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În templul Dochiei lumina pătrunde, 
În umbra şi tradă larcinii d'amor, 
Amanţilor tineră ce umbra ascunde, 
Ce vin şi aduc deiă ofrandele lor. 

N'augi de cât imnuri amor profumate, 

Un fremet de rochii, plăcute mişcări, 

Şi blânde complângeri, suspine-amorate, 

Proteste şi rise, şi dulci s&rutări. 

Un foc de dorinţe pe faţa juniei, 

Purpură 'şi face să ardă al ei sîn; 

Se varsă în aer profamii ambrosii, 

Şi simţul se "'mbată d'amorul divin. 

Pe lirile de aur un imn melodios 
Răsună "m are dulce, divin şi amoros. 

„Permite a mea, cântare să se 'ndreptede ţie
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„Soţia lui Zamolxis, al luj spirit gi-amor, » Credinţă, viață, forţă, eteimă armonie, 4 » Din care tâte 'n lume iai esistința lor; „Al tăi sîn alb profumă ca primă-vera dulce „Aşa ca al Hydaspei mal verde, înflorit, »Ca sînul auroriă prin umbre dulci şi line, „Aşa fenicsul âncă în câmpu "mbălsămit, » Din florile suave ferice se protumă 
„Când merge ca să moră pe buherul iubiț. „Obiect de fericire ce Viaţa îi consumă „Spre-aşi da o noă viață şi-a nasce ntinerit ; „Suavă ca murmura de vînt ce 'n nopţi suspină »Plăcută ca zefirul în dilele de foc, „Al tei spirit scânteie ca raze de lumină „Ce în dilele de vară lucesc şi 'n aer Joc. „Cum aurora, Varsă pe câmpuri a sa Toă, „Tu verşă în inimi 10â speranţelor ce-aduci, » Langorile odihnei tu ni le aduci noă, »Cum varsă n6ptea brună repausele dulci. „E dalbă a ta comă în două despărțită „Şi valurile-i d'anr resfață ea, gentil. » Când rochia ta, din cingă de aur respândită „Sărută cu amore picioru'ţă de copil. „Al teii braţ strelucesce d'o fragedă lumină „A. graciilor horă îți urmă Pâşi-uşori; „În ochii tei Privirea prin esna ta, blondină »S'anunţă ca un s6re sub fragedele ZorĂ. „Al tăi păr respândesce pe faţa ta frnmâsă » Colorile de aur, torint, voluptuos, „Cum peste ma] revarsă un rîi unda spumâsă.
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„Cum s6rele poleie un nor vijelios. 
„Ori unde mergi, se face col6rea primă-verei. 
„Al crede luna plină ce pare între nori 
„Şi lasă-a sa, zimbire pe negrul sîn al serei 
„Pe lacuri unde j6că zefirii răpitori. « 

    

Dar regele Decebal şi nobilii s'adun 
N'aintea, astui templu, urmând un dat străbun. 
Un mesager trimite lui Zamolxis a% spune 
Că Cesar cu armate sosesce a-i supune. 
Decebal ast-fel dice : „mori ea să duci la cer 
A nâstră rugăciune, căcă fiii ţării per.& 
EI ice. Mesagerul lăsat dintr'o 'nălțime 

Se cadă, cade "n suliți, o datine d'asprime! 
E cade, iar prin sînu-i trei sulițe pătrund ; 

Şi preoţii şi nobilii şi populul respund. 
Dar sufletul lui sbră prin undele-azurate 
La, cerul cel din urmă, la Zamolxis strebate, 
Pe carul Cosandeanii cu fragede zimbiri. 

Pe vîrfu acestui munte s'arată străluciri, 

Sunt suflete umane, plutesc scânteitâre 
Cum iarna 'n aer luce scântei de ger la, s6re. 

Pe Cocaion în vîrfu-i, în unde de lumini 
EHudochia-are templu şi fragede grădini. 

Aici veni Zamolxis cu dei şi cu deiţe, 

Cu rose şi surideri pe a le lor guriţe; 
“Bă şed pe bănci şi care de care mai frumos, 
Pe un parquet de aur ca cerul scânteios. 
ed deile de mână, ţiindu-se împreună. 

!
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Formează o suavă şi rumenă cunună, 
'TȚesută de divine şi june frumuseți ; 
Colori strălucitâre de păr, d' ochi, drăgăleți 
Colo şedea Zamolxis, alături un balaur, 
Sta ale lui picidre cu aripe de aur. 
Acolo se arată poetica Dochie 
Ce respândea din păru-i profum de ambrosie. 
Ea este Mitra; pare la drepta ei Murgil. 
Ce ţine sus o faclă, la stânga e Poril; 
Ea dă oră-ce mişcare, pe bancă ştde jos 
Alături de Dochia bălaiul Phosphoros 
Nimic nu pere 'n lume, nici spirit nici țerână, 
Ci totul se transformă d'a providenții mână. 
Ori ce trăiesce n lume, a fost, deci pote fi, 
Nimiea din nimica, nu pote răsări. 
Aceia, ce trăiesce a, fost, deci o să fie. 
Dar sufletul ia forma sa. noă 'n vecinicie 
„Voi sciți aceste tâte, aceia ce nu sciți 
E că Cesar cu arme şi căpitani vestiți 
Aicea o să vie. EI a decis n'ainte 
Ac6stă bună ţeră s'o schimbe în morminte. 
Deci să-i sdrobim armata cu oră şi ce mijloc!* 
Aşa, gicea Zamolxis, cu vorbele de foc. 
Iar Cosândâna, gice : » Dacia fie sclavă. 
Feci6ra din Dacia e dulce şi suavă 
Şi are frăgesime ca, ţinerile Zori, 
Profum, colori şi gracii, ca fragedele fiori. Din însoşiri va nasce alță populi ce vor face O nație română !«.... Ea dice, apoi tace 
Şi ochii sei înclina sub pleope ce se plec 

N O



TBAIANIDA 

Cu genele aurite ce lacrime le "nec. 
Dar Zamolxis atuncea mult se posomorasce; 

El Dacia iubesce şi pe Cesar urasce. 

»0 dee cu surîsură dulci ca duleile zori; 
Dar cu vorbiri fluide ca roa dupe floră, 

Şi mai uşi6re âncă de cât chiar o dimbire 

Pe buza omenâscă, ce nu are trăire. 

Ce are 'n fruntea rosei un zephir trecător ! 

Şi fericire 'n viaţa oră cărui muritor !4 
» — Să nu mă mustri, mare şi generos părinte. 
Ea dice răsucindu-și al săi braţ din vestminte. 

Ce strălucea ca dioa, şi păru“ tremurând 

Protumul ambrosiei în aer revărsând. 

Ce eii vă gic sub forme atâta de fragile. 

Ascunde-nţelepciune ca timpu în sînu de dile, 

Amorul iaţa, şi ura, îat- 

i tu, şi deiă, viaţa, toţă 'n iubire sunt. * 
Ea dies, şi în ochi-ă o lacrimă streluce. 
Şi către ceruri 'nalţă privirea sa, cea dulce. 
Colo stând isolată p'o bancă e Izis, 
Frumâsă ; dar severă, şi fără de surîs. 

Ba, este dâmnă "n iaduri e răul, este mârtea, 

E ură. Ea ajută ca să lovâscă sorta. 

Chiar deii, chiar Zamolxis, se terme mult de ea. 
Formează trinitatea. Ea şi Hudochia, 

Cu marele Zamolxis, ea luptă 'n viitor. 

Se 'nvingă elementul de viaţă şi de-amor. 

Să ia puterea în mână. Ea singură să, fie 

Unica suverană — şi cei doi să devie 
Supuşi voinţei sale ce este crudul răi, 
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Ce este ura, mârtea, să schimbe tot în răi. 
Imagine a lumei, o luptă între viață, 
Şi mârte, amor şi ură, lumină şi "ntre ceță, 
Morală şi între vicii, ce omul pe pământ. 
Urmeză în oră-ce timpuri aprâpe de mormânt. 
Ea este tot în luptă. Dar candida Dochie 
Cu dulei zimbiri pe buze, d'amor, de armonie, 
Simbol drag de speranțe, de bine e amblem. 
Pe braţele Izisei cad bucle de eben. 
Privirea, e severă şi fruntea-i mohorită. 
Şi faţa sa sub păru-i părea posomorită. 
„O dee! Eudochie! tu bine te gîndesci, 
Când în aceste locuri pe Cesar îl dorescl. 
Schimbările dai viaţă : nu poți să ai ceva 
Când nu faci o mişcare — şi nu risci viața ta. 
Din Dacă prin încrucire cu viţele latine 
Va nasce noui popâre — va fi un răi, un bine? 
Nu seiii de va fi bine, voi face totul răă. 
De va fi răi e însuşi aceia, ce voi ei. « 
Ea gice ; dar Zamolxis, ce urele încruntă. 
Cu aste crude vorbe pe Iziso înfruntă. 
„Puterică deiţă, natută, şi trist lut. 
Tu n'aj moralitate, chiar de la început. 
Tu n'ai nică o pud6re, cynică şi fatală, 
Ilusiile tale d'atăţi secol te 'nşelă. 
Materia se strică căci stricăciunea, sa 
Găsesce-un loc de uude ea pâte ataca; 
Dar spiritul e aer, neprins, nepipăit, 
Resistă ast-fe] spiritul cel bun din cer venit Va triumpha, de spiritul materiei brutale, 

E
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Şi binele de fapte ursite, imorale, 

Credinţe şi ilusiă ale acestui lut, 
Ce numai este astă-gi ce-a fost în început. 

Ori-ce societate şi lumea împreună 

Aii câte o misiune, dumnedească, bună. 

Ca la perfecţiune să-ajungă şi p'ast tron 

Ce duce universul, să fie speciul d'om. 

prin naţiune, darul ce de la cer primesce, 

Tot ce la rațiune, aici se 'npotrivesce, 

E, ca acele neguri de aburi trecători, 

La care muritorii dai numele de nori, 

Ce vin, trăsnesc şi pasă goniţi de vînturi, s6re, 

Născute de o lege supremă m ântâit6re. 

Progresul este legea şi ținerea, în loc 

E amorţirea, tristă, e mârtea, al s6rtei joc, 

E mârte, o mişcare se cere a produce : 
Un bine, unde este, îmi spune-ast bine dulce ? 

A Dacii cădere sub Cesarii Romani 

Va face ? Ori-ce bine va fi pentru tyrani. 

De-aceea, fiiţi scire, că eii mă voi sili 
Pe Cesar Traian August în cale a opri.* 

Cosândena s'arată : ea, vine cu ochii în jos, 

Ca zorile pe cerul din resărit ambros, 
Cu Zinele Daciei de apeşi de munte 
Cu c6me negur6se ce cad dup' a lor frunte 

Ca, nâptea dupe măguri, ca negrele întristări 

Pe cerul vieţei dulce, şi alb de desfătări. 
A ei ochi vii streluce ca razele de s6re 

Când sârele ar fi negru. Veni strălucitâre. 

Zamolxis dice deii : „frumosă Cosândeană!
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A Eudochii fie, ce munţii ai în seamă, 

A musicii deiţă, şi a dulcii poesii 

Ia carul tăi şi sbâră, prin nopți şi vijelii, 
La, pescera, lui Istru în verdea Hercinie, 
Şi spune-i că Cesarul cu 6ste o să vie 
Spre a robi Dacia; că face peste rii 
Un pod să trecă armată, să nu mai afle frîă, 
Să spargă ast pod îndată, tu poți să-i duci daruri 
Pe două din frumâse cu buclele lorauri, 
Să-l fermece prin graşii, prin inimă, cântare. 
În pescera, ce nasce tăcere şi ntristare!* 
Frumâsa dee plecă cu ginele pun car 
Şi aerul se umple d'o roă de netar. 

Ursitele s'arată, iar una furca ține 
În brii. Ea e tăcută, privirile-i senine. 
A doa trage firul dincaer din cânjeă. 
A treia înfăşâră pe fusu-i firul seii. 
lar fusu se 'nvîrtesce în aer şi sfărie. 
Dic palidele ursite un timp dalb o să vie 
Când Dacia măreaţă prin naţii va luci. 
Dar asta o să vie cât liberă va fi. 
În silvele-umbrâse, prin măguri Hercinine, 
Perdute în aburi negri, 0 pesceră era. 
Acolo este Istrul cu murmurele line, 
Inspumătâre unde, cristalul săi vărsa ; 
In grotă el locaşul Danubiului cel mare 
In apă şi în mână un sceptru pare ţiind - Pecap o cunună de papură el are 
Iar Cosândeana vine la, densul strălucind. 
a
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E dulce, frumâsă, e palidă, brună 
Precum strălucesce o lună în nori, 
Pe fruntea-i suavă, ea portă cunună 
De aur cu petre de multe colori. 
Cosiţa sa nâgră se varsă ridendă 
Ca dulcea plăcere pe albul ei sîn. 
Şi cinga lucesce pe mijloc ardândă. 
Şi vîntul resfaţă al ei braţ de crin. 
Iar Istrul în scorburi apare d'odată. 
EI pârtă pe capu-i cunună, de floră, 
Jar dea de silve de cum se arată 
Înelină jos ochii săi scânteitori. 
Cu buze de rose, ea dice : „o istre! 
Dacia se perde, căci Cesar Traian 
Cu 6ste măreaţă, s'arată s'atriste 
A Dacilor ţră. EI este un tiran. 
O rege, te scâlă, şi sparge cu valuri 
Tu podul ce Cesar pe tine a 'nălțat! 
Şi pentru lucrare ţi-aduc ţie daruri 
Prumâse, dulci zîne, cu sînul curaţ. 

Alege tu două din astă juneţe 

Ce vine cu mine, le ia 'n casa ta, 

În gilele tale de dor, de tristețe 
Cu mâna de rose te vor resfăţa.« 
Ea gice şi hora, de zîne frumâse 
Se jâcă cu gragii pe malu 'nflorit 
La, umbra pădurei, suave, voi6se 
Şi danţă, ai gice un hor aurit 
De vise ce sbâră p'o tristă gîndire. 
O plâe de raze divine luciri
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Ce 'nstă în umbre cum şi 'n străluciri 
Ca hora argătâre de dragi fericiri. 
EI lasă privirea, pe hora de zine 
Cu mâna arată pe două mai vil 
Ca raze de s6re, suave lumine 
Ce luce pe norul de mari vijelii. 
Danubul respunde : „să fii tu pe pace! 
O gee a cântării şi dulce în dimbiri! 
Ce-mi ceri tu, o dee, îndată voi face!* 
Ea plâcă — şi unda, revarsă mugiră, 
Sub albe şi roşie micuțe pici6re. 
Dar zinele albe ca nisce zimbiri 
Duc carul geiţii, el luce ca sâre. 
Şi caiă revarsă din ochi străluciri. 
Peuca şi Tera în unde d'oda.ă 
Dispar, vai! şi unda crăpată, spuma. 
Se 'nchlde, le s6rbe, şi ochiuri s'arată, 
Dar dea a sa mănă pe frîu o lăsa. 

Dar Roma âă tributul la Daci, o ce ruşine! Ce crudă umilință. Domițian cu tine, 
AX fost; invins pe Istru, tu ce plăteai tribut. Aveai triumph la Roma, tu ce erai bătut. Te lăudaii pe tine atunci modulatorii. 
Dar îți format cunune de spine ridetoriăi, 
Traian ridică armate şi vine 'n Moesia. Să turbură barbarii şi tremură Dacia. Popsrele selbateci, — Sarmaţii din Euxin Cu armele în mână, s'ajute Dacii vin. 
n
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S6rele riură raze pe Taurum 
Ce-are şi numele de Alba Gr6că. 
T6te castelele, tâte cetăţile 
Dup'ale Istrului rîpe se sâcă. 
Es legiunile Romei din porțile 
Castrelor, Isterul cură sub punți 
Unde molatecul Drava, dă undele 
Riului Istrului, venind din munți. 
Trec ceă cu acvile şi cu imagine, 
Gravi cu privirile ; blăni de lei crunte 
Coperă crestetul capului bravilor 
Şi pal lor umere cad după frunte. 
Uni port lăncile cărora, vârfele 
Portă cununile saii mici figuri 
Ale Cesarilor, deilor ; altele 
Cari represintă mândre sculpturi. 
Cai Cesarelui, şelele, frânele, 
Velele 'n aure floră streluceaii ; 
Ei ai imaginea vie a vântului, 
Omeni frânele lor ce ţineaii. 
Lusius Quintius la capul podului 
Tine petiţele ce le primesce. 
Dă la toţi ordine; pârtă o sabie, 
Portă o mantie ce strelucesce, 
Uni duc statua d'aur a 'nvingerei. 
Statua 'nchipue Vergură jună; 
Pe un glob aurit; şede, de laure 
Ține cu mâna sa verde cunună, 
Pasă Tibicini ce cânt din fiuere, 

E daii semnalele. Vin lănciari,
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Garda Cesarelui, fi6rea pretorului. 
Urmă ei şirile d'acviliari. 
Pasă stindardele. Pe al cesarului 
Mărgăritarele 'n aur se 'mbină. 
Merge alăturea, cu imperatorul. 
Tâte stindardele lui se închină. 
Unu-al prefectului, roşu ca puprura; 
Altu-al senatului, este d'argint; 
Altul al flotelor, plumbul îl poleie. 
Pasă oştirile rînduri venind. 
Jar când Cesarele trecu ?n Iasigia, 
Urcă cu cei mai mari pe o tribună. 
Vede armatele. Pârtă vestmintele 
Mari. Împregiurul seii capii s'adună 
Stânga Cesarelui face semn ostilor 
Să se apropie, — drâpta-i arată, 
Capilor armiei locuri pe scaune. 
Sura amicul lui cel bun sarată 
Ş6de la drepta sa; Lusius, Masiam 
Apoi pretorele de la Panonia, 
Şed ei pe scaune lîngă Traian. 
Iar în consiliul mare-al Cesarelui, 
Gravi cu figurile, stai în pici6re 
Ai legiunilor capi, opt cu numerul. 
Feţele-eroilor par gânditâre. 
Este o capiste unde Cesarele 
Vine, sacrifică marelui dei : 
Preoţi tempului portă vestmintele 
Ritului ce îi dice ritul galbin. 
Tote sunt galbene. Cântă ei imnele.
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Gravul pontifice pare 'ntr'un lin, 
Mantie galbenă, lungă ce fâlfâe ; 
Ține în mâna lui vasul în care 
M6ie cu mâna sa a pămătufului 
Frunte şi roără pe adunare. 
Popa cu lauri încununându-se, 
Nud pîn' la miglocu”, pârtă un lin 
Pentru sacrificiul vitelor. Cesarul 
Care sacrifică, varsă 'n vas vin, 
Cântă el imnele deilor cerului ; 
Iar melancolicul lor sunător 
JOcă cu fluerul când imperatorul 
Cesar sacrifică, "nalt, gânditor. 
Imperatorele pare 'n vestminţele 
Albe ce riură pîn'la pământ ; 
Varsă, cu mânile lui peste flacăre 
Smirnă, profumele dulci se avânt. 
Varsă el fructele, florile, sângele 

Care sacrifică, în potir d'aur. 
Popa cu mânile ţine strâns cârnele 
Vitei, când paloşul cade pe taur. 

Când sacrificiul face, stindardele 

T6te în juru-le s'aă înclinat. 

Tuba, şi bucina, litia, sunete 
Fragede modulă neîncetat. 

Când sacrificele curmă, Cesarele 

Urcă cu preoţi mari pe tribună, 
"Nalţă el braţele, ochi lui scîntee 

Şi la, dorințele“i 6stea s'adună. 
„Fii aă Romanilor! voi ce învinseră'ți
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„Lumea, cu armele! — dice Cesar. — 

„Populu-ltaliei, Rege al lumilor, 

„ Regelui Daciei fu tributar. 
„Astă condiţie este-o supunere. 
„Faceţi cu armele să nu mai fie !« 
Dise Cesarele ; strigă cohortele, 
Totii are aerul de bucurie. 
Marele Cesare cercă aiigurile 
Apoi dă ordinea a face punți 
Cinci p'ale riului Tibiscul, repede 
Drum face — ostirilor până la munţă. 
Nalţă castelele — nalță stindardele 
Cale de trecere ostilor face. 
În resfăţatele case, a, le Lazeii — 
Dilele, nopţile sbâră ca 6re — 
Orele rumene împletind rosele 
Cu sărutările, desfitătore, 
Rise şi lacrime, cu resfăţările, 
Şi cu delirile, răpiri ceresc, 
Beaii fericirile, şi-adun profumele 
Şi amintirile ce se-îngîn, 
Ce din plăcerile dulci a le omului 
De agi ce a trecut încă rămân. 
Taie pădurile vechi ale Daciei 
Ca să desveluie cursele Dace ; 

Sargeţia stropesce regala reşedinţă 
„A regelui Dacii. Ast râii lua, fiinţă 

Din muntenaţiei vîrfuri, şi apoi el unit 
Cu rîurile t6te ce trec pe înflorit
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Câmp care peste Haţeg în Mureş se strecâră. 

Cetatea este pusă pe munţi între rîpi mari, 

Privelişti grandi6se, selbatece, barbari. 

Traian împarte-armata în două corpuri : unul 
Trimite 'n valea Cernei, ca să ocupe drumul 

Pe Teisa 'n tot lungul ; iar cel-alt corp Traian 

Pe lângă Olt trimite sub un eroii roman. 

Ajung la Turnu-Roşu, şi mai departe chiar 

Aşa Traian închise pe regele barbar. 

In munţi între rîu Oltul şi porţile de fer, 

Pe stânci vijeli6se ce se perdeaii în cer, 

De n'ar fi făcut ast-fel, ar fi avut grei val 
'Traiun. Dar să ne-'nt6rcem acum pe al Teisei mal! 

  
Tm silve Dacii ospăt, şi şed toţi în tăcere, 

Bi nu mănâncă, carne, ci azimă de grîţi, 

Şi plantele, şi fructe, şi faguri dulcă de miere. 

Mănâncă între silve pe un mal de părti, 

Dar fl6rea, armatei la rege se duce; 

Ei şed pe piei dalbe de here, toţi jos. . 
Lazea, princesă, frumsă şi dulce 

Apare la masă cu părul frumos. 
Ea, pare între nobili cum steaoa de sâră 

Apare între neguri. Cum prin pomi stufoşi , 

'arată vederei un crin primă-vâra 

Pe albul ei umer cad perii amoroşi. 

| = „Piiai Misenilor! — gice ea, Dacilor, 
| Lr= „Regi ai popârelor învecinate! 

Mii e 
e vali 
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„Nobila, Dacie şi libertăţile 
„Sale de Cesare sunt sfărâmate. 

„Daci cu armele, 6stea Romanilor 

„În unda Istrului ai înecat, 
„Și biruinţele pe fruntea timpilor 

_ „Cu-armele Daciei aii însemnat. 

„Astă-gi chiar scântee fruntea trecutului. 

„Sciţă umilințele lui Domiţian ? 
„Dar p'a Romanilor 6ste puterică 
„Astă-gi e Cesarul, mare Traian, 
„I6că vin gilele cele de glorie, 
„Dilele luptelor când ast pământ 
„Are să fulgere Roma cu armele, 
„Saii să se spulbere ea în mormânt. 
„ Dacilor, armele vreţi ca să fulgere? 
„Pentru o nobilă morte, voi 6re 
„Nu faceţi cugetul? Cel ce sub armele” 
„Pentru-a lui patrie cade, nu mâre!* 

Ceta zarabilor, şi a pileaților, 
Preoţi geilor se bucura, 
Tânera Lazea, dulce cu c6mele, 
În frunţele ei înota. 
Frageda vergură pârtă, pe creştetu'i 
Vălul : ca, edera dulce '-e perul, 
Cad căpetâele d'Eben pe umerii; 
Ochii în filacăre caută, cerul. 
Viaţa, energia scântee *n feţele”, 
Cu frumuseţile sele se 'ngână.



TRAIANIDA 19 

Cetele Dacilor şale Sarmaţilor 
Văd şi se farmecă, 'nalţă-a lor mână. 
Face consiliul. Planul resbelului. 
Certe mari murgură între Pileaţ. 
Strigă mult Vesias, Onei şi Oretis, 
Mare cu spatele, cap de sarmaţi. 

Crestetul cerului scânteie, umbrele 

Palide tremură. Cesar Traian 

Chiamă pe Lusius Quintiu Maurul, 
Pe al pretorului comit Levian 

Şi p'alţi ce "n luptele de la Germania 
Se încărcaseră de nemurire, 
Când imperatorul Nerva v&dându-se 

Slab şi prestigiul stii în perire, 

Scrise eroului contra, lui Elien : 

„ Vin-o cu săgețile să mă resbuni!* 
Când se fac punţile, Cesar lui Leviar 
Dice să plece el cu cei mai buni. 

Burii Carpaţilor 6că trimiseră | 
Prin soli Cesarului nisce bureţă, 

Scriind pe margine : „Burii, Cesarului 

„Dic să nu turbure pacea la Geţă!: 

Ese din porţile mari ale castrelez, 
Ostea Rorranilor, trei legiuni, 
Plâcă cohortele. Tremură Dacia, 

Cyuntă sprincenile gravi tribuni. 
E infanteria cu câte o aripă 

-
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De cavalerie ce a plecat. 
Colo la, porţile castrelor gardele 
Pretorianilor aii înălțat 
Mâna, Cesarului jură credințele ;; 
Ast-fel e datina lor în bătaie. 
Trec legiunile punţile riului. 
S6rele dilelor, dulce văpaie, 
Masiam Levian, Lusii Quintiii 
Şi alţi cu numele mari aici sunt. 
Duci cohortelor urmă, o legie 
Ce e germanică, toți se avânt. 
Daci se turbură. Scânteii labarele 
Şi cu balauri asupra lor. 
Arme aii coifele, spade săgețile. 
Mantii ce fâlfâe pe corp uşor. 

Partea Romanilor cari vemaseră, 
Fuse cu numerul ei cea maj mare. 
Ținea reservele, flârea, Romanilor, 
Trupele bravilor dise Triare. — 

Lazea, dulce Vergură 
Şi sora lui Decebal. 
Are ea pe mica-i gură 
Purpura, semn virgina]. 
Merge cu a sa, suită 
De daci, de besi şi de buri 
Să vânege fericită, 
Hâre, în negrele păduri.



Se
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E călare şi sirapul 

De o dată a tresărit. 
Ciulă urechi 'nalţă capul, 
Şi trufaş, el s'a sbârlit. 
EI un zimbru crud văduse. 
Zimbrul către el venea. 

“Garda fuge ; se perduse 
Lazea, şi 'ngălbenea. 

Ochi zimbrului scânteie : 
Gura 'n spume, pare 'n fum 
Părul sbîrlit în mânie ; 

Către fată face drum. 
Vergura lanţă săgeata 
Dar săgeată s'a respins. 

Hâra se păru turbată, 
Viaţa Lazei s'a stins. 
Când din silva 'ntunecată 

Pare un cavaler roman 

La, hâra, crudă, turbată, : 

E superbul Massiam. 

Lancea lui în aur luce, 

Hera 'n sânge a cădut; 
Lazea frumâsă dulce, 

Ochii plecând, a tăcut. 

„Esci tu zînă saii femeie ? 

Masiam gice eu-amor, 
Escă mai dulce ca o dee! 
Vin cu mine! te ador!“ 

Lazea, în scăpătoru”i 

| Altă hâră a aflat.
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Tremură apoi i-a sborul 
Pe calul ne-întrânat. 

Evdochia geme şi lacrime varsă, 
Ea dee iubesce pe un muritor; 
Când zorile blonde pe cer se revarsă, 
Ea âncă nu dârme, suspină d'amor, 
În pulbere d'aur se 'nvălue Donnul 
Luminelor, lasă o pl6e de foc, 
De purpură dulce ce "nconjură trony) 
Pe rîuri, pe câmpuri, pe silve se joc, 
P'o vale de munte un rîă ca cristalul 
Se scură în spume, prin arbori în fiori 
Asupra, pădurii ce coronă, malul 
Se 'nalţă al lunei âisc d'aur în nori, În undă se scaldă a dragostei dee 
Cu zînele sale ghirlandă, de crini, 
Ca faţa de apă e ori-ce femeie: 
La, zori ele-s line şi n'aă suspină. 
L'amiadi e ardândă în flacără pare 
Şi sera la lună, la stele, la vânt, 
Tăcută, amor6să, visând desfătare 
Ca tînăra, fidre cădând pe pământ. 
Ea este frumâsă ca, dulcea plăcere Ce nu ni se ârtă, de a sa vura, Şi unda suavă al ej corp de miere ÎL l6giină dulee spre al încânta. Pe braţele-i riur azarul, isvorul 

Şi purpur, se 'ngână cu dulci frumuseță Cu graciă ce varsă asupră”i amorul,
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Cu flori delicate de dulei tinereţi. 
Lucesce ca st6oa, ce sâra pun munte 

Apare splendidă eşind dintr'un nor. 
Pe gîtu” d'ivoriii pe unde termină 

Cosiţa, de aur, murind cu amor, 

O umbră resfrânge ; o dulce lumină 

Lucesce pe undă pre cum curcubeul 

Streluce pe cerul umbros dupe ploi. 

Aude un cântec, acâsta-i Oneul 

Le gice deiţa sburaţi, „zîne voi! 
Legaţi-l cu lanţură, de crini, şi de rose, 

Din braţele vostre mi-l daţi ? sai eti mor!* 

Şi dînele sbâră, făr să se repose 

Îl prind şi-l aduce pe braţele lor. 
Femeia frumâsă e ceia ce pare 
Prumâsă atuneea când mare paruri. , 

Aşa Cosâzti6na, frumâsă, apare 
Ca rosa rîdândă ce vedi 'm păduri, 

Ea, ese din unde cu mâna, urnidă 

Şi unda o strînge pe albu-i ei sân. 

„Al cui esci; copile, cu faţa, rosată, 

Mă fermeci! în ochiţi e cerul divin. 

