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Cest pour la vânitt gue Dieu fit le genie 

Lamartine.   
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DEDICAȚIUNE 

DOMNULUI VASILE ALECSANDRI 

DECANULU POEȚILORU ROMÂNI. 

Ilustrule poete, sub paironagiulă teu 

Eu iau permissiunea de a le pune ei 

Aceste flori, culese de mine din Parnasu; 

Protege-le, poete, cu-alu teu pulinte glasu 

In contr'aceloră care 

(iăsescii pete în s6re. 

Vre una din aceste modeste floricelle 

De'ţi va plăcea, acelle 

Le datoresu eu ţie; câci la isvorulu teii 

M'amu adăpatu și ei; 

Iar daca între elle 

Suntu multe floricelle 
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Lipsite de cul6re, 

Sau nemirositâre, 

“Tu scii că în bucheturi, pe lîngă Rose belle, . 

Verhine și Roseite, Vanillii, Micșunelle, 

Mai suntu și flori lipsite de dulcele mirosă, 

Ce creseii retrase lingă isvorulu răcorosu, 

Sau se desvolti în selbe pe lingă fragi şi mure, 

Precum suntu Miozotis, Viorelle şi Răsure; 

Dar tote împreună formâză. unu buchetu ; 
Buchetulu mei e simplu, illustrule poetu; 

Căci eu nu amu talentulu alu tei nemuritori 

Sa potu produce opuri ce place tuturori. 

Natura e avară în darurile sale. 

Da, numai în buchetuli alu operiloru tale 

Sunt flori suave, belle, de toți elle-admirate; 
Căci tu, scumpe poete, ai fosti predestinatu 

Ca operile tale să fie-aplaudate, 

Și tu încununalii. 

i "€. D. Aricescu. 

1883, Decembre, 

 



  

PREFACGĂ 

AMICULUI MEU ARICESCU 

De ce-ai amulitii, poete ? Do ce 6re a ta liră 
Nu mai scote nici unu suneti? Musa nu te mai inspiră? 
Ai perdutii ori-ce speranță ? Nu mai ai illusiuni ? 
Nu mai ai nici o dorință? Cupa cu decepțiuni 
Deșertal-ai pin” la drojdii? Sau esci pote supăratii 
Că nu esci și tu, poete, ca forte mulți decoratu ? 

Inţellegă a nu mat face politică militantă „- 
Ca să nu'ţi faci inamică parlida cea dominantă ; 
Dar ni chiar litteratură nu voesci tu să mai serii? 
Vre unu sonetu, vre o odă, fabule, alegorii ?... 
Așteptându'ți dar r&spunsulă cu nespusă nerăbdare, 
“Tu din parte'mi priimesce o frăţâscă salutare. 

G. Miozotescu, 
1383, Septembre. 
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AMICULUI MEU MIOZOTESCU 

R&spundu Ta ta scrisore, iubilulu meu amicu : 

Cuvîntulu pentru care en nu mai scrii nimicu, 

Nu este cum câ Musa adi nu me mai inspiră; 

Din contra, ea aceordă adesea a mea liră. 

Iusiuni ? Am încă, fiind-că am dorinţe !; 

Și una dintre elle, să veda scumpe ființe 

In lume fericite, precum o gindescu eu. 

Speranța ? N'am perdut'o, căci credi în progresu eu. 

Decepţiuni? Destule în lume-am încercat. 

Mai dici incă, amice, că pote 's supărat 

Că, sunt și pină astă-di nedecovarisit ; 

(Cuventa care rimesă cu paraponisitu) ; 

Sa'mi dea Bene-merenti mi sa propus și mie 2; 

Am refusat eu însă cu multă modestie : 

Caci astfel de resplată eu nu am meritat; 

1 «Pînă când inima conservă dorinţe, inima are illusiunt»>, 
dice Chateaubriand. 

2 De D-nii Ministrii N. Creţulescu și Aurelian. 
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apoi ăsta semnă 'ondre s'a desconsiderat ; 
De ce ore? Mă iartă, nu pota să mă esplică. 
Nu, causa e alta de nu mai scriu nimicu : 
E causa, amice, că greu am fost loviti 
D'unu bună amicii de scolă, când el a deveniti 
Ministru-a tot putinte ; el m'a sacrificat 
Rancunei-unei persone, ce eii am demascat 
Pe când era Ministru ; d'aceea de opt ani, 
“Temându-me, amice, de 1.... t... - , 
Avend eu adi nevoe de cei a tot pulinte, 
Închidu şi ochi şi gură, ca unii bărbatu cu minte, 
Şi nu voiu ca să criticu a lor fapte-arbiirare, 
“Tăcerea, e de aură, a dis unu oare-care. 
Apoi, când n'ai avere, când ai și datorii, 
Și când ai mai cu semă și șepte-opt copii, 
N'ar fi o nebunie de a sacrifica 
La Regele Prussiei şi chiar familia ta? 
Cât esti-tu de ferice că esti independent, 
Și poţi tu în Balene s'arunci cu-al tea trident. 
Daceea eu adi Lyra în cuiu am atirnat, 
Și 'necii ori-ce suspine în peptu'mi sângerat ; 
Ba încă câte-odată, când sunt lingă abisu, 
In flaccări aruncu multe din celle ce am scrisa, 
Aflându-mă der între ciocanu şi nicovală, 
Sen între Datorie ș Ananghi, cea fatală, 
Ea pentru cea din urmă silit sunt a opta; 
Acum d'a mea tăcere tu nu te mai mira. 

C. D. Ariceseu,. 
1993, Octombre. 
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AMICULUI MEU ARICESCU 

Respundu cu la respunsul cu care m'onoredi : 
In elu este o frasă ce m'a surprins, să cred; 
Tu dici, iubite frate, că "n orele fatale, 
In focu arunci produsului al Fantasiei tale; 
Der asta e o crimă, permite'mi a "ţi-o spune :. 
Căci fructu-intelligintei e o creaţiune | 
Și nobilă și sacră; si care astă-qi are, 
Și chiar la noi în (Gera, valre oare care; 
Tu seii că fiucidulu e aspru pedepsiti ; 
Desnaturati părinte, cum dâr ai îndrăsnitu 
In focu s'arunci copillul al Fantasiei tale ? 

Ac6sia e o faptă din celle immorale; 
Unu monstru chiar să fie copilul ce-a, creat 
O mamă, nici odată ea nu la sugrumat. 

Bolliac spunea adesea că e unii criminali, 
Ardând drama Mathilda într'una momentă fatala 3 
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Și că d'atunci continuu severa Consciinţă 

Ii imputa, o faptă făcută c'ușurinţă. 

Der să lăsăm acestea. De nu vrei a mai face 

Politică, atuncia, lăsând Miniștrii 'n pace, 

(Caci cum își vor aşterne, așa se vor culca) 

“fe 'ndemni și prin acesta a publica ceva; 

Vre o coltecliune d'allese poesii; 

Cu modu-acesta pote tu scapi de datorii : 

Caci daca se vor vinde, atunci vr'unu editori 

Se învoesce pote cu Domnulă autori 

Si “i cumpâră mai eftin și alte operette. 

Acâsta nu "ţi suride, iubitule poete ? 

Der n'am bani, îmi vei dice. Nu trebue sumă mare: 

Platesce tu tiparului în rate mici lunare; 

Der nu neglija rima, defectu unici al tu : 

Căci critica severă te va combate grei. 

Urmes' al meu consilii, ș'o să te folosesci ; 

S'apoi, dai și tu semne că încă mai trăesci; 

Mai fă să se audă, apprope de sfirșitii, 

A Lyrei tale corde, amiculu meu iubiti, 

Ca cel cântecu armonică, și plinu de duioșie, 

Al Musei cei din Lesbo, în ora'i d'agonie. 

D. Miozotesecu. 
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AMICULUI MEU MIOZOTESCU 

Ideea ta, amice, o voia realisa; 
De şi cu denadinsulu s'oppune Musa mea, 
Dicend că voii cultege, în loc de trandafiri, 
Ciulini şi pălâmidă, s6i mari nemulțumiri ; 

De astă prevestire eu forte îngrijatu, 

Pe X..., omă competinte, pe-loc lam consultat; 
Citind collecțiunea de poesii, "mi-a dis : 

«Ce o să paţi, poete, în frunte "ţi este scrisu ; 

«Tu poți cu tote astea de a le publica; 

«Și ce îţi spune Musa tu nu prea asculta; 

«Căci e originală : viteză ca Eroi, 

« Adesea e fric6să ca nisce iepurol». 

Apoi și tipografulu cu care am vorbit, 

Unu omu de consciință, și el m'a sfătuit 
Sa nu mai stau pe gînduri. Acum, cum o vrea Domnul! 

Și dicu și eu ca Cesar, să trecem Rubiconul, 
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Cat pentru editorii de cari îini vorbesci 

In ultima'ţi scris6re, tu negreșit glumesci ; 

Tu nu "i cunosci, se vede, amicul mei iubita. 

Am încercat ş'acesta.; și ei 'mi au offeritu 

Pe chiar celle mat bune din operile melle, 

Una precu forte ridiculu ; aceste lepre relle 

Vor să esploatese pe bieţii scriitori, 

Ce sunt, infortunaţii, Pananghi-adese ori. 

Adio! Al t&ă nume me face a spera, 

lubitulu meu confrate, că nu me vei uita. 

C. D. Aricescu. 

Pot-scriptum : 

In ce privesce rima din versurile melle, 

Imi dau tâtă silința să fie cât de belle; 

Dâr nu potă să sacrifică rimei caprici6se 
Cadenţa, armonia, ideile frumâse ; 

Și "i dau eu de esemplu p'ai noştrii 'Vrubaduri, 

Ce an cântat bravura. Haiducilor-Panduri ; 
Ei nu se uit la rime, ci numai la idei, 

Precum și la cadență !; voia imita pe ei, 

1 Așa, de esemplu, într'ună cântecă al Jianului, se dice : 

“Ţi-otă croi d'o malotea 
Cu florile cât palmă., 

Eliade a tratat acestii subiecti în Curierulii de ambe-sezxe 
dând Qreptate Trubadurilor nostrii, 
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Când nu poti face altfel; în fine, scumpe frate, 

Sili-m&-voiu din sufiletu să am rime bogate. 

Der chiar Bolintin6nu, luc6feru între stelle, 

Pe Domnii cu omi rimesă în satirele selle 1; 

Sunt der, cum vedi, amice, în bună companie; 

Și ași putea esemple să'ţi dai încă o mie. 

1 Vegi FEumenidele, unde întâlnim rime cari se hat în ca- 
pete; de esemplu, nestricat cu Birlad, piară cu feră, dracii 

„cu. desagii, etc. şi cu tote astea poesia din Fumenide este 
ună cap' d'operă în felul sei. 
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LA O LEBADĂ 

Frumosă, lebezioră, 

Ca noa albișoră, 
Din lina ta plutire opresce-te puţin; 

Și cântă, cântă mie 

Cel imnu, ce "n agonie 

Tu cânţi, precum se crede, dând ultimulu suspinu.. 

Ca tine, la finitulu al carrierei melle, 

Intonu ultimulă cântecu ; și p'arripele selle 

Imaginaţia-mea 

Al meu Spiriti transportă în alle ceresci sferre 

Ce, după încetarea, de ori-care durere, 

Vor fi patria sa. 

52 
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MUSA SI POETULU 

MUSA 

« Destul, destul, poete; e timpu să reposesi ; 
E mai unu demi-secolu de când mereit lucresi; 
Adi nu mai esci tu june să poți a mai lupta ; 
ȘI inamici îți face ghimposă pâna ta. 

POETUL 

Cât suntem în viacă, noi trebue a lucra : 
Destul noi după morte etern vom reposa. 

MUSA 

Și cui spui-tu acestea, poetu laudărosa ? 
Nu "ţi vedi barba albită și spatele ghebosu? 
Abia lucredi o oră, şi esci prea obositi; 
In somnu cauţi să afli puteri necontenit ; 
Repaosulu e dulce la virsta ta, poete, 
Precum este oglinda la unele cochete. 
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Dorini, dormi; pentru că somnulu procură fericire : 
In somnu tu le uiţi toate, dureri, nenorocire ; 
In somni nu vedi trădarea a cellor ipocriţi, 
Nici lacrămile-acellor de sortă prigoniți ; 
Uni balsami este somnulă, e vinulu ce îmbată ; 
In somnu vedi acea lume unde-o să mergi odată. 

POETULU 

A! Musă ipocrită! 'mi arăţi compătimire ! 

D6r cin' me tortur6să, şi fără contenire? 

Nu m6 îndemni adesea să fulgeru pe tiranu? 
Nu 'mi ai dictat tu Oda la Othon și Milanu? 
Nu mă îndemni tu 6re, şacum la bătrineţe, 
A presinta, omage la rara frumuseţe ? 
In fine, chiar și somnul cel dulce despre diori 
Mil tulburi tu adesea ; cu ochi fermecători, 
Suridi mie, cocheto, şi dici : «dragă poetii, 
Mai fă vr'o elegie, vr'o odă sât sonetii.» 
Der adi cordele Lyrei mai tote rupte sînt; 
Abia sbirnie una, ca p'intre frunde-un vînt. 
Din causă'ţi gustat-am atite-aanărăciuni , 
Din causă'ți perdut-arm unui roiu d'iilusiuni : 
Caci tu m plimbi și astădi prin lumea ideală, 
Ce mare contrasti face cu lumea cea reală : 
pe când colo cu Brutus vorbescu şi cu Socraţi, 
Aci întilnescu numai Loioli şi Pisisteaţi, 

Nu m'ai silit tu 6re pe cei putinți, pe toţi, 

La barra-Opiniunii a'i trage ca pe hoți? 

Nu m'ai silit a rupe cu vechii mei amici, 

In cât adi am în lume puternici neamici ? 

13 
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Din causa ta numat am fost eu areslat, 

Din causa la numai ei sunt perseculat; 

O! fără tine astădi eram şi eu bogati, 

Şi libenu, și ferice, și pote omu de Stata! 

Din causa ta 'n fine eu astăqi am albit: 

Aşa eram eu, spune, când noi ne-am însoţit? 

Din causa ta sulferi şi eu, şi toți ai mei; 

Dâr ce îți passă ţie de scumpii mititei? 

Capriciile telle să se îndeplinescă, 

S'apoi ardă şi şoreci și mora strâmoșscă. 

MUSA 

Nu ei, poete, sorta, ea crud te-a combătut; 

“Tu însă datoria în lume "ți ai făcut; 

S'apoi, ca lisus, cine ia crucea în spinare, 

Nu dârme el pe Rose, ci în spînzurătore. 

Cu tâte nu se pote, poetulu mei iubitu : 

Cu crucea din Golgota tu Bard ai devenită. 

Virtutea nu rimâsă cu ranguri Ș'avuţie; 

Nu eu, ci tu ales-ai acestă meserie. 

Măriri, avere, posturi, de vrei a dobîndi, 

Urma să atirni Lyra în cui, şa amuli; 

Dâr "ţi a plăcut, poete, a dulce gloriolă ; 

Şi în aerostatulu sub formă de gondolă, 

Ai vrut să sbori cu mine în lună și în stelle, 

Ai vrut să dai la Nimphe buchetu de floricelle, 

Ai veut a posa 'n fine ca Caton şi ca Brut; 

Si astădi, când prin mine şi tu esci cunoscut, 

Caci tu prin mine astăqi esci unii laureati, 

Imi faci împutări aspre ; ei bine! esci ingralu. 

14 

  
 



  

POETULU 

Te rogi, iubită Musă, modestă tu să fi: 

Caci n'au meritat lauri a melle poesii; 

Din contra, pentru elle am fost greu criticat 

De o celebritate, ce m'a consiliat 

Să scriu mai bine prosă, dicând : nu e poetu 

Acelu ce foculă sacru nu simte el în peptu; 

Si "mi dete de esemplu pe Moliere, Rousseau! 

Citând ş'aceste versuri chiar de la Boileau : 

«C'6st envain qu'au Parnasse un temeraire auteur 

Pense de V'art. des vers atteindre la hauteur, 
Si son astre, en naissant, ne la forme potte». 

MUSA 

De sigur, acella crilicu, el nu a fost poetă. 

Sâ'și vadă bucătarulă de sossu și coteletă. 

