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NARAIUNE PREAFRUMOAS
despre

MIHAIL VOIEVOD.

Cum domni în ara Româneasc, cum tie

pe turcii ce se asediaser aci, cum sviri

multe isprvi vitejeti i cum în urm de

pizm fu ucis fr lupt.

De

STAVRINOS GRECUL VISTIER,

scris în Ardeal, în cetatea Bistriii, la lumina

stelelor, la anul 1601, în limba greceasc, tip-

rit mai întîi în Veneia la anul 1638 de ctre

Neofit Ieromonah pe cheltuiala lui Panos Pe-

panos i adus acum în stih românesc de

ctre

GHEORGHE TOMOZEI
pentru editura

EMINESCU

Bucureti,

1975

Poema lui Stavrinos

...Pe harta Atenei moderne sint cîteva strzi ce

se numesc Iai, Bucureti, Drgani, Drumul Bri-

lei (intru nemurirea btliilor purtate de ctre

eteritii lui Ipsilanti în Moldova i ara Româ-

neasc), dar exist i una ce se cheam Mihai

Vod i are o întindere pe msura celor ce poart

numele de Plutarchos, Sofocle ori Omiros.

Mihai Vod al românilor nemurit în cuprinsul ce-

tii înc umbrite copleitor de coloanele Partheno-

nului ? Iat un fapt ce nu le pare surprinztor isto-

ricilor care tiu c de numele i isprvile Viteazului

de mai sus de Dunre s-au legat fierbinile sperane

ale grecilor, care vedeau în voievodul nostru pe

brbatul capabil s-i alunge pe turci din teritoriile

balcanice pe care le ocupau. Cu mai mult de dou
secole înainte de Eterie, numele lui Mihai devenise

simbolul posibilei eliberri a Helladei eterne i

(D. Russo ne-a dovedit-o) eroul român a fost in-

tegrat, în cîntece populare greceti, familiei de eroi

din Iliacla.

Aceste, cîntece de slav închinate lui Mihai Vod
au nutrit materia epic a unei lungi poeme scrise

în greaca modern de Stavrinos.

Dar cine a fost Stavrinos ?



Aa cum se cuvine cu un poet despre a crui
trecere prin lume tim foarte puine lucruri, nu-i

tim lui Stavrinos nici mcar numele cel mic i
sîntem chemai s-1 pomenim — ca pe marii
poei — numai cu un nume. în poema sa, în ulti-

mele sale versuri, Stavrinos gsete de cuviin s
se adauge i pe sine viforoasei lumi pe care s-a

strduit s-o povesteasc : „Dac dorii s aflai i
patria mea, Malsiana se cheam oraul unde m-am
nscut, aflat prin prile Delvinului. Numele meu
e Stavrinos, iar pronumele (!) Vistier. i am scris

poema eu singur din propria mea iniiativ, în
Ardeal, în cetatea Bistriei, noaptea, la lumina ste-

lelor."

In afara acestor versuri confesive, nu mai dei-
nem vreo alt informaie despre vistiernicul lui

Mihai. Editorul lui Stavrinos la Veneia, ieromona-
hul Neofit, credea la 1672 c nscutul la Malsiana
ar fi fost „ucis împreun cu fiul su, Gheorghe
hatmanul, mai tîrziu, dup 30 de ani, de ctre
tefan Vod Toma fr vin", dar D. Russo îl

„corecteaz" dovedind c Toma, care a domnit in

Moldova în 1611—1615 i 1621—1623, nu-1 putea ucide

pe vistiernicul-poet „cu 30 de ani mai tîrziu", adic
pe la 1631

!

Se crede cu îndreptire c Stavrinos a fost în-

temniat împreun cu muli alii din preajma lui

Mihai in zilele ce au urmat cumplitei omorîri din
Cîmpia Turzii. închis la Bistria în vara lui 1601,

Stavrinos mai era acolo în zilele lui februar 1602,

cînd pretinde c ar fi compus (în numai dou zile !)

întreaga poem. De aici înainte, urmele lui se pierd.

A fost el ucis ca unul care putea avea tire despre
„comorile" lui Mihai? A luat el drumul pribegiei,

la început în Moldova, ori mai apoi în Apus, ori

a încercat s revin la Malsiana ? Greu de presu-

pus. Dei ne apare ca o eviden faptul c Stavri-

nos a trit în apropierea celui pe care se ambi-

iona s-1 asemuie cu Ahile, ne e greu s credem
c el a fost atît de implicat pe cît se crede în

destinul voievodului pe care 1-a slujit. C va fi fost

vistiernic ne apare ca neîndoios, dar c a fost vis-

tiernicul Iui Mihai n-o putem afirma. Dezastrul de la

Turda ne-a vduvit istoria de numeroase acte din

cancelaria lui Mihai. Exist o întreag literatur

consacrat momentului (memoriale de cltorie, ra-

poarte ale unor ageni secrei, scrisori particulare)

i e cel puin straniu c numele trezorierului de...

rime greceti nu apare niciodat, nicieri.

înclin s cred c în tabra lui Mihai puteau fi

întîlnite, alturi de sfetnicii i otenii lui de cre-

din, multe personaje cu gustul aventurii atrase

de fascinanta-i personalitate, urmîndu-l fr vreun

scop, ca fluturii atrai de lumin. Stavrinos va fi

fost unul dintre aceti fluturi. Vistiernic (al alt-

cuiva, de altundeva), Stavrinos a fost poate un sim-

plu negutor ori slujba de cancelarie pe lîng

Mihai i faptul c stingerea voievodului i-a adus

i lui gratiile temniei i mai apoi poate chiar

moartea trebuie s ne dovedeasc nou chipul în

care „vistiernicul" i-a afirmat devoiunea. Cunos-

ctor al unor modele literare, dar prea puin d-
ruit de zei, Stavrinos a compus nu atît potrivit

conveniilor literaturii timpului, cît pornirii lui sen-

timentale : drumul lui Mihai e descris cu o adînc

i omeneasc participare a fiinei la tot ce a fost

mreie i declin. Explicînd toate actele eroului, el

îi socotete vinovai de abrupta lui moarte nu nu-

mai pe „Basta Giorgiu", ori pe „Bator-crai", ori pe

„boierii din Erdelia" (Ardeal), ci se consider în-

dreptit s acuze „pizma întreit blestemat" i
„Moartea", invocînd soarele i luna s se înfioare

i s boceasc (!) nruirea faimei Viteazului. i
munii sînt chemai s-1 plîng, i chiar fiarele p-
durii, pe cel socotit a fi „stîlpul cretinilor".

Stavrinos pretinde c a compus la Bistria, la

lumina stelelor, între 1 i 2 februarie 1601, poema
sa, iar D. Russo consider c ar fi aceasta o „li-

cen poetic", vistiernicul neputînd nici mcar
s transcrie într-un rstimp atît de scurt cele mai
mult de o sut de pagini. Acelai Russo vede în

autorul nostru „un om cu o cultur mediocr i
fr pic de talent poetic", dar înregistreaz cu di-

simulat uimire adîncul ecou pe care poema 1-a

avut nu numai în cultura româneasc („utilizat în

Istoriile domnilor ârii Româneti de Radu Po-

8



pescu, în unele pri e chiar tradus cuvînt cu cu-

vînt"), ci i în cea greac. Ilustrul istoric afirm,

în faa spectacolului oferit de extraordinara proli-

ferare a poemei lui Stavrinos, c însemntatea unei

opere n-ar sta doar în valoarea ei intrinsec, „ci

i în sentimentele de admiraie, de preuire sau

de plcere pe care le-a provocat la contemporani

sau la generaiile posterioare, indiferent dac pe
drept sau nedrept". El îi gsete lui Stavrinos nu-

meroi imitatori (Diacrusis, Petriis, Spontis, Pala-

med etc.) i dovedete implicit popularitatea ieit
din comun pe care i-a dobîndit-o în epoc (graie

t pgubosului vistier) Mihai Viteazul, domnul ce în-

trunea calitile cele mai înalte, personaj lesne de

asemuit cu Ahile. Numeroase au fost ediiile poemei

lui Stavrinos de la întîia (dar a fost realmente în-

liia ?) tiprire, la Veneia, i pîn la... ediia de fa,
i opera care s-a bucurat de un asemenea neobinuit

succes nu poate lipsi din Biblioteca de poezie a ce-

lor ce îndrgesc deopotriv istoria i versul, i e

firesc s vism pentru lucrarea vistiernicului un loc

oricît de modest, o meritat firid în istoria litera-

turii române, dup ce i-a aflat loc i în Istoria

literaturii neogreceti a lui C. Th. Dimaras.