Tiscă tot; ce în lume, în cer, vre-o dată 

Vedui mai ferice, vedui mai frumos. 
Vin şi mă iubesce! Vedi n6pte se face 

Frumâsă, — şi cerul se "elină în jos, 

Cu stele s'asiste la nuntă. Îi place 
Mir6sa ta, dee, o mire sfios?* 
Oneii îi respunde : „esci dulce, frumâsă, 

Ca zorile albe ce 'n neguri lucesc.
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Tu esci vre-o dee, căci escă radi6să, 
Sburând la o rosă un flutur ceresc, 
Drept r6sa a ta gură se ia, să-o sărute. 
O gee, se pâte a se amăgi.* 
Vin, dice deiţa, cu vorbe plăcute, 

chiamă la dânsa în braţe-a veni. 
ÎN cântă, îl resfaţă, cu mâna de roă. 
ÎI strânge pe siau', pe fruntea lu ploă 
Sărutări arginde, ce dulce-] ardea. 
Oneii se arată ca stânca, cea rece. 
In dar ea “i da viaţă, şi prin frumuseți 
ÎL fermecă, — mâna, în sînu-i o trece, 
Şi dulce-ale gurii îi dă luy dulceți. 
EI gice : „o dee, esci dulce, frumâsă. 
Dar p'o muritâre în lume ador!« 
„Pe Lazea, dulce, striga amordsă. 
Nebună, perdută ; ce-aud ? dar eă mor! De tine, ingrate o crudule, spune. 
Esci fii de o heră, foc fără scăntei ! Pe braţu-Eudochii tu fruntea ta pune, Şi bea şi te "mbată de fermecii ei! Ia gura de rose, şi dulee-o săruţă. 
Ce ai tu ruşine ? atunci, dragul mei, Pe ochii tei lasă cea cână plăcută, Să nu vegi — şi vin-o să te sărut ei, „Oh! lasă-mă, dise Oneă, o deiță, Să plec — aura TOsesce pe cer ?....« — a Nu este aurora, ci a mea, guriţă. De purpur ce luce prin bucle de păr. & — „Simţ aerul dilei ce varsă dulceaţa
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De flori ce se scaldă în roă, ?n senin.& 

— „Nu este aromul de flori dimineța 
E sînu-mi ce-esală profumul divin. * 
— „Vai! ce o să dică frumâsa, Lazee 

Aflând că o npte d'amor am trecut. 

Cum esci de frumâsă, fii bună, o dee, | 
De-ţi sunt drag, mă lasă, căci vegi sunt perdut!* 
Dar gea pe braţe îl l&gănă dulce, 

„Vin, dice ea beată de dulce delir, 

Tu cărui figura ca s6re străluce, 

Bea gura mea dalbă, divin trandafir. * 

Ea dice, nebună, perduta-i deschide 

Al că sîn d'ivoriti şi flori de purpur, 

Dar zorile d'aur, suave, splendide, 

Se varsă roşinde în cerul d'azur. 

EI fuge din braţe-i ; iar ea, furi6să, 
Cu nude pici6re alergă prin spini, 
“Şi ghimpii o săngeră. Ea, cântă-armor6să, 
Şi sângele-i roşu fac rose din crini. 
EI fuge. Ea jură pe dei se-şi resbune. 
Pe el şi p'amanta ce el adora. 

Şi-n flacăra ce-arde în sufletu-ă june, 
Ea plânge cum cerul în sâre ploa. 

Ea cântă un cântec în verdea pădure 

Şi stelele albe în cale s'opresc, 

Si zefirii tremur, în umbrele oscure, 

Si dulci filomele, plăcut ciripesc.
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EUDOCHIA CÂNTĂ 

„Vin la deea cea plăcută 
Care pentru a sa gură 

De la dori le împrumută, 
Perl, zimbete, purpură, 

De la s6re focul dulce 

Ce în ochii scânteiază, 

Şi col6rea ce străluce 
P'a sa c6mă ce undză, 

Jaii graciile perdute 

Şi profumul de la bâre 
Rotunjirile-ă plăcute 

La, planete lucitre. 
P'a mea viaţă şi junie 
Care nu at mărginire, 
Frumuseţe, poesie, 

Gracii, dulce strălucire 
Fac ghirlanda amorâsă 
De azur, şi de lumine. 
Nu e gee mai frumâsă. 
Nică muritâre ca, mine. 
Tu ai născut p'a mea faţă 
Rose dulci suave vele. 
Vin acum de le resfaţă, 
Le culege-s ale tele. 
Vin căcă ori-ce frumusețe 
Ca rosele auroriă 
Fuge ; umbre de tristeţe 
Vin şi fumegă ca, norii.
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Sufletul mei în iubire, 

Se scaldă desfătător, 

Cu stelele în strălucire 

Când dorile se cobor.“ 

„Fiul mei Făt-Frumos drag la femei 

; Dute la Lazea nepăsătâre 

„Ca să se farmece sufletul ei 

„Varsă-i în inimă para, ardătâre 

„Ast-fel când fără el trece-va dilele, 

„Aspru să negure suspiniă sei. 

„Să vrea, să sfărame dorul în lacrime, 

„Şi ochii ei lacrime dulcă să nu plângă, 

„Şi în durerile mute, misterice, 

„Focul durerilor sînw'i să strîngă. 

„Jar când privirile pe el lăsase-vor, 

„Feţele'i rumene s'argă în foc! 
„Şi 'n resfăţările dulci ale-amorulvă,) 
„Ea să se torture, să n'aibă loc! 

„Să uite cer, stelele, deiă şi 6menii, 

„Şi nebunatică, înflăcărată, 

„Sârbă ea sufletul dulce-al Romanului. 

„M6ră şi leşine, dulce "mbătată.* 

Făt-Frumos rumenul sbră la Lazea. 

Cercă săgețile t6te, s'aii dus 
'Tote în aere; mâna lui Zamolxis 

Pâte le 'nlăţură şi trec în sus.
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Ura în inimă” arde şi Făt-Frumos, 
Arcul, săgețile le respândesce. 
Merge la, maică-sa cu ochii 'n lacrime : 
„Zamolxis, dice el — se 'mpotrivesce!* 
„— Lasă săgețile ce rănesc inima.* — 
Dice Eudochia, ochit plecând. — 
„Spada şi pavăza ia-le, o fiule! 
„Sângele Daciei varsă curând. 
„Fă ca selbateca capră-a Carpaţilor, 
„Sclavă lui Masiam mâne să cadă, 
„Ca curtesanile ca Mesalinele 
„În al Romanului pat ea, să ş6dă! 
„Astă-gi câmpiile ai să se sângere. 
„Sboră cu armele, bate pe Geţi! 
»Însu'mi eii merge-voiii şi ochii Dacilor 
a Vor găsi "n radele'mi aspre săgeți. * 
Dice şi ochii sei scânteie flacăre, 
Pune în mânele”i faţa şi plânge, 
Smulge torentele d'aur din câmeleY, 
Faţa îşi sfâşie, sceptrul îşi frânge. 
Apoi cu cenele pline de lacrime, 
Merge la muntele dintre păduri, 
Unde e Zamolxis şi unde zinele, 
Ce ai picidrele nude *n coduri, 
Varsă în cupele de argint, geilor: 
Pare Eudochia, cu Ochii plecaţi, 
Lacrime rîură pe faţa”! palidă, 
Sîni'! de mânele* sunt sfâşiaţă ; Părul pe spatele'i cade în galbene 
Valuri şi riură "m jos de picidre,
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Ast-fel reginele lasă în urmă-le 
Roba să fluture mult plutitâre. 

„Zamolxis ! barbara vergură a Daciei. — 

„Dice Eudocbia, a înfruntat 

„Deii gi deele, căci la voințele 

„Mele de farmece nu s'a plecat! - 

„Cer la voinţele deilor Daciei, 
„Sufletul vergurei ca să se facă 

„Intx'o selbatică formă de viperă, 
„Pînă când corpul ei să se transfacă. * 

„— Fie molatică! — dice ei Zamolxis, 

„Cum întră "n sufletuţi dulce şi blând 
„Ura, selbatică, care te 'nflacără? 

„Cum a lui dragoste urei dă rând? 

„In interesele mari ale patriei, 

„Uită, Eudochio, că tu esci dee! 
„Apără Dacia şi mult te bucură 

„Când tu ca Lazea escă o femee.*“ 

Dice. Cu mânele slabe şi palide 
Dă resfăţările comei de fir. 
Şterge ei lacrima şi peste faţa, ei 

Pace să mugure un trandifir. 

Geme balaurul, mişcă aripele. 

Zamolxis 6stia, sa mânuesce. 

Monstrul se scutură tare şi gemete 

Surde respândie se îngrogesce. 

Peste-ale Daciei rânduri în tabără 

Luce balaurul cu-aripi de pesce
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Înfipt pe pântece în vârf de sulițe ; 
Capul şi câda sa 'n aer plutesce. 

Valuri de ceresci lumine 
Pe Dacia se vărsa; 

Selave dulci ca, nisce zine 
Prin pădure se duceaii. 

Ai fi gis horă înflorite 
De zine ce rătăcesc ; 

C6me negre şi-aurite 

Pe sînul lor alb plutesc. 
Ele 'n mâna, de ninsre 

Ţin un lanţ, de lanţ legat 
Un Roman dat lor s'omâre. 
Ele Tar fi sărutat! 

Intră în silva umbrâsă. 
»— Cum vei să mori? să ne spul!* 
Dice regina, frumâsă, 

a — Cu păru'ţi să mă sugrumi!* 
Dar regina, se roşesce 
Ca boboc de trandafir. 
Ne-sciind ce ea voesce 
Desface păru'i de fir, 
T6tă sclava ca ea face 
Ochiul reginei ardea, 
Plcă capu 'n jos şi tace 
Şi părul îl împletea. 

Cea d'ântâii legie intră "n bătălie. 
Ea din Germania a fost venit,
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Dup' ale Rinului margini, din poporul 

Care Cesarele a biruit. 

Ea dă pept Dacilor. Furia Gheţilor 

Cresce, săgețile fac pe că câţă; 

Luptă, cu furie, geme uciderea, 

Nimeni nu caută la a sa-viaţă. 

Sufiul mormântului trece pe frunțile 

Bravilor. Inima bate, se strânge. 

Cerul înegură. Sbâră săgețile, 

Cură pe mirişte cel ântâii sânge, 

'Tibiscul undele umflă roşatice, 

Gâlgâe sângele. Peptul roman 

Sprijină furia ghetă, teribilă. 

În pârta, castrului pare Traian, 

Vede pericolul că se apropie 

Şi legiunile în discordare. 

Chiamă pe Lusiu Quintiu Maurul 

Căru'i dă vorbele cu apăsare : 

„Cu cavaleria, Maură, fulgeră 

„Umbrele Daciei, sparge-al lor pept. 

„Eştă în bătălie fulgerul cerului, 

„Eştă pretutinderea braţul mei drept.“ 

Cesar încalecă. Garda pretorului 

Urmă Cesarelui — mândră ea, vine. 

Plscă. şi acvile cum şi imagine 

Scânteee 'n radele dilei, senine. 

Scutură frânele, şelele aure ; 

Bat cu picidrele, strâns că ţinuţi. 

Popii cu spatele nud şi cu paloşul
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Înjunghierilor trec, sunt tăcuţi. 
Shoră cohortele, caii se l6gănă, 
Lăneile scântee, vijiit, strepung. 

Caii lor tropotă apoi se 'nfurie, 

Pintenul pântecul crud îi împung. 

Bubue, rapătă faţa terâmului, 

Vuvue aerul, geme pământul ; 
Urlă deşertele cerului, muntelui. 
Comele cailor l6gănă vântul. 
Pe un car Lazea pare. Pe umere”Y 
Fâlfie mantia, Drepta'i lucind 
Ține o sabie, mâneca“ flutură, 
Stânga'i înfăşură hăţul plutind. 
Părul ei riură, S6rele '] aură. 
Semăna, deelor din Cocaion. 
Când ea Romanilor pare, săgețile 
Ploă pe pavăda”, se face svon. 
Levian repede trece, pe Lazea 
Vede, el tremură ; ea, rumenesce, 
Lanţă săgețile cari în pavăză 
Zeii le 'nfipseră, Levian rmugesce, 
Dice el Lazesi : „O tu ce inima, 
„Tînără vergură, "mi-ak amăgit, 
„Nu mă tem d'armele'ţi cari vărs sângele, 
„Ochiţi sunt armele ce m'aii rănit, * 
Lazea rumenă gice Romanului : 
„Tu ce'mi iei patria, ia'my viaţa mea !* 
Dice, cu ostia, peptul eroului 
Vrea, ca să sfărame, se svârcolea. 
Vine ca fulgerul marelui Zamolxis,
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Când el se 'nvârtejă din Coeaion, 

Cu vijăliile negre-ale Îstrului, 

Coboritorele din Cotison. 

Colo cu paloşul spintecă inima 
Lui Curiu Apiul, cum o secure 

Taie a, fagului inimă fragedă ; 

Ast-fel şi arborul cade 'n pădure. 

Vede pe Feuru, fii al Ispaniei, 

Luptele galice "l-ai ilustrat. 

Venise 'n Dacia, se câră armelor 

Laure : gilele'i s'aii scuturat. 

Maniu, Devola, Criu, Apicir, 

Cad sub lovirile'i ca pomi în floră. 
Când turma cânilor leul înconjură, 

Aţiţaţi repede de vînători, 

Leul privivele"i trece asupră-le 

Cu dispreţ, caută omul cu arma, 

Apoi ca fulgerul drept la el nădue, 

Lasă potăile ce daii alarma, 

Ast-fel privirile Dacului caută 

Peste cohortele lor de soldaţi, 
Capii cohortelor, gast-fel ca fulgerul 

Merge asupră-le. Sunt sfărâmaţi. 

Vede pe Masiam. Amândoi galbenă. 

Ura îl turbură, eă aii răcnit. 

Alba Eudochie vede pericolul, 

Ese din aburul seă aurit, 

Vine la Levian, şâde la spatele“, 

N'o vede nimenea. Bravii combat, 

Daii ei cu lăncile, ele se rupseră;
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Dati cu săgețile mari de departe, 

Dai cu securele ; amândoi scudele 

Văd în picidrele cailor sparte. 

Zeea înlătură tâte lovirile 

Dacului, mânele'i împedicând. 

Masiam Levian sfarâmă zalele 

Dacului, spintecă sînu'i plăpând. 

Cade în braţele Dacilor! Strigăte! 

Zeea în aburul d'aur sbura, 

Către a cerului margine ; medită 

Dacii cu radele'i a'i săgeta 

Dacii aii scările , chingile late, 

Nu cunosc frânele, — fără friii mânue. 

“Toţă ei încalecă pe deşelate. 

Buri ţin mijlocul oştilor Dacilor. 

Aii măciuci ce sdrobesc, sulițe ce 'npung. 

Pasă reservele mari ale Burilor, 

Turme selbatice cu părul lung. 

Ostea Romanilor mişcă ca frundele 

Plopilor muntelui când e furtună. 

Suflă pe stâncile cele selbatice; 

lată cum Decebal cu vocea tună: 

„lacă, o Dacilor, dioa când patria 

„Cată-a fi liberă sai un mormânt! 

„Daci învinseră 6stea, Romanilor 

a Când cotropiseră al al lor pământ. 

„Gaiu cu oştile sparte din Dacia 

„se şi Apiu capu 'şi repune. 
„T6tă Diria, şi Macedonia, 

„Şi Vindelicia, mi se supune.
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„Câreă, lovirile Dacilor agere, 
„Roma se turbură, lumea tresare. 
„Dapis nu tremură când el cu oştile 
„Cade Romanilor, prins prin trădare. 
„More cu oştile! Singur el sfarămă 
„Viaţa cu orele din viitor, 

„M6re el victimă a, datoriilor 

„Cum şi a gloriei astui popor, 
„Merge-vom, vinge-vor zeii şi patria, 
„Cer! Sai noi gilele nestătătâre 
„Da-vom cum arbori daii vijăliilor 
„Prundele palide şi fugătâre! 
„Căci datoriile fiilor Daciei 

„Sunt să se spulbere pentru=-a, lor fi SI 
„Per libertăţile țerei vitejilor, ki 
„Cel ce port armele cată să, pâră ! Sg, 
Ast-fel ostaşilor dice Decebale, 
S6rele umbrele nopţi a gonit. 
Strigă ostirile, muntele bubue, 
Calul se scutură, a, sforăit, 

      

  

Cai Numidilor far bat; piciorele, 
Muşcă zăbalele cari îi ţin; 
Ast-fel pe crestetul ripei trec negure, 
Când vijăliile vin şi suspin. - 
Ast-fel cum aburii cari se "nhârjie, 
Scapără, fulgeră, trăsnete, plâie, — 
Nasc din isbirile bravilor, armelor, 
Raze şi gemete, sânge şir6ie. 
Mânăre sunt cetele, cai Numidilor
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Sunt fii ai vântului ; Calul pe cal 

Muşcă şi nicheză. 'rec şi vin altele, 

Astfel cum undulă val după val; 

Ast-fel durerile urmă durerile 

În viaţa omului, când o durere 

Vine şi 'ntunecă s6rele anilor, 

Unde se scutură ori-ce plăcere. 

Lusiu Cinţiu urnă cohortele, 

Coiful seii scântee, ochi'i lucesc, 

Calul seii spumegă, paloşu'i scânteie, 

Zalele peptului seii strelucesc. 

Toţi la vederile lui se cutremură. 

Paloşu n drâpta sa pe mulţi abate, 

Sparge a Dacilor frunte şi sângele 

Giîlgie, riură unde 'mchegate. 

Coheris, ducele Burilor munţilor, 

Vine cu populii ce "i-se supun. 

Intre cohortele Romei întâmpină 

P'Altiu; pletele'“i albe ne spun 

Anii şi luptele care el numeră. 

După el cavală doi fii ce are, 

Viaţa, energia, formă pod6bele. 

Coheris ducele lor le apare. | 
Ard să se mesure, chiamă pe Coheris : 
„ Vin-o, barbarule, să ne lovim !% 

Lupt cu securile. Coheris barbarul 
Scudul Romanului sparge, despică 
C6sta şi Altiu cade în sângelei 
Şi îşi dă sufletul. Spaimă şi fiică 
Intră în cetele de luptători. 
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Corpul lui Altiu vin dle înconjură. 

Vor să] ia, Burilor cei doi feciori ; 

Dar cum sub secera cultivatornlui 

Spicele fragede fruntea înclină, 

Şi pe terâmele luncei dac vestede, 
Fără a dilelor viață, lumină, — 
Când sub lovirile crudului Coheris. 

Stai legiunile de îl privesc 

Ca p'o selbatică heră ce sfâşie 

'Turmele oilor; nu îndrăsnesc 

Lupta eu barbarul. Coiful lui Masiam 

Scîntee *n pulbere, vine îndată, 

„ Vin-o tu, barbare, vin-o eu-armele, 

„Luptă şi tartarul să te abată !* 
Dar crudul Coheris peptul şi braţele 

Nude "m lovirile lui le lăsa 

Să se descopere gr6se, gigantice : 

Vârtejă răpede măciuea sa, 

Svârle în creştetul tare-al terâmului, 

Sare înpulbere, doă roții face, 

Apoi selbaticul din sborui răpede 

O prinde 'n mânele“i ; peptul desface, 
Sumete mâneca, bâta teribilă 

"Nalţă pe ereeştetul lui Levian. 

Levian tremură căci nu îl apără 
Slaba lui pavădă ; mândrul Roman, * - 
Rece cu sângele, paloşui scîntee, 

Cade ca fulgerul pe sub măciucă, . 

Câsta barbarului sparge şi sângele 
Cură şi tremurul morții "l-apucă. 
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Dar când el săngele vede, se scutură, 
Rupe cu mânele codrul petros, 
Răcnet din peptul lui scâte ca taurul, 
Strânge şi svârcolă braţul nos. 
PlGia săgeţilor cură pe Coheris. 
Dar ale Burilor cete se duc; 
Numai a, Dacilor 6ste stă luptelor, 
Ține cu sufletul ; Mor, dar nu fug. 
Când vede oştirile, tremură Cesarul. 
Peilor cerului rugă trimite, 
Vorbe de glorie dice prefecților, 
"Nalţă gândirile lor înumbrite. 
Pea Eudochia, 'n aur şi purpură 
Luce şi scânteie către apus. 
Ficsă armatele Daco-Romanilor ; 
Feţele Dacilor îl văd de sus. 
Dea Romanilor le vede spatele : 
Fii romanilor, sera privesc, 
Dacii la radele s6reluj. Ragele 
Viă ca săgețile ochii isbesc. 
Dea 'n cugetu'i dice : „molatecul 
Fii al Eudochii, cu blonde plete. 
Astă-di dă inimă, ostiilor Dacice — Turna, d'asuprăle spade, săgete. 

Deci el învingere are a da Dacilor. Dar eii cu ragde-le'mi voi să orbese Ochii ne-amiei or, ast-fel învingerea Plină Cesareluy se-i oferesc, 
Dice cu mânele-i de nea, şi purpură
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Zea împrăștie umedul nor, 

Şi-n faţa Dacilor scânteie o flacără 
Care le turbură vederea lor. 

Numai daii cu-armele, ei perd vederile. 

Când legiunile văd a se bate. 

Dacii las armele, fug în pădurile 

Munţilor, ripelor ne-abordate? 
Ast-fel învingerea, perde Decebale. 

Dacii las armele, fug peste munte. 

Ast-fel se scutură arborul inimei 

Regele Dacii plecă-a sa frunte. 
Cerul se 'ntunecă, munţii se 'nflacără, 
Dacii cad repede peste câmpii. 
Las Dacii 'n urmă-le castrele, armele, 
Semnele, văile pline de sânge. 
Mortea şi fiacăra trec peste Dacia! 
Geniul Daciei în n6pte plânge! 
N6ptea Cesarele ocupă castrele 
Dacilor, castrele cade sub foc. 

De la o dacică urbă d'alăturea, 
Viu soli la Cesare : pace ei vor, 
Să nu dea armele nici să desverige 
Ostei Cesarelui porțile lor. 
Cesare cl&tină manta, de purpură: 
Drâpta, sa, solilor ce se înclin, 
Arată-o ramură verde de salcie, 
Semn de batalie, morte şi chin. 
„Lupta! Cesarele dice prefecţilor. 
„Nu voiii pe urmele "Imi ca să maj fie
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„Urbe, cu armele şi cu macinele, 

„Tot în puterile mele să vie!* 

Cesar înconjură urba cu oștile, 
Daci se apără, urba s'abate. 

Mor pentru patrie, drepturi, familie,, 

Mor şi se 'mormîntă toți sub cetate. 

Cesare augustul laudă faptele, 
Cruţă femeile, prunci. In-foe 
Ard locuinţele. Dacii trec Tibiscul, 
Mulţi per în undele'i într'acel loc. 

Doi dintre cei ce port pe lănci labarele, 

Scap cu balauri de ceea, parte. 

Ei 'nalţ balauri, duc remăşiţele, 

Ostei prin ripele negre departe. 

În ajutoru-lor vin atuncă cetele 
De cavalerie, cete sarmate. 

Pârtă mari barbele, pârtă lungi pletele. 
Părul şi feţele le ai roşeate. 
Cai şi Gmeni pârtă cuirasele. 
Ca soldi înconjoră tot corpul lor. 
EN aii săgetele, scudele, lăncile, 
Ca nisce viscole cai lor sbor. 
Cu-ale sarmaților cete ce-ajunseră. 
Cu remăşițile nâstre d'armate, 
Cu-ale recruţilor cete noi merserăm 
Ca să asediem altă cetate 
Din reședințele regelui Daciei 
Este; o capiste are, palate, 
Pieţele feerice, turnură, columnele
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Şi amfiteatrul seii unde combate 
Geţi cu hârele cele selbatice. 
Vine-a sarmaților grea cavalerie, 

Apoi înconjură muri cei tară 

Unde ostirile Romei intraseră; 

Trag ai sarmaților buni săgetari, 

Daii cu macinele, murii îi farămă ; 

Gieme berbecile cel de aramă, 
Geme sub polele mari ale turnului 

Şi ale murilor ce îi dăramă. 

Scări fac din 6meni cari înconjură, 

Unii pe cel alţi ureă armaţi, 

Printre săgetele cari îi fulgeră; 

Din vîrful murului cad fărămaţi. 

Sub a, macinelor forţă se farămă. 
Cale oștaşilor Li se ivesce. 

Dulce învingere armelor Dacilor 

Printre ucidere lor le dimbesce. 

Însă Cesarele vine, provisie 

Mare ostaşilor sei a, adus. 

Ei, trecând Isterul n6ptea, cu gardele 

Pretorianilor, vine. De sus 

Capi Romanilor merg del întâmpină, 

"Nalţă făcliile peste cetate. 

Cesare laudă face ostaşilor, 

Apoi dă ordine de a combate 

Şi-a opri ostile daco-sarmatice 

Unele cu-altele a se uni. 

Cesare August dice lui Lusiu. 

Tâte cetăţile a, părăsi. 

4l
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Însuşi Cesarele vine cu trupele 
De cavalerie şi pedestrime. 
Pe un cal răpede, faţa”! ameninţă, 
Stînga lui augustă sabia ţine, 
Drepta o suliță, calul sei sfrrâie, 
Capetul frînului ligă de gea. 
ANI cai cu şelele urmă Cesarelui, 
Frînele aure luna le-ardea. 

N6ptea îşi scutură roba cu stelele, 
Roba sa unde lină pe lume. 
În încreţirile'y palide, umede, 
Filfie orele fără de nume 
Ce port durerile sai desmerdările 
P'ale lor aripe, slabului om, 
AL trebuințelor şi al dorințelor, 
Fără de margine, miser atom! 
Lusiu Quinţiu sboră cu cetele, 
Aerul spintecă, solul trăsnesce, 
Bubuie, tremură, văile uruie, 
Și întunerecul împerăţesce. 
Caii Numidilor 'nalţă urechile, 
Fumul şi flacăra ese pe nări, 
Sforâie, nichâză, corpul lor spumegă Şi călăreţii lor se 'nfig în scări. Varsă dăbalele, spuma şi sângele, J6că, copitele, Sună 'n trompetă, Caii se "nbarbătă, țintă urechile. Strigăte, Sgomote lung se repetă. Ostea sarmaților dă cu săgețile.
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Sângele riură, mulţi eroi per, 

Jac peste mirişte; ast-fel jae spicele 

Sub ale omului c6se de fer. 

Dea Eudochia gice atunci gorilor 

Orele lâncede să'ntrâcă "n sbor, 

Umbrele palide să le înprăştie 

Si să dea oştilor razele lor. 

Pas între umbrele negre-ale munţilor, 
Deschigând porţile nopţei umbrâse 

De la palatele lor aduratice 

„Unde sunt dilele cele frumose. 

Lupta, se regulă. Cetele maure 

Ved că pericolul fu trecător. 

Strigă : Învingere ! Câta, Sarmaţilor 
Fuge ; Ei lepădă armele lor. 

Dulcea-Eudochia, pare pe erestetul 

Oştilor, mânele“ ţin un văl fin 

D'aur şi purpură în jurul capului. 
Luce ca s6rele chipu' divin, 
Marele Cesare plecă privirile. 

Deea din aburul ei aurit 

ice : „Bătălia cursul să'şi urmăre. “ 
Ostea, Romanilor a biruit! 

Ducii Romanilor pe locul luptelor, 

Dei-Eudochiei templu ridic. 

Marele Cesare, după învingere, 

Îşi luă numele de sarmatic. 
Însă Cesarele n'a învins Dacia. 
Altă bătălie el preurdesce
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Şi în dorințile cari îl farmecă, 
Inima'i turbure se oţeldsce. 

Luptă cu bătele, Dacii lui Diege. 
Mortea ea singură se'fiorâză. 
Daci dai morțile, mor pentru patrie, 
Cad peste pavăza care armâză : 
Nu e învingerea dorința Dacilor. 
Mârtea cu glorie, e tot ce vor! 
Cetele Burilor vin în bătalie. 
Bravi, însă blăstemă ursita lor. 
Marele Visias vede pe Masiam. 
Ură teribilă pentru el are. 
Preţul învingerei lui era Lazea. 
Luptă cu lăncile, crudă turbare! 
Lăncile fulgeră iute pe paveze. 
Visias tremură şi dupe cal 
Cade în pulbere, rîură săngele”i. 
Ride în ochi sei crudul rival! - 
Acolo Visias mort, prefăcându-se. 
Scapă cu gilele ; serbi”] luară, 
Cănd legiunile lasă eămpiile, 
Măndre de'nvingerea, ce căstigară. 

Masiam seceră fl6rea, ostirilor, 
Daci se apară, la rînd revin, 
După ce morţile daii cu săgețile 
Cari aii ţepele lor eu venin. 
Lusiu Maurul, chiamă cohortele
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Cari la, vorbele" se-îndemnară ; 

Ele vin răpede şi în bătalie 

'icte teribile se înşirară. 

Lusiu seceră cetele Dacilor. 

Vede şi fulgeră pe bravu-Arsase, 

Al Rosolanilor cap ce în Sciţia - 
Nume de glorie îşi căpetase. 
Doi urşi cu peile formă peptarele“. 

Mare în mănele” e toroipanul, 

Trunchiul stejarului vehii al Carpatului. - 

Preţul învingerei lui Rossolanul, 

Puse pe Lazea. Surpă cu furie 
Rînduri, la Luzeia merge turbat, 

Fasrămă armele ce se opuseră. 

'Trâmbele Maure a despicat. 

Cum ochl lupului scînteie, budele"i 

Spumegă, clănțăie dinţi în gură, 

Prada, dorințelor lui cănd îi fremetă ; 

Ast-fel şi ochi lui de cum vedură 

Capul pretorului, se aţintiseră 

Crunt peste Luciu. „Măndru Roman! 

„Tu ce escă fulgerul Romei, puterice, 

„Mori sub lovirele de Rosolan!* 

"Nalţă pe Luciu bita teribilă, 

Dea-Eudochia, vede şi sboră, 

In nor de purpură pe lîngă Lusiu. 

Norul de purpură îl înconj6ră. 

Bita teribilă spintecă aerul, 

Barbarul lunecă, cade pe plaiă. 