Der daca tu, amice, focă sacru nu avti, 

La Vaăcăresci în fine și la Snagovu mergâi? 

Der fără, foculu sacru avâi adi avuţie, 

Precum au mulţi în lume, ce nu vor ca să scie 

De patrie, libertate, în fine d'a lor țârră,; 

Si cari trăescu numai adi pentru plăpumidră ; 

Prin Blestemul în contra Muscalului barbari? 

Prin Oda la Grecia, acellașu critică chiar 

Urma. să te admire pentru curagiulu tâu; 

De nu pentru talentulu ce ţi "] contestu și eu. 

1 Jean Baptiste Rousseau. 
2 Vedi Esilulă mei la Snagov. 
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Ea n'am pretenţiunea să fii un Trandafir, 

Der poţi fi o Răsură +; şi astfel nu mă mir 

Când tu înghimpi unu Asină, ce vrea să te apuce 

Cu dinţii lui, ba încă și chiar să te îmbuce. 

In tot cadulu, amice, tu esci adi un ingrat ; 

Căci ca p'o esaltată pe mine m'ai tratat; 

Atinsă la ondre, ei plecu, te lasi, adio! 

Și Musa, m'abandonă ; dâr iarăşi despre diuă, 

Ea veselă apare; din cuiu ia a mea Liră, 

__ Și 'ncepe ca să cânte; poetul se inspiră; 

Și astfel de tiranul al meu nu poti scăpa, 

Pucin, și eu de dînsul me voii debarassa ; 

Afară numai dacă, ferâscă Dumnedeiu ! 

Destinulu ar decide să fii cu Musa eu 

Și ?n alte sfere, unde voiu merge după morte ; 

Atuncia în credință, de plins e a mea sorte. 

1883. 

(1) Veqi Le langage des fleurs. 
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LIBERTATEA PRESSEI 

O! libertate-a pressei! tu esci pentru popâre: 
Ce este pentru oameni acel minunat sore, 

A căruia lumină, a căruia căldură, 
Viacă şi mișcare la tot dă în Natură. 
In tine se concentră ori-care libertăți; 
Esci piatra unghiulară ori cări societăţi. 

Tu singură poţi face poporu-a. progressa ; 

Pe tronu'i tirania tu faci a tremura; 
Adi nu e pentru populi mistere sait secretii : 

Tu vedi ca în oglindă în ori ce cabineta ; 

Tu dai pe facă 'ndată şi intrige fatale, 

Și ori-ce machinaţii s6u planuri infernale; 

Prin tine adi tronesă poporulă suverani, 
Prin tine se demască tribunul șarlatanu. 

Esci spaima şi terrorea, a cellui viciosit, 

Esci pavăza de auru a cellui virtuosii; 
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Denunţi ț&rrei abusulu şi pe abusătorn, 
Demasci pe ipocritulu ce specul'ună popori ; 
Ună populu pote perde ori care libertate, 
Și el numai cu pressa recapătă pe tote; 
D'aceea și despoții cei reacționari 
Ei pressa sugrumară, ca omeni arbitrari : 
Divina cugetare, ori cât de moderată, 
De forfeca Censure! era crud mutilat 1 
Tribuna ca şi Forul sunt adi assigurate 
Prin legea ce proclamă a pressei libertate: 
Și cel care profană acestui sacru chivotu, 
EI perde și prestigiă, şi creditul, şi totu, 
Licenţa se omoră prin chiar escessul seu : 
Dispreculi ea cullege, murind în spasmul greu. 
Minciuna, calomnia, sunt nuorul ce ascunde 
AI verității sore; dâr bunul simțu pătrunde, 
Și nuorul calomniei pe-loc s'a rissipit, 
Ș'appare adevărul cu mult mai strelucit. 

Dâr daca sunt adi sacre și bine făcătore 
Și pressa și tribuna, așa să fie 6re 
Și preoţii acestor duoă altare sfinte? 
Vai! mulți dintr'ânșii astâdi devisa, lor desminte! 
Căci ce e diaristulu ? Ce e unu deputata ? 
Tribuni sunt ei ai pl ebei, sunt câinele colțatu 
Ce apără el turma de Lupu amăgitoru ; 
Puţini tribuni sunt astădi la înălțimea loru ! 

1 Veqi articolului mei Legea sub Vodă Știrbei, publicată în Reforma D. Valentinânu, No. 10 din 1859. . 
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Și ce e mal tristu încă, că, prin corupțiune, 
Acei pulinți falșific” a ţărrei apiniune; 
Din fondulă de reptile pe diariști plătesca, 
Pe mandatari prin multe mijloce amăgesci ; 
Şi plebea e lăsată în prada celor răi, 
Și e esploatată de oamenii mișei ; 
Der sânta Veritate triumfă pina 'n fine; 
Și demascatu, Despotulu s'aseunde în ruine. 

In ţerri ca Engliterra cu educaţiune, 
Cu pressa Ministerulu guvernă, şâse luni : 
EI comptii ţine de pressă, şa ei opiniune 

Pe căile legale în practică o pune. 

Acceptal mea omagii, divină libertate! 

Și vol, tribuni ai plebei, ce-ați suferit de tote 

Ca să "mplintaţi în țerră acestu drept immortelu, 

De care abus6să adesea cellu mișellu, 

Fiţi voi la înălțimea, a vâstre missiuni; 

Și când voi veți ajunge la mari distincțiuni, 

La cârma ţerrei ?n fine, ce-aţi fost să nu uitaţi; 

Principiile sacre să nu le renegaţi; 

Căci, altfel, de la cârmă când voi veti fi căduli, 

Cu chiar faptele vostre veți fi greu combătuţi. 

Aqi Rege-al unui Populu nu e cel după tronu 

(Afară numai daca el e ună sinceră Domni, 

Ca Leopold s6u Victor, ce sunt chiar o minune) 

E cel care conduce a ţărrei opiniune, 

Cu facla verității la scopul cei umani : 

A bhunina poporul, spre-a deveni Sovranii. 
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Acest” onbre numai am ambiţionat; 

Der din nenorocire ei încă n'am aflat 

O foe 'ndependentă în modul absolut. 1 

Fenomenii rari, ce pînă acum nu s'a v&dut. 

1866, Muiii. 

1 Singura f6e periodică, ce sappropie adi d'acestă ideală, 

este Nașiunea. — (1883). 
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LA REGELE MILAN 

Aţi fi credut voi Ore ca Regele Milan 
Să fie unu tirant? 

Ela, care d'al seu populu era, stimată, iubitu, 
D'acellașu populi astădi eli e disprecuitu : 
Der cum 6re amorului în ură s'a schimbat? 

Voința naţiunii Milan a meprisat: 

Poporulu i trimite fideli apărători, 
Milan nesocotesce p'ai țârrei defensori ; 
EI Șarla o suspendă; şi, Rege imprudinte, 
Pe Christici îl numesce Ministru presedinte: 
Pe Christici, despot barbari Și reacționaru, 
Ce 'n oastea cea ludescă servi ca mercenari ; 
Pe Christici, ce 'ndreptâsă, canonulu în popori; 
lar Regele privesce cu ochii nepăsător. 

Unu Rege e patronulu alu legii cei supreme ; 
Și când primulu Ministru împinge la estreme, 
Datoră e acel Rege a'l înfrina îndată; 
Și când culpa e gravă, a'li da în judecată. 
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Acesta e regimulu constituțional ; 

Așa îl înțelege pactului fundamental ; 

Urmând altfel, uni Rege dă dreptulu la poporu, 

Atuneia când cuțitulă pătrunde pin! la osă, 

A da jos după tronu'i unii Hege-usurpatori ; 

Esemplu este Bomba şi Othon vanitosu. 

In văile Moravei adi drama începută 

Nu este terminată, e numai întreruptă: 

Poporulu sârbii adi cade sub mâna cea de feru; 

Sosi apoi și iama cu vifore şi ger ; 

Răbdare! în catene crescu perii lui Samson ; 

Si daca pin la vară va fi Milan pe tron, 

Poporulu, ce adi este învinsu, îngenuchiatu, 

Mânusșa ridica-va ce el i-a aruncată. 

Milan, tu eați unu sprijină în alţii, nun poporă; 

Vei îi dejucatu mâine d'al teu falșu protectori ; 

Prin el vei perde ţerra, cum și lronul Serbiei; 

Prin el şi noi perdurăm o costă a Daciei; 

Printr'Ensul fraţii nostrii, ce "i fură devotați, 

La Ungurulu selbateca sunt adi sacrificați. 

Perfid este Habsburgul, perfidă și Russia ; 

Nu este 6re Czarul ce-a smuls Bassarabia, ? 

Si când o smulge? 'ndată ce Ostea românescă. 

L.a Plevna din pericolu scăpă stea rusâscă,! 

Fereşte-te, Milane, d'așa sprijinitoră ; 

'Tu reză-mi-te numai pe bravulu tea popori ; 

A Qat el multe probe că scie ca să piară 

Şi pentru libertate, și pentru a lui ț6rră. 
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Nici Serbul cum nici Grecul nu se conduc adi ei 

Cu forca s6u minciuna de nisce cârmaci rei. 

Jar cei doui Sgriploră cari să sfișie amar, 

Unise-vor ei mâine prin intermediari ; 

Şi amînduoi, Milane, te vor sacrifica. 

lisemple ai destule... Girăbesce a profita. 

Adi Sirbii şi Bulgarii, şi Greci, Români, Albani, 

Sa'şi dea cu toții mâna să scape de Tirani. 

Legaţi-vă frăţesce prin lanţul uniunii, 

Prin lanţulu cel de aur al federaţiunii; 

Aci este salvarea a vostr” a tuturor; 

Aşa numai vașteptă unu falnici viitora; 

Caci, altfel, vă assiguru, că sau de Panslavismu, 

S6u pote mai probabil de chiar Pangermanismi, 

Veţi fi în scurtă vreme cu toţii înghiţiţi ; 

Nu perdeli dâră timpulu, și 'ndată ve uniţi. ! 

1883, Noembre.   
1 Veqi Manifestulă emigrațilorii Sirbi în Telegra fulii de la 3 

şi 31 Decemhre 1883, şi de la 1 şi 3 Ianuarie 188£. 

GĂZ 
CLIP   
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IOAN CÂMPINEANU 

INAINTEA EROILOR ROMÂNIEI 

loan Câmpineunu. marele bărbat. 

La eroii terrei adi sa 'nfățizatu. 

— Ce veste aduce loan Câmpinean ? 

Il întrebă Mircea , Corvin și Ștefan. 

— Visul vostru d'aur s'a realisat, 

Le respunde vesel illustrul bărbat. 

Astădi Muntenia şi cu Moldavia, 

Sub unu singu: sceplru, se qică România. 

Milcovul pe ele nu le mai desparte ; 

" Astădi amândouă au aceeaşi sorte. 

Unirea-e făcută , visul strămoșescu, 

Fără să se verse sânge românescu ; 

De la Mihai Bravul ţ6rra românsâscă 

Fost-a umilită de pala turcescă,; 

Unu Oltână cu nume de Vladimirescu, 

Eliad, Magheru, Tell și cu Golescu, 

Și alţi juni, ca dinșii ţ&rrei devotați, 

De panduri, professori, de studenți urmaţi, 
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'Ț'erra o salvară de jugul grecescu, 
Si "n fine de jugulu acellu muscălesca. 

Ei independința, țerrei au preparat; 
Și astădi Românul este respectat 

Chiar d'aceia cari nu'i gîndesc ei bine. 

— Sub ce Domnu unirea s'a făcut în fine ? 

— Sub Alecu Cuza, care din uitare 

Ridică el nemulu cel cu nume mare; 

D'inamicii țerrei el a triumfat, 

Căci pe streini Cuza nu s'a rezimat. 

În popori residă forga suverană, 

Şi prin popul mâine Dacia traiană 

Sub unu singuri sceptru va fi ea unită, 

Daca atunci ţ&rra va fi cârmuită 

De uni Domnu ca Mircea, ca loan Corvin, 

Care să nu'și plece fruntea la strein. 

Urra.! strigu Eroii ț&rrei românesci. 

Urra! repetâsă bolțile ceresci. 

lar Stefan r&spunde marelui bărbatu : 

— Și tu, Câmpinene, care ai lucratu 

La independința ţărrei, cu toţi noi, 

Intră în pleiada bravilor Eroi. + 
1861, 

1 Publicată în Buciumulii lui Bolliac, N. 308/1864. 
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LA GRECIA 

CU OCASIUNEA RESTURNĂRII LUI OTHON 

(24 OCTOMBRE 1862) 

In fine suferința la culme a, ajuns! 

Cuţitul desperării la osu chiar a pătruns; 

Și într'o di solemnă, tot popolulă Greciei 

Se scolă, şi decretă căderea tiraniei, 

Strigând : «nedemn e Qthon a guverna eroi, 

Pe cari i tratesă întocmai ca pe oi.» 

O! mult rabdă poporulu ; dar când s'a 'nfuriat, 

Nimic nu i resistă, el tot a sfărimat. 

O voi, fii Elladei! o tu, popor de bravi! 

'Tu pentru a doua 6ră sfărami jugul de sclavi. 

Ondre, Elleni, vo&! Voi sunteți demni nepoți 

Străbunilor eroici, acelor patrioti 

26



Ce pentru libertate ș'al patriei amor, 

Muriaa ca Leonida, jerfind chiar fii lor. 

E tot acellaşu sânge al bravului Spartanii: 

Cinci secoli de sclavie sub crudul iataganu 

Sa stingă nu putură în vol focul sublimu., 

Ce face dintr'unu populă Arhangel-Ierueimă.. 

O regi! aveţi d'esemplu pe Othon al Greciei; 

Ve deşteptaţi îndată din somnul lethargiei 

In care ve reține fatala-v€ orbire. 

Ce! nu vedeţi voi oare abisul de peire? 

Amorul unui popoli e forca unui tronu; 

Nu furci, nu baionette, nici temniți, nici canonu.. 

S'a luminat soldatul, el adi e cetățeanii; 

lar nu maşină 6rbă a crudului tiranu; 

Şi celui ce'i ordonnă să 'mpusce p'oroșanii, 

Soldatul i respunde cu bravul căpitanu 

Ce 'n numele oștirii respunse lui Bibescu: 

« Jurat-am noi credinţă pe steagul românescă, 

«Pe care se citesce Ondre, Româna; 

« Arată'mi neamicul ce vine cu sclavia, 

«Şi contra lui cu totii luptăm ca nisce fraţi.» 

Unu popul nu se pierde cu astfel de soldaţi. 

Der ce cere poporul? El cere libertate; 

Şi are drept s'o cârâ? El are drept la tote: 

Caci el este şi forca ş'averea unui Stat; 

Caci el delâgă dreptul celui încoronat; 

EL der să legifere ,-căci el e suveranulu; 

lar nu Despoţii țărrei, nu Regele tiranulu , 
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Ce sai din perfidie , sau necapacitate, 

Si ţerra compromite şi sacra libertate. 

Der cupa suferinţei... pucin, şi sa umplut; 

O picătură numai, şi Othon a cădut 1 

Acâstă poesie, reprodusă de ma! multe diare grecescl, 
“precum "lets. Meiwv, etc. a fost publicată pe lângă Românul, 

Nr. 291/1862. 
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LA GARIBALDI 

Ce sgomotu se aude? E bellica strigare 

A unui martirii populu ce sfarm'a sale fearre; 

Condus de nuoul Brutus, din grâpa'i de durere 

Se scolă adi astu populi, și strigă cu putere : 

«Jos langulu de sclavie ! Jos Regele Burbon ! 

«Unu singur populu libera! Unu singur liber tron !> 
Și toți populii liberi respund cu toți în chora: 

«Italia trăâscă ș'al ei liberatoru !» 

Ma cine e acella al cărui sonoru nume 

Terrore ellu inspiră Tiranilor din lume ? 

E bravul Garibaldi, oștenulu democrati ; 

E spada Italiei, stindardulu ei sacratu. 

Republicaniu ca Brutus, sublimu ca Waschington, 

C'o singură suflare doboră unu vechiu tron ; 

C'unu singuri gestu o oaste întregă, el creeasă,; 

C'o singură privire pe toţi ellectris6să ; 
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Bătrâni, copii, sub stegu'i al6rgă toți orbesce; 

'Naintea lui tot cade, ca fumi se risipesce; 

Palermo ieri, adi Napol', Venezzia pe mâine; 

- Apoi patrulatarul, și Roma chiar poimâine. 