Anticipînd aceast firid, criticul Al. Piru a tiprit

în volumul Varia (1972) o frumoas evocare a lui

Stavrinos, pe care îl comenteaz cu interes i
aproape cu simpatie. i domnia-sa convine c poema
e „simpl i naiv", inventariaz enormiti (trei

sute de voinici greci pun pe fug optzeci de mii de

ttari !), dar citeaz momentul morii lui Mihai (i

„trenosul" ce-1 urmeaz) reprodus în Letopiseul caii-

tacuzinesc i propune supoziia ispititoare i cu to-

tul credibil a unui Stavrinos citit de Dimitrie Can-

temir. în subtilul su comentariu, Al. Piru desprinde

struina cu care Stavrinos îi asemuie eroii cu...

animalele : otenii lui Mihai ar lupta ca lupii cu

turcii tremurînd ca petele, ttarii sînt mînai ca

mgarii, iar Viteazul cu ai lui (ca leii) îi taie pe

vrjmai ca pe oi i clinii sînt clcai de lei i de

balauri (flmînzii). Acelai Al. Piru denunînd un

„împrumut" fcut din Stavrinos de ctre Anonimul

Blenilor citeaz un vers de calitate, încrcat d
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surprinztoare sugestii i vdind, în pienjeniul

versurilor îndeobte domestice ale vistierului, unele

fericite pîlpîiri

:

„Ca un fulger umbla pen oaste..."

Poema debuteaz cu tierea turcilor la Bucureti

i continu cu dejucarea planului de înlocuire în

scaun a lui Mihai cu un Bogdan sin Iancul, cu o

lupt la Rusciucul de azi în care Mustafa paa e

înfrînt i cu preparativele lui Sinan paa de supu-

nere a Valahiei. Episodul Clugreni, cruia i se con-

sacr un savuros capitol narînd cderea în glod i
smîrc a teribilului pa, aduce în scen pe Bator-

crai (Sigismund Bathory), cu care destinul lui Mihai

s-a însoit întru dezastru. Stavrinos, atît de ptima
ispitit s ignore proporiile (nu doar cele numerice),

e bucuros s-1 imagineze pe sultanul turc înfricoat,

dar i umil în faa lui Mihai (pe care-1 druie cu

bogate plocoane) i vorbete despre pmînturi pe

care spada Viteazului le mîntuie de asupritorii „ca

porcii" de parc ar vorbi despre îndeprtata-i Hel-

lad îngenuncheat i nutrind visuri de libertate.

Respectînd în general succesiunea episoadelor de

istorie, pe care le ilustreaz cu ceremoniile (simple,

dac nu simpliste) ale versurilor sale, vistiernicul

divagheaz des despre rostul omului într-o lume

plin de aventuri i filozofeaz ptima pe tema

cruzimii lui Charon, pe care-1 închipuie devlmâin-

du-i în întunecimea lui i pe Alexandru cel Mare,

i pe Solomon cel cu înelepciunea, i pe Velisarie

nebiruitul, i pe Samson vestitul, în rîndul crora îl

pune i pe valahul „a crui moarte s-au întîmplat

din uneltire". Finalul poemei are vibraie de psalm

i un cor de imprecaii trdeaz durerea poetului

ce-i vede rpus cu mijloace nedemne idolul (i

poate stpînul) i sînt sigur c tocmai aceste capi-

tole ce încheie jeloasa Istorie explic rapidul i re-

verberatul ecou pe care 1-a avut tiprirea i rspîn-

direa ei. Regsim furia grecului iubitor de români

în pasajele unor cronici româneti de epoc, aa
cum în vechile ceti dezvelite de ploi i zpezi în-

trezrim treptele zidirilor succesive, bolovanii de rîu

ca i crmizile fr moarte, nisipul i mortarul.
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Omagiindu-1 cu cuvenita servitute pe care o me-
rit pe harnicul i inimosul vistiernic Stavrinos, îi

propunem cititorului o lectur în care va întîlni

umbra Viteazului, trecerea lui peste zri i hotare

de ar, i aburul legendei va putea înlocui cu înc
proaspete vopseli de fresc acele coluri de pagin
în care timpul sau poate puina pricepere a autoru-

lui (sau traductorului) au decolorat alctuirile ve-

chilor versuri...

Poema lui Stavrinos este i ea o oglind a eternei

aspiraii a românilor de a tri în libertate i de a-i

apra fiina naional i independena, aspiraii ce

i-au aflat împlinirea în România de azi...

GHEORGHE TOMOZEI

iulie 1974

Not asupra ediiei

Nutrind convingerea c poeii de azi au datoria

de a traduce toate textele versificate care ilumi-

neaz istoria noastr i care, datorit apariiei lor

(în proz) în ediii devenite de mult rariti biblio-

file, sînt cunoscute numai de ctre cercettorii fon-

durilor de carte ale Academiei, am încercat s aduc

în vers românesc Cronica lui Stavrinos, cu credina

c fac mai lesnicioas parcurgerea unei opere lite-

rare de mare interes cultural i istoric. Impractica-

bil, poate, pîn la aceast versiune pe care am
bucuria s-o ofer cititorului, Cronica poate fi cerce-

tat ca un document de epoc de mare rsunet

(hrnind izvoarele tuturor „Istoriilor românilor"),

dar i ca o lucrare beletristic despre care, chiar

dac nu-i justific integral ambiiile, putem vorbi

ca despre prima înjghebare epic ce i-a propus s
ilustreze personalitatea unui voievod român.

Cunoscut mai întîi prin mijlocirea Letopiseului

ârii Româneti i a Istoriilor lui Radu Popescu,

poema lui Stavrinos a fost tlmcit pentru întîia

oar în românete de ctre Teodor Eliat („Vestitele

vitejii ale lui Mihaiu Vod ce au stpînit ara Ro-

mâneasc i Ardealul de la anul mîntuirii 1588 i
pîn la 1601... acum întiia dat tradus din grecete

în românete âe Teodor M. Eliat. i dat hi tiprire

13



cu cheltuial i cu îndemînarea unor iubitori de în-

mulirea cârtitor în limba româneasc, în anul

1837").

în traducerea lui Massim, A. Papiu Ilarianu a edi-

tat cronica într-al su Tesauru de monumente isto-

rice pentru România (1862) dup ediia veneian a

operei (Vitejiile pre-piosului i pre-viteazului MI-

CHAIL Voevodu, Cum i cîte s-au întîmplat în ara
Româneasc de pre timpul domniei lui ierban Vo-

ievodu pîn la Gavril Movil Voievodu — Veneia,

1785. La Nicola Glykys din loanina. Cu voia Supe-

riorilor i cu Privilegiu.) Traducerea, azi greu de

parcurs, avea titlul Naraiune pre-frumosa despre

MICHAIL VOIEVODU. Cum domni în ara Româ-
neasc, cum tie pre turcii ce se asediaser aci,

cum în urm de pism fu ucis fr lupt.

Strlucitul cercettor al istoriei literare vechi Dan
Zamfirescu a alctuit i el (cu G. Mihil) un Tesaur

în anul 1963 (Literatura român veche 1402—1647),

Editura tineretului) în care a cuprins o nou ver-

siune a Cronicii datorat asistentei Rita Dobroiu i
lectorului Eugen Dobroiu. E o splendid echivalen

în proz a versurilor lui Stavrinos i parcurgerea

ei (comparat cu aceea a lui Massim) a fcut aproape

inutil traducerea ad-litteram de care m-am folosit

atunci cînd am încercat s repovestesc, la rîndu-mi,

preafrumoasa naraiune.

M-am vzut nevoit s „trdez" din capul locului

metrica traducerii, nepotrivit dup opinia mea cu

curgerea poemei, prea pretenioas pentru a o uti-

liza în zeci de capitole de (totui) relatare seac,

cu o solemnitate fireasc poate în greaca nou, dar

nu i în românete. Dar iat cum descrie Dan Zam-

firescu versul poemei, versul „politic" (!) grecesc

:

„Pentru cine nu tie cum sun versul «politic» gre-

cesc, îi reamintim c el a fost folosit de Iancu

Vcrescu în celebrele sale stihuri

:

«Ah, de-am putea a ne dobîndi i cîte-avem pier-

dute»...

Tiai-1 în dou versuri, primul de opt silabe, al

doilea de apte i vei avea Luceafrul lui Emi-

nescu !"

14

Am preferat, parcurgînd i reparcurgînd proza

traducerii, s adaptez forma Cronicii la mijloacele

povestitorului, înlocuind versul „politic" cu un vers

mai apropiat nu de monumentul literaturii culte al

românilor (Luceafrul eminescian), ci de balada

popular româneasc. încercarea mea n-a avut am-

biia s reconstituie o gravur de epoc, ci, din cio-

buri de vopseli vratice, adesea pline de inocen,

o icoan pe sticl.