Dea, împraştie norul şi Lusiu
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Merge la barbarul, intră 'nţre cal, 
Spintecă inima”, sângele riură, 
Şi în durerile omorâtore 
Cari le suferă, geme cu furie. 
Muşcă copitele calului; mâre! 
Cetele Burilor şi Rosolanilor 
Şi-ale Sarmaţilor ved, apoi fug. 
Cetele maure înbărbătându-se, 
Cetele burilor crud le distrug, 
Însă ursitele nu hotăriseră 
MOrtea-atunci regelui. Mârtea fugia. 
Singur cu armele luptă Decebale 
Marele Zamolxis îl protegea. 
Cad sub lovirile'i multe din viețele 
Scumpe Romanilor, mor mulți Romani, Mulţi capi de armie dintre selbatica 

ste a Rinului, populi germani. 

Cesare Augustul urcă p'o măgură 
D'unde vederile lasă p'armate. 
Colo ostaşii să pârtă Cesarelui 
Ale Sarmaţilor capuri tăiate, 

Dar peste p6lele muntelui Tabeei Tremurăt6rele umbre mijesc 
Şi, printre undele ce se posomoră, Norii de suflete d'6meni plutesc, Mulţi jac pe văile unde dă sufletul Carnea lui miseră, mrtea deslâgă. Caii şi Omenii dac ca grămegile,
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Sângele riură cald şi se 'nchisgă, 
Umbrele coperă faţa câmpiilor ; 
Brațul şi sufletul a obosit, 

Curmă lovirile, ridic cadavrele. 

Peste tot luptele ai adormit. 

Mrtea şi doliul coperă Dacia. > 

Gemetul omului nasce 'n durere, 

Pare ca gemetul mare-al pământului 

Ce 'şi ar da sufletul şi a lui putere. 
Scamele, cârpele n'ajung să 'nfăşure 

Rănile bravilor. Rupe Cesare 

Înse'şi vestmintele“, să lege ranele. 
Într'a sa inimă o întristare. 

Oştile Datilor. Burilor, silvele 

Umple. Cohortele fără de frîi, 

Pradă cetăţile, satele, holdele, 

'Trec peste undele latului rîii ; 

Fugară cetele Dace, Sarmatice. 

Urmă uciderea. Stând pe tribună, 

Cesare laudă pentru învingere. 

Tar prinşii Dacilor la el s'adună, 

Colo femeile purtând pe umere 

Pruneii cu sufletul în suferinţi, 

Fug cu pici6rele nude pe petrele 
Munţilor ; caută p'ai lor părinţi, 

Soţi, fii, fraţi. Câmele riur pe umere 
Cu căpetăile maramei albe, 

Peste cămeşile lor port tunicele 

Scurte şi brânele de argint dalbe.
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Cu cavaleria ausiliarilor 
Vine-a Romanilor grea pedestrime. 
Luptă cu armele, Daci! retragere 
Fac. Soli la Cesare merg să se 'nchine. 
Pacea cer ! Cesare urmă bătălia. 
Nugi Germanilor cu toroipan 
Sunt pe la aripe, ei încep luptele, 
Lor le dă semnele luptei Train. 
Noi avem lăncile, spadele Dacilor, 
Însă macinele âncă ne-ajută. 
De sub o măgură 6stea Sarmaţilor 
Trâmbe, se turbură, ea vine mută, 
Radele s6relui soldii lor aură. 
Fug şi iar repede înapoi vin, 
De mai dati morţile; mare e sgomotul, 
Crude săgețile lor cu venin ! 
Marele Cesare vine, ostirile 
Sele, le 'nbărbătă ca să ombre. 
Dacii ; cobortele cele sarmatice, 
Daii cu săgețile lor către s6re. 
Chiamă pe Eudochia În ajutoru-le, 
Chiamă cu strigăte ce întior. Însă Ia vocile crude-ale hordelor, Peul lor sâmănă nepăsător. 

Fug în munţi fetele, mumele tinere Pruncii în braţele lor drăgălaşi. să în urmă-le Pl6că cu armele Maurii Atricei, barbari ostaşi ! Ast-fel căprițele se urce pe măgure,
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Haitele lupilor când le înconjâră. 
Selave Romanilor nu vor, femeile; 

Vor a fi libere saii vor să mâră. 

Ele la Cesare merg şi 'nalţ mânele, 
Ochii în lacrime ; Cesare tace ; 

Însă prefecților dice : „voi linisce 
„Prunc, femeile să aibă pace !* 

Marele Cesare trece iar Tibiscul 
Cu legiunile sele romane, 

Cu ajutârele lui din Panoniu, 

Şi cu poprele sclave germane. 

Cesare Augusțal cere berbecele 
În ale Dacilor taberi să 'nfigă, — 
Semn de ucidere, pradă, devastere. 

Ostea, Romanilor falnică strigă, 
Stânga, din aripe are săgețile, 

Drâpta cu praştia,; iar în mijloc 
Luciu cu Mauri. — Cei cu ciomegile, 
Nudi, încep luptele, Armele joc! 

Intră 'n bătălie o noă aripă. 

Este Germanică şi o compun, 

Viţe selbatice, fice ale Rinului; 
Fle Cesarelui i se supun. 

Uni aii feţele negre şi armele 
Negre, în nopţile negre combat ; 

Pârtă lungă pletele ce de la nascere 

Nu le mai peptănă pîn' ce n'abat 

Capul neamicului. A Temiterilor 

Viţă eroică, buni la călăre,
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Şi a Bructenilor edtă selbatică, 
Şi a Grivonilor buni de predare, 
Şi a Camavililor, şi a Heruscilor, 
Și a Nariseilor celor bărbaţi, 
A Hermonduşilor vițe selbatice 
Cari 'n bătălie sunt însemnați, 
A Marcomanilor cel din Germania 
Care Cesarelui adi se supune, | 
Fice-ale Rinului cum şi ale Istrulul, 
Ai dat Cesarelui o legiune. 
Cesar sacrifică. Se plec stindardele. 
Apoi prefecților mândru vorbesce. 
» Marele Jupiter, dice el, armele 
» Romei şi ostile le părtinesce.* 
EI trecârad Tibiscul, taie pădurile. 
Dacii iau p6lele munţilor mari, 
Nu scap de furia crudă a Romanilor 
Şa desbrăcaților şi crudi barbari! 
Lupta e ageră din ambe părțile. 
Dacii cu furie cad pe barbari, 

Dacilor umilă pace propuseră : 
Dacii să numeră prin tributari. Grei surpi o nație unde credințele Dreptului patriei âncă sunt tară. 

„Arma Romanilor n'a supus Dacia! Dice Cesarele către al sei. „Ancă o bătălie, fe ea ultima !« 
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Apoi sacrifică marilor dei. 
Cât el sacrifică plâcă stindardele, 

Tote oştirile sunt pe picidre. 

Ser6fa şi taurul şi cu berbecele 

Cad sub lovirile sângerătâre. 

Pe stânca perdută în munţii Tabeii 
Lucesce la lună în n6pte-un castel. 

El nalţă prin silve la radele dei 

Selbatice turnuri, cu vîrf de oțel. 
O undă cristală castelul străbate 
Şi cură cu murmur din stânci p'alte stâncă, 

In apă se miră cu forme rorate 

A pomilor umbră în văile adânci. 

A bradilor frundă în vînturi murmură 
Şi 'ngână torentul, cu dulci armonii. 

Din ceruri se varsă un vel de purpură 

Pe fruntea pădurii eu radele vii. 

Acolo Lazea palatul ei are 
Acolo di, nâpte, ea, trece plângând. 

Căcă inima'i varsă o dulce 'ntristare. 

Şi "m lacrimi se perde, ea mestecă blând. 

Cântarea sa tristă cu dulce murmură 

De vinturi în frunde de ulmi şi de bradi, 

Cu rîul ce geme pe calea ce cură 

Ea lacrirni revarsă pe dulci obraji. 

Căci dea, iubirii în sînu'i revarsă 

O dulce simţire, ce o arde d'amor. 

Şi ori ce se trece, în sînu'i revarsă 

Dureri, suferințe, dorințe şi dor.
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În spagiii strelucesce o pulbere de stele 
Și Masiam în nâpte se scdlă şi schimbat 
Se duce plin de gînduri şi suferințe grele 
Pe faţa lui se vede al stă sufiet norat. 
El inerge la cetate, la Lazea cea dulce 
Nu are nici o gardă — ce face, nu seia, 
Perdut el la cetate voiesce să se urce, 
Se urcă, şi o gardă o pârtă deschidea. 
Murgil cu dulce rose apusul îl cunună. | 
EI chiamă atunci pe umbre, pe stele şi pe no. 
Iar luna se ridică, în umbra nopții brună, P'a Lazeei cosiţă revarsă foc de flori. 
Dar la a sa lumină ea, vede amantu' june. 
Tresare şi nu scie ce ar dice — cată 'n jos. 
Şi mânele distracte în buclele ei brune 
Ca stele 'n nori se perde şi apare graţios. 
FĂ şed muţi pe o stâncă în radele de lună. 
Un vînt suav şi dulce se j6că 'n părul lor. 
Lazea, plâcă ochii sub cena lor cea brună. 
Şi purpura incă al ei chip răpitor. 
»O Lazee frumâsă şi dulce ca o dee! 
Tu esci o strălucire, un vis Dumnegeesc. 
Mai dulce de cât tine nu e nică o femee. 
Mai dragă alta nu e în lume. Te iubesc! Dar Lazea cu voce suavă, tremurândă, 
Abia putu să dică : „ce este acest amor. Căci flacăra aceia, ce te 'nflăcăreagă „Tot ast-fel mă consumă şi simţ că aş vrea să mor.* | „Scii cei amorul, îi dice cu voce amorâsă. Vin în acestă n6pte în al naturei sîn
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SE vegi a sa ființă suavă, graci6să. 
Cu buzele de roă, cu sufletul divin. 

EI nasce şi 'nfloresce şi dă coloră şi viaţă. 

Şi grașii şi speranțe, la t6te pe pământ. 
O voce depărtată, un sunet ce resfaţă, 
Misterios şi dulee prin umbre şi prin vînt, 

Al frundelor lin fremet, a apelor murmură 
Esprimă tot amorul în braţul lui de crin. 
În mica sa guriţă de roă şi purpură 
Surîde cu plăcere un farmec ce-i divin. 

În tînera mişcare a braţului — scânteie 

O gragie cerâscă, şi a lumei armonie. 
Intr'o espresiune din cântarea, sa. 

Dar pentru amor lumină frumâsele-aurore, 

Destept ori-ce fiinţă şi daii la, tot col6re 
Si nică o dată roa ce buzele inund, 

Cu care el îmbată un suflet cald, nu are 
Mai mult şi mai drag fermec, mai dulce desfătara, 

Ca "m n6pte când toţi ochii invidioşi ascund, 
Şi luna se ridică şi razele ei sumbre, 

Îngînă voluptatea ce 'nâtă printre umbre. 
Dar cel ve nică o dată în viaţă n'a iubit 

Nu pâte să 'nțelâgă cât lumea e frumâsă. 

Nu a gustat simţire sublimă, radi6să: 

Acel ce nu iubesce nu este fericit, 

Vin dar a mea frumâsă, căci omul se distruge. 

Să nu perdem în umbre surîsul cel senin. 

Din buzele de roă amorului ce fuge, 

Să bem 'naintea morței nectarul cel sublim.
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Lazea de plăcere suspină, ride, plânge. 
Oh! gice ea, un cântec din Dacia să-augi! 
Ei lam făcut, de tine plângând lacrimi de sânge. | 

Ea gice cu o lyră. Ea cântă lăcrimând: 
„Din ale tele dulci frumuseți, 

Ce sunt resfăţul inimei tele. 

Hora de gragii dulci, tinerele 

Fac lor cununa de tinereți. 
Cum lângă tine dorul meii tace! 

Totul îmi pare fermec divin. 
Şi sub privire'ță ori-ce suspin, 
Ori-ce 'ntristare, rose se face. 
Esci tu departe ? ceru" umbrit. 
Viaţa ia vălul de 'ntristare. 
Musica sunet dulce nu are. 
Somnul se duce — tot e uimit. 
O fericită închipuire ! 
Tu vii cu buza; ta, de nectar. 
Dar mincin6sa, ta strălucire, 
Dorul meii face mult; mai amar? 
Prin aste unde dulci din eter 
Chipul teii tînăr vine la mine 
Un nor de aur şi de lumine, 
Te port prin aripi din al tăii cer. 
Gura, ta dulce ca trandafir 
Ca primă-vera, dilelor tele, 
Parcă sărută, buzele mele, 
Te scaldă 'n unde păru'mi de fir. 
T6te sunt vise, tâte s'avînt, 
Singurătatea, 'mi-e credinci6să.
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Pe sîn mă ţine tristă, umbrosă : 

Sunt a ta dragă pân la mormânt!“ 

El mânele'i sărută şi cere a sa Iyră. 

Ascultă o romanță romană, dise el. 

Ea se adresă ție — amorul teii respiră. 

EI cântă şi resună a sa voce ?n castel ; 

„Te iubesc ca viața ; dar 

Ce-am dis ei? este 'n lume 

Vre-un lucru, vre-un nume 

Cu tine ca să compar? 
Marea, pământul şi cerul 

N'ai lumini, profumi, colori, 

De cât are raze părul 
Şi sînu'ţă profumi şi flori? 
Voi juni ce 'ncântă iubirea. 

Și "n lume vreţi a sbura, 
Do vedeţi plecaţă privirea. 
De nu vreţi a, vă 'ntrista! 

Am privit a sa figură. 

Ochii de plâns s'aii umflat. 

Şi-a frăgedimei purpură 

Cu lacremile-aii cădut.* 

„Unde e Masiam ? dice Cesarele. 

„Ore Surmaţilor prins a căgut? 

„Între cadavere corpul eroului, 

„Mort dalb sub armele“, nu s'a vădut ?*
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Ică augurele cum îl respunseră : 
, Masiam lâncedă lângă o femee, 
„Fără de Levian nu se ia Dacia. 
„Smulge' din braţele sale de gee!« 
Aii dis augurele! „Plece cohortele !'* 
Cesar adaose. „Îl veți răpi + 
„Din slăbiciunile dulci ale anilor 
„Tineri ca florile cele d'o di!* 
Plâcă cohortele, castrul se spulbere. 
Însă Cesarele cere deplin 
Dalba învingere legiunarilor : 
„Daţi'mi voi Dacia, saii să perim!* ! 
Pun foc pădurilor, limpedă căile. 
Tote iscde!e Dace tăisră. | 
Și căpăținele, puse în sulițe, 
Peste-a oştirilor frunte 'nălțară. 
Dacii, Balaurii urmez pe măgure, . 
Surpă în urmă-le turnură şi punți. 
Armia Romanilor urmă p'a Dacilor, 
Podul şi castrele malță pe munți. 

În nâptea acâsta pe verdea teratiă, 
La, lună, la stele Lazea via. 
Şi vocea ce cerul cu graşii resfață. Suavă şi dulce aşa întona : 
„Figura lui luce ca discul de lună Vădând'o cu ochii simț nisce plăceri,
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Ce simte pământul când roa "'neunună 
Ghirlandele sale în dulci primă-veri. 

O aure! suflă de unde respiră 

Al lui sîn de roă, profumul divin, 

Seratelor sale la. care aspiră 
Robitul mei suflet de tainicul chin. 

Sub paşii se perde o bre curată 

Ce înbălsămesce profumul cerese 

Ce sînu'i respiră, ce viața 'mbată. 

O gee îl blestemă. Şi ii îl iubese.* 
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Preoţii Dacii pasă la Lazea. 
Fi audiseră — unui roman 

Că dase Lazea mâna şi inima. 
Însă la Lazea, nu era, Masiam. 
„ Vin-o! îi diseră preoții Daciei. 

Deii şi patria este trădată. 
Scii tu că legile mârtea daii celora, 

Care ne-amicilor amici se-arată ?* 

„Regele Daciei însu'şi să tremure 

„Şi la sentinţele nâstre de fer, 

„Fruntea, să'şi umile el şi oştirile, 

„Căci sunt voinţele celor. din cer.“ - 

Dise lor Lazea, cea cu luminele 

Ochilor lâncede. „Mâna n'am dat 

„Âncă Cesarelui, tiranul patriei.
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„Certele cultelor deii Fudochiei 
„Şi-ale lui Zamolxis ne desbinară! 
„ Voi daţi străinilor cale 'n patrie. i 
„Preoții capiştei țâra trădară.“ | 
pice pontifele tinerei Lazeiy. 

„Vei să scapi, capistea-dulce mir6să. 
„ Vin-o la capişte a deil-Eudochiei, 

„Deei Amorului. Fii preotesă. 

„Alba Simeria, a preoteselor 

„Dâmnă, e lâncedă. Locul sei ia! 

„Ast-fel tu dilele scapi şi plăcerile 
„Rumene orele vieței vor bea, 

- După Simeri are Daci „» După Simeria nu are Dacia 
„Prin frumusețile'i alta ca tine. 
„Fii tu espresia dee în capişte. 

„ Vin-o în capişte când Cesar vine. 
„Prin frumuseţele“i rari tu pe Cesare i 
„Să răpescă, Lazea, şi dulci plăceri 
„Să îi dai. Dacia cere adi Lazeei 
„Ca săi înlăture rele dureri! 
„Regii, nici Cesarii nu sunt puterici 

„Lumei, ci preoţii ce sacrifică. 
„Fii dar puterică. Domni popârelor 
„Plâcă genuchile noă cu frică. « 
»— Asta e misia ce'mi daţi în capişte? 
„ Dice lui Lazea, despreţuind, 
2 — Sub a Eudochiei formă tu nopţile 
„Inchinătorilor restrălucind. 
Dice pontifele. „Iniţiatului
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„Cultului capiştea când îi deschide, 

„Atunci sub numele şi sub vestmintele 

„Deci, dică, vorbele dulcă şi perfide 

„Cari îl farmecă, după încercările 

„Lungă de credințele celui chemat; 

„lar în misterele dulci ale nopţilor, 

„Când cupa 16pădă vinul spumat, 

„Buzele riură dulci sărutările, 

„Inima spumegă valul d'iubire, — 

„Deea, pontifului face din braţele 

„Legănul viselor de fericire. 

„Mamă a, deilor, tartarul, umbrele, 

„Marea şi haosul plin de tăcere 

„Urmă voinţelor deii-Eudochiei. 

„Câte sunt limbele lumeă ce pere, 

„Tot atât formele, cultele, numele 

„Deci puterice pe pământ sunt. 

„Teme-te, vergură! Vin şi sacrifică, 

„Scapă tu capiştea şi ast pământ. “* 

Dice iar vergură : „— A perit Dacia, 

„Cultele deilor âncă să pâră!* 

„— Oh! nu, nu Lazea! Vin şi sacrifică! 

„Poţi să scapi Dacia âncă de h6ră.* 

Dice iar Lazea : „Dar al Eudochiei 

„Cult, o pontifice, n'are morală. * 

„— Ce dică tu, vergură rece cu spiritul? 

„Care dei spiritu'ţi astă-di încâlă ? 

„ Deea Rudochia e mama totului, 

„Tste prin voile ei s'aii făcut. 

„A elementelor, vieţeă şi timpului
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„Este ea geniul şi început. 

» Vin-0, ia misia deei în capişte! 
„Şi când Cesarele o să te vagă, 

„Pari lui sub numele deil-Eudochiei. 

„ Varsă pe sufletu'i fragida rază 
„A frumuseţilor ce te înconjură. 
„Sînul şi braţele tu săi deschidi. 
„Cultul şi Dacia cu libertăţile'i, 
„Prin frumuseţile'ţă să reconcidi; 
„Căci în istoria lumei femeile 

„Ura tiranilor mult mblândiră 

„Și câ armatele, ce naţiunile 
„Nu putâă, gragiile lor dobândiră.* 
„— Preoții cultului deii-Eudochiei 
N'aii de cât numele âncă divin !* 
Dice lui Lazea, undă de purpură 
Scaldă drag fețele sele de crin. 
„Dar ce fac preoți deei cănd popolul 
„Merge cu armele ca să combată? 
„Cănd geme Dacia şi varsă laerime ? 
„Eă de plăcerile nopţei se'nbată, 
„Strănşi în orgiile mari ale templului, 
„Cununând frunțile, cupele "n fiori, 
„Cu preotesele cele impudice,. 
„Dela apunere pînă la diori.* 
„— Tu esci o vergură dulce ca florile, 
„Dar ca săgetele petrungetâre. 
„Tu îmi argi inima, tu 'mi răpesci gilele, : 
„Cu frumuseţele'ți strelucitâre ! 
»Ori-ce gi ce-a venit şi s'a dus răpede
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„Spune ea lacrime că viaţai di. 

„Lăsa-vom orele să fure dilele 

„Şi noi plăcerile nu vom sorbi? 

„Nu esci a deilor fiică?*— „Vai! Fet-frumos 

„Umple de sufletu'i inima mea! 

„Mor da ei dragoste, ochi'mi vărs lacrime. 

„Dorul crud săngele, viața'mi o bea. 

„Tu'mi facă durerile prin nepăsările'ți 

„Crude. Ai inimă fără pietate. 

„Vin-o la, capiştea dei Amorului! — 

Dice , cu mănele fruntea îşi bate. — 

„Precum prefumele dulci ale florilor, 

„Borele vîntului le risipesc, — 

„Ale juneţelor farmece fragede, 

„P'aripa, orelor dulci se topesc. 

„Oh! amar celuia, care în inimă i 

„Na simţit flacăra dulce, cerescă, 

„Ce îi gic dragostea, şi a lăsat orele 

„În cursul răpede să îl răpescă!* 

Dice lui Lazea roşind ca purpura. : 

„Florile scutură prefumul lor 

„Şi tinereţile perd strelucirile. 

„O diminâţă e viaţa d'amor! 

„Numai virtuțile renase ca s6rele 

„În viit6rele vâcuri în câţă ; 

„Şi cănd tot seceră, mârtea, teribilă, 

„Numai virtuțile ăncă ai viaţă.“ X 

Strigă pontifele ce "şi perdea, minţile,
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De frumusetile ei îmbătat : 

„Inima omului, tîneră Lazea, 

„Fără de dragoste, e rii uscat.“ 

Filfiii stindardele, bubuie văile, 

Codri resunetul lung îl repetă. 

Gemete, strigăte turbură aerul. 

Sună a luptelor crudă trompetă. 

Sparge castelului porţile, ostile 

Intru cu torţele, urba, s'aprinde. 
Fă ucig preoți, Lazeei hiarele 
Sparge şi Levian mănai întinde. 

Este cănd sârele pare pe Ulpius. 

Cesar pe măgură capi consultă. 

Dice cesarele vorbe de glorie 
Şi legiunele t6te-l ascultă 
Luciu Maurul plâcă cu Mauri, 
Masiam Levian cu încoifați, 

Urcă pe măgure unde dorm vulturi, 
Unde aii castrele Daci, Sarmaţi. 
Lupta e erăncenă, bubuie muntele; 
Văile, stăncele rîură, sănge. 

„Câta Romanilor află mari stavile, 
Peptul vitejilor Dacă îi înfrănge. 
Arbori, petrele cad după măgure, 
Sfarămă, macină crud pe Romani, 
Centrul sunt Mauri şi cu cohortele, 
lară aripele sunt de Germani. 
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Cete ilirice, viţe selbatice 

Venea cu praştia, mulți tributară. 

Tâte armatele plecă cu furie, 

Cad p'ale Dacilor stavile tari. 

Petrele riură, ploă săgetele, 

Cade-a vitejilor fi6re sdrobită. 

Vine o aripă noă a Romanilor, 

Vine învingerea mult lor dorită, 

Mare e numerul conjurătorilor ! 

Daci cu inimă luptă şi per. 

P'a întăririlor stavilă erăncenă, 

Între măgurile perdute 'n cer, 

Pare al dacilor nudi comandantele 

Tine în mânele'i mare măciucă. 

Undele oștilor vin, se aproprie, 

Mânări balauri acvile 'mbucă. 

Fulgeră razele coifului, zalele, 

Sabia scânteie de străluciră. - 

Dacii nudi după stâncă seâte ca hiarele, 

Răcnete, gemete, aspre mugiri. 

Merg ei spre Luciu. Ochii lor sângeră. 

Stoa eroului îngălbenesce. 

Câta Numidilor vine, eroului 

Scapă ea dilele, el le întăresce 

Mândru se apă ă cei doi cu bâtele! 

Ei atrag către el cete vrăjmaşe. 

De trei ori patru-decă capi ai Germanilor 

Cad sub măciucele lor uriaşe. 

Dela păretele unde ei pătuie, 

Riură sângele, pare-un îsvor.
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Însă sub numărul care i înconjură, 

Ca doi munţi se restorn, gem, apoi mor. 

Dacii pe crestetul stâncilor, ripelor | 
Urcă şi mânele lor le ridică : 

Cer ei protecţia deilor Cerului, - | 
Pentru armatele cari se strică. 

Aerul munților geme de răcnete, 
Trăsnetul norilor cade lucind, 

Deii respunseră, norul cu flacără 
Vassă torintele sele mugind. U 
Câta Sarmatică fuge. La Cesare, - 
Preoţii Dacii pacea să câră. 
Pacea Cesarelui, vai ! pentru Dacia 

Şi pentru Scitia fuse amară! 
Cere el Daciei ca să dea armele, 

Cum şi machinele ; ori ce cetate 

Dela Iasigia pân 'n Sarmaţia, 

Fi să le spulbere, a le abate; 
Să dea Cesarelui prinşii Romanilor 
Sai aliaţilor, ce am luat ;- 
Să dăm terâmele ce ei cu armele | 
Supra. vecinilor a câştigat ; 
S'aibă amicie şi inamicie 
Pentru popârele cari senatul 
Va voi. Dacia să'şi pârdă dr-ptele 
Şi libertăţile sele cu Statul! 
Geme adânc Dacia. Dar pâte regele, 
Dar pâte Dacia a nu priimi ? 
Dă pileaţilor scirea, teribilă. 
Ei priimese actele a le subseri. 
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Sârta, lor blăsiemă! Regele Daciei 
Îngenuchi, minele către Cesare, 
Care în mijlocul pretorianilor 
Şi al tribunilor dă ascultare! 
Cei ântâiui dintre Daci 'nalţi cu căciulele 

Plâcă la Cesare frunţile lor! 
Semnele regelui cum şi Balaurii 

Se plec stindardului imperator, 

Se plec la acvilă şi la imagine, 
Trec pe sub dinsele, — semn d'umilire 

Şi de supunere Romei, Cesarelui! 

Semn de învingere şi înjosire! 

Sarmizeghetusa a deschis porțile 

Marelui Cesare care intra. 
Nu credea Cesare s'afle în Dacia. 
Uivilisația, care afla, ; 
Vede palatele mari ca, cetăţile, 

Lmpodobindu-se cu muri, portice, 
Şi cu statuele şi cu colnmnele . 

Dalbe ca artele grece antice. ” 

Rîul palatului scaldă el pâlele. 
Dar peste porticul superior 
Este imaginea, regelui Daciei. 

Porta, palatului strelucitor, 

Ce peste undele Istrului domină, 

Are ţrei statue, juni desbrăcaţă 

Ce ai în măna lor faele cu flacăre, 

Semnele Parţilor cei depărtață, 
Care făcliile, dilele, nopţile, 

Fără 'ntrerupere le ţin aprinse.



v6 
BOLINTISEANU 

"Nalţă Cesarele arcul triumfului 

Peste terămele unde învinse, 

Corunaii arcele ; la drepta Ercule, 

Nud pân la braţele“, ţine-o măciucă, — 

Ast-fel cum popolii Daciei, Sciţiei, 

în bătăliile lor se apucă. 

Statua 'nvingerei tinde uripele 

Şi cu piciorele sale atinge 

Avme sarmatice. Dax când Cesarele 

Care în Dacia lumea învinge, e 

Sarmiseghetuza merge să visite, 

"Regele Dacică capul plecând 

Sta pe o măguri. Imunităţile 

Cere Cesarelui, brațu 'ntingend. | 

Marele Cesare intră, cu ostile 

În Sarmiseghetuza, plină da sânge. 

Ce sub cununile care înconjură 

Fruntea sa palidă, ride și plânge. * ! 
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E când Eudochia deea ia iormele 

Lunei cu pletele“i splendide, aură, 
Şi în deşertele negre-ale spaciului 

'Trece cu carul stă tras de doi tauri. 

Luce pe crestetul cerului stelele, 

Si se reverberă pe Istrul lin. 

Cerul chiar celebră fala eroului, 

Calea Cesarelui dulce lumin. 

Navele, vasele sbâră ca umbrele 

Peste a Istrului faţă senină,
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Unde pe crețele ce face aurea 

Scânteiti fantastice formi de lumină. 
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Roma e 'n linişte. Solul Cesarelui 

Vine din Dacia, intră 'n senat, 

Strigă : „Victorie! apoi el şovăie, 

Cade şi viața lui a, încetat. 

Senatul, consulii fac sacrificele 

Pentru ajungerea, cea fericită. 

Cesare Augustul trece Iliria, 

Spre Adriatica, cea liniştită ; 

Atingând ţermele mărci, Cesarele 

Intră 'n corabia ce "] aştepta. 

Navele-atinseră c6sta, Italiei. 

La, gura, Tibrului, el debarca. 

  IN Ry
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Dar Dacia robită se ruşinâză-n h6ră; 

De cât o viaţă sclavă, preferă ca să peră. 

Cetățile Romane din Dacia se stric, 

Tractatele se calcă, şi noi cetăţi rădic. 

Cesar Traian iar vine cu-oştiră la, Taurum. 

Şi către țeră dacă, deschide al sei drum. 

Trei legiuni îl urmă, din care una-i spană, 

Ostaşi cu negre mantii, capelele cu pană. 

Legiunea Minervina din sângele roman. 

Ea este comandată de junele-Adrian. 

E Sura, Massim, Liuciii, de măndră renumire ; 

Pretoriana gardă, numidi, călare-ostire. 

S'opresce-n Alba-greca şi-acolo se prepar 

S5 trâcă Istrul unde Tibiscul e hotar 

Intre lasigi şi Dacii. Pe poduri aşedate 

Pe vase, între ele şi punți cu lanţ legate. 

Dar Dacii se rădică, trufaşul rege-al lor 

La regi vecini trimite şi cere ajutor. 

“Toţi tremură de frică de Cesar; toţi refusă, 

Şi totă W'ambitiune pe Decebal acusă.