Resună Universul întregi d'al său renume; 

Toţi populii în lanquri invocă al s&ă nume; 

Cu ce putere însă minuni el oper6să? 

Cu singura, credinţă a cellor ce '] urmâsă, 

Și cu entusiasmulu acellul populu bravă 

Ce adi prin E] sfăramă catena lui de sclavu. 

E demni de a. lui sârtă poporu-italiană ; 

Căci singur el prin sine învinge pe tiranu; 

Căci penteu libertate elu totul a jertfit; 

Si ca s'o dobindeseă, ellu mult a suferit! 

Vedu a salle drepturi de Habsburg violate, 

Provinciile tâte de Habsburg subjugate, 

Stindardele roșite cu sânge de Eroi, 

Onn6rea şi averea în pradă de strigoi; 

Sorbi-el pîn” la drojdii veninul infamiei ; 

Simţi-el pîn' la 6sse cuțitul Tiraniei; 

Şi când a sunat ora, el sare din mormîntu, 

Şi furci, carcere, lanţuri, tot spulberă în vîntu. 

Giuseppe Garibaldi! Erou nemuritori ! 
“Tu esci pentru astu populu un Deu, un Salvatoru. 
Alăturea, cu Brutus de adi chiar îţi înscrie 

Eroicul t&ă nume sovrana istorie ; 

Și bustul t&u, allături cu statua-Libertăţii; 

Şi fruntea ta, încinsă de stâgu-egalităţii; 
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Si mii de generaţii pe grâpa ta cunune 

De flori nemuritore în secoli vor depune. 

O! fie ca Românulii să se "ntusiasmese 

D'eroicele'ți fapte, și să le imilese! 

Si Ellu merită sorta acelui bravu popor; 

Dar ce "i lipsesce însă? Cavur şi un Victorii !. 

1860. 

1 Acâstă poesie, publicată în Românulti No. 262, din 1860, s'a 
tradus în limha italiană de filo-românul Vegezzi Ruscala ; şi 

“a publicată în Gazeta di Torino No. 310 (20 Oct.) 1860. 
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O VULPE PACALITA. 

    

O jună Vulpe, considerată 

De animale ca diplomată, 

Căci ea posasse ca campioni 
. AI libertăţii, şi combătea, 

' Cu o bravură care uimea, 
Pe însuși Leulu pe al seu troni, 

Fu dejucată de unu Vulpoi, 

In modulă care vom spune noi. 

Vulpoiii-acesta, Ministru-era, 
Trecând la Curte chiar de Mentoru ; 

“, Voind pe Vulpe a dejuca, 
Iși făcu planul cel următori : 
« Vulpea acâsta ambiţiosă, 

<Și ea la, cârmă s'ajungă vrea ; 
, ” «Să facem dâră să fie-alâsă 

«In postul care doresce ea». 
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Deci, mijlocesce și se allege, 

Prin influenţă, iar nu prin lege, 

In postul care Vulpea doria.; 

lar Vulpea n6stră originală, 

Care guvernulu îl satira, 

Fat'o d'odată oficială, 

Și pe Ministrii i lăuda : 

«Că la allegeri, cum şi la tote, 

«Domnesce numai legalitate». 

Atunci bătrânulu nostru Vulpoi, 

Ridând, el qisse : E! vedeţi voi? 

« Astaii tribunulu cel seriosă ? 

«Cuni osii 

«De rosu, 

«El bandiera adi a schimbat». 

De toţi amicii ea părâsită, 

Vulpea fu astfel r&i păcălită. 

MORALĂ. 

Omul d'onsre şi caracterii 

E tot d'auna uni omu de feru; 

EI nu îşi schimbă a sa credință 

Si 'ndependinţă 

Forte uşor 

Pentr'un oscioră. 

sete 
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TRIUMFULU DEMOCRAȚIEI 

LA ALEXANDRU IOAN 1. 

Salutare, qi mărță! Cu ce vie nerăbdare 
Invoca a ta sosire acestă populu de martiri ! 
Șispre-dece ani sunt mâine de când ţârra în piciore 
A sdrobit într'o di numai pe tirani și p'ai lor sbiri. 

In resbellulu din Crimeea de lua și țârra parle, 
De atuncia România o mai bună avea sorte; 
Insă din nenorocire Capii cei espatriati 
Intre ei se sfișiară, profitând tot cei bogaţi. 

Trehuia să trecă țerra și prin astă încercare, 
Trebuia să se allâgă trandafirii d'ântre spini, 
Trebuiau aceste lupte, ca să vagă fie-care 
Cine este cu poporulă, cine e pentru streini. 

A câdut în fine Hydra ; drept în inimă lovită, 
Nu mai pote ca să mișce, stă lungită la pământu; 
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Și în spasmurile selle, Scorpia nelegiuită 
Nici o milă nu însufflă în al ei negru mormântu, 

Cei ce adi pot să inspire 6re cum compălimire, 
Nu sunt ei, Despoţii ţărrei, sunt tribunii r&tăciţi 
Ce au vrut să galvanise acesta corpi de putrejune, 
Și prin el să ţie încă pe plugari tot lănțuiţi. 

Nică o faptă fără plata. Plingă ei Oligarhia ; 
lar Românii, ce vor fala bulevardului Traian, 
EI se bucură toți astădi, cu întregă România, 
Ca striviti sunt toți Despoţii, iar poporul suveran. 

Adi recapătă astă populu drepturile usurpate ; 
EI împumnă astădi spada lui Mihai și lui Ștefan; 
EI ocupă duoă tronuri, de Eroi mari illustrate, 
Și pe fruntea lui streluce iar corona lui Assan. 

In concertulu Europei intră adi, o Românie ; 
Esci de secoli despărțită de illustrele'ţi surori ; 
Vesele și fericite, te salută cu mândrie ; 
Și "ţi oferă o ghirlantă de nemuritore flori 1, 

1 Publicată în Buciumulă lui Bolliac No, 233/1864; tra. 
dusă în limba ellenă de D. Velisson, fu publicată în aceeași 
f6e No, 235;1864, 

2 
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LA DV CUCUVAE. 

Pass&re de nopte. ce în umbră ședi, 

Și în umbră mumai sbori și complotedi, 

Ce tot te bocesci ? 

Pe cine jelesci ? 

Buhă cobitore, 

Vocea'ţi plingătore 

Este prevestire 

De nenorocire 

Pentru cei orbiti, 

lar cei instruiți 

Țe disprecneseii 

Și te huiduescă. 

Nu me 'nfricoș6să vocea ta pe mine ; 
Cobe, tu esci cobe numai pentru tine, 
Și pentru aceia ce sâmănă ție; 
Gemetele telle de capulă tău fie ! 
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Mergi de te bocesce p'alle mari ruine 

Ce au fost zidite numai cu suspine; 

Geme şi suspină pentru renegatulă 

Care "și retractâsă principile salle ; 

Geme și suspină pentru scelleratulu 

Care speculâsă tot pentru parale; 

Geme și suspină pentru-acel Despotă 

Care vrea să trecă de buni patriotu, 

Insă scamotâsă chiar patria sa: 

Pentru dânsul fie lamentarea (a. 

Singurulă ten meritu, Buhă cobitore, 

E că faci resbelul cellor Rodetore; 

Cât pentru acesta tu utilă esci 

In societatea unde locuesci; 

Din nenorocire, Buhă cobitore, 

R&sboesci tu încă slabe păsserelle, 

Cari ne sunt no& prea folositâre; 

Insă le resbună Șoimi și Rândunelle ; 

T6te grămădite te prefaci bucăţi, 

Când din întâmplare ina de arăţi. 

Solule al morţii, 

Despotu ipocrilu, 

Intră 'n sînul nopţii 

De unde-ai eșit. 

Dacă însă vocea'ţi, Buhă cobitore, 

Mortea ne anunţă unui Despoti mare, 
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A unor Miniștrii perfidi, șarlatani, i 

Sau a cellor cari se vîndi pentru bani, | 

Atunci te jelesce, căci te asculti eu ; 

O! atunci îmi place mult bocetul te, 

Cum îmi place Barza ce câmpii cu flori 

Curăţă de Şerpii cei otrăvitori £. 

1863.   
1 Publicată în Concenţiunea No. & din 1863. : 

        
    

  

   



  

LA STATUA LUI MIHAIL BRAVULU 

Tratatele lui Mircea ș'al lui Stefan cel Mare, 
Ce-a țărrei-independință de-plin assigurau, 
De fiii Semi-Lunei, cu dreptului celui tare, 
Cu totul sfâșiate de mult elle erau. 

Erai-tu umilită, o mândră Românie! 

Streinulu dicta legea, și populul sta muta : 

Căci ţerra ajunsese să fie o moşie 
De 'Lurei ea arendată la cine da mai multa. 

Salvatu ca prin minune din gheara tiraniei, 

Destinulu te allesse, viteze Căpitana, 

Să seapi acestă ț6rră din jugul barbariei, 

Unind-tu sub un sceptru pe fiii lui Traian. 

Tus-trei fraţii Buzescii, Novac, Udrea cel tare, 

Mihalcea bellicosulu, și Manta, mare Banu, 
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Farcaşu, Calomfirescii, l'a patriei chemare, 

Impumnă ei toți spada ș'alungu pe Turcomani. 

In mijloculu atâtor vitezi cu spada lată, 

Cu ochiul lor de Vultură, cu bragulu lor de feri, 

Şi cari comand 6stea în lupte încercată, 

Mihai părea Archangelu gonind rebeli din ceră. 

Ca Leul ce s'asvârlă în turma, de gazelle, 

Ca şi torentul care sfăram' obstacol greu, 

Ca fulgerului în fine, tu, fulgeră de resbelle, 

Sdrobiai din prima luptă pe neamicul tâă. 

  

| Silistra şi Ruşciucul, Sibiu, Alba-Julia, 

XI Balcanii şi Carpatii, Stănesci, Călugăreni, 

n | Trofee sunt illustre şi pentru România, 

! Şi pentru Mihai-Bravul și bravii lui oșteni. 

Mihai, în cartea ţ&rrei tu epocă faci mare : 

Căci tu smeriși păgânulu ce ţerra împila, 

Căci tu patriei telle ai dat neatirnare, 

Căci tu illustrași ţerra ce crucea apăra, 

NR O pată însă este p'al gloriei telle sore : 

E actulu de robie ce lai sancţionatu, 

E pactulu ce d'uni secolu pe classa muncitâre 

Alţi Domni o prefăcuse în sclavu încatenată 1. 

1 Vedi Magazinul istoricii, tom. Il, pag. 238 — 237, şi 379. 

Vedi şi storia bătăliilor lui Mihai, de N. Bălcescu. 
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Sacrifici tu plugarul la. marea lăcomie 

Magnaţilor, ce 'n lupte concursul ei 'ţi au datu, 

Uitând-tu că ellu este a, casei temelie; 

Și fără temelie e templului sdruncinatu. 

Urmașii iartă fapta ce-avu urmări fatale ; 

Istoria, sovrană o va, înregistra ; 

Prin statua ta astă-di victoriilor tale 

Adduci omagiă Românii, vrând a le onora. 

A! fie ca junimea, de spada/ţi inspirată, 

Să se înflăcărese d'al patriei amori ; 

Iar cei ce sunt la cârmă, nu uite nici odată 

C'a unui stati tăria residă în poporă £. 

1874. 

1 Publicată în diarulă Diua, No. 153/74 
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LA ARMATA ROMÂNĂ 

(10 MAL 1877) 

Il. 

Ce sgomotu se aude colo, în depărtare ? 

E sunetulu de arme șa musicei fanfare, 

Ce-anunţă lupta pentru naţionalitate; 

E crâncen'astă luptă: sunt fi lui Osman 

Luptând cu descendinții ai marelui Traian. 

Sosi în fine ora ca oștile române 

Din nuou să se măsdre cu hordele păgâne, 

Ca "n timpii de mărire lui Mircea şi Stefan. 

Str&bunii ne lăsară o ţ6rră-neatîrnată, 

Frumsă și avută, ca s'o lăsăm intactă 

Și noi la strânepoţii din țerra lui Traian. 

La arme toți Românii! La arme alergaţi ! 

In fruntea, lor să mergă ai noștrii bravi soldaţi ! 
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In sângele cel negru al erudului Osmanu 
Spălaţi insult'adusa stindardului romani. 

Sa vadă Europa, ce ne credea bastardi 
Și d'altă origină, că nu suntem codardi; 
Ca tot Romani noi suntem, cu sânge și cu nume, 
Și demni încă d'aceia ce dobindiră 'n lume 
Prin fapte glori6se unu nume gloriosă. 
Creati-voi României unu viitori frumosi. 

W. 

Sune trombiţele tote; 
Și cannele 'ncăreate 
Vevrse lava destructâre 

In ordiile barbare; 

'Lurcul să se 'ncredinţeze 
Cum că ţerra lui Traian 
Demnă e să figureze 

In concertu-europâna. 

Treceti Dunărea îndată, 
Și Vidinul dărâmaţi, 

După cum făcâă odată 

Bravii lui Mihai soldaţi. 

Mii de umbre gloriose 

A străbunilor eroi 

Sus, din sfere lumin6se, 

Cu miîndrie cat la voi. 
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Navaliţi toți în bătae 

Ca şi Leii 'nfuriați; 

Curgă sângele pirae 
1 

Al păgânilor spurcali . 
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LA SCAMATORULU VELLE 

Admiru cu tâtă lumea, o scamatorii savanti, 

Feerica ta artă, prin care tu uimesci 

Pe omulu de sciință ca şi p'âl innorantu; 

Invan însă, artiste, cu arta'ti te fălesci! 

Caci ce esci tu pe lingă acei mari scamatori 

Ce totulu scamotâsă, trecând de salvatori ? 

Ce viră desbinarea în cei mai iubiți fraţi, 

Şi facu să se sfișie ca tigrii 'nverşunați? 

Ce schimba ei prin auriu în monstru pe martiri, 

În sclavu pe omulu liberu, și pe tribuni în sbiră? 

Celebrule artiste, nu scii tu vr'unu mijlocu, 

Tu care tai chiar capulu, şi 'ndată '] pui la locu, 

Sa scapi societatea de falii patrioți? 

Fă tu astă minune; "ți am mulțumi noi toţi. + 

1 Publicată în Reforma, No. 40/1861. 
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A MONSIEUR C. D. ARICESCO 

SOUVENIR IMPROVISE DE NOTRE EXCURSION AU SINAI 

Cher neveu de Ronsart, favori des neuf Soeurs, 

De ton beau Sinai tu nous fait les honneuis; 

Mais voila qwau retour notre voilure casse. 

Qu'eut-ce ât€ si de loin, te suivant au Parnasse, 

JVeusse avec toi tente d'en gravir les hauleurs? 

Mou impuissante Muse eât-6t€ bienlât lasse. 

C'est sans doute au d&part que son char eât vers6; 

Et tandis qu'emporte par ta verve inspire, 

Tu chanterais tes vers la-haut dans IEmpyree, 

J'applaudirais perdu dans quelgue obscur foss€.t 

1/.3 Juillei, 1861. Leon Plce. 