Dac am izbutit s fac mai uoar i mai logic

citirea poemei lui Stavrinos, cred c pot contribui

la mai buna cunoatere a vistiernicului-poet a crui

vistierie liric e mai bogat decît cred exegeii de^.-

abuzai de capodopere. Dac am izbutit, voi rspunde

îndemnului de a continua repovestind în vers româ-

nesc Istoria lui Matei al Mirelor i aducînd astfel

un omagiu Voievodului întîii Uniri, viteazul Mihai,

al crui cap retezat în 1601 în Cîmpia Turzii mai

putea fi vzut în anii copilriei mele în lacra de

sticl în care era pstrat, la Mnstirea Dealu...

G.T.
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I început de stihuri

oveste neuitat-n veci i cu fru-

moase rime,

mi-am pus in cuget s-o iiicep, s scriu cu

strvezime

Istoria a lui Mihai, în toate minunatul,

rzboaiele s i le scriu, s-1 laud pe brbatul

ce unguri i ttari i turci i moldovani i
leahtici

i-a frînt, la Turda pîn oînd strpuns fu de

slbatici

i tristul lui sfîrit ce-avu, cu sîrg i milostenii

am s vi-1 spun spre a-1 jeli, voi prieteni i
rudenii...
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II Alte stihuri despre acelai

e^^l

ici sint stihuri ce-1 ivesc pe Mihai,

ludatul,
nebiruit pân icînd trupul lui, de cap scurtatul,

rmase în pustietate, de sînge pustiit,

rpus de fier înciudat i batjocorit.

Ludat fie-i numele ! Pierzrii, cine a dat
flosul trunchi al gloriosului brbat
ce-n Turchia

i-a purtat vitejia,

el cu sabia i cu calul

Moldavia o au fcut-o a lui i Ardealul

!

îndrcit pism au fcut s salte

din easta lui, toate cugetele înalte,

durerile rostogolind prin vreme,
cum se urmeaz în stihurile acestei poeme.

III începutul naraiunii

s^e-s^

intea ma-ndeamn s cuget la în-

tâmplrile lumii

i s însemn cum ise trec fpturile humii,

n-am pace de nu povestesc mîhnitul obraz

al domnului cel viteaz,

cum se-nl, pe turci junghiind,

într-atît de minunat fiind,

încît îl cinsteau cu alai

împrai i crai.

La început, da începutul,

el turcului îi msura tributul.

Srcia i gerul

le lsa în Vlahia ienicerul,

spahiii

Vlahiei îi robeau femeile i copiii.

Chiar domnul, în umbra icoanelor,

era de rîsul turbanelor,

20
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iar Dumnezeu vzînd atîtea viei sparte,

pe turci lui Mihai îi ddu, s-i puie sub

moarte
i sub sabie i sub potcoave

pentru batjocurile lor soîrnave.

IV Cum Mihai Vod
tie pe turcii cîi i-a aflat

în Bucureti

^^x^js^yA

mpreunat cu ungureasc oaste,

Mihai îl izbi pe turc în coaste

i, dîndu-1 pierzrii, curai de duhoare

Vlahia cu blajine odoare

iar împratul cînd avu tire

pru cuprins de smintire,

vizirii pornindu-i la drum
s afle pricina pierderii, ce i cum,

acest Mihai de unde-au rsrit,

i-atunci Ferhat paa nimica n-a tgduit

:

„Osmanii

vlahilor le-au tot cerut banii

i, neavîndu-i, au luat zlogire

copii i muieri, muierile cu osebire,

iar Mihai cu otusbirul,

înlocui cu paloul birul,

aflîndunse la strâmtoare

el tie fr vin prea mare !"
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V Cum Selim sultanul

trimise alt domn în Vlahia,

pre fiul lui Iancul

flînd împratul acestea, trimise

domn nou la Vlahia, cu zapise,

pe Bogdan sin Iancul, pe care prea bine-1 tia,

i-1 înturn la drum cu paa Mustafa,

paa s-1 pun-n jil, precum e lege,

iar pe Mihai degrab -sJ lege.

Constantinopolea lsînd-o în urm
paa zori, cu boierimea — turm
i oaste cît frunz spre Rusciuc

la Dunre ivindu-.se buluc.

Mihai veni în faa turcului

degrab însoindu-se cu-ai lui.

VI Cum trecu Mihai Vod
la Rusciuc i pornind lupt

cu Mustafa paa îl birui

epregetînd o clip, oastea-i toat
se art la Dunrea-ngheat
ca lupii strecurîndu^se-ntr-adins

Rusciucul l-au ajuns i l-au aprins

knpresurai de aprige primejdii
turcii-oi cetate tremurau ca petii.

Vlahii-nfruntînd pojarul
de cap îl scurtar pe serdarul,

i din oastea lui Mustafa
singur Bogdan rmase în a,
i nimeni altul n-a mai scpat
din oraul îngenuncheat.
Ungurii prinzînd pe trepte s urce
dup junele turce,

ctanele pierzînd în noapte
urma turcoaicelor coapte
i vlahii i darabanii

mult plînset iscar. Sculele, banii
zceau în zpad printre sipete fr lcate
S1 Printre cadînele rsturnate,
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cu carnea numai în rsfuri albind,

i-acum descule, orbecind,

trase de dungile plete

ca iepele de coame, fete

tîrîte printre leuri de turci

blbnite în furci.

Din Rusciucul cu ziduri arse

Minai oastea-i întoarse

peste Dunre, fr zbav,
spre scaunul lui de slav,

bucuros i înveselit

de biruina ce-au dobîndit.

Dar iat c acum

veti noi îl aflar pe drum.

VII Cum ttarii

au intrat în Vlahia jefuind-o

de oameni i lucruri

f^<^m^y^

uzind de ttari, domnul
nu-i mai afl somnul,

chibzuind cum se cuvine planul

cum s-1 nimereasc pe hanul.

Trimise greci, vreo trei sute, iscoade

s vaz dincotro vine, pe unde cade.

Ttarii, optzeci de mii

de-au spart hotarul, rpind mame i copii,

fr istov

tabr i-au întocmit la Neajlov.

Iscoadele grece, ce i-au zis ele ?

„S mergem noi singuri în luptele grele,

nu vedei c vlahii, urgisindu-ne foarte
ne-au fost trimis la moarte ?

Pîn cînd vlahul, de-i mic ori e mare,
s ne trimit la pierzare ?

Alecsandros împratul, slvit fie-n veci,

lumea o supuse cu vitejii lui greci
i noi s ne tragem din faa unui han
duman ?
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B

De ne ajut pronia

ara noastr ne-o vom cinsti, Machedonia.

De-1 chemm pe valah într-ajutor

se cheam c n-avem onor

i el ne va batjocori.

Singuri, asupra ttarilor vom porni

i-avem crezmînt
c-i vom prinde ca pe nite mgari ce sînt

'• • '&*$•>•'

VIII Cum merser grecii

asupra ttarilor i-i biruir

r&&<&%£&&

i degrab au mas
la locul ttarilor de popas.

Ttarii — mii dousprezece,

trei sute, cetele grece

care ca -leii dar-n pagini nval
de-i risipir cu mare sminteal.

Muli
se afIar desculi,

de straiele lor goi

în noroi,

lsînd prad în mîna grecilor destule
arme i scule.

Trgeau ca la plug
prin omtul czut cu belug,
mcinai pîn-n ziu
ca-n piu.
Hanul, cu surpate oase,
spre Giurgiu se trase
i împratul cînd M zri
Pod peste Dunre porunci...
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IX Cum porunci împratul

pod peste Dunre
spre a-i trece ostile

în contra lui Mihai

p3^P^Hi!p|jp

'e Sinan paa, vizirul dintiiul

l-au chemat s-i srute clcîiul

:

„Sinane pao, eu unul voi

s te gteti de rzboi,

s vin din Anatolia beilerbeii,

samliii,

caramanii

i gintiii,

din Rumelia s-i chemai

pe cadiii multludai,

supusul cel nesupus

pîn ce-1 vei fi rpus,

c datu-mi-au fgduin
de credin
pltit cu aur

i-acum se-ntoarn ca un balaur

i fr fric

rile-mi stric.

Ceti prpdete,
iarba ce crete,

30

orae
le las golae,

turnuri i case

de la mou rmase.

Giurgiul i Brila

mi le-a luat cu de-a sila,

nucul

îmi sparge Rusciucul,

unde-am avut oti

nu mai cunoti

i l.au tiat pe Mustaa,

mai scump ca o raia,

Mustafa temutul

ce mi-au fost scutul

!

Silistra,

Varna

i Baba

i pîn la Prav,

Dobria,

Zagara,

Plevna,

Nicopole,

Vraa
i Vidin

toate le-a surpat,

nimic n-a iertat.

Hanului de care tremur toi

nasul i 1-a tiat, ca la hoi,

de-am trimis pe urma lui otirea,

partea mea a fost risipirea,

m-au ruinat
cum nu s-a mai aflat.