ȚO 
BOLINTINEANU 

Dar regele Iasigii, soli către Decebal 
Trimite — EI Visura, e crudul său rival, 
Prin astă solă el propune ca se-I trimită-armate 
De vrea. se-i 'napoieze tărîmele predate. 
Decebal hotărasce la Visur” a se duce, 
Cu ochii plini de lacrimi a sa regină dulce 
SE rogă să nu mârgă. Jar 6l nu asculta, 
Și cu o mică guardă de cavaleri pleca. 

Pe o vale colorată 
De myriade de flori, 
Eudochia, se-arată 
Ca drăgălașele diori, 
Şi cu giorele, o roă 
De lacrimi în ochi lucea, 
Buclele-i suave ploă 
Aur pe sînu-i de nea, 
Printre florile plăpânde 
Vede-un resurar la vînţ, 
Ea îi dice : „0 flori blînde, 
Ce-aţă fost voi p'acest pământ > 
Voă căror geul vieţii 
Dete dulcile coloră 
De rose-ale dimineţii, 
Spuneţi, drăgălaşe flori ? 
„— Noi am fost nisee feci6re Şi fecidre am muriţ.
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Până ce-a sînului fl6re 
Nimeni nu a, desvelit.“ 

Vede-o silvă în verdeţă 
Cu măreț smarald pe foi, 

=. Ea întrebă cu dulecță: 

„Arbori 'nalţi, ce aţi fost voi? 

Căcă pe fruntea vostră căntă 

Paserile — gracios. 

Şi aurele ce s'avîntă, 

-_Fac un suspin dureros?“ 

„Noi, o dee-am fost în lume 

Nisce străluciți eroi; 

Am murit lăsând un nume, 

U patrie dupe noi.“ 

Eudochia privesce 

Cum din sînul unui mal 

Ce o saleie- mvelesce 

Cură unde de cristal. 

— „Ce ai fost tu, undă, spune?“ 

— „Am fost fiică de-'mpărat.“ 

Dice ea, jucând în spume. 

„Regii toți m'aii adorat. 

Dar ei n'am iubit pe nime, 

N'avem d'ale dulci simțiri. 

Cerul cu umbre, lumine, 

Câmpii eu floră, şi Juciri, 

Apele murmurătâre, 

Paserile cu dragi hymni, 

Misterisele bore 

Şi aă frunzilor suspini,
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Singure-mi erat iubite, 
ME fermecat, mă răpti. 
Si orele împletite 
Cu rose mă-'neununaii. 
Făt-frumos chiar se-n amoră 
De mine ; dee, tu scif? 
Vrei se-l iubesc. Vine, sbâră : 
Când rătăcâm prin câmpii 
EI mă vede, mă urmeză 
Cum vântul urmâză-un nor. 
Ochii lui se 'nftăcăreză. 
Eii pe braţele lui mor. 
Strig p'Eudochia frumâsă. 
Ajutor se'mi vie ca. 
Iar tu dee, gracidsă, 
Vii şi-aprindi ardorea mea. 
Laşi pe mine alba'ți mână 
De zăpadă de bujor 
Şi mă schimbi într'o fântână, 
Unde dulcele amor 
Vine-'n tâtă diminâța 
Se-mi bea undele ce Joe 
Și îşi scaldă dulcea fața, 
Se stingă-al săi val de foc. 

„Filomelă, tu în viață, 
Ce ai fost-printe cei viă » 
Vocea ta are duleâță 
Şi-amor6se melodii >
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— „Ei am fost o jună fată 
[n casa unui simplu om. 

Un fiii de împărat o dată, 
Îmi dă mâna, al.lui tron. 
EI fermecat de dulesța, 

Corpului cel de pământ, 

Ce 'nfloresce dimineţa 
[ar scră apune-'m vînt.; 

Îl iubâm, o dulce dee, 
Cum iubem pe Dumne 

În secret, în nopți, fe 

Slabă, eii la tatăl mei 

În colibă, în pădure 
ME ducâm al 'mângăia, 
Află regele Adice, 

Sociul meii ce mă iubea. 

E gelos; dar nu îmi gice. 
Dioa, nâptea el plângea, 

Încetase a fi ferice, 
În tăcere suferea. 
Vai! amara, gelosie 

Ea ombră pe amor ! 
Intr'o n6pte urmă mie 

Când la tată-meii iaii sbor. 

Când părintele cu aibe 

Plete şi abia trăind 

Cu ochii 'n lacrime dalbe 

Mă strânge pe sîn dimbind; 

O săgâtă mt pătrunde 

Iar alta pe tată-mei. 
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Căgu în sânge, în unde, 

Cad cu el, cu el mor ei. 

Tu, Eudochie divină 

Pari cu caru'ți aurat, 
Și La ta dulce lumină, 
Adevărul s'a aflat. 
Geme sogiul mei în viață. 
Însă Zamolxis pe el 
ÎL schimbă ?n plai de verdeță, 
Și pe mine ?n filomel.« 

Zamolxis supărat chiamă pe Phosphoros 
Dice amorului : „Regele Decebal 
Ospe lui Vezura prins în palatele“, 
Dute şi scapă'l tu d'al săă rival. 
Dute! înflacără inima Tiliei, 
Pn ce de dragoste ea ar muri. 
Ast-fel ca gilele lui ea să le apere. 
Mergi, dovedesce-ne ce poți a fi!+ 
Dice ; cu mânile albe el undulă | 
Buclele fiului, aur ce ploă, 
Si profumaseră mânele dinilor 
Cu a pădurilor fragedă roă. 

Alba, Eudochie trece pe mâgure. 
Carul săi lunecă ; caii să sbor. 
Spintecă, aerul, norii şi purpura. L C6ma sa, scânteie ca meteor,
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Mantiai tâlfâie, tremură "n aure ; 

Orele fragede varsă plăcere, 

Caii vederile dinei le farmecă ; 

Muntele, văile rîur mistere. 

Umbrele palide ca, suferințele, 

Când fericirile vin să ne 'mbete, 

Intră în pescere. Dar în grădinele 

Tiliei, Pet-Prumos svârle săgete 

D'aur pe pajisce, apoi se "maripă. 

Rumena Tilia adună fiori, 

Vede săgețile, le ia cu mânile 

Si le desfăşură. Se varsă diori. 

Vârful săgetelor cercă, cu degetul 

Rumen ca rosele. Ea se rănesce, 

'Ţipă şi sângele cură : vesurele 

Dalbe cu dimbetui le auresce! 

Simte o flacără, corpul îi farmecă, 

Ochii îi turbură, șede pe loc. 

Flacăra-amorului întră în inimă i, 

Inima'i tremură, arde în foc. 

.O masă se întinde splend6re, marmur, aur. 

Se îngânaii cu-al artii, delicios tesaur. 

"(Toţi stai culcaţi pe paturi la masă in festin 

"Wa, care ei mănâncă şi pentru dei închin. 

Si Tilia, ce arde d'o rară frumuseţe. 

A] că suflet se varsă pe dulcile ei feţe.
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Cum pe un nor resfrânge o stea lumina noă, 
Cum rumena col6re a rosei arde 'n roă. 
Atunci o blondă sclavă p'o cytheră suna 
Si lăudănd pe dee ea ast-fel îi cânta : 

„ Vegi tu dea cea frumâsă! 
Frumuseţile” se 'ngiîn, 
Cu a sa inimă-amorâsă, 
Cu dorinţele" din sîn. 
Ast-fel cum vedi o resură 
Ce pe crini s'a înălţat, 
Vegi suava mică guri, 
Cu profumul delicat, 
Cregi căi zorile ridânde 
Ce pe nâpte o surprind, 
Si sfi6se, tremurânde, 
Le privesci plăcut roşind. 
E picantă ; dar e bună, 
Dal ei ghimpe temă n'ai! 
Înțepând ea te prefumă 
Ca o rosă dupe plai. 
E frumosă, pare un s6re 
Când din caru'% se âă jos. 
Si a sa e6mă plutitâre 
Cade p' umeru'j frumos, & 

Tilia rumenă — uniy sclavi semnele 
Face din pleopele'i o desfătare. 
Selava ia citeră şi cu o arie
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Dulce ea, murmură dulce cântare : 

„O de ce nu pociu ei 6ră 

Să sciii numai, numai ei. 

Să "ţi spui ce-am în peptul mei, 

Ce flacără mă devâră. 

Să pociii spune aceste flacări 

Ce *mi devor inima mea, 

Inima'ţi s'ar sparge 'n lacrimi, 

Si cu mine ai suspina; 

Dar eii focul ce mă 'ncinge. 

În sîn cată să "1 ascund. 

Lacremile nu'l pot stinge. 

Îl aprind căci e profund. 
Dă'mă inivima'ți şi ia'mi viaţa. 

Să trăiesc numaă o di. 

O di are vai! duleâţa, 

Dioa, când putem iubi.“ 

* 

Tilia regelui cupa sarmatică 

Trece şi timidă, mâna'-a, 'ntins 

Mâneca, braţe! lasă, vederilor 

Şi braţul crinilor raza a stins. 

Bei pentru Dacia, regii, şi Gspeții 

Bea, cu ei Tilia, alba, regină, 

Pare ca fluturul ce bea, din rosele 

Dilei prefumul ei roa, divină. 

Inima tânără arde se "flacără 

Ochii şi plopele lasă 'n jos.
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Sînu-îl l6gănă dulce suspinele 

Cată la Decebal cu-ochiii amoros. 

Ochilor Tilii pare ca, s6rele 
Regele Dacii. Ea îi sorbea 

Vorba, privirile, ast-fel cum serele 

Razele stelor pare că bea. 

E timp dicea regina cu buzele de rose 
Ca regele Dacii să mârgă să repose. 
Precum drumaşul nopţii, când luna este n noi, ; 

Şi calea sa îşi perde, e fericit pe flori. 

Să lase dulce frunte. Ea dice şi roşea 
Şi ochiu în lang6re pe Decebal ardea. * 

Regele Vesura merge cu Tilia 

Ea e ca florile dupe câmpii - 

EX se cule — grijile viu şi îi turbură 

Somnul şi lampele încă ard vii. 
Tilia, palidă pare sub buclele 
Blonde. Ea s&nănă stâoa în nori 
Tremurătârele gaze ce vinele 
Par că țesuseră d'aur şi zori. 
Apare Tilia ast-fel cum razele 
S6relui coperă rit de cristal. 

Dulce e zimbetul buzelor fragede, 
Păru'i pe corpul ei pare un val. 
Si roa florile dulci și poetice. 
Braţele-Tilii încrucișându-se 
Par raza, dilelor pe a serii nea;
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Cenelei umede sâmină ceților 

D'aur când zorile sînul deschid. 

Ast-fel lucirile dulci ale ochilor 

Lasă să scânteie focul splendid. 

„0 Rege! — Ce gândire amară te opresce 

S'adormi? îmi spune mie ce gînd somnul gonesce?* 

Dar Vesura, respunde-pociii fi eii liniscit 

Când Decebal în casă-mi aici e adormit? 

EI mi-a răpit tărime din mândra, nâstră ţ6ră 

Ma umilit în viață, deci trebue să piară. 

Chiar în acâstă n6pte în turnul dupe rîi.“ 

— „0 Vesura, mănii îi pune încă frâu. 

E 6spe — laşitate se-omoză pe cel 'n casă 

Îl chiemi, şi cu plăcere îi dai un pat şi masă. 

Îl chiemă într'o luptă! şi îţi resbună ţie 

Şi lupta-o să se facă. pe ce ca un mişel, 

Ca cel ce n'are-onâre tu se-ţi resbuni de el2* 

-- „Ce dici? striga Vesura, ce vei se'l scapi de morte? 

Femeie, astă vorbă te compromite forte! 

Ce? îl iubesci tu 6re? tresaltă! o mormânt! 

Ca mârtea să dispară țărâna, lui în vânt !* 

dat "Pilia, în părul ascunde-a să figură 

Pe care-un rîă de lacrimi din crini pe rose cură. 

= 
, 

. 

Cloşea, eu aurii pui în câmpiile 

Cerului. ciugulă raze perdute
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Dea Eudochia lasă 'n jos facla sa, 
Apele câmpului murmur plăcute 
N6ptea se turbură, crivățul vuvuie, 
Si ale Istrului valuri spumate 
Mugesc la pâlele negre-ale turnului. 
Unde Decebale închis, s'abate. 
Geme pe peile ce % aruncaseră. 
În întunerecul noptei adâncă. 
Sgomotul hiarelor sele şi gemetul 
Undelor rîului sparte de stânci. 
Singure murmură, singure semnele 
Vieţei împrascie "n aste morminte. 
MOrtea teribilă şi cu torturele, 
hegele Daciei 'şi-le aminte, 
Fără, să tremure ; dar pentru Dacia 
Şi libertăţile sale suspină, 
Lasă el patria pradă străinilor! 
I€că gândirile care'1 domină. 
Porta, se cletină, pare o fantasmă 
Tinând în mânele ei o lumină: 
Candela aură, flacărea, licură 
Lasă vederilor mână divină. 
Lasă ea mantia, să se rostogole 
Jos la pici6rele“i, şi apărea 
Dulce şi splendidă ; ast-fel în spaţiul 
Cerului dintre nor pare o stea. . 
Portul e-al fetelor dela Panonia, 
Pân' la picidrele sele — o tunică, 
Stofă de purpură, cade şi riură, 
Iar ea o Sprigină cu mâna'i mică.
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D'a căpridrelor pele opincele 

Coperă albele, nude picidre ; 

Brîul pe mijlocu'i luce ca stelele; 

Un văl o coperă, ca nor pe sâre, 

P'umerii de ivor înrosat limpede, 

Undă cosiţele sele de fir, 

Şi pe picidrele'i cade cu undele, 

Bumenă ; gura sa e trandafir. 

Cenele'i aure, crețe pe margine. 

Cad pe privirile lâncezitâre, 

Care în lacrime scaldă blând undele 

D'aur, ca. razele strălucitâre, 

Câţa, de purpură pe n6oa iernilor, 

Ast-fel dă umbrele eă rubinind. 

Dimbetul poleie buzele" rumene, 

Precum căpşunele drag părguind ; 

Coma pe umerii Tilii scânteie. 

Ast-fel pe traiti “lin vegi fericiri. 

Ochii în flacăre şi-umede lacrime 

Per în luminele ce dă zimbiri. 

Ast-fel şi sârele scânteie 'n ploile 

Verilor — gura, sa sânge pe nea, 

Varsă prefumele cum revărs rosele 

Ochii lui Decebal se rătăcea. 

Pata e perfidă; dă aminţirile; 

Zimbetui coperă mari suferiri. 

Cum strălucirile coperă crimele 

Apăsătorilor în asupriră. 

Dice lui Tilia : „Tilia sunt. 

„Te iubesc! Flacărea axde în sufletu'mi.
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„Rege, în ochii tei fă sara cuvânt. 
„Cruţă femeile slabe cu inima. 
„Cerul în inima lor ardătâre 
„ Varsă a lui dragoste, cum dă proiumele 
„In sînul florilor mult trecătâre. 
„Vii să'ţă scap dilele. Colo în umbrele 
„Turnului peste rii, este un vas. 
„Fugi! El în Dacia duce pe Decebal. 
„Vino cu Tilia fă acest pas! 
„Unde e Decebal sunt ferieirile : 
„Fără de Decebal nică chiar în cer 
„Nu ar vrea Tilia s'aibă locaşele. 
„Ca fidrea lângedă, pălesc şi per. 
„ Mori tu, şi Dacia, pere şi Tilia, 
„More. Decebale! ea te adoră! 
»Ast-tel ca, s6rele dilei+ grăbesce-te! 
„Vin să'ţă ia gilele, că te omori! 
Dice ei Decebal : „ Regele Daciei 
„D'a morţei sabie nu a fugit !* 
a— Dar a ta patrie suferă hiavele, 
„Mori pentru Dacia ce s'a rohit 1 
„ — Al frumuseţilor fermec ! o inimă 
„Pe care gragiile dulci înconj6ră, 
a Dulce cu vorbele, dulce cu inima, 
„Regele Daciei, Dâmnă, adâră.« 
»— Taci, o Decebale, fala eroilor! — 
Dice lui Tilia ce-a lacrimat. 
„De ce spargi inima'mi, om făr' de inimă? 
„Sinul tigreselor viața'ți-a dat p« :Cum plai în Horilei şi n frumusețele”i
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Ce îl înconjură la vijelie, 
Trist se posomoră, sufletul Tiliei 

Se umple de amar şi de mănie. 

„Alta îță farmecă inima! — Tilia* 

Urmă cu vorbele. „R&i îmi fac mie 

„Vorbele'ţi, sfăşie inima'mi, Decebal. 

„Ce răi, amorul mei, 'ţi-a făcut ție? 

„Cine e sufletul care te fermecă ? 

„Este ca l6gănul de frumuseți. 
„Dea Carpaţilor, zîmbetul s6relui ? 

„Are ea 'n inimă dulci tinereţă 
„Cum are Tilia? Nu'ţi mai sparg hiarele. 
„In umbra turnului aici cu mine 

„Mori, nu pe braţele celei ce inima'i 
„Arde ca flacărea, vai! pentru tine!“ 

Iâtă că porţile tremură, Vesura 

Vine cu gardele de călărime. 

Mortea, "n privirele”% crude amenință; 

Vede pe 'Tilia. „Morte şi crime! — 

Strigă cu furie „Ce! aici Tilia? 

„Crude vai! fierele morței m'adap!* 

Dice lui 'Tilia mândră şi palidă : 

„Ele amantul mei, vr&m ca săl scap.“ 

Colo pe luncile verdi ale Istrului 

Sună trompetele, Dacii se-adună, 

Scapă pe Decebal, luptă oştirile, 

Armele scânteie, luptă 'n furtună.
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Ca doi nori furtnnoşi cari se hârjie, 
Scăpărând fulgere peste pământ, 

Regele Daciei cu al Iasigilor 

Luptă şi pletele lor joc în vânt. 

Cal contra calului, pal contra, palului 

Lănci contra lăncilor, săgete cer. 

Decebal regele cu ochi de acvilă, 

Cu-arma, teribilă, cu braţ de fer, 
Semănând norului din fruntea, cerului, 

Varsă săgețile cu crude şpte, 

Sparge şi fugără stea Iasigilor. 

Regele Vesura scapă în n6pte. 

Lupta se termină. Luna, din creştetul 

Munţilor, riură raze d'argint, 
S'arată, Dacilor calea, prin undele 
Rîului Tibiscul, âncă mugind. 
EI tree cu regele Daciei undele. 
Ceta, Iasigilor pare 'n vedere, 
Şi, p'între umbrele nopţei şi razele 
Lunei, pe 'Tilia duc în tăcere! 

De ale timpului pedice, Decebal 
Regele Daciei se folosesce. 
Pl6că 'n Sarmaţia, cu cavaleria, 
Si către Cesare doi daci pornesce. 
EI le-a, dat misia, ca să” ia dilele. 
PIscă la Taurum acei doi inşi, 
Acolo gardelor pretorianilor 
Fii ucidere cădură prinşi. 
Mândrule Tanrum! Segetu, Isterul,
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Scaldă pici6rele caselor tele ! 

Colo Cesarele şede cn oştile 
Pân' să se mântuie dilele rele. 

Tâte pers6nele ce însoţiseră 
La prima 'nvingere pe suveran, 

Par în consiliul marelui Cesare. 

Vine cu Cesare şi Adrian. 

Marcia Vergură dulce ca zorile, 

Nepsta, augustă, în voluptate. 

Pe murmurândele unde-ale rîului, 

Cu drăgălagele sclave adunate, 

Intră în undele“, ast-fel cum diorile 

Intră în umbrele noptei ce-albesr. 

O câtă rumenă coperă braţele, 
Cum pe nâri razele dulci rătăcese : 

Bat cu pici6rele undele rîului, 

Lasă vederilor lor printre unde, 

P'între cămăşile fine ca aerul, 

Sînul şi braţele albe, rotunde. 
Altele 'n luptele lor nebunatice, 

Lasă lungi c6mele lor a pluti. 

Riul bând corpul lor pur ca şi razele, 

Beat, stă cu undele a le privi. 

Ast-fel frumâsele sclave, alegere 

Din naţiunile lumei întregi. 

Negre ca nopţile, albe ca gilele, 

Roșii ca, purpura, fiice de regi, 

Conjur pe Marcia, nude ca zinele. 

Ele 'n cristalele rîului saltă,
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Precum în undele vieţei şi gilele 
Par şi nu s6mănă una cu altă. 
Marcia, turbură undele rîului, 
C'o cupă aură ridica apă; 
Dar nebunatică ride cu sclavele, 
Cupa din mânele mică ea o scapă. 
Marcia tremură, căcă cupa aură 
Este-a, Cesarelui, iar nu a sea, 
Strigă la sclavele sale s'o caute. 
Marele Cesare mult o iubea. 
Pipăie sclavele nisipul rîului, 
Dând cu picidrele ; vasul isbit, 
Pare pe feţile apei, sub braţele 
Mareiei ; aura cupă-a eşit. 

  
Scire luându-se despre fapt, Cesare 
Vede — al augurilor semn ce "i vestesce 
Că în bătălia noă cu Dacia 
Dalbă învingere lui îi zimbesce. 
"Nalţă pe marginea malului rîului 
Castru cu numele junei fecidre, 
Mareianopoli castru. Dar Cesare 
Are la Taurum o s&rbătâre. 
Populi Mesici şi ai Liriei, 
Şi ai Germaniei, vin şi “i se 'nchin. 
Ei toţi tributele adue Cesarelui. 
Vesura, regele vine, e plin 
De dureri sufletu'i pentru că-al Dacilor 
hege scăpatu'i-a; şi-a lui soţie 
Dulce ca razele s6relui, Tilia,
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A plecat : nimenea unde, nu scie. 

EI cu Cesarele face tractatele, 
Recunoseându-se către Traian 

Rege — al Tasigilor şi al Panoniei , 
Tar pe Cesarele de suzeran. 

Capul pretorilor seire Cesarelui 
Dă că torturile sai urmărit 

Contra fugariler dacă, că chiar Decebal, 

Ca săi ia dilele, aii mărturit, 

„Pace acelora. care cu armele, 

„Dice Cesarele urmă ursitele 

„Luptă şi suferă sârta de 'mvinşi, 

» Însă teribila mârte să sfarăme 
„Astă-di, ostaşii mei, pe aceşti prinşi.“ 

„Spunetă : curmatu-s'a şirul tiranilor ? 

„Relele omului sunt împăcate ? 

„Şi cei ce sgudue tronul tiranilor, 

„Nu aii servicele lor preparate ? 
„Omul din nascere m'are a crimelor 

„Ţintă. Din ori-ce om faci un țilhar, 

„Faci tot asemenea un om al binelui. 

- „Totul e crescerea! — dice Cesar. — — 

„Omul ursitelor ferului semănă : 

„Lumea e faurul, ea îl combină, 

„Face uneltele care fac binele,
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„Face cuțitele ce asasină. 
„Noi ce popsrelor facem ursitele, 

„Noi suntem causa de este — aşa, 

„Causa relelor. Fie ca seculi 

„ Viitori pe murind a îndrepta !* 

Dacii prinşi giseră : „Cesare Auguste! 

Ce-a făcut Dacia ca s'o robesci ? 

/„a Numai noi mai eram liberi, o Cesare, 

/ „Asupra globului. "Tu ne sdrobesci! 
„Voi loviți Dacia şi aveţi numele 
„De eroi, de cesari, de domnitori, 

„Noi am vrut a lovi, țâra-apărându-ne, 

„P'un om!... Tu ne numesci ucigători 

: „Dacia 'şi apără drepturi şi acţia“i 
„Este o acţie sântă, iertată; 
„Roma impune lor jugul robiților, 
„Roma tiranilor însuşi e dată. 
„Nu mai vrem dilele. Lumea o Cesare 
„Este al tiranilor dar moştenesc. 
„ Laudă-acelora care se 'mormântă 
„Cu instrumentele ce “i lovese!« 

  

Vedeţi voi o umbră ce 'n umbrele seriă 
Pe ripele negre plutesce trecând ? 
Cu coiful, cu arcul? ca spirtul Vegherei? | 
Pe fruntea sa caldă cu mâna, trecând. i 
Privesce prin umbre departe pe vale | 
Armata romană precum un vultur | Ş Aţinta din stâncă privirile sale |
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Pe pui de paseri ce sbâră 'n azur ; 

Şi somnul pe cenei nu vrea a s'abate 
Căci inima 'n luptă e cu-al seii cuvânt. 

E gloria ţării, a ei libertate, 
E viaţa ce luptă cu erudul mormînt. 
EI r6gă, şi ochiă la cer el rădică 

EI cere la ggl protecţia, sa 
S& scape a sa ţâră ce Cesar o strică 
În ochiul seii negru în lacrimi-ardea. 

„Ochii vărs lacrime — 'nalţă ea mânile. 

Naiţă privirile sale argătore ; 

Dar în umbrâsele câme-ale cerului 

Pare o candelă strălucitâre, 

Ce ca lucâfărul apoi ca s6rele 

Ca un car de lumini — când se arătă, 

Luce, cu graciile şi frumusetele 

Cerului; Tubeta — înconjurată 

D'aer ce scânteie, umbre şi flacăre, 

De rose fragede faţa, 'nvelea, 

Ca norul cerului, apuind s6rele. 

Dea lui Decebal ast-fel vorbea, : 

„Rege al Dacii, trist "ţi este sufletul ! 

. Marele Zamolxis este atins. 

“Luptă cu-energie ! mori pentru patrie, 

Fii demn de 'nvingere chiar şi înviris- 

Regii ce suferă jugul streinilor 

i Şi lasă naţia să se xobescă, 

Merit r&ă dilele cum şi onorile 

$
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"Vino pe carul meii, ast-tel va Zamolxis. 

BOLINTINEANU 

Numai aii misie, sacră, cerâscă. 

Luptă ! cu sângele naţii, Decebal, 

Necă armatele astui Cesar ! 
Mortea "i mai nobilă pentru-a sa patrie 
Viaţa ne umilă cu jugu amar! 
Vei tu, Decebale, să vegi regiunile 
Unde popsrele, regii din lumg 
Nu-şi cunosc misia, nu se sacrifică, 
Pentru-a, lor patrie, şi al lor nume?   
Regii cu armele în mână mor. 
Pentru-a lor patrie contra tiranilor... 
Vin să vegi. Decebal, ursita lor? 
Vin cu Cosăzena, dea pădurilor, 
Deului Zamolxis ascultătâre, 
Urcă alăturea, în car, Decebale!: 
Caii se "aripă, la cer să sbâre. 

Într'o prăpastie este o scotboră. 
Acolo Decebal este condus 
Dea cu sceptrul seă intră în pesceră,, 
Chiamă pe Decebal ce s'a supus. 
Ea îl călăuză; riul de Aucare 
Clocotă, spumegă, pe negre stânci. 
Vuvuie aerul, ruguie, tiuie, 
Urlă şidiele în văi adânci. 
Stăncele scorboriă crăpânduşi pentecul 
Volvor jăratece. Temere multă 
'Fipet; de suflete care ard flacăre 
Sângeră inima celor ce-ascultă.
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Turma idolilor cată la sufiete 

Ride cu hohote, idoli lovesc, 

Flueră idolii, fiuer balaurii, 

Şi cu aripele lor tropăiesc. 

Colo a iadului gură vederilor 

Pare. — Eudochia cu părul pal 

Șade şi judecă palide suflete 

Şade pe scaunui crunt tribunal. 

Un ri se judecă! Dice vulturilor 

Se-l ia cu crudele ghere de fer. 

Vin alte suflete care ai faptele 

Bune. Ea singură le duce în cer. 

"Nainte-Eudochii vin pe rând sutlete 

Un idol cânele cată se 'mpace, 

Se lase liberă trecerea podului 

Şi la genuchile deii el jace. 
Alba Cosănzena dice lui Decebal : 

„Vegi aste suflete, dacă trădători, 

Ce lăsând armele mergeti la, Cesare? 
Sunt în căinţele lor plăngători. 

Cei ce-arune armele la o bătălie 

Ei a lor patrie chiar o trădeză, 

Încă streinilor fără de inimă, 

Cei care cultele lor profameză. 

Cum. văd pe Decebal, iute s'ascunseră, 

Şi printre negrele umbre dispar. 

Trec în al doilea iad unde gem suflete 

Ce uitând spiritul, darul cel rar, 

Servă materii şi nu dai omului 

Misia nobilă, mare, divină,
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Vui! strigaii umbrele ! oh ! amar celora 5 

„Care materii brute se 'nchină! 
Trec în al treilea iad, dea ce scânteie 
Dice acestea sunt sâce-adultere. 
Suferă chinele ; turmă sburdalnică 
De femei ochilor pare apoi pere. 
Prin fum, prin flacăre, unde cu câmele 
Late, amanţii lor turmei urmati 
Şi printre flacăre, înbrățişindu-se, 
Ca şerpii câmpilor se 'ncolăcsii. 
Trec la al patrulea loc unde Decebal 
Vede putericii domni ce robiră 
Popolii, şi pe cei ce se supuseră 
Şi al tyranilor lanţ suferiră. 
Vede-ale pruncilor suflete tinere 
Ce pe părinții lor nu ati iubit 
Şi-ale părinţilor ce-a răpit dragosteu 
Fiii lor suferă chinul cumplit. 
Multe din suflete ce în râă suferă 
Strângerea undelor învăpăiate, 
Es peste ţermile rîului. Idolii 
Le bat cu bicele înflăcărate. 
Strigă : Decebale, tu mergi la Zamolxis. 
Esci iubit geilor căci în ast loc 
Vii tu cu formata, rOgă Decebale. 
Ca să ne 'nlăture d'ast rii de foc.* 
Alba Cosânzână, dice lui Decebal 
„Nu le Qa vorbele de bunătate! 
Aceste suflete nu capăt graşiă 
Deilor — faptele lor sunţ neertate. «
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Trece în al cincelea, şesele, şâptele 

Taduri, printr'ânsele riuri de foc 

Trec şi în umbrele negre rostogolă, 

Razelei nalide ce triste joc. 

Crimele omului sb6ră ca trupele 
Corbilor printre fum, valuri de păr, 

Ose, cadavere jac pretutindenea, 

P'arboră seci, pasere de pradă săr. 

Buha şi cucuva vărs plângătârele 

Hymnură — aj şerpilor ochi ca de ghiață 

Scânteie-n negură vedi verdii gusterii 

Si şerpii cu-aripele ce par ca e6ță. 