1 Eată şi traducerea acestei poesii : 
„ “Iubite nepotii ală lui Ronsard, şi favorit al Muselori, tu no faci onsre 

a ne conduce în frumosuli Sinai din patria ta; din nenorocire, trăsura n6- 

stră se rupe tocmai la înturnare; ce s'ar fi întâmplată 6re dacă încercam 

a mă urca cu tine în Parnasul tei? Negreșit, Musa mea nu te ar fi pu- 
tut urma în sborulă tei; iar trăsura s'ar fi rupt chiar de ta plecarea n6- 
stră; şi pe când tu, transportat în Empireă de Musa ta inspirată, ai fi în- 

tonată acolo vruni cântec poetică, ei, asvârlită într'ună şanţi obscură, 

aşi fi aplaudat d'aci armonissele tele versuri., 
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DOMNULUI LEON PLEFE: 

RESPUNSU LA POESIA SA 

Me 'ntrebi, ilustre ospe, că de cădâm în nasu, 
Pe când uream Parnasulu, căllare pe Pegasu, 
Ce-am fi păţit noi 6re? Nimic n'am fi păţii ; 
Căci în Parnasu se urcă poetulu. fericita, 
Nu în trăsuri, ci p'arripi de alle Fantasiei ; 
Pericolu e pe drumuri de alle României... 
Pe când trăsura nâstră mergea lin pe şosea, 
D'o dată face tumba colo jos în vălcea ; 
Der, graţie Proveinţei, că am scăpat cu bine! 
Pe lingă suvenire plăcute, ce cu tine 
Tu duci din România în Franca ta amată, 
Vei duce și 'ntâmplarea, acâsta neașteptată, 
Eu speri cu tote astea să vii încă la noi, 
Să facem iar voiajuri pe munți, tot amînduoi; 
Ș'atuncia le vom face cu drumulu cel de feră, 
Sau cu aerostatulu primblându-ne prin ceră; 

1 Redactori politică la 1861 al diarului Le Siecle din Paris. 
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Dr 6re, o poete, chiar drumuli cel ferată 

Pe. omii nu îl espune să fie resturnalii ? 

Pericolul atuncia cu mult este mai mare, 

Căci esci espusi a pierde ce omul mai scurapu are; 

Voiaju făr'aceidente nu are nici ună hază; 

lar astă-emoţiune ce încercarăm adi 

Îşi va adduce-aminte de o călătorie 

Făcută împreună cu mare veselie. 

1861, 2, Iulie. 
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DOMNULUI LEON PLEE 

LA SOSIREA SA IN ROMÂNIA 

O! tu, al libertăţii eroicu luptători, 
Ș'al drepturilor nostre ardinte- -apârătoru, 
Prin mine adi Românii salută cu iubire 
In patria lui Mircea a ta buna sosire ! 

A! Franca! Franca numai, ea este destinată 
A fi liberatorea cea neinteresată 
A tuturor acellor ce gemu sub apăsare, 
ȘI cari punii speranţă în Naţia cea Mare. 

Ei bine! spune F angei prin liberu'ţi organ : 
Că ai vâdut tu astădi pâmântulu lui Traian ; 
Ca popululu acesta mai patru sute ani 
Fu sploatat ca vita de cei mai erudi tirani ; 
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Că popululu acesta, în timpi de barharie, 

EL singuru ținu peptului, cu multă vitezie, . 

La 'Lurci, Cazaci și Unguri, la Lehi și la Tătari; 

Și încă, mai "nainte, la sumă de barbari; 

Si el din astă luptă cu viagqă a esşit; 

De duoi secoli el însă prea. mult a sulTeri! ; 

Și sufterința face p'unu populi înțelept ; 

Der focula viteziei tot arde 'n al seu peptu; 

Și dac'atreea oră el nu s'a revoltati 

In contra Tiraniei ce "1 ține împilatu, 

Ac6sta nu provine de-loc din nepăsare ; 

Ci numai din prudenţă e încă cu răbdare. 

Mai spuse incă Frangei d'ast populu generosi : 

Că p6te compta Franca pe bragulu lui vinosii: 

Că bellă e, avută, și bravă România ; 

Și ceea ce i lipsesce, nu este vitezia, 

Secu spiritului resbellicu ; e sprijinul cel tare 

Al Francei, ca s'o scape d'acelle ginte care 

Voescă ca s'o înghiţă: de crudul panslavismu, 

Cum și de 'Leutonul cu-al seu pangermanismi ; 

Mai spune încă Frangei că Șarta ce ne-a datu ! 

I/ai săi Despoţi poporul ea l'a sacrificat, 

Paralisând vointa acellor patrioți ; 

Ca ei protecțiune dorită e de toți. 

In fine, o tribune, susține 'n viitori 

Cu-acellaşu zeli ș'ardore acesti martiri poporii; 

1 Anexul II al Convenţiunii de la 1858, 
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    EI e daceeaşi rassă cu Marele pPoporii ; 
Acelleași aspirații și spirita creatori ; 
Când ora învierii în fine va suna, 
Alături cu Francesula Românul va lupta ; 
Der trebue ca braculu ce astadi e legata 
Sa fie el de Franca atuncia liberat. 1 

1 Publicată în Românulii No. 212 1851 din preună cu poesia. 
D. Lton Plte. . 
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DE PE FLĂMÎNDA ! 

r 

Mai 6lă-me odată pe crista ta, Fldămină. 

Tu esci încă tot jună, cu însă bătrinu sînta! 

De griji mai mult sdrobită, fiinta, mea plăpîndă 

Înclină spre mormintu. 

la spunc'ni de ce ore, Natură maestosă, 

AL fost, și esci, și li-vei, tot jună și frum?osă 

«Pocte, cii nu cugetă! Și seii-tu ce e ore 

«Divina cugetare? 

«E toculu ardetomi, 

«Unu focu care consumă unu sulftetu simţitoru. > 

Aşa dice Natura, şi ea dreptate are : 

Nimiea nu consumă pe omi ca cugetare. 

1 Colină în faca Câmpulungului, loculii mei natalii. 
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"Tu semeni, o Natură, cu llorea immortellă 

Ce şi vara și iarna e fragedă și bellă; 

lar ea, cu-acea mină 

Ce, sită pa ta colina. 

Tu peste mii de secoli tot jună o să fii; 

Și multe poesii | 

Vei inspira acellor ce sciu ca să citâsea 

În cartea ta sublima. 
«llusie-omenescă ! 

Natura îmi respunde: tu te înșelli amar! 

Astu globu cu satelitui peri-vori şi ci chiar; 

Precum va peri însnşi cel sore grandiosi ; 

Preum va peri încă şi Geniul radiosii, 

Ce lasă o lumină prea binc-făcâtore, 

Ca, globului ce se stinge in marea depărtare; 

Peri-va tot ce-esistă, şi. tu, precum şi ea; 

Și numai o ființă trăi-va, Dumnegeii,! | 

Prin Ell se re'noesce sistemele solare; 

Ella singuru e puterea eternă, creatore,> 

N. 

Ei bine! în viacă dar să nc bucurăm 

Da elle binefaceri: si adi să admirăm 

Acsstă panoramă, atâta de frunosă. 

Muscelle gratiose, și voi, munţi grandioşi, 

Primiți o salutare, ca "n virsta amorâsă, 

Ca ?n anii mei frumoşi. 
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Atunci tota pentru mine era illusiume ! 

Eu nu sciam durerea, nici chinul ardetoră; 

Și, legănatu de zefiri. pe frunte en cunune, 

Făcem visuri d'amoru. Ă 
AY 

Familia, România. şi flamma creatore, 

Acestea consumară viaca mea curând : 

Asa lampa consumă cu limba'i ardetore 

Un, flutture sburând, 

Si Gta-me Modată în tomna viegei melle, 

Albitu, sleitu de force. la cinci deci de ani, vai! 

Când alţii Pastă virsta cullegu la floricele 

Din al viecei rai. 

La sinuţi de viacă viu iarăși. o Natură, 

Ca spirilulu şi corpulii să le întinerâsen : 

Aci acră și apă, și munte; și verdură, 

M& reînsufiletesei. 

Aci ași fi ferice cu scumpa mea soţie, 

Cu-amicii mei de scolă şi cu copii mei; 

Dâr Sorla nun voesce; ei bine! voci fie; 

Sa ne supunem ci. 

170, Iulie. 
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LA ARTISTPULU REMENYIL! 

Din vallea cea de lacremi, din lumea de himere, 

Arcușul tău, artiste, ne urcă 'n alle sferre 

I)e unde se "'nspirară Mozart și eu Bellini, 

Si Mayerber, şi Verdi. și Liszt și Paganini. 

Cunosci secretulu magicu ca să allini suspin, 

Să nasci în omu speranţa, s'adormi şi însusi chinul: 

“Tu esecuti. maestre, c'o rară măesteie 

A nostre arii. pline de doru si poezie. 

Uelebrule artiste, ilustre Remenyi, 

Prin fermecu-armoniei putea-vei tu stirpi 

Atâtea patimi, cari degradă omenirea, 

Și lancuri i prepară, ş'adese ori peirea ? 
Prin fermecu-armoniei, nu poți face tu dorâ 

Ca naţia română si nația maghiară, 

1 Violonistă celebru, de naţionalitate maghiară, ce a cân- 

tat pe scena theatrului naţională la 1867. 
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Uitând trecutul barbari, şi urele fatale, 

Absurdele pretenţii din epoci feudale, 

P'altarulu libertăţii să 'şi dea mâna frăţesce, 

Şi contra 'Liraniei să lupte vitezesce ? 

Unirea face forca a cellui slabu și mici; 

Fatala desbinare profita la-inemicu. 

De poti tu, o artiste, să faci aşa minune, 

Cu toți împletimn ie de trandafiri cunune; 

Der Ungurulă nici astădi nimic n'a înv&ţat 

Din câte suferinţe şi ellu a încercat! 

Ella astădi este tare; el sceptrul adi împarte 

In duo cu Habsburgulu, al sei 'namicu de morte; 

E timpu ca să dea probe acuma de dreptate; 

Respecte adi ori-care naționalitate; 

Căci altfel, daca. jugul maghiară va fi mai grei, 

Decât juguli habsburgicu, atunci, pe Dumnedei ! 

Curând şi despotismulu maghiari sdrobit va, fi: 
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Români, Croaţi și Cehii, trufia “i vor smeri. i 

1 Publicată în Trompetta Carpaţilor, No. 490,67. 
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CONVOIULU FUNEBRU 

ALLU UNUI PROFESSORU VIRTUOSU. 

IN MEMORIA LUI DUMITRU ILANU, 

primulu meă profesori de limba română 

Acellii convoin funebru al cui să fie ore ? 

Unu morti pe unu dricii simplu de duoi cai e purtau ; 

Și după el urmâqă pe josu, cu întristare, 

Unu preotu și unu june, femei și una bărbâtu. 

Amici sunt, și copii, şa. mortului sogie; 

Bărbatulu e elevulu acelui professoru ; 

Caci professoru fu mortulu, ce ?n timpi de tiranie 

Lumina verității împrăștia "n poporu. 

A fost el unu apostolu zelosu al libertăţii; 

Trăisse şi murisșe ca şi unu întelleptu; 

O! el nu tămâiasse idolii vanității; 

Caci foculu acel sacru ardea într'al seu peptu. 

=» 
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Ori unde semânasse sămânța verității, 

Crescusseră și fructe şi flori eu scumpi profum; 

Iar cei ce priimiră lumina libertății 

Au fost nisce fanale la rîndulu lor acum. . 

Ei bine! asta professori, lipsit el de avere, 

Şi consumati de bâlă în ultimii săi ani, 

In ora'i d'agonie simți cruda durere 

A omului ce more lăsând copii orfani. 

De ar fi fost el unulu din cei cu multă stare, 

Prin fraudă ea strânsă, sat vre unui șarlatană, 

Ce lume-ar fi la gropăi! Ce lux! Ce pompă mare, 

Ca la îmmormiîntarea a unui Suverani ! 

Tu însă, scumpi professor, cu mari anevoinţe, 

Abia după trei dille ai fost îmmormnîntat ; 

La ultimu'ți repaosu, condusi de cinci ființe; 

Elevulu tei discursulu funebru-a pronunţat. 1 

Cor6nă de flori simple, și calde lăcrămidre 

Depusu-s'au pe gropăți; iar numele'ți stimati 

De multe generaţii în vâcuri viitore 

Cu veneraţiune va fi el pronunțată, 

1 Veqi acellă discurs în Binale publică de la. 25 Mai 1880; 

în Telegraful de la 21 Mai; şi în România liberă de la 2% 

Mai, acellaşă anii. 
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Jiene, domni în pace în sinu-eternilății ; 

Elevii tei ş'amicii din loculu meă natală, 

Conduși mult timp de tine pe callea verității, 

In inimi îți ridică ună templu immortalu. ! 

1880. 

1 Prin suscripţiune din partea Câmpulungenilor, i s'a ri- 

dicat o cruce şi unii grilagiă la mormântulu săi de la chi- 
mitiriulă după șostoa Pantelimon, şi s'a proiectat încă a se 
pune ş'o tablă de marmoră, cu numele şi serviciile selle, în 

păretele din faca scolei primare din Câmpulungă, unde Jianu 
a funcţionat ca professoră peste dece anl. 
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CURCUBEULU. 

Simbolu de sperangă și de bucurie, 

Tu appari în acri după vijelie: 

Si îndată nuorii se şi risipescul, 

Radele solare mai viu strelucesci ; 

Passeri și insecte cântă n cuibului loru, 

Și se veselesce ori-ce viețmitorii. 

“Cu *mprumuţi acelle şepte vii culori 

Dela mîndruli sore prin velulu de nuori; 

Stâgula României ţi a împrumutată 

Galbenulă, albastrulu, roșulii înfocat ; 

Elle însemnâsă.: că prin sânge pote 

Unu poporii s'ajungă drept la libertate. 

De va fi statornică el în scopului seu. 

“Pe salut ei veselu, scumpe curcubeu! 

“Fu, ce esci simbolulă celii de înfrățire 
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Intre Deitate şi "ntre Omehnire, 

Ne anunti tu astădi câ vor înceta 

Viforile grelle ce ne shuciuma? 

Destul fu 'ncercată biata Românie ! 

La ţermu ca ajunsă după vijelie, 

Dreptu are să guste dille mai senine; 
Fii tu adi emblema speranţei divine; 

Fă tu ca poporulii nostru de martiri 

S'adârmă pe patulu cel cu trandafiri ; 

Imnul de 'nfrăire să potă 'ntona, 
Și de libertate a se bucura. 

Adi e timpu în fine a 'nceta deplin 

Urele fatale cari ne desbin. 

Unire, frăţie pal terei altarii : 

Eată ce anunţă acelu ceresci dari , 

Numită Curcubeu, . 

Eșarpă frumosă a lui Dumnedeu. 

1883. 
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ALTETEI SALE 

ELISABETA, 

- REGINA ROMÂNILOR 

= sci modelu de virtuţi sacre ce Te facu a fi stimală. 

= auda ce Ți facu poeţii este bine merilată. 

= nima Ta cea de aurii e de hunătăți isvoru: 

wacră este missiunea a ori-cărui Domnitori 

> plicatu a face bine ţerrei de sub sceptrulu seu, 

= ine-cuvintată der fie numele-augusti al Tei! 

= sci cu drept cuvânt mândria astui popul, Ti-o spuin eu, 

e adoră toți Românii ca punti angelu păzitori ; 

> stădi fii-tu curcubeului între Rege și Popor! 

1 Publicată în Pressa de la 25 Aprilie 1875, sa modificată 
în acestă colecţiune de poesii. 
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UNU BOBOCU DE CRINU 

RUPTU DE VUELIE. 

IN MEMORIA A. S. PRINCIPESEI MARIA 

Intro grădină 

De flori ea plină, 

Era o flore 

Incântătore. 

Ac6stă flore, 

Crinii maestosi, 

Avea vlăstare 
Boboci frumosi.   
Unu dulce sore 

Il desvolta., 

Și fie care 

] admira. 
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De» într'o nople unit viscolă tare 

Smulge mulţime boboci de flori; 

Atunci fu ruptă ş'acea vlăstare 

De erinişori. 

Și ca Rahela neconsolată, 

Biata tulpină mult întristată 

Plânge unică vlăstarea sa, 

Fară speranţă a re'nvia,; 

Și cu ea plânge grădina totă: 

Pass&ri, albine, flori și chiar spini; 

Căci floricica cea adorată 

Era podoba astei grădini. 

1 Publicată în Presse de la 4 Aprilie 1874. 
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ÎN MEMORIA 

Lui 

IOAN ELIADE RADULESCU 

Urtsci tirania, 'mi e frică de anarhie. 

I. Eliade 
(Curierul din 1848) 

Precum n6ptea s'ascunde când sorele apare, 

Și 'ndată 'nsufleţesce toti ce e simţitor: 

Așa tu, Eliade, cu pana "ţi creatâre 

Viaţa libertăţii ai datu aslui poporu. 

Elevu tu allu lui Lazăr, ș'allu lui demni successore 

Legatulu său cellu sacru tu no& ne-ai lăsatu; 

Și noi, la rendulu nostru, stimate professore, 

La allii vom transmite acestui prea scumpu legatv. 

