asculte taina care frunzişul meu o şiie.. 

Să cânte: ca şi mine al amintirei cânt; 

Uitaţi nu pot să fie acei ce pe pământ 

Slăvitau neam și țară... 
O fii măreţi şi buni, 

Ce-aţi înfruntat în viaţă amaruri şi furtuni 

Şi-aţi aprins făclia măreaţă a deşteptărei, 

Călăuzind urmaşii spre drumul neatârnării ; 

“Fiţi mândrii, că ştiurăţi dalcea să porniţi 

„Vii raze de lumină... : ! 

E Luceferi mult iubiţi, 

Pe cerul României; cu fruntea-mi dintre nori, . 

Eu vă privesc cu fală... 

- Sunteţi nemuritori ; 

„Căci aţi cântat: iubire, dreptate şi credinţă : » 

Şi în popor trezit'aţi străbuna conştiinţă... 

POETUL 

Ştejar semeţ,: şoptirea-ţi îmi dete mii fiori; 

In suflet îmi pătrunse şi pân la cântători, 

Rămas'am eu de veghe şi tot te-am ascultat... . 

Ce caldă 'nsufleţire 'n piept mi-ai deşteptat! - 

— 96 —



“ 
Mai spune, spune. taina ce fruntea ta o ştie, 
“Ce mari rapsozi ai țărei au scriso 'n poezie. 

Inspiră, stâlp: de pază, aezii, visătorii, 
Când vine rândunica şi când se duc cocorii - 

Să cânte libertatea şal patriei avânt, 
Să cânte ce e nobil şi "nalt p'acest pământ Cp 
Să cânte şi ei Doina sublimă a prieteniei, - - 
Cum o cântau la umbră-ţi fruntaşii României : . 
Bolintineafiu,. Ghica, Golaştii,- Alexandri, 
Grigore Alexandrescu,-şi Panu, şi Negri... 

e 2 

"Ce timpuri... . a 
Sfinte umbre, din cer cătaţi spre noi, 

Puţinii cari aicea'mai suntem demni de voi... 

Puţinilor ce-aşteaptă alt soare să răsară, . 

Le însuilaţi iubirea ce-avurăţi pentru ţară. 

-_*21 Noembrie 7905 IE Ie - 
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> ŞTEJARUL DIN GHERGANI ŞI POETUL | 

La Ghergani, -în' jud. Dâmboviţa, unde Stă astăzi ma- 
troana română, Alexandrina Ghica, se află castelul în 
care se păstrează cu sfinferiie comori nepreţuite : scrisorile 
şi portretele măreţilor figuri din Istoria Redeşteptărei na- 

- Hionale a peamulul nostru. -ln fața acestei clădiri este un 
= stejar secular sub care s'adunau iluștrii bărbaţi şi puneau 

la cale tot ce eră de-făcut pentru înălțarea patriei. Ra- 
murile lui triste, goale şi lăsate până la pământ, plângând 
par'că un trecut glorios, ini-au inspirat această poezie. 

In Aprilie a murit loan Ghica. | 
„- Pe când, d-na Alexandrina Ghica, soția ilustrului băr- 
dat de stat, cu care am rămas prietenă. decând am înălțat ia Târgovişte, în- 1906 monumentul Fabulistului Grigore 
Alexandrescu, amicul. lor, "mi povestea minunile săvârşite 
de marii -Patrioți şi că planul întocmirei lor să făcea sud 

-acesi “bătrân Stejar, mie parcă 'mi defila pe dinainte : 
Iancu Jianu, Tudor Vladimirescu, fraţii Golești, Bolinti- 
neanu, Heliade, Alexandri; Cogâlniceanu, Gr. Alexândrescu. __Cadă asupră lor florile sfintei şi duioasei noastre amin- 

"ziri, zisei eu, Stergând o lacrimă ; iar castelana mă mân- âiă, mândră de sentimentele ce înțelese că hrăneam, în „pieptul meu, pentru iluștrii noştri morți. 
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LEAGĂNUL ŞI MATERNA 
i improvizație - 

  = 

An grădina pririciară, sus în deal ia Cotreceni, 
De ce aleargă mic şi mate, şi matroane, şi curteni ? . 
“Cine i-a chemat acolo? 

Şi de ce obotul lor 
La Copiii României să! depună acuma vor? 
“Cin” s'arată pe cărare, mlădioasă ca o nalbă > 

Cine e Crăiasa mândră, ce- mânuţa-i mică, albă, 
"O întinde ca să strângă, ban cu ban, dela oricine” 

Şi şopteşte : „daţi, daţi iute, pentru o facere-de bine“, 

Carol şi Elisabeta, marii fii ai României, ! 

Şi cu nobila lor mână, sunt în culmea bucuriei 

"Că'n grădina "princiară, sus în deal la Cotroceni, 
Pentru Leagăn şi Materna, vin matroane şi curteni 

Şi depun la dânşii obolul : 
Fapte mari -nu. suit aceste ? 

Visul meu de odinioară, astăzi nu mai e poveste. 

12 Maiu 1907. 
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_ LEAGĂNUL ŞI MATERNA 

  

Dela tribuna Ateneului Romin, în. seara de 11 lanuarie- 
1893 mmi-amintesc, am rostit o conferență : Copiii orfani. 
Ce sunt ei să sufere pentru greșelele părinților ?.. Ches- 
fiunea : Căutării paternităţii, ma preocupat! fotdeauna. So-. 

_Cotesc că, ori-care spirit. echitabil, nu poate gândi altfel. 
„-4n țară Ia noi știu c'au murit generali, preşedinţi de: 
Curți de Casaţie, de Apel şi de Inalta Curte de Compturi, 
profesori universiiări, bogătaşi mari, cari au avut ase-. 
menea păcate şin urmă-le ei au lăsat pensii grase, dar- 
rau gândit la cei Plămânei, n'au roşit d'aşa fapte. 
„De aceea dincolo, ei s'au dus plânşi, nu de odraslele: 

lor. ci de oficialitatea rece, 

La aceasta ar fi bine să se gândească cei cari, când 
sunt în viaţă, “nu au, în sufletul lor, nici simţirea fiare- 
lor ; ele nu-și desprețuesc-copiii. 

La noi suni înființate : Leagănul Si. Ecaterina, Leagănul 
- Elisabeta şi. Leagănul Ghiţă şi Elisa Cantacuzino, dar ele: 
tot nu pot înlocui: Dragostea. cuibului părintesc, 

i 
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BEBE   
  

- VITEJILOR NOŞTRII OSTAŞI 
  

Aţi plecaţ viteji în luptă, veseli şi încrezători, 
V'aţi lăsat soții şi mame, vaţi lăsat îraţi şi surori | 
Şi v'aţi dus tot ca strămoşii doar cu scutul şi credința 
Intruntând în faţă moartea, lipsa, suferinţa. 

4 

„Aţi plecat cu şoimii ageri de pe vărturi de Carpaţi; 
"Când furtuna e lăţită cu duşmanii ochi să daţi 
S'arătaţi ce pot şoimanii şi de ce-sunt ei în stare, 

“Când li se nesocoteşte: drepturi, lege şi hotare. 

Vitejia dela sânuri, voi aţi Supt- -o de copii; 
Nu se poate dar, în luptă, voi să nu fiţi cei dintâi; 
Căci sunteţi de viţă aleasă, căci sunteţi de viţă veche, 
Viitorul demn să-l faceţi dun trecut făr' de pereche. 

- SPaţi născut cu stea în frunte şaţi crescut printre eroi, 
Sunteţi pregătiţi din faşe casă 'nvingeţi în război. 
„Mergeţi... drumul biruinţet să'! ţineţi mereu “nainte, 

Călăuză să vă fie inima şa voastră minte. 

Mergeţi... cum a mers şi Mircea, Alexandru şi. Ştefan ; 
Ca. Mihai, ca Petru-Rareş şi ca Tudor .. spre liman!.., 
Mergeţi... Jertfa pentru țară, fără margini să vă fie 
Şi probaţi iar tuturora că Românul ce vrea ştie! 

21 Julie 1913, Genova:
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E e: 
VITEJILOR NOŞTRI OSTAŞI 

  

- 

Eram în această zi, Ja Genova pe țărmii golfului Îngeri-- Jor la băile Lido d'Albaro, când am cetit că armata noastră: a trecut, mândră şi Voioasă, în Bulgaria, -eu am scris. în “Ziarul Actiunea. No. 3045 această poezie şi articolul: Zn-- vățăminie mari, car sună astfel: i “În aceste momente grele, dar glorioase pentru noi, căci la 9 singură chemate a fosi toată fara în picioare, tot românul: “pata de Jerife mari, este bine să ne veculegem și din. toată. această însuflețire, din -tot acest avânt să tragem : Invăţă- “minte mari. a Da De o Mai întâi ştim, ne-a couzins că n'areni prieteni şi că „trebuie să ne bizizia miere pe mintea: și pe înima noastră,. apoi .să fim încrezători în noi, cari deşi în, aparenţă suntenn- apatici uneori, dar la nevoej știm ce vrem şi care e datoria” fecăruia din. noi ie A „Apelul pentru flota naţională, apelul pentru familia lup- tătoilor, la care au răspuns până şi copiii cu obolul.lor, ne- face să fim mândri de noi şi ne prețuim singuri! 3 Lanhuile pe care atâtea zeacuri România le-a puriat la brațul ci, robia şi tirania co-endurat dela atâți duşmani, ne- . încrederea, jafurile şi '“npilările străinilor, ne-a gintărit atâta: şațâțările bulgarilor, ne-au făcut să fim accea ce a fostmearn. . de neamul nostru : Viteji şi hotărâți. | Sunt de mai bine de-o lună printre streini. sacum, bol 
nată aici, trăesc şi mă înviorez numai câid citese  pildele- -mari, dale de-ai mei, în -țara mea. Ascult râzând de nedu- 
merivea celor de p'âitea, căii nu înțeleg, nu admit atitudi-. nea, deciziuhile şi izbânzile noastre Ne credeau tembeti, în- 
„capabili să ne tragem cu sabia drumul hotiruli nostru, râ- 
deau de armata-şi de drepturile noastra călcate ȘOCUM.... 7 

- Sacumn să citească :numai cum au pornit la război ostaşii 
şi ce-au făcut societățile pentru ajutorarea fumiliilor celor 

? duşi pe fronturi şi să învețe şi ei cine suntem şi cum meri 

  

tăm să. ne admire, România azi, pentru toți streinii, este o 
revelație, pa - - ” 

 



  

EAI Le   

GLASUL FIICELOR. ROMÂNE 

Transilvania, Basarabia şi Butovină 

  

«— Intoarce-ţi. faţa -către noi, o scumpă şi iubită “marină; 

"A îale îiice sugrumate în ajutorul -lor te chiamă !... 

Ni-e plânsul greu şi rugător şi cui să-l spunem decât ţie; : 

Jar raza noastră de speranţă de unde alt să ne mai vie? 

O aşteptăm necontenit în lanţuri grele ferecate 

ŞI... nu ştiu cum am fâce, mamă, privirea. ta spre noi să cate 

" Vrăjmaşii căror, alte: dăţi, le-ai dăruit pământ şi apă; 

Ne împilează drept răsplată, din ghiara lor, săi şi'ne “scapă pa 

Barbarii râd dal nostru dor, - 

Pentru isbânzi zic C'au daf plată, 

De mai. cârtim ş'or face cale spre noi; iar Dunărea cea lată. 

. Va fi a lor!... Peste Carpaţi îşi vor întinde a lor hotare, - 

C'aşa li-e ţinta şi să-i oprească, nici Dumnezeu nu este 'n stare, 

A lor rostire. ne cade greu, căci i semeţia li-e prea mare, 

Cu spada ta, o. Românie. via şi. le- arâtă dreapta cărare. 

- Cu vârtul ei Ianţul să-l tai şi tot cu el să- i faci dreptate; 

Ca ş'altă dată arăţi iar iumei, 

Ca noastre drepturi ni sunt furate, 

Dei suna cornul... Din mofmânt se va trezi şi mic, „şi mare, 

Spre noi cu drag voind s'alerge să facă zid de apărare 

Intre duşmani şi între-noi, căci e destul de când ne-apasă, 

Ne ţine "n lanţusi ca pe fiare, iar să cârteşti, cine te lasă ?,.. 
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D'a lor cruzimi ne-am săturat, 

Alt dor mai greu nu ştim să fi€; 
Te adăstăm îngenuchiate, scapă-ne, mamă, dela robie... 
Răsună văi, răsună codrii, de strămoşească 'nsufleţire. 
“Ădună fraţii la olaltă, , ajunge atâta despărțire !. d 

ROMÂNIA 

— Al vostru păs, nu numai eu Pam: înţeles, 

. Ci lumea' ntrează 
. ş acum e timpu, ori niciodată, să-i fac dreptatea să'nțeleagă; 
De nu vor... Scutu-i pregătit şi lancea mea strălucitoare; 
"Cel ce'mpilează va şti şi el, că împilat în fac de moare; 

De vitejii am dat dovezi, de' njelepciune şi de pace; 
Azi: Vocea Sângelui niă chiamă. 

Suiletul meu, azi nu mai tace, 
Vultural țării a zburat, spre voi şi-a'ntins a lui aripe : 
Ne revedem, o scumpe îliice, 

„Ne mai despart doar doar numai ci ize! Pa 

„9 Noembrie, 1912, 

Dă



  

  

GLASUL „EIICBLOR ROMÂNIEI ăi 

„ Această poez ie a fost scrisă atunci când inimeli 
Românilor de' pretutindeni tresăreau de dorul re- 
vederii şdici, în capitală, vorba nu mai era. decăt 
de luarea armelor şi trecerea. Carpaţilor: îar în. 
toate judeţele se țineau întruniri de către membrii 
Ligă Culturale. Tipărind'o în foi volante, eu, în 
calitate. de veche membră a Îagei, am împărțito 

„poporului, în sala Daria, în ziua de 9 Noemb. 
Mii de mâini. se îndreptau spie. mine şi'mi cereau 
aceste versuri,. zicând. că vor să le păstreze ca pe 

„nişte pietre pretioase. 
Din aceasta am înţeles că ideile din ele, pibraiu 

în. sufletele tuturor celor cari erau plini de însufle- 
„ție şi de avânt: . 

— Maică Smar a, nu ne uita, dă-ne nouă ce-ai 
Scris, vrem şi noi să păstrăm aceste rânduri, în. 
amintirea zilei de azi. - 

Și ochi seânteietori se îndreptau spre mine şin 
€i se reflecta sufletul “mare al poporului Român, 
doritor mereu de cultură, de "mvăţăminte mari și 
frumoase. - .- 

Poporul, talpa țarii, este şi a fost totă auna, vea- 
zămul ei, reazăm care n'a păr 'dsito niciodată, d'aceia 
eu îl cinstesc şi l iubesc, mai mult decât pe albăstri- 
mea incapabilă de jertfe pentru neam şi ţară, sfârâ- 
itoare şintoarsă încotro o bat vânbur ile unei poli- 
țice-'neroade şi mescenare, unei propagande false. 

