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E D U C AŢ I O N A L

La mormântul lui Aron Pumnul

Îmbrac\-te în doliu, frumoas\ Bucovin\,
Cu cipru verde-ncinge antic\ fruntea ta;
C-acuma din pleiada-]i auroas\ [i senin\
Se stinse un luceaf\r, se stinse o lumin\,
Se stinse-o dalb\ stea!
Metalica, vibrânda a clopotelor jale
Vuie[te în caden]\ [i sun\ întristat;
C\ci, ah! geniul mare al de[tept\rii tale
P\[i, se duse-acuma pe-a nemuririi cale
{i-n urm\-i ne-a l\sat!
Te-ai dus, te-ai dus din lume, o! geniu nalt [i mare,
Acolò unde te-a[teapt\ to]i îngerii în cor,
Ce-ntoan\ tainic, dulce a sferelor cântare
{i-]i împletesc ghirlande, cununi mirositoare,
Cununi de albe flori!
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Te plânge Bucovina, te plânge-n voce tare,
Te plânge-n târguire [i locul t\u natal;
C\ci umbra ta m\rea]\ `n falnica-i zburare
O urm\-ncet cu ochiul în trist\ l\crimare
Ce-i sim] na]ional!
Urmeze înc\-n cale-]i [i lacrima duioas\,
Ce junii to]i o vars\ pe trist mormântul t\u,
Urmeze-]i ea prin zboru-]i în cânturi tânguioase,
În cânturi r\sunânde, suspine-armonioase,
Colò, în Eliseu!…
(1866)
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Din str\in\tate

Când tot se-nvesele[te, când to]i aici se-ncânt\,
Când to]i î[i au pl\cerea [i zile f\r\ nori,
Un suflet numai plânge, în doru-i se avânt\
L-a patriei dulci plaiuri, la câmpii-i râz\tori.
{i inima aceea, ce geme de durere,
{i sufletul acela, ce cânt\ amor]it,
E inima mea trist\, ce n-are mângâiere,
E sufletu-mi, ce arde de dor nem\rginit.
A[ vrea s\ v\d acum natala mea vâlcioar\
Sc\ldat\ în cristalul pâr\ului de-argint,
S\ v\d ce eu atâta iubeam odinioar\;
A codrului tenebr\, poetic labirint;
S\ mai salut o dat\ colibele din vale,
Dorminde cu un aer de pace, lini[tiri,
Ce respirau în tain\ pl\ceri mai naturale,
Vis\ri misterioase, poetice [optiri.
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A[ vrea s\ am o cas\ t\cut\, mitutic\,
În valea mea natal\ ce undula în flori,
S\ tot privesc la munte în sus cum se ridic\,
Pierzându-[i a sa frunte în negur\ [i nori.
S\ mai privesc o dat\ câmpia-nfloritoare,
Ce zilele-mi copile [i albe le-a ]esut,
Ce auzì odat\ copila-mi murmurare,
Ce jocurile-mi june, zburdarea mi-a v\zut.
Melodica [optire a râului, ce geme,
Concertul, ce-l întoan\ al p\s\rilor cor,
Cântarea în caden]\ a frunzelor, ce freme,
N\scur-acolo-n mine [optiri de-un ginga[ dor.
Da! Da! A[ fi ferice de-a[ fi înc\ o dat\
În patria-mi iubit\, în locul meu natal,
S\ pot a binezice cu mintea-nfl\c\rat\
Vis\rile juniei, vis\ri de-un ideal.
Chiar moartea, ce r\spânde teroare-n omenire,
Prin vinele vibrânde ghe]oasele-i fiori,
Acolo m-ar adoarme în dulce lini[tire,
În visuri fericite m-ar duce c\tre nori.
(1866, 17/29 iulie)
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La Bucovina

N-oi uita vreodat\, dulce Bucovin\,
Geniu-]i romantic, mun]ii în lumin\,
V\ile în flori,
Râuri res\ltânde printre stânce nante,
Apele lucinde-n dalbe diamante
Peste câmpii-n zori.
Ale sor]ii mele plângeri [i surâse,
Îngânate-n cânturi, îngânate-n vise
Tainic [i u[or,
Toate-mi trec prin gându-mi, trec pe dinainte,
Inima mi-o fur\ [i cu dulci cuvinte
Îmi [optesc de dor.
Numai lâng\ sânu-]i geniile rele,
Care îmi descânt\ firul vie]ii mele,
Parc\ dormita:
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M\ l\sar\-n pace, ca s\ cânt în lume,
S\-mi visez o soart\ mândr\ de-al meu nume
{i de steaua mea.
Când pe bolta brun\ tremur\ Selene,
Cu un pas melodic, cu un pas alene
Lin în calea sa,
Eol pe-a sa arp\ blând r\sun\toare
Cânt-a nop]ii dulce, mistic\ cântare,
Cânt din Valhala.
Atunci ca [i silful, ce n-adoarme-n pace,
Inima îmi bate, bate, [i nu tace,
Tremur\ u[or,
În fantazii mândre ea î[i face cale,
Peste mun]i cu codri, peste deal [i vale
Mân\ al ei dor.
Mân\ doru-i tainic colo, înspre tine,
Ochiul îmi sclipe[te, genele-mi sunt pline,
Inima mi-e grea;
Astfel, totdeauna când gândesc la tine,
Sufletul mi-apas\ nouri de suspine,
Bucovina mea!
(1866, 14/26 august)
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Ce-]i doresc eu ]ie, dulce Românie