) 

-Unu altu legatu, totu sacru, primit-ai, Rădulescu : 
Să scapi tu România din jugulu cellă barbari ; 

Legati transmisa de Tudoru, V'acella Vladimirescu 

Ce 'n inimă lovisse pe Hydra, din Fanaru. 
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Prin limbă luerai pentru iubita'ţi naţiune, 

Si ţerra înţellesse p'allu ei reformatori ; 

Şi când sosi momentulu supremi de acțiune, 

Românii toţi cei sinceri "ţi au datu concursul loru. 

Apoi și după scenă, ca după o tribună, 

A ta maâstră pană Junimea-ellectrisa ; 

Și geniu libertăţii din Roma cea str&bună 

Programu-emancipării prin Brutus îți dicta. 

lar când ressări diua cea sacr'a învierii, 

Cea, di de libertate ce nu o vom uita, 

Sdrobind alle lor lanţuri, victimele durerii 

In faca 'Liraniei disprețului arunca. 

In timpulu de mișcare condus-ai România 

Ca vechiu piloti o barcă p'oceanul cellă polară ;. 

'Trei luni ținuşi în lanţuri pe monstru Anarchia ; 

“Frei luni oștirea russă ținuşi tu la hotari. 

O timp de libertate şi de regenerare, 

'Te salutăm noi veseli, ajunși adi la limaniă. 

Tu pentru România ai fost o serbătore: 

Căci sclavul juca ?n horă cu crudulu său tiranu. 

D&r după bucurie urmâsă întristare ! 

Caci sorele Dreptăţii în nuori se a!funda : 
Veni invasiunea cu hordele barbare, 

Și criveţulu selbatica departe v'allunga. 
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Ma iarna pregătesce o dulce primăvară. 

Martiri! libertăţii în tristi esilula lori 

Făcură sciut hunii că noi suntem vlăstară 

Din-arborulu gigantica allu regelui-poporiă. 

Așa! a Vostre scrieri Evropa luminară, 

Și populii-aţintiră spre noi privirea loru ; 

lar Anglia și Franca, dând mâna, liberară 

Din ghiarele Russiei acestu marlini popora. 

Și 6tă-vă în fine in patria salvală; 

“Și ţârra vă salută ca pe liberatori: 

Der lupta reîncepe c'o furie turbata ; 

Ci tot Voi triumfară'ți d'ai ț&rrei-impilători. 

“Căci voi toți ați pusi basa la templului libertății: 

Din langă ați scosi poporulu, ca Christ p Adam din 

Voi toţi formati pleiada nationalităţii; (lad ; 

Der stâua cea polară esci tu, o Eliad. 

Vădură'ţi împlinită legitima dorincă.: 

Intregu programulu vostru voi Vaţi realisalu ; 

Acuma, frați, unire, armare și prudincă ; 

Căci altfel compromitem tot ce am câștigat. 

Tu n'ai murit, poete: în opuri geniale, 

Și 'n inimele nâstre trăesci în viitoru ; 

lar statua'ţi măreță va spune ţărrei tale 

'C'ai fost al României zelosu apărători. 
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Veni-vom cu ghirlante-de dafini şi verbine ? 

A ta frunte ilustră a o încununâ,; 

Atunci pote Românii cu inime streine ,2 

În faq'acellei statui se vor romanisa. 

1 Simbolulă gloriei modeste. 

2 Cei ce se râzemă pe străini. 

3 Acestă poesie s'a împărţit în foi volante în teatru cel 

mare, în sera de 20 Februarie 1874, cu ocasia representa- 

ţiunii pentru ridicarea statue! în memoria lul Eliad. 
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PHILOSOFULU 

EPISTUOLĂ FAMILIARĂ 

DOMNULUI BRUCLID LANGADA 

Amici de copilărie din Câmpu-lungă. 

Pentru care cuvintu 6re philosofa tu m& numesci, 

Și înscrisă cumși 'n vorbire? Vrei să rîdi? Sau să glu- 

Negreșit că tu în glumă acest epitetu mi-ai dat, [mesci? 

Pe care eu te assiguri cum că nu lam meritat. 

Crede-mă, iubite frate, tu profani asti epiteta 

Când îl dai lui Aricescu, care nu e nici poeta; 
Mai alles când el continui, în totă viăca sa, 

A făcut greșeli d'acellea pentru care-ar merila 

A se numi, nu philosofu, ci nechipsuiti bărbatu. 

. Eu îți voiu proba acesta, fiind-eă m'ai provocată, 
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TI 

Philosofi am fostă ei ore satirând în poesie Pe Marica lui Bibescu 21 A fost chiar o nebunie; Câci, cât a domnit Bibescu. eu am fost persecutat : Eu, care avâm diplomă ca unu bacaloreatu, Abia la Vistierie fuia ună simplu scriitoru ; Aşi fi putut fi de sigur cel pucin judecătoria. O trista esperiinți m'a "ncredințat. scumpulă meu. Ca tote ne mergi ca raculu când primului debuta e TE; Împinsu de Fatalitate asemenea poviîenișu, Sosiiu în abisi, ca piatra rostogolind prin pietrișu; M'am eâit pînă în fine, însa prea târdiu era! Al sea Destinu murilorula nu îl pote evita. 

II 

Philosofu am fost eu ore când la patrudeci și opt Atacam pe Împeratulă al imperiului r&scoptu, ȘI numiam chiar Anticristulii? Deci, am fost eu esilat La Snagov unu ana de dille, şi vr'o trei luni internat La arestul din Agie. 2 Eata-me comproimisu greu, Şi 'n cartea neagr'a Russiei ca comunisti trecut eu, 

1 Vedi poesia Tiiumfulă Virtuţii (în colecţiunea Câte-ra ore de Colegii) dedicată Domnei Știrboi; şi unde figur&să a- ceste duoă versuri, la adressa sociei a duoa a prinţului Bi- hbescu : 
>» Fortuna &rlă Palţii a dat favârea sa, 
Cununa nemuririi e numai partea ta.* 

2 Veqi opera mea Esilul mei la Suagoriă. 
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IV 

Stirbei vine la, putere; el ca unt Prinqă diplomat, 
Voind să se înfrațâseă cu Zavergiă, "i a chemat 

În mai multe slujbe grasse; iar mie Prinqul Stirbei 

Îmi dete unu posta... scii care? Nu ghicesei. Siretul Bei 

Comissari vrea să me faca sub prefectul s&i Rosset 

(Numit Radu, nu Costache, illustrissimul poet); 

Îti închipuesci poetul într'ună postă cam de spion. 

Am r&spuns cum se cuvine Consolului dupe ironii 

A numit apoi în fine p'amiculu teii Aricescu 

Capu de birou la interne prin Nicolai Creţulescu; 

Refusaiă ş'astă onoare: să servu Slatulu nu amă vrutu 

Sub ună domni de băioneta Muscalului susținuti. 

V 

Der pe tronulu României s'a urcat Cuza în fine, 

Și cu dînsul se 'nironară libertățile divine: 

Posturi grasse, lucrative, iarăși mi s'au offeritu. ! 

Philosofă fost-am, amice, refusând necontenitui? 

Der de ce refusam re? Ca să pot ca publicistă 

Să'mi conservu independența de poeti și diaristu; 

Și fiind-că arbitrarulă combătem eu necurmat, 

Pentru Oda la Grecia 2 fuiui de Cuza arestat, 

Si vr'o şese luni aprope am sedut la Văcăresci. 

Meriti 6re epitetuli cu care iu mă cinstesci? 

1 Vedi Buciumul lui Bolliac No. 134 pe 1863. 

2 Vedi opera mea Procesulii mei pentru Oda la Grecia. 
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VI 

Fiind în arestu atuncia am rupt'o cu-amicii mei, 
Cu amicii cei politici, căci eram convins că ei 
Nu umblă pe calea drâptă, cu Boerii cochetând 
Ca pe Cuza să răstrne mai curând, neașteptând 

Chestiile sociale mai ântâiu a deslega. 
Mai erau ș'alte motive... na poti a mă esplica. 
Adi ei sunt a tot puternici; dacă nu'i nemulţu miam, 
De a lor omniputinţă şi eu adi mă folosiam. 

VE 

Eată că sosesce 'n fine şi lovirea cea de statu. 
Cuza Vodă, ce de mine era atunci încântatu 
Pentru actulu de ruptore cu partidulă democrat, 
Îmi propusse prin Voinescu, prea iubitul meu cumnat. 
Postulu de prefectu la Argeșu, să combat pe democrati: 
Căci în Argeșu Corifeii erau bine înarmați. 
l-am respuns atunci îndată prin cumnatul meu Voines- 
«Spune, rogu-te, lui Cuza că Constandin Aricescu [eu:: 
Este un omu de principii, iară nu un gheșeftaru ; 
Tot ce'lu rogu, dacă se pote, şi o cer ca singur daru. 
Daca vrea să me oblige, în allegeri sâ-mi dea pace; 
Să me lase să luptu singură cu-a melle proprii mijloce». 
Eată singura favore ce Cuza 'mi a accordat ; 
lară urbea mea natală me alesse deputati. 
Philosofu am fost eu ore, nesciind ca să profitu 
De asemenea, ocasii, cari m'ar fi 'mbogăţit? 
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VIII 

Eată-me. iubite frate, deputata a două oră, * 

Trimisă a pune sigiliu pe unu votu, ce astă ţârră 

Șe pretinde că'l dedesse, fără de a discuta; 

Cel pucin fost-am philosofu d'astă data? Vei vedea. 

In loc de a irage spusă numai pe turta mea, eu 

Din contra pe Dictatorul lam combătut f6rte greu. 

Pentru abusu de putere, și ca mare scamatori. 

Vedi desbatere' Adunării. ? Pepâlea, resbunători, 

Neputând ca să mă puie, cum ar fi dorit, în furci, 

M'a esclus din Adunare prin ai sei bravi Mameluci. 

Alegetorii mei însă, ca unu fel de protestare, 

Me trimit a două oră în faimosa Adunare. 

De atunci fostul Dictatora m& persecută mereu. 

Ei bine ! și d'astă dată philosofu ore fuiu ei, 

Sa me iau la luptă drâptă cu un așa uriași ? 

Daca eram ei philosofu, eram adi un bogâtaşi: 

Și avem şi de protectori pe Pepelea cel vestitu. 

IX 

Rogu-te, mai ai răbdare, câ încă n'am îsprăvit. 

La anulu ş6ideci și no€, fiind Ministru Creţescu. 

La Arhive ca Directoru el numesce p'Aricescu; 
În astu postu eram, amice, chiar în elementul mei: 

Der ce se întâmplă însă? Peste ssse luni, fuiu eu 

1 Prima dră la Dicanulu ad hoc, în anul 1857 ; șia treea 
ră, la 1867 sub Ministeruli lon Ghica. 

2 În Monitorul de la lanuariu 1865. 
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Depârtat de la. Arhive fără motivu de Mirzescu, ! 

Cweatura lui Pepelea, €tă iarăşi Aricescu 

Liberă şi independinte... Pepelea 'şi-a resbunatu. 

Cine a fostu prin urmare în acâsta vinovatu ? 

X 

La Sâptedeci, Grădișteanu, simpaticul omonimi, ? 

Oma integru, și Ministru ce'l pot numi chiar sublimu, 

(Nu pentru hatirulă rimei) m& chiamă ca Directoru 

La Domenii, să stîrpescă cuibulu cel îngrozitorui 

De abusuri învechite ; şi cartă albă îmi dette 

Ca pe hoţii din Domenii ei să'i dau pe toţi pe bette. 

Pe atunci acestu serviciu era, codru de vlăsie : 

Mulţi împiegaţi fâcusse strălucită avuţie. 

Am aruneat toți ciulinii, șam pus în loc trandafiri: 

Am desrobit apoi încă şi averi din cotropiri, 

Între cari și moșia vestită din Colibași, 

Prin fraudă cotropită de trei şireți arendași ; 

În fine, chiar pe Pepelea, arendaş atunci bogat, 

L'am constrîns ca să plătescă datoria către stat; 

Și Vam dat şi'n judecată pentru pădurea Comană. 

Ce fără drept o tâiasse, în cât făcusse poiană. 

Ași fi putut der, amice, şi fără compromilare, 

Sa profit d'ocasiune spre a'mi face şi eu stare; 

Și astădi să fiu şi liberi, şi cu bani mulţi la chimiru: 

Iară nu să dau din buze, suferindu ca un martiri 

1 Ministru al instrucţiuni! la 1870. 

2 D. Constandin Grădiştenu, fost deputati în mal multe 

rînduri, | 
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Nici în astă 'mprejurare nu am fost philosofa eu; 

Nu meriti der epitetulă care îmi dai, scumpul meu. 

XI 

Desgustatu d'o meserie ce neamici îmi făcea, 

Și viind una altu Ministru ce chiorîși el me privea, 

Îmi dăduin demissiunea, şi m'am reîntors eu iar 
La Arhive între șoreci, ce rodeau unu biet dossar, 

Pe când colo, la Domenii, erai nişte chițorani 

Ce rodeu averea ț&rrei, şi 'și umplu tolba de bani. 

Vre o patru ani, amice, am fost aci liniștit; 

Și documentele terrei ca ochii mei le-am pâdit. 

Dr ş'aci avuiu ispite; şi philosofii de eram, 

Din secta epicureană, negreşit m€ 'mbogăţem. 

Publicaiu câte-va opuri relativ la istorie, 

La finanțe mai cu s6mă, cum și la hronologie ; . 

Și me credem forte stabil în acest postu delicata; ” 

Der ore stabilitate pote fi în acestu statu ? 

Veni iarăşi la putere Ministru nostru Mihai, 

Dictatorulu cel ilustru, omulu de la 2 Mai; 

Și prin collegul seu dulce, cel dela instrucțiune, 

În disponibilitate fără motivu el mă pune. 

XII 

Viu la anu o mie opt sule şi cu șâpte deci și cinci, 

Când umbla Uvsulu căllare, iar Vulpea purta opinci; 

Când lupta coalitiunea cea de la Mazar-Pasa 

Cu guvernului Catargiu. care nu vrea a ceda. 

Liarulu lui Boerescu cu diarulu lui Rosset 

Schimbaa între elle bombe; jurisconsultulu şiret 

m 
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Incrimina pe Românulă că este la Ruși vîndutu; 
“Că din fondulu de reptile al Czarului susținutu, 
Face trebile Russiei. Românulă face appelu 
La Pressa, ca să trimită vre unii delegatu fidelu 
A controla singur comptulă liberalului diaruă; 
Însă Pressa nu respunde, și | combate mai amar: 
Deci, polemica acesta forte mult me întriga ; 
Dorind s'aflu adeverula, mă presintu din partea mea 
La redacţiunea foei ce încriminat' era ; 
Și cerând permissiunea comptulu ei a controla. 
Am constatată adevârulu, care era favorabila 
F6ei cellei liberale; și ca unu omă onorabila. 
Fiind de redacțiunea acestei foi prQvocatu, 
Resultatulu cercetării în Românu-am publicatii. ! 
Înţellegi că Boerescu, la all căruia diar 
Collaboram fără plată, 2 s'a înfuriat amar; 
Și unde trăg6m nadejde, cu alți vr'o duoi individi, 
Peste pugin ca să intru în ospelulu d'invalidi, 
Su chiar la, Societatea Daciei impiegatu, 
Mam vădut tot de odată respins şi persecutatu. 
A propos. "Mi aduc aminte unu episodu delicata. 
Prev&dând de la Arhive că o să fiu depărtati, 
-M'am presintatu intr'o sâră la al Presse; redactori, 
Lă care collaborassem mai mulți ani ea seriitora, 
Rugându'] cu stăruință, ca pe unii amicu fidel, 
La Dacia să'mi ofere vre unu postu mai bunicelti: 
Cu unu zîmbetu prea ironici, și c'un ochiu surprindă- 
Boerescu îmi respunse cu una toni oftensătoru : [toru, 

1 Vedi Românul de la 18 Noembre 1875. 
2 Cum păte attesta, D. Vermont, ex-administeatorulti Pressei. 
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«Nu e loculu Dumitale la finance, o poete! 
«Nu esci făcut pentru ţifre, fa mai bine la sonete; 

« Adressâdă-te în fine la cei ce te-au îndemnat 

«Ca să'mi dai o desminţire prin comptul ce-ai fabricat. »- 

Și dicând aceste vorbe, c'un geșta m'a espediat. 
Daca însă Boerescu, cu drept cuvânt supărati, 

"Mi a întors spatele-atuncia, 6re adversarii sei, 

Ca semn de recunoscinţă, fost-au drepți cu mine ei? 