Decebal întâlnind din cunoscutele 

Suflete, gemete surde s'ăud. 
Ce sfâşiii inima. Vin către Decebal. 

„Rege! die umbrele, iadul e crud. 

Vin, îndulcescene chinele flacării. 

M6ie tu degetul în apă rece 
Care mai dincolo cură, Decebale, 

Si peste limbele n6stre îl trece!“ 

In iadu-al cincelea sunt cei ce vorbele 

Si jurămintele nu îi împac. 

Cei ce fur patria şi pe aprâpele, 

Cei ce iati camătă de la sărac, 

Cei ce calomniă, ce strâng averile, - 

Si ascund în inimă urile lor. 

Ard toţă în flacăre, forma şi sufletul. 

Recnete turbură cu-urletul lor.
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În cel d'al şâselea sunt daţi torturelor 
Cei ce joc la noroc, ale lor stări. 
Cei ce din misia 'naltă a funcțiilor 
Îşi fac mijlâcele de desfrănări. 
Cei ce pe 6meniă virtoşi desprețuie, 
Si din ă furiilor causă face 
Causa dreptului şi a suveranului. 
Cei ce în moile plăceri ei jace. 
lar în al şâptelea sunt ai popârelor 
Regi ce le cuceră şi din pământ, 
Fără o misie mare şi nobilă, 
Fac naţiunelor un trist morment. 
Colo pe tronul săi Oziris ochilor 
Pare în al şaptelea iud pe o stâncă. 
Splendida 'Tubeta dice-atunci regelui : 
Despre ale Iadului tu nu scii âncă 2 
Colo părintele morţii şi al raiului 
S' al elementului întunecos. 
Regi al frigului şi maladiilor. 
Cată balaurul disgracios 
Care în jurul săi licură limbele. 
Si n aer riură ochi feros, 
Dogmele doctrice sunt înălțările 
Cele de suflete, "n cerul umhbros, 
Două sunt porţile cerului : 
Una prin care toți din fixul cer, 
Se cobor la pământ câți se lăsaseră 
Dulei amăgirilor ; femeei ce per, 
Ca să îi fermece. Alta dă căile L Celor ce către cer sbor aripate
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Dupe ce pe pământ rabăă 'ncercările, 

+ Metamorphoselor pentru păcate. 

Cea dântâii dintre porți este a aurei 
Luni şi a s6relui e şi a doa. 

Alba Eudochia, şâde într ânsele. 
Si arată cerului faţi de roă. 

Siade şi 'n frunţile cele areatice 
Unde merg suflete âncă curate. 
De aici către cer sbâră la 'ntârcere 

După 'ncercările despre păcate. 

Trecerea tutulor către locaşele 

Cerului scară e cu şâpte porți. 

De metal; s6rele are p'aşâptelea. 

Regele Dacii vede între morţi | 
Din ai săi — rudele, şi cunoscințele 

Vede p'ai Dacilor regi ce robiră 

Populi ce eu-armele lor învinseseră. 

Si lui Decebale ast-fel vorbiră : 

„Rege al Dacii cum şi al Moesii, 

Ce-apără Zamolxis din Cocaion. 

Sânge din gloria Mysilor, Decebal. 

Moştenitorele lui Cotison ; 
Spune lui Zamolxis, el vădând cugetul 

Nostru, de glorie şi de mărire, 

Ce sunt imagine dalbe a le cerului, 
Să nu ne fulgere, căci în robire 

Am adus popolii! să ne dea graşia, 
Viaţa, energia şi caracter, 
Paptelor regilor care conchiseră. 

Ast-fel puterile purced din cer.
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Dic. Iadul tremură, locuit6rele 
Fiice-ale smareului se desmorțesc, 
Purmecă "n negură, şi jâcă limbele, 
Sgirii cu ghrele. şi se sbîreese, 
Oziris trîmbiță, turbură turmele 
Nemuritorele Stihii amare; 
Ce muşe sculâniu-se, unele p'altele 
Laptă ntre densele, țip cu turbare. + 
Riul de flacără crapă şi volvură 
Populaţiunele fără de nume, 
Forme fantastice, crude, teribile 
Fără cunâscere încă în lume. 
Tote s'amestecă cu legiunele 
Şi cu o furie crudă te 'ncaer 
Vin îmbucându-se, vin ca, durerile 
Gurile, e6dele înalţă, în aer. 
Vin către Decebal. palida Tubeta 
Sceptrul săi scutură strălucitor. 
Fug leghi6nele-ast-fel în aere 
Nori mici stringându-se formâgă-un nor 
Ast-fel şi grijele mică ale omului 
Ce 'n tâte nopțile pe fruntei sbor, 
Per în durerile mari şi teribile 
Care pe sufletu'i vin de'l doboră. 
Ozoris dupe tron — şade dă ordine 
Turmelor idolici se meârgă 'n lume, 
Să propovedue principii răului, 
„Doctrina Iadului şi cruda morte 
Şi intunericul, răul, şi crimele. 
În contra binelui lupta să pârte.
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Tipă ființele iadului; hohotă 
- Demoni trag horele lor printre vânt, 

Ei arunc vorbele gi imprecaţiile 

Cum vijeliile gem pe pământ. 

Tubeta splendidă dice atunci regelui 

Ce şade între doi şerpi care dorm, 

Şi-un boldoc mârie umbrele iadului. 

Unde e arborul ce "i dice Horm? 

EI e imaginea, luptelor cerului 

Symbolul certelor morții şi viaţă 
Dice al Iadului rege ar&tându-le 
Un stejar ce 'nalță fruntea în câţă : 
Către mijlocul lui încunun fructele 

Duici şi de purpură, floră ce lucese, 

P'al lui vârf stelele cerului filfie, 

Cu strălucirile lor tot răpesc. 
EĂ admir arborul, dice lor regile : 

„Sus este binele, viaţă, virtuță ; 

„Dar r&dăcinele-i sunt ale iadului : 
„Aicea suciă lor sunt tuţi căduţi.* 

Regii popârelor sunt cum e axburui 

Vîrful lui farmecă încununat 
Splendid de stelele vii ale cerului 

Dar rădăcinele i s'aji uscat. 
Aicea, arborul încinge mijlocul 

De t6te iesmele ce "1 omâră; 
Ast-fel pici6rele tronului regilor 

Putrediciunile le înconj6ră. 

'Purma tâlharilor, strălucind riură 

Pe a lor mantie ca, o viperă.
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Sciţi voi puterile mele? ascultaţi-mă! 
Sub forma şerpelui prin atmosferă, 
Sbor şi 'n câmpiile dulci ale cerului 
Intru, cum cugetul desfrănător 
Intra în sufletul cel pur al Vergurii ; 
Însă putericul Dei creator, 
Scânteind fulgerul, lănțând balaurul, 
Dice Eudochiei să mă gonâscă. 
Dea — mă urmără — vrea se mă sfarăme, 
Când cu săgețile-i vrea să lovâscă, 
Întărît şerpele; ranele şerpelui 
Pe dei chiar aii virtuți d'a 'nvenina. 
Şarpele şueră crunt în câmpiile 
Sferii. Ei apele-fac a seca, 
Arborii dai florile palidi şi fructelele. 
Sciţi originele urii! ascultați ! 
» Omorînd taurul ce dase nascere 
Omului, vitelor, la câmpi-uscaţi, 
Sufletul sârelui, dus în lăcaşele 
Lunei şi cerului, şi fuse pus 
În sînul palidei luni ce dă nascere 
Tutor fiinţelor, iar cel de sus 
De trei ori se ruga la luna, splendidă 
Plină, şi n ultima, formă 0 primea, 
Pace Decebale ! vin a ne da 
Iadului sufletul, şi în bătălia 
Ta. cu Cesarele, astui popor, 
Cu ajutorul mei şi cu al smeilor, 
Vei eşi nebătut şi 'nvingător. 
Muma, pădurilor tremură. Decebal! 
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Dice lui 'Tubeta : „vin-o 'nainte!* 

EI es din smăreile negre-ale Iadului. 

Carul lor scânteie-peste morminte. 

— ks A
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Sb6ră în aere printre o pulbere 
aur de suflete ce la cer sbor. 
Ca, să le judece niarele Zamolxis 
Pentru trecutele fapte ale lor. 
Urcă pe scările şâpte cu numărul. 
Pârta încunună câte un cer; 
Întră în cel d'ântâiti cer al delicilor, 

Unde durerile învinse per. 
Acolo s6rele, luna nu scânteie ; 
Hora, de suflete, dulce străluce 
Aici sunt suflete de copii, vergure 
Dulci ca şi razele, ghirlandă dulce. 
Trec în al doilea cer unde sunt preoți, 
Cei pioşi, şi vîrtoşi, în străluciri, 
Unde se bucură de fericirile 
Glorii, horele d'eroi martiri, 
Care căduseră pentru a, lor patrie, 
Pentru cult cu-armele dalbe în mână. 
Unde sunt preoţii ce îşi aii dat misia, 
Şi 'nalţă sufletul peste ţărână.
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Trece 'n al treilea raiii unde văd suflete 
Ce practicaseră dreptu-omenese. 
Respectul deilor, facla areptăţilor, 
Fala curagiului cel bărbătese. 
Care pietăţilor făceaă cununele, 
Protegând pe cei slabi, de cel mai tare. 

Trec în al patrulea cer. Văd femeile 
Care virtuţilor 'nălțau altare; 
Ce numai socii lor le-aii cules rosele 
Şi crinii sînului nesecerat, 
Si-aii dat gilele, pure ca dorile 
Când pe munţi strălucind aii aurat, 
Trec în al cincelea, cer, în al şâgelea, 
Este o pulbere d'aur pe plai, 
Suflete "n frunţile munţilor scânteie, 
Poleie vîrfele silvei din raiă. 
Tot ţermul rîului, scântei de suflete, 
S6măn cu brasdele cele "nflorite. 
În ceru-al şselea sunt; generâsele 
Suflete omenesci ce 'n viaţa, lor 
La fericirile altor gîndindu-se, 
Aii fost ca sârele scânteitor. 
Trec în al şâptelea, şi unde Tubita 
Dice lui Decebal, vegi strălucire ? 
Aică sunt buniă regi ce dati popbrelor 
Viaţă lor liberă, drepturi, mărire. 
Aste mari suflete, nu cunose urile, 
Nici maladiile, nică bătrineţe, 
aici întunerecul. Viaţa nui fragedă, 

pui nu scutură dulcea juneţe,
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Orele timpului nimeni nu numără ; 

Ele pe aripe nu iai nimic. 

Si trecând repede buchetul dilelor, 

Si-al desfătărilor ele nu stric. 

Primăversele dile cu aripa 
Coperă aerul p'aste locaşe. 
Unde prin silvele verdi apar vergure 

Nude cu braţele lor drăgălaşe, 

Ele aii vorbele pure, suflările 

Ca ale vântului îmbălsămit ; 

Sărutări, dragostea, turburând inima. 

Nu 'nşâlă, n'are ea aică finit. 
Nu cunose chinile şi suferințele ; 

Dragostea riură numai plăcere. 

În strălucirile ce dai virtuțile, 
Sufletul omului n'are-a, mai cere. 

Viitor şi trecut nu mai îl turbură. 

Îmbălsămitele aură respir, 

Unde calc suflete, recori molatice, 

Ori-ce pas riură un trandafir. 

Dar vegi pe Lazea, dulce cu zimbetul 

Culegând rosele, face cunune 

Apoi cu mânele albe ca s6rele 

Lui Oneti, mirele pe frunte pune! 

Ei v&d pe Decebal, lasă cununele, 

Vin şi în braţele“ suridătâre 

Cade. Dar Decebal nu simţea corpul că, 

Mai mult ca, razele cele de sdre. 

Uică pe muntele mare ce erestetul 

Nalţă, al geului mare locaş.
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Aci e fluviul care purifică 
Trei lumi, în apele lui drăgălag 
Se scaldă suflete şi lasă urmele 
Corpului omului ce la țerână 
S'a întors, aici toță uită ori-ce temere 
Uită durerile ce ne făramă. 
Pe un tron aurit apăru Zamolxis. 
Deii şi deele dulci prin zimbiră. 
Staii împrejurul se, nugi cu picidrele, 
Pe lese fragede de trandafiri, 
La drepta deului lângă Eudochia, 
Nudă cu umerii sta Dragobete 
A primă-verilor dee, ea deilor 
Oferă florile ei în buchete. 
Crinii şi rosele albe ea riură. 
Căci atunci rosele albe eraii. 
Crinii şi rosele sceptrul lui Zamolxis, 
Naintea, geilor îl disputaii. 
Dar dise Zamolxis : „erinii să merite 
Cor6na florilor !* ast-fel gicând, 
Crinul în pletele”i albe s'amestecă 
Şi i dă albeţile luj de argint. 
Blonda Eudochie dice ea roselor 
Cununa florilor ea le "mpletesce, 
Apoi cu mânele rose sub buzele 
Rumene pune ea — Tosa roşesce. 
Deii le judecă, apoi dai roselor, 
Sceptrul. „Vin Decebal, rege iubit, 
Prin a ta dragoste pentru a ta, patrie 
Prin vitejiile ce ax uneltiţ. 
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Meriţi a deilor gragie. Plimbăte, 
Vegi fericirile ce te aşteptă. 

Locul heroilor, care 'şi dai dilele 
Pentru a lor patrie, resplată drâptă ; 

Mori pentru binele tutulor! Decebal! 

Fiţi datoriile ce geii impun!“ 
Regele Decebal tremură, razele 

Şi strălucirile ochii supun. 
Un tabloi grandios i se destăşură, 

Luna şi sârele el nu le vede. 

Numai a spiritului lumină scânteie. 

Ochii vâd şi se admir ce pote crede? 
Arborii, florile varsă profumele. 

Neperit6relor, pure virtuţi, 

Orele care sbor nn schimbă vârstele, 

Nică frumuseţile, timpii plăcuți. 

Strălucese suflete ce cu vederile . 

Se salut gracios. Frigul şi norul 

Maladii, temere, şi suferințele 

Nu cunosc. — Dragostea, aică ia sborul. 

Axbori cu fructele W'aur se coperă 

Munţii perd frunţile vergi în azur. 

Lacuri prin cele opt; ceruri feerice, 

Rîur molatece cu lin murmur. 

Silvele "mpraştie dulce prefumele, 

Florile, pulbere încolorată. 

Paseră cu cântece dulci ca plăcerile, 

De estas ne'mţeles sufletu 'mbată. 

De plăceri scânteie cănd trec prin aure 

Suflete de femei, dragi cugetări,



106 BOLINTINEANU 

Care te fermecă cu desmerdările. 
Revărsând florile de desfătări. 
Lucind ca stelele de frumusețele 
Şi tinereţele ce s'aii oprit. 
Lipsind materia, nu cunose patime, 
Nici dureri, nici desgust, nică un finit. 
Ele aii dragostea proprie deilor 
Ce muritorilor nu '% cunoscută. 
Trec pe cer stelele, scânteie 'n aere. 
Ele sunt suflete, câţă plăcută, 
Ce trec prin porţile d'aur cu numărul 
Şâpte, privirile pe dei lăsa 
Si pe Eudochia, mediatorele 
Jude al cerului, o aştepta, 
Ca să le judece, şi să le ofere 
Preţul virtuţilor cu fericire 
Intră prin capricorn porta a şeptelea. 
Forma o pulbere de strălucire. 
Unde şi popolii Daci, 'nchinându-se, 
Înturnă feţele, îngenuchiați. 
Si de plăcerile dulci ale cerului 
Nu se mai satură. Estasiaţi. 
— Veduşi pe Lazea, dice atunci Zamolxis. 
Care virtuțile locul în cer 
Iaii făcut ? preoții templului gilele 
Sale îi stinseră, preoţii per. 
— Mare dei! Decebal, gice Iuă Zamolxis : 
Daca tu loc îmi dai aici-îndată. 
SE rămâi, ei aş vrea. „Nu! gise Zamolxis Vei veni tu atunci, pe altă dată 
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Când în mâni cu-armele mârtea heroilor . 

Pentru a ta, patrie tu veă primi. 

Mârtea'i învingerea celui drept; — Decebal. 

Dute cu armele, ceată a muri!“ 

Rumena Tubeta, plecă cu regele. 

Şi ast-fel lui Decebal dice ea âncă : 

„Ruşna al şâptelea, cer are numele. 

Ca să ai loc aici, ferice sortă 

Decebal! caută să ai virtuțile 

Ce se cer omului prin astă portă. * 

Dice : eă se cobor, prin cele şâpte 

Cerură prin pulberea d'aur de suflete 

Intră în căile albe de lapte, 

Care îmbrăţişă al Zodiacului 

Corp şi în două părți pare al desface; 

Cancer şi Capricorn care tropicelor 

Imprumut numele. Prin Cancer face 

Tot omul trecerea; prin Capricorn 

Deiă ; şi ele sunt porţile S6relui, 

Lunii în Dacia,. Să te inform 3 

Cu ecuinoxele primăv&ratece 

Anul în Dacia cursul începe 

1 se dă numele luna. Eudochii. 

Din mari reflecţiuni ast gînd concepe. 

Când întră s6rele, luna a şâptelea 

Anului solar în al sei taur ; 

Şi îşi ea numele luna, Eudochii. + 

Ei văd în aere carul de aur 

Este-al Eudochiei. pea gonind 

Pe imperatorul negru al Iadului.
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Are vestmintele galbene ; scorpionii 
Şi şerpi înconjură gîtu'i şi braţele. 
Şerpii joc limbele lor de taoni, 
Mari sunt; puterile deului Zamolxis. 
ice Decebale. Mari minunate 
Zamolxis presidă trei regiunele 
Ale-universului, subordinate 
Cerului ce “i gice fix, ele aii numele 
Cerul ce tremură, cer de planeţ 
Alta a pământului, alta a iadului, 
Dice lui Tubeta cu cene creți. 
Luna în urmă-le pare şi scânteie, 
Inotând p'aria, de cer senină ; 
Cum o suridere p'a frumuseţilor 
Faţă albă riură a sa lumină. 

„ Carul cu râtele d'aur pe măgine 
Stă. Mergi plăcerile vieţei să sorbi!s 
Dice lui Tubeta, ce luce 'm buclele 
Cum neva'i plendidă între doi corbi. 
Merge la tabăra Dacilor. Sufletu'i 
Arde de glorie, el vrea. să moră. 
Dâmna Pământului, a] universului 
Atom pe tabere focu'i cobâră. 

a 

Decebal treheră locuri sălbatece ; Merge spre Tanais care desparte Vechia, Sarmaţie de ţera, schythilor. Ochii pe lunile vede departe Câmpuri selbatece fără de margine, 
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Fără de arbore tufă sai pir, 

Cregi că în sînul lor viața se mântuie, 

Sufletul suferă ; tâte "1 deşir. 

Ică colo ochii lor par pe cai cetele 

Cele sălbatice de sauromaţi. 
Ce port coj6cele, de piei sălbatice, 

Şi cu lungi sulițe de fer armaţă. 
Pârtă lungi barbele, pârtă lungi pletele. 

FĂ nu le pâptănă pân nu abate 

Un vrăşmaş cu-armele într'o bătălie, 

Sai în escursele lor depărtate. 

Până ce sângele nu îl amestecă 
Şi din căvanul lor nu'] beaii cu vin. 

Când jurămintele fac, îşi scot sângele 

ÎI bea, pe Diana aică adoră. 
EĂ pe cai trupul lor plâcă şi sulița 
T6tă înaintele'i şi 'napoi sboră. 

Regelui Daciei pare o armie 

De cavalerie, de sauromaţi, 

Mare cu numărul, toţi cu săgețile 
Şi cu maciucele pasă armaţi. 
Iuptă cy regele, vor săi ia gilele. 

Cade Decebale prins; nu "1 om6ră, 

Prins la Tavridia, vor să'1 sacrifice, 

Peii în capişte de o fecidră. 
Templul 'Taurideii este de marmură. 

Popolul țermului vine se "nd6să, 

Datina locului este teribilă. 

Este în capişte, o preotâsă ; 
Ea cu o sabie junghia, inima
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'Putulor prinşilor-de n6m streih. 
Duce pe Decebal ca să'l înjunghie 

Preoţii templului cu dânsul vin. 
Lângă o statuă vergura tânără, 

Şede cu sabia nudă în mână. 
Vă] îi acoperă capul, cosițele 

Blonde ca aurul cădând, îngână 
Nea, pici6relor nude pe marmură. 

Preotul templului vine cu victima. 

Decebal regele a 'ngenuchiat. 

Vergura sabia nalță, şi popolul 

Striga. Dar mâna, ei a tremurat, 

Cade a sa sabie ce se rostogolă. 

Dice atunci vergura încântătâre 

Ridicând velele care-o acoperă. 

Ast-fel din negură ese un s6re. 
Capul lui Decebal, regele Dacii 
Şi al Sarmaţilor nu va să cadă, 
Dea Tauridii, prinsul Sarmaţilor 

Este chiar Decebal, viaţa'i o rază. 
Vine sarmaților să ceră-armatele 
Să spargă Dacii jugul d'oţel; 

Causa, Dacii este a Sarmaţilor, 

Cunosc pe Decebal jur că e el! 
Dice atunci vergura dulce ca aurea. 

Apoi lui Decebal fața arată. 
Vede pe Tilia, ce scapă Dacia, 
Şi a lui inimă crudă se 'mbată. 
Dulce de fermecul recunoseinţelor. 
Precţii templului regele Eval, 
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Tată al Tilil albă cu braţele, 
Vine, dă mânele lui Decebal. 

Intră în palatele în care Tilia 

Regele 6spete, nobil priimesc, 

Ică colo Decebal vădu averile. 
În tronuri de aur, pe purpur lucesc. 

Şi arii plăcute, de hymn şi dulci cânturi 

Ce vocea umană unesc îndivină. 
Pe t6te ard perle ca plâia pe flori; 

Dar perle şi aur, ebin şi purpură, 

Eraii eclipsate de juni frumuseţă. 

Femei răpitâre cu rumenă gură. 

Ardând sub ghirlande de dulă tinereţi. 

Ta rochi de colre, şi stofi variate, 

Ce 'ngână plăcute surisele lor. 

Sub dalbe ghirlande, de flori profumate 

Formai o vedere, un vis răpitor. 

Al Taurii rege pe tron înalt pare. 

Alături pe Tilia sa. 

_ Ardind ds; juneţe, de graşi ce are. 

Ai crede Venusa ce "n tron reposa. 

Cum stelele 'mconjur a nopţii regină, 

Femei graqi6se pe ea împresor. 

Veaeţi pe regina Tilia splendidă, 

Ca sâre ce pare în dulci dimineți. 

Ființa, în6tă în gracii, umidă. 

Privirea se lasă vărsând frumuseți. 

AL ei tot e splendid, şi părui streluce
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Ca pldie de raze pe nea, p'un sîn dulee, 
Ca "'ntâia lumină ce pare 'n senin, 
Și varsă-un foc splendid, măreț şi divin. 
Mai dincolo este o dulce regină. 

Toţi ochii atrage privirea” divină. 
Pe fruntea sa părul roşind ca rubin, 
Ai ei ochi vărs flacări sub ceni ce se "pelin. 
Sub cene de aur pe pura albețe, 
Se scaldă ferice a sa frumuseţe.   
Fă întind mesele, cu demâncările 
Din vînătorile din Eusin 
Carnea vînatului cum şi a pescelui 

- Apelor sehythii, fruete şi vin. 
Pe când ei 6spătă, cântă fecidrele 
Vechii Tauride, roşii la plete. 
Cântă hymni deilor apoi heroilor, 
Cântă resbelile ce Octav dete. 
Când tac citherele şi ridic mesele, 
Dice al Tauridei rege Eva]: 
„Rege al Dacii şi al Panonii, 
Și al pământului ce'i dic Tribal. 
Rege-al Ilirii şi al Vindelicii. 
Mare Decebale, fiiță în scire 
Ttă Sarmaţia vine eu armele 
Ca să te apere, cu fericire. 
Faţa pământului este domeniul 
Romii. Cesarelui mare 'Train. 
Dacia, sîngeră şi cu Sarmaţia
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Âncă nu suferă jugul roman. 

T6tă Germania t6tă Panonia. 

Văd irecând dilele sub tyranie. 

Roma nu suferă pe fața globului 

Naţie liberă ca să maă fie! 

Naţie liberă care să sprijine 

Suflete nobile, dalbii martiri. 

Care dai gilele ca să deslănțuie 

Lumea, de lungile eă suferiri. 

lată cuvintele regelui Taurid : 

„Dacia, liberă o voi păstra! 

Causa Dacii este-a sarmaților. 

Contra Cesarelui merg a lupta. 

Voiii să ajut Dacia contra romanilor, 

Regele Vesura voi să găsesc, 

EI popii sarmatici face să sufere. 

Voiii pentru faptele să pedepsesc te 

Dice. Şi ordonă regilor Sehythii 

Din vecinatele părți să sosescă, 

Apoi în Dacia contra Cesarelui 

Contra, Iasigilor se resboiască. 

Frageda, Tilia dulce ca dorile, 

Piia, bătrînului rege Eval 

Arde de flacăra dulee-a ainorului, 

Arde de regele sei Decebal. 

Netericirile sale aprinseră 

Flacărea patimii, ast-fel o undă 

Sub suflăturile aspre ale vântului. 

S'umfiă, se 'ntărâtă, şi tot inundă. 

Chiamă, pe Decebal în locuinţele



114 BOLAUNPINIEANU 

Sale "n palatele ei dupe mare. 

D'unde privirile lucii ca s6rele 

Pontul îl aură în depărtare. 

Este când sdrele intră în umbrele 

Mării când razele'i und aurese, 

Lasă să tremure printre desertele 
D'aer pe bârele care plutesc : 
Peste a undelor față azuratecă, 
Pare xederilor un polei d'aur, 
Unde sbor borele, scânteie razele 
Ca strălucirile unui tesaur. 
Sai ca dorințele dulci ce n juniile 
Anilor 6menii văd peste viață, 
Raze de glorie, umbre de fermeee. 
Pen ce durerile, acâstă ceţă 
D'aur n'o risipă și lasă inima 
Omului viselor âncă a 'mbăta. 
Cu ochii în lacrime, dulee şi lăncedă 
Ea privind undele tristă visa. 
Şi atunci sdrele Mitra, Persanilor, 
Aurul buclelor îi purpureză. 
Iată imaginea dilelor omului. 
Îşi dise Tilia. Dar Decebal 
Ancă întârzie. Dei ai Sarmaţilor, 
Dei înduraţi-vă d'a lui Eval 
Fie! căci regele fala, heroilor, 
De nui dă inima, ea o sămră! 
Când el vederilor pare, mă ferimecă, 
Când el vederelor scapă, mă omâră. 
Sufer când nu "1 VEg, geme-adâne sufletul.
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Frigul şi flacăra corpu'mi alerg. 

Plâng şi suspinele'mi sînul mei valură, 

Nu mai sciti ce vorbesc, nu mai scii unde merg. 

Mânele'mi buclele strâng şi desfăşură ; 

Florile rânduie p'a mea cunună, 

Şi iar le seceră şi le împraştie, 

Si iar pe câmele'mi ele le-adună. 

Când îl văd tot aşa suferă sufletu'mi. 

Înima'mi tremură şi amuţesc, 

Voiii să gic, se 'mgân vorbele. Spiritul 

Perde chiar bunul simţ — nu mai gîndesc. 

Plâng şi cu mânile îmi ascund feţele 

Ce ard ca flacăra, tremur, mi-e cald. 

Nu sciti ce suferă inima, sufletul, 

Un şir de lacrime ochii îmi scald. 

Regele Dacii vine, şi Tilia 

Dulce cu zimbetul pasă spre sine. 

Cregi că pe crestetul negru al serilor 

Luna, întâmpină norul ce vine. 

EI lângă 'Tilia şede pe planele 

Scumpe ale schiţii. Ea strălucea, 

În strălucirile dulci ale graciilor, 

Cum lângă o negură luce o stea. 

Ea vede faţa lui tristă ca frunţile 

Seri când spaciul se înoureză. 

În mincinâsele rîse ale buzelor 

Umbrele grijilor se desemnâză. 

Masa e splendidă, cupele aure
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Rosele cununând, trec împrejur. 

Cântă frumâsele sclave cu câmele 

Roşii ca purpura, cu ochii d'azur, 

Albe cu braţele, crinii şi rosele. 
Dispută pelița lor ce lucesce. 

Una dintr'ânsele resfățând citera, 
Vocea, sa tînără dulce mugesce : 

AMANTA 

— Ce ai tu ce mă iubesci, 

Ca să'mi dai să mă răpesci? 

AMANTUL 

„Am 0 eră, un tron, un nume, 

Ori-ce comori sunt în lume.* 

AMANTA 

Voiii o inimă curată 
Să reverse sânt amor. 
Cum zorile rose-arată, 
Când es din locagul lor. 

Cântă dar Rempesa fiică a Grecii 
Negră cu cenele, vis de amor. 
Ochii ei scânteie ast-fel ca s6rele, 
Sub umbra norilor ce'l Înconjor.
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Cântă o aria grâcă, molatecă. 

Dulce ca murmura aurei 'n nori. 

Fraged ca rosele dulci ale dorilor 

Și ca mirosele albelor flori : 

AMANTUI, ŞI AMANTA 

Desteptă-te din somnu'ţi, frumos, mea, şi vin 

Căci gorile se varsă, vin ca să respândim, 

Buchetele de rose sub ale lor picidre! 

Să salutăm aceste lumini strălucitâre, 

De aur ce scântee pe rochia, negrei nopti! 

Aşa dicea amantei sale în ale nopţei şopţi. 

Amantul tinăr, iar ea cu vorbe line : 

Nu este aurora, sunt rîsele'mi divine. 

Nu este a sa purpură, sunt rosele din raă, 

Şi plia cea de stele e a părului bălai. 

O duleea mea, frumâsă ce inima'mi ad6ră! 

Suflarea ta de rose ce din sînu'ți cobâră, 

Din dornele-etherate e dulcele miros. 

Nimic nu e mai dulce, o suflet gracios? 