“si înfame. Sa 

a oa -
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_ EROII"INDEPENDENȚEI ŞI LUMINĂTORII 
- NEAMULUI :) 

——— 

- LUMINĂTORII NEAMULUI - 

" Morţii ?a 
Noi ştiam. odată 

că nimic nu mai grăesc; 
“Insă sfânta lor țărână 

ne trimite şoapte mii,  _: 
- Ele « ajung d'a dreptu "n inimi: 

__EROII INDEPENDENȚEI 

Scumpei noastre Românii 
Pe Mergeţi de'i spuneţi că pururi 

_ este în.ceruri pomenită 
Şi că floarea libertăţei 

e frumoasă şi înflorită; 
l-o- păstrează” 'ntr'a sa mână 

chiar Părintele ceresc; 
Că asupra-i mai veghiază, 
„Cu iubire şi cu dor - 

Mii de Suflete venite” -. 
Sus aicea pentru. dânsa FI 

  

D Această poezie a fost citită de mine la Griviţa cu ocazia vizitei corpului didactic primar, în Bulgaria la 7? Iulie 1904, - 
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Să tresalte fericită, . 
căci destul sărmana plâns'a |... 

l; mai spuneţi. că. nici unul: 
n'a uitat'o dintre noi, 

"A! măreț mai stă pe culmea * 
unde'i pusă de eroi!.. 

Faima ei ?... DN i 
Ş E dusă astăzi - o. 
“până dincolo de nouri. 
Noi 2, 
Am. dat 9 pildă bună 

voi mai multe astăzi daţi: 
lată floarea: ţării vine 

„să vă-aducă aici cununi, 
Cel ce astfel îşi cinstește 

) “pe viteji: şi pe străbuni, 
_ Lasă » n:urma sa 6 dungă. - 

vie şi strălucitoare: 
Cu aşa feciori o ţată 

vecinic e în sărbătoare + 
- Căci de glorii şi virtute . 
„ei sunt dornici, însetaţi. 

EROII INDEPENDENŢEI 

7 Morţii ?.. , 
Mari învăţăminte 

azi din ceruri ne grăesc; 
O ţărână scumpă nouă, 

-0- neîntrecuţi eroi, 
Isnpiraţi-ne -d'acolo 

să ne. facem demni de voi; 
lată pilda voastră 'n suflet 
„0 păstrăm noi pururi vie'; - 
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Pa 

Copilaşul şi bătrânul 
ca pe ruga sa.0o ştie. 

” - 4n spre voi, ea'n spre icoane, 
când Românii nu privesc? 

„ “EROII INDEPENDENŢEI 

„Sus drapelul libertăţei 
„voi să-l ţineţi şi mai sus 
“După cum îl înălţarăm 

noi aici odinioară. 
“Ce s'aude ? 
. “Bărbăţia 
“N peptul vostru o să moară? 
“Cine e vrăjmaşul care 

aşa vorbă a rostit 2: 
„De la moşu, strămoşu, Românul 

vitejia a moştenit - 
| : Ș'al credinţei steag păstrat-a. 

între zori şi "ntre apus! 

“O feciori viteji, din inimi 
calde, pline de avânt, 

Răsărit-a numai palten, 
numai brad,. numai stejar; 

„“ Paralei, ce zbor ca vântul, 
- ca hrăniţi numai cu jar; 
“Nobilă-e a voastră viţă 

ş'o privim plini de mândrie, 
Ei i-e dat să 'ntemeeze 

la Carpaţi o *mpărăţie, | 
“= Că "'mpărat a fost acela 

ce-a sadit'o pe pământ. 

AR 
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VH RĂĂ 
  

EROII INDEPENDENȚEI ŞI LUMINĂTORIL 
NEAMULUI 

  

Rândurile acestea le-am scris cu cuvinte trase 
din înima mea, pentru Românii buni şadevăraţi. 

Lauminătorii neamului, dascălii, aleşii naţiune: 
pai condeiului să complecteze ei acea, ce £u, care. 
am luptat « singură, în amărâla mea viață, între -. 
vatră şi şcoală, nam putul face tot precum am : 
dorit, pentru feciorii tăi, o dragă Românie. 

Mâvgăritare urez să, curgă din gura și din pana 
- tuturor. scriitorilor şi cărturarilor, spre 'ndreptarea 
moravurilor şi “nsuflețirea și otelirea acestui neana 
semet, coborâtor dintr'o viță mare şi nobilă; ca niz. 
cumva, el, vr'odată, să- slăbească şi mărirea shă- 
moșească $o lase să se 'ntunece. : 

Jărâna evoilor de la Plevna şi de peste tot £0- 
- prinsul patriei să. vă înspire mereu. Pilda apelor. 

lor vitejeşti să vă fie pururi în minte; demni să. 
vă faceți de aceia cari, atâtea veacuri, ne-au -păs- 

“trat „patria și credință. Iar ie, Lăstar frumos ut? 
țăiii, în spre care, noi, azi ne 'ndreptăm privirile, 
"ţi urez să fii demn urmaş al neamului Tău şal” 
lui Carol cel Mare, primul Rege al României, ş'at: 

"viteazului şi cel mai mare Român M. S. Regele - 
Ferdinand. 

. 

— :109- — 

*



    

„STÂLPI DE: PAZĂ. 

TABLOU ISTORIC i tei 
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STÂLPI DE PAZĂ a a 

“PERSOANELE: 

„DUNĂREA |  PELEŞUL : 

IUL - SIRETUL 

OETUL - PRUTUL 

ARGEŞUL MACEDONIA - ă 

DÂMBOVIŢA BASARABIA . 

“ IALOMIŢA UN DOROBANŢ DELA 
PRAHOVA "|. PODUL CAROL N - 

- ROMANIA OC CC 

(S'aude Doina mai înainte de ridicarea cortinei). s 
. -.Să vede în fund Romania. . 

    

*- Spade Strămoşeşti. a o IE 8.



  

STÂLPI DE PAZĂ 

“DUNĂREA (către. Olt) 

Oltule râu lat şi mare, 
'Care vii dintre Carpaţi, 
„Spune-mi repede ce veste 

„Ne aduci .de pe ia fraţi? . 

Ce spun. Moţii şi Ardealul, 
De se turbură al tău val? 

'Ce-ai şoptit la toţi păstorii 
De zic Doina din caval? - - 

Spune, Oltule, ce cântă 
Tisa, Mureşul prin văi? 

-. Făgăraşul ce şopteşte 
| De-alte vremi țărmilor tăi ? 

„Pe. la Cozia, când trece, i 
Ce tot plânge valul tău? 
Ce cobeşte, zi şi noapte, . 
Ori prezice veşti de rău? - 
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“- Martor fuşi de: vitejie, 

De. ce 'tremuri, de ce plângi 
Și pandurii, roşiorii 

De la Vedea, Jii îi Strângi ? 7 

| Spune € Gitale, pârae. 
De ce chemi, de ce aduni, 

Și le povesteşti: mărirea 
Moştenită din străbuni ?- 

“oLTUL 

Voi colnice, voi vălcele,. 
Munţi şi codrii seculari, 
Umpleţi-vă de izbânde . 
Ca în timpii legendaii,. | 

Vreau feciorii României. 
“Ori să- moară ca eroi, 

Ori. să fugă ca sobolii . 
In pământ. sub. moşoroi, 

Nu mai vreau frate. cu frate 
-" Ca streini a se. privi; 

Un nou soarn țării mele o 
Vreau sănceapă a-i stră'ucă 
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Căci destul de: când ivrăimaşul 
-iRâde de al nostru chin; 

, Vreau să văd cum Românii, 

Toţi cu toții i se 'nchin.- 

'Şi să fltae drapelul 

Peste-o Dacie 'n 'curând; 

- Spulberaţi să văd: duşmanii 
“ +Gâte unul, rând pe rând. 
| " (S'auăde iar Doina). 

„DUNAREA (către , Argeş) . 

Argesule, ce te apasă 

'De alergi -ca paraleu. 
Plângi şi tu cum- plânge .Oltul 

ŞI te tângueşti mereu? 

ARGEŞuL! către Dunăre) 

"Eu alerg pe câmpuri 

_“lute ca balaur, - 

“Resfirând prin -codrii 
“Coama mea de aur. --" 

"Să se ducă vestea. + 
De ai tăi feciori, 

Pân' la capul lumii 

Dincolo -de nori. 

UI



Eu vreau Curtea d'Argeş 
Mereu ca să fie 
"= Plină de cucernici, as 

Cuib de vitejie. | 

" Cum era pe timpul 
Lui Neagu-Voivod. | 
“Cărui se supuse | a 
Un întreg norod. - 

DÂMBOVIȚA (către Argeş), 

Argeşule, râu puternic, ce alergi ca un balaur; 
Nu ştii tu că România are viitor de aur? 
Eu sunt mică, nu ca tine, însă ud: oraşul mare 

" Unde stă Voivodul țării şi obşteasca adunare ; 
Nu ştii tu că ţara noastră are fii viteji şi mari 
Și cu inimi oţelite ? Mândră fii de-ai săi vlăstari ? 
Cârma ţării-o poartă îfalnic: înțeleptul nostru rege ;. 
Rostul ei pe şart îl ştie, mii de lauri el culege.., . 
Cum doreşti tu azi trecutul, când prezentu-i strălucit ; 
lar pe cerul. României. un nou soare-a răsărit? 
Cine pe Carol cel Mare nu-l, cunoscu de stăpân ? 
-Nu se închină, când aude sfântul nume de Român ?: 
Cine ne-a călcat tărâmulşi-a gustat dinapa-mi dulce 

“Şi-a mai cugetat, vr'odată, înapoi a se mai duce 2 
(Corul: Dâmboviță apă dulce). 
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IALOMIŢA 

Trec pe lângă vechea capitală-a ţării; 

Mânăstirea Dealul, faptele străbune 
- Frumos povesteşte, văilor şi zări: 

Jar turnul Chindia stă ca o. minune 

Ca faclă de veghe... Şi 
O! sfântă zidire, 

Te salut!,., | 
Voivozii daici trâmbiţară - 

Fapte mari de glorii şi de nemurire! 

De spaimă barbari aici tremurară... 
Heliade, lira frumos înstrunează, 

Târgoviştea cântă şi-ale ei ruine; 

Umbrele măreţe îi încununează. 

Eu le prind cântarea şi-alerg spre Rovine... 
Baiazid şi astăzi pare că tresare; 

Oştile îşi cată şi le poruncește: 
„Să pieriţi din faţa lui Mircea cel Mare 
Caci el, Semi-Luna, ca fulger trăzneşte“. 

- 

PRAHOVA (către Ialomita) 

lalomiţă, eu ca tine 
___ Să grăesc nu ştiu, 
Dar iată c'aduc cu mine 

Peleşu-argintiu. 

— 19 —



EI = vorbăreţ şi spune 
Sute de poveşti, 

„De ascult ca po minune 
* Palate regeşti. 

Dela Omul, Piatră- Arsă, | 
“Ştiu de mii 'de ani, 

De furtuni că nu le pasă 
Ş'urăsc pe tirani. - 

p- 

__ Cum îi cântă mult le place 
Crăiasa dim vers, 

Chiar pe .mine, Ea mă face 
Să m'opresc: din mers. 

Cum ţi-am Spus, eu n'am ca tine 
„ Graiu semeţ şi viu; 

Dar iată caduc cu mine . 
„. Peleşul zglobiu, 

“ (Saude hora lui Chimpan) ! 

PELEŞşulL.- 

Cum să nu stau eu de taină 
C'o crăiasă-aşa de bună 
Care, sub farmec de lună, 
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Ami ascultă povestirea 
ȘI mi-o îmbracă în măndră haină, 
„Apoi mi-o .trimete 'n lume - 

Peste mări şi peste țări? . 

Dacă numele-mi răsună, 
“Străbălând” în depărtări, 
„Inchinare ţi-aduc -Ţie, 
„Mamă nobilă şi bună,- 
Ce eşti scumpă tutulor 

Carmen-Sylva,-Tu pe mine - 
__ Aai tăcut nemuritor. 

(S'aude Imnul Regal) -- 

+.
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SIRETUL ŞI PRUTUL 
  

PRUTUL 

Vin, Siretule, la mine 

Să-mi dai ajutor, 
Piept vreau ca să ţin cu tine - 
In faţa duşmanilor. 
Umilă-ţi valul tău şi-l poartă 

_De la Nistru mult mai sus; 

Țara' să ne-o facem. poartă 
intre zori şi "ntre: apus. 

SIRETUL 

Frate Prut, a ta solie 
Dumnazeu să o 'mplinească;. 

Râurilor dau poruncă 
Azi din matcă să pornească 

Drept spre tine... 

Vie Milcov 
Bistriţa, Bârladul vie, 

Trotoşul. şi cu Buzăul, 

Cu a sa apă aurie; 
Toate, toate să purceadă... 
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Basarabie iubită, 

: Când te văd în coâsta țării = 
Din nou iarăşi alipită ? 

Cernăuţii şi Suceava, 
Bucovina mea frumoasă, 

Vreau din ghiarele. streine 

"__ Să te văd acum scoasă. 

PRUTUL 

Da Siretule, nu doarme 
Acolo Ștefan cel Mare? 
La coprinsul: său, cu lancea, 

N'a pus acolo hotare? 

< 

- (Să vede Bucovina legată de braţe, saude cântecul 

- Dulce Bucovină)
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TRANSILVANIA ŞI BASARABIA 
(Vin-legate de braţe) 
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- TRANSILVANIA 

+ Când Saud feciorii - | 
- Că şi mie lanţul 

“Vin şi mil zdrobească ?,.. | 
“Sufer greu sub jugul . 
Barbar... Greu-m'apasă .- 

-.. Feara ungurească! : - 

BASARABIA . - 

In spre România . - 
„MPndrept cătarea 
Ca'n spre sfântul. Soare ; 
Ea 'mi este speranţa...: - e ; 

„ Moscovita fiară 
Wie-să omoarel..; -.. 

(Plâng zdrobite) 
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DUNAREA ŞI viu 
  

“DUNĂREA (către Jin) 

Jiule, ce se “aude de Pa pus la răsărit? « 

Tu, ce stai la poarta ţărei,. noaptea 'ntreagă âi tresărit.. 

_Ce răzmirită mai vine, Qltul de e turburat; 

Ce vrea Argeşul cu valu-i ca argintul de curat? 

Dar Siretul şi cu Prutul, contra cui fac legătari 
Şi alerg, ca paraleii, peste funci, peste păduri ? 

Dar de ce tresare Ardealul, Tisa, Mureşul şi Crişul 
„Şi-au eşit dintr'a lor matcă, ce le cântă lor pruhdişul ?- 
Am simţit că Turda geme, ce vrea dânsa, ce vreţi: voi 2. 

Ă | “JUL (către Dunăre) 

Vrem o Dacie “Traiană, dreptul nostru îl vrem noi: 
Vrem, Lăstarul României, ca strămoşul său să fie; 
intre Pind şi între Tisa să foadeze o. "mpărăţie ; . 
Dintre îraţi, cu a. lui lance, să sfărâme el hotarul, 

Să uităm,. pentru vecie, tot veninul, tot amarul 

Ce ne-a pregătit Streinul crud, viclean, asupritor.. 

Ce-mi şopteşte Domnul Tudor ?,. 

Un. cuvânt poruncitor : 

Jiule,. a noastră luptă, : cu "0 mână de Roniani 

Am pornit-o sub robie... ' 

, Astăzi yoj sunteţi stăpâni; 

Dacă vreţi să nu se 'atoarcă vremi de. jug; 'de suferință, . 

Nu cruțâţi pe cin-v 'atinge; datini, Timbă şi credinţă. 

în 

—



  

- DUNĂREA 
"(către toţi cei din scenă) 

“ Fiii mei feciori de vulturi, - | 
“Visul fie-vă împlinit; - 
„Pe bătrina voastră mamă 
-Mult, vai, el a chinuit: 

Multe liite peste mine 

„Au trecut, făcând popas: 

lar în doru-mi neclintită 
“Ca şi voi eu am rămas. 