La, acestă, întrebare eu nu pot se mă esplicu; 

Tot ce pot aţi spune astădi, curiosulu meu amici, 

E că liberalii, 'ndată ce la cârmă an venit, 

Din fotoliul Archivei să mă scolu ei m'an poflit. 

Despăgubindu-mă însă cu postul de Reuisor. 

E! daca nu curge, pică; le sunt recunoscători. 

În loc dar să fiu philosofă, profitând d'occasiune, 
Spre a fi membru la Curtea unde 'se facu compturi bune, 

San cu o l€fă grăscioră la Dacia înrolatu, 

Și să am și de protectori pe un mare Diplomatu, 

Am pătit'o, c'acel câine din fabulă, ce ţinea 

O fleică grassă în gură, ce 'n apă se resfringea; 

Și pentru umbra. din apă, el perdu realitatea; 

Astfel și ei am păâţit'o, vrend să susțin Veritatea. 

Te întreb încă odată, asta e philosofie ? 

XIII 

Dar vei dice : «de ce ore atâta poliloghie 2» 

Ca să'ţi dan probe destule din întregă viaca mea 

Ca nu merit epitetulu care îmi dai Dumneata. 

Der mai poți observa încă : «pînă ieri n'ai meritat; 
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Însă astădi esci philosofa, fiind-eă ai încetat 
D'a atinge la chelie influinta potestate.» 

Din acesti puntă de vedere pâte ca să ai dreptate; 

Nu este cu tote astea mai puţin adevrat 

Ca înţelleptu sau philosofă e numai acel bărbatiă 

Care mator se gîndesce, cu uni justu raționament : 

Nu cum face o femee împinsă de sentiment; 

Nici din inspiraţiune, cum lucrâsă un poet. 

Și îţi pot da de esemplu în acâsta pe Rosset: 

Fiind un poeti de spiritu, el a. fost și diplomat; 

A fost omi de fantasie, der a fost și omu de stat; 

Insă el e unui fenomenu, fără comparaţiune ; 

In felul sei e uniculu. — Der să vii la cestiune. 

Daca eu ca bărbată publica înțeleptu nu am fost hici, 

Ca omu privată fost-am 6re philosofă, precum tu qici? 

XIV 

Apoi faptă, înțelleptă fu însurătorea mea ? 

Am o s6qă virtusă, sunt prea mulțumit de ea: 

Însă a, mea missiune nu era, să faci copii, 
Ci serieri folositore, istorie, poesii; 

Copii face t6tă lumea, inoranţi şi cultivați; 

[ar opere instructive, numai acei talentați. 

Nu este vorba de mine, o stelluță în traian ; 

Ci de unu mare lucâfâru, cum era Bolintin6nă. 

Cum voesci dar ca poetului, când elă e căsătoritu, 

Fără bani, fără, proteeţii, şi datori, şi prigonit, 

Si mai pâtă ca, să scrie istorie, poesii, 

Plin de griji şi de necazuri, şi cu unii cîrdu de copii? 
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Am perdul cu libertatea sacra inspirațiune ! 

Asta e philosofie? “te lasu singuri a o spune. 

Când m'am însurat, îmi disse suridâna Domnul Rosset: 

«Ai pătito şi tu, frate?» Spirituelul poet 

Esprima 0 veritate; "i am respuus imediat, 

'Tot pe buze cu surisulu; «<poete, te-am imilat.» 

Der Hosset este philosofu, precum este și poetu; 

Uni omu care în vechime ar fi trecut de profeta. 

Vei mai dice : «nu ai aură, der esci bogat în idei.> 

Slabuta parigorie, când în pungă nu e clei! 

La ce folosesce dre talentu, cultură, renume, 

Când cu elle mori de fome? Banul adi e tot în lume; 

Der n 'ași fi avut nevoe de bani mulţi, daca eram 

liberi ca odinidră, când cu puţin viețuiam. 

Adi înelin fruntea Paceia cari nu mă honipsesciă, 
Ca să potu să dau cultură la copii, și săi nutrescil. 

XV 

Der m'am însurat, prea bine ! Legea comun'am urmat; 

De eram philosofu însă, precum tu m'ai botezat, 
Trebuia, ca de îndată să încet de a mai scrie; 

Seu scriind, pe cel mai tare să nu'l ating la chelie; 

De ce n'am urmat povaca lui Esopă şa lui Omer, 
Ca 6la de lutu să sparge în contactu cu cea de fer? 

Pentru că nu sunt philosofă, precum nici poet nu sînt; 
Pentru că credu în dreptate, când ea nu e pe pămint. 

Resultatul e, amice, că astădi sufer amar, 
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Plătind scump multe greșele, fără a avea măcar 

Un mici dreptu la pensiune pentru ale bătrinete; 

Căci nu pot să mailupt astădi cum luptam eu în juneţe. 

XVI 

Incă una ; şi acesta mai bdcănă, daca vrei. 

Operile tipărite mă costă mii, mii de ler; 
Nu lei vechi, ci lei nuoi, frate; şi aci m'am păcălit : 

Căci n'am scosii nici cheltuâla, der mite să tragu profit. 

Der vei dice : «a cui vina daca operile tale 

Nu sunt opere de merit, nu sunt opuri geniale ?> 

Unele din elle, frate, nu prea sunt de lepădaţ; 

- Dâr sunt opuri meritorii, ca ale lui Eliad, 

Precum e Protectoratul şi Proscrisul, poesii, 

Cari zacu cu praf pe elle în câte-va librării; 

Cine întrebă de elle ? Nu avem nici editori, 

Și nu avem mai cu semă (este trist) nici cititori. 
Litteratura e morti. e de netăgăduit; 
Căci politica, ea numai totul adi a absorbit. 

Aşi fi măritat o fată cu banii ce-am cheltuit 

Ca să tipărescu la scrieri, cu cari arh socotit 

Că voiu respândi în terră și eu o slabă lumină. 

Felicitări, complimente, câte vrei; lada e plină. 

Cu ce m'am ales in fine? Cu uni simplu epitet; 

Tu îmi dici că sunt philosofi, alții m& numesc poet, 

Neoreşit în ivonie... Îti place, nu e așa? 

XVII 

«Dâr aftecţia şi stima, vei observa Dumnsta, 

«Cu care te onorâsă bărbaţii cei serioşi? 
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« Acestea sunt o comâră, de care mulți sunt gtloși.» 

Presupuind că acâsta ar fi chiar o veritate, 

Ce profit trag eu dintr'însa ? Pâine, haine şi de iote 
Nu se capălă cu stima fie a ori ce bărbatu. 

Tristă, vai ! e astădi sârta unui onest literatu! 

M'ași consola și cu asta daca Domnii -alegători 

(Acei din localitate) lallegeri de senatori, 

S'ar gândi ei şi la mine; însă alleg deputaţi 

Oameni fără nici unu meritu, ba chiar desconsideraţi. 

Dâr îmi vei respunde, pote : «interese variate 

«] silescu ca să allâgă persone recomandate.» 

Cu atât mai r&u, amice, pentru ei și pentru noi. 

Morala din tote astea, ce o puteți irage voi, 

E că meritulă, virtutea, nu sunt astădi precuite; 

lar 'bassețea, servilismulu, adesea sunt resplătite. 

XVII 

Der “să viu iar la prochimen. Refusa al teu epitetă 

De "'nţeleptui s6u de philosofu; numeșce-mă tu poeti , 

Daca vrei; dâr nu sunt, crede, nici fiul lui Apollon; 

Poetu e un Hugo, Dante, un Omer s6u un Milton; 

lară cei ca. d'alde mine suntem versificatori, 

Rimând amorul cu dorul, şi albi nuori cu dalbe flori ; 

Adică, cu alte vorbe, seriem cai verdi pe pereţi; 

S6u, cum ice dic&torea, tocâăm mereu la bureţi. 

Astfel am făcut, amice, şi cu astă-epistolie, 

Scrisă 'n versuri cum se dice, adică în poesie; 

Am făcut glume și spirit, și satiră, daca, vrei; 

Vor profita de ea 6re cel pugin copii mei ? 
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Aşi dori să sciu, amice, ce impressie ţi-a lăsat? 

Pînă atunci, salutare! Der aci m'am încurcat; 

Abia um găsit eu rima... O! ce tristă meserie 
De a scrie vr'o trei cole în versuri sau poesie ! 

Nu avem 6re dreptate ca să dicu despre poeți, 

Că 'nşiră verdi şi uscate, tocând mereu la bureţi? 

1878. August. 
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IN MEMORIA 

CAPITANULUI DUNCA 

Mort în America, în lupta pentru emanciparea sclavilor 

Din cerulu României s'a stins încă o stea! 
Unu brava oștânii, cu care cu dreptul se mândrea 
O țârră destinată la fapte gloriose. 

Der cine e acella? E Dunca, ce luptase 
Cu-Eroul Garibaldi sub stâgul Italiei; 
Setosă de glorie, pleca din sînul României, 
Și merge să se lupte în patria lui Franclin, 

Ca Lafayette odata, pentru un scopu divinu ; 

Căci lupta-e elementul oştenului romanii, 
Der pentru libertate, iar nu pentru tirană. 

Muriși, o căpilane, de ţârra la departe; 

Muriși în florea viegei, când scumpă ţârra ta 
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D'eroica ta spadă nevoe ea avea; 

Muriși, însă ca, bravii, dând morte pentru morte; 

Muriși pentru-a sclaviei cei negre dărâmare; 

Murişi ca. omul liberi, iar nu ca sclavi în fâre. 

Onre, Căpitane, memoriei telle sacre! 

O statuă tu meriţi, o Dunca, să ţi consacre 

Pe câmpului libertăţii ai tei contimporani, 

Ca să te emitese și alți vitezi Romani. 

Din sînu-Eternităţii adi spiritu'ți curat 

Se bucură și saltă : căci te-ai sacrificat 

Pentr'o idee mare. Din ceru unde adi esci, 

'Te râgă pentru ţerră pe care o iubesci. 

Al tău esemplu 'nsufle Românilor oșteni 

Patriotismulu cellor de la Călugăreni; 

Însufle foculu sacru în fii României, 
Ca liberi să devie ca fii Italiei, 

Și tu, mama lui Dunca, fii mândră, fericită, 

C'ai dat patriei teile, odată strălucită, 

Unu fiu ca bravul Dunca, cu care ne fălimu. 

EI n'a murit, trăesce, acest soldati sublimu. 

EI de la România, a bine meritat, 

Și toți memoriaii scumpă am bine cuvintat. 

Trăiască tot oștenulu ce pentru neatirnare 

Și pentru libertate, ca bravul Dunca mâre! ! 

+ Publicată în Românul Nr. 325/1862, 
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ULTIME MOMENTE 

ALE UNUI PUBLICISTU 

L 

Rănitu greu într'o luptă, pe care-o provocasse 

Duoi capi mari de partidă, ce grâsnie se ura, 

Una bravu soldatu al pressei ce'n luptă să'nsemnasse 

Unui iubiti confrate, murind vorbia aşa : 
) 

N. 

«E dulce mortea pentru o ţârră subjugată 

De crudii sâi dusmani ; 

S6u pentru libertate, când e încatenată 

D'ai săi perfidi tirani ; 

  
Dr 6re pentru țerră seu pentru libertate 

Ani mulţi noi am luptat ? 

Eu unul pînă astădi așa am credut, frate ; 

" Am fost însă "nșelat ! 
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«A! crede-mă, amice, e chiar o nebunie 
A te sacrifica 

În lupte ce la alţii profilă, iai nu ţie: 
Și când victima, este adesea terra ta! 

«Te lupti ca să ajungă la cîrmă o partidă, 

Sacrifici pentru dânsa şi chiar copii tăi; 

Și când e la puiere, devine ea perfidă; 
Și uită şi principii şi pe amicii săi, 

«Adio, camarade'! sub privegherea ta 
Eu lasu copii. sogie ; și daca vei scăpa, 
Consortei melle spune'i că mori cu dorul stu; 
Sa nu piardă speranța în bunul Dumnedeu. 

«Copiilor vei spune: de vor a fi soldaţi 
Cu pâna s6u cu spada, să nu fie "nsuraţi ; 
Ca nu pote soldatul să lupte vitejesce 
Când scie p'a lui s6că, pe care o iubesce, 

«Că sufiere ea lipsa de gitu cu mulți copii; 
La dânșii 'mi era gîndul în crunte batalii ; 
Și'n ultima mea oră, râniti de morte eu, 
Cu greu să deslipesce de corpu sufletul meu. 

«Le spune să nu crâdă promissiuni perfide; 
Să aibă de esemplu pe însuși tata lor; 
Să lupte pentru ţerră, iar nu pentru partide ;. 
În fine să r&sbune p'al lor scumpu născători. 
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«Eu nu le last avere, căci eu n'am abusat; 

Le lasu însă în lume un nume nepâtata. 

Put6m şi eu, amice, când Sorta'mi a zimbit, 

De scumpele'i favoruri ea alţii să profit; 

«Respectulu câtre mine şi cruda remușcare 

M'opriră de la fapte lipsite de pudore; 

S'apoi prin jafuri numai să 'navuţescu mai toți, - 

Si trecu în ochii plebei d'onesti şi patrioţi. 

« Adio, camarade ! Fii-tu pentru ai mei 

Ce aşi fi fost eu-însumi pentru copii tei.» 

NI, 

Și bravul soldati mindru peste puţin muri 

Pe sinul unui frate de arme, cel iubi.! 
1877. 

1 Publicată în Romănia Liberă No. 30/77. 
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ULTIME MOMENTE 

ALE UNUL POETU 

l. 

Privind dup'o ferâstră, din patulu de durere, 

Natura cea, frumosă şi plină de mistere, 

Incungiurat d'amicii şi s6ga ce iubia, 

La ora morţii selle poetu-așa vorbia. : 

IL 

«Poetul este lampa, ce dă lumină vie 

In ultimuli momenti; | 

E lebăda ce cântă în ora'i d'agonie 

Pe laculu transparentii.e 

« Vedeti planeta care lumina priimesce 

Din globul radiosu ? 

Ea peste satelitu'i la rîndu'i respîndesce 

Al seu refletu frumosu. 
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   «Primind schînteea, sacră din ochiului Deităţii, 
Și omul ginialu 

Imprăştie lumina divin'a verității 

In corpul socială. 

«E dulce pentru ţ&rră şi pentru veritate 
A te sacrifica! 

Soliea împlinit-am, de și cu greutate ; 
Acum eu potu pleca. 

<Nu plingeţi, dragi ființe; me ducu în alte sferre 
Să poti ei admira 

Mai bine, mai d'aprâpe, cereştile mistere; 
Aci eu voii gusta 

<Cu tine, scumpă s6că, unica'mi mîngiere, 
Cu voi, amici, copii, 

O viagă fără lupte şi fără de durere, 
Eterne bucurii. 

«Curînd la revedere în altă atmosferă; 

Colo, în âl ethera; 
D'aci, sub altă formă, vom merge "n altă sferă, 

Urcând mereu în ceru; 

<Și transmigrând mulţi secoli din sâre în altu sore, 
În Spagiu-universalu, 

Opri-ne-vom în fine în sferra de splendore 

A S6relui centralu ; 
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«Aci este, de sigur, divina reședință 

A celui ce creeaqă acei Sori luminoși ; 

Aci trebue să fie eterna locuinţă 

A cellor virtuoşi.»> 

II. 

Pe bracele iubite ale consârtei selle, 

Poetului espira; 

Jar faca”, inundată de calde lăcr&melle, 

Ea, veselă era. 