Ce-]i doresc eu ]ie, dulce Românie,
Þara mea de glorii, ]ara mea de dor?
Bra]ele nervoase, arma de t\rie,
La trecutu-]i mare, mare viitor!
Fiarb\ vinu-n cupe, spumege pocalul,
Dac\ fiii-]i mândri aste le nutresc;
C\ci r\mâne stânca, de[i moare valul,
Dulce Românie, asta ]i-o doresc.
Vis de r\zbunare negru ca mormântul
Spada ta de sânge du[man fumegând,
{i deasupra idrei fluture cu vântul
Visul t\u de glorii falnic triumfând,
Spun\ lumii large steaguri tricoloare,
Spun\ ce-i poporul mare, românesc,
Când s-aprinde sacru candida-i vâlvoare,
Dulce Românie, asta ]i-o doresc.
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Îngerul iubirii, îngerul de pace,
Pe altarul Vestei tainic surâzând,
Ce pe Marte-n glorii s\ orbeasc\-l face,
Când cu lampa-i zboar\ lumea luminând,
El pe sânu-]i vergin înc\ s\ coboare,
Guste fericirea raiului ceresc,
Tu îl strânge-n bra]e, tu îi f\ altare,
Dulce Românie, asta ]i-o doresc.
Ce-]i doresc eu ]ie, dulce Românie,
Tân\r\ mireas\, mam\ cu amor!
Fiii t\i tr\iasc\ numai în fr\]ie
Ca a nop]ii stele, ca a zilei zori,
Via]a în vecie, glorii, bucurie,
Arme cu t\rie, suflet românesc,
Vis de vitejie, fal\ [i mândrie,
Dulce Românie, asta ]i-o doresc!
(1867, 2/14 aprilie)
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Când privesc zilele de-aur a scripturelor române,
M\ cufund ca într-o mare de vis\ri dulci [i senine
{i în jur parc\-mi colind\ dulci [i mândre prim\veri,
Sau v\d nop]i ce-ntind deasupr\-mi oceanele de stele,
Zile cu trei sori în frunte, verzi dumbr\vi cu filomele,
Cu izvoare-ale gândirii [i cu râuri de cânt\ri.
V\d poe]i ce-au scris o limb\, ca un fagure de miere:
Cichindeal gur\ de aur, Mumulean glas cu durere,
Prale firea cea întoars\, Daniil cel trist [i mic,
V\c\rescu cântând dulce a iubirii prim\var\,
Cantemir croind la planuri din cu]ite [i pahar\,
Beldiman vestind în stihuri pe r\zboiul inimic.
Lir\ de argint, Sihleanu — Donici cuib de-n]elepciune,
Care, cum rar se întâmpl\, ca s\ mediteze pune
Urechile ce-s prea lunge ori coarnele de la cerb;
Unde-i boul lui cuminte, unde-i vulpea diplomat\?
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S-au dus to]i, s-au dus cu toate pe o cale nenturnat\.
S-a dus Pann, finul Pepelei, cel iste] ca un proverb.

Eliad zidea din visuri [i din basme seculare
Delta biblicelor sânte, profe]iilor amare,
Adev\r sc\ldat în mite, sfinx p\truns\ de-n]eles;
Munte cu capul de piatr\ de furtune detunat\,
St\ [i azi în fa]a lumii o enigm\ nesplicat\
{i vegheaz-o stânc\ ars\ dintre nouri de eres.
Bolliac cânta iobagul [-a lui lan]uri de aram\;
L-ale ]\rii flamuri negre Cârlova o[tirea cheam\,
În prezent vr\je[te umbre dintr-al secolilor plan;
{i ca Byron, treaz de vântul cel s\lbatic al durerii,
Palid stinge-Alexandrescu sânta candela-a sper\rii,
Descifrând eternitatea din ruina unui an.
Pe-un pat alb ca un lin]oliu zace leb\da murind\,
Zace palida vergin\ cu lungi gene, voce blând\ —
Via]a-i fu o prim\var\, moartea-o p\rere de r\u;
Iar poetul ei cel tân\r o privea cu îmb\tare,
{i din lir\ curgeau note [i din ochi lacrimi amare
{i astfel Bolintineanu începu cântecul s\u.