“Şi trecui multe cuprinsuri, 
„Multe lanuri depărtate, 
“Dar nici vii, nici câmp, nici dealuri, 

;Nw's c'a noastre de bogate, 

-Am văzut castele mândre 

-Şi întinse împărăţii, 
-Mie toate îmi părură 
„Stranii, triste şi pustii! - : - + 
Creşte valul meu când trece 
“Pe la Porţile de fier, 
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-Simt atunci că sunt voioasă 
Şi că gânduri negre "mi pier!... 
Feţii mei, feciori de vulturi, 

"Slava ţării voi cântaţi, 
Strălucirea-i să se ducă 
Peste Pind, 'peste Carpaţi; 

Să "nţeleagă tot pământul 
Că Românii sunt eroi. . . - 
Da! | 

La Griviţa, | la Plevna, 

T-am văzut câte nevoi 
Infruntară ca să scape 

De urgii cuprinsul lor; 
Dorobanţii, vânătorii, 

„ Stând sub: ploaea gloanţelor: 
Cnm, în fruntea oastei: noastre, 
Sta Voivodul neclintit 

"Şi privirea cum fiecare 
“Se stingea de liniştit: 

„Pentru ţară“, şopteau unii, 

Ne dăm viaţa mulţumiţi, 

Înainte !,,. 

Pân la unul 
„ Pentru dânsa să periţi!.. 

“Şi aşa luptând Românii - 

Semi-Luna-au stââmat; 
Azi stindardul României 

De. izbânzi e 'ncununat!. 
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Fii mei, feciori de vulturi, ..- .: > 

“ Imu de glorie 'atonaţi, - : îi 
| Treacă strălucirea ţării: 

„.-. Peste Pind, peste Carpaţi. - 

“e (Coruri: Deşteaptă-te române, La Armeă. Se 
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La 
DOROEANȚUL DELA PODUL CAROL | 

(Către Dunăre) - i 

  

Dunăre, ce cânţi povestea. ga 
Unor vremuri- de izbândă, - Ă i 

„Bi voioasă că. de pază 
Stai cu mândrul Dorobanţ . 
Ce cu pieptul de aramă 
Şi cu arma-i de oţel; 
Sentinelă neadormită, | 
Va veghea, din noapte ?n zori, 
Picătură să n'adape i 
Dela tine vr'un vrăşmaş; 
Nici să calce Podul Carol, 
Niei să ia din codru-o frunză, . 
Nici din lanul nostru-un paiu; Di 

- Țara mea? Să fie raiu; 
lar tu, Dunăre bătrână, 
Să rămâi aşa cum eşti, 
Mult slăvită, mult cântată 
Do poetă ca *n poveşti! 

| „(Să vede podul Carol) 

z 

” “e - Li 

+ 
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FIRE 

CORUL 
(Către România) N 
  

Stalpi tăi de pază, 
| „Rază 
De viaţă “i dărueşte, 

- Creşte 
. Avântu- -ţi tot mai mult, | 

Ascult 
Vrăşmaşli-al nostru cânt, 

- Ei sunt 
De ciudă mai mult morţi, . 

Căci porţi 
Norocul tot cu tine; 

Bine 
Să-ţi dee Dumnezeu 

__ Mereu! .. 
„Frumoasă Românie, 

ie 
Ți- aducem. mândre flori - 

In zori 
Și-ţi spunem să trăeşti, 

Căci eşti 
A noastră mamă bună. 

Sună 
Şi toaca la altar, : | 

Răsar - ' 
Lumini pe ceru-ţi iin, 

Senin, 
Ți-e traiul pe, vecie 

Aa „Ţie!... 
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DUNĂREA - 
(către toţi) - . 

Amin?... 
" Voiu sta de pază 

Şi necontenit 

“"Stâlp neadormit, 

„Voi trezi hotare, 
Între munţi şi mare, 
Le-oi cânta de luptă - 
La-ai mei feciori, 

“Semănând cu îlori, 

Raze de lumină, - 
“Calea lor senină! 

Pentru Căpitanul, . 
Mare şi vestit, 
Care-a cârmuit, 
Cu înțelepciune, 

"Țara Românească 
'Patru-zeci de ani 

„ Ş'a "'nvins pe tirant 

a



Sta-voiu eu de pază. . 
Ş-o senină rază, 

Rog pe Dumnezeu 
A'i da Lui mereu. 

Spre Carol Cel Mare - 
"Toţi supuşii Săi, 
Din munţi şi din văi, 

Alerg să se *nchine 

Că *n spre zări senine 

Faima ţărei a dus, 

Dintre zori ş' Apus, . 

E 
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REVEDEREA FRĂȚEASCĂ 
| (România către popor) - 

(Să văd Ardeleni, Bănăţeni, Bucovineni, Basarabeni, etc, 

Fraţii noştrii, Ardelenii, au venit aicea sute 
Ca mărirea stămoşească 'să, "nţeleagă, să salute; 
Să ieşim într'ai lor cale, să'j. primim cu braţe întinse 
Şi simţirile ne fie : calde, vii şatât d'aprinse . 
Ancât să topească gheaţa ce ar pune-o între noi . 
Liitele dintr'altă parte, d'altă viţă, de alt soi FR 
Ei să ducă de aicea dragostea noastră frățească, 
“Ca prin farmec, visul nostru şi al lor să să'mplinească...: 

Fie ca din țărna sacră a măritului Voivod, 
“Care întrunise sub sceptru-i un întreg şi blând norod 
-Să răsară şi la Turda, şi la Cluj, şi la Banat, | 
“Tot eroi cu'spete late pentru noul Impărat, * oa Care 'n Dacia Traiană, vrea ca să împărățească, . „d: “Că'i prea mică pentru dânsul numai Țara Românească AI lui paloş moştenire de la „Regete 'nţelept“ 
li rămase... Pe ei Românii ca pe Mesia Vaştept. - -Ce-aţi zis ? Prinţul d'astăzi ?L vreţi cu toții de stăp ân Ardeleanul, Bănăţeanul, Moldoveanu “i tot român?-. i Da, viteji suntem cu toţii, fraţi d'o viţă, frâți d'un sân ge, Când aşea ne-e 'ntâlnirea, inima nu mai ne plânge, 
“Căci departe, sau aproape, întrun gând suntem mereu: 
Pe cine gândeşte astfel nu'i desparte Dumnezeu !: Intinde mâna Ardelene, Bănăţene, | 

a Fraţi de veacuri la durere Şi nu ziceţi voi „adio“ ci ziceţi: „La revedere !* - 
(România împarte flori. fratilor de peste hotare, a 

” toți joc hora.) - ” pf 

"cd" 
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PESE SS 

HORA HORELOR 
(Corul tutulor) 

  

Hora, horei 2... Mic şi mare 
„So “ntindem peste hotar 

- - Să se prindă ?n ea toţi fraţii, 
Carl au plâns greu şi amar. 

„Hora horei ?... Bucovină , 
„„.. Joac'o lângă Bănăţean; | 

Macedonie te prinde E AS 
„= Lângă moţul Ardelean, 

„ Hora -horei?... Românie, 
Milioanelor de fraţi 

„_ Cânt'o tu, ear ei's'o 'ntindă 
Peste Pind, Peste Carpaţi. 

Basarabie dă mâna... e . ! 
Ilutr'al Daciei ogor; - 
Or joc hora toţi Românii, 
Or cu toţii acolo mor... 

(Si vede România şi cu toate provinciile unite, Coruri 
" Lă arme. P'al nostru steag) 

TE 

i
i
i
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REZEIISSI 

ALMA MATER 
(se vede Roma şi România) 

  

ROMÂNIA (către Roma) 

'Roma, Cetate Eternă, înconjurată de coline, . 
Ce-ai trăit atâtea veacuri, pururea fiind cântâtă | 

"De eroi, de barzi, de Cezari, Tibrului cu ape line, | 
Ce'i spui tu azi din vechimea 'naltă, adâncă, depărtată ? 

„ 

Ascultaţi Monte Citoriu, Capitol şi Aventine, : 
Coloseu, voi foruri, temple, voi palate şi fântâne; 
Vatican, tu, Quirinale, şi tu Munte Palatine, 
Chiar tu Râpă Tarpeană, glasul Romei, vechi, bătrâne. 

Via Appia ascultă şi tu sfânt Sebastiano, | 
Al Ceciliei Metela,: 'mausoleu din Sacra-Cale, , 
Poartă Pia, sfinte Paul şi tu Mole Adriano, 
Voi ruine ce. ne umpleţi: de mândrie şi: de jale. 

Ascultaţi « ce zice Roma către voi ce mărturie 
Fost'aţi toate'n vremuri grele, cum.-şi'n vremi de biruinţă:. 

ROMA (către România) 

j „Toate trec. în astă lume, “ce a fost'o să mai fie: 
Dar s'aveţi voi ca deviză: Bărbăţie şi credinţă.



“Dacă vulturul dreptăţii a lui aripile îătinse - 
„- De pe zidurile mele şi sbură în larga lume | 

„ “D'a iustiţiei balanță tot norodul se. convinse, ! 
“E Cavui jurişti de seamă... Cod roman fuşi de renume... NE 

„Dacă artele aicea hotărără săs'avânte | 
E căjau. găsit/terenul inimilor mari, alese, It: 
Trubaduri „şi barzi destoinici ce au ştiut cum să le cânte - 

„Rămâneau pierdute dacă ar fi fost ne înţelese... | 
- * - 
Dacă armele-mi se duse pân Aa Tigru, Eufrate, | 
Sarmisagetuza, Nilul şi Carţaginta le afiară, 

- E Cavui eroi cu piepturi şi voinţi ne înduplecate 
D'au făcut ia al meu nume, tot pământul să tresară'. 

ROMÂNIA (către Roma) : o E 

Ne-ai dat pilde mari ş'acuma cu glas viu cutez a-ţi spune: 
Dela tine, Mamă Roma, moştenitam cult, dreptate, 
Caracter, înţelepciune şi virtuțile străbune, 
Azi călcăm p'a tale urme, scumpă ş' Eternă cetate |... 

(S'aude imnul naţional şi imnul Italian, se vede tre- 
când Traian şi Regele Carol). 

N 

  

(Cortina cade). 
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GETSEMANII 
  

“Anspiră-mă Isuse, azi ruga ta să Gânt, 
:0... tu 'ce eşti mai. mare, în cer şi pe pămâni;. 

Ce te 'ntrupaşi din Domnul şi slăvile cerești 

Lăsaşi venind să vindeci durerile- omeneşti. 

"Tu înduratai moartea, Mărite 'nvăţător; 
"Dar ai iertat, căci purnri ai fost îndurător; 

Fă lira-mi să vibreze de sfinte melodii ; 

lar glasu-mi să pătrundă a cerului tării. | 

:Şi străbătând la Tine, credinţa- -mi să. “nțelegi ; 

O dătător de viaţă şi de 'nţelepte legi! 

La ruga ta păgânii azi tremur ascultând; - - - 

De spaimă li să pierde şi minte şi avânt.. N 

La cărturari o groază. în piepturi“ le-a pătruns, a pi 

De faţă-ţi Fariseii în peşteri sau astuns; * 

S'au dus vrâşmaşi şi luda să moară: în pustiu: ! - - 

Căci zis'ai: Doamne, iartă-i, căci ei ce fac-nu a Ştiu! Io 

Păstor dibaciu, din fiare făcut-ai blânde oi 

Şi pacea şi credința adus'ai între noi. 
Ca tată, d'o patrivă, pe toţi Tu ne-ai îubit, 

Din strâmoşeasca vină, murind, ne-âi isbovit. 

Cuvâniul i-a fost armă, cu el tu ai învins, ,. 
Necredincioşii plâns'au pe cruce, când Te-ai stins; 

Au tresărit sutaşii, când groapa i-ai lăsat, 

De raze ei orbit-au la cer, când te-ai "nălţat! 

, 
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Dracolo, asupra noastră, Tu. pururi să vehgezi, 
A bizuinţei cale mereu să luminezi, : 
Ne-adună pe toţi Îraţii; odată Ia un loc,: 
Dreptatea fă să iasă acum de sub obroc! 

  

la Getsemani ruga-ţi so "ndrepţi în. spre tării 
Yacestei ţări, o Doamne, să-i dai şi bucurii; . 

" Căci veacuri ei vrăjmaşii, veninul şi amarul 
l-au toț turnat şacuma Tău s'a umplut paharul !... 

Ne fă toţi la olaită ca să păşir mereu; 
Căci despărțiți ne-iatraiul neliniştit şi greu. 
Ne umple tu de raze, speranțe şi avânțuri 
Ş'ai naţiei apostoli, ca mine, toţi în cânturj 

Te vor slăvi, Părinte înaltşi 'ndurător; _ 
Căci si- scăpat de chinuri al Daciei: popor 
Născut” din viţă mare, din preţios lăstar, : 
Ce pururi de la tine ceru : Vechiu-i hotar! 

28 Martie 1913. E | 

A
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GETSEMANIL 
% . — . 

Această poezie a fost scrişă in zile grele, atunci” când 
grecii 'nchideau pe fraţii noştrii din Macedonia. în calitate: 
de preşedintă de onoare, a şoc. Esperanto, eram gata, de 
"sărbătorile Paştilor, să mergem la Atena, dar eu, auzind” 
-că preotul Balamate, a fost asasinot in altar, impreună cu 
ceilaiți luptători, am amânat plecarea, publicând în ziare 
alăturata scrisoare adresată preşedintelui Soc. Esperantiste :: . 

Domnule Preşedinte, e 

La amabila dv. invitațiune, cu No. 405 din 22 Martie,. 
am răspuns că primesc cu plăcere onoarea ce mi-ați făcut 
„delegându-mă ca sub auspiciile mele, societatea esperan-- 
„tistă „Smara“ şi dr. G. Robin, să meargă in escursie ştiin- 
țifiică la Atena. Azi însă, in urma dureroaselor eveni- 
mente, suferite de frații noştri, din Goritza, gâsesc că, dru-. 
mul proectal, ar fi nepotrivit cu împrejurările. “Propun dar 
ca această escursie să jie amiînată până când adevărații: 
vinovaţi; oricari ar fi. ei. vor primi pedeapsa meritată. 

Gravitatea faptelor, relatate de ziare, cunoscându-se 
acum în toată lumea civilizată; cred că ori-ce popor 'îre-. 
bue să infeleagă că asotierea noastră la doliul din - Go-- 
viiza este o datorie Sacră. - ; 

Primii, vă rog; etc. ! , 
In urmă, eu care am propus ca proiectata escursiune la: 

Atena să fie contramandată, am primit următoarea tele- 
gramă : 

„Studențimea Macedo- Română, „profund mişcată de sen- 
timentele de solidaritate al femeei române, faţă „de, fraţii: 
oropsiți şi prigoniți de duşmani, simte de a ei datorie a: 
vă aduce prinosul dc recunoştinţă şi admirațiune pentru: 
gestul patriotic-de care aţi dat dovadă, renunțând de.a 
vizita Capitala în care se pune la cale cele mai oribile- 
masacre pentru exterminarea noastră ca neam.“ 

| Pa 

. . $. 

. .. 
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| SS ARILI | 
  

ŞTEJARUL ȚĂRII - 

S'a prăbuşit şfejarul ţării !... 
Sub a lui ramuri de oţel . 
Nu poate să mai stea poporut 
„S'asculte freamăt şi din el 
“Să "şi făurească viitorul !,.. 