Ba mi-au rpit i erbii

dulcei Serbii

i îl amenin pe cel ce i-a dat caftanul

i buzduganul.
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Du-te dar, vizire,

i tîrte-i pe vlahi în robire,

iar pe gheaurul s mi-1 aduci

ferecat în butuci,

amarul s i-1 pltesc cu amar
i pune-n locul lui un serdar

s domneasc peste toate cetile

i s fac dreptile !"

X Cum iei Sinan paa
din Constantinopole

i veni în Vlahia peste Mihai

inan acestea cînd auzi

H

s-ajung-n Vlahia se nevoi

cu mare alai,

s-1 piarz pe Mihai.

Altminteri gîndea domnul

veghindu-i tronul

urzind plan

s-1 împresure pe Sinan

drept care se porni cu ai lui în poieni,

la locul Clugreni,
din zori în amurg
stînd cu ochii pe turc.

Cu pecetea cea mare
trimise lui Jicman craiul scrisoare

s vin cu ostile din Ardeal
Sn goan de cal.

La Clugreni, pe pod,
turcii bulucir mult norod,

dar el cu sîrg

i-au risipit în smîrc,
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de-a rostogol,

ca porcii-notau în nmol
de parc-i sfîia cu colii

balâureti i cu solzii.

XI Cum îl prvli

pe Sinan paa în smîrc

hiar Sinan cpitanul

îi pierdu turbanul

de rmase fr cal, fr a
i fr feregea,

ca porcul

nu-i afla locul,

de srir dintr-însul

trufia i plînsul...
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XII Cum chibzui Sinan paa
s-1 prind pe Mihai

cu vicleug

a^^@££^3^B|

unde zace întins

ruinat i învins.

Hotrîr s-1 dea pe domnul pierzrii,

cumprîndu-i pe boierii rii.

ihnea i paa Hasan, în zori,

se traser de prin ascunztori

i srir cu oti bogate

s-i cad lui Mihai din spate,

dar el se-ntoarse i-i lovi pîn
le-ngenunche brbia-n rîn.
Ca uliul cel de pe cer

el i-a trecut prin fier.

Hasan ajunse deolalt

cu vizirul din balt
i-i povesti cu-nfricoat grai

ce au pit de la Mihai,

iar Sinan spuse, dînd din coate,

c spaima de gheaur l-au învat s înoate,

i-i mai spuse cum un spahiu,

aflîndu-1 mai mult mort decît viu,

trgîndu-1 de barb
1-a scos în iarb,
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XIII Cum fcur sfat

cu Mihnea Voievod

s-1 prind pe Mihai

s^e^st^fcgS

unde de dinainte-avea conac

ateptînd de la Jicman olac

vroind tire

cînd îi trimite otire.

ise Mehmet beiul atunci

„Mihneo vod, tu s-1 aduci
!"

„De-i dup a mea socoteal,

boierii îl pun la popreal !"

Dup Dan vistierul de-au trimis

acesta pe domnul viu 1-a promis.

La ungurul Chiral Albert s-a dus :

„Mihai vod va fi rpus,

tu ia galbeni de-aci

cincizeci de mii

i du-te unde-ai s-apuci

c^aici au venit muli turci,

galbenii paii de-i iai,

las-i-1 lui pe Mihai
!"

Chiral Albert iute pleac

lsînd oastea lui Mihai srac
i Mihai înelege

a boierilor frdelege.

Clugrenii îi las
i spre Rucr se-ndeas
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XIV Cum Sinan paa
ptrunse în Vlahia

i cum robi pe muli

m^^^<^^c^^

ntrînd în Vlahia, flos,

Sinan o-ntoarse cu susul în jos ;

la Tîrgovite se-ntrea

i la Bucureti petrecea,

dar de bine ce-i paie,

Jicman munii îi taie

i cu mare alai

vine de se-mpreuneaz cu .Mihai.

40

XV Cum Jicman,

unit cu Mihai,

merse asupra turcilor

§S?P3©^^jS

rincipii cei doi s-au îmbriat
i tunurile au numrat.
Rzvan voievod

cu de oameni nvod
în frunte sta, veghetor

cu otenii — ciopor

i Tîrgoyitea-n cale de-o întîlnir

o arser i-o nruir
i cetatea ardea

cu turcii în ea,

turcii, cinci mii,

arser ca fclii,

numai unul dintre ziduri s-a ters
i la Sinan au mers
de i-au spus cum vin cu cazne grele

ostile cîte trele,

a lui Jicman, a lui Mihai i-a lui Rzvan.
i zis-au btrînul Sinan :
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XVI Cum fcu Sinan paa
sfat cu Hasan paa

;em in fa oti

cum rar cunoti,

nobili juni

gata de multe minuni.

Tîrgovitea se pîrjoli

peste paa Aii,

trecur vîlvti

peste soii si,

i-acum Mihai vine

s se bat cu mine.

Tu, Hasane, ia-n stpînire

podul Dunrii, cu grbire,

f-te giulgiu

peste Giurgiu

s nu care cumva
s încerce de la tine a-I lua

c belug de unguri ne vine

i vlahi — mulime
i valoni —
înzuai coconi.

De ne-or prinde aici

de cap ne vor face mai mici

mai bine ne-am trage

de Dunre-ncoace ;

otilor poart-le trupul

ctre Rusciucul,

haide, Hasane, i te preumbl,

c Mihai îmi calc pe umbr,
încalec iute

i du-te,

c-n urm-i pornesc i eu

cu-al otilor greu !

N-ajung ei bine la schele

i otirile cele trele

de dinapoi

îi mîn în Dunre ca pe oi.
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XVII Cum ajunser

la Giurgiu, cum luar cetatea

i stricar podul
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el dinii ajunse Rzvanitl
i-i propti în pod buzduganul,

în ailalt lture

ai lui Minai veneau s sature

pofta beilor,

mieilor,

iar crai Jicman

se-nl peste toi cpitan.

Din moara cea amar
puini turci scpar
c au pierit numa-ntr-o zi

cam la dou sute de mii.

Pieir anatolieni,

rumelioi,

salmii,

ieniceri i spahii.

Pieir agalele

i paalele,

plutind pe Dunre
în ap tulbure.

44

XVIII Cum îi frîmar

pe turci i cum îi înecar

în Dunre

colo s fi vzut

rul ce turcilor s-au fcut

cînd vlahii le dumicar trupul

de erau ca oile, fa cu lupul,

zcînd goale, numai în piele

cu ierbi sîngerate sub ele.

Mihai cu baltag ridicat

pe muli trimise la iad

fcînd mare osînd
ân turma cea tremurînd
ce vrsa lacrime-n praf

strigînd : „Alah i Alah !"

Se înecar necredincioii

în uvoaiele roii,

trai în moarte
de lumea cea de departe.

Averea, galbenii, turbanele,

le poprir ctanele,
cîi turci cu suflare se mai gsir
ungurii îi robir
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i-ncrcai cu averi

i scule pentru muieri,

la Ardealul s-au grbit

de-au concit.

Numai Sinan rmase
cu pierzarea în oase

peste msur mirat

de ce i s-a întâmplat.

Cînd steaua-i vzu c apune

crezu c e ceas cu minune

i la Constantinopolea întors

se prpdi, de zile stors

amant i înveninat.

Aa pi tacul cel blestemat

ce-i pierdu toi vitejii sub sabia

tras de Vlahia.
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XIX Cum se întoarse Mihai

cu Jicman i cum îl petrecu

în Ardeal

5îW<€«§

spre scaunul lui se-ntoarce

cu bine,

Mihai pe Jicman cu fal îl ine

i-i ddu, sfetnice,

armele cele mai vrednice

i4 petrecu, îngreuiat de plocoane

spre ara mîmdrei lui coroane,

iar el, în jeul domnesc se-ntri

ludat în felurite împrii,
domnind nesuprat

i de turci ne-ntrîtat,

împratul gîndind cum s-1 piard ou zile

pe noul Ahile...



XX Cum trimise împratul
pe Afi paa s-1 amgeasc
pe Mihai i s lege pace

&&&§&>•

i împratul 1-a trimis

pe viteazul Afi
s treac în tropote

la cetatea Nicopole,

s-aeze tabr nou
cu tunuri treizeci i dou
i ispitindu-1 pe Mihai cum ar face

s lege cu dînsul pace,

iar acesta, pricepînd ce are turcul a-i zice

i c viaa ar sta s-i ridice,

repezi i el un sol la turcul

zicînd c-i gata s fac tîrgul.

în vremea asta btu multe posti

s-adune grabnice oti,

Dunrea s-o calce,

cu tunuri i arce

i s-1 înconjure cu dichis

pe paa Afi.