1876 Alai. 
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POETULU FUNDESCU i 

Părăsişi tu adi, amice, capitala Bucuresci ; | 
Ai scăpat d'astu Pandemonii, d'ale lui intrigi drăcesei. 
Liber astă-di ca şi șoimul, tu te plunbi pe Penteleu, 
lar eu gemu la inchisore, căci prisonieră sunt ea! 
Tu audi vântul cum muge p'ântre arborul pletosi, 
Eu audu o Cucuvae care geme tînguiosă; 
Tu audi pe o coltină (luerașulu de păstori ; 
Eu auda în tot minutul lanculu infiorătoru ; 
Tu vedi Vulturii cum plană peste munţi şi peste nuori, 
Eu văda Barza şi Cocorul purtând Șerpi otrăvitori. 

O! cât esci tu de ferice colo sus, la Penteleu! 
Și cât e la închisore întristată sufletul meu ! 
Simţu o flacără în peptu'mi, și ca câra mă topescu, 
Când la Caraiman, Păpușa și la Penteleu gîndescu, 
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E uni anu de când pe munte amiînduoi căllătoriam, 
Și din chioșchiul lui Persescu Penteleul admiram. 
Ţii-tu minte ? Hotârissem ca la anul viitori 
Aminduoi să venim iarăși lacel loc încântătoraă ; 

Adi la Penteleu tu esci, 

lar eu sunt la Văcăresci ! 

Chiar și Luna cea frumosă ce admir din colivie 
Tristă este pentru mine, plină de melancolie : 

Ce este bella Natură pentru uni prisonieru ? 

Este sârele în ceţă, fără stelle e uuu ceră. 

Cel pugin îmi v&du copii și pe scumpă mama lor; 
Însă scurta, lor vedere reaprinde al meu dora. 
Torturese dar Tiranii lutulu meu cel peritoru, 
Liberă este al meu sufiletu, și el sfidă lancul lor ; 
EI pe arripe de-flaccări sbâră adi din Văcăresei, 

Și salută ca şi tine muntele ce lăcuesci ; 

EI salută ca şi tine acelui torrentă spumegosu, 

Care curge pe sub stînca cu pavilion frumosu ; 

EI salută văi și delluri așternute tot cu flori, 
După care privâm munţii ce 'si ascund fruntea în NUOri; 
Ei salută pe Persescu 1, ce la toţi dă ca unu frate 

Fără vr'o despăgubire dulcea ospitalitate. 

Te gindesci-tu câte-odată la amiculu tei iubiti, 

Ce trăesce ca și crinulu ce de sâre e lipsita ? 

1 Încetată din viacă de câţi-va ani, şi regretat de toți cel 
ce Vaii cunoscut. 
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   Dulce este libertatea! Pentru dinsa voiu să moră. 
Blestemat cel ce răpește libertatea la popor. 
Fulgeră-tu Tirania, fulger'o din Penteleu ; 
Pote vocea'ţi va pătrunde în castellu la Dumnegeu. 

Din Văcăresci, 25 Iunie 1863. 
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PICTURA 

DOMNULUI MIHAIL POPP 

ARTISTU ROMÂNU DIN BRAȘOVU 1: 

I 

Trei rade sunt divine, ce luce cu splendâre 
Pe fruntea unor 6meni, ca radele din sâre : 
E musica, pictura și 'n fine poesia. 
La unii dă Fortuna corone Ș'avuţia ; 
Natura, în schimb însă la alţii dă talente, 
Frumseţe, spirit, gragii, idei și sentimente. 

Fruimm6să-e poesia : ea, pote să esprime 
Ideile înalte și faptele sublime ; 

1 Acâstă poesie mi-a inspirat'o tabloulă Domnului Popp. 
care represintă pe poetul Mureșanu deșteptând pe Românul 
din Transilvania cu sublima luy poesie <Deștâptă-te, Române.» 
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Deștâpt' entusiasmul în inimi amorțite, 
Ș'adesea sfarmă langul poporelor strivite 

Și musica-e frumosă : allină ea durerea, 
Adăorme sufterința, deștâptă 'n om plăcerea: 
Ea sufiletul transportă în regiuni ceresci, 
În fine e limbagiul al inimei-omenesci. 

Adese-ori penelulu e mai superioru : 
El singură reproduce fidel unu chipu d'amori, 
O bellă panoramă, o cruntă bătălie ; 
Pe arripele selle, frumâsa Fantasie 
Artistului creeasă figuri ingeniose, 
Caricaturi de spirit, imagine frumâse. 

Invidiesu adesea, artiste fortunatu, 
Penelulu teu artisticu atunci, când, inspirati, 
Admiră după vr'unii munte vederi încântătore, 
O n6pte luminosă, sau chipuri răpitore. 
În schimbu, ea pe penelu'ți să dau ași fi dispus 
Și Lyra mea modestă şi tot ce a produs. 

N 

Idei de felu-acesta prin Minte'mi scînteiasă 
Când eu privescu tabloulu al tei, ce 'nfâţișesă 
Pe bardulu transcarpaticu, p'Andrei de Mureşanu 
A cărui Lyră d'auri pe fiulu lui Traianu 
Din somnu'i îl deșteptă, din somnul de sclavie, 
În care'! affundasse infama tiranie. 

) 
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Prin astu tablou, artiste, maestrul tei penellă 
Adi reînsufflețesce acel opă immortel, 
Sublima poesie a Marelui poeti, 

A căreia accente vibrsă 'n ori ce peptu; 
Adi Musica, Pictura şi geniu Poesiei 
'Și au dat mâna tus-trelle p'altarul României, 
Strigând cu Mureșanu : <Deştâpta-te, Romane, 
«Și sfarm'a doua 6ră catenele lirane, 
«In cât să te admire și crudul t&i dușmanu.» 
Trăi-vei tu în secoli, illustre Mureșan ! 

Și tu, scumpe artiste, mulţi ani tu să trăesa) ! 
Bărbaţilor illuştrii cu inimi românesci, 

Cu fapte patriote, sau cu talente rari, 

Penelu'ţi eternise figurele lor mari. : 

1883 Aug. Braşov. 

1 Acestă artistii, însuffleţită d'un sentimentă patriotică, 'șI a 
propus a forma, după photografii, o galerie de posrtreturi a- 
le tuturor illustraţiunilor române, litterare şi politice. din 
Dacia Traiană. 

În atelierulă acestui artistă figuresă, între alte tablouri in- 
teresante şi demne d'a fi vădute, şo schiţă a jurămîntulu! 

lui Horia, Cloşca și Crișul, cei trei martiri români de peste 
Carpaţi, de la 1784. O coppie dup'acea schiță o possedă au- 
toriulă acestor poesil. * 
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ÎN MEMORIA 

Lui 

IOAN BADULESCU, 

Mort la etate de 30 de ani în spitalul de alienați de la Mărcuţa. 

Muriși în florea vieei, o june-infortunat ! 
Muriși, nu lîngă sînulă al mamei, sângerat 
De cruda'ţi sufferință, de mortea ta, obscură ; 
Murişi acolo unde muri ș'ună poeta mare! 
Și tu, iubite Iancu, dotatu fuși de Natură 
Cu darulu poesiei, cu Musa creatore; 
Dr îţi lipsea cultura; căci scumpă mama ta 
Lipsita de mijloce și văduvă era; 
Erai cu tote astea, erai și tu poetu:1 
Căci foculu acel sacru ardea într'al tei peptă ; 

1 Vedi nota, la, finele acestei poesil. 
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lubiai eu înfocare pământul teu natalu. 
Aveai în astă lume şi tu unu idealu : 

A ligura 'n pleida poeţilor români, 

Și a lupta în contra a crudilor păgâni. 

O! daca, Baţiunea nu te-ar fi părâsitu, 

In cerulu poesiei şi tu ai fi lucit; 

Şai fi luptatu allături cu-acei viteji oșteni 

Ce-au imitat pe bravii dela Călugăreni ; 

Der Sârta ne'mpăcată "ţi-a refusatu ea ţie 

_ Acestă mângiere, acea dorinţă vie, 

'Nainte de ce firulu viecei ați curma, 

Ea agera ta Minte, vai! o paralisa,! 

Murişi în florea viecei, plină de decepțiuni, 

Perdând mai ântâiu sumă de dulci illusiuni ! 

Adi zaci în chimitirulu acellui trista spitală 

In care suferinţa e morbulu celă mintală ; 

Și nimeni nu depune pe grâpa/ți solitară 

O lacră&mă ferbiute, o lăcrămă amară, 

Decât a ta măicuţă, ce e neconsolată 

De perderea a unui fiu scumpi, unt fi unicu ; 

La trista ei durere, durere înfocată. 

Adi se associadă și scumpulă tn amică. 

Eu viu astădi, amice, pe gropa'ți a depune 

Buclietu de miozotis, de trandafiri cunune; 

Memoria ta astădi, scăpată din uitare. 

'Trăi-va şi ea viaca acea nemuritore : 
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   “Și tu esci o stelulă din cerul țărrei telle, 

De şi ai arsu buchetul cu scumpe floricelle : 

Dâr singura Răsură din flacâri ce-a scapat. 

Probâză ea talentulu al (ei necontestat. 1 

1883 August. 

î Acestii nenorocită june, ce a fosti mai mulţi ani tele- 
-grafistă în Capitală, întrun moment de esaltaţiune, a arun- 
calii în foc tote poesiile selle, cele mar multe satire, pe care 
avusessem plăcerea a le corige, spre a fi publicate. Repro- 
„ducem la valle singura poesie ce a scăpat, improvisată pentru 
fiulă mei Dumitru, la etate de trei ani. Originalul se pote 
-vedea la mine. C.D.A. 

LA MITU: 

Pe ună înaltă scaună stă Mitu la masă, 
Și încet pe taleră furculița lasă; 
Stă în capulă mesei ling'unii Căpitani, 

“Ciupind cu plăcere dintr'ună grasă curcană ; 

Apoi de odată densuli se opresce ; 
la paharu ?n mână, la gură '] proptesce. 
Și în fundu'! suflă, cu încetul hând ; 
Der golindu'i. face mare chefă, rîqend. 

După mas' adesea cere să! dea apă; 
Nu mult dup'aceea, cere iarăşi papă: 
Daca, spre esemplu, a mâncat la. șapte, 
Dup'un cartii de oră bea cafea cu lapte. 

Mitu este dară fOrte mîncăciosti ; 

Insă îl priiesce, căci e sănătosti. 

-3 Mavtie 1875. A. Bădulescu, 

(1) Dim inutivulă lui Dumitru. 
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FILOMELA ȘI POETULU. 

La umbră de arbora unt poetu visa, 

lar o filomelă p'o cracă cânta. 

POETULU 

Dragă filomelă, dă'mi tu împrumuulu 
Aripe şi voce pentru ună minutu : 

Vocea ta cea dulce, să înduioșesen 

Pe aceia cari mă toti prigonescu ; 

Aripele tele, ca să poti sbura 

Intr'ună vîrfă de munte, spre a întrema 

Coipulu meu slăbit 

De multe vegheri, 

Ș'unu sufletă sdrobitu 

D'amare dureri. 

FILOMELA 

Nu este putință, 

O amieulu meu, 
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Scumpa ta dorinţă 

Să împlinescu eu ; 

“Te rogi însă fă-mă& confidenta ta: 

Pote-a ta durere o voiu alina. 

POETULU 

Dumnedei îmi dete mai mulţi puişori, 

Si parte dintr'Enşii sunt încă mieșori ; 

Nu am cu ce'i cresce, p'acesti mitilei. 

Pîn'or face aripi să sbore şi ei; 

De aceea sorta;ți îți pismuescu eu : 

Să fiu păssărică n'a vrut Dumnedeu! 

Hrana ta o afli fară muncă mare; 

Si p'o cracă verde, prin a ta cântare, 

“Tu desmierdi o s6că ; și unde îli placi 

Cuibul teu îl făci. 

FILOMELA 

“Lu cunosci, poete, a mea istorie, 

De Ovid descrisă cu melancolie : 

liea unui rege din Athena eu, 

Am fost, vai! răpită de crudulu Tereu, 

Care fără milă limba 'mi a tăiat, 

Dupa ce infamul m'a. desonorat. 

Sorta mă preface în Priveghetoru, 

Intr'o Rîndunellă pe scumpa'mi surori ; 

lar Terea barbarulu, soră-mi bârbatu, 

In Pupăză fusse metamorfosatu. 
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Din timpii aceia atât de barbari, 

Incercat-am multe transformări, și mari ș: 

mi addue a-minte ca d'uni visi piâcutie 

Multe esistenţe ce am petrecut: 

Fuia ântâiu Laissa. în urmă Regină. 

Sapho cea celebră, și apoi Corină; 

Si acum în urmă poeti eram eii 

Chiar în România. scumpi l6gănul t6u;. 

Din calea virtuții en m'am depărtat. 

Si fuiu spre pedepsă metamorfosati 

ntr'o păssârică ; acum me silescui 

Sa, recapăt iarăși chipul omenescii ; 

Si atunci, sub forma primă de poeti: 

Imi voii da silinta să deviu perfetii ; 

Adi, sub astă formă, eu m& pocăesci ; 

Insă ?n toti minutula cu frica trăescu : 

Sunt mereu pîndilă de mulţi vînători; 

Am și eu ca tine vr'o doui puișori, 

Espuşi prea adesea la pericoli mari ; 

Caci avem o sumă d'inamici barbari : 

Un Ciuredu selbatecă, ş'un şerpe spureatu. 

Facu ca să-mi palpite peptul necurmat; 

Si în fime omulu, pentru-a mea, cântare, 

“ Curse îmi întinde fără îndurare. 

POETUL 

Și cu tote astea, dacă s'ar putea, 

Asi schimba îndată sârta ta.cu-a moca. 
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FILOMELA 

levisa ta este speranţă, credință ; 
Crede dâr și speră în acea ființă 

Care dă viacă la totulu ce vedi; 

Și apoi, amice, te rog să mă credi, 

Pe globului acesta, cu lăcremi dospit, 

Nu esci numai singură tu nedreptătit ; 

Uită-te 'mprejuru'ţi, și vedi, dragulu meu, 

Multi ce decât tine sulferă mai grei. 

POETULU 

Pote ai dreptate; der sunt indignata 
Când vă&du eu în lume pe cell viciosă 

Avutu, onoratii; 

Și p'ăllu virtuos 

SulTerind întomai ca ună condamnati. 

FILOMELA 

Și aci, poete, tu esci înşelatu, 

Daca credi ferice pe omulu bogalu; 

Fericita e omulu ce e mulțumit 
Cu ceea ce are, și e înfrățită 

Cu-a, lui conştiinţă. 

In totul e lupta pentru esistință; 

In lume domină cel fiză seu cel tare; 

Pescele micu este înghiţitu d'ă] mare; 

Der până în fine omulu viciosi 

Prin chiar ale selle fapte-e pedepsilu ; 

lar cellu virtuos 

W'a lui consciință este r&splătitu. 
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Minciuna, poete, este trecâtore ; 

Numai Veritatea e nemuritâre. 

“Te consolă dară când scii cum că sînt 

Pe acest pământu 

Mii și millione de nenorociţi; 

Si dintr'Enşii, numai câţi-va, fericiţi. 

Noroculi dă banii, o poetulu meu; 

Talentele însă le dă Dumnedei; 

T6ţi tiranii hunii ca fumu vor peri, 
De posteritate meprisati vor fi ; 

De şi adi, poete; esci tu prigonit, 
Însă după morte vei fi prequila. 

POETULU 

Nu e cam lârdia ? 

FILOMELA 

Ai cuvântu, o sciu; 

Se bucură însă de triumfulu tău 

Patria, copillulu şi semenulu seu. 

Şi în fine astădi, mari cugetători 

Sunt chiar în viaţă cununaţi cu flori. 

Când compari, amice, timpulu cel barbar, 

Când era talentului, vai! arsu de viu chiar, 

Cu timpul de astădi, când poți critica 

l'ără controlu totul, spune, nu e așa, 
Că astădi talentulu, de şi tot săraci, 

Este mai ferice decât unu Bismark? 
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POETULU 

Cuvintele telle sunt consolâtâre ; 

Dâr a mea durere e sfişiitore 

Când ei m& gîndescu 

Că sultere tare acei ce iubesca. 

FILOMELA 

Cine e de vină? Esci chiar Dumnâta... 

Pâsserica piere după limba sa! 

De erai o Ci6ră, de erai Ciurezi, 
O Pupăză 'n fine, atunci, să me credi, 

N'ai fi fost în lume tu persecutat; 

Nu te 'ntrista însă, poet svinturat: 

Cella ce 'ngrijesce de passtri și miei, 

Nu pâte să uite pe alleșii sei. 