S'a prăbușit. ştejărul ţării !,... 
Strig disperaţi, tineri, bătrâni, 

- Sa dus speranţa şi avântul, 
„Pilotul aprig... O! Români!.,.. 
“Barca o merge cum 0 vrea vântul!.. 

-S'a prăbuşit ştejarul țării 1... 
"Tocmai când traiul îi e amar; 

* Când peste frumtea-i cad vijelii, 
Sau... alte zori poate *i răsar 
Să o preschimbe. din temelii. 

-Sa prăbuşit ştejarul fării !.. | Cel purtător ei de Noroc, N “Cel dătător de pilde mari, i „Cel ce dreptatea de sub obroc 
- A Scos ca 'n timpii cei legendari !... 

 



S'a prăbușii stejarul ţării 1... 
Dar din tulpina lui de oţel 
„Ce lăstari-va iar pentru noi . 
„Ne-a prevestit din vreme EI: 
Românii fost'au în veci eroi. 

„a 

—M am prăbuşit la glasul vremii 1... 
Sufletul. meu *i aici rămas: .- 
El călăuză vă e mereu, - A 
Cu lancea mea hotar vam tras, 
Mergeţi "nainte... cu Dumnezeu !.. | 

Tri



  

PEZEISSI 
+ 

STEJARUL ŢĂRII 

- Primul Rege al: României o ji avul şi păcatele 
Adi,dar nu putem zice că în fara aceasta unde era 
„totul de făcut el ma lucrat nimic. Războiul pentru 
independenţă, nivelul cultural pe care. La ridicat stu- 
-denfilor prin: Fundaţiunea Universitară.” Protecţiu- 
nea acordată Academiei, societăței Geografice şi 

„expoziției dela 1906 cum şi disciplinarea armatei, 
"se datorește Regelui înțelept şi moral, cărui totuşi 
HU e bine săi aruncăm toată vina pentru sentimen- 
fele ce le-a avut, către sfârşitul wviefei sale, provenite 
poate din cunoştinţa jertfelor şa pagubelor ce ştia 
Caduce cu sine: răsboiul, 

Ca un stejar bătrân, Regele Carol, sa prăbuşit la 
imp, Şi norocul ăsta Pa avut România 1 
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PIESEI 

PATRU PIETRE LA COROANĂ. 

Din cele patru părţi a lumei 
S'a ridicat ginta latină , 
Mai tare ea de cât oţelul 
pa înnălțat. spre zori drapelul; 
nvinsă îi-va orice rasă 
De vița nobilă şaleasă... 

Din cel: patru părți a lumei 
S'a ridicat ginta latină | 
Ş'a spulberat mereu duşmanul, 
Aşa cum spulberă Romanul, , 
Din munţi, din câmpuri, de pe vale, 
„Pe orişicine îi stă în cale., . i 

Din cele patru părţi a lumei 
S'a ridicat ginta latină - 
Nerăbdător la noi' poporui, 
Spre fraţi de sânge, îl mână dorul 
El cântă: Ardeal şi Bucovină, 
Sunteţi şi voi rasă latină... 

Din cele patru părţi a ţării - - 
Stindardul mândru se înalţă ! ! 
Şi'şi cere dreptul şi hotarul; - 
Veleatul şa împlinit barbarul, * 
Invins va fi şi pus pe goană: 
Vrem pâtru pietre la Coroană... 

4 Sept. 1916. 
„Be 
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„PATRU PIETRE LA COROANĂ. 
x — ” 

Ca frunza și ca iarba stau Românii adunaţi în 
fața Teatrului Naţioual, strigând : Vrem Răsboi !.. 
„Din ce în ce, ca un val înfuriat, să ridica, glasul 

| mulţime. Eu, cu văduva Generalului Vlădescu, eram 
lângă marele şi în. veci neuitatul Nicolae Filipescu, 
când, Tache Ionescu, alt Român cu suflet mare, să 
dusese la palat ca să ceară avizul Regelui, - 

Discursuri, cântece, mii de pălării ridicate sus în. 
bastoane şi vahiri valuri de voci: Vrem Răsboi!.. 
Am urcat sus la Chibul Conservator Democrat 

şi alături cu toți partizanii răsboiului am strigat 
şi noi: Vrem răsboiu şi cu D-zeu înainte. Venind. 
acasă am scris această poezie. ă 

4 Sept. 1916. 

Mm
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AȚI SBURAT.. 

“Aţi sburat peste Carpaţi, ca vulturii, paraleii 
Şi 'n spinarea Ungurimei, voi v'aţi aruncat ca smeii ; Curăţit-aţi de niălură 'ntreg ogorul strămoşesc, 
Aţi făcut iar de poveste neamul nostru românesc, 

Dus'aţi faima ?n larga lume şi avântul vostru mare; 
Fie-care înțeles'a cun nou soare azi răsare; 
Peste Dacia ferice?.. Basmu mi se pare, vis,, Feerie ne'nţeleasă ş'anevoe de descris. 

Cum erau păduri şi ape, văi, hătişuri. şi pripoar 'N noaptea când trecură-ți munţii? 
| | Pieptul, braţe şi picioare : Aţi avut de bronz ?.. Doar astfel. şirul lor aţi străbătut La vederea-vă în tale ape, vânt, Sau abătut? 

7 

Nourii chiar de pe pleşuve stânci, ați zis, s'au dus departe... Prevedeam că soarta încă mult de fraţi nu ne. desparte, Ursă-Mare, Stea Polară, călăuze doar Vau fost; 
Cel Atotputernic numai vau ştiut copii de rost; 

El va dus pe calen noaptea : 
Când msrgeaţi plini de credinţă Pe drapelul vostru Scris-a el cu mâna : Biruintă, 

EI cu degetul apasă şi afundă pe duşmani; - Voi va să reluaţi tărâmul, moştenit dela Romani. 

Y 
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Ştie el cum se frământă, fiice şi surori, şi e..me; 
Cum îl roagă, pe isbânde, firul vieţii să-l destrame 
Şi din caerul veciei să ie toarcă-un viitor. 

Cum Vau făurit strămoşii, mândru, înalt, strălucitor ; 

Pentru România-Mare, pentru soarta noastră 'ntreagă !. 
Laurii 2... Doar Rege, oaste, a trecut ca să-'i culeagă. 

Fii-o Dacie ferice... Basmul României-e vis, . 
"Feerie ne'nţeleasă ganevoe de descris, 

D'aţi sburat 'peste Carpaţi, ca vulturii, paraleii 

"Şi 'n spinarea Ungurimei voi v'aţi aruncat ca leii, 
Infigând drapelul tocmai în coprinsul Românesc, 

" Mândrii fiţi că ?ndeplinirăţi: Testamentul strămoșesc 

25 August 1916. 

De ee 
a?fo 
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AŢI SBURAT PESTE CARPAŢI! 
Si Fr 

Când am. citit. în ziare că, armuta noastră tre- 

“cuse Carpaţii fără multe pierderi pentru noi, ne-am 
bucurat cu toţii; dar cât mai, fuse de: lung dru- 
mul până la victorie!.. Câtă jale, cât doliu, câtă 
“înimă sfâșiată de durere! | 

Şacum, când, 'mi amintesc de sfertul de pâine 
negru. tăciune şi plin de nisip și de talaci, de fii. 

gul suferit, de lipsa de săpun, hrană şi de lumină, 
mi-să sgudue sufletul. Mare a fost răbdarea noastră, 

„mare meritul Regelui şi armalei noastre, mare de- 

stoinicia femeei române, care şa făcut pe deplin 

datoria. | 

Judecând drept, jertfirea ei este uriaşe, are e drep- 
tul şi ea la bucuria întregirii neamului, mai ales. 

că tot dela ea va.să vină acum: Pregătirea sufle- ” 

fească al traiului cinstit şi blând al Praţilor din 

toată România Mare. | 
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CÂNTECUL ROȘIORULUI DELA VEDEA, - 

Aide roibule ia luptă _ 
Ca un smeu acuma sboară; 

_De securea-mi toţi duşmanii. - 
Vreau roibuţule să moară, 

Te repede ca. balaur 
Peste râuri şi vâlcele; 
Să..ne facem largă cale 
Prin duşmanii ţărei mele.. 

Ți-am strâns şeaua bine'n chingă 
Să sburăm ca şoimii 'n munte 
Şi din îlintă-mi să pornească | 
Glonţul la păgâni în frunte. 

Aide roibule Ia luptă, 
„Dorul ţărei greu mă strânge, 
Treci prin codru haiduceşte, 
Nu căta că mândra plânge. 

Auzi buciumul cum sună | 
Şi ne chiamă ?n bătălie : - ! 
Frâu de aur, d'om învinge, 
Roibule, ţi-oi face ţie!., 
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Căluşe! ca tine mândru 
Altu în lume nu mai este, 
'Roşiorul de la Vedea, ' 
Vreau să-l faci tu de poveste, . - 

Dar căpăstrul ? Ți F'Oi ţese 
Din cosiţa dragei mele; 
'Fân ? Ţi-oi da cosit tot noaptea 
Şi uscat la sân de lele., 

"Jar, ca smeilor din basme, 
Cu hărdaul ţi-oi aduce, 
Dar, în tabăra duşmană, 

“Zorile vreau mă. m'apuce.., 

“Ca să secer -toată ziua . 
„Intre ei ca ntre sacară, - 
Inapoi, plin de isbândă, 
“Să mă duci tu, către seară; 

Să mă laşi la poarta mândrei 
Lângă plută, la fântână, 
După ce'i vei spune :toate 
Să-i dai frâul ei pe mână. 

? 

- “Călăuză să ne fie, 
D'azi mainte "n viaţă dânsa, ' 
“Căci destul de soarta țărei | 
ICa şi noi, sărmana, plâns'a +. 

e 
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CÂNTECUL ROŞIORULUI DELA VEDEA 
A —— 

Entusiasmul cu care aui placat la luptă, toți os-. 

tașii “țării noastre cred că.nu sa mai văzut pe | 

„nâcăierea şi nică jertfele mamelor, soțiilor, surorilor, ! | 

fiicelor, amantelor, nu cred - cau fost mai mari | 

aiurea. - Plâns-au ele mult de: dorul despărțirei, dar 

nici ună wa clipit, până wa văzul mare şinflorilă 
România. Alegoriă Roşiorulii, care dă [răul voi- 

bului pe mâna iubitei este dovada celei mai sub- 
»- lime închină către femeia Română care, în. timpul 

răsboiului, a fost la: "nălțime, lucru care î-a deschis 

| şi ei drumul spre desrobire şi isa dat drepturi, cu. 

aceasta sfăr dimându-se ultemele dcmțuri ale sclaviei: 

în omenire. Ă 
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MGARTEA VULPII BĂTRÂNE 

FABULA 

Intr'o vizuină largă 
Și ascunsă ?n codrii deşi 
Se zvonise c'o să moară 
„Vulpea "nvinsă Şi bătrână; 
Că a 'fost rănită "n, coastă 
Și târâtă prin ţărână 

“De gonacii cari, de vremuri, 
__O păzeau pe la hotare, 

Hotărâţi pe “unde- -0 prinde- 0, 
"Ei s'o facă "n -mii, fărâme ; 

Căci mereu îi amărâse, - 
Hoaţa şi şireăta vulpe 

ŞI, paharul când se umple, 
“E cam greu să scapi din ghiara: 

" Celui care”n toată viaţa 
l-ai turnat numai otravă... 
Statau smeii. mult la pândă 
Să n'o scape 'de 'osândă! 

po i
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Ceasul ultim îi sunase . 
_Şi n'âvea nici o putere, 
Nici un -reazăm nicăerea.. 
Se svârcolea în ţărână; 

„Căci eră la mir lovită, 
-. Vulpea şireată, bătrână!... 

Când'eră. pe pat de moarte. 
A chemat la'ea pristavul 
Și i-a zis: Mistreţe; du-te 
Pe la toţi vecinii noştrii 
Şi îi chiamă, ajutoare | 

„1. Să «dea 'sărmanei ce moare 

Suduită, fără vreme 
Şi se sbate în durere; 
Treci tu Oltul, treci şi Tisa 
Sameşul, Carpaţii trece, 
Spune tuturor ce jale 

- "N vizuinâ-mi se petrece; 

sa 

- Peste Dunăre aleargă 
Si rosteşte la popoare 
C'a mea viaţă se destramă 
Ca o ştotă veche... Vină, | 
Vină toţi cu toţi în jutu-mi: 

„l-am iubit ca şi o mamă!.., 
+ 

S'a întors mistrețul Titza 
Cu răspunsul dat în grabă 
Vulpei şirete, bătrâne, 
Care, peste țări mănoase, 

"Se mai credea tot stăpână, 
„ŞI i-a spus ce-au zis cu toţii: 
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„Faptele tale spurcate 
“Unde credeai să te ducă ?.... 
Când “de jaful tău Românii 
“Ochii, nu şi-i mai usucă? 
Ceri la: dânşii mângâiere : 
Și ndurare vii a cere ? 

Mori, dihanie Sspurcată, 
Ce din jaf şi viclenie, . 
Din minciuni şi desbinare 
Tu ţi-ai făurit coroană, 

* Mori, de urma a în lume, . 
” Nimeni, nici când. să mai ştie“, 

2 

GȚ
, 

053 —



  

  
  

    =
O
C
 SS SCI Aa 

SR Ape Stea 
  

MOARTEA VULPEI BĂTRÂNE . . 

Oricine va citi această fabulă. ghiceşte ca fost 
: scrisa în momentele grele prin cari au trecut fratii 

noşiri din Ardeal, Bucovina şi Basarabia. Austria. 

se 2bătea rău în războiul, în care intrase cu Tripla 

'mțelegere şi,. ca o vulpe şireaiă şi bătrână, mai 
spera să' mai găsească sprijin. în sufletele otelite. . 

"ale Românilor. Aistrețul aleargă pretutindeni, "în 

2 numele ei, dar cine săl mai creadă? Vorbele con- 

telui Tisza erau minciuni, iar ceasul morței Aus-. 

triei parcă sunase de mult, căci coroamele făurite * 

din : Dezbină şi guvernează, mai curând; sau mai 

târziu, sunt: sfărâmate, său purtate pe frunţi, ca 

ţepi dureroase, aşa cum este cea mai odioasă co- 
- roună: Coroana Habsburgilor. - 

__Tot sângele. acest blestemat, a adus . şi teribilul 

flagel al războiului, care nu ştiu câhd se va ter- 

mina. Poate când românii în vor cânta vulpei = 

' Vecinica pomenire :. ka. 
se 

- ua 

   



  

  
  

PRE IEREEE 

CÂNTECUL CERCETAŞULUI ROMÂN 

Sunt cercetaş şi sunt Român, 
Intra. mea ţară sunt stăpân, 

- Zi şi noapte cânt mereu: 
Nimic fără Dumnezeu ! 
Fie vecinic. tot cu noi! 
D'o îi pace, or Tăzboiu, 

Sunt cer:etaş și sunt român, 
„Nu mi-e teamă de păgân, 

Cine'i mândru şi viteaz 
- Ş'are roib ca mine breaz, 
"Si face drum printre barbar, 

Iute 1 dă peste hotar, i 

Jur Î... Cu arma-mi de oţel 
Să stau vecinic sub drapel, 

Eu Român şi cercetaş, 
Mântui ţara de vrăşmaşi ; . 