Primul trecu apa cu luntrea

unul Udrea,
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cu moldovanii

i darabanii

i cu cazacii, o mie,

gata de btlie.
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recînd Udrea

Dunrea,

tabra lui Afi o au clcat

cum nu s-a mai aflat

c turcii de lupt fugir

i-n grab mare se risipir,

ruinai i goi,

neprivind înapoi,

lsînd în prsire,
averile sub coviltire

:

fiece moldovan
se-mbogi c-un iatagan,

dorobanii

luar sfanii,

cazacii

spintecar sacii

cu zaherea,

iar Afi paa,
procopsit numai c-o gloab,

la Tîrnovo sosi-n grab.



XXII Cum trecu Mihai

Dunrea i arse Nicopolea

si Vidinul

ww^s«?taW^

e-a clare pe calul,

Mihai de trecu malul

peste Nicopolea se prvli
i-o pîrjoli,

iar cînd i Vidinul 1-a cercat

bulgarii de i s-au închinat,

ieind turcii din Vidin s se bal
cu mult gloat,

ducînd greul,

Mihai czu în mijlocul lor ca leul.

I-a certat cu sabia i cu tunul

de n-a rmas, din ase mii, unul,

cu przile

îi vîrfui lzile

— galbeni i carboave —
fcu sclavi i sclave

i trecând cu corabia

în Vlahia,

dup atîta istovite

ezu pe tron, la Tîrgovite.

Acuma nimica

nu mai stîmpra-n turci frica,

cîi numele 14 spuneau cdeau mori

i scorneau gînduri cîte

s nu-1 întrite.

i-atunci sultanul Mehemet

1-a chemat pe Ibraim paa cel înelept

„Ce s fac cu-acest Mihai, Ibraime,

c mi-a rpus oteni o mulime,

c arde i prad
ograda mea toat ?

S ne batem cu el

nu-i bine defel,

dup cîte vzum
ar fi is-1 pierdem. Dar cum ?

îmi frmînt easta,

ce-i de fcut într-aceasta ?

S trimitem la el cocon

cu plocon ?"

i Ibraim zise

:

„împrate al meu, mi se

pare c n-avem a face

decît s cutm pace.

Scrisori bune-i vom scrie

i i-om trimite din vistierie

scule

s-1 îndestule,

spunîndu-is lase mînia
i s domneasc-n Vlahia
i în Ardeal, de se va nevoi
a-1 birui."
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XXIII Cum trimise împratul

lui Mihai plocoane preioase

iind sorocit solie,

împratul trimise aurrie

scoas cu jale

din haznale :

caftane cu fire,

sbii, potire

cu pietre scumpe btute,

surguciuri nemaivzute,

cai cu argintate frîie,

toate lui Mihai s-i rmîie.

Cine s preluiasc
dajdia împrteasc ?

S cerceteze, cine

diamante i rubine,

cai îneuai
i încpstrai ?

S primeasc Mihai strlucita solie

s-i uite suprarea pe-mprie,
împrilejind planul

de-a se-mprieteni cu sultanul
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i coroan pe cap s-i puie,

numai el, Mihai, s nu mai rpuie

cetile din Turchia

pe unde-i poart mânia !

Vlahia s i-o stpîneasc în pace,

i Ardealul, de-i place,

oriunde iva pofti s mearg,

doar Dunrea s n-o treac...
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XXIV Cum veni

solul împratului la Mihai

i-i aduse darurile
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în vremea asta craiul Jicman

aflat la aman,

ufît de boieri,

ls tron i averi

i-i hotrî pribegia

în ara Lehia

s fac ce s-o putea,

iar în locu-i se înla
Bator Andrei, vrul lui bun,

îmbrcînd domnescul zbun.

ihai ii primi

pe solul ce-1 cftni
i cu sabie scump-1 încinse

i-acesta picioru-i cuprinse

i dîndu-i diamante cu prelnice fee
dulce îi dete binee.

împrtescul hanger

prea luna pe cer,

aurite surguce

sclipeau nuce,
iar coroana punea limpede raz
pe fruntea viteaz.

Mihai, la rîndu-i, 1-a druit
pe solul cu caftan zugrvit,

frumos 1-a osptat
i-n dreapta-i 1-a aezat
bucuros c e stpînul temut
peste al vlahilor lut

i peste

vlahi, ca un rege ce este.
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XXV Cum se întîmpl btlia
lui Mihai cu Bator Andrei,

craiul unguresc

cesta, cînd se aez crai,

nu leg prieteug cu Mihai,

ba înc îi porunci

Vlahia a o prsi
spre a se aeza sub mîna iui,

în ara Ardealului.

El gîndea s-1 despoaie de tron

i s-1 dea turcului plocon,

dar Dumnezeu, ce tie a pune

i-n calea necredinciosului vreo minune,

pe Mihai îl lumina

de pierzarea ce se urzea.

Oastea-i mic s-1 ia cu zorul

pe vînztorul,

iar Bator Andrei prinzînd veste

se buimci de aceste,

inima-i sec, neputincioas,

spaima-i puse stpînire pe cas
i-atunci trimise om
la al vlahilor domn
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s întrebe ce i cum,

cu aprigu-i drum.

Oare-i poart vitejia

ctre Nemia ?

Iar Mihai i-a rspuns retezat,

cu glasul brbat

:

„tii prea bine

de ce te-ai trezit aicea cu mine !

M-ai chemat

i m-am înfiat,

dar nu-i fie cu suprare

i-ascult : Jurat-am oare

pe Hristos cel blînd,

s nu-mi plec fruntea la pmînl

în faa turcului ?

Iar voi v-ai dat de partea lui

i vorbe mincinoase

îmi turnai în oase.

De-aia sînt aici, ca s rmîn
stpîn!

De vrei s te bai,

grbete, c am caii-neuai."

Auzindu-1, Bator Andrei, cardinalul,

scoal Ardealul

i strig în faa otilor :

„S nu ne pierdem în calea vlahilor, protilor,

sîntem ca fiarele noi,

ei — turm de oi.

Vlahi necioplii ne vin,

s-i supunem i s-i biruim.

Eu port cu onor
numele de Bator,

nume
ce-1 tie o lume
i pe vlahul, necioplitul

ce-mi calc inutul,
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i pe moldovanul,

vicleanul,

voii aici s-i aflai,

boieri luminai ?

Mai bine-oi cale s le ieim

i s-i pierim,

s batem cu tunul

pîn n-o mai râmîne nici unul !"

Astfel vorbind, îi puse corturile

i rosturile,

ateptînd Ia Sibii

ce va mai fi...

i

I

XXVI Cum porni Mihai

asupra ungurilor

i pornind lupta îi birui

f^&d^fâ

n zori

se ivir prin trectori

moldovanii i cu cazacii,

drepi ca aracii,

pe sub nuci

viteji haiduci,

i catainele

cu iataganele.

La mijloc de alai

venea însui Mihai,

domnul cel tînr
cu oim pe umr
i-nsemnat cu frunz de laur,

i-nainte-i mergeau trei cruci de aur,

iar-n urm-i mergea doamna Stanca

de se pleca în calea ei creanga.

Ungurii,

tulburii,

cu inimile czînd din piepturi,

pîn s pun mîna pe sceptruri
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se vzurm rân
ca oile cînd vin lupii la stîn
i cînd începu lupta gloatelor,

încletatelor,

unguroaice o droaie

rmaser vduvoaie.

Cînd s-a-mtunecat

ungurii pornir la iad,

lsînd în urm sîngele cel mult
vrsat în tumult.

Dar cum a putea oare

în stih a-1 înlare
pe Velisarie cel nou
alergînd printre cete ca un erou,

leu împloat
i mîniat,

tind pe cîi se nimeri

cu sabia a-i pipi ?

Mult 'sînge se vrs atunci

de paloele cele lungi

i mult ruine
fu în ungurime.

Noaptea din lupt s-au tras

i-n pribegie au mas.
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XXVII Cum se întîmpl

moartea lui Bator Andrei

craiul
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armanul pop Bator

abia scp de omor
clrind prin pustieti,

ocolind ceti
pîn vzu-n deprtare
o turm de mioare.

Se grbi s rmîn
noaptea, la stîn.

Ciobanii-i ziser s rmîie
i oaspete s le fie.

I-au dat lapte din ol,

îl culcar sub ol
i cînd, dimineaa,
drumeul îi spla faa
îl întrebar ce caut-n munte :

„Nu ne-ascunde

din rzboi de se-ntîmpl s vii,

spune-ne de craiul nostru ce tii,

c a ajuns la noi vestire

c e biruit i în pribegire ?"
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i rspunse Bator cu ochii-n pmînt
„Craiul eu sînt.

Oastea o am prpdit,
vitejii mei au murit

i eu port din munte-n munte,

osîndit, a mea frunte."