Fiinţă etherată, buchet de frumuseţe, 

De gracii, de virtute, de fermeci, de juneţe, 

Cu ochi ce-ati strălucirea suavului saphir, 

Şi 'ngână întunecate luciri sub pleopi de fir. 

  

O altă sclavă cântă, fecidră din Dacia. 

Cu ochi ca umbra nopţii în flacără ardeati.
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Sub cenele umbrâse, avea melancolia. 
Şi cu grașii în fața'i ce 'n rose se 'nvăleaii. 

„Neal străngea pe sînu” pe blonda Alina 
Cer6scă frumusețe de care el ardea, 
O dulcea, nea frumbsă! cu cenele de aur 
AL inimet răpite destătător tesaur !* 
Alina dice : dacă o oră sati o di 
Saii t6tă a mea viaţă ea nu te voiă iubi, 
Acestă viaţă dulce ce-amorul o devoră, 
Să piră ca o roă sai ca o auroră. 
Ca umbrele tăcute, ca stelele pe cer, 
Ca razele de aur ce "ți strălucesc pe per. 
Alina plecă capul cu dulce moleciune 
Pe sînul care arde al dulcelui ei june. 
Şi cu a sa guriță muiată în purpur, 
Cu ochii plini de lacrimă, de flacări, de azur, 
Amanta, dulce dice : Alina, te adâră 
Şi arde pentru tine ca blonda, auroră. 

LOR ȘI MARSA 

Când ea vine dulcea, Marsă, 
Florile nasc pentru ea. 
Primă-vâra, se revarsă, 
Şi pe viață luce-o stea. 
Insă unde tu nu esci 
Tot e nâpte şi tăcere.
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Nu zăresc lumini ceresci, 

Nici rose dulcă de plăcere. 

MARSĂ 

Când tu vii la mine Dore, 

O plâie de dulcă zimbiri, 

ME înâcă ea un s6re, 

Lacremi se fac trandafnă. 

Dar tu când plecă de la mine, 

Suspin, plâng, şi simt că mor. 

În griji, lacrimi şi suspine, 

Ce nusce al tâi amor. 

Tilia fragedă ca, vîntul zorilor. 

Cântă o melodie, toţi se răpesc. 

Inima"! în cântecu'i trece ca flacăra, 

Ochii de patimă îi strălucesc. 

ADALIA 

Perind pe t6tă dioa, Edena lăncezea, 

Ce dor avea în sînn'i, ea însuși nu scia. 

Ardea d'amoru acela ce nu vrea să repose, 

Pe vise graci6se, pe desfătări, pe rose. 

ce fuge de obiectul ce-face a iubi, 

preferă să nu'l vadă şi a plânge, a suferi.



BOLINTINEANU 

În musica divină ce face să resune, 
Melodi6se arii, durerea sa ea spune. 
La dulcea auroră când pare printre nor, 
La s6ra, cea «liscretă, ea spune al ei dor 
Într'un limbagiu ce numai de dei se înțelege; 
Tar deii și la care ea spune al ei amor, 
„Revarsă p'a sa rană nectar desfătător, 
Și sufletul ei dulce, ca valul cel de spumă, 
De aerul de n6pte se 'mbată, se profumă. 
Încredințeză noptii şi cântec şi mister, 
Şi vântul le răpesesce ca să le pârte'n cer. 
Când ea termină cântul, pe feţele ei doă, 
Se varsă calde lacrimi, a sufletului roă. 

Sera congedie Ospetii Tilia. 
Ea cu Decebale trece 'ntr'o sulă. 
Unde cununele roselor riură, 
Si al nectarului prefum esa!ă. 
Rege! ierți Tiliă fie a regelor. 
Mare Decebale, a te întreba. 
Ce dor îţi turbură viaţa 'n Tauridia ? 
Umbra durerilor e n fruntea ta! 
Dacia turbură ție gîndirile > 
Cerul păstrâză ei un viitor. 
Tu ai armatele bravei Tauride, 
Ele cu oștile ți le 'npreună, 
Fala Cesarelui pot să o umile.
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Sufletul acelia care în Dacia, 

Dulce ca sârele tu o iubesci, 

Este lucefărul cerului Dacii * 

Spune, Decebale, de pătimescă ? 

Este ea palidă + coma ca aburul 

Ce pe cer riură în vijelie, 

Saii ca resurile şi aurul zorilor ? 

Ca roa florilor dupe câmpie ? 

Este ea fragedă precum e aerul 

Serilor Dacii în primă-veri ? 
Are lucirile viă a le s6relui . 

Sai ale stelelor dulcilor seri ? 

Are ea inima caldă ca flacără. 

Si te iubesce ea cum te iubesc? 

În cer cu Zamolxis, fără de Decebal, 

N'aş putea de acum ca să trăiesc! 

- Dice şi regele dulce cu vorbele 

Si restățările sale "i arată, 

Cum leul muntelui s6ţa lui mângâie 

Când simte 'n sînul ei cruda săgstă 

Tilia. dice el. Fii am dat inima, 

Al gelosieă lor foc, draga mea 

Să n'ardă sufletu'ţi! ceea ce inima” mi 

Are în Dacia. E numai ea ! 

'Tilia mânele pune în câmele”i 

Smulge ea dupe păr dalbă cunună. 

Riură câmele, ca ale cerului 

Când în nori scapătă splendida, lună.
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Sinul ei palpită, ca val în spumele 
Mării. lar ochii că ca un nor ploă. 
Ast-tel zambilele şi viorelele, 
Par printre undele nopții de roă. 
Dice lui Tilia : te duci, o crudule! 
Cu-ochii în lacrime mă părăsesci. 
Nu ai tu inimă! nu ai tu lacrime? 

Pentru a ta Tilie să respândesci ? 

Regele Dacii plecă cu navele, 
Plâcă cu regele mare Eval. 
Trei sute navele întindând velele, 
Mişeând lopeţile sparg albul val. 
Costele cerului coperă umbrele 
Ast-fel pe frageda frunte durerea, 
Riură, umbrele ei melancolice. 
Tot se da somnului, şi în tăcerea 
Nopţii, pe undele mărei e linisce. 
Stelele cerului urm cursul lor, 
Marea cu undele“ dârme sub domele 
Cerului. Cerul chiar dârme în nor. 
Tot de la umbrele nopţii repausul 

" Care durerile lumii aromeagă. 
'T6te tiinţele uită cât dilele 
Vieţii sunt turbure şi încetedă. 
Tilia singură nu 'nchide cenele. 
Plânge pe patul ei de trandafir, 
Sterge de lacrime feţele palide 
Cu ale părului bucle de fir. 

 



TRAIANIDA 193 

De la palatele Tilii gardele 

Rîndură cu-armele merg p'Eusin, 

Pare ca Venusa de la palatele'i, 

Ast-fel ca florile care revin 

Ce dupe ploile verii rentineră. 

Şi ridic frunţile îmbălsămite. 

Viata, energia, umplu acum suftetu i. 

Ast-fel ca srele cel luminos. 

Piâcă în Dacia, plâcă cu navele. 

Pare sub numele'i de Făt-Erumos. 

Dea din capişte i-a dat consiliul ; 

Ea lângă Decebal vrea, ca să moră. 

Al amazânelor sânge în vinelei 

Cură, şi luptele n'o înfidră. 

Ese ea splendidă din a palatului 

Portă ce armele se-încunună, 

Ast-fel din aburii albi aă eterului, 

Ese molateca, splendidă lună. 

Merge pe nava sa, ce ca 0 pasere 

Lunecă 'n undele mării uşor. 

Velele flutură, sparg cu lopeţile 

Cadenţat undele, spre Ister sbor. 

'Tree pe la palida insulă a gerpilor. 

Munţii, pădurile îi încunună 

Marea, pe margine are altă mar gine, 

Brit de ghirlandele sale de spumă. 

'Tomi sait Pontica, locul esilului, 

Lui Ovid licură în depărtare. 

Colo e Peuca, deltă a Istrului 

Unde Alesandru heroul mare
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Trece în Schythia dupe Tribali. 
Unde al Persiei rege s'avintură. 
Fără să spulbere schytil rival. 
Acestă insulă fuse la porțile 
De fer în sînul eă mîndră domnea, 
Fiica lui Unehevel ce calităţile 
T6tă Panonia le pismuia. 
Sub ale buclelor valuri molatece 
Lucea ca muntele ce sub cununi 
De ninsori scânteie şi îi vedi crestetul 
Palid Ia razele fragede luni. 
Fluviul Isterul vede pe verpură 
Bet de privirile sale plăcute, 
Vrea, ca în pestera lui din Hercinia 
Dina cu insola se o transmute. 
Marele Zamolxis nu se astâmpără. 
Insola Peuca transmută n jos, 
Unde cu-armele trece se spulbere 
Seyţii al grecilor rege frumos. 
Marele Zamolxis, nu se asigură 
Contra bătrînului Ister ce o urmă. 
Cu a lui flacără, dice Budochiă 
Dea en vorbele dulei, mergi şi urmă 
Lupta cu Isterul! ia tâte zînele 
Cta morunilor s'0 depărtedi 
EĂ sunt ai Istruluj fii, n'ai încredere. 
Nu, o Hudochie, să nu te "neredi ! 
Când tu cu sclavele albe ca, florile, 
Forme feerice va intra în rîă, 
Se scalde în umbrele d'unde nasc rosele,



  IM 
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Pune bătrânului Ister un îriiL: 

Prinde pe vergură o răpiți repede 

Î legaţi braţele cu lanţ de rose! 

Numai în Cocaion, în faţa deilor 

Săi fărami lanţele, să se repose ! 

Dice. Budochia sbâră la Peuca. 

Dupe cum /amolxis îi ordona. 

Când între umbrele nopţii, molatece 

Luna din buclele nopţii vărsa 

Riuri din razele, vine Eudochia. 

Stelele tremură şi scânteiesc. 

Peiă privirile ţintă pe Eura. 
De frumuseţile ei se repesc. 

Prin dulcă ceni deele caută pleopele 

Și de invidie îngălbenesc. 

Privirea Peuchii luce prin lacrime 

Cum focul sârelui luce prin ploe. 

În sînu Eudochii ascundând feţele 

Corpu'i ca Edera, p'arbor se 'nd6e 

Printre framâsele gee ale Dacii 

Deii toți Peuchii vor a da loc. 

Deele murmură, critică fermecii. 

Dulcile aure p'al lor păr joc. 

Lungă erai certele. Marele Zamolxis 

Chiamă Cosânzâna, dulce şii dice : 

„16tă pe Peuca albă ca s6rele, 

Deile Dacii n'o vor aice.“ 

Vine Eudochia,, dulce cu zimbetul, 

Pare cu carul săi pe orison. 

Tremură aerul, norii se "mprăştie.
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Dea pe muntele lui Cocaion 
Pare în mijlocul geilor splendide. 
Care acoperă cu braţele albe 
Feţele rumene ast-fel cum crinii 
$ unesc cu rosele pe ale buchetelor 
Frunti, şi splendida dee cu sînii 
Corpul din crestetuii de la picidrele'i 
Pare nud geelor pân la mijloe. 
Un brî ce coperă riură colții lui 
Mai jos ea aurul lor şi se joc, 
Când ale vîntului aripi îi tremură. 
Dice lui Zamolxis : „Dei trinitate ! 
Deii prâ puterice. deii armonie, 
Sociii al fiinţelor ce din unirile 
Lor universului dai vielate ; 
Lumea mă turbură, cei mulți lu capistemi 
Numai sacrifică. Ei spun cu fală 
Că-a mea religie este o ficţie. 
Că a mea religie e imorală!« 
Dice şi larrime cură pe fețelei 
Unde se sfarămă Şi "n rose per. 
Luce 'n pletele'i ast-fel ca sorele 
Luce în comele albului cer. 
Dice ei Zamolxis : „Sogiă puterieă, 
Nu ai tu temere de muritor 
Că o să deşerte cultul şi capiştea. 
Tu ai imperiul în viitor. 
Tu esci materia. Dar o puterică 
Dee a atomelor, sogiă mult dulce Ia te acoperă cu văl de purpură !*
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Uteră Yamolxis vălul ce luce. 

Ast văl o coperă, ast-fel e s6rele 

Ast-fel sunt stelele strălucitore. 

Dice ei Zamolxis pârtăl d'apururea. 

Ți-am dat al cerului vel de pudâre 

Colo fu pestera, unde închiseră 

Dacii din Dunăre multe comori. 

Unde a titanilor eâtă din luptele 

Cu deii grecilor resbunători. 

Dupe învingere, şi unde regele 

Spune cum Dacia popolii 'nvinge 

Pentru că naţia nu avea viţile 

Lusul, plăcerile ce viaţa stinge. 

Vede a Prutului gură pe rîpelei 

Opt sunt cetăţile care albesc. 

Ea este 'n Dacia, nalță balauriă 

“Ce despic aerul şi strălucesc. 

Colo în verdele munte al Burilor 

Printre mestecănii nalți de argint, 

Unde ale Oltului unde spumatice 

Peste stlbatece stânci cad mugind ; 

TPubeta splendidă n6gră cu cenele 

Dârme pe florile cele 'mroate. 

Zorile rumene despicând umbrele 

Ast-fel ca rosele înpurpurate. 

Ce desfac, foile ale bobocilor, 

Scânteie 'n spaciul întunecat. 

Poleie câmele Tibetei splendide
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Ce se desfăgură pe al ei pat. . 
Dârme molatecă nudă eu braţele. 
Corpul ei sâmănă un văl de nea, 
Ce are repaosul pe un pisc repede. 
Părul ei corpul ei îl învălea, 
Deschigând cenele, părul ei riură 

- Valuri molatice, umbră cerâscă. 
Corpul ei coperă, chiamă Frumâsele 

„Părul pe umerii să'] împletescă. 
Una o pâptănă, patru țin vitele, 
Alta c'un d'aur vas de roă plin. 
Vine şi 'Tubeta, dâmna frumoselor, 
Răc6ră mânele sale de crin. 
Hora Frumoselor noă cu numărul 
Este. Şi 'Tubeta e dâmna lor. 
Ele cu dânsele, dilele, nopţile, 
„Unde s'avântură un cântător, 
Merge "'naintea luj sună cu Auerul, 
Cântă şi viersul lui dulce suav. 
Cu vorbe tinere drag s'armoniă. 
Noă ani junele este al lor sclav. 
El un an uneia servă cu cântecul 
Unia ori-ce an el este amante, 
Noă ani el urmând ast-fel frumâsele 
Cei dai sărutele lor odorante. 
Noă ani Oradel în a di numără 
De când frumosele el însocea,. 
Tutor fusese el un an amantele, 
Acum de dânsele se despărţea, 
Orodel flueră dulce Şi lacrime
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Cură din cenele'i pe a sa mână. 

Tubeta splendidă danță cu zînele. 
Nâoa şi sângele faţa, le 'ngână. 
Marele Zamolxis vine pe măgură. 

Carul săi îl trăgea patru boi mari. 

Vine şi 'Tubitei dice : „0 Tubita, 

S6ță a moşului munţilor tari! 
Marele Cesare a trecut; Isterul. 

Lupta teribilă are să fie. 

Cântecul 'nfiacără inima bravului, 

Orodel Dacilor în bătălie 
Pâte să 'nflacăre inima, nobilă. 

În întâlnirile astui popor 
Cu legiunele Romei puterice. 

Daţi lui Decebale pe cântător! 

Cântul poetului este ca flacăra, 

S6relui, dilelor varsă amorul, 

Nobilă inimă şi o 'nflacără 

Şi egală deilor pe muritorul. 

La murmurările”i calde ca flacăra, 

Sufletul Dacilor se va 'ntări, 

Pentru a, lor patrie, beţi de ambrosia, 

Vorbelor nobile, ei vor muri. * 

Dice; iar Orodel plâcă, la, Decebal. 

Regele Dacii în adunare 

Cu ai Sarmaţilor. eapi şi aă Dacilor, 

Spune Pileaţilor de lupta, mare. 

Colo e regele alb al Tauridei 

Tine cu mânele sceptrul regal. 

Lângă el Tilia albă cu umeru'i
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Urmă în Dacia pe Decebal. 

Ea avea armele ca fiii mărilor, 

Patru-ai Sarmaţilor capi se arată. 
Unul e Saula mare "m bătălie. 
Portă al calului friii la trei sute 
Pică de cap d! inemici care cu armele 
Vinse în luptele“ mult cunoscute. . 
Portă lungi pletele ; barba ca sângele. 
E căpetenie peste scoloți. 
Al Roxolanilor cap stă alăturea. 
Este din Tanais, nalt patru coți. 
Nalt, uriaşilor semănă barbarul. 
Din amazonele vechi el cobâră. 
Coborând d'Ercule cei de la Tanais 
Pentru virtuțile sale "] adâră. 
Gherus e numele. Vine putoricul 
Rege al barbarilor ostumat. 
Doă hârci omenesci bate cu baiere 
Late de cânepă spatele" lat. 
Colo e Aricus + un clivin, mânele'”i 
Portă de salcie rămuri pe spate. 
Riură pletele'i, barba sălbatecă, 
Tinde genuchele sale uscate. 
Precum meteorele 'ntunecă stelele 
Ast-fel frumâsele albe, sarmate 
Varsă luminele dulci ale murilor, 
Prin frumuseţile lor delicate; 
Ast-fel cum florile roa lor scutură 
Şi dulci colorile de tinerețe. 
Ele împrăștie gracii sălbatece.
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Fermice splendide de frumusețe. 
Colo femeile capilor Sarmatică 
Par cu cosițele lor bălăidre ; 

Ele port armele, arcul, săgotele, 

Pârtă cuirasele strălucitore. 

Coifură pe crestetul capului scânteie, 
Fruntea de aure bucle 'nconjor, 

T6te în luptele Schythii sălbatice 

Ai vărsat sângele cu-armele lor. 
Ele în certele patrii Schythii 

Soii cu-armele lor îi urmâgă. 
Din amazânele vechi ele-aii sângele, 

Datine-omenesci îmbărtează. 

Una e _Pesimund soţia lui Saula 
Rege al Scoloţilor cu ochi rupți din cer. 
Trei piei de cap d'om pârtă pe pavază, 

Ce o acoperă lată d- fer. 

Ce în bătălie ce-a luat dilele 

Şi ce-a scos piele lor dupe cap. 
Semn de 'nvingere. Alta e Mamesa_ 

Ce 'n foc şi 'n lacrime ochii s'adap- 

Vie, sălbatecă,; Gerus e sogiul ei. 

Alta e Tibia, eu mâna albă, 

Naltă ca Soțiul ei, s&mănă plopului, 

Alta, e Subiţa, dulce şi dalbă 

Sâta lui Aricus, crinii şi rosele ţa lui ATC Le 
Faţa ci sâmănă de fragesimi. 

Pare vederilor, când ea prin lacrime 

Şi prin surîsele”i dulci şi divină 

Precum crepusculul pare în umbrele
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Serii şi razelor gilii murinde. 
Ochii ei scânteie ca, strălucirile 

Cerului serile dulci şi ardinde. 
Alţi regi ai Schythii şed rând pe scaune. 

Dice Decebale către Sarmaţi : 
„Regi mari ai Schythii, ai Amazânelor 
Fiă, astă-gi vorbele mele-ascultață! 
Astă bătălie este a Dacii 
Şi a Sarmaţii viaţă saii morte. 
Să jurăm regilor, perdând bătălia, 
Nimenea, gilele să nu mai pârte. 
Să murim ! ca eroi! pentru că dilele 
Ce libertăţile perd pe pământ. 
Viaţa şi aerul, cerul şi sârele 
Sunt mai teribile ca un mormânt! 
Daca noi perde-vom lupta cu Cesare, 
Strigă tot popolul, die toți să piară! 
Să mâră Dacia ttă Sarmaţia. 
De cât să sufere viaţa de hâră! 
Peste tot murmură, toţă : să murim ! 
Arde apropie, un vas heroilor, 
Cu vin el presintă, toţi să jertfim! 
Strigă sălbatecii capi ai Sarmaţilor, 
Toţi crestau braţele şi în vas sânge, 
De la braţ picură, nalţă toți mânele 
Jură, săgețile la toți se strânge 
ŞI tote armele care ei ati 
Și 'n vas le puseră. Apoi ei deilor 
Râgă şi sângele din vas ei beaii. 
D'acolo merseră toţi într'o peşteră,
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A lui Mars deului, să sacrifice. 
Un umbrar pe ţeruşi, verde de ramure 

Ca să dea umbrele aică ridică.) 

Pe pământ ramure verdi aşternuseră. 

Dar că sacrifică 6meni ce m luptele 

Lor şi cu Cesare aii fost robit. 

Cădură capete şi strângând sângele 
În vas, în capişte l'a respânâit. 

Sună Citerele dulci în palatele 

Regelui Decebal. Cântă fecidre. 

Luptele Dacii contra Romanilor, 

Feţele Dacilor sunt rîdătore. 

De femei scânteie palatul regelui, 

Cum faţa cerului stele "ncunună. 

Stelele aure ce văd privirile 

Cădând din aere, aică se-adună. 

Pare aici Tilia. Vine cu armele. 

Dulce ca zorile, dulce carmin 

Gura îi rumenă, ast-fel par rosele, 

“Tot ast-fel rumenă un viii rubin. 

Plaiul se 'ntîneră când luna palidă 

Pare, şi 'nvoi6să de bucurie. 

Decebal regele îşi umple sufletul 

De fericirile ce îl invie. 

FRUNOSA HORA CĂNTĂ 

De ce ea i necredinci6să, 

Ea, ce-i dulce şi frumâsă ?



134 BOLINTINRANU 

Ce sunt junel» femei 

Ce aii fermecile ei? 

Ca, ea nu e alta 'n viaţă 
Nici în cer prin serafimi. 

Nică o stea mai dulce 'n câță,. 
Nici resure printre crini. 

Chipul ei pe toţi răpesce, 

Şi privirea ei rănesce, 
Prin altele tinerele 
Arde ca s6re prin stele ; 
Sărutări, fermecă, resfețe, 
Lanţ de foc ce m'a robit, 
T6tă a mea tinerețe, 
Fui cu dânsa fericit. 
De şi-am plâns şi-am suferit. 
Dragostea gonesce ura, 
Agi nu-i mai zîmbesce gura. 
Nu îi mai arde vederea, 
Vorba ei a perdut mierea, 
Când se vărs dulcile zioră 
Si-adorm trişti muritori, 
Ei plâng ! când s6rele luce 
Şi viaţa la toţi e dulce. 
Şi paserea cântă n crâng, 
E singur suspin şi plâng. 
Inima” în lacrimi cură, 
Nu mai tace a mea gură; 
De la umbră pân la umbră, 
De la s6re pân la s6re, 
Viaţa mea este tot sumbră.
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Şi 'n roă lacrimătore. 
Căcă a mea dulce bădiță, 

Nu'mi dă miere din guriță. 
Din cosița, ei cea, brună, 
Nu 'mi face ea o cunună! 

Din sînu'i de iasomie, 
Nu "mi mai face patul mie! 

P'altul capu'i se resfrânge, 

P'altul în brațe îl strânge, 

P'altul arde cu priviri. 

Şi "1 îmbată cu zimbiră, 
Şi îi ice : ce-am ei. 
Şi ţi-e drag, tot e al tei! 
Dar eii nu-l voii ferici, 

Mai bine voii a muri, 

De cât a, o mai iubi. 

Dragostea ei tine-o di. 
Mâne pe el ca pe mine 

O să '] lase lăcrimând. 

Şi cu sînul în suspine, 

O va blestema, plângând. 

CĂNTĂ FRUMOSA IDA 

Când dorul lacrimi se face, 

Suferinţa mea, nu tace. 

Ei plâng, şi amarul dor 

Nu s'alină — cer să mor!
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Inima, mea sângerează 
Cald şi frig simţ, aiurează, 
Mor de dor, şi ea e rece; 
Luminele ei sunt sece. 
De lacrimi nepăsătâre! 
De rana ce-amar mă dâre. 
Şi nu pociii să mă supui, 
Dorul mei ca să îl spui 
S6rele de dimin6ță, 
Are raze şi dulceaţă, 
Si-aduce la flori viaţă; 
Dă recore, dă verdeață. 
Ea âncă are în feţe 
Ca s6rele frumusețe. 
Si cosiţă castanie, 
Guriţa sa purpuri:. 
Nu 'mi aduce mângâiere, 
Ci venin, amară fere. 
Căci la, focul ce mă "ucinge 
Ea e rece, mă respinge ; 
Și eii plâng, şi lâncedesc, 
Mor, şi âncă o iubesc. 
Vegui stelele, topaze 
Ce se înecaii în raze, 
Împrejurul lunei pline 
Într'o mare de lumine, 
Nu eraii mai strălucite 
Ca ochii dulcei iubite, 
Şi am dis : ea este luna, 
Screle, stcoa, cununa,
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Fermecului cel cerese 

Şi "n privire'i mă topesc! 
Stea drăguță, lumin6să, - 
Că nu esci mărinimâsă ! 

'Tu ce esci aşa frumâsă! 

Nu în viaţă, 'n s6re, în fire, 

Este a mea fericire ! 

Ci în dulcea ta zimbire, 

Şi în calda ta iubire. 

CĂNTĂ O SCLAVĂ 

O cât escă de bobocică! 

Din sînu'ţi fermece pică. 
Cosiţe pe sîn cobor, 
Negre, aurite-uşor. 

Cum luna poleie un nor, 

Cene negre și r&sfrânte 

Ca umbra, pe faţă frînte: 

Sprincenele negurose 

Varsă raze drăgăstose. 

Privirea, ta mă rănesce. 

Ca un s6re ce lucesce. 

Doă paseri portă ea 

Ca doi bulgări mică de nea. 

În sînul ei cuib îşi fac,
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Au în chiocuri câte-un frag, 
Ce 1 dă la cel ce 1 mai drag. 
Nurii dulei din ochi îi pică 
Când dragostele-i ridică 
Rochia cu mâna lor mică, 
Când focul dragostii dulce 
În ochii ei negri luce. 
Ea, se uită, ea se frânge 
Şi pe sîn dulce mă strânge. 
Si se pierde, aiurează, 
hide, cântă, lăcremâză. 
Si pe braţele-i de spumă, 
Cu florile te sugrumă. 
Cosiţa, de gât "ți pune; 
Și braţele cu cunune. 
Când o strângi la sîn cu dor, 
Si rupi vălul alb al lor, 
Să nui săruți cei doi fragi, 
Fragezi, tineri, rumeni, dragi, 
Cu vorbe aspre respinge, 
Dar cu braţul ei te "neinge, 
Si pe sînul teii se stinge. 
Şi-o vegi galbenă, pierdută 
Sub cosiţa ce” sărută. 
Trupul ei pân la picidre 
Ai da viaţă, cer şi s6re.
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CÂNTĂ FRUMOSA DILI 

Ochilor de lacrimi plini ! 

Nu mal revărsați lumini ! 
Căci a vieţii rază vie 
A apus, să nu mai fie. 

Voi p'avetă să mai priviți 

Ochi de cene negi-umbriţi, 
De lacrimi încunaţi 
Şi în raze înecaţi. 
Sînul ei ce din zăpedi 

Două dâlură născând vedi, 

Pe dâlură doi bujorei, 

Eşind din crini aurei. 

Părul ei cel castani 

Ce părea că este vilă. 

Şi unde dragostele dragi 

Dimbeaii cu gura de frăgi. 

Gâtul a căruia nea, 

Păru'i castaniii născea 

Ca o sâră ce pe di 

Nasce spre a se respândi, 

Te închide şi tu gură, 

Ca, mişcări să nu mai dă. 

Căci pe buza de resură 

Sărutări n'o să mai dai. 

Nici pe negrul din cosiță, 

Nică pe macul din gurită, 

Nici pe bujorii ce 'ngân 

Zăpada dupe al că sîn.
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Muriţi braţe ! piept te frânge! 
Voi pe sîn nu veţi mai strânge 
Corpul ei îmbălsămit, 
Ca brebenul resărit. 
Altă gură îi bea, miere. 
Alţi ochi ard a ei vedere 
Din gură de trandafir. 
Altă mână îi resfață 
Boboceii de maci din față 
Un alt braţ acum o strânge 
Ca fl6rea pe el se frânge. 

Trece o aure dulce în aere, 
Varsă prefumele delici6se 
Regele Dacii dice poeților : 

" „Nu voi ei hymnele dulci, amor6se, 
Care molatecă inima bravului. 
Care pe suflete slabe repesc, 
Eii voiii cântările vii şi energice 
Ce dai puterele ; şi 'nviețuiesc, 
Ce ridice sufletul, nobilă inima, 
Şi interesele țărei măresc !« 
Vine Eleuta din a frumoselor 
Horă cu Orodel, dalb cântător, 
Zină a hymnelor cele resbelice. 
Care dati inimă unui popor. 
Tubeta splendidă, dice Eleuta 
Dupe dorințele deului tată. 
A trimis pe Orodel să cânte imnele
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Care a ostagului inimă "mbată. 
Cei ce cânt aria mâle şi fragedă, 

Care în festinele regilor are 

Fermece, grație când desmerdările 
Dulci le beaii orele cu desfătare, 

Care cânt regilor ca, să îi fermece 

Şi să acopere crimele lor, 
Cu ale laudei rose mult fiuide, 

Şi cu profumul lor amăgitor, 
Nu sunt discipolii care Frumâselor 

Pee trimiseră ca să” învețe, 
Dice Eleuta albă ca spumele, 

Arde de graşie şi frumuseţe. 
Rose pe buzele nasc şi împraştie 
Profumul deilur din Cocaion, 

Păru'i ca sârele peste zăpedele 

Ernilor, scânteie lung p'orizon. 

ORODEL CÂNTĂ 

'Oră-ce om se nasce m Vaume, are misiune-aice - 

Pentru ţera ce i dă viaţă, viaţa sa să sacrifice. 

E nefericită ţera şi ursita, ei amară 

Unde cei ce nase în sînul nu Mor pentru a lor ţ6ră,. 

Acolo tot ce mai mişcă fără virtuţi şi credinţă, 

„În a vieţei armonie nu mai sunt de trebuință. 

Ast-fel nu e ţâra nâstră ! Dacia e âncă vie, 

Căcă în sînul ei ea, nasce âncă fii de vitejie. 