"D'o îi chiar şi tatăl meu, 
Nu'l cruţ de'i voeşte rău, 

Sunt român şi sunt fruntaş, , „ 
Stâip. al ţărei, cercetaş 
Mândru, falnic şi voinic,. 
'Nu am teamă de nimic; 
Asta ştiu 'şi vreau să cânt 
Pân m'or duce în mormânt!
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CÂNTECUL CERCETAŞULUI ROMÂN 

  

În răsboiul. trecut ca şi *n: cel dela 1913,. Cer 
- cetaşii au Jăcut minuni. Nici “nu să poate spune 

aici de câte satrițicii au dat 'dovezi atât în spita- 
| ele răniților, cât- şi pe fronturi. Ca șoimii ageri 

- Sburau aceşti tineri cari, “văzând fara lor în pri- 
-mejdie, au lăsat casă părintească, ambientul cald al 
familiei Ş'au alergat acolo unde îi chema datoria. 
“Multe tinere vieţi au Jost sacrijicate atunci şi ție- 

- “care din noi a vărsat o lacrămă pentru sărmanii 
“Cercetaşi, a căror viață s'a: stins mai năinte de 
vreme ne putând învinge rigorile timpului şi gro- 
zăviile 'răsboiului. La intrarea germanilor în Ca- 

„Pitală ei au fugit unii pe jos, alții cu trenul, alfii 
Sau sinucis, nici unul ne voind să cadă viu în 
mâinele dușmanilor. ! Aa 
„Aceste suflete nevinovate, dacă o fi o altă viaţă, 

“acolo. sus, de sigur că ele sunt ingerii protectori ai „Românii Mari. E 

 



CEASUL REVEDERII 

"Bate ceasul revederi... _ 
Bate... ascultați! = 

Nerăb darea creşte, creşte 
Și doru ntre fraţi. 

Bate ceasul... Cum aşteaptă 
Oricare Român, - 

In ogoru ?ntreg să fie 
Liber şi stăpân !,. 

C'aşa fu odinioară 
Scumpii săi străbuni, 

Daci, Romanii, în lumea. ntreagă. 
N'aţi făcut' minuni ? 

Tot eroi au fost feciorii 
D'atunci până acum ; 

“Vai d'acei cari cutezară 
Să le stea în drum!... 
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Tisa, Mureşul şi .Oltul 
__Spre Nistru privesc, 

- Ele, ca şi toţi românii, 
Intr'ăn glas şoptesc : 

  

Doamne, ascultă cum răsună 

In munte, vale, deal, 

Doina păcei ş'a 'nfrăţirei, 

La Prut şi 'n Ardeal. 

Sună ceasul revederii, - 
__ Ceasul fericit, | 
Fie... O Românie mare 

C'aşa ai poruncit!... - 

Bate ceasul întâlnire... 

„Bate... ascultați !... 
Dumnezeu nu mai voeşte 

Să despartă fraţi! 

43 Julie 1917. 
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BATE CEASUL REVEDERII 

Eram sub ocupaţie, tndiam zilele. cele mai negre. 
Bulgarii fuvaseră-pt Sf. Dumitru. De pe front 
avem decât ştiri grozave, date de Germani. Inima 

mea până la o vreme era sfâșiată şi d'o dată auzii 

: Moara lui Averescu. La Sirit erau măcinaţi 

rapas neamului. nostru şi aici ne chinuiau cum 

- puteau. mai greu. Ne-au ținut cu câte un sfert. de 

„pâine pe zi, fără gaz, fără săpun, fără alimente. 
Ne-au jefuit de perne, de saltele, de vase, de a- - 
ramă şi de bronz, de clopote dela biserici. Când 
ne-a 'furat clopotul dela biserica de pe str Ştirbei 

Vodă, plângeam toate femeile şi-îngenuchiând «pe 

pietre î-am blestemat d'atunci în inimele noastre s'a 
aprins flacăra speranței, eu am întrevăzul : Ceasul 

revederii, care a şi sosit în curând, . 
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Da GRĂNICERUL. 

  

Eu sunt grănicerul mândru 
Şi păzesc moşia sfântă 
De la Dunăre, Ja Nistru, . 

Eu din Tisa până'n mate, 
Îi fac zid de apărare. 

Lupt cu peptul, lupt cu arma, 
-Lupt cu sufletul, cu mintea N a 
Pentru dreptul ţării mele, | 

Lupt cum au luptat Romanii: 2 
D'au îngenuchiat duşmanii. | 

” În vremi mari de vitejie 
Viţa lor sădită âicea, 
De-o mână împărătească, 

Rădăcină adâncă prinse, 
Întreagă Dacie -coprinse; 

Jar Traiau la-ei sădire | 
La strămoşii noştri zise: | 
„Stăpâniţi această ţară - | 

" Mânără, întinsă şi băgată, 
Să nu părăsiţi vr'o dată 
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Vre-un munte, vre-o vale, 
Vre-o pădure, ori vre-o luncă: 
Nu daţi muche de custură -. 

Din coprinsu-acesta care 

Eu i-am însemnat hotare“. 

_„lac-aşa data poruncă. 
„= impăratul dela Roma, 

Când 'călcat-a el p'aicea... 
Grănicere,.. Ştii porunca, 
Impietreşte-te ca stâuca. 

Tot cu sânge din răsboâe 
Glia ţării-e frământată. 

- D'or mai cuteza barbarii 
i „ S'o-atace.... Grănicere, 

Ştii tu jertfa ce să cere 

- Dela fala oastei care 
__ „Şi cu pieptul; şi cu arma, = 

Din hotârul României, 

Curăţitia pălămida. 
Şi mălura, şi omida! 

21 Februarie 199. — 

i. 
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GRĂNICERUL 

- Bocotese că- nimeni: n, robue. să fie mai i mândru 

ca Grăniterul, . caci lui îi. sunt= încredințate hota- 

„vele țării şi "n vremuri de grea cumpănă, el este 

are. va muri întâi, trebutiând să dea piept cu duș- 
- hanul, 

- În văsboiul actual Grănicerii noştrii din tot co- 

prinsul, au dat dovezi. de cel mai mare patr iotism 

şi corpul lor a înumărat sute de eroi: w'avem de 

„cât să cităm un singur caz : “cazul lui Muşat, care 

deşi îşi” pierduse o mână, aruncă gi anate, ca un 

voinic, cu cea care îi -ramăsese şi, până! n ultimul 

moment, el a fosi mereu ]a datorie, hucru ce-a făcut 
„pe sculptorul Dumitriu: Bârlad. să-l zmortalizeze pe 
Muşat, îutr'o operă a sa destut de sugestivă. 

>. - - - . Lă N 
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ORDIN DE zi 

"Să ?nalţă, să 'nalţă şi trec azi drapele, 
_ Cu pajeri. de aur, cu steme,. cordele,: 
“Cu mari decoraţii, primite 'n răsboi ; 
:De şi's :zdrenţuite, scumpe's pentru noi; 

“Căci ele văzură şi. crâncene lupte 
„Şi dușmane fronturi, sfâşiate, rupte, | 
*De şoimani ce-atuncea. le-aveau drept țel. 
Apărate fost, au cu braţ de oţel; 

D'aceia Voivodul, în ordinu-i, zise: 
ln țeaturi de aur rămânea-vor Scrise | 
Ale noastre fapte, o iubiţi ostaşi, „ ) 
La. 'nflorirea țării fost-aţi toţi părtaşi 

Veseli ca la horă, aţi pornit la luptă, 
- N'aţi văzut opinca, cisma de-e ruptă; 
Vremea de-e ploioasă, ori de bate vânt; 
Când sună trompeta, ați plecat cântând... 

- 0, drapelul țării, când Păveaţi în față, 
Să trezeau în piepturi, noui puteri de viață... 
Mândrii ?s toţi Voivozii din mormântit. lor, 
Mândru sunt şi Eu de al meu Popor! 

— 165 — 
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Să privim cu toţij fâlfâind drapele, - 
“Cu pajeri de aur, cu steme, -cârdele, 

Cu mari decoraţii, ce Eu li le-am prins; 

Căci, în bătălie; au ținut aprins 

Focul vitejiei Ş'al neatârnării, 
„ Fama şi mândria, şi nădejdea ţării. 

Fără voi şi ele nu 'asemnau nimic. | 
ă Peritru a noastre fapte viteje şti vă zic: 

Să trăiţi?.. Şi paşii să'i duceţi nainte, 
_ Cu-aceiaşi credinţă, cu aceiaşi minte. - 

A voastre drapele, sus ţineţi mereu: 
Deviza ?;. Nimica fără Dumnezeu !.. * 

18 Noemb. 1918. 

Las 

Ra — 104 —



  

  

        

  

  

  

ORDIN DE zi 
  

M. S$.: Regele Ferdinand din prima zi, când a suit frep- 
Zele tronului regesc, a făgăduit că vă fi bun Român şi s'a 
ținut de vorbă. Exemplele date de Voivodul ţării, atât 
înainte cât şi 'n timpul răsboiului şi până azi, “dovedesc 
o: minte sănătoasă, o -cumpânire dreaptă a faptelor ş'o 

- inimă Simţiloare şi aleasă, o inimă nobilă şi mare. Pentru 
aceste calități EI, a reuşit ca să fie unul dinire cei mai 
iubiți Suverani din Europa.  . -: - a 

Grijea ce a avut ca să dea pământ. țăranilor,. Dânsul 
„nai întii renunțând la domeniele Coroanei, gidinele de zi, - 
sprijinul” şi prezența sa zilnică pe câmpil luptei, in inij- 
-ocul ostașilor, i-a dsigurai isbândele dela Mărăşeşti, Oituz: 

„și Mărăşti; iar darurile ce face, Îri orice ocazie solemnă, 
"pentru cultura noastră națională, I-a asigurat un loc foarte 
frumos în inima aceştui popor, blând şi deştept, care are 
grijea să aşeze. pe fiecare Ia "locul lui, nu după laude şi 
admirație “mutuală, ci după faptele -lui e: Istoria “Patriei. 
Regele Ferdinand, va lăsa: o pagină strălucitoare de glorie, . 
dci prin destoinicia Su d'a conduce şi d'a 'ordona şi prin 
voința bravei hoastre armate d'a se supune şi d'a lupta 
vitejeşte s'au însemnat, pe veti hotarele: Daciei ferice, 
s'a indeplinit visul Românilor d'â-şi vele Voivodul lor. 

“viteaz, încoronat lă Albă-lulia, i . 
Norocosul nostru Rege de sigur că va mai face şi alte 

izbânzi pentru Românii din Macedonia şi Torontal, la cari, 
ca şi noi tei, ştim că se gândeşte cu iubire părintească. 
Împreună cu M. S; Regina şi cu cei tinci fii aieRomâ:- 
iei, vor găsi soluția cum să sfărame şi ultimele catene. 
ale fraților nostrii, rămaşi în lan strein şi cari caut. 
cu mari speranțe, tot ta. spada Regelui „Ferdinând. ” 
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EROINEI ROMÂNE) - 
- - - Omagiu M. 5. REGINA MARIA 

  

Doanmină, vorbele ce-om spune, Te rugăm să “ni le-asculţi,. 
Că ne vine dela suflet şi rostite-au. fost de mulți 
De prin Dacia-Traiană ; buciumate prin câmpii, - 
Au trecut din gură 'n gură, printre dragii Tăi copii: 

Orice vorbă vom mai spune, slabă este, de prisos : 
Rolul Tău a fost în lume, mult înalt şi mult frumos + 
N'ai cruțat, o ştim, tot timpul, oboseală şi vegheri ; 
Mâna [i-ai intins-o largă, presărat-ai. mângăeri 

Peste piepturi ojelite, piepturi de viteji eroi... 
Dela nici o jertfă, Doamnă, n'ai dat un pas înapoi. 

“Ne-ai imbărbătat la luptă, lacrimile ni le-ai şters; 
Iar la Mărăşeşti alături cu vitejii Tu ai mers, 

" Mamelor le-ai zis: „Nu plângeţi moartea fiilor iubiţi, 
Ale voastre scumpe-odrasle pentru țară le jertfiți î..«. 4 
Gândurile Tale 'nalte, aşternute pe hârtie, 
Mângăere *n vremuri grelă hărăziia-i să ne fie. 

  

1] Această poemă. scrisă şi ilustrâtă, a fost înm3nată de autoare M, S 
Regina Maria, la festivalul dela Atencul Român, dat în onoarea genera= lului Berthelot şi a Aliaților noşirii, de Asociaţia Latină şi Arriciţia 
Franco-Română, ' 

? 
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Scrisul Tău ce ne „Vesteşte ? Că pe fruntea ta Fegească 
O cunună şi mai mândră Nemurirea-o să 'mpletească ;- 

Legendară vei rămâne” printre timpii secuarii 

In" leat d'aur se vor scrie 2-ale Tale fapte mari !, 
. 4 

„0, Regină dulce, păsul tutulor ne-ai ascultat, 
Inger bun de pază nouă, Domnul sfântul, ni Te-a dat; : 

Ca un far viu de lumină 'n orice oră te-am găsit ; 
Iar când fu mai grea furtuna dintre noi Tu nai lipsit, 

De: aceiă- tot poporul, din al Daciei ogor, 1 

Te slăveşte, Eroină, imnuri azi îţi cântă 'n cor: 

„Nicăirea nu există mamă mai blândă ca Ea; _ 

Cerul, sfântul, să.ne fină luminoasa noăstră stea 

Doamnă, vorbele rostite drept d di inimă ne vin; 
Fii Daciei-Traiane zic, în rugă, când se 'nchin: 
Pe regina legendără, peritru faptele Ei mari, 

- Scrie-o, Doamne, 'n leat de aur printre timpii seculari" 

„26 Noembre 1918. : -, 
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„EROINEI. ROMÂNE -. 

Orice cuvânt aşi serie eu aici, Spre slăvire, casă 
- glorifice pe scumpa. noastră Suverană ar „fi slab. 

În timpul răsboiului Ea w'a mai fost nici Re- 
gină,. nici: femee, ci îngerul protector al. României. 
„Faptele Ei şi rândurile 'scrise au âprâns lumini în 
sufletele noastre, ne-au îmbărbătat la lupte şi îmi- 

- tând exemplul Li, ain fost toți cu toţii la zăvor. 
„Zoți am tras de el ca: să dăm. drumul libertăţii 
şi să sfărâmăm sclavia, în care zăceau fraţii noştrii, 

Iubirea „ce î-0 arată zilnic poporul, Reginei Ma- 
„7ia, a ştiul să "şi-o cucerească singură. In istorie 

- se vor scrie faptele Ei mari pe primele pagini şi 
ele vor servi drept pilde, în viitor, . doamnelor şi 

- femeilor atestui nobil popor, care mereu cântăreşie, 
"ereu_ aşează pe fiecare la locul ce î se cuvine, 
în Lealopiseţi. 
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PATEZRA 

" CĂNTECUL EROULUI 
DELA ă 

MĂRĂŞEŞTI -. 

p
i
 

  

P'aici nu se trece, nu, 

O duşmanule "'ndârjit; 

In bătăi vei fi cujbit, 

De n'asculţi 'povaţa tu. 

- P'aici nu se trece, nu, 
Că sunt cuiburi de-eioi; 

Gata â lupta şi goi; 
Căci porunca-mi aşa fă!.., 

P'aici nu se trece, nu, 

„Nici călare, nici pe jos; 
Drumuleţul ia-ţi frumos 

„D' unde ai venit te da!.. i 

... P'aici nu se trece, nu; o. 
" Jar a trece de cutezi ” 

=.” Tu vedea-vei stele verzi... 