Ciobanii dac-auzir

se socotir :

„D-1 omorîm pe crai

ne-o rsplti Mihai
!"

i tindu-i capul

îl duser cu sacul

i spre sear
lui Mihai i-J închinar

zicînd ei aa :

„Plecciune, Mria-Ta,

vrem s-i fim slugile

ce-i pzesc uile,

i dac Bator crai te-a-nfruntat,

noi capul i-am 'luat

i l-am adus aice !"

i-atunci domnul zice :

„Ce pre se cuvine

pentru slujba ce-at'i fcut bine ?

ce-mi cerei inie,

bani, boierie ?"

i ziser ciobanii pe negîndite :

„Boeria, mrite..."
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XXVIII Cum Mihai

rzbun sîngele craiului

i-i puse în furci pe ciobani

^<^<^ms^^

ihai, bunul, fcu îndat

divan de judecat

i-n loc s le dea rangul

îi suna treangul

unde ajunge omul
cc-i vinde domnul
i nelegiuit

îl pune sub cuit.

i-n vreme ce primea multe laude

puse pe mort s-1 caute

hotrînd slujbe i facle

asupra strlucitei racle

i veghind frumos
domnescul os,

cu popi cdelniînd
i cu cîntec sfînt.

Calul fr stpîn rmas
urma convoiul la pas

împodobit cu valtrapuri

i steaguri,
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ostile mergeau cu fal
i bun rînduial,

unele-n urm, în frunte altele,

cu toate armele

i-ajunser la groapa

cscîndu-i pleoapa

unde Mihai porunci

o marmur a se rîcîi

:

„Colea zace Bator crai

învins de Mihai".

Apoi s-au sculat

i la Blgrad au înnoptat,

ezînd el pe tronul regal

al principilor din Ardeal

i de-acum, se-nelege,

Ardealul pe el îl tia de rege,

în vreme ce vlahii aveau pe tron

pe-al lui Mihai cocon.

i numai ce venir
de-1 cinstir

boiarii

i marii,

iar el stetea în pace

chibzuind cum ar face

s-1 împung cu sabia

pe Ieremia din Moldavia...
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XXIX Cum Jicman

îi puse gînd ru lui Mihai

spre a-i rzbuna vrul

sf^l^fpl

icman era la Iei

cu oteni alei,

gîndind la cele-ntîmplatc

la Ardeal, în palate,

cum Mihai sparse

ara ce-n tihn lsase

schimbînd cciula de blan
cu-a Batorilor coroan,

cum vrul în urma-i înscunat

fu hituit i junghiat

i de-atît venin

îi era sufletul plin

de-i plînse amarul

la Cancelarul.

„Afl, domnul meu,

c Ardealul ajunse la greu

de oînd Mihai, crudul,

i-a clcat inutul

i pe Andrei, vrul,

1-a tiat ca pe mrul.
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Sîngele popii Andrei
rzbunil de vrei

!"

i Cancelarul zise : „Jicman Bator,
îi dau ajutor,

mergi

pe vlah s-1 încerci,

ia arme i bani

i treci mai întîi pe 'la moldovani,
vars-i mînia
fa cu Ieremia,

cere-i s te ajute

i-<n domnia ta du-te !"

Mihai, auzind tire
de acea uneltire

cuget i el la o treab bun :

s mearg însui i s rpun
ostile jicmane

i cele moldovane.

Cu palo fierbinte

le iei înainte

i 'la Trotu în tîrg

arse totul cu sîrg

i-ai Iui ca fiarele

clcar hotarele.

Vzînd moldovanii aceste,

tremur ca solzul de pete
c Mihai

vine cu pedestrime i cai,

cu oteni fr numr,
umr lîng umr :

vlahul

viteazul,

ctane i ungurime,

mulime —
i neamul haiduc
i de cazaci belug.
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Ieremia

chibzui s fug-n Lehia

cu boieri i cu doamn
de team,
i gîndind astfel

îl lu i pe Jicman cu el.

ezînd pe tronul luileremie

Mihai petrecu cu veselie

i-i apreau în prag

zicînd c-1 in drag

moldovanii,

bogdanii,

mult popor

ce-i spuneau s rmîie domnul lor,

dar Mihai nu zbovi

;

pe-^ai lui în Moldavia îi înstpîni,

în vreme ce Ieremia fugarul

se înfi la Cancelarul

cerîndu-i s-1 aeze ne-ntîrziat

pe tronul din care-au fost surpat

de Simeon,

de vlahi pus domn
i-n veci fie-n slujba lui,

a leahului,

Vlahia

i Moldavia...
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XXX Cum veni Cancelarul

cu ostile

i-1 goni pe Mihai din Vlahia

** !*da«?ta^g

ancelarul gti oti
falnice, cum nu anai cunoti,

i trecînd peste moia
lui Ieremia

îi cotropi pe sracii

vlahii

cu mare canon,

pe Mihai s-1 scoat din tron.

La asfinit

ungurii eloar ce-au juruit

iar boierii din ardelene castele

gîndir pe Mihai s-1 înele
i s-1 trag din Lehia pe Jicman
cel de luminat neam.
Boierii venir cu hurta

la Turda
chemîndu-1 într-aceasta

pe neamul Basta

i rugîndu-1 cu cciula în min
în fruntea lor s rmîn,
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aezînd ei ara Ardealului

sub schiptrul chezarului.

Cu Basta — cpetenie,

urmînd cu smerenie

împreunar oti

i golir ploti.

Mihai, mirat foarte

de schimbtoarea soarte

nu tia

încotro s-o ia :

la Moldavia

ori la Nemia ?

Numai atît ce-a gîndit

c se i vzu podidit

de Iei, nemi i unguri

cu aurite scuturi,

c el cu nemii n-avea

a se lupta.
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XXXI Cum fugi Mihai
i merse în Nemia, i-1 primi
Chezarul cu mare onoare

i-i ddu iari domnia
Ardealului si Vlahiei

T^T^T^^^^Z

nfruntînid urgia

trecu Mihai la Nemia
i auzind Chezarul

c au trecut hotarul

îi ddu tire

s vin la el cu grbire.

„Spune, Mihai voievoade,

ce gînd te roade ?"

„Nu credeam, slvite Chezare,

sm loveti cu-atîta^nverunare

rpindu-mi mie

ara de sub domnie.

Cum a putut mîna împrteasc
s puie sm goneasc ?

Pe Dumnezeu îl iau fa
c te-am slujit cu dulcea,
pentru cretintate

am vrsat sînge pe sturate

i fiindu-i în preajm
n-am semnat pîr i vrajb"...
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Si zise Chezarul cu vorbe floase :

„Prietene credincioase,

cu-adevrat al meu,

eu te-am inut drag mereu !

Cîi au vrut s te rpuie,

Dumnezeu în mîna ta s-i puie,

vînztorii, neghiobii,

ie s-i fie robii.

Ia bani cîi pofteti

i ctane împrteti,

în ar te-ntoarce

i s domneti în pace.

îi dr.u Ardealul sub paz
i sabia ta viteaz

s taie

pe cîinii ce te-au împins în rzboaie

i-1 dau s-i comande oastea

pe Georgiu Basta

i-amîndoi s lucrai

cu cuget de frai."

Otenii,

sumedenii,

ca vulturii zburau

i ca smeii fugeau,

i-auzind atunci

unguri i turci,

vorbire slab
scornir în grab

:

„Nu mai e trai

cu-acest Mihai,

la ce munte
ne putem ascunde,

în care cetate

el nu ne bate ?

Pe turci

a zis c-i suie-n furci,
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cu voie de la Rudolf Chezarul

ce-1 are de la Hristos harul

i iat c gîndu-i e

pe cretini s-i mîntuie

fcând din biseric trop

de stup.

îl are sfetnic

pe musiu Giorgiu Basta, cel vrednic,

la arme viteaz

i cu luminat obraz.

Bani înc-i dete,

puti, turnuri, arbalete

arme numai bune

ca s-1 rzbune."

Ca pe un frate drag

Chezarul 1-a dus pîn-n prag :

„Viteazule, i-a zis, du-te

înconjurat de virtute
!"

i Mihai, smerindu-se, rosti

:

„Mria-ta, s tii

c inima mea bate

pentru cretintate !"

Cu frumoas mîndrie se suir pe cai

ai lui Mihai,

iar el zorea din greu

clrind parc pe coam de leu,

pe drumuri i pe poteci

între Praga i Beci,

i-abia la Caova
coborî din a.

XXXII Cum Jicman

trimise la Mihai cerînd pace

'Ji»x*&mMM,^1

flînd Jicman c Mihai i
cu generalul

vin s bat Ardealul',

c vin cu el nemii
i cu valonii

zburînd ca vulturii

i cocorii,

foarte s-a întristat

i inu cu sfetnicii sfat.

Neavînd alta a face

trimise om s cear pace.

„Mergi la Jicman de-i spune
s nu umble cu-nelciune
— i-a zis Mihai — dac poate
s vin a se bate,

de n-are inim de muiere
i mai are-m oase putere
iar de nu, s-i spui
s-i lase Chezarului ara. C e a lui.
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Repede '

•

s se lepede,

altfel primejdiile cele mai grele

va primi din inimile mele !"