Mure[an scutur\ lan]ul cu-a lui voce ruginit\,
Rumpe coarde de aram\ cu o mân\ amor]it\,
Cheam\ piatra s\ învie ca [i miticul poet,
Smulge mun]ilor durerea, brazilor destinul spune,
{i bogat în s\r\cia-i ca un astru el apune,
Preot de[tept\rii noastre, semnelor vremii profet.
Iar Negruzii [terge colbul de pe cronice b\trâne,
C\ci pe mucedele pagini stau domniile române,
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Scrise de mâna cea veche a-nv\]a]ilor mireni;
Moaie pana în coloarea unor vremi de mult trecute,
Zugr\ve[te din nou iar\[i pânzele posomorâte,
Ce-ar\tau faptele crunte unor domni tirani, vicleni.
{-acel rege-al poeziei, vecinic tân\r [i ferice,
Ce din frunze î]i doine[te, ce cu fluierul î]i zice,
Ce cu basmul poveste[te — veselul Alecsandri,
Ce-n[irând m\rg\ritare pe a stelei blond\ raz\,
Acum secolii str\bate, o minune luminoas\,
Acum râde printre lacrimi când o cânt\ pe Dridri.
Sau visând o umbr\ dulce cu de-argint aripe albe,
Cu doi ochi ca dou\ basme mistice, adânce, dalbe,
Cu zâmbirea de vergin\, cu glas blând, duios, încet,
El îi pune pe-ai ei frunte mândru diadem de stele,
O a[az\-n tron de aur, s\ domneasc\ lumi rebele,
{i iubind-o f\r\ margini, scrie: „visul de poet”.
Sau visând cu doina trist\ a voinicului de munte,
Visul apelor adânce [i a stâncelor c\runte
Visul selbelor b\trâne de pe umerii de deal,
El de[teapt\-n sânul nostru dorul ]\rii cei str\bune,
El revoac\-n dulci icoane a istoriei minune,
Vremea lui {tefan cel Mare, zimbrul sombru [i regal.
.............................................................................................
Iar\ noi? noi, epigonii?… Sim]iri reci, harfe zdrobite,
Mici de zile, mari de patimi, inimi b\trâne, urâte,
M\[ti râzânde, puse bine pe-un caracter inimic;
Dumnezeul nostru: umbr\, patria noastr\: o fraz\;
~n noi totul e spoial\, totu-i lustru f\r\ baz\;
Voi credea]i în scrisul vostru, noi nu credem în nimic!
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{i de-aceea spusa voastr\ era sânt\ [i frumoas\,
C\ci din min]i era gândit\, c\ci din inimi era scoas\,
Inimi mari, tinere înc\, de[i voi sunte]i b\trâni.
S-a întors ma[ina lumii, cu voi viitorul trece;
Noi suntem iar\[i trecutul, f\r\ inimi, trist [i rece;
Noi în noi n-avem nimica, totu-i calp, totu-i str\in!
Voi, pierdu]i în gânduri sânte, covorbea]i cu idealuri;
Noi cârpim cerul cu stele, noi mânjim marea cu valuri,
C\ci al nostru-i sur [i rece — marea noastr\-i de înghe].
Voi urma]i cu r\pejune cuget\rile regine,
Când, plutind pe aripi sânte printre stelele senine,
Pe-a lor urme luminoase voi asemenea mergé]i.
Cu-a ei candel\ de aur palida în]elepciune,
Cu zâmbirea ei regal\, ca o stea ce nu apune,
Lumina a vie]ii voastre drum de roze sem\nat.
Sufletul vostru: un înger, inima voastr\: o lir\,
Ce la vântul cald ce-o mi[c\ cânt\ri molcome respir\;
Ochiul vostru vedea-n lume de icoane un palat.
Noi? Privirea scrut\toare ce nimica nu viseaz\,
Ce tablourile minte, ce sim]ea simuleaz\,
Privim reci la lumea asta — v\ numim vizionari.
O conven]ie e totul; ce-i azi drept mâne-i minciun\;
A]i luptat lupt\ de[art\, a]i vânat ]int\ nebun\,
A]i visat zile de aur pe-ast\ lume de amar.
„Moartea succede vie]ii, via]a succede la moarte”,
Alt sens n-are lumea asta, n-are alt scop, alt\ soarte
Oamenii din toate cele fac icoan\ [i simbol;
Numesc sânt, frumos [i bine ce nimic nu însemneaz\,
Împ\r]esc a lor gândire pe sisteme numeroase
{i pun haine de imagini pe cadavrul trist [i gol.
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Ce e cugetarea sacr\? Combinare m\iestrit\
Unor lucruri nexistente; care trist\ [i-ncâlcit\,
Ce mai mult o încifreaz\ cel ce vrea a descifra.
Ce e poezia? Înger palid cu priviri curate,
Voluptos joc cu icoane [i cu glasuri tremurate,
Strai de purpur\ [i aur peste ]\râna cea grea.
R\mâne]i dar\ cu bine, sânte firi vizionare,
Ce f\cea]i valul s\ cânte, ce punea]i steaua s\ zboare,
Ce crea]i o alt\ lume pe-ast\ lume de noroi;
Noi reducem tot la pravul azi în noi, mâni în ruin\,
Pro[ti [i genii, mic [i mare, sunet, sufletul, lumin\ —
Toate-s praf… Lumea-i cum este… [i ca dânsa suntem noi.
(1870, 15 august)
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