Şi.„„ duşmanu aşa văzu! 

P'aici nu se trece, nu, 

Eu cu binele i-am zis; - 
Tot aşa pe spada-am scris; 

A  jnțelege el nu viu... 

”) Să ştie că la un atac, bravii noştri ostaşi, au fost sutpringi scăldăn= 
du-se. îi gârtă Ș'așeă ieşind, au fugărit pe inamic, 

îi 59 —



- Ce lărgita cute-acu!.., 

P'aici nu se trece, nu, 
Cu duşmanul nu mă joc; 
De mwascultă 1 trec prin foc, 
Generalu-ăşa făcă. 

P'aici nu se trece, nu, 
"EL strigă: la Mărăşeşti; 

Ardeţi liitele nemţeşti 
Şi oştirea -aşa tăci, 

Naţi trecut p'aicea, nu, 
Unde eroii păzesc .. 
Tricolorul Românesc . 

po 

= 2 16 August Î9I7, Da 
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CÂNTECUL EROULUI 
- DELA 

- MĂRĂŞEŞTI 

Ci: toată grifa ce au avut germanii să ne as- 
cundă adevărui; tu toate minciuniie debitate . de 

presa vândută lor, până la noi tot a: străbătut glas 
sul adevărului şi, în inimele noastre, a. "nceput să 
strălucească scânteile speranței, Doâmne, ce neastâm» 
păr: Noaptea o făceam zi şi din gură, 'n gură sbu- 
rau veştile îmbucurătoare ale isbândei, în care niereu 
:sperasem. Mi aduc aminte de nebunia bucuriei, care 
He cuprinsese, -când am văzut la Capşa intrând - 
“primii trei soldaţi francezi. Toţi am năvălit după ei, 
toți îi sărutarăm, toţi în cor cântarăm : Marseilleza,. 

" Strigătele de: Vive la France, Vivel a Roumahie |.. 
- Şacum îmi răsună în inimă. Plângeam şi cântam,. - 
„de bucuria isbândei. Mari zile apucarăm. Doamne,. 
mulfu mescu- fi. 
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STEAUA ȚĂRII MELE: 
  

i Omagiu M, S$.. Regelui Ferdinand. - 

-Ce- aud ?.. Buciume, cazale, răsunănd. din Tisa'n munte 2 
. “Ce nu ştiţi ? Azi îşi așează lauri țăra-mea pe frunte. 
Lângă ea stau: Bucovina, Basarădia,, Ardealul _ 
Şi Dobrogea, şi Banatul... - 

va sosi şi Zorontatul 
"Cum vrea, maica lui vitează. ” 
- Ce măreaţă strălucive IL, 
Intregirea României făurită- -e din îubire ! 
Fiicele ei şi oștirea, oastea noastră gloiioasă,. 
Ocrotite au fost d'o stea, lucitoare, norocdasă ; | - 
Ea pe Mircea îl conduse la Nicopole, -Rovine, 
-Unde: Turcii şau dat seama de şoimanii noştrii bine 
Și li Răsboeni tot dânsa lui Stefan îi dete n gheară 
“-Osmanlăi su gândiri negre pentru scumpa noastră fară. 
-Și în Codrul hii Cosmin, şi la Rahoca, la Baia, 
“Zot ea străluci snăreaţă apr inzânăd 4 în piept văpaia - 
:De & credinţă a oştirei.. - 

î- "Pet u Rareş, eu-agerime 

 Năvăli, în zece rânduri, peste nunţi își - -Ungurime. 

„"Oastea lui Mihai nu duse în Ardeal ea în poveste? 
„Dar Vladimivescu Tudor ?.. Cuza nvățământ mu este? - 

-. Până acum cu câte lifie au luptat eroii țării 
-Duşi de ea pe drumul larg și sublim al înălţării ; 
Drum pe care mai călcase. Decebal, Traian vestitul, 

„Sfinți pe cari şi „cunoaşte Diazanoapte, Răsăritul ?... 

     



i 
Stea a fării spre isbândă, ca. şi până-acum, condu-ne, | 

Tu, ce. din Triânghiul Morţii, ne-ai scapat ca: prin minune: 

" 4i topit, o Românie, gheața cu-al tiu sân. de mană ; z 
Sacrul Testament 'pas'ai scris de vracii cei da seamă, 

“Pela cele patru 'vânturi, când trimis-ai buciumarea, 

Ale tale mândre fiice înţelesu- pa a chiămarea 

Ş'au sosit... E E 
- Până la Nistru, pâw la “Tisa: 'ntindă hora, 
Joace cum au vrut strămoşii... m i 

- i Azi splendidă: -6 Aurora! d 

Cine pututa să sfărme legăturele de sânge ?_ « a 

Romania întregită, are stea şi nu înăi plânge. 

O să uite vencuri trisle, veacuri negre de durere ; 

Căci voi. şi toţi fii ării îi aduceţi fnângâere, -* 

Sune- bucium şi cavale şi. la Mărăşesti, 

d : Și în munte 

x + Ceasul e “solemn; căci fara, lauri putie p'a ei frunte] 

Fâlfâe la Budupesta. Tricobrul Bomâniei ; : - 
„ Dodmna, văstea şi. poporul, sunt în culiea bucuri iei, 

Steaua ţății ? E frumoasă, => - A 

- >. E cea mai, mândră între stele : - 

Sir dluciroa-i ? a or beşte toţi duşmanii fării mele... -. 

IT Auz,, 199, > 

   



    

   
STEAUA ȚĂRII MELE 

  

Nici o zi n'a fost mai însemnată, în viața poporului Ro- *mân, de îât aceiă în care. armata a intrat în Budapesta, "ca să scape pe îngâmfații Unguri din ghiara bolşevicilor. Fram atunci bolnavă la băile Olăneşti şi de bucurie, ui- „ „Zând de suferinţă, am sărit din pat şani alergat pe drum - „strigând? : , ÎN - 
- Trăiască Regele!” 

__ Trăiască armata Română ! | 
«Cu mine, în cor, strigau foţi; cu generalul Zlătianu, plân!. - „gând de bucurie, am organizat în ziua de Ii August 1919 

cea mai măreaţă sărbătoare, despre care, iată ce scrie zia- rul Unirea: din R.-Vâlcea : IE Ă 
„în ziua de Duminită 17 August a. c. s'a: sărbătorit la Băile Olăneşti din inițiativa d-nei Smara şi a unui comi. . 

„det de d-ni şi d-ne, vitejia armatei române şi intrarea tru- „Pelor noastre în capitaia maghiarilor. E 
, Serbarea s'a început la ora 4. p. m; printrnn Te-Deum -oficiat de. Preotul Gâiculescu. - Pa 

* Au vorbit, Părintele Breastă Popescu. din Craiova, d-nii 
"General Ziatian, profesorul Dumitrescu din Bucureşti, Pă- 
rintele Găiculescu din Olăneşti, învățătorul din comună --și d-na Smara, pe NR 

Toţi oratorii, în cuvinte înălțătoare, au, glorificai oștirea 
Română, care a uiinil, prin bravura şi disciplina ei, pe toată . 
lumea şi au arătat însemnătatea şi măreţia faptului ocu- 

"„părei. Budapestei, capitala” acelora, cari timp de -o mie i „de ani, au torturat: şi subjugat pe fraţii noştrii. ; 
La urmă, d-na Smara, a mulțumit persoanelor, cari au j - dat concursul d-lor bine-voitor, pciru reuşita Serbării. 
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"poi a recitat poezia „Steaua ţării mele.“ Versuri origi- . 
fm, Scrise ocazional de d-sa. . Aa 

S'a expediat, Majestăţei Sale Regelui; următoarea te- 
degraniă semnată de comitetul de inițiativă al serbărei, în 
numele- întregei adunări + E 

- 4 ” - 

„Vizitatorii băilor Olănăşti şi locuitorii comunelor înve- 
cinate, adunaţi întru slăvirea biruinței oştirei noastre, asu- 
pra duşmanilor milenari şi pentru sărbătoririea marelui eve- 
niment al împlântărei steagului țărei, în capitala trufaşilor 
asupritori; îndreptându-şi gândul către Majestaţea Vuasiră 
înțeleptul Suveran, şi viteazul conducător al oştirei biruitoare, 
Vă asigură de devotamentul lor. mare şi neclintit, urându-Vă - domnie lungă şi binecuvântată, asupra patriei întregite . şi 
ericite. . a . 
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“PUPĂZA ŞI PORUMBIȚA - -. 
- Fabulă: 

  

Lângă lacul Bălaton, pupăza zăcea bolnavă; 
Boişevicii, 'ntr'al. ej cuib, năvăliseră cu toţii 

” Îi turnaseră pe trup şi în pliscul ei otravă 

Şacum, între ei, mai rău să certau decât netoţii; 
” Fie-care vrând s'apuce dela pupăză vrun os 

Şi când colo ameţiră toți, cu toţii, de miros!.. 

Cum roiau în jurul ei, plini de ură, lăcomie!, 

Biată pupăză mai da doar -din aripa-i pestriță; 
Creasta i să 'nvineţise, pana ei cea arămie 

„Să sbârlise ca ariciul, când îi: baţi din piuliţă; 

” Jos din scorbură căzuse, ca o schije, ca un lemn, 

Lighioana rea, de viaţă nu.mai da, nu, nici un semn. | 

Toţi vrășmașii o criticau, toţi zicea că e: flecară, | 
Mincinoasă şi ingrată, crudă cu-orice păsărele, ă 
C'au s'o povestească lumii, “au s'o facă de ocară, 

C'au să-i dee, d'azi 'nainte, chinuri încă şi mai grele. 

Făr' de speranță, sărmana, rămăsesă ?n ghiara lor ;: a] 
„Ne văzând nici o scăpare, cui să ceară ajutor? | : 

— 16 — 
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Bine ştia jupâneasa, ce făcuse Ia surate : 
Şi'n pădure, şi pe luncă, şi în vie, şi, în dumbravă, 
Azi durerea cui să spună, ranele cui să le-arate ; 

Când ştia odinioară tot hrănise cu otravă 
Orice pasăre vecină, tutulor făcând necaz ? 

- Tristă, capul âcum plecase pe zdrobitul ei grumaz. 

“Tocmai Când era să-şi dee duhu-atât de părăsită, 
O. zări o porumbiţă, mândră, albă şi semeaţă 
Şi făcându-i se milă de ciudata ei ursită, 
Adună în cioc pătlagini, păpădie, ismă creaţă 

Ş'alergă de'i duse leacuri, dându-i le rând, pe rând, 

O scapă de moarte tocmai cine nw'i dedea în gând: 

Mai aduse porumbiţa şi la pui: gtăunțe, hrană, 

Socotind că va cunoaşte, că-în fire "şi revenise, 
Zicătoarea însă zice: Cu Sersea” să taci pomană ? 

Recunoştinţă la fiare ? Sunt poveşti acestea, vise... 
Ajutoare la tâiharii dela Balaton nu 'ncap. 

S'aşea... pasărea spurcată, sfâr... la porumbiţă m cap. 

Buc, 6/19 Dec, BB. 
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PUPĂZA ŞI PORUMBIȚA 
  

Pupăza, să 'nfelege cât de'colo, că. este Ungaria, 
“care a "'mpilat -şa sugrumat toate popoarele ; iar 
"când a. fost în primejdie, când a fost: gaia să'şi dea 
duhul, pasărea îngâmfată şi murdară, a fost scăpată 
de Porumbiţă, România, care înfeleaptă, curată la 

- sujlet şi mândră cum e, uită toate crimele ce i-a 
Jăcut Pupăza şi îi vine în ajutor. Să ştie că ar- 
mata noastră, dupăce-a scăpat: Ungaria de bolşe- 
vici, a fost criticată, -. - - 

Ungurii; nu şau mai amintit nici măcar că am 
dat mâncare copiilor lor înfometați şi dând drumul 

"gurei lor. înveniriate, ne-au gratijicat cu numele de 
hoți, când ei ne-au jefizit: Noi, dela Budapesta, ne-am. 
luat înapoi, cu inventar, lucrurile. noastre, găsite de 
furat la dânşii, fapt de tare acurha au cunoştinţă - 

= armatele aliate, căci dreptatea noastră sa Jăcut, 

18



  

  

CA ÂNTECUL TRUBADUR ULUI 
DIN 

DACIA FERICE 
  

Roriâiiloe de etate 

Sa curăţit, s'a “curăţit, 

“Livada de omidă ; 

Din lan bogat acum am smuls, 

„+ Şi spin, şi pălămidă. le. 

" S'au dus, s'au dus, parcă n'au iust, 
Şi corbi,- şi cucuvele; 
Pe cerul țării- au răsărit * 

_Vaceateri şi nvui stele, 

Sa luminat, s'a luminat: E 

Vâsduhul şi câmpia ; | 
-Căci dela- braţ şa stărâmat 
Câtuşa România]., ” 

Za a 'nălțat, a înălţat, - 
" IDrapelu'n vechi hotare; 
Din patru părți Saud sunână. 
Şi bucium, şi fanfare... 

Am regăsit, am +egăsit 

- Pe scumpa noastră mamă, 
Zici: Bucovină şi Ardeal,. 

Surorile ne chiamă... 

—-119.:—



- Veniţi, veniţi, că să 'nvârtita,, 
Frăţească, mândră horă, 
C'a răsărit pe cerul nostru 

O nouă auroră?,. . 

Şi peste lan, şi peste lam, 
Pe unde fost-au sbirii, 
Azi înftorita tămâtoara, 

= “Şi busuiocul, trandafirii ; 

C'aşa au trăit, aşa au trăi&: 

„Din moşi, strămoşi; să zice 
Inaintaşii noştrii toţi . 

în Dacia Ferice!.... 

“5 Noembrie 1918. 
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CÂNTECUL TRUBADURULUI 
i DIN : Pa - 

- DACIA FERICE 

  

“Această poezie a fest scrisă şi publicată în Univer- 
:sul, în ziua când au fugit vrăjmaşii din țara noaslră..; 
noi toți jucam pe străzi de bucurie. In piața Vic- 

-foriei stam adunaţi mii şi mii de oameni, femei şi 
„copii, ca spuza 'şi-ca iarba şi le strigăm : adio !... 

De pe strada Jianu, dela marele garaj Leonida, 
ieşeau mulțime de automobile, încârcate -cu lucruri 
„urate. Mobile jel de fel, fierdrii, vase, instrumente, 
arme, vite, pasări, alirhente ca să aibă ce haii hu- 
piții de Germani,. cari- doar aicea să îmbuibaseră. - 
“cu mana dela noi. La fie care cotitură, le pica din 
camioane câte -ceva, căci fuga lor era vertiginoasă, 
ca a tâlharilor scăpaţi din: ocne. Atunci Jemeile, co- 

„pii mai ales, îi huiduiau şi îi jugăreau cu lemne şi 
“cu pietre, că ei, mititeii, destul suferiseră, în timpul 
“ocupației, dela 2 noaptea așteptând, în zăpadă pe 
troloar, rândul la pâinişoara neagră şi uscată pe 
«care o mâncarăm atunci. O dar de acele zile gro- 
zave, cine vrea să mai ştie azi în România Mare!.. 

NI 
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MORMINTE FĂRĂ NUME . 

Eroilor fără cruce, câri au 
murit pentru patrie. 