Ochiul se răpesce dulce unde agerul balaur 

Singur scânteie în spaciti printre purpură şi aur.
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Însă viaţa, şi puterea âncă sunt în ast popor. 
Pe armatele Dacii sbor balaurii Uşor. 
Ca corăbii ce cu vele pe 0 mare turburată. 
Arborii, luându'şi forma omului ca să combată 
Tot se mişcă, are viață, tot, desfidă aicea, sortea 
Căcă robia cea streină e mai crudă de cât mârtea. 
Gloria e "n atmospheră unde sufletul cel mare 
Sboră şi respiră viaţa, cu a sa neatârnare, 
Cu acvila cea, măiastră care fuge de câmpii 
Infruntând în vijelie fulgerul de vijelii. 
Ast-fel Dacii în bătălii cată să respire viaţa, 
Dar spre Ister, o Decebal, iată se ridică câța. 

Printre câţă se zărese 
Acvile ce strălucesc. 

lar halaurii cu gura, de flacără vor să trâcă. 
Îi întâmpină, lovesce, şi în Ister îi înâcă. 
Peste vîrfurile nalte ale munților rîpoşi 
Unde ai lăcaşe dalbe deii Dacii frumoşi; 
Raze d'aur se arată, fac ghirlande de foc ție : 
Sunt sufletele străbune ce privesc cu bucurie. 

  

Ast-fel fu cântecul. — Preoţii templului 
Ilifori, ce trăia în feciorie 
Şi cu femeile dace, Sarmatice 
Albe şi rumene dalbe lumine 
Ce formă pod6bele ast-fe] ca salbele 
D'aur ce 'nconjură petre rubine ; 
Regii Sarmaţilor şi cu reginele, 
Rumena Tilia, toţi o plăcură.
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Rumena Tilie albă cu braţele 
Şi cu picidrele mici, mică gură, 

Junele Orodel plâcă genuchile 

Regelui Dacii, ce "1 sărută 

Plâcă cu ostile — suna, cimpoele, 

Cade pe măgure n6ptea tăcută. 

Luna e palidă peste Sergentia 
Dulce ea varsă un brîii 

D'aur, ostirile de cavalerie, 

Cta Sarmaţilor trec peste rîii. 
Merg către Cesare care pe Tibiscu, 

'Ține el tabăra mult numer6să. 

Regele Dacii dă semn castelelor 

Să dea bătălia mult sângerâsă. 

TRAIAN ŞI EUDOCHIA 

Cesare Augustul merge m pădurile 

Verdi ale Dacii la vînătore. 

Vede în desele silve o timidă 

“Purmă ce tremură de căpridre, 

Una cu cârnele d'aur ce scânteie. 

Fuge, în urma ei August Cesar 

Capra stlbatecă pare şi repede 

Pere în lesele mară de stejar. 

Ast-fel a nopţilor stea muritorilor 

Pare din negură şi-apoi apune; 

Ast-fel plăcerile omului fragede 

Scânteie, fermecă şi se răpune.
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Capra stă repede lângă un şipote ; 
EI vede o vergură în al săi loc. 
Pletele scânftie blonde ca s6rele, 
Şi p'al ei umer peri d'aur joc. 
Dine o 'nconjură ; tremură vergura 
Și plecă cenele blonde de fir. 
Pârtă: pe umere tolba, săgețile, 
Arcul în mâna sa de trandafir. 
Cesare Augustaul ţintă privirile 
Sale pe vergura ce se arată 
Peste a zînelor turmă molatecă. 
Și de vederile lor se 'mbată, 
Ast-fel în spaciul negru ce stelele 
Luna nu scânteie, un negru nor 
'Ţintă privirile sale la zorile 
Ce varsă razele pe calea lor. 
Iată cum Cesare ei îi da vorbele : 
„Zină cu zimbetul dulce, cu fața 

„Dulce, cu vorbele dulci şi profetice. 
„Ce aiunți binele, ce anunți viața, 
„Zină mult timidă ce ca un arbore 
 Înflori ca spaciul cel înstelat, 
„Cu un gînd gracios în negre cugete 
„ Pază tu privirilor, ce-ai încântat, 
„Cine esci cu săgeți d'aur? cu comileți 
» Seamănă mugurul d'aur din crin. 
„Dee esci? glorii, grașii, virtuţilor 
»Esci o resfrângere, un vis divin ?* 
Fii sunt Eudochia, murmură vergura. 
Nu sunt contrarie Romii, Cesare ! 
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Vino cu armele! fă tu din Dacia 

'Pera latinilor, demnă şi tare. 

Din ambe gintele un popul nasce-va, 

Va purta numele dalb de români. 

Secoli mulţi curge-vor, barbarii timpilor 

In capitoliu'ţă vor fi stăpâni. 

Dar peste Dacia, dupe durerile 

Şi suferinţa sa crud împlinită, 

Secoli de lacrime, chinuri teribile, 

Unde tyranilor va fi 'mpărţită, 

Unde lovirile fiilor patriei 

Vor fi mai crâncene ca de străin, 

Unde tot sufletul omului nasce-va 

Ca să mai sângere crudul eă chin. 

Sârta poporului în suferinţele” | 

Va afla, Cesare, mare schimbare 

Un om din neamul lor lucind ca fulgerul 

Ale străinilor horde barbare, 

Vinge-va şi un stat dalb ea lucâfărul 

Pe derâmările'i va răsări ! 

Cesare augustul pasă spre vergură. 

„Dee că zimbetul dulce, cu faţa 

„Dulce, cu vorbele dulci şi profetice 

„Tu n espediţia primă, prin esta 

„D'aur a razelor tele, victoria 

„Noă romanilor ai oferit. 

„Căcă tu cu razele ochii armatelor 

„Dace, Sarmatice dă cotropit. ' 

„Fii o Eudochie, dee a zimbirilor, 

„Dulcă cale s6relui, fii protectore 

10
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„Şi pe când Dacia va da supunere, 
» Vei avea, capişte desfătătăre ! 
„Ei voiii în Dacia să fac o nație 
„Ce Oriintele dalb va domni. 
„Care născându-se din două ramure 
„Ginte heroice, mare va fi. 
„Dice : cum stelele, luna în aere 
„Se pălesc şi se sting pe nesimţite, 
„Când gracidsele zori ridic câmele 
» Nopţei cu mânele lor aurite, 
Ast-fel se stinseră gea şi dinele 
Dulce imagine de străluciri, 
Cesare Augustul lasă pe urme-le 
Deei miratele sale priviri. 

Cesare Augustul duce cohortele 
La a Iasigilor mare cetate, 
Supra lui 'Tibiscul ce udă p6lele 
Întră ; cohortele ard 'a combate. 
Aripa de călără pusă în frunţile 
Ostii, labarele trei se avânt, 
Şi legiunile tot atât numără 
n prima aripă armate Sunt : 

Cinci, una Spanică, alta Ilirică, 
Alta a Panoriiei, alta, de Beşi 
Alta a Numizilor fii deşertelor, 
Toţi dupe meritul lor sunt aleşi. 
Colo par Spanii dalbi, lungi cu pletele. Este 'n Italia vorbă : mulţi ani 
„N'aş lua armele, d'aş avea 'ncredere, 
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„Că inemicii mei vor fi Ispani !* 

Ei form o aripă de cavalerie, 

De infanterie e urmărită. 

Este superiă tutor cohortelor 

Uşure cu-armele ; bravii Rorari. 

Vin, îşi ali rîndele p'atreia, linie 

între Acensii bravi şi dalbi Triari. 

Ei mergeaii cei Wântâiii şi fără regulă 

Ei pot lovirile cu frenesie. 

Numele lor ati ei de roreș, ploile 

Sai picăturile din vijelie, 

Levis armatora ce-are în ramure 

Cei d'ântâiti pe aceşti sprinteni Rorari, 

Are oştiri agere, pe ferentari. 

D'aprâpe nu combat. Ei nu ai armele 

Lancea, nică sabie, dar at săgeți. 

Sunt puşi în ordine şi formă 0 aripă. 

Nimeni ca ei mai mult nu par semeţi. 

Pârtă stindardele, ese *maintele 

Regele Vesura cu-a lui armată. 

Văd legiunile, -văd edificele 

U:bii lasigilor. Ea se arată 

Ca, primă-verile. Regele Vesura 

Către Cesarele se îndrepta. 

Cere ajutorul seii contra Sarmaţilor 

Şi contra Dacilor ce "i apăsa. 

Vin eu femeile şi cu fecidrele. 

Oferă armatelor hrana şi masă. 

Cesare Augustul intra pe porțile 

Uvbei Iasigilor ; mândru palat.
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EI iar sacrifică: Nici o bătălie 
Fără a da, deilor rugă n'a dat. 
Vin la altarele sacre, femeile, 
Cum şi feci6rele, albe ca, crinul, 
S6măn câmpiilor ce călătorilor 
Par în deşertele unde Camsinul 
Suflă, cu fiorile lor şi cu arborii 
Cu fructe aure ; cu miă colori. 
Sună citerele, hymnură de glorie. 
Phosphoros scutură pletele aure 
Peste a umbrelor mantă umidă, 
Dea Eudochia dulce cu zimbetal, 
Pare pe Alpius, luce splendidă. 
Ride Cesarelui dupe o măgură ; 
EI vede oştirile dace venind. 
Vede balaurii despicând aerul, 
P'a săgetarilor câtă plutind. 
Chiamă oştirile, apoi sacrifică 
Deilor taurii ; acvile aduce. 
Armele, coifele. zalele ostaşilor 
La ale s6relui raze străluce. 

Regele Dacii s'afiă cu armia 
Înta”o puterică, mare cetate, 
Pe când Sarmatica câtă pădurile Dace-ale munţilor mari le străbate. Marele Cesare sparge întăririle Dacilor din prejur, spre munţă privea, : Va să ia vîrfele unde Decebale Intăriturile sale a avea,
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Ca între ambele corpuri de armie. 
EI pe Decebale va să îl închidă, 

În înălțimile cele sălbatice 
Şi ast-fel să'1 ferece ca, p'o aspidă. 

S'apără ostile Dace cu furie. 

Ei aveaii spadele lor îndoite. 
Datina Perşilor. Ttrei sunt columnele 

Oştii romanilor şi respândite. 
Doă în bătălie intră, iar altele 

Compun reservele cele mai mari. 

Bande germanice, bande barbarice 

Cum şi reservele mari de Triari. 

Cesare Augustul chiamă ostirile 

Şi le încurajă prin mari vorbiri. 

Cesar încalecă, merge înfrunțile 

De cavalerie, ce el veghează ; 

A lucrătorilor câtă cu sapele 

Construe şanţele, ce garantâză 

Castrele, silvele cad sub securile 

Romei teribile. 'Trec veterani, 

E pârtă zalele, coifură şi paveze. 

Ei serv Cesarelui mândri romani, 

Stâguuă cu acvile doă, sunt semnele 

De legiunile care combate 

Dacii la Cesare doi soli trimiseră 

Pacea să ceră lui. „Mare împărate ! 

Die solii Dacilor şi aă Sarmaţilor. 

Decebal regele cere ertare“ 

Pentru-a sa patrie, vărsându şi sângele
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Pentru religie şi ne-atârnare. 
Cesare Augustul, cruntă sprincenele, 
Dice el solilor acest cuvânt : 
„Nu am încredere în cei ce sfarămă 
În ceă ce spulberă un jurământ, « 
Solii plec frunţile, es de la Cesare. 
Solii Sarmaţilor pârtă mantale 
Lungă şi pe capete aii pălăriile; 
Dice Cesarele gardelor sale : 
„Sus peste o măgură tâte trofeele 
„De la Daci şi Sarmaţi, ale "mălţa !* 
Restul armatelor ese prin porţile 
Pretorianilor ; podul plutea, 
Pe ale rîului unde spumatice. — 
Sus pe o măgură ce aurea 7 
Urcă Cesarele, faţă acvilele 
Patru cu numărul, față stindarde. 
Dice pafectilor : „fiii ai Romanilor. 
Juraţă pe s6rele ce pe cer arde 
Să 'nvingeţi Dacia ! cât în tărâmele 
Riîului Istrului, vor domni ei, 
'Ține-vor armele, Roma puterică. 
Fi-va batjocura, sclavilor sei, 
Roma lumilor dâmnă, puterică, 
Nu va să sufere o mică ţ6ră, 
Să'i dea tributele 
Şi să-o amenințe însuşi cu hâre! 
Ast-fel Cesarele dice, dă ordine 
Urbele Dacilor se "nconj6re. 
Mare bătălie este sub câstele
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Urbeii ce Decebal apără. S6re, 

Dioa în umbrele prăstii, săgeţilor, 

Petrilor, nu mai e n6ptea părea. 

Jar a Romanilor fire se scutură: 

Însă din Iocul lor nu se 'torcea. 
Urcă cu scările bravii cu furie ; 

Cad sub torintele lor de săgete. 

Păramă braţele, pepturi şi capete 

Sângele omului cură din plete. 

Umbrele coperă faţa pământului. 

Cerul în pulbere d'aur lumină. 

Luna, cea searbădă lată ca, aria 

Îneca, stelele cum o regină 
Nâcă cu razele hora curtenelor, 

Văile scânteie, sub strălucirile 

Ce face pulberea de licurici. 

Cerul se coperă de nori albi, semănă, 

'Turmelor oilor pe o câmpie. 

Printre nori licură și trece palidă 

Liuna cu fața sa cea argintie. 

Ast-fel cum pe un lac n6tă o lebădă. 

Norii lovindu-se, ea erapi în lac, 

Când şi când fulgeră, bubuie, negură. 

Sus pe munţi negure sînul destace, 

Hora, Frumâselor trece în aere 

Şi cu ghirlandele ce le 'ncunună, 

Din frumuseţile ce le 'neonjură ; 

Aerul recoros ele prefumă. 

Merge cu dânsele Orodel, flueră 

Cum geme apele în vijelii,
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Apoi ca tunetul când luce fulgerul 
Când cade trăsnetul peste câmpii. 
Luna şi stelele luce prin negure. 
Undele rîului saltă în spume. 
Florile frunțile "nalţă, şi arborii 
Dresă 'n sus fiunţile lor în cunune. 
Tremură aerul, viaţa, energia 
Nase pretutindene pe răsărit; 
Zorile rumene înalţănd braţele, 
Dacii pe-a] silvelor virf aurit, 
Nalţă balaurii, caii lor nichegă. 
Bat cu picidrele, muşcă în frîuri. 
Plecă oştirile de cavalerie. 

* Pl6că sălbatecii nudi pân la brîuri 
Și infanteria, purtând săgețile, 
Purtând căciulele nalte pe cap, 

VL Urmă pe regele mare al Dacii, 
Care încalecă pe un sirap 
Iute ca fulgerul, ciulind urechile, 
Întrecând aerul, ride de frâu, 
Fumegă nările, saltă, se svîrcolă 
Urmă ostirile sale spre rii. 

„Ast-fel balaurii sbâră şi eddele 
Se întind, se restrâng şi naintâdă. 
Saii ca păraiele ce alergând tremură, 
Saltă, şi clocotă şi se spumâdă. 
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Colo în silvele cele sălbatece 

Ce semăn norilor cei grămădiţi. 

Unde repaosă hârele munţilor, 

Pruncii cu mumele sunt adormiţi. 

Stelele scutură pulbere aură 

Luna molatecă în spaciii luce, 

Ca o surîdere dulce de vergură. 

Sufiă "n frunzele văii vînt dulce. 

Dorm sub un arbore două reginele 

Memasa, Pesimunt, de la Sarmaţi. 

Criniă şi rosele, aurul stelelor, 

Tugână perii lor, dulci, profumaţ. 

Patul lor fragede brasde de florile 

Câmpului, arborii ce se "melin, 

Razele stelelor, lunei molatice, 

Coperă formele lor dulci de erin. 

Vântul pădurilor resfățând florile 

J6că "n buclele lor răpitâre. 

Dati lor prefumele florilor munților, 

Iai respiraţia lor ardătore.
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Colo şi dincolo strigă vedetele. 
Luna învăluie fruntea în nori. 
Aerul vuvuie, tare în pescere? 
Calcă pădurile; Spanii uşori, 
Repedi femeile dulci şi molatece, 
Ei din tapetele de flori răpiră! 
Strigăte, lacrime. plangeri, se "mprăştie. 
Iată reginele dulci se treziră. 
Din somn în brațele unor ostaşi, 
Şi ca columbele în ghiara şoimului 
Tremură, murmură cu ochi drăgălaşi. 
Zorile rumene, par între umbrele 
Nopţii molatece, razele lor ; 
Dai îndoi6sele flacări umbratice, 
Favor larcinele dulci de amor. 
Deliru-amanţilor sati răpitorilor, 
Noptea 'nvăluie pe jumătate, 
Și aseund flacăra, ce-avde pe fetele 
Junelor frumuseți dulci, delicate. 
Naugeai nicăiri de cât lamentele, 
Şi protestările şi suspinără. 
Cântece tinere ale amanţilor, 
Cu dulcea murmură de Ssărutări, 
Plângeri şi protestări, dulee profumele 
Imbătai sufletul. Buzele rubinii 
Daii sărutările printre lamentele 
Printre suspinele triste şi vii. 
Spanii în castrele lor duc captivele. 
Duoi Spani, reginele două robese. Dacii şi Sarmaţii vin ca să apere
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S6qele, fetele, ce le răpesc. 

Ceă doi regă, tremură d'ură teribila. 

Chiamă cohortele cu solză d'oțel. 

Ei cer bătălie. Dacii, balaurul 

Nalţă pe crestetul unui castel. 

Ei merg pe rîpele cele selhatece 

Vede înaintele stânci coperite 

De stejari şi de ulmi, frasini cu frunţile 

Atingând cețile sus risipite. 

Lasă vederile peste văi fragede 

Plaiuri sălbatece, ochi de păduri 

D'unde fontânele varsă cristalele 

Cu graqi6sele line murmuri ; 

Unde cresc florile, cele mai fragede 

Şi filomelele cânt de amor; 

'Purmele-i se ridic spre-ale cerului 

Domi ca grămedile negre de nor. 

Ambe armatele seamăn pe măgure 

Nisce nori ce se 'nalţ şi se mişe ne ncetat. 

Luciul Maurul un castel conjură : 

Acolo locuia un pileat- 

Ce axe o vergură dulce ca s6rele 

Luciii de vergură e amorat. 

Tată plimbându-se în sînul silvelor 

Verdi când pe crestetul negru vedi luna
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Lucius Maurul n'ataca castelul - 
EI cântă în silvele unde-i fortuna. 

» Cosânzeana mea cea dulce, 
Cu cosiţele de fir, 
A ta gură mică, dulce 
Luce ca un trandafir? 
Când ea trece printre flori, 
Văd trecână două surori; 
Una e dulcele zorĂ, 
Cei-altă e a sa faţă, 
A căriă dalbă dulceță, 
Pare ca raze pe nori. * 

Dar vai! luj Lucius Maur nimica nu “i respunde, 
Şi luna disc de aur în negură se ascunde. 
În vmbra ce se varsă, el de ai săi se pierde, 
Se duce printre umbră pân la o silvă verde. 
Acolo e castelul ce el vede trufaş 
În care e amanta, cu chipul drăgălaş. 

3 
E Si în tăcerea, nopții, în sînul de păduri, Aşa el nalță viersul, şi lăsă dulei murmuri : 

i 

„Ol! suspinul care trece, 
»Mârgă la inima-i rece! 
„Să-i spuie crudu-meii dor 
„Că mă usuc, gem şi mor.
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„Să îmi strângă cu-a sa mână  Î.. 
„Lacrimile ce se 'ngînă. ” 

„Să mă nece în cosiţă, “dă 
„Să-ă beaii miere din guriţă, 
„Unde cresce o garofiţă. 

„Când se revarsă de zori, 

„Când dorm triştii muritori. 

„ Paserea cântă 'n crâng; 

„Numai eii nu dorm, ci plâng. 
» Viaţa mea este amară 

„De la seră pân la s6ră. 

„De la di până la di, 
„Plâng, fără a-mă linisci. 

„Oh! suspinul care trece 
„Mergă la inimari rece! 

„Să-i spuie ei crudu'mi dor 

„Că mă topesc, plâng şi mor. 

„Să-mă strângă cu-a sa mână 

„Lacremile'mi ce se 'ngână.“ 

S'aude o şoptire şi cântece suave, 

E chiar princesa dacă cu albeie ei selave. 

Pe faţa sa scânteie o roă de dimbiri 

Pe gură "i luce un zimbet de fragedi trandafiri. 

Cădea voluptudse rîgânde-le cosiţe 

Pe braţele se 'ngână bobocă de garofiţe. 

Un văl de desfătare ce sînu'i învălea, 

Şi-o rară frăgesime lăsa, a se vedea. 

O buclă ce resare şi buelele"i umbrâse 

Pe sînu'k de zăpadă s'aruncă amorâse;
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Lucind precum lucesce un s6re neguros, 

D'ar fi un s6re negru ! pe sînul ek frumos. 

Acestă frăgesime, şi dulcile“ zimbiri. 

Formeadă drăgălaşul buchet de străluciri. 
EI o iubea, ca viaţa. Ea nu vrea să! audă. 
De şi-l iubea, dar vorbe plăcute îi-le refusă. 

“Aude că el vine cu-armate al lovi, 

Pe când el naintă cu arme. Ea eşi 
Şi merse înaintea lui Luciii să vorbâscă 

Şi cu dulcii ei fermeci pe Luciii să răpâscă. 

Vrea a scăpa, cetatea. — Scânteie plina lună 

Pe o pădure verde, lucesce ca cunună 

Pe fruntea frumus:ţei pe graciosul per, 

Aceste raze d'aur ce coboraii din cer. 

In sînul de pădure la razele de stele, 

Lucesce-o frumuseţe în hora sa de iele. 
Al ei păr se revarsă pe umerii frumoși, 

În valuri negur6se dulci tineri drăgăstoși 

Lucind cum ar străluce un dulce, negru sre; 

În jurui se revarsă, în nâptea trecătăre.+ 

DOMNIȚA 

Un foc dulce aprinde al tăi sufiet feros. 
Vin! şi resuflă un dulce şi drăgălaş miros! 
O strălucite Luciii! iubese a, ta zimbire, 
Acea, suavă dulce şi fragedă lucire. 
Precum iubesc în n6pte pe doma cea senină, 
Acele raze d'aur, acea dulee lumină.
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Vin dintr'un traii de lacrimi şi fă un traiti de fiori. 

O n6pte de amoruri şi să mor până la zori! 

LUCIUS MAURUS 

Din gura ta ce are nectari dulcă şi ceresci, 

Vin, sărutări de roă plăcut să respândesci ! 

Pe ale tele braţe tu drăgăstos mă strânge, 

Şi ca o fi6re dulce pe sînul mei te frânge. 

Domnita rătăcită în părul săi de fir 

Reposă fericită p'un pat de trandafir. 

O faţă drăgălaşă, o fermec ! fericire, 

Ce văd resfățătere prin dulcea ta, zimbire ! 

Aj tei ochi dulci ca viață mă ard şi mă topesc. 

Tu esci minunea dulce de care mă răpesc 

Oh! vin'o lângă mine cu ochii ce str&luce, 

De flacără şi de lacrimi, şi de langore dulce! 

Ca, florea, ce se "'nclina, în vîntul călduros, 

Şi capul său pe fruntei îl plâcă drăgăstos. 

O roă de plăcere cerâscă atunci se varsă, 

Pe dânsul îl îmbată şi fericire varsă. 

Amorul îi deschide cu mânile de crin 

Cu degete de rose, al ei drăgălaş sîn- 

Şi mica ei guriţă surîde dulce, drag 

Revarsă o albă miere ca al munţilor frag- 

La ale lunei raze apare âcea domniţă 

Cu ochii plini de lacrimi, şi rîsul pe guriță.
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S'aude aceste vorbe : îmi. juri a mă urma, 
-Ori-unde mă voiii duce ca draga umbra, mea? 

DOMNIȚA 

Te voiii urma ca umbra, şi cât sunt de frumâsă 
Voiii fi până la morte supusă, credinei6să, 
Îți dai braţul drept l6găn şi sînul mei drept pat 
De crini şi de resure! să fii al mei bărbat. 
Dar dămi cu sănţitate, lealele cuvinte 
Că laşi peste cetate domni al meii părinte ? 
Cetatea, se deschide şi când dulcele zori 
Pe cer revarsă d'aur şi de purpură flori. 
Îlustrul Luci Maur la un altar se duce 
Şi ține a lui mână în mâna ei cea dulce. 
Acestă, este în țâră conchista, cea d'ântâit. 
Când zorile s'arată, că dorm p'un căpătâi 

Iu tabără superbul Cesar August Traian 
Şedea având alături pe junele-Adrian. 
Opt capi de legiune, toţă şed cu gravă față, Şi vîntul serei dulce a lor frunte resfaţă. 
Doi Spani juni capi d'armată staii singuri în picidre 
Cu feţe întristate, cu vorbe răpitore. 
Cesar le dice ast-fel : „Voii mârtea meritați. Prin faptul ce făcurăţi ! nu mai sunteţi soldaţi. Dar nu vă ridie viaţa, nu meritaţi nici morte, In viaţa vOstră tristă, vă fac o altă sârte,
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Să nu mai aveţi dreptul sub stindardul mărit 

Să vă aşezaţi sub arme, căci voi Paţă înjosit. * 

Legionarii fruntea înclină, şi Cesare 

Cu mâna p6la mantei apucă; depărtare 

D'armatele lui cere acestor trădători. 

Şi merge, sacrifică ; iar timpul e la zori. 

Atunci apare Luciu în toga aurată. 

Am câştigat cetatea în n6pte "nconjurată. 

  

  sa 

11
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Dacii credându-se tară, şi învingerea 

Pentru ei de acum, es din cetate. 

Ast-fel torentele strânse de stavile 

Când se vtrs, riură, întăritate. 

Rup ori-ce stabile, gem şi se sfarămă 

Pe stânci sălbatece ce îi opresc. 

Răcnetul omului, sunetul armelor 

"Purbură aerul, nu maă păşesc, 

De cât pe leşele d'omeni, — pe armele 

Celor ce gilele la, ceruri sbâră. 

Vin cei doi Sarmatici regi ce femeile 

Spanii răpiseră — caii lor sbâră. 

Marcius, Erculus, Dura, Sarenticus 

Cad sub lovirile lor cu turbare. 

Fi ai fost gloria pretorianilor. 3 

Saula regele mare al seolaiilor 

Cu Gerus regele de Roxolani. 

Vin în bătălie. Ei cer femeile 

Ce le răpiseră junii Ispani. 

Memesa a regelui Gerus soţie.
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Vine şi Tibia albă cu braţele, 
Tibia sociului rege urma. 
Pe cai ce spumegă şi în cuirasele 
D'oţel s'acoperă. Caii sbura, 
Dar sub a Tibii spadă ce fulgeră 
Cade în pulbere un cap roman, 
Fala, heroilor, Dilius, scirile 
Despre a sa perdere merg la Traian. 
Dice lui Lucius : „dute cu maurii 
Nu mai e Delius! mergi să] resbuni! 
Lucius Maurul calul încalecă 
Pasă cohortele lui de nebuni. 

„Află pe Delius mort în picidrele 
„Cailor. Sângele âncă, curgea. 
Vede pe Saula aspru îl suduie. 
Regele buzele lui le muşca, 
Ast-fel cum se lovesc doi şoimi în stâncile 
Cele sălbaţtece ei se loviră, 
Luptă cu spadele, însă pe paveze, 
Fulgeră, lunecă şi se sdrobiră, 
Lăneile. Lucius gardelor ordonă 
Nimeni femeile a nu lovi. 
Căci nu e glorie se 'nvingă aerul. 
Strânge pe Saula care ”] zări. 
Calul lui Lucius în sânge alunecă 
Pl6că genuchile. Saula vede, 
Iute descalecă, şi ast-fel ca fulgerul 
Iute, la Lucius e] se repede. 
Alba Eudochie vine din aere 
P'un nor de flacăre ea, '] învelesce
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Un ispan Hereia, duce al cohortelor, 

Pare lui Saula şi îi vorbesce : 
N'a fugit Lucius, nesocotinţele 
Sale, de armele“ţă, de faţa ta, 
ÎI fac să caute mai bravi să secere. 

Vino cu Horeia a te lupta! . 

Dice. Dar Saula a vădut s6rele 
Care 'n apunere âncă lucesce 

Şi pe Dacă razele varsă. Viă razele 

Luna pe crestetul munţilor searbădă. 

Pare. Ostirile lupt furios. 

Urba e liberă, Cesar victoria 

Are şi porţile lui ce s'aii deschis. 

Pradă, ucidere, urmă învingerea 

Vieţii îi ursnară crudul abis. 
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În sera protumată, în munță, când blonda lună 

Ca o spheră, de aur lucea în n6ptea brună. 

Reginele sarmate Mamesa, Pesimut 

Se disputait sub arbori pe Orodel plăcut. 

EI e al meii. N'ainte de tine îl ador 

Deci mie se cuvine, de dorul 1uă e mor. 

Nainte sait în urmă, et îl ador ca Viaţa. 

Pe fața, lui amorul a respândit duleâţa. 

Pe mine mă adâră, mi-a dis d'atâtea oră. 

Est i-am făcut ghirlandă din braţul meii de flori, 

Ei i-am dat să sărute în a mea cugetare 

A] meii sîn ce respiră profum şi desfătare. 

De câte ori de sâra şi până despre dori 

Nu am făcut dinti'ânsul un dulce vis de flori. 

Nu cred ce dici regină ! pe mine el adsră, 

De cât el se mă trade, ar fi primit să mâră. 