  

Fruntea ta înclină la Destinulu ti, 

Și din ochi nu perde sacru Curcubeu; 

Căci fără speranță ce e omulu 6re? 

Este păsserica fără aripiore, 
Nâpte fără stelle, qilte fară sori, 

Munţi fară pirae, câmpi fără de flori. 

1876 Mai, 
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VULPEA, COCOSULU ȘI GAINELE 

O vulpe ve&du passeri în curtea-unui sătânu ; 

Și p'&ntre gardi le disse, în mod forte viel6uu : 

« V'aduc o veste bună ! Deunădi s'a ţinut 

«Consiliu d'animale:; şi 'n fine s'a făcut 

«O pace generală ; deci, câini, și vulpi, şi oi. 

«De astădi înainte ca fraţi să trăim noi; 

«Eşiţi der fără grijă spre a fraternisa, 

«Şi astă pace sântă cu toții a serba.» 

Cocoșul, simțind cursa, pe passeri îndemna 

A nu se 'ncrede 'n vulpe i—<năravul cel din fire, 

«Adaogă cocoşuli, nu are lecuire. 

«Nu! pace nu esistă, nici pote esista.: 

«Căci lupul tot lupu este, și vulpea tot şiretă» 

Dâr o găină bârcă (cu câda ea tăetă), 

Credulă sau complice, cocoşulă combătu ; 

Unu ţapu cu influinţă pe vulpe susținu ; 

Și ca să dea esemplu, din curte el eși, 
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Urmat de vre o dece găini ce amăgi; 

"Atunci vulpea viclenă înhaţă câte-va, 

Și fuge, fuge iute în crîng cu prada sa. 

Cocoșulu dă alarma ; ogari, dulăi, copoi, 

- Se iau în gâna vulpei prin crîngă și prin zâvoi ; 

Era însă târdiu! 

Căci vulpea, pe căt știa, 

In tienă, ospăta 

In vizuina sa. 

MORALA 

aasesas O simplii muritori, 

Inveci veți fi voi prada celor amaăgitori? 

24 Aprilie 1883, 

at 
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    FILOMELA ȘI RONDUNELA. 

DOMNULUI DIMITRIE PAVLID. 

“Professorulă mei de mathematică din Colegiulă Sântului Sava. : 

Lîngă o ferâstră, scumpa rOndunelă 

Veselă cânta; 

Intr'o colivie, biata Filomelă 

Greu se lamenta. 

RONDUNELA 

“Sora mea iubită, de ce sufteri ore? 

-Confiasă mie a ta întristare : 

Pgte-oiu alina 

Sufferința, ta. 

FILOMELA 

Nu poți tu nimica contra unui reil 

-Ce d'uni anu apprâpe m8 muncesce greu: 
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   Am perdut ună lucru mai scumpu decit tâte,. 

Decit chiar viața : dulcea libertate! 

Când gîndesca c'odată eu putem să shoriă, 

Că putâm bea apă din rece isvori, 

Ca put6m ca tine în arbori pletos 

Sa cântu ea amorulu cel misterios, 

Și când mă ve&du astâdi într'o închisore, 

Lipsită de arbori, d'aeru, de isvore, 

Crede-me, îmi vine capul să sdrobescu 

De acește grille, ca să mă sfirșescu. 

RONDUNELA 

Scumpă suri6ră, cată a râbda ; 

Cat'a te supune la Ursita ta. 

FILOME LA 

Ori-ce consolare este îndeșert : 
Fără libertate tot e unu desertu! 
Cât esci de ferice tu ce poţi să sbori,, 
Fără să porţi grijă d'ai tei puișori, 
Cari sbora ca tine! Ași da jumatate 
Din a mea viaţă, să gust, de se pâte, 
Dulcea libertate, cel pugin o npte. 
Pentru mine astăqi sunt sfirşite tote !: 
Tu, într'ale tele lungi escursiuni 
Prin atâtea locuri pline de minuni, 
Gîndesce la mine, care te iubescu;, 
Eu în colivie o să me sfirşescu! 
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Şi când tu la anulu te vei înturna 

La cuibu-unde fusse famillia ta, 

Nu vei mai afla 

Pe amica ta!» + 
| 25 Iulie, 1876 

1 În acestă allegorie , poetuli face allusiune la viaţa li- 

eră, şi fericită ce o ducea. văposatulă Pavlid la Pisa, unde 

se stabilisse. Poetul credea la 1876 că iubitul săă professoră, 

întors în ț&ră, îl va găsi mortă. Destinul a decis altfel; căci 

Pavlid muri în România la lunie 1883; iar poetulă, de şi 

în suferinţă, trăesce încă, ca passărea în colivie. 

Răposatulă Pavlid, bunulă meă professorii, ca respunsii la 

acâstă poesie, 'mi a trimisă de la Pisa o collecţiune de po- 

sii făcute de dinsul, în limba. elenă, scriind pe caiet: 

<SUVENIRE IUBITULUI AMICU C. ARICESCU. 

Dimitrie Pavlid.» 

Vom publica aceste poesil în ziarul “Io, redactat de D. 

P. A. Z..Sardelis. N 

redea 
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PLĂPUMIORA 

Trăescu numai pentru tine. 
Dragă plăpumi6ra, mea ; 
Și îmi merge forte bine, 

Dică lumea ce va vrea. 

Vine lumea să 'mi dea mie 
Pâine când îmi va, lipsi ? 

Nici nu vrea ca să mă scie, 

Și mă lasă a muri. 

Aurulu e adi dreptatea, 
Patria și libertatea ; 

Cine 'mi dă din pungă tot, 

Acela e patriotă. 

Ca s'ajungi l'a ta dorință, 

Cată să fii prea plecati, 

Fără cugeta și voinţă, 

Și să lingi unde-ai scuipatu. 
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   Să te 'nclini la cel mai tare, 

_Fie de ori-ce culre; 

Adi liberalu democrati, 

Și mâine aristocrați. 

Decât dafini de martiră, 

Bani mai bine la chimiru ; 

Cine ia crucea ?n spinare. 

De sigur de f6me more; 

lar cu bani îţi faci palate, 

I.. Vedi Parisul și London, 

pi Ai trăsuri, lachei, de tote. 

Şi trăesci ca un Baron. 

  

Trăescu numai pentru tine, 

Dragă plăpumiora mea. ; 

Și îmi merge fârte bine, 

Dică lumea ce va vrea. ! 

1 Publicată în Reforma No. 6/3 
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DIAMANTULU NEGRU 

Unu diamanta de Indii ca sâre lumina, 
Și toţi îl admira, 

În cât elu într'o di 
Pe fruntea unui Rege celebru străluci ; 

Dar stă că diamantul se schimbă în cărbune ; 

Atuncea cu mirare savanţii-aii constatat 

Că piatra nestimată era chiar unu tăciune, 

Puşin cristalisatu ; 

Avea o poleială, cu care-uni șarlatanu 

Voisse s'amăgescă p'uniu egoistu tirant. 

  
a 

Acestu diamanti negru adi zace în gunoi; : 

Aci "lu lăsăm şi noi; 

Aci îi este loculă, în alle murdării, 

In care se complace insecta cu ochi mii. 

1875 

Ola 
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CLOȘCA CU PUI MONSTRUOȘI 

O găină grassă 

Din celle de rassă, 

Care nu clocisse în viacqa, sa, 

A avut dorinţă a cloci şi ea; 

Uoe ea, găsi 

Și 'ncepe-a cloci; 

Credea că clocesce uo& de gâină, 
Insă eraii uo& de rassă streină: 

Uo& de Erete și de Cucuvae, 

Şi uo6 de Vulturi, de Cucu și de Gae. 

Puii din ghioce au eșit în fine, 
Găina adună pe toţi lingă sine; 

Cu câtă tandreţă ea, puii creștea, 

Și mult se mândrea, 

D'o progenitură cu care 'ntr'o di 

Ea se va făli! 
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Dar s'a amâgit, 

Și s'a păcălit : 

“Căci, după ce puii ce ea a crescut 
Arripe, şi câdă, şi ciocu at făcut, 
Toţi se repediră ca să jumulâscă 
P'a lor născetore, şi s'o nimicâscă ; 

Dar nici eloșea mea 

Nu se lăsă ea; 

Pe gonă ea pusse puii cei ingraţi, 
Jumuliţi de pene, și chiar sângerați. 

MORALA 

Morala acestei fabule arată: 
Că ingratituda e, singura, plată 
A cellui ce 'n viacă bine-a săvirşit. 
Mulţi oameni în lume ca cloşe” au păţit. 

1873



    
    

            

STEAOA COBITORE. 

V&qut-aţi nspte' adesea din ceru cum se repede 

Lungi linii de lumină, ce ?n aeru s'aă stinsu chiar ? 

«E steoa cobitore, semna rtă Vacel ce-o vede; 

«Căci mortea i vestesce,> îţi dice unu plugar. 

EI crede că ea este și uni Balauri, care 
In basme sai poveste se dice Sburătoră, 

Intrând pe furiș n6ptea. pe coșu la fata, mare, 

Sub chipu de flăcăiandru, înflăcăratu d'amora. 

O! nu! tu pentru mine esci raqă lucitore 

Din ochiulu unui genii, ce lumea-a părăsit; 

Sai sufletulu sub forma a unor angeli care 

In somnu ei visitâsă, pe cei ce au iubit. 

De esci tu o privire din ochiulu mamei melle, 

De esci o radă dulce din sufletu'i d'amorii, 

O stea, tu te coboră adese ori din stelle, 

S'allini ă mea durere, s'allini tristul meu doru. 
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“Te vădă, iubită, umbră, lucâfăru al vieșei, 

În unda ce suspină, în câmpulu cel cu flori. 
În cântulu passerelei, în visul dimineţei, 
În zefirulu ce-adie, în fine în âi sori 

Ce nâptea luminâsă ca lampe "n depărtare; 
Privesce-m& adesea, cu ochiulu tei d'amori; 

Și voi, Genii illustrii, ce locuiţi în S6re, 

Console-a vâstre rade pe bietulu muritoră. 

1 Ac&stă, poesie, cu totulă modificată adi, a appărut pen- 

tru prima Gră în Curierulii românii dela 1846, redactat de 

Eliade Rădulescu. 
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BROSCELE ȘI BARZA. 

Nisce brâsce într'o baltă fericite viețuiaa, 
Când d'odată începură a se întresfișiaii ; 

Ca să puie dar unu capătu la a lor esterminare,. 

Broscele celle bătrâne ai ţinut consiliu mare : 

Și cu multă umilință pe al lumii protectori 

ÎI xugară să termine tristă desbinarea lor ; 

Joie atunci le trimite o vlăstare de finicu 

Să le fie lor și Rege, şi părinte, și amicu. 

Broscele pe lingă Rege cu respectu se adunară; 

Și plângându-se de multe, îndreptare reclamară ;. 

Însă astă Maestate este surdă, este mută ; 
Ea nu vede, nu aude; plângerea lor nu ascultă... 

Broscele încuragete ridu de dinsa fie-care, 

O ameninţă, insultă, chiar o calcă în picidre ; 

Însfirșit rogă pe Joie, şi jertfe i presinta, 
Să le dea lor un alt Rege respect a le inspira. 
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Joie supăratu le dete o Barză mare, flămândă, 
Care pe marginea apei s'a și pus pe-loc la pîndă.; 

Și pe Broscele ingrate pe tote le-a înghilitu, 
Incât în pucine dile mai tot lacu-a curăţilu ; 
Celle râmăse 'n viaşă, au rugat pe Jupiteru 
Sa le scape d'așa Rege, cu-ciocul mare de feri. 

<O n6m r&ă şi blestemat, 
Dise „Joie supărat, Mi 
Erai forte fericit î. 
Cu Finiculă înverzitu ; 

De ce Vai nesocotitu ? 

Ba chiar Vai batjocorita ? 

Sufferă, şi nu cârcni; 

Căci mai râu vei pătimi.» 

MORALA 

Nemulțumirea 

Vai ! a produs 

La muţi peirea, 
Ce'i a. r&pus. 

e 
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GUSTERULU ŞI VULTURULU. 

Unu gușteri pe o stâncă invidios fixa 

P'unu Vulturu mărețu, care în aer susu plana ; 

Si neputând s€ facă vr'unu reu aslui Vulturu, 

Din gura lui scotea 

O spumă, ce albea, 
| Totu loculu împrejuru. 

P'acea stâncă Vulturului din nuori se lasă jos, 

„Și gușterulu de frică s'ascunde sfiicios; 
Dar din ascundătore pe Vultură insulta, 

Si ballele'i spureate într'însul arunca. 

Vulturulu, ce ațîntă în facă mindrul Sore, 

Era, surdu la insulta a unui tirritoră ; 

Dispreculu cei arată Vulturulă domnitori 

Mai mult el întărită 'reptila mușcătore 

Ea. esse din tufișu, 

S'appropie furiș, 

Si mușcă pe Vulturului hoţesce de picioru. 

Al pasârilor Rege, simțind el pișcătura, 
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Cu furie s'asvirlă și prinde stirpitura 

De şerpe ; și o strînge în ciocul seu de feri; 

Cu gușterulă în ghiare, el sbră piîn'la, ceru ; 

W'aci, jos îl trîntesce ; 

Şi fierea 'n el plesnesce. 

MORALĂ 

Ca gușterulu pate cel orgoliosu, 

Rei și 'nvidiosă, 

Care se atinge de sacra ondre 

A unui omu, care 

E de iâtă lumea iubitu și stimati, 

Și considerati, 

1880. 
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FONTÂNA BLANDUSIEI. 

D. V. ALEXANDRI. 

Fiu iubita al lui Apollon, şi al Sortei favorita, 
Al cărui geniu în lume.ca un sore-a strălucitu, 
A cărui Musă sublimă România-a ilustrat, 
Și cu drept-cuvîntu în fine ai şi fost încununat 
De latina gintă-illustra,—prin fântana Blandusiei , 
Ghirlantă nemuritore din Parnassulu României, 
Ai atins astă-di, poete, culmea, chiar a gloriei telle ; 
Ai probat încă odată că esci sâre între stelle. 

Eu, ce în metempsihosă din convingere-am crequt, 
Credu că geniu lui Oraţiu în suffletu'ţi a trecut ; 
Ilustrii genii poetici, Corneille, Schiller, Voltaire, 
De triumfulă teu de astădi ei se bucură în cera. 

Classică este lucrarea ce Musa'ţi a inspirat ; 
Și probă, entusiasmulu generală ce-a provocat ; 

122 

   



   

Dar sublima "ţi poesie, care ne transportă 'n nuori, 

Trebuia interpretată de artisti superiori ; 

Căci ea perde jumâtate din frumseţele'i divine 
Cu artistul mediocru ; câci poesia în fine 
Are regulele sale cum trebue declamată ; 

Nici încet şi nici prea iute, nici cu voce afectată. 

De ce Millo de esemplu este de toți admirat? 

Căci natura. imit6să, căci nu este afectat. 

Cu arlistu ce nu 'nțellege missiunea lui cea mare, 

Cea mai classică piessă compromisă este lare ; 

Cu aşa artisti, Poetului nu se espune în lume; 

Dar frumosa'ţi poesie, şi ilustrul al teu nume, 

Si simbatica'ți fiinţă, toate astea indulginte 

Aa făcut p'al nostru public. generos și 'ntelliginte; 

El aplaudă frenetic, nu p'artistu, ci poesia ; 

Și cunună meritată îți ofteră România. 

Fiu al Muselor ca tine, unu satelita lingă s6re, 

Viorica lingă rosă, sticletă lingă veghetâre, 

Te salut cu toți Românii, cu iubire de poeti ; 

lar ca Români, eu sunt mîndru de un Geniu perfetu 

Ce produsse România. Salve, Oraţiu românu! 

Tu, amicu al libertăţii, orthodocsu, iar nu păgânu. 

Și voi, fii ai lui Apollon, ce ve credeţi novatori, 

Disprecuind o grădină cu nemuritâre flori, 

Imitaţi pe leaderul care drumulu v'a deschis ; 

'Transportaţi-ne cu lira c'Alexandri'n Paradisă. 
31 Mavtie 1884. 
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