Aţi plămădit eu sâng$ Ni 
: Pământul țării mele - 

Ș'acum, la orice pas, 
Noi întânlim pe cale -. 
Mormane mari de glie 

„Mormane ce au glas!.. 

Priviţi |. Nu au nici număr, 

„Nici cruce, nici coroasă 

"Dar au ceva mai sfânt= 

Au amintirea noastră; 

| - Căci ș'au jertfit yiaţa. 

  

Să scape acest pământ. 

In cântece, în orge, 

Bazilici şi palate, 

Vă pomenim. mereu; 
Voi ne-auziţi din ceruri, 

"Așa cum să vă pară. 
Pămâniu! ţării greu ? 

-— 198 = 

 



Voi 'Paţi scăpat de lifte 
Și-e frămâutat cu sânge. | | 

Lafe care pas  -- 
„Căleăm peste-o țărână. - -- 
Ce tot mai sacră este. 

- In fie care ceas. 

Morminte fără nume, 
Rămase fără cruce 

| Și candeli la altar, 

_ Voi ne- -aţi scăpat moșia, 
Străbunele stindarde . 

| - InfipPaţi în hotar! 

_De n'aţi fi fost străjerii O 

Cei vașnici, cine știe - 
De na cădeam robii 7 

„- Eroi fără de cruce, 

În cer aveţi cunune 

ş acolo  odihniţi: 

Ostaşi, sunteţi icoane, 
Ne daţi voi mântairea, 

E !.. Semnal creştinese 
„Ce? meritaţi la groâpă; 

În inimi vi'] păstrează 

.. Tot neamul românese!.. 

20 Martie 1920, 
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MORMINTE FĂRĂ NUME 
5 - - 

În vremea când se sărbătorea în fară cultul eroi- 
lor, eram la Predeal cu copila mea de suflet, Cons- 
tanța Stăuceanu. Cu ea- băteani zilnic plaiurile şi 

_ pripoarele de pe valea Timeşului, cari acum nu mai 
erau “hotare 1,. Şi aş fi jucat de bucurie, dar mă îm= 
pedicam mereu : de Morminte fără cruce ! | 

„Din inima mea, sfâşiată pentru atâtea jertfe şi 
Henorociri, aduse de răsboiu, curseră aceste rânduri 

-pe cari le-am scris îngenuchiată lângă un mormânt 
fără nume, Jără cruce. Printre lacrămi am văzut că 
pe el crescuse o singură tlore: Nu mă uita... 
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CE LE PASĂ LA EROI? 

Mitrigtior din Răsboi ” 

O Arhanghei, când vă văd mă încthin, căci sunteţi sfinți; a 

“Apărarăţi voi ogoare, moștenite din. părinţi 

Ş'aţi înfipt drapelul ţării drept în vechiul ei hotar, 
_ Săgetând voi. ori ce fiftă, ori ce neamuri de barbar, 

Ştim..... la luptă aţi plecat toți Ia flintă, toţi cu flori, 
Şi a României fală voi aţi dus-o pân la nouri. 

in cămăşi flămânzi şi &6i, aţi învins la Mărăşeşti, 

Aşezarăţi iar pe culme faima ţării româneşii. 

i Toţi acum veniţi î în horă, imn de glorie cântaţi. 

A... De maţi fi fost, adio! Ne-am fi luat de pe la îraţit 
Vitregia s'ar fi întins peste Tisa, peste Prut... 

Vaţi dat suflet, mâni, picioare ş'aţi stârpit-o cum ami vrut, 

O Arhangheli, va să îiţi, mândrii, fericiţi voioşi, 

C'aţi adus Ja îndeplinire; Testamentul din strămoşi. 
Şi ei se închină din morminte, în fața noastră zic ca noi: 

De mau ochi, picior, ori mână, ce le pasă la eroi ? 

26 Februarie. 1919. 
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CE LE PASĂ LA EROI? 

De sigur că cei cari, luplânăd pentru patrie sau 
nenorocit, rămânând schilozi pe viaţă, merită toată: 
atenția şi toată: recunoştinţa . noastră. Socotesc că 
stăpânirea, venită acum cu atâtea impozite, cu atâtea 

“ timbre. de ajutor, "se. va gândi mai ales la aceşti 
"eroi şi mai năpăstuiți. de soartă decât cei rămaşi * 
„În. mosuroaie printre . cetinii, mesteacănii, frasinii 

. jugastrii şi brâzii depe munţii hotarului. Aceşti, pe: 
„lângă că trebuie să trăiască o viaţă chinuită, mi-e 

- „Jrică so spun, poate să dea şi de inhferenta celor 
cari fac jertțe cu banii ţării pentru : _imisii, “comi- 
siuni, delegaţii şi, mutilații de răsboiu, Arhangheli 

țării, poate din această cauză — prigoniți, daţi 
uitării, sau umiliţi cu ajutoarele. ce li se dau şa 
tunci păcatul e al acelora cari-îi nesocotesc. Ce folos 
că pe piepturile lor strălucesc decoraţii, dar în su 

“ Țletele lor să apr, inde para desgustului ? Ei au făurit 
România Mare, dar în loc să se bucure, blesteamă 
ceasul nenorocirei lor, plâng, să istovesc în tăcere, 
pentru nesocolinţa noastră, : 

pp 
“Ne 
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ŢIE DOMNIȚĂ 

Tu pleci in țara lui Socrat; Aşa fu scris Domniţă. 

La noi [i-a fost şi leagănul, şi jocul de fetiţă. 

Aici rostit.ai mai intâi cuvântul dulce ; Țară 

Şi ai plâus alăturea cu-noi, când viaja îi fu amară: 
Aicea ascultaşi doinind păstorii din cavale - 

Şi Peleşul cum. mirmura poveşti Măriei Tale. 

Păduri de brazi te-au desmierdat adeseori Domniţă, 

Când pe Bucegi -cules-ai flori şi alba româniţă. | 
Aici ai înțeles ce pot şi bucium, şi drapele, i 

“ Şi cum ştiu a se jertfi poporu'n vremuri grele. 

| Văzuşi la el ce “sentiment. şi ce recunoştinţă, 

Păstrează Celei ce “i scăpă de crudă seferinţă. i 

Streină nu eşti de nimic, cunoşti trecutul țării 

Şi cât mai plânge în prezent de fiii daţi uitării !,.. 

Suspină greu, că tot mai sunt copii de-ai României 
Cari port şi astăzi lanţul greu şi groaznic al sclaviei. 

In noua patrie ?e duci şajunge-vei regină ; : Ă - 

Dar oare Tu, atunci de noi rămâne-vei streină : 

Când România Te-a crescut la sânul ei fierbinte ? 

De unde-ei fi,o să-ți aduci de şoimii ei aminte. |. - 
Tu i-ai văzut la Mărăşeşti ş'or unde la hotare 
Cum. au făcut; cu pieptul lor, un zid de apărare. 
Să'ți aminteşti că's răbdători şi blânzi din cale afară 

“Şi că sunt gata aşi jertfi, ei totul pentru ţară. 

s% e E a 
> 3 
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-Carpatul caută spre Pind şi Pindul către Tirie... 

“Crăiasa noastră a 'sosil... Dă mâna iute frate, 

Macedonenii,. fericiţi, strig toți:. Crăiasa vine. 

Că ceasul desrobirii noastre, acuma bate, bate... 
Nu în Zadar atâtea mii cu glasul blând te cheamă ; 
Ei ştiu că Tu îi vei iubi ca 0 duioasă mamă. 

“ar de vei fi la Acropol, sau chiar în iargul_n mării; 
„Atât pe noi, cât şi pe ei, să nu ne dai uitării !.. 
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ȚIE-DOMNIȚĂ. 

Scumpă noastră principesa Elisabeta, care. în; 
timpul văsboiului a dat -cele- mai. frumoase. dovezi. 
de” patriotisni, îngrijind. ca soră de caritate răniții, 
cred că imitând pe ilustra sa fhamă, duiioasa Regina 
Maria, dela care” a luat pilde mari, -nu va uita, 

„dusă în noua sa patrie, ca să fie şi acolo aceia ce a - . 
fost aicea : 0 bună şi înţeleaptă româncă !.. Ajun. 
gând, regină, să. lucreze pentru întărirea legăturilor 
noastre de prietenie cu poporul Elen, legături cari. 

“să bazează mai ales pe: Induleirea traiului, fra 
ților noştrii -dela Pină, cărora le-ajunge, dorul de. 
părtării, ei nu mai. “trebue să "ndure -niinic, căcă 

Craiasa mândră ă Greciei e-din neaiul lor și Ed, 
ca o .mâmă adevărată, îi va oct oii sub aripa tă. 

| pr otectoare. | > 

 



  

  

  

IMPROVIZAŢIE 
  

bu Y, Alexandri. 

Brad iubit al ţărei -mele, 
Ce-ai cântat poene, -lunci, | 

Mioriţe, Jan, vălcele - - - 

Şi a noastră vitejie, 

Şi 'ntr'un. graiu fermecător, 

Prin cântarea ta divină, 
Te-ai tăcut nemuritor : 

„România ţi să. închină, 

Ai făcut de văi izvor ! 
Din „Fântâna Blanduziei“ 

Taina toată a poeziei; 
Pe de rost ai înțeles. . 

„Gintei nobile latine 

Dovedit'ai, cu al tău cânt, 

Că nu's ceruri mai senine 

C'ale noastre pe pământ. E 
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Lăcrămioare. şi. Pastele 
Cu a ta pană ai zugrăvit, 

" Brad duios al (ărei. mele, 
A Uhirei horă.mândră . 

-- 2 Ai întins'o "ntre Români; 
„Largă cale le-ai deschis.. 

Dorul tău: de-a fi stăpâni, 

Este fapt, nu' mai € vis. 

Brad măreț ce-ai pus -simţire 
N peptul nostru, ne-ai trezit ; 

“ar a patriei iubire | 

Ţi-a fost toată ținta 'n viaţă ; 

„Noi păstrăm dela străbuni | 

A tecunoştinţei iloare ; 
Facem azi din ea cununi - 
„Pentru cet ce nea fost soare. 
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IMPROVIZAȚIE 

Lui Vasile Alexandri, 

- Ce timpuri fericite a apucat bardal delă Mirceşti ?.. 
Cum să nu scrii: Mărgăritarele, Pastele, Doine şi 
Balade, când trăeşti în belşug şi în fața casei tale 
să 'Htinde jermecătoarea Luncă, alăturea de tine, at: 
o soție blândă, nici-o boală, şi nici sărăcia nu te 
Chinieşte? 

Ce contrast între ceilanţi poeți, cari lupt cu lipsa 
“şi înspirajiele le iau din păejenişul ungherelor u- 
mede şi 'ntunncoase; iar muzele ît întâmpină la, 

mesele de brad din cârciumi, sau pe patuțile spi- 
talelor !,. e 

Optimiştilor? Li-e lesne 
Sa găsească traiul lin; , 
Când ei nu ştiu ce "nsemnează 
Disperare şi suspin ; 
Lacrămile ce 'nsemnare 
Au. pe chipul, întristat 

„Şi ce urme lasă vremea 
Intrun suilet desgustat !.. 

 Pestmismul lui Grigore! Alexandrescu, care" e cel 
„mai mare poet al țării, căci a -resumat o epocă în- 

” treagă a istoriei, în care poporul a suferit cele mai 
grozave chinuri şal lui Eminescu, de unde să-l aibă 
poetul optimist şi cum să nu să 'mbete el de mi- 
resmele câmpului, de farmecul naturii, de binele şi 

"de belşugul, în care a trăit? Versuri pesimiste Sunt 
“doar în poeziele populare, culese de el şaici: Alexan- 
dri are marele “merit, că n'a uitat pe cei mici, când 
“eră în fericire; Sa gandit la fara lui, când ea a 

Jost în suferință... 
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LUI TUDOR VLADIMIRESCU 
  

Eroul martir al redeşteptării naționale 

Şi inima ne-aprinde, nenalţă, ne-oţeleşte: 
De sentimente o umple, duioase, mari şi noui; 
Precum ştii că avut-au ai Jiului eroi! - -. 
Pandurii, tu martire, cu sufletu-aţi luptat | . Şi spinul, pălămida din ţară aţi spulberat: E 

Martir al libertăţii dia cer azi ne priveşte 

- In suflete noastre sădeşte vitejie a 
Şi-o. dreaptă conştiinţă:.: Românul fă să fie i 
Ca steiul ce[ de piatră, ca vulturul din hour, 

- Ca fierul, ca oţelul... Mereu învingător! - 
4 să păstreze. datini şi moşioara lui, 

-Aşa cum au păstrat-o eroii neamului! . 

Be groapă n'avuşi parte ca tot ace! ce moare ; Alesu-te-a ursita să luminezi ca sdare . 
Şi raza libertăţii so împrâştii pe pământ: 
E crucea biruinţii aceasta, căci eşti sfânt! ! . 
Uitat rămâne numai Streinu *mpilător, : _ 
Nu. Tudor, mu oşteanul al țării apărător !... . 

Ea . ! - 
| Nu cel ce 'n aste tocuri, vărsat-a al său: sânge; 

Pe el penaţii, arii, d'un veac aproape-l- plânge - Şi-L cheamă între Voivozi ce-aicea odihnesc; 
* Jar numele cu “fală mereu îl pomenesc ; 

“Tirgoviştea măreaţă, Va scris în leat de aur; 
- Ca Basarabii şi tu te 'ncununezi cu laur! 

Valea Voivozilor, 2 Aug 1911, 

-. Spade: Strămoşeşti 3 = i 13
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JUL TUDOR VLADIMIRESCU 
i) 

- In ziua de 10 Aug. 1911 am inaugurat la Târ- 
govişte Crucea ridicată pe locul unde, eroul martir 
al redeşteptării naționale, fusese mișeleşte. ucis .de 
greci din ordinul lui Ipsilante. Serbarea sa făcut în 
Jața d-lui C. Arion, ministrul Instrucțiurei, care a 
rostit un interesant discurs şa întregului congres al în- 
vățătorilor. De la ea au lipsit ostaşii şi dregătorii, 
măcar că el fusese şi ostaş şi dregător. Atunci Pam 
asemănat pe. Tudor cu Garibaldi, am urat ca el să 
aibă monumente şi în alte oraşe, am rostit această 

poezie. Cercetări am făcut asupra osemintelor găsie 
în. puțul Geartoglu şi în dosarul No. 7 al proce- 
sului Pitiş, acuzat de omorul unui ardelean, aruncat 

"dot în acel puț, care acum se găsea pe: proprietatea 
„sa; dar, în loc de un cadavru, sau găsit osemintele 
pandarilor pe. cari eu, primind târziu ordinul par- 
chetului, în care eram autorizată să le îngrop la 
crucea ce o înălțasem şi ea trebuia înaugurată în ziua 

„congresului, le-am depus, a doua gi, întrun sicriu şi - 
le-am. încredințat preotului dela Curtea Domnească, . 
unde sunt şi azi. Copieă după actul medico-legal şi 
atorizaţia procurorului sunt la: mine: de houi cercetări 

"ocupe-se cei în drepi, eu mi-am făcut datoria. 
N . 
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„? PECIOARA DELA JIU... 

-A pomnit la-luptă tănără fecioară, , 
“Sa dus: ca voinicii, gata ca să moară 
Apărându-şi ţara, strămoşeasca Glie, . - 

„Urmă de vrăşmaş în ea să mu fie, | 

Când văzu vrăşmaşu "nfipt în bătătură 
Purca ei şi fusul le-a dat pe armură, 
„Picioruşu-i slab, mâna-i delicată 
e simţi de bronz mult g ngaşa -fată. 