Solul de se întoarse

Jicman tabra-i sparse

cerând ajutor în Moldavia

de <la Ieremia

i-acesta oaste de frunte

i-a trimis, peste munte,

avîndu-1 cap, cu sabia i buzduganul,

pe însui hatmanul

i-ntr-adaos, de la al Vlahiei tron,

ostile voievodului Simeon.

Ca s tie pe unde Mihai se plimb

trimiser noaptea, s prind limb

i gsind, aflarc Mihai se rsfa
în cîmp cu verdea,

fr habar,

ling cetatea Stmar.

Jicman numai ce auzi

si ctre Stmar se porni.

Avea clrime
i pedestrime —
douzeci de mii cu lnci

alte mii cu spngi

i pornir care mai de carele

pedestrul i clarele

cu tunuri optzeci

la imleu, pe poteci,

pe urmele lui Mihai, minunatul

i de toi ludatul.

Prinser cerul s-1 sdruncine

rzboinice buciume

i trebuia s £i vzut, frate,

ostile încletate

cutîndu-se cu spada

ca lupii, prada...
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I XXXIII Cum se lovir ostile,

cum învinse Mihai pe Jicman

e lture sta Mihai cu ai lui

pe cîmpul imleului,

în mijloc

sta Basta Giorgiu

cu nemii, sprintenii,

valonii-mpungînd caii cu pintenii.

Nemii, ca la trei mii de brbai
în fier ferecai,

cam dou mii, valonii

i spaniolii,

patru mii de fregverei,

nou mii haiduci alei,

moldovani i erbi
fr herb

alte trei mii,

erau gata pe Mihai a-1 sluji.

C el îi druia
i-i cinstea

i-atunci Mihai cel minunat
calul i-a-nclecat,

voinic înelept

c-o suli în braul drept

i zbur cu minune

domnul cel june

repezindu-se asupra dumanului

aplecat pe cureaua hamului

ca un balaure cînd e flmând,

aa ptrunse luptînd,

la chip cumplit

i foarte slbticit,

fr de cciul
mînat de mînie destul :

„Ascultare s-mi dai,

crednicilor brbai,
astzi cu mult cinste

v port spre biruin sau ctre morminte,

dumanii sînt cit frunz i iarb,

dar spaima le fierbe în barb,
numai ce-i vd
i ei cad cu prpd,
azi se alege

adevrul de frdelege,
azi

îl vom cunoate pe cel viteaz !"

i-ai lui strigar, atunci,

dintre pduri de sulie lungi :

„Nu tim alt cale,

trim sub poruncile tale,

vom fi viteji, vom fi

cei ce vor birui !"

i se-aruncar din urm
ca lupii în turm,
îi junghie i îi taie

ca pe oaie,

iar Mihai, în dreapta c-o suli lung
i-o sabie în mîna stîng,
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ca leul ,cel netemtor
fou-n taberi omor
tindu-i pe câi se-ntîmplar

în drum s-i apar.

Unde e greul

el apare ca leul,

ttari i cazaci

de via-i las sraci,

calabalâc i zaherea

de le-ntîlnete le ia.

Iar ungurii ca dup ploaie

fug de btaie

i fiecare îngaim
vorbe de spaim...

XXXIV Cum Jicman, înfrînt,

se sftui cu Ceachi s fug

^^©**?tg^|jg

ras din rzboi deoparte

vzîndu-i ostile sparte,

Jicman îl cheam la divan

pe Ceachi tefan

:

„Ce facem, îi zice,

c ne-am lsat onoarea aice,

haide s fugim degrab
viaa s nu ni se piard,

s fugim, dar unde ?"

i Ceachi numai ce-i rspunde :

„La Moldavia, la jupan Irimie,

drag ie,

s-i cerem oaste subire

i s umblm i în Vlahia cu tire,

s-i trimitem la Cancelar pe boieri

i dup puteri

s-i chemm i pe cazacii —
mîrzacii.

S fugim unde-om vedea

c mîna lui Mihai e prea grea."
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Precum s-a i întâmplat,

Mihai Ardealul 1-a' luat

gîndind în Vlahia lui s coboare

i s mite ale Turchiei hotare,

s ia el Dobrogea

i toat Serbia

i s coboare din a
la Adrianopolea,

domn s az
pe turc s nu-1 vaz.

El îns la Turda au mas

hotrând loc de popas.

XXXV Cum merse Mihai

la Basta, ca s ia sfat

^^^ts^^

n zori de zi

la Basta grbi
i-i zise-acestuia domnul
s trimit dup coconul

încuiat sub lacte,

la Fgra în cetate,

alungat de urgia

leilor din Lehia

i poprit acolo cu gînd duman
de Ceachi tefan,

coconul i mum-sa Stanca —
frunza i creanga.

„Copilaul i muma, inima mea,

pohtesc, domnule, a-i vedea,

ad-mi-i repede,

c zac ca morii sub lespede,

repede cîiva nemi la cetate

s-mi fac dreptate !"

„Ia cîi pofteti, zise Basta,

s-i aduc pruncul i cu nevasta !'
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Dar una gria,

alta gîndea.

Desprindu-se ei ca fraii

îl cheam Mihai pe Georgiu Rai

:

„Cpitane,

ia cu tine ctane,

valoni i nemi i mergi

Fgraul s-1 încerci

:

ori i-i d pe cei dragi,

ori îl spargi,

pîn-atunci eu îmi fac vac

la Blgrad"

.

înclecar pe cai

ai lui Mihai

i-1 însoir, puini,

c el nu-i bnuia pe haini,

i-acest gînd

îl puse, srmanul, cu capu-n pmînt,

cci Basta Georgiu

îi pizmuia rostul

c pe unde trecea

numai cinstire afla

i i se-nchinau numai lui

cetile Ardealului.

XXXVI Cum se întîmpl

moartea lui Mihai Voievod

din pizm

SE3^

i i-i puse gînd ru s-1 omoare,

dar cum snl împing-n pierzare,

cînd însui Chezarul îl îndrgea ?

Cut pricin pentru fapta cea rea

cci pizma lucra-n el cumplit,

ca un cuit

ce taie

în mruntaie.

„Avea-vom zile bune
— ziceau cei ce voiau a-1 rpune —
dac el va schimba cciula de blan
cu strlucit coroan ?"

„S-mbrace valahul haina

celor viteji i faima ?

Noi s punem osul

i el s culeag folosul ?

Curge-n lume veste

de viteaz ce este

i-avem a plînge

de nu-1 vom seca de sînge.
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S plece ostaii repede,

viaa s-i lepede,

s-1 zdruncine

fr prioine,

capul s i-1 încovoaie

i-apoi s-1 taie
!"

Porunci aceasta

Georgiu Basta.

Mihai nu credea defel

c-i va gsi moartea de la el.

Sculîndu-se, dimineaa, din pat,

pe-un copil de cas-a chemat

:

„Pune aua pe cal c acum
purcedem la drum,

am gînd

s merg la Blgrad curînd

s vd cum se rânduiesc

trebile-n palatul domnesc".

Domnul vorba nici c sfîrea

i vzu un clre spre el cum gonea.

A întrebat vtaful de copii

:

„Doamne, ce-o fi ?"

„Fac parad de oaste,

noi s ne vedem de grijile noastre."

i mai vzur i cîiva pedetrii,

dar domnul nu gîndea la primejdii,

credea c vin

cu cuget senin,

dar ei, blestemai de trei ori,

nu veneau într-ajutor,

veneau dimineaa

s-i ridice viaa,

veneau de departe

cu solie de moarte.

Sculat în picioare

domnul în cale le-apare
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i le zice : „Fii binevenii,

ostai vestii
!"

Iar ei îi trag sbiile din teci

i sar asupr-i ca nite berbeci

scpai din tîrle

i-n inima lui despic gîrle,

unul îl ptrunde cu sulia

i altul cu sabia capul i-1 ia,

capul cu cciul din blan de lup,

i czu frumosul lui trup

ca un copac

prvlit în veac.

A fost rîn
pîn s-apuce sabia iuea lui mîn.
Capul dat de-a rostogol

i trupuorul decma gol

tvlit în sînge, acestea le izbuti

înverunata pizm ce4 pieri,

astfel s-au petrecut

în lut

ou-ntunecat obraz

Mihai cel Viteaz !

87



EWffff!

XXXVII Cum pizma
a pierdut muli brbai

pe nedrept,

precum i pe acesta

ce era sprijinul cretinilor

^^^estg^j^

, pizm-ntreit blestemat,

anatema, moarte înverunat,

Haron fr mil,
gînd ce împila

!

Cum de-ai putut

s-1 tragei pe Viteazul în lut ?