Dar văd că aceste vorbe nasc cârtă, decă propui, 

Să, augim ce dice el chiar din gura lui, 

Pe cine el iubesce din noi doă, a dice, 

Pe cine o să desemne, va, fi acea, ferice.
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Aşa vorbeaii acele regine ce iubeaii 
Pe Orodel la, dânsul în sâră se duceaii 
La dEnsul se urcară într'o pădure d&să, 
Cânta privigătorul chemând a sa mirsă, 
Vin. Orodel ne spune pe cine ai ales? 
A dis una, corâna frumosului ei ses. 
Frumuseţe dulce cu mâna îmi resfață 
„Ă sa frunte ardândă, ca stâoa pe o esţă. 
Pe tînăra ghirlandă de opt-spre-dece veri, 
Str&luce tinerețea pe voluptoşiă peri 
Aşa precum lucesce bălaia auroră 
Când primă-vâra vine, când văile coloră. 
D'amorurile tte ai sei ochi strălucesc, 
Prefumui fericirei aă că sîni frăgedesc. 
Un puf subţire d'aur, pe braţelei apare 
Ca raza, cea de sâre ce pe nea jocuri are. 
Al săi păr plin de gracii pe sîn i se avântă, 
A cărui dulce formă vederea 0 încântă. & 
Ascultă, gice una cu vocea, sa micrâsă : 
Noi ardem pentru tine de dulci plăceră ceresci. 
Pe cine tu din doă găsescă tu mai frumâsă 
Și care din noă doă e ceea ce iubesci ? 
— Dar Orodel respunde : şi una şi alta'mi place Dar între gi şi n6pte, e alegere a face! 
Și una şi alta are delicii şi plăceri 
Ce fermecă ale n6stre sburdalnice vederi. Ei iubesc o frumâsă din cele opt Lial, Amorul nostru este ceresc şi ideal. El n'are certe, lacrimi, suspine nică curmare Etern el nu cun6sce durere nici schimbare.
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Lial ce aude atuncea aceste vorbe, vine : 

Pe braţele eă albe, cunună de fiori ține 

C'o mie de culore, profumi, desfătători 

Să facă lui Orodel un pat de dalbe flori. 

Pe gura ei surîsul lucesce ca un s6re 

Pe cer. Şi ochii arde de tînără langore. 

Pe sînu-ă se revarsă în valuri al ei per, 

Şi gura, ei respiră profumul cel din cer. 

Reginele surprinse de frumuseţe'i rară 

Pălesc şi le coprinde o gelosie-amară. 

Se duc cu ochil n lacrimi ca nopţile ce sbor 

Când dorile se scaldă în lacrimele lor. 

În capul oştilor merge cu fluerul 

Orodel urmărit de o frumâsă 

Dină a hymnilor cei de pătălie. 

Pârtă pe umere tolbă-aur6să, 

Portă săgețile, arcul. — În vînt, 

Vede pe Maniah fala, Germanilor, 

Ast-fel ca fulgerul norii spărgând, 

Despicând hordele dese-ale Dacilor. 

Rînduri sub braţele-i ageră se "elină. 

Melida, rumenă tinde a arcului 

Cârâă. A Tubetii mână divină 

Portă la inima fiului Rinului 

Vivtul săgeţei că când Orodel 

Gub a lui Sabie esala cântece. 

Cade al Rinului fiii în resbel. 

Orodel hymnele sale le murmură, 

[4
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Ele înflacără daca oştire. 
„Dacă ! pentru patrie, şi libartatea ei, 
Mrtea ostaşului e o mărire, 
Scânteie armele ! plană balaurii ? 
Riure sângele ! nte ca n rîă! 
Ude copitele caiă Carpaţilor, 
Mirarea, şeimilor, fără de rii. 
Plaiul ce lâncedă când bea a norului 
Pldie, şi viaţa lui mai vie pare. 
Bea sânge luncile patrii Dacilor! 
Din rîul sângelui viața, resare !4 
Dice şi oştile Dace se 'nflacără. 
Mor sati daii morţile ne 'ncetat, 

Decebal regele prinde în cursele-i 
Pe Longin un tribun prins el îl ţine.“ 
Regele Dacii scrie Cesarelui ; 
„ Daca, el pace vrea, la pace vine. 
Voi scăpa gilele celui ce 'n temniţă 
Geme.“ Cesarele nu '] satisface. 
Longin în temniţă cere veninu lui 
Mârtea, sa repede! mârte îşi face. 

Eudochia hrănesce în inima/i ură. 
Ea vrea să resbune a frontul ce Oneit 
Păcuse deiţei. — Când duleea purpură 
Poleie, orisonul lăsa, patul săi 
De flori şi de fructe, se sc6lă sub come 
De ambru, ce riur pe corpul de erin 
Se scaldă în mustul de floră şi de pâme Ce varsă în n6pte profumul divin.
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Se 'nvestă cu rochia şi părul împletesce. 

O pâptână o dînă şi patru îi ţin 
Cu mânele câmai, ce dulce auresce 

Îmbracă tunică de purpur, satin. 

Ce ei Cosânzeana presint îi făcuse. 

Cusută de mâna frumâseior dîni. 

Pe frunte cu mână de rose îi puse 

O gînă cor6na cu patru rubini. 

Pe corpu'i ce lăsa ea nud jumătate, 

Ea pune atuncea un văl gracios 

Lucind ca, o rază pe ape-azurate. 

Îi pune opince de Rinoceros. 
Se duce pe caru-i spre bolta, cerescă, 

Şi caiă ea norii în aer suiâ. 

La, Zamolxis mergea, pe deii să răpească, 

Să lase Dacia, Romanii să ia. 

Din car se cobâră la Zamolxis bate. 

Şi întră 'm palatu'i de nori şi Wazur. 

Cum în ale nopţei umbr6se palate 

A) lunei disc pare cu zimbetul pur. 

Ce este o dee cu zimbetul dulce. 

ÎN dice Zamolxis : ea vine roşind 

Şi gura de zimbet divin îi străluce. 

O dee prea crudă, vei tu să se piară 

Un popul, îu numaă să, poţi să-ţi resbuni ! 

Dar deea, respunde : din noile fâră, 

Va nasce Daciei de glorii cununi. 

Din n6pte dă gioa, din jug libertatea. 

Din mârte dă viaţa, un stat strălucit 

Va nasce şi lumiă dând, viaţa, dreptatea
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Trăiva puteric şi fără finit. 
Ursitele a spus'o de faţă tot cerul. 
Deci, nu mai protege pe Dacii perfidi ! 
Ea gice, şi mâna” de crin gonind părul 
Ce cade pe umeri, cu ochiă umidi 
De lacrimi, şi splendigi de dulce langore. 
Aruncă asupră”i cochete priviri : 
„Tu dee esciă crudă, şi nesimţitâre 
D'ard6ndele mele, şi tineră simţiri. 
Mă ţii cu speranțe, şi faci ca să fie 
Răclă şi ură în deiă din cer. 
Când misia-ţi este de viață, armonie, 
Când dragostea este al tăii caracter. 
Deschide tu mie, al tăi sîn, permite 
Să savur profumul de rose, de crini. 
Și voile tale vor fi "mplinite. « 
Dar deea în sînu'i încă suspini. 
Vedi, dice ei deul : frumâsă RFudochie, 
Pământul şi cerul își dai sărutări. 
'Tot este un farmec, d'amor, de junie, 
Tot varsă plăcere, prefum, desfătări, 
Vin lasă tu sinu'ți amorului dulce 
Cu mâna de rose să '% dea, resfățări, 
Şi gura ta suavă ca, roa ce luce 
Să s6rbă amorul ceresci sărutări. 

Din a le tele dalbe, surîse, graci6se, 
Sincere jurăminte, ardinte resfățări 
Din dulcele-i suspine şi lacrimi amorâse Din gura ce respiră profum de sărutări.
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Şi dulcea, ta privire ca primă-vera, dulce 

Ce 'n fundu umbros al iernii desfătător străluce. 

Şi din bujorii ce 'mmugur pe sînul teii de nea, 

Ei am făcut un l6găn etern de resfăţără 

În oră-ce diminâță; dar când vaă! sâra, pare, 

Ast legăn de plăcere mai mult nu mai erea. 

Ah! crudă şi trufaşă! tu nu mă mai iubescă! 

Pe un rival în braţu'ţi de flori tu îl primesci. 

Şi laşi pe sînu'ţă velul la gracioşi zefiri, 

Să-i sufle să-i arate în iarnă trandafiri! 

  

Ce gici tu, o mare deii, soţ şi părinte, 

Aici chiar vei să savuri amorul ceresc? 

În faţa natureă, dar aduţi aminte 

Că geii cer şi stele, pământ ne privesc ! 

Dar deul în braţe soşia sa strânge, 

O purpură arde obrezui de crin, 

Şi capu” ca crinul pe sînu'i să frânge 

Pe arborul vieței, pe peptul divin. 

Se splendidă cerul, pământul se "nfloră 

Se 'nroă, plutesce, se scald, se cobor, 

Tot până când pare suava auroră 

Profumă, murmură, se "'mbată d'amor. 

O câţă de aur învăluie patul 

De rose, delicii, plăceri şi delir. 

Şi razele dilei poleie palatul. 

Tar dea, se-ascunde în părui de fir. 

Mergi ! gice Zamolxis, va trece Dacia 

Lui Cesar. Decebal veniva în cer.
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Să 'ncete vărsarea de sânge! armonia, 
Şi pace respingă acest timp de fer! 
Dar voiii ca, Dacia, cu-armele 'n mână 
Să moră, mai bine de cât a, se da. 
Să moră ori-ce ţâră când nu e stăpână. 
Când ea amenință d'a se înclina!« 
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Cesare Augustul dupe o măgură 

Vede bătălia ce înceteadă. 
"Trecând cu gardele pretorianilor 

Ochii de acvilă pe văi crunteagă. 

Cere să "'ncalice, caii sosese 

Cu cavaleria plâcă armatele 

N6ptea cu armele ei strălucesc. 

Lăncile: Dacilor fulgeră 'n pavede. 

Intră în zalele cele de fer. 

Ese prin spatele, câstele eroilor. 

Din ambe armatele cei mai bravi per. 

Capuri ce sabia taie stai palide, 

Stmăn cu stelele triste, pălite 

Ce par în nopţile t&mnei cei s6rbăde 

De ale norilor unde 'mvelite. 

Câmpii sub sângele care îi coperă 

Par că se satură sângele a bea 

Fi respiug sângele, viersul învingerei 

Cu a] durerilor la cer trecea. 

Cine îşi pierd armele, luptă cu ghiarele,
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Dinţii, şi s6rele pe cer roşesce. 

Dacii fug şi revin, muşcă genuchile 

Murului de ostaşi strânşi ce'i opresce. 

Urlă pădurile, armele scânteie. 

Ca licuririle negrului nor 

Ce se 'nflacără, mare confusie. 

Stâncile se ridic. — Munţii cobor. 
Silvele frunţile plâcă ; săgețile 
Respira, morţile ; măndrul Cesar 

Svârle săgețile d'aur cu vârfele 
Peste Daci şi Sarmaţi. Dacii dispar 
Ast-fel ca umbrele care din rîpele 
Intră în pesceră de s6re 'nvinse. 
Apele Tibisce curg murmuratece. 
Unde bătălie nu se 'ntinse. 
Pescii cu solgi de argint jcă. Din muntele 
Tabeii Tibiscul ese spumând. 
Dinele munţilor, iele frumâsele 
Lângă rîii hora, lor dulce adună 
Spală pici6rele ce-a, stropit sângele, 
-J6că în ghirlandele cale de spumă. 
Dioa, Romaniloâ, spune îuvingerea, 
Însă învingerea, e trecătâre. 
Dacii aji rîpele şi cu cetăţile. 
Sarmiseghetuza e în pici6re. 
Plâcă Cesarele, duce armatele 
P'ale Istrului maluri în jos. 
Unde sunt, punţile, mai jos de porţile 
De fer, pe istirul cel furtunos. 
Merge, sacrifică deilor taurii.
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Staii fața, armatele trei legiuni. 

Şi cu stindardele cele cu acvile. 

Toţi aveaii coifele la pept, cu mânele. 

Cesare ordonă către tribun. 

Să plece oştile contra neamicilor. 

Plâcă. La Cesare i se arată, 

Capi de aă vecinilor, care căduseră. 

Jură cu armele ei să combată, 

Mândri în rândele imperatorelui. 

Ostea Cesarelui conjură munţi 
Vede Colonia mândră în palate. 

Unde se 'ndorie marmura n punți. 

Cesare încalecă, chiamă oştirile 

Ce mai remasesă într'o cetate. 

Unde pe porţile merge în sus. 

Însă Decebale pacea Cesarelui 

Cere prin solii sei, pare supus. 

Pl&că, cohortele nenumerabile 

Precum sunt crimele celor tirani 

Şi laşităţile celor ce hearele 

Rabdă şi tremură de mii de ani. 

Conjur cetăţile dace, dintr'ânsele 

Toţi lupt cu-armele, tot este brav. 

Luptă cu-energie, luptă cu inimă. 

Vrea, să se spulbere şi a nu fi sclav. 

  

Întm'o cetate fomea, se 'ntinde şi devâră. 

Acestă fome crudă îi surpă, îi omâră. 
12
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Nu pot nici să mai lupte, mai mulți sunt desperați. 

Eşiră din cetate, se lupt, şi sunt scăpață 

Cei mulţi ţin un consilii Zarabi şi Iliphori 
Şi popolul cetăţii femei şi luptători 
De trebue să mâră sai ca, să vieţuiască. 
Să trecă în sclavie, şi jugul să primeecă. 
Un preot june ânsă să urcă pe un mur. 
Şi arătând cu mâna la cei ce '] împrejur. 

- Lasa aceste vorbe mărețe să resune : 
Fraţi fără libertate, ce este-o naţinne? 
„Un popul ca şi omul aicea pe pământ, 
De e născut, el are să fie un cuvânt 
EI are dreptu 'nviaţă să nu aibă tyran. 
Căci numai cel din ceruri e mare suveran. 
“Pop6rele ce sufer a, lor viața "n sclavie, 
Nu sunt de viaţă demne, mai bine numai fie 
Noi să nu facem ast-fel, mai bino să murim 
“De cât sub lanțul Romii sclavi să ne umilim, 
Acela ce de mârte se teme, ca să fie 
Aici în lume liber, e demn a fi 'n sclavie. 
O frați, bătrân şi june, popor toți să inurim! 
Propui să se adncă un mare vas cu vin. ” 
Intr'6nsul să s'arunce veninul ce ucide. 
Să bem toţi pân la unul din crudele licuide ! 
Să mă urmaţi pe mine. E cel d'ântâii voi bea: 
Vedeţi, că bătrâneţea nu 'ncinge câma, mea, 
Şi pentru mine viața avea speranțe âncă 
De glorie, de bine, nu sunt âncă pe stâncă De unde cruda, morte răpesce-un muritor. Aveam în lume âncă, plăceri dulci de amor. 

D
o
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Dar fără libertate, o viaţă nimic n'are 

Mai tristă ca mormântul, ca mârtea, sînu'i are. 

EI dice. Se aduce un vas, se varsă vin, 

S'aduce o cupă încă; se pune în vas venin, 

Şi preotul cel june, ântâiiă ia; cupa plină. 

O bea, şi se-abate şi fruntea” se înclină. 

Atunci începe o scenă teribilă 'n popor. 

Femeile sărută pe micii fii lor. 

'Toţă se îmbrăţişegă şi mor cu bucurie, 

Şi ei suferă mârte, să nu fie m sclavie, 

Spre a nu fi sclavi. O mumă cu pruncul ei la sîn 

Bea, pruncului ridându-i, îi da să bea, venin. 

Colo copilul plânge, şi tînăra, fecidră, 

Logodnicul sărută nainte ca să m6ră. 

Mai dincolo mulţi cântă cu voce de dureri 

Şi dice etern adio la viaţă, la plăceri. 

Cum beat din cupă merge pe piață şi sabate. 

| Şi în dureri ei mâre,.dar ei ai libertate. 

Când toți adorm de morte Romanii aii intrat. 

Şi văd tabloul morţii, mult toți ai admirat 

Virtutea unui popul, ce vrea să nu mai fie 

De cât să viețuiască sub jug şi în sclavie. 

Ezis a lui Decebal lucesce maiest6să 

De o albeţe rară sub c6ma, negur6să. 

Strălucitâre umbre ce pe al nopţei sîn 

Cu razele de stele pierdute se îngân. 

E dulce, e frumâsă, dar rumena să gură 

Desvoltă a sa suavă şi fragedă purpură.
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Ca rosa, când se umple de roă delicat 
Lacrime dulci ochii se umple ne 'ncetat. 
Şi fruntea ei ca crinul ce în păleţe piere 
Se pl&că p'a sa mână, ea cade în tăcere. 
Decebal se arată, cu coiful fluturând. 
Cu o cuirasă d'aur, el intră surîdând, 
Şi merge către dânsa, precum un meteor 
Lucind înainteadă în contra unui.nor, 
„Tu plângi soție dragă, tu plângi ca trandafirul 
Când roa aurorei revarsă 'n cer porfirul. 
Plângi tu, frumâsă s6ță, ursita ce-a luat. 
Fortuna, ce ne lasă, când ea m'a favorat ?* 
Nu! dice lui regina, — la răi cum şi la bine 
Ei sunt a ta femeie, şi te iubesc pe tine. 
Romanii să învingă şi tot facă mormânt. 
Si glorie şi viață, şi tronul piră 'n vânt, 
Tu să rămâi în viaţă, nimicu nu maj dorese, 
Ei te-am iubit pe tine. Decebal te iubesc. 
Te duci să'ţi espui Viaţa, de voit avea, putere 
Să 'nving acâstă crudă şi turbure durere, 
Să mai trăiesc, sati pâte reii viața s'o ridic! 
Dar spune, o Decebal, o dragul mei amic.! 
O suflete prea dulce al sufletului mei, Tilia m'are parte, de loc în sînul teii ? 
Decebal îi respunde : o dulcea mea, femeie 
O frumuseți divine ce formă o dulce dee. O suflet plin d'am6re, ce 'n viață strălucesce Ca aurora, dulce, în care înfloresce, 
Speranţe, strălucire, dorinţi şi pur amor, De am iubit pe alta vr'o dată voi să mor. 

PO
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* AX însă o rivală; dar. nu este Tilia 
E ţâra ta frumbsă ca tine, e Dacia. 

Si astă-gi pentru dânsa, permite'mi a muri ! 

De escă gel6să, dragă, de dânsa poţi a fi! 

Ea trece â sa mână pe fruntea lui umbrâsă, 

Ai crede o stea ce trece pe doma 'ntunec6să, 

O rază de speranţă p'o viaţă de dureri, 

Sat p'o gîndire tristă un vis drag de plăceri. 

Si ale sale buze săruta dalbă mână 

Si lacremile sale cu sărutări se 'ngână. 

EI plâcă şi îi dice : Ei daca voi peri, 

De cât să cagi tu sclavă... nu sclavă... vei muri! 

ÎN dice ea : sunt fiică din regii de altă dată. 

Si nu voii viața alt-fel de cât neatârnată. 

Cetatea cea mai tare s'asedie îndată 

Câmpiile le 'nâcă Cesariana-armată. 

La, Cesar se plec unii, şi alţii se omor, 

Iar alţii staii în luptă şi cu curagiii ei mor. 

Romanii împreună cu toţi ausiliariă, 

Panoni, Germani, liră, Dalmaţi, popoli barbari 

Escaladă cetatea cea mase şi în munţă 

Castelele nălțate de Daci pe sterpe frunți. 

Îi bat; dar perd Romanii mulți 6meni în lovire. 

Săgeţi ca plâia iute se varsă pe ostire. 

Romanii ure pe muriă cetăţii, iar Cesar 

Ia scire că inemicii învingători se par 

“Trimite ajutre şi el însuşi al6rgă 

Cu tâtă a sa armată ruşinea lor să ştergă. 

Pretoriana gardă. bătrânii veterani 

Vin toți romani mândri, iai mrtea ca romani. 

i 

i 
|
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Traian ajunge atuncea cu Maurii călără 
Ostaşii lui se urcă pe muri c'un fel de scări. 
Un dac de o putere teribilă ridică 
O piâtră, el abate Romanii şi îi strică, 
Plec Dacii 'n alte castre, un stâg dac mai plutesce 
Bălaur, el atrage la el tot, ce găsesce. 
O altă bătălie începe mai amară 
Ostaşii pasă rîul cu dibăcie rară, 
Frumâsele pasă cu gura microsă 

Tot horul lor danță cu dragi modulări 
De talii suave, snave mişcări 
AI lor ochi când câna o lasă, se 'nchid 
Puțin braţe în langor liquid 
Când ei iar aruncă ardinde săgete 
De flacări pe spate undâză lungi plete. 
Pe frunte diademi şi formele lor 
Ce-ale mişcărilor gragii color. 
Le dară de viaţa lumine pe feţe 
Şi nică un văl corpul cu dulce albeţe 
Nu coperă alta de cât un văl fin 
Ce când se desface de vînt p'al lor sîn, 
Când iar se lipesce şi forme frumâse 
Desemnă, boboci de rose amordse, 
Şi crinii din care vei rose născând. 

La Sarmiseghetuza, trece Cesarele ; 
Acolo Decebal tâtă armată
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Strânge. E finele vieţei şi patrii. 

Geme în inima sa întristată. 

Cine pe calul s&ii pare ca negură 

Ce ?n vijeliile negre umbresce 

Cerul şi văile, fulgeră armatele 

Romei magnifice şi le sdrobesce ? 

Luce prin pulbere, ast-fel ca flacăra 

Care în fumul eă luce măreț. 

Vede pe Cesare, ochii se "mflacără. 

Cură asupra lui, mândru, semeţ. 

Dea Eudochia albă cu braţele, 

Vede în pericolul săii pe Cesar. 

Sb6ră ; pe Cesare, lasă să fluture 

Coma, ce riură dulce nectar. 

Vîntul se "mturie, pl6ia cu spumele 

" Cade şi fulgere şerpuie foc. 

Licură trăsnete, repedi sparg aerul 

Şi p'ale stâncilor crestete joc. 

Arborii făşie şi "melin frunțile 

Ca secerişele, ainbele oştiri 

Se opresc, gemete, strigăte, țipete. 

Spun deşirările printre martiri. 

"Trece al Dacii rege cu oștile 

De cavalerie. EL e călare 

Scânteie sabia "n mâna bravului 

Şi eu Marz ochilor Dacilor pare. 

Intră prin porţile Sarmiseghetuzei 

Căcă intanteria sa s'a sdrobit. 

Dupe rampartele trei ; el scăpată. 

Însă puterile i lati părăsit. 

183
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Intră Cesarele pe când Decebale 

Intră în palatele-i şi se abate. 
Tilia splendidă de frumuseţele”i 
Vine. cu restele cele sarmate. 

Tu gemi, o mare rege, îi dice ea frumâsă 
Ca dulcea auroră părând în nopţe-umbrâsă. 
Pe umerii se varsă cosiţele de fir. | 
Vin-o, gice ea, căci sînii ambrosia respir, 
Vin Decebal, o dulce şi pură sărutare 
Să mergem unde viaţa, dureri şi pătimi n'are. 
Să mă omori pe mine și tu âncă să mori 
Să-ţi puie pe mormântu'ți ghirlandele de fiori. 
Vei străluci o rege, în ngra-eternitate, 
Vin! mârtea, e un bine când ea dă libertate! 
Ba dice, şi îl strânge cu mânele de crin 
Pe sînui, şi îl sărută cu buze de rubin. 
De lacremele sale îi scaldă a lui față, 
Ca roa pe o fl6re în alba diminsță, 
Conplângerii amorâse, suspine, iesfățări. 
Murmură dulce "n sînu'i, se sparg în sărutări. 
Ea trage a lui spadă şi sînul îşi pătrunde 
Şi cade la piciore'i. Decebal îi respunde : 
Plăntând în sînu”i pala, murind triumfător, 
Prumâsele la, cerură port sufletele lor. 

Da II 

Regina dacă cere copilul săit bălaiă, 
Ce vine cu surîse pe buze ca un plaiă



TRAIANIDA 
185 

Purtând pe frunte rose ; în braţul eă se 'nclină 
Lăsând să strălucâscă al lui per de lumină. 

O! dice muma tristă, de când ai înflorit 
În viaţă nici o dată atât nu te-am iubit. 
Ai frică tu de morte ? Nu mumă adorată! 

Sunt fiul lui Decebal, şi al tăi? Oh! nică o dată! 

Dar Viciles anunţă că domnul cu mândrie, 
A preferat să moră de cât a fi "n robie. 

Ea bea veninul morţii şi pe copilul seii 

Strângând la sîn îi dice : bea, escă copilul mei. 

Şi sărutându'i gura suavă, dulce pară, 

Cu flacără împarte veninul cei ombră. 

Şi vocea sa, resună un cânt consolător, 

Vestind o noă viaţă mai dulce 'n viitor : 

,„ Dormi, copile dormi, dormi pe al mumii sîn 

Somnuţi va avea dulce deşteptare | 

Vom merge la cer unde viăța n'are 

Patimi, nică dureră, nici sclav, nică stăpân. 

Dormi, copile dormi, să renască în cer 

Unde nu e chin, nu este trădare, 

Unde omu drept şi o faţă are 

Unde nu supus la jugul de fer. 

Unde tot e numai aur, Dumnedeii. 

Tot e sănătate, tot e fericire 

Lacremile nu sunt, totul e zimbire 

Interesul este gonit ca un r&ii.“ 

Când Cesar ia de scire că Dacii se supun 

Adună marii preoți, tot cei prefect, tribun,
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Pe Adrian îl chiamă, şi ast-fel îi vorbesee : 
„Escă demn de ori ce onre! o Adrian ! primesce 
„Ast diamant ce Nerva ca dar mie mi-a dat, 
„Când de moștenitoru'* am fost ei proelamat.* 
Toţi frunţile înclină. Eroul fericesc, 
Şi un Cesar înta"6nsul în viitor privesc. 
Termină adunarea şi sacrifici aduce 
La dei, în capitală doresce a, se duce, 
Căci Dacii pretutindeni acum erati sdrobiţ, 
Sai morți. Sarmaţii, Burii ucişă sai fugăriți. 

"Dar Vicilis s'aduce cu mânele legate. 
„Lu vei muri, îi dice Cesar, om de păcate. 
„Lu ăă făcut tot răul, prin intrigi, îndemnări, 
„La ame pe Decebal, infame resculări !* 
„Cer gragie îi dice, Ya ta mărinimie. 
„Eă n'am trădat pe Cesar. Sunt Dac, şi datorie 
„Fii am făcut, o- Cesar, în ast-fel următor. * 
„Cesar ridică capul şi pare gânditor. 
„Să 1 lase să trăiască ! şi liber el vorbesce 
0 Dâmne ! mari tesauri în rîi sunt îngropață 
„De Decebal. Daţi ordin îndată, să-i luaţi ! 
„Căci nimeni nu cunâsce ei unde locuesce, 

lar dea e frumâsă, pe umerii de ninsâre 
Se varsă a sa cosiţă în valuri gălbidre. 
În partea unde părul, se lasă riurând, 
II vegi pe nesimţite în crinii albi murind. 
Al ei braţ ure albețe, şi o dulce rotunjire 
Ca braţul unei-amphore de jasp în strălucire,
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Pe gura sa lumină ca roa p'un bujor 

Și sînul de dăpadă prin v&lui lucitor. 

La capiştea lui Isis Traian e învitat 

De preoți. E se duse d'ai săi tribuni urmat. 

E plin de lume templul, acolo Iliforiă 

Ce sunt preoți, venind deii ca rugătorii, 
Traian avea pe trunte corână de stejar. 

Poporul atuncă ese din templu, şi Cesar 

Rămâne cu tribunii. Şi preoţii ilifori, 
Aduc p'ale lor brațe ghirlandele de fiori. 

Statua deci pare un dise solar şedând 

Pus între doă ere de vacă, un tron parând. 

Un sunet se aude, un fremet în altare, 

O uşă se deschide şi preotâsa pare. 

Şi toți genuchiă plâcă, afară, de Cesar. 

Pontiful ia în mână, un aurit pahar, 

Serviciul se începe cu o libaţiune; 

S'aude o cântare, un hyma, o rugăciune, 

O horă de fecidre cântaii cu vocea lor 

Şi Izis se arată ca luna, dintr'un nor. 

“Traian sacrifică floră p'ale eă altare, 

lar Izis ține n mână o cheie de intrare 

În lumea cea-l-altă, în lad şi Paradis. 

Cesar s'iniciadă la cultul deii Izis. . 

Fa are forme dalbe, ce doi măceşi cunună, 

„Ca, valul el palpită, albesce şi profumă. 

Piciorul de copilă în gracioşi condură, 

De purpură şi d'aur, revarsă un rîi de nuri. 

Şi mâna albă, mică, ce are ca o flâre, 

O dulce frăgesime, şi rose răpitore ;
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: zi TR dea o on6ră sub nume diferite, 
& a E ae forme, serbări deosebite, 

ți ($6u famolxis ;Dochia, eii fac o trinitate 
îti Şyfultul "i este cult de moralitate, 

SigPnclină ai sei ochi dulei în jos, 
ȘPTespândesce "n templu prefum delicios. 
Cesar privea pe dee şi părea, abătut, 
Şi dice aceste vorbe ce cu viersul lui plăcut : 
Dar spuneți mie, preoți, îi întrebă Cesar 
Secretul ce-are cultul? Iar preotul primar 
Respunde : mare Cesar, nici o formalitate, 
Pe voi nu vă supune, o mare împărate ! 
De vrei să sciă cum facem cu alți din muritori ? 
Îi duc ântâiui la baie, şi încununați de flori 
Îi duc iar către templul, dar dupe ce le spune 
Doctrinele secrete şi iati abluţiune. 

„La templu se închină şi jură către cer 
Să facă dece gile şi nopți un post sever. 
Atunci ei vin la templu, la care lume multă 
Pe cei ce întăiază la cultul geii ascultă. 
Cesare lasă templul, iribunii la banchet 
Se duc şi aici festine splendide îi aştept. 
Ca, deele, frumâse, dulci şi desfătătâre, 
Formează o ghirlandă în astă sărbătore. 
Un dulce vin spumeadă în cupele în flori, 
Invită la plăcere streiniă "nvingători. 
Acolo ei la, mese pân zorile înflor 
În n6pte se îmbată de hymnuri de amor 
Şi orele dulci sbâră şi se întorn la ceri 
Revarsă peste inimi o roă, de plăceri. 
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Cesar consultă oracolu de viitoru sei 

Oracolul îi dice : „Cesar pe tronul teii 
Tu vei muri atuncea când vei lăsa în lume 

O glorie splendidă şi partie ţi-or da nume!“ . 

Un om cărui tu bine vei face pe pământ, 

Gelos da, ta mărire, va risipi în vânt, 

Tot ce-ai făcut tu mare şi demn şi glorios. 

Căci omul fii al morţii se nasce 'nvidios. 
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