“Când s'a dus cântând dela Jiu spre munte, : -- ISI 
Nimbul' aimuririi îi strălucea pe frunte a 
“Ş'aşea luminâjid pe camp şi'n tranşee, 

. Semâna a îriger ostaşul femee. _» 

“Braţu-i alb ca spuma, -arurica granate . 
Făcând la duşmani păgubi înseinnate, Sa: -Glasu-i răsuna, Când cu o chitară, - 
“Când ca gemăt surd de rănită fiară: 

"Să sburăm ca. şoimii din munte 'n câmpie, + 
Să tăiăm cu arma orişice trufie-. 
Strămoşii tresară acum în. morminte | 
<a noastră izbândă scrisă aici pe linte, . . | Eni 
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Copii înainte, copiii după: mine, - | 

Nemeriţi la mir... Aşa... Bine î.. Bine!” 
Aşa li să cade celor ce măsura: 
Ş'au pierdut „.Strigaţi... Ura! Urat...“ 

. o... . e... . În... 
- A 

n piept îi străbătuse blestemata: schije E. - 
Mor... şapti fecioara, mor fără de grije... 

Văd... o... văd vulturul, îl văd la hotare, i 

- “Când fecioara da inăredța. poincă, 

“Cucuvaia nopţei ţipa sus în stâncă. 

Giasu-i încetă... Toţi ca prin minune, . 

" Ingănară imul pentru rugăciune... 

16lunie 192 
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“ “ FBOIOARA DELA JIU 
CC ———_ 

"În, această Eroină săd surletul întregei ţări. Născută din 
„Dopor, Ecaterina. Teodoriu, învățase abia şeoala eleimentară şi, 
ne'ndemnată de nimeiii,- când aude sunând goarna pentru. Gă-. 

„Pătarea drepturilor noastre şi tă fratele -său s'a, prăpădit în 
- vrăzboiu, din cârcetaşe se face soldat; pe uinerii săiplăpânzi 
-anină- ranita şi ara; pentru, vitejia 'su ia. pe: vând toate . 
-grădele până. la: locotenent şi pe tot tinipul iăsboiului, „câş- 
tigă simpdtia'şefilor cât şi a ostașilor din compania sa, cari 
în noaptea de 21-22, atunci cână inima sa a fost perforată - 
-de schija din glonţiil înamicutui, au plâns-o mai mult ca pe. 
-0 s0ră,. dupa cum mi-a afirniat, în drumul “spre Târgu-Jiu, 
-alâi ptutonierul, Păun Zaharia din reg. 59 care a luptal a- 
lăturea cu. ea ş'a văzut-o ciizând. la Muncel, cât şi lodotenen- 

- ful de rezeruii, qvocătul Gh. Rădulescu; tot din oraşul ei, care 
- a îngropat-o în Dealul Secului din. jud. Putna, cota N 461- 

de unde a fost desgropată, adusă şingropată, cu mare pompă 
-la Târgu-Jiu în ziua de 10 Iunie, Eu delegată de soc. Înstitu- 
torilor şi de Asoe: de“Arlă şi Istorie naţională, în prezența 

„armatei de ooare, a pielaților, autorităților şa mulțimei, am -- 
"zis: Iu fața acestor moaşte scusnpe, de când stau ş'ascult înăl- - 

- Yătoarele cuvinte dle generalului Istrate, care preamăreşte pe. 
Eoina căzută. vitejeşte pentru patrie şi toi, în-fruntea plu- -” 
tonului ce. comanda. în luptele dela Mărăşti, când văd fâlfâ-: 

:înd drapelele, mi se pare că d'asupra Capelelor noastre, plu- 
-tesc sufletele tuturor martirilor: cari, cu sângele lor, au fră-. 
“mnântat pământul Românici. Mari. In acest „cuib de vitejie 
«de unde a ziornit la luptă şi Tudor cu pandurii săi, azi când - 
+aşa de sublimii e sărbătoarea, ascultați. pe vârfuri di măguri 
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* şi de. pripoare, vine, vine, adus de Jiu, glaşul lui Prapor- 
gescu ş'al lui: Dragălina, glusurile bătrânilor, al, feaneilor şi 

“al cercelaşilor, cari, du apărăt mitrețul pod. 

purtat aici de valurile Oltului ? _ i 
__ El par'că ar aice :- „Mândru sunt de v0, copii, de voi, cari 

Ascultaţi! Ascultaţil Wauziţi voi şi glasul lui Mircea, 

“inspirându-vă din trecut, glas ați dal viitorului, Sufletul” 
României, va fi mereu tânăr şimflăcărat, ca al acestei fecioare, 

al vostru, cari ați venit din toate “câlțurile României. Mars e 
„gi Ştiţi să preamăriţi pe cei cari se' jertfese. pentru fară“, 

Să trăiţi |. Și eternă . fie” memoria  Beaterinei Teodoriu, . 
zisei eu ; ar maicei sale îndurerate i-am. spus : Fericii e pân- 
tecul-tău, ca. purtat în el aşa fiică ; nu plânge maică, tu. 

„Ru vezi c'aici e ministrul ţării etavian Goga, generălul, . 
ostaşii, tovarășii ei de luptă, şi tot poporul ea să sărbăto- 

- rească. pe. copila -ta, îngerul şi sufletul României “Mari 2" Ce. 
alai îi puteai face tu, dacă ea mureă pe căpălăi în sătule- 
țul ei? RR N SE 

Ce ălai strălucit vezi acum că fate ără vitezei tale copile, 
Nu plânge, maică, nu mai plânge :. Sufletul fiicei tale, e: 

» gufletul țării noastre. 
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_OASPEŢII - 
| ŞOOLARILORNOȘTRII 

—— - . oz 

GENIUL BINELUI - . 
Azi e sărbătoarea voasiră, drăgălaşii mei câpii; 
-De aceia văd aicea: flori, cântări de veseli. 
Voi sărbătoriţi âcuma încă-un.an care sa dus - 

“dn vremea-asta, profesorii, ce'nvăţături nu vau spus!.. , 

Voi atâtea cunoştinţe dela ei aţi dobândit; 
Auzind de toate-acestea, “grabnic la voi am venii 
Cu toiagul meu aicea... Câte steaguri, câte ilori, 
Câtă . lume vrea s'asculte dragile privighetori |. 

N'am venit cu mâna goală, ci 'cu dașuri pentru voi, i 
Geniu bun, -vă dau acuni alte “Cunoştinţe noui. 
Ştiţi că viaţa trece iute, ca părerea, ca un vis; 
Profitaţi şi faceţi bine, Tatăl cel „Ceresc, a zis, * 

Trece tot: şi dimineaţă, miezul zilei, şi, Apus, 
Vine, trece, zi şi noapte; nu ştii anul când s'a dus!.. 
Aurora se iveşte sus pe azuriul cer, 

„Ei îndată îi urmează, soare, stele "ce iar pier ea 

„Şi se'uvăluese ia neguri, nouri ca de zabranic trec, 
“Rânduite's toate bine, câte'n lume se petrec. - 
"Veţi: vedea „acum, îndată, auroră, ziuă, nori, 
Soare, stele, iar lumină, bucurie, fluturi, flori 

20



Profiiaţi, copii, de. viaţă, faceţi binele mereu ; 
Aşa cum ştiţi din Scriptură ca poruncit Dumnezeu ; 

„Căci binele nu se pierde, el vă aduce noroc; 
“Cine face bine are la dreapta Tatălui loc! 
Astă-zi când snchei& anul astea am venit să vă spun; 
Nu uitaţi «aveţi un prieten ce se cheamă: Geniu-Bun. 
Nu uitaţi că orişicine este sclâvul datariei. 
Şi fiţi mândrii că toţi sunteţi fii buni ai României. 

DIMINEAŢA 

Cu degete trandafirii, - 
"- Aurora, 

Deschide porţi spre răsărit 
DN - Să intre roze; albine, fluturi, 

“In văzduhuri se'nvârteşte 
o Hora. 
Priveşte lung acum:spre ei 

Dimineaţa. 
Saud pe luncă ciocârlii 

"Şi mierla, cucul, în păduri 
Piugarul ară... A'nceput 
= Acum viaţa. 

Păstorwndeamnă -către munte 
, | A sa turmă, 

Din fluey zice-un Oltenesc, 
Apoi porneşte, că-i târziu 

"Şi nori, şi soare lau sosit * 
De pe urmă, 

=. Un roiu de nouri se'nvârtesc 

| In câmpie 
Şaduc cu ei şi ploi, şi rod; 

„A Belşug în tot, porumb şi grâu, 
Mănoasă eşti, o ştiu azi toți, 

:0, Românie |.. 
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ZIUA: II a 

Eu sunt ziua care-aduc raze de lumină; 
Ziua cea cu spor-ce face viaţa dulce, lină, 
Ziua, care-a alungat neguroasa noapte 
Ş'am venit să cercetez ale voastre fapte. 

Am aflat că silitoare aţi fost ziua 'ntreagă ; 
Cine a fost aşa să vină, fauri să culeagă. 
Fruntea-acum. Ş'o 'mcorona ori care fecioară 
Na pierdut la zile în van; ea este-o comoară: 

Pentru ţara sa ş'ai săi, e ca o lumină, 
Care face viaţa, vetrei ei senină. 

" Eu pornesc pe alt ţărâm, veselă şi. încântată, 
Că aicea n'am aflat leneşe vr'o fată, 

Mă gândişem ca s'aduc, pentru leneşi şi nerozi 
O cunună: de ciulini, de uizică, ori de'bozi ;.. 
Dar p'aicea văd că nu-i nici 0 lenevioară, pi 
Lenea ? S'a- dus în pustii de necaz să moară!, 

„Fiecare fată a stat tot la datorie ; 
Rolul ei acasă, 'n şcoală, pe de rost îl ştie; | 
Cum ştiu şeu s'aşez p'aiceă prin lanuri, prin. munţi, 
Sporul muncei şal luminei, şi cununi pe frunţi !. 

ZÂNA ILEANA COSANZEANA 
Depărtează-te furtună, noiiri groşi 'de ploae, 
Că destul aţi apăsat peste scumpii noştrii. fii ; 

„ Dă-le pas acum — pe soare —să se bucure şi dânşii, 
Cum ne bucuram şi noi, când eram, ca ei, copii. . - 

Depărtează-te furtună, voi nouri groşi de ploae, 
Bunul geniu să s'arate pe mănoasele câmpii ; 

. 
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“Cu toiagul său s'alunge Iacrămile, suferinţa, 
La şcolari s'aducă iar nou prilej de bucurii. 

(Se vede venind Geniul Bun, el dă daruri la școlari): 

Fie care 'ntindă mâna, dreptul ceară-şi fiecare; 
. „n. zadar furtuni şi ploi mai cad “azi peste copii; 

Toţi sunt. pregătiţi de luptă, gata ca să facă cinste - 
La părinţi, învățători, scumpei noastre Românii. 

Bi, care 2ndurat atita ploae grea şi grea iurtună, 
" Care atâtea veacuri plânse: p'ai săi "'nstreinăţi copii, 
„Are dreptul ca să înalțe flamuri şi să cânte Doine, 
Cea mai fericită ţară'a vecii vecilor să fii! 

„. 

SEARA. 

Eu sunt seara, care *ncheiă orice: sgomot, orice luptă ; 
Care poartă pe oricine la odihnă spre cămin. 
Muncitorul lasă lucrul ostenit de munca zilei, 
“Soarele păşeşte mândru se ndreaptă spre apus; 

Păsărelele ?n crânguri să aşează 'n Cuibul lor. 
“"Ţace freamâtul pădurii, tace murmur de pârâu, 
Merg lăstuăii să; se culce pe sub straşine!e vechi, 
Fluturaşii 'n asfinţite s'au culcat pe trandafiri ; 

Numai cântăreața serii tot mereu 'şi drege glasul . 
- Şi să pierde prin zâvoi, prin dumbravă şi pe mirişti., 
-O privighetoare scumpă, ce pe spui. în cântul tău 
Printre ramuri verzi de cetin, de anin şi de jugastru? 

- 

„Ce tot cânţi şi ce tot vrei ? Ce spuii florilor de tei 
Româniţei, scâateioarei, ismei creţe şi ia nuferi ? 
*Dare şi tu 'n :lume suferi? Suferinţa depărtez 
Şi odihna aduc cu mine la săraci şi la bogaţi.. 
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Seara gândurile negre le alung în spre pustii. 
Eu chem negurile nopți, peste lume, peste fire... 

Eu pe Phebus o pornesc sus pe cerul azuriu, 

Ca să lumineze calea licuriciului în iarbă, . 

_ Privighetoarei să spună, -or ce vis să stinge iute. 
Luna w'ar vrea să stea veacuri ţintuită în cer albastru ?., 

Ea aleargă după soare fâră ca să "1 poată prinde, - 

„Aşa este omenirea, pururea nemulţămită, i 

“Cine mare câte un dor? Eu m'aş vrea să stau aiceă -- 
Intre voi-o viaţă 'ntreagă ? Noaptea.neagră, nu m alungă? 7 

-Fiecare ?n omenire îşi urmează steaua lui - 
Cum i-a rânduito soartă, care-e oarbă, surdă, mută, 

Soarta cu chip de aramă, care pe toţi ne conduce... 
Ri dar mă supun acuma, plec, vă las cu Dumnezeu;, 

Vă uitaţi “întotdeauna la cei ce's mai jos ca voi, 

Mulţumiţi-vă pe. soartă, asta e filosofia, 
7 

NOAPTEA. 

Ale mele umbre câd pe acest pâmănt, 
Sus-în cer acuma Hieruvimii cânt. 

Pe cereasca. boltă, candeli mii lucesc, 

La luinina lumei crinii înfloresc. 

Miosotul şi scaldă florile-n pârău 
Macul vrea S'adoârmă lângă-un spic de grâul. .  , 
Cântă: greeraşul cântecu-i etern, . - 
Ca un raiu, în noapte, visele să cern - . 

„Bogatul viscază palate în nouri,- 
Cai cu aripi sure, danţuri, sărbători, ... 

Viaţă "ndelungată, viaţă fără chia. | i 
Urgisiţii noaptea şi.?n vis tot suspin! : 
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“Nici o bucurie. mau.. de mititei, : 
"Durerea i cuprinde. sârmanii de sil. 

“Cu "ndurare, milă, spre dânşii alerg, 
'Lacrămile amare, grabnic şi le şterg. 

Lor le-aduc cu mine calde imângâeri 
“Şi le dau speranţe şi le curm dureri, 
„Somnul le aduce liniştitul vis, 
Sbor în noapte dânşii peste-orice abis. 

“Când vin eu le pare viaţa fără chin ;' 
Adormiţi visează traiul dulce, lin; 
lar când trec din lume cei ce's prigoniţi, 
In ceruri de Tatăl fi-vor răsplătiți. 

EI acolo aşează pe cei.drepți şi buni 
-Şi cu dânşii face Dumiezeu minuni. : 
*Cei cari plâng aicea, mângâiați vor fi; 
:Ca astrii în ceruri, ei vor stăluci!,, 

„Rămâneţi cu bine, dragii mei şcolari: 
“Să lucraţi, zi, noapte, numa fapte mari, 
Să iubiţi mereu pe mai mari şi ţara, 
Nu uitaţi povaţa ce-o dă: Maica Smara, , 

„(Cortina cade) 
I—3 Mai 1921. * 
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