Pizma d-a amgit pe uni i

dîndu-i apoi humii

aa cum 1-a doborît pe Mihai

în mijloc de plai.

O, soare,

înfioare-se razele tale,-nfioare,

plîngi lun
nebun,
viteji, plîngei voi rul
ce-i dete brbatului celui bun pe clul,
plîngei nedreptatea i clevetirea

ce i-au întors lui iubirea,

plîngei-1 pe falnicul june

tiut din rsrit pîn la soare-apune !

8S

Cer i soare

înfioare-se, înfîoare,

muni
cruni,
plîngei-1 fr pace

i plîngei-1 i voi, dobitoace,

c astzi stîlparea cretinilor

zace sub cizma hainilor,

zac sub rnile crunte

braele Sfîntului Munte,

cel ce-a jurat pe cruce

turcii în moarte a-i duce !

De s-ar fi-ntors el în Vlahia

de la Nemia,

turcul

i-ar fi aflat butucul,

btut în rzboi

de cel mai aprig dintre eroi

!

Cuvine-se dar, cuvine,

s-1 plîng i pietrele cele blajine,

i sracii

copacii,

i omul srac,

i boierul din veac,

s plîng cu amare lacrime

ale lui patime

!

Vlahul, se cuvine,

fietecine,

s poarte cernit strai

c a murit Mihai,

c i-au pierdut domnul,

viteazul i omul,

cu nume de faim
de-1 rosteau cu team
care mai de cari

turcii, ttarii,
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Lingurii i leii,

tremurînd ca petii.

Numai ce-i strigau numele

i li se pierdeau urmele.

Doar din Vlahia cînd s-a tras,

ttarii-n urm-i fcur necaz

i-acum unde cuvînUw e

pe vlahi s-i mîntuie ?

Alt Mihai nu mai e de vzut
s-i bage pe agarienii sub lut.

Despicai-v, vetre

de pietre

!

Copaci,

din rdcini v sltai

!

Plîngei, munilor
i cîmpiilor

!

Cci au rmas voinicii fr acel

de se-nfricoau i balaurii de el,

fr cretinul ce-i visa liturghia

la Sfînta Sofia,

c el mult trudea

mdularele bisericii a aduna,

unind biserica Rîmului

cu a Constantinopolei pgînului

într-un trup, singurul,

cel ce nu-i preuia trupul i sufletul

i nu-i crua capul în multele

luptele !

Plîngei cu lacrime subiri,

voi, monastiri,

c s-au mutat într-o stea

cel ce v miluia.

O, nestul moarte
cu gurile sparte,

cum nu te-ai îndurat

de acest bun brbat,
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nu te-ai temut,

de cap cînd l-ai rupt ?

Mare pcat fu omorul

ce-i ls însîngerat trupuoru!

i de-acuma cetile

i cretintile

de-1 vor pofti,

el nu va mai fi

!

Vai de sufletele

celor ce i-au purtat sâmbetele

i au zvîrlit în necurmat somn

un asemenea Domn

!
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XXXVIII Aci mustr
pe unguri i pe nemi

pentru c l-au ucis pe nedrept

pe Mihai

materna lui Sechel Moise, ticlosul

ce d-a pierdut pe Domnul, flosul

!

V-ai fcut îniv ru
vtmînd scump trupul su,

c ai pierdut pe dat
Ardealul i ara toat.

El scut v-ar fi fost

i adpost,

ara aiu v-ar clca-o dup tot placul

ttarul,

nici altcineva,

de-ar mai luci fierul în mîna lui grea.

Trind Mihai,

Sechel Moise nu s-ar face-n Ardealul crai,

ce-ai cîtigat oare

din dezbinare ?

Ai fcut pacoste

chezretilor steaguri de oaste

i credei, ungurilor din Ardeal,

ara voastr-i supus de val,
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acum, cînd craiul vostru v bate

cu vergile, ca pe lighioanele cele turbate,

acum înelegei pe cine

l-ai lsat prad la strinime ?

Dar i ungurii triesc urgisii,

de ai lor desprii,

las cas
i mas,
i las prini —
iat rsplata vînzrii pe treizeci de argini.

Pentru c l-au pus pe Moise domn

îndur acum canon,

i Dumnezeu, mîniat

ru, i-a certat

:

goale le umbl muierile-n pribegire,

dar, precum spune David în psaltire :

„Cel ce sap groap
în ea va s-ncap !"

Chezretilor dregtori

le-ai jurat supuenie de zece ori,

apoi v-ai rzgîndit

i lui Basta Georgiu v-ai juruit

(„Dem punei voi cap,

eu de Mihai v scap !"),

dar l-ai gonit i pe Basta Georgiu

i-ai trimis dup Jicman al vostru,

ai clcat sfinte

jurminte,

v-ai dat cu turcimea amgitoare,

uitînd cretineasca onoare,

ca o oal spart
inima vi-d de credin deart.

V-ai dat corbilor,

surzilor ce sîntei i orbilor.

Acum în Vlahia toat
Mihai nu mai se-arat,
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Toat noaptea lupt,

lupt ne-ntrerupt

i-nfrînt îl cuminec
moartea, duminec,
înima i-o scurm
strigtul din urm :

„Unde sîntei, dragilor,

neînfricailor ?

încingei sbioarele,

strlucitoarele,

i de aici m luai,

prieteni i frai,

pieptul mi-i ptruns,

n-am puteri de-ajuns.

Mdularile

care mai de carile

m vînd

rînd pe rînd.

Fr lupt azi,

eu, cel viteaz,m aflu rpus.

Rsrit i-Apus —
nu-mi alin nimene

rnile din inime.

Dac-a fi aflat

c-s pierzrii dat,

n-a fi-nvins, cu trupul

junghiat de lupul.

Glas spre voi înal,

crailor ceilali

care vei domni

în Ardeal aci

:

dac vrei în pace

slujba a v face,

pe boierii toi,

vînztori i hoi,

clcînd jurmînt,

fr de cuvînt,

s nu-i credei voi

c vei plînge-apoi.

Cînd griesc mai dulce

ei vors te-apuce,

vorba lor aleas

în mormînt te-aaz.

Eu i-am crezut

i acum sînt lut.

De-a fi avut parte

doar de glas de frate,

mi-a fi sturat

cu sînge spurcat

sbioara

i ara !
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XL Cum moartea

de nimic nu se teme

i nu se ruineaz

*§S92S©^?E

n faa lui Haron brbia i fricî

nu preuiesc nimica.

Regi, viteji i-mprai,
de lauda deart v lepdai

!

Cci fr osebire

la iad vei sfîri sub poprire.

Acolo Alecsandru cel Mare zace

i n-are alta a face,

i Velisarie, marele,

în bezn-i trage oscioarele.

Acolo, cu-nelepia lui, Solomon

sade fr de tron,

i-acolo l-am aflat

pe Samson brbatul cel mai brbat.

Cîi din lume-au venit, rege sau servitor,

aice zac sub zvor,

aice numai fum e

tot ce-a cîtigat mincinoasa lume,

împrai i boieri

n-au fost sraci de dureri
!"

Iat învtura

ce ne-a rmas din gura

lui Mihai cînd s-a înlimplat

de l-au junghiat.

A lsat nume frumos

ca pmîntul mnos

i va fi auzit al lui nume

de toi vitejii din lume.

Se cheam
c moartea i-a stat în vorb vicleana

i-acuma de el se bucur

a cerului ciutur.

S-a sfîrit aci

în august, într-a dousprezecea zi,

i i-au spart easta

din vrerea lui Basta

la mohorîta

pajite de la Turda.

i-au fost an sfînt

de la naterea lui Hristos curgînd

o mie ase sute i unu

la moartea lui Mihai, viteazul i bunul.

Drag cititorule al acestei cuprinderi,

de vei afla fapte altminteri,

nu-mi ocri srmana
pana.

Cci eu, ca om fr carte,

am scris în rime via i moarte

i amintindu-mi-1 pe Mihai

lacrima ochilor o vrsai

c l-am slujit,

neclintit,

i înc nu totul ce-a zis

am pus aicea în scris

voi, drepilor

i înelepilor,
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rîcîii sub cuvinte, alte

înelesuri înalte.

i dac vrei s-mi tii locul de batin
pe care-1 gîndesc cu lacrim,

vei ti aa
c-i zice Malsiania,

ora preafrumos

de lîng Delvinos,

aproape de locul

sfîntului Ioan Teologul.

Stavrinos e neamul din carem trag

i vistiernic sînt dup rang.

Am scris poema la Bistria în cetate

noapte de noapte,

la lumin de stele

curs printre zbrele.

Tutulor s v vie

de la Sfîntul Duh bucurie,

Mrire Tatlui, Fiului, Sfîntului Duh
i fctorului i plsmuitorului din vzduh
Dumnezeu, nevzutul
lucrurilor toate-nceputul.
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