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OPREFAGIA 
După unii cursii de gingi-degi-patru ani, de când datease celo 

înftâe a mele compuneri poetice, eacâ adi le reproducă în o nouă 
a 4-a ediție.” Ele, suntii în multe priviri necomplecte, ca toate 

" lucrurile începâtoare; câ, deşi Poesia 6 înâscutâ în poporii, la 

Români, la noi ca Bardulii Scoției, ostașulăi era tot o-datâ şi poetă, 

încât mesteria sa de frunte, fiind arma, eco a înpâtimirei sale 

nu sa putută pastra de cât prin tradiţia Doinelori gelori nume- 
roase, ge şi astâdzi încântă audul nostru; și care, cu multă suc, 
gesii so, reprodusă de D. V. Alexandri, - 

De ageea, lipsiti de modele clasişe în limba Românâ 2, deosse- 
bitelorii feliuri de compuneri, nam îndreptat, precât se putea, du- 
pre regulile Poesici Italiene, ce sunt mai “conforme cu geniulă 

limbei noastre. -. 
De nu reclamii ca merită assemene compuneri, cu dreptul este- 

a nu li se'refusa îngâduinţa în privirea întâimei: cuprinse în astâ 

Culegere... N Si ; 
În astă ediţie, sa mal adaosii câteva compuneri originale Ita= 

” liene, din epoha, petregerei mele în Roma, și alte tradugeri din Ro- 

inâna în limbele Frangeze și Germani, 
, 

N , 

- e 
7 

GQ.  Asahy. 

“Iași 1863,
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„rile eo ia Îi 3! hi 

pa lists iesti nu iz09 ar 89 finido lo Tar ia iii Di a? 
YI. vit dor mâ 'naripeasâ şi mă 'ndeamnă din giunie, 
„Ca se gereii pe alâutâ româneascâ armonie. 

A | Agest vers, ge sun!' aice, lui Apolo. nui: 'strein, 

| (Bin gemine cu rostul cei urdit din el Latin. 

Armonia strâns pe oameni în plâcuta soqietate, 

| dunând pre ii din codruri în statornica getate ; 
:] E cântarea lui Orfeos munţii 'Tragiei s'umpleai, 

isi de sunetul gel dulce crude feare: se'mblângeai. . 

Însași ruga de evlavie unei inimi credincoasse, 
Câtrâ Domnul se înalţă pe aripi armonioasse, 
Ş'o simţire legânatâ prin al Muselor organ, 

! Mângâetă cursul trege pe al vieţei Ogean; 

Spre virtute versu'mbie, despre rele face urâ, Sai 

Fermâcându-ni adapâ d'o înalt' învâţâtură, ” „. -
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i 
| 
| | 
: Români, Români, ai Daciei! ge. purtaţi un mândru semne | 

e-orgină, istoriea acum fie-ni îndemn ; 

2 vechime maica Roma, ge-a fost doamnân toat lume, 

Si-a lâssat legi şi pâmânturi, vorba, sa „şinaltul. nume, 

Dare darul, ge de timpuri şi .de, barbari” sa pastrat, 

Cand seninâ soarta luge, fina. astăzi dcfăimat ? 

Nu, prin. Muse ş'a virtutei dorul” “dulce şi “forbinte 

În noi lumea s6 cunoască strânepoţi Romanci ginte, 

| e LE £. i 3 Ze 

pu 3 Moldavi'o mânoasst ! ge pre mine ai: nâscutii, 

Adâpostii dâ giunci Muse." „care. Stii vers. a” “ţessuţii,; 

envergită şi tânidr. laiarii; ge: “din ţer 'nă-acum ixâstare, 

Cu putâriite” scut SAL. “aperi “de-a - fortunelor, turbare; 

Cami Xa prinde râdâgină şi în”urini vanflori, 

Din a a sale frundi, cunună, Musa ţie va urdi. 5 

10 cunună, cungiurată de-a le vântei line rade, - ai 

"Co .de foci, de „eri, de_tţimpuri trainieii soarta o pâstreadâ, 

 Cândiă atunge al tâi nume, nemurirei consfințitii, 

Va usi, la fii Patriei chiară can geriăi uni nuoit planitii | 

: : "Cast male Şir 
S
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JOAN 4 MOVILĂ | 

a Wasaa Be i 

      

  

Ă Să ' - AD 8 E: ' 

Te cre ureză fruricasso ferinuri a “Joc Avisoiiiet notice, - | n A . 

Cungiurate de' mâzi gemeni, împârțite: de-Apenină! | 

Unde lângă laărulii, „verde erâșto-olivulă. gel ferige, a i 

Unde ândre montinente a le! domnifoarei' ginte, po n 

Învieasă mii Icoane la. „adugereă aminte, 

Va, uregă! . . că: şine: poâte: fârâ: doi; toamnă, Ra 
Acea, pulbere se călge,: al Eroiloriă: rormântă:? 

Ce în cursă de ani o mic a stâtutii în biruinţă, 

Ş'astâgi vit suntă prin esemple “de virtute şi « cuvântii. 

Încâtii în assemânare, nu a fosti, subt ori ge nume, 

“Mai mâreții, nimici, nigi trainică de cândii omulă este 'n lume. 

Pe u 'Tibrului şessi, Roma, tâbârâtâi ca unii munte, - 

Din palaturi surupate şi mormânturi adunati, 

  

„ Poesii editia a treia.
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intre care, Capitolul, o câruntă nalţă frunte, 
Ce de barbari şi de timpuri cu respecti îi sa pastrată;. 
Unde unii poporii de statui, a lui Fidias urdire, 
Vânta Gregiei ş'a Romei îmifarată la privire, 

Între surupate temple, obolisge și coloane FE | 
Ca uni turnii do feri întreagă stâ colona lui Traiani, 
Pro ca vâdii: Istruli se pleacă | Iassienei Legioane, 
Cumă cu Patria, sa pere-a Decebalului oşteanii. 
Şi cum în deșearta Dagie poporă: nuoă se'ntemeiasă, 
De-unde limba, legi și nume a Româniloriă dereasâ,: e, 

La ai 

Cândi în codru vechii, stejarulă, a repussă de bâtrâneţe, 
Din a sa mânoassâ ţernâ crescii plâcute. floricele, _: . 
Așa dup'a Romei paossă, în alesse frumusseţe, 
Ressâritaii nuci lugefiră : Ariostii și Rafaele, 
Galileii, Columbi; șItaliei, ge prin genia lori luge,. , 
Ca 'nvechime lumea astâgi necurmatii tributiă aduce, . 

În grâdin'asta Eiiropei,. unde”rostulă dulge sun, | 
Șiepictura, