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Precuvântare.
Trei sunt treptele poesiei: lirica, epica şi dramatica.
Fie-care poet se inspiră mai întâiu prin un cântec,
îş descopere prin ver o doue stihuri mai lungi seu mai
scurte simţimentul inimeî sale; îş cântă dorul 5 îş versă
focul durere!; îş bucimă bucuria. E r poesia simţimentului de măiestrii prosodieî s’a clasificat în categoria
lirică.
Pentru a fi cineva poet chiar liric, trebuie să fi
primit încă din nascere darul poesieî, căci decă va deveni
poet numai de scoală, cu toată învăţătura sa, va bucima
când ar trebui să se tînguiească, şi-şî va vărsa focul
durerel, când ar trebui să-şi cânte dorul, căci poesia
sa va fi artificiala ăr nu artă adevărată.
Natura nu sufere nici o siluire, nu scie de şcoala
noastră, er adevărata artă numai pe natură să poate
rezima. Poesia artificială va fi şi va remănea tot de-auna sarbedă şi netrebnică.
Poporul Român a primit dela natură un mare dar
de poesiă. ţ)ic poporul şi nu voiesc nici de cum a
confunda acest cuvânt cu dicerea de naţiune. Căci,
pe cănd poporul din mijlocul său a promovat tot de-auna adevăraţi poeţi, naţiunea, pe lîngâ pleiada „nemuritorilor^ nostru — a produs o mulţime de poeţi, care
n’a fost in stare a-şî căstiga un loc cuviincios nici
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măcar pe prima treaptă a poesiei, de cum să ajungă
pe planul epic, pe care barzii din popor, au cuprins
un spaţiu destul de larg. Dovadă cântecile numite „bătrenesci."
Precât e de bogată literatura română in producţiuiu lirice: atât este de lipsită de poesiî epice. (De
opere dramatice n’avem ce vorbi acum.) Acestea le am
$is cu privire la poesia de artă 6r’ nu la poesia po
porală.
Afară de „Aprodul Purice" din pana ilustrului
C. Negruzzi, pe care însuş V. Alexandri îl numesce
cel mai de frunte prosator român, după cum şi este
în adevăr; afară de „Dumbrava roşiă," a laureatului
principe-poet V. Alexandri; şi in line afară de: „Miron
şi Florica" idila lui Iacob Negruzzi a fiului demn de
tată-său C. Negruzzi, eu unul nu am cunoştinţă de
nici o .lucrare originară română in genul epic, care să
fiă demnă de imitat.
Cele doue dintăie opere, de şi eminente in toate
privinţele, are să-şi mulţămescă popularitatea, respăndirea lor in cele mai depărtate cercuri, mai cu samă
sujetului lor eroico-patriotic. Intr’o epocă, unde să perduse pănă şi urma unui prilej, prin care România să-şi
poată arăta hărnicia ei in faţa lumei, unde sugrumată
prin voinţa unanimă a puternicilor ei vecini, lăngezea
in trândăvia inacţiunei seu ce era mai rău, să freca
in interior, in această epocă, imaginele măreţe ale unui
trecut glorios, trebuia să fiă pentru rîvnitorul de mă
rire popor, investite cu un farmec copleşitor; deci
operile, coprinţlend atari imagine trase de penelurile
unor artişti nemuritori, trebuiă să intimpine admiraţiunea universală.
• ■ •

A treia scriere epică, citată aici, idila Miron şi
Flori ca, nu presintă acelaş sujet măreţ; nu este un
mândru tablou istoric, ci un modest peisagiu. Toată
atracţiunea sa zace in coloritul plăpând, care ne far
mecă inima cu o mulţămire nedefinabilă lăsând mintea
noastră in un repaos liniscit. Şi totuş, când a fost vorba
să aleg intre cele trei capete de operă, pentru a scoate
una din ele in lumea cea mare, presentăndu-o intelegintei Germane prin o traducere in limba lor, alesei
modesta idilă, preferai peisagiul cel pacînic, plinului de
viâţâ tablou istoric.
Pentru ce?
Pentru că streinul nu putea gusta cu acelaş simţiment ca Românul descrierea faptelor măreţe, săvârşite
de eroii străbuni; pentru că streinul a cărei generaţiune de acum, nu aurise incâ de Romănî decât numai
ca de nisce vasali ai Turcului, ar fi luat o asemenea
descriere drept o fanfaronadă copilărească. Astfel eu
in loc de a recomanda literatura Română, aş fi expus-o
să fiă desconsiderată spre ocara istoriei necontestabile
şi spre hula frumosului şi a sublimului.
Alesei deci idila Miron şi Florica, şi făcui bine,
căci tabloul de vieţa ţerănească, depins prin versurile
lui Iacob Negruzzi cu atâta măestriă, plăcu Germanului,
care găsi într’însa pe lingă farmecul clasicitătel încă
şi atracţiunea de care tot de-a una este însoţită de
scrierea obiceiurilor streine. In adevăr această idilă
fu intimpinată de criticii germănî cu laude călduroase.
Succesul dobîndit astfel îm insufla dorinţa de a
mă incerca şi eu pe acest teren al poesiei, presentănd
Romănilor un poem epic originar.

Acum se născu întrebarea, ce fel de sujet să-mi
aleg.
Să iau ver o episodă din vieţa vechilor eroi? ver
un fapt măreţ, ver una din isbândele minunate ? Nu
puteam, căci lumea nu se mai interesa de fapte bătrâ
nesc!, acum după ce se desceptase leul romăn, şi să
vârşise minuni pe câmpiile Bulgariei. Sujet eroic numai
din cea mai recentă istoriă aş fi putut alege, căci la
vechituri numai voia să asculte nimeni. Dar mă trejii
prc tărţliu! Alţii, mai sprinteni decât mine mi-o lua
seră pe dinainte cu: „Plevna,“ Griviţa," cu „Curcani"
şi „Roşiori," repetând aceste sujete cu şi fără graţiă
pănă ’n infinit. Nu mă putui decide de a arunca pe
fiitorui copil al musei mele in acest noian — acum eram
să ţlic cancan, poetic.
Alesei deci sujetul, pe care ’1 veţi cunoasce, decâ
veţi avea răbdarea de a ceti următoarele versuri; âr
cetindu-le, binevoiţi a fi cu indurare, şi a le lua in
nume de bine, chiar decâ — in contra dorinţei, ba
chiar in contra asceptărilor mele, s’ar intimpla, să nu
vă fiâ după plac.
Braşov in luna lui Mărţişor 1879.
R otorul.

Cântul I.
Vremea vechiă.
In casă la holteiul bătrân, dar bun glumeţ
Mergeam noi căt’ o dată, pe când eram băieţi,
Ca s’ascultăm cum spune amicul cărunţit
De lucruri din vechime şi cate a păţit,
Pe când era el june şi negustor vestit,
Pe când trăgea el mărfuri de fel de fel cisit.
„Acum e lesne treabă d’a fi neguţător," —
ţ>icea bătrânul nostru cu ’n ton impunător —
„Acum te duci in cale cu frac şi cu baston,
Şi şeşll ca prin odaiă pe pernă in wagon.
In vremurile mele pe drum până să pleci,
Cu multe şi mărunte căta ca să te freci,
Erai silit să afli un car şi căluşel
In stare ca departe s’ajungl mergând cu ei.
Merinde indestule cătai să duci cu tine,
Căci altfel de stomahu-ţî şleu nu era prea bine,
Şi de mâncări scăzute p’acolo nu sciai.
In <jioa cea dintăiă mergeai cum mai mergeai,
Dar calea mai departe cu cât să tot lungea
Tot astfel şi urîtul in car te cuprindea,
Picerile ne ’ntinse şeţlend se încleşta. —
Lăsaţi-me nu-ml spuneţi de vechia vremea mea
Nebun cel ce oftează şi plânge după ea," —
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La aste vorbe aspre din cap noi clătinam,
Căci cu ocara ceia de loc nu ne uneam.
„Sărmana vreme vechiă, — pliceam deci moraind —
„Părinţii nostrii doară mai bine vor fi scind,
Cu cât era mai bună, ca vremea de acum;
Adese ori la cină grăind de ea, nî-o spun *
Apoi din morâire schimbându-ne in glas,
Vorbeam cu graiul tare şi cu aprins obraz:
„Dar Domnule, ean spune, câştigi acum atât,
Ca şi in vremea vechiă p© care ai hulit?
Acum să ’ntrece lumea, aleargă fie cine
S’ajungă intre semeni mai mare şi mai bine.
Nu sciî de concurenţă de traiul amărît,
De lupta nesfîrşită în veacul cest urît,
In care necinstitul d’asupra sus remâne
Pe când cinstitul n’are, cu ce să-şi ia el pâne?
ţ)eu, nu mai e credinţă in lucrurile sfinte,
Şi nu e umilinţă de fiu câtră părinte,
Şi sluga nu e slugă, stâpînul nu-i stâpîn!
De căt la bani la alta aţii nu te mai inchini.
Ba vremea-i rea acuma şi nu e cum a fost,
Atăt doar înţelege chiar omul cel mai prost!“
Bătrânul in tăcere pe noi ne asculta,
D ’a noastră înfocare a milă cam zîmbea.
„Mai staţi puţin,“ ne ţtise in pripă răspunzând, —
„Căci voi cu vremea nouă aţi pus un prea rău gănd
De vremea cea bătrănă cu laudă vorbiţi,
Pe când pe ea voi numai din spuşe chiar o sciţi.
Aflaţi, că vremea nu e, nici bună, dar nici rea
Ci chiar ca o hârtia nescrisă este ea!
Şi binele şi răul tot voi pe ea îl scriţt
Vorbind de vreme astfel pe voi vă ocăriţi, —

—
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„D am fi noi numai singuri in lume pe pâment“ —
Strigarăm toţi d’odatâ şi învrăjbiţi vorbind, —
„Atunci ar fi cu dreptul d’al d’astea să ne spunl!u
„Sciu feţii mei prea bine, că voi toţi sunteţi bunî,“ —•
Respunse er bătrenul, apoi mai ţlise el:
„Şi eu in tinereţe, fiind un băeţel,
Dela părinţi tot astfel de vorbe auŞiam,
Şi eu tot vremea vechia cu ei o lăudam.
Căci ei era de viţă, ee-i ţlice burgezească,
Deprinşi cu uşurinţă prin lume să trăiască,
Cu privilegiu patente şi alte nedreptăţi,
Feriţi de multă trudă, greoi de reu invăţ
Cu vremea înse lumea din somn a tresărit,
Spre toţi cei cu patentă urglă s’a pornit.
Părinţii mei atunce s’au plâns, s’au văerat,
Să blastăm libertatea pe mine m’a ’nvS'at,
Voi dragii mei ve plângeţi de vremea ce s’a dus,
Voi cari toţi ve trageţi din viţă de supus.
De scumpa libertate p’atunci nu să scia,
Nedreapta tirăniâ prin lume stăpînea.
Părinţii vostrii însă de clacă au uitat,
Căci ţleu ei după dînsa, sciu bine, n’au oftat.
Iş plâng ei tinereţea, nu vremea cum era,
Căci ved pe di ce merge cu căt era mai rea.
Vorbiţi de folosinţă şi spuneţi de cîştig,
Dar de robia cruntă nu pomeniţi nimic.
E drept că sluga slugă atunce remănea
Şi nici odat’ p’o treaptă mai naltă n'ajungea. “ —-

Cam aste ş’ încă alte bătrenul ne spunea,
Cănd vorba despre timpuri pe noi ne ajungea,
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Apoi lnândurşl sama d’o dat’ se întorcea,
Şi er de drum şi cale din vechiu ne povestea.
Dar noi ca toţi băieţii in contra i făceam
Şi drăş calea vechiă cu foc o lăudam,
ţlicend, eâ nu să poate să fiă aţii mai bine,
Căci este mai cu risic a merge cu maşine,
Că nu numai primejdia ar fi cu mult mai mare,
Ci că nici poesiă nu afli aţii pe cale.
Au nu era poetic a merge p’unde vreai
Şi ori unde ţi-ar place sâ te oprescî, să stai ?
E r drumul teu de astăzi îţ e in fer croit,
Şi mergi tot fără ticnă, căci totul e pripit.
Aţi! afli de mâncare pe drum, dar ce folos,
Abia te-ai pus la masă fi etă că te-a scos
Din tabiet şi poftă cu clopot sunător
Mănându-te a goana in carul pornitor.
Voiescî, ca să ţi mai spunem de fumul gros şi greu,
De vuetul cel straşnic, ce durduie mereu?*
„Destul, destul ajunge, — bătrenul respundea,
Şi astfel vorba lungă d’odatâ ni-o tăia, —
„Destul, căci limba voastră ca trenul s’a pornit,
Şi alta şi. tot alta intr’una aţi vorbit! —
Ve dragă poesia cea vechiă de pe drum,
De vreţi ca s’o conoasceţî, ve spun de ea acum.

Cântul II.
Pusta.
VS plângeţi de iuţeală, fiind că nici odat’
Prin pusta ungurească ci\ carul n’aţi umblat,
Căci deca ver o dată p’acolo aţi fi mers,
Din raintea-ve untul nu cred că s’ar fi şters,
Chiar astăzi când v’aţi duce cu carul cel de foc
Aţi vrea mai grabnic încă să treceţi prin cel loc.
ţ)ic loc şi nu $ic locuri de şi adese dat’
In depărtare lungă s’arată câte-un sat,
Dar orizonul astfel de rare ori se schimbă,
In căt a ta privire in dar prin giur se plimbă,
Căci nu ve$f alt nimica, de căt ce ai ve$ut,
Şi nu sci ajt nimica, de cât ce ai sciut.
Er’ deeă monotonul de mers te a adormit,
Şi peste ore multe din somn ai tresărit,
De sigur ţi se pare, că tot in loc ai stat
Căci mai nimic in giuru ţi d’atuncî nu s’a schimbat.
Precum pe marea largă cănd mergi intr’un vapor
Nu ve$î nici o schimbare de seara până ’n zori,
Tot undele acelea şi tot aceiaşi nori,
In cât călătoria îţ pare fără sp.or:
Tot astfel şi pe pustă intinsele livezi,
De drumul teu brăzdate nemărginit le veţlî.
Făntăna cu prăjina ce ’n stînga părăsesc?,
Când te descepţl din somnu-ţi in stînga le găsescî,
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Şi erăş ve$I pe barza pe lîngâ lac păşind
Ş’au^î in depărtare doi câni in sec lătrând.
Spre dreapta inse erăş! cocioaba o zăresc!
Şi clâilo cu fbnul tot lîngâ ea găsesc!. . . .
Ce amintire scumpă, dar plină de fior!,
Im pomenesce claia de fen mirositor!
Dar vorba nu e bine s’o iau pe dinainte
Şi să mî încurc povestea prin graba de cuvinte.
M’intorc deci unde stasem, să nu rup firul lung,
La cele pomenite cu vremea o s’ajung. —
Vorbeam de pusta largă şi par’ că ve spuneam
Cum toate neschimbate chiar după somn găseam,
ţ)ic 6nd: precum fusese cănd ochi! ai inchis!
Aşa vedl tot şi toate, când drăş! i-ai deschis.
Chiar cele doue turle departe ce ai ve^ut
Cu carul teu in fugă ^eu par’că s’a ’ntrecut,
Căci nu-i deosebire de turlele d’ătunei,
Precum nicî chiar de satul in care a s’ajungl.
E tot ca şi acela prin care ai trecut,
Păn să adorm! in caru-ţî tu incă n’ai putut.
Aflând c’ai mers o postă ş’o bucăţică incă,
Te prinde o mirare nespusă de adîncă,
E r’ căscâtura gata grozav o isbucni
Pe jumetate cale pe buză-ţl s’a opri,
Ba chiar şi a Buride te vei cerca puţin,
Uitând pentru o clipă de cel urît cu chin,
De-i sci că bucăţica aici pe unguresce
Mai lungă de căt postea cea ’mpărâtească este.
Dar gura descreţită curend să va ’ncreţi,
Cănd er’ la drum cu silă vei sta a te găndi. —
Ci 6tă poesia! Eu nu cred că doriţi,
Ca ver o dat’ in faptă d’aproape s’o priviţi. “ —
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„Greşesc!, şi încă tare“ — aşa i respundeam,
Şi nicî de cum in glumă ci serioşi vorbeam.
„Ce este poesia? Au lucrul grandios?
Şi ce e pentru omul necontestat frumos?
Născut in astă ţeră de munţi impresorată,
Iţ pare că in lume nu-i altă mai bogată,
Şi nu e mai fromoasă ca ţeara noastră scumpă
Pe care totuş alţi! nicî ochi! nu*şl aruncă,
Dar noi copil ţări cântăm extasiaţî:

Pe culmea cea mai naltă a munţilor Carpaţî
Se ’ntinde o ţeră mendră şi bine cuvăntată,
De Domnul intre toate iubită şi ornată.
Şi seamănă cea ţeră a fi un larg palat,
Măreţ, întins şi luciu, in care-i aşezat
Cu har şi ’mbelşugare tot ce-i mai graţios,
Şi mai măreţ in lume, mai bun şi mai frumos.
Un bria de munţi o ’ncinge, ca zidul o cetate,
Dintr’ insul ici şi colea si ’ntinde se desparte
Şi merge până ’n centru-i ca proptitoare valuri,
Un şir de dealuri nalte, măreţe pedestalurî. —
Şi mai presus de brîul muntos de prin pregiur,
Se ’nalţă doue culme mai nalţi ca cei lalţi muri,
Cu fruntea încununată d’o rară diademă
D’a luciei ninsoare pre falnică amblemă.
Ca duoi giganţi stau denşi! la ambele fruntare
Şi necurmat îş cată in faţă fie care.
Păduri se ’ntind stufoase in carii ursul umblă
Ca domn cu stăpînire in voia sa să plimbă.
Aproape d’aste locuri cu clima cea geroasă
Se ’ntind pământuri şede şi large şi mănoase,

-
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In carii bivoli negrii a lene dormitează,
De plaiu depărtate in somnul lor visează.
Şi astfel meŞa noapte trâiesce împreună
Cu mâţia ţii aice in armoniă bună.
Aici ştejarii, bravii trufaşi spre cer înalţă,
Coroana lor bogată de fragedă verdeaţă,
E r colo e o mare de grău şi de porumb,
In care călăreţul se perde de afund.
Aice o livade cu flori mirositoare,
Păraie cristaline curgend răcoritoare,
Cascade, cataracte mugind cu groază mare,
Ce peste stânci grozave in nori de spumă sare.
Curgând mai înspre vale părăul răcoros,
Se schimbă şi se face un rîu mâiestuos
Şi rîul prăvâlesce in albia-i afundă
Comori de aur galben cu fie-care undă.
Pe viîa de pe dealuri, alt aur curgător
Resare ’n viţa deaşă . . . cel vin îmbătător!
Aşa e veŞi Ardealul, aşa e ţera mea,
Şi d’a voi destinul murim toţi pentru ea! . . . .
VeŞi nene ce simţire in senul meu nutresc,
Dar rău nici chiar de pustă să Şic nu îndrăznesc,
Căci cea cămpiă seŞă de noi munteni hulită,
Să Şice că-i cu farmec şi ea împodobită.
Că are climă lină — nu dură variată,
C’acolo şi viaţa mai rar e sbucimată.
Plăcerile câmpiei, Şic, că su mai delicate,
Şi trebuiesc in pace, netulburat gustate.
Că stâncile vîrfoase, cascada spumegăndă;
Şi cataractul groaznic pe ei ii înspăimântă,
Pe cănd pe noi cu farmec poetic ne incăntă. —
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Torentul e al nostru, al lor e linul rîu,
Stejarul e al nostru, al lor mănosul grău,
La noi varietate, la ei statornicie!
Mai bun resboiul vecinie, cât pacea au sâ fie? —
Prin raonotoane câmpuri susţii câ ai trecut,
Atunci minunea puşti de sigur n’ai ve$ut.
Adeseori s’arată p'e câmpul şe$ şi lat,
Un chip de nălucire măreţ şi resfăţat.
PalaturI de rubine şi cete cu şalvare.
Cămile inpodobite cu scumpe de covoare!
S’arată Libanonul cu cedrii cei faimoşi,
Apoi er caravane de călători pompoşi,
E r nu tot munţii ceia şi tot acele văi!
Ce e mai variu oare, cest chip ori munţii tei ?
E r omenii p’acoio mai veseli de cât noi,
Trăesc, şi să desfată şi nu sciu de nevoi! “ —
Amjascultat băiete la toate, ş’am tăcut “ —
Respunse-acum bătrenul, — „dar pre te-ai întrecut,
Căci nu e neam in lume mai crunt şi mai tîlhar,
Ca viţa de p’acolo cu sânge de tătar.
Din cele ce voi spune, de mă veţi asculta,
Dreptatea vorbei mele îndată veţi vedea.

Cântul III
Ciarda.
Pe lângă rîul Tisa, aprope de un lac,
Era un han, o ciardă o casă de conac.
Aici adese oare p’atuiice conaceam,
Căci mai tot înspre seară p’acolo ajungeam.
Clădirea era mare, pustiă, alb spoită,
Stătea in pusta largă şi nu era ’ngrădită,
Numai de fen in claie era impresorată,
Ce nu lipsea d’acolo, căt sciu eu, nici odată.
Hangiul era ungur, hangioaca ungurancă,
Cu faţa prea blâjină şi bună gospodancă.
Un papricaş ca densa doar nimeni nu gătea,
Nici gulaşul ca dinsa vr’un om îl potrivea.
Avea tot carne bună, d’un gust şi de-o dulceaţă,
Dar tac — să nu m’apuce cumva vr’un rău de greaţă
Bărbatul ei hangiul pre mult mă ’ndatora,
Căci densul tare bine de caii mei vedea.
D’aproape cunoscinţă făcusem eu cu ei,
Pe faţa lor cinstită puneam un larg temeiu. —
Adesea prin cea pustă de jafuri auream,
Ba chiar cu jefuiţii pe drum mă intîlneam,
Spunăndu-mî că in ciarda cutare seu cutare,
In somnul lor cel dulce tîlharii ii calcară.
Atunci de groază mare firesce me împleam.
Şi ca s’ajung la ciardă îngrabă stăruiam.
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Căci ca Ia vechii prietin! nic! chiar acas la mine,
Nu me credeam sîraanul mai sigur şi mai bine.

Era spre primăveră, acum vr’o cine! $eci anî,
Cănd er spre ciarda albă in drumul meu soseam.
Hangiul era vesel, hangioaica ocupată,
Căc! ciarda era plină de oaspeţi îndesată,
i Ţiganii din lăută la ciardaşe trăgeau,
Flecăi cu plete negre sărind mereu jucau,
Er’ oameni! in vîrstâ din cupe vin sugeau
Ciocneau des intre sine şi bend la joc priveau.
Cănd am intrat in eiardă creijui că e vr’o nuntă,
Dar veselia casei mi se păru prea cruntă.
Apoi nici o femeiâ la masă nu şedea,
Şi nicăiur prin casă vre una să vedea,
Un lucru foarte straniu, ba chiar aţiţător,
Şi cănd băgai in seină me luâ ca un fior,
Căci îm veni a minte de cele ce îş spun
Adese călătorii, cănd se ’ntîlnesc pe drum.
De hoţ! cu plete negre, jucănd şi banchetănd,
Şi călători! pacînic! cu barda ucigând.
O dată chiar in carte sciu bine că ceti,
D’o doamnă, d’o grofină, la bal cum o porni,
Din sat in vecinie, ea singură c’un domn,
Şi cum au mers ei noaptea perdend întregul somn,
Şi cum şi ei in eiardă de jucători au dat,
Şi cum grofina doamna cu ei toţi a jucat.
Grofina fiind doamnă şi bună jucătoare,
Scăpase neucisă; dar eu scăpa-voi oare?
Aşa cu frică mare in mine me ’ntrebam,
Şi chip de mântuire să aflu me sileam.
2
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Ţiganii din lăută mai tare tot ţliceau,
Flecăiî din călcâie mai aspru tot dedeau.
Era un sgomot mare adevărat vîrtej,
Simţeam cum mi se stringe a sec al meu gîtlej.
Cu nici un preţ din lume, aşa eram decis,
N’aş ti remas in ciardă, mai bine ’n câmp deschis.
Apoi in urmă eară aşa am cugetat,
Că chiar pe drum afară cu greu aş fi scăpat,
Căci cei tîlhari pre lesne cel drum mi-ar fi tăiat.
Cam astea ş’incă alte prin cap mi se ’nverteau,
Şi cumpătul găndirex de tot mi’l zătigneau,
Cănd eată că hangiul prea tainic îm grăiesce,
Să dorm in car afară şoptind mă sfâtuiesce;
Căci sgomotul din ciardă ml ar fi cu supărare,
Cu mult mai lin şi bine aş odihni afară,
Apoi odaia ’n care dormiam de ordinar,
Era aţii ocupată d’un negustor porcar,
De ceia care colea in colţ se ospăta
Cu cei din giur adese ciocnea şi închina.
Hangiul bravul prieten, şi el e ingrijat,
— Gândeam atunci in mine, — şi ml dă mintosul sfat,
El nu vrea să me sparie, să ml spună că sunt hoţi
Flecăiî şi bătrîniî şi cei l’alţî oaspeţi toţi,
Afar de unul poate, ce $ise că-i porcar.
Cu toate astea sfatul nu fuse in zadar,
Căci eu veţlend că omul de mine se ’ngrijia,
Făcui aşa cum densul pe mine me ’nveţa.
Acum cu pacea minţii şi foamea mi se ’ntoarse,
Cerui deci de mâncare; d’ar n’avea de căt oase,
Căci oaspeţii mâncase tot ce era cărnet,
Şi m’aleseiu cu foamea alături c’un banchet.
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Păn’ să me duc afară, ca să mi aseern in car,
Privii puţin cu pizmă la grosul de porcar,
Căci densul norocosul avuse ce mânca,
" Pe cănd o foame mare grozav me sfâşia.
Şi el şeţlend la masă de teamă îş ridea,
Cu toţi tîlhariî frate de cruce se prindea.
Ce-i drept banchetătorii nimic nu-i a făcut,
Ci ’n altă neagră cursă sermanul a ca^Lut.
Cănd me gândesc acuma de căte ori am stat,
Tot in odaia ceia cu nopţi întregi .culcat,
MS mir, cum de scăpasem! . . . dar ce ŞLic, ce vorbesc
PrS repede d’o dată înspre sfîrşit grăbesc.
Staţi să le luăm de-a rîndul, pre cum s’a petrecut,
Şi cum atunci acolo cu ochii am veţiut.

EşiI flămend din ciardă, lăsându-i banchetănd,
La ciardaşe nebune neobosiţi jucând.
Era cam frig afară, un cer de tot senin,
Cu sclipitoare stele nenumerat de plin,
Un vent de primăveră puternic adia
Prin trestia d’alăturl cu vuet şuera.
Era ca voci plângende, ca ţipete de prunci,
Ca vaete de oameni, pe cari i străpungi . . .
In ciardă încetase acuma mai de loc,
Şi sgomotul lăutei şi .tropotul de joc.
Eu stăm pitit in caru-mî pe perină lungit,
Şi ascultam la vuet din nou inmărmurit.
Mi să făcea că vine acum toţi cei tîlhari,
Ca să me jefuiască, se me ucidă ’n car.
In adever din ciardă de-a rîndul ei eşiră
Şi unii chiar plecară, er alţii zăboviră.
2*
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Eu ’m reţineam suflarea ea sâ aud mai bine,
Să sciu, decă să duc ei seu vin eu toţi spre mine.
Urla mereu prin trestii cu hohot şi ţipare,
Şi nu puteam aude de urletul cel mare.
Dar ventul făr de veste şi glasuri îm aduse,
Şi aucjil cum unul o mare vorbă spuse:
„Să omorîm pe cela ce doarme colo ’n car,
De nu voescî s’ucidem pe grasul de porcar “ ! —
Fusese armoniâ cel urlet depărtat,
Cu vorba cea păgînă d’acum asemănat.
Doream se isbucneascâ orcanul îsel mai crunt,
Să ducă pe spurcaţii in iadul cel afund.
Dar ventul chiar atunce puţin se linisci
Şi vorba începută deplin o au$iî:
„Să omorîm! răspunse un glas cam răguşit, —
Dar nu acum fertate căci nu e potrivit.
Porcarul să trăieascâ, căci pre l’am îndrăgit,
De când paharul vesel cu mine a ciocnit.
E r negustorul cela“ — aici un vuet nou,
Seu frica făr de seamăn făcu să n’auţl eu.
Me ridicai pe pernă ţinăndu-mî capul sus,
Şi intindeam urechia mai bine să au$.
Urla, urla cu ţipet şi straşnic şuera,
Şi vorba tâlhărească nu să mai aurlea.
E r când şuerătura puţin pe loc stătu,
Pe ducă find tâlharii, aşa mi se păru,
Şi par că răguşitul in ducă ar fi spus:
„Porcarul mi-este prieten şi cugetul am pus,
Fiindu-ml drag sărmanul de rele sâ’l feresc,
Deci nici pe negustorul să vatăm nu ’ndrăsnesc,
Căci fără gălăgia noi nu l’am mântui,
Er aurind vr’un trapăt porcarul ar sări!“ . . .
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Aice erâş ventul cu răcnet isbucni,
Urechia-ml destupată din nou im asurzi,
Stătui aşa o vreme abia mai resuflănd,
Cuprins de lerbinţealâ şi totuş tremurând,
Dar să ve spun intogmai cât timp am ascultat,
Şi cănd de osteneală cuprins âr m’am culcat,
Aceasta nu-s’ in stare; eu insum nici odat’
Cu toată stăruinţa curat nu am aflat.
De sigur nicî atâta nu cred că aş fi $is,
Că n’ar fi fost năluca cea spaimă, seu vr’un vis,
Căci nu sciu, să me taiâ. Atâta mi-e in gând,
C’a doua dimineaţă me pomenii flămând.
Eram topit de foame, slăbit de străduire,
Şi nu aveam nădejde ca să mi reviu in fire,
Căci nici acum in ciardâ afar de vin vr’un pic,
Fiind de dimineaţă, gândeam n’a fi nimic.
Dar totuş cum e omul: să ’ncrede in noroc,
Chiar cănd a sa nădejde i s’ar fi stins de loc,
Nici eu făr de ’ncercare să plec nu am voit,
In ciardă deci d’acolo din caru-mî, am grăbit.
Er cănd intrai pe uşă d’o dată am simţit,
Miros de sânge proaspăt; chiar pete am zărit,
Şi incâ pete roşii; atunci am socotit,
Că a tăiat hangioaica vr’o vită negreşit.
Acum stetea la masa hangiul lingă ea,
Şi dintr’o pungă lată bani albi ei numera,
Zărindu-me in uşă hangiul tresări,
Hangioaică cea blăjină d’o dat se ’ngălbeni.
Ci etă-i cum se spariă gândii acum zîmbind,
Doar căci cu bani in mână şi numerănd ii prind.
Dar astfel e cojanul, sghîrcit şi ne ’ncre^ut!
Să nu stric prieteşugul, făcui că n’am veţlut.
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„Au numai pentru mine tăiatul ai pripit?
Viţelul seu purcelul ce astăzi ai junghiat,
E pentru mine lele d’un preţ nemăsurat.
Ean dă-ml o bucăţică, dar dâ-ml cât de curend
Căci pier stând in picere aşa sunt de flămend.“
La ’ntâiele cuvinte hangioaica se ’nroşi
Apoi inspre hangiul cu ochi speriaţi privi.
Acesta strinse banii, făcend nevestei semn,
Ca cum ar fi de lipsă să-i dea ver un indemn,
Căci ea schimba la feţe şi vorbe înghîna,
Şi nu'sciu câte toate pocite îm spunea.
Că n’a junghiat nimica! — apoi luându-şl seama
Câ-i roşie de sânge şi rochia şi năframa,
Im ţlise că se duce să mî facă ea îndat,
Precum îm place mie un papricaş bogat.
Se duse. Noi stâturăm hangiul şi cu mine.
Eu asceptam mâncarea, el puse banii bine.
Din vorbă una alta in trecăt am aflat,
Că cel porcar d’a seră atunci chiar a plecat. —
Hangioaica îm aduse mâncarea asceptată,
Mâneai cu poftă mare aşa ca nici odată.“
Aici povestitorul d’o parte se plecâ
Şi cu nespusă greţă incetinel sCuipâ.

Cântul IV.
C h i b z u i e I i.
Şi ai mâncat cu poftă? acuma întrebarăm,
In ast mod sâ urmeze pe el îl îndemnarăm,
El inse nu răspunse. In gânduri cufundat,
Stătu mai multă vreme. Sciindul noi ciudat,
Nu ne mai încercarăm pe el a’l îndemna,
Tacend deci, asceptarăm povestea a şi urma,
S’aflăm ce să făcuse porcarul, căci simţeam.
Că el nu să dusese din ciardă tam neseam.
Nici petele de sănge pe gios împrăştiate,
De noi ascultătorii nu fură $eu uitate.
Apoi şi papricaşul cu strania-i dulceaţă,
De care el vorbise cu laudă şi greaţă,
Pe gânduri de tot neamul şi ehibzuelî ne puse,
Cu fel de fel de chipuri ideia ni-o impluse.
Din nou bătrenul prieten povestea sa urmând,
Cu vorba sa schimbată ne puse pe alt gând.
„Me săturasem bine“ — ne $ise el acum,
Dar prea me lăcomisem sfârşind cel lung ajun,
Şi nu-mi prii mâncarea, ba chiar mi se plecâ,
încât un rău de friguri pe loc me apucâ,
Cu toate, că p’atuncea sărmanul nu sciam,
Ce straniâ mâncare a greţă mistuiam;
Mânat d’o siluire nespusă de grozavă,
Grăbii se plec din ciardă indat făr de zăbavă.
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In aerul cel Blobod me uşurai puţin,
Păn se sosesc in Pesta uitai de reu deplin. . . .
Dar dragii mei acuma destul v’am povestit. '
De spusa mea cea lungă sunt tare ostenit,
Voiesc se mai resuflu şi se ine odihnesc,
Şi altă dată erăş, de vreţi, ve povestesc."
La astă amînare cam reu ne-am supărat
Şi fără doar Şi poate d’odat ne am depărtat.
Cu capul plin de gânduri şi necăjiţi ne-am dus
Şi er pe tâlcuire şi chibzuielî ne-am pus.
V’o spun, să sciţi de bine" — pe drum mergend am ţlis
„Că pe porcarul cela in ciardă l’a ucis.
Ci nu din intîmplare, cu pregătire chiar,
Căci pe bătrânul nostru nu ’l puse in zadar,
Să doarmă ’n car afară, er nu in ciarda lor,
Ci pentru ca să gate vorbitul de omor.
Bătrânul taina ciardei nevrend ni-o a trădat,
Căci povestind ne (jise, că s’ar fi minunat,
Cum a putut să scape din cea odaiă chiar,
In care el dormise mai des ca cel porcar.
Vorbi de sânge proaspăt, spunend c’a mirosit;
De pete pomenise, ţlicend c’ar fi zărit;
In fine arătase sărmanul greţă mare,
Când îş reaminţise de straşnica mâncare.
ţ)eu straşnica mâncare, scârboasă şi spurcată
Căci din porcar belise de sigur vr’o bucată,
Hangioaica când se duse femeia blăstămată,
Bătrânului un gulaş in grabă ca să-i gată."
Cam astfel intîmplarea mintos o tîlcuiam,
Şi toate petrecute prin gănd le potriveam.
Mi se făcea nălucă porcarul omorît,
Par că ’l vediam cum zace în sânge mohorît.

-
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Par că vediam cum vine hangioaica cea blajină,
Acuma ucigaşâ dar tot de farmec plină,
Să taiă o bucată din coasta lui cea grasă,
S’o frigă şi s’o pună drept papricaş pe masă.
Ba audiam cuţitul in carne cum scîrşnea
Cănd pe porcar sărmanul hangioaică 1 ciocîrtea.
Aşa me iritase povestea ce-audisem,
In cât in modul ăsta visând o tîlcuisem.
Dar nu sciam bătrenul oar când va ti aflat
Ce papricaş în ciardă atunce a mâncat,
Şi cum omorul crâncen pe faţă a eşit
Şi cum şi când şi unde şi cin l’a săvârşit.
Bătrenul n’arătase, că el s’ar fi temut
Atunci de astea toate, căci nu ar fi tăcut,
Ci ne-ar fi spus el teama. De sigur altă dat’
De astă faptă cruntă apoi va fi aflat.
Cu toată supărarea a doua <ji spre seară .
In casă la holteiul ne adunarăm eră,
Căci nu puteam reţine cea rîvnă muncitoară
A sci cu amenuntul cum toate să ’ntîmplară,
Şi dccă pe porcarul cum noi am chibzuit
Hangioaica ciocîrtindu-1 l’a fript şi l’a prăjit,
îndată pe bătrânul cu zor l’am întrebat '
Spunendu-i cum şi ce fel povestea-am deslegat.
Dar el făcându-şî cruce, de noi s’a minunat.
— O minte ca a voastră, — a <jis — chiar cănd eram,
Bărbat* in toată firea, ce-i drept eu nu aveam.
Dovadă că atunce cănd tot s’a petrecut,
Nici barim gănd de rele prin minte mî-a trecut.
Omorul, cum ghîcireţi, atunci s’a intîmplat,
Er eu cu mult in urmă de faptă am aflat.

—
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Apoi să $icâ omul, câ nu e propăşire,
In neamul de pe lume ş’in omeneasca fire.
Voi nisce copilandrii pe nicâirl umblaţi,
Mai bine ca păţiţii d’atunce judecaţi!
Ci nu e vr’o mirare, căci cărţile d’acum,
Trecutul, petrecutul tot pe întreg vi’l spun.
Şi vremea cu căt trece mai multe adunaţi,
Şi minte din păţenii streine învăţaţi.
Noi inse ’n vremea vechiă duceam mai mult necaz,
Deci să ’nveţăm din carte nu prea aveam regaz,
Şi chiar deacă ver unul regaz ar fi găsit,
Din cărţile d’atuncea nu s’ar fi pricopsit. “ —
Ca să’l oprim din vorbă pe prietinul bâtren,
Căci prea ne prăpădise d’a nerâbdăreî chin,
Cu toţi ne siluirâm a-i face după plac,
Cu semne d’admirare dediam deci toţi din cap.
Mai spuse una alta de noue născoţirl,
De fulgerul ce ţi duce chiar graiul viu pe fir,
Apoi îţ dă lumină ca soarele lucind. —
De aborul ce lucră cu clocot şuerind,
De câte şi mai câte cum-i trecu prin gând.
Ca sâ’l oprim din vorbă pe prietinul bâtren,
Căci prea ne prelungise al nerăbdâreî chin,
Mai tare ne silirăm a-i face după plac,
Mişcând din nări şi gene dediam mereu din cap.
El inse ne mai spuse d’a noastră vertoşie
De noua românească slăvită vitejie!
In fine tot ajunse la ţelul mult dorit,
Povestea incepută aşa a isprăvit.

Cântul V.
Descoperirea.
Cănd me ’ntorsei din Pesta stâtui er in conac,
Precum me ’ndatinasem in ciardă lîngă lac.
De asta dată inse găsii acolo traşi,
Mulţi cărăuşi şi togmai d’aici de prin oraş,
Căci pe atunci negoţul pe osii să făcea,
Şi cărăuşii noştri departe se ducea.
Era cam mulţi fertaţii din altă ţii sosiţi,
Prin neajuns acolea din calea lor opriţi,
Căci unuia din trînşiî, chiar celui mai fruntaş
Doi cai i se furase din cei mai ţepănaşî,
Şi astfel zăboviră câtend mai dioa toată,
Dar nu găsiră caii. Acum stăteau toţi gloată
De îş versau arţagul prin groase injurârî,
Şi înfruntau argaţii cu aspre aruncări.
Sfădirea sgomotoasă d’o dată amuţi
Căci cu o scire bună hangiul se ivi.
Un cicoş ce pe cale, ţii cea c’ar fi trecut
Lui i-ar fi ţlis că densul doi cal ar fi veţlut
In lacul de aproape căţluţî şi nomoliţi,
Şi cu mocirlă groasă de tot acoperiţi,
Sbătendu-se puternic să esă din nomol,
Scăpând chiar căt o dată şi dănd âr rostogol,
Şi de-or grăbi cu toţii la lac a alerga,
Vor isbuti de sigur pe caii a i scăpa.

—
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Porniră cărăuşii cu par şi cu prăjină,
Eu remăsei in ciardă punendu-me la cină!“ —
Aici povestitorul in sec puţin tuşi
Şi ca pierdut prin gânduri cu ochi holbaţi privi,
Er noi ne pregătirăm minuni să audim,
Şi toţi cam incepurâm nerăbdători să fim.
Voiam să seim cum oare bătrenul a scăpat
Din cea primejdiă mare in care el a dat.
Căci pricepusem bine că cărăuşii toţi
Din ciardă-i depărtase pârechia cea de hoţi,
Ca să remăne colea bătrenul vai de el
In ciarda păcătoasă cu ghicii singurel.
Bătrenul resuflase, urmându-şî vorba sa
Ne spuse mai departe ţlicendu-ne aşa:
„Nu mi prea ticnea mâncarea. Simţeam că un urît
Şi ca o silă mare c’un dor nepomenit.
Ceasornicul din ciardă într’una ticăia
Tăcerea cea cumplită adânc me ’nfiora.
D ’o dat mi se făcuse par’c aş fi auţlit.
Vorbind ca şi atunce cel glas cam răguşit.
Şi mă cuprinse groaza. Oftai după porcar
D ’a cărui drag *se mi cruţă viaţa cei tîlharî.
Apoi avui idea, un gănd necugetat,
De care toată firea mi s’a cutremurat.
Căci îm (jiceam de o dată că fraţii cărăuşi
Anume de hangiul din ciardă fură duşi
Ca singur vai de mine acolea remânend,
Să poată să m’ucidă mai lesne, mai curend . . .
Privii când spre hangiul cănd spre hangioica erâş,
Şi cugetai in mine că s’ potriviţi tovarăşi,
De şi femeiă, densa dar harnică şi tare,
P’un slăbănog ca mine s’invingă ţleu in stare.

—
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Apoi hangiul însuş puţin cam îndesat,
Dar ţâpăn şi cu braţe ca din oţel săpat.
Hangiul cu hangioaica mereu me întreba,
Decâ doresc de vreme in pat a me culca.
Ba incepu hangiul cu zor să mă grăbească,
ţ)icendu-mî că hangioaica vrea şi ea s’odihneâscă.
Purtarea lor cu mine in temer! me ’ntârea,
Şî toată cugetarea prea mult îra tulbura. —
îm amintisem erăş de visul ce’l avui,
In noaptea cea din urmă cănd tot p'aicî trecui,
Şi me ’ngrozi o frică mai mare ca dintâi,
O frică cum o poartă de moarte toţi cei vii.
Porcarul inc’o dată in minte mi reVeni
Dar mort zăcend in sânge acuma îl zării. —
Hangiul tot mai ţanţoş de mine se ţinea,
Cuţitul seu a moarte in mâna sa lucea,
înaintase sera dar nu era tărrjiu
Pripirea lor pre bine acum o pricepui.
Zoreau ca să profite de scurtul lor prilej
Să mi trecâ făr’ de martor cuţitul prin gîtlej.
Aicea o suflare de boare se porni
Şi etă că hangiul afar din han eşi,
ţiicend cătră hangioaică: „pre mult am zăbovit,
„Me tem că ’s cărăuşii şi noi n’am isprăvit.
Eu aurind aceasta d’o dat m’am oţărit
Smucindu-me din casă-pe prispă am sărit.
„Ba nu sunt cărăuşii e vântul cel spurcat*
Răcni acum hangiul veijend că s’a ’nşelat.
„Sus bade! ţine-P, ţine-l’“ — ţîpâ femeia sa,
Căci ea acum, la fugă tulind’o me vedia.
Hangiul după mine. Ci eu mâncând pămentul,
Menat de groaza morţii înaintez ca ventul.

-
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O goană să încinge, cum rar s’a pomenit,
Un om e venetorul, un om e cel gonit.
Şi fug de mi pierd suflarea şi fug ca deşelat
ţ)eu nu sciu până unde fugind m’am depărtat,
Dar sprinten de picere mai tare am fugit,
De cât hangiul crâncen de care fui gonit,
Căci resuflarea-i aspră din cat mai mult fugeam,
Tot mai in depărtare sunând o audiam.
In fuga mea de moarte me-’mpedecai de-odat,
Mă clătini! o clipă, apoi pe faţă-mi cad,
Şi mi perd simţirea toată ... Nu sciu căt voi fi stat,
întins colea in groapă, in care am picat.
Când mi-am venit in fire lungit m’am pomenit,
Adîncă cugetare apoi mî-a trebuit,
Păn să-mi aduc aminte de groasnicul hangiu,
Şi nu puteam pricepe, că sunt intreg şi viu.
Scăparea tot scăpare acuma cugetam,
Dar chip de mântuire eu astfel nu găseam,
Ci îm trăzni prin minte că dac’ aş fi murit.
Colivă pentru mine nu s’ar fi împărţit
Căci nu aveam acasă nici mumă nici surori,
S’arăte prin pomană că mi duc din suflet dor.
Să vede că căderea şi aspra sguduire
Făcuse să mă tulbur şi să gândesc aiure.
Apoi din aiuire m’am recules puţin,
Ş’am început de frică să tremur, să suspin.
Ca să mă scol d’acolo din groapă nu ’ndrăzneam,
Să zac întreaga noapte lungit er mă temeam,
Căci dacă in picere să stau aş fi ’ndrăznit,
Hangiul tare lesne din han m’ar fi zărit,
Ci nu zăceam departe de ciarda-afurisită,
Viaţa-mî dară astfel nu ar fi fost scutită
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Apoi stand toată noaptea pe pajişte culcat,
Ce lesne ucigaşii de mine ar fi dat. —
Tindeam adins ureehiâ cu rîvnă şi cu drag,
Ca să aud vr’un sgomot din partea înspre lac,
Dar nicî măcar un vuet de vănturi scormonit,
Ci de cum cărăuşii venind, am au$it. —
Tăcere prea cumplită giur împrejur domnea,
îm audiam chiar dinţii cum mi se clânţenea.
Din ciardă fără veste un sgomot îm veni,
Eu ca ’nţăpat de şarpe de gios me repezii,
Fdgiî ca scos din minte, ca orb şi ameţit,
Fugii păn ce cu sila in fuga-mi fui oprit

Atăt eram de capiu incât să poate «Jeu,
Că drumul înspre ciardă îl luasem nătăreu,
Nu sciu, dar sunt prea sigur, ca astfel.s’a ’ntîmplat,
Căci prea eram aproape de ciardă când am stat.
In oarba ml alergare d’o claie me lovisem,
De fen me ’npedecasem şi astfel me oprisem.
Eram turbat de groază încât ca să m’ascuns,
Am răscolit tot fenul şi in claia am pătruns.
Perdusem răsuflarea şi maş fi înecat
Dacă ca prin minune d’o gaură naş fi dat.
D’intăiu in zăpăceală mi de seamă n’am băgat,
Că dasem de o taină, d’un lucru pre ciudat.
Ci tocmai mai in urmă, cănd ml-aro venit in fireiy
Şi am privit in giuru-mî, că^utam in uimire.
Cănd am veţlut că claia înaltă şi mai lată,
Din câte să intîmplase, să văd eu ver odată,
De care eu întrecăt ades’ m’am minunat,
O taină preţioasă in sine a păstrat.

-
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Era un cuib de lotrii, cu pari imprăjmuit,
Apoi in chip de claie ascuns şi tăinuit.
Şi ce să ved intr’ensul? Cei cai ce să furase,
Pe carii cărăuşii atât ii căutase. —
Păn’ să aud cel vuet de care me speriasem
Zăcend colea in groapă in mine cugetasem,
Că poate toată teama a fi nemotivată,
Şi că fricoasa-mi minte de năluciri speriată,
M’ar fi făcut să ’ntîmpin şi lucruri ce nu sunt,
Şi că primejdia toată ar fi un prost de gănd.
Acum când caii inse aice i-am veŞut
In cele ce păţisem deplin m’am încrezut. —
Nici n’apucasem incâ ca să resuflu bine,
Cănd audii un tropot, că inspre claie vine;
Şi mai nu isprăvisem ca să me pitulesc,
Cănd ca o licurice in cel lalt fund zăresc,
Şi claia se desface, dănd tainică intrare
Hangiului ce vine pe cai meî călare.
E r după el hangioaica încetinel păşesce,
Descâlicănd hangiul ea astfel i vorbesce:
„Dar dacă el in fugă la lac va fi sosit,
Şi chiar cu cărăuşii se va fi intălnit?
Şi decă lor va spune de goana ce i-ai dat?
Oar nu va fi primejdiă? N’or merge ei in sat,
Cu jalbă şi cu pîrâ, ca să ne dovedească
Şi astfel vai de mine a să ne prăpădească.
Tot ar fi fost mai bine dec’ aji fi ascultat
De mine cum ţlisesem şi să ’l fi înjunghiat!11 —
„Tacl“ — i respunse omul — şi nu mai tot cobi
Ce lucru de pedeapsă au ne va dovedi ?“
— Vai — cjise ea acuma — ce stai de îm vorbesc!,
Dar la porcarul cela, de loc nu te gândesc! ?“ —

-
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„E vreme multâ dragă, de când l’am omorît,
Şi nimeni păn’ acuma de el n’a pomenit.
E r negustorul nostru chiar decă a scăpat,
De cest omor d’atunce, nimic nu a aflat,
Căci decă vr’o sciinţă de el ar fi avut,
La noi de bună samă nu s’ar fi abătut,
Ci chiar atunci in grabă mergând ne-ar fi pîrit
Ş’ in temniţă adîncâ apoi ne-ar fi vîrît.
Dar taci, căci negustorul de care te-ai speriat,
- Precum îţ spun nevastă in lac s’a cufundat,
Căci decă în mocirlă nu s’ar fi nomolit,
Din ochi ca o nălucă el nu mi-ar fi perit.
N’ai târnă; cărăuşii departe sunt mânaţi,
Ei nu se ’ntorc mai grabnic, ca mâne dimineaţ.
Cănd vor veni, vom spune, precum ne-am invoit
Că negustorul nostru de vreme a pornit.
Ci carul seu in claia d’alături am băgat,
E r sluga sa prin trestii in lac l’am innecat.
Acolo pe stăpenul perdut îl va găsi,
Er ăsta pe porcarul deplin va mistui." —
La vorba cea din urmă hangiul cel scârbos
Un hohot de satană din peptul seu a scos.
Apoi pe căluşeii de par ii a legat,
Şi el şi cu hangioaica îndat s’a depărtat. —
A rar îm fac eu cruce arare ori me ’nchin,
In ceia clipită înse eu m’am smerit deplin,
O lacrimă ferbinte din ochi-mi am strivit,
Şi cu adîncă rîvnă c r e d e u 1 l’am rostit.
Apoi ca prin minune o linisce m’a luat,
Ş’am adormit in claie, ca ’n cel mai moale pat.
Din somnul meu pre dulce, pe când m'am pomenit
Pe cărăuşi afară vorbind i-am auţlit. —
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Aici bătrenul prieten învins de suvenir,
Uitâ ca să şl urmeze al povestire! fir. ..
Atât ne spuse însă, în ceia sără chiar
Câ-şi luâ pedeapsa drăptă pârcchia de tîlharl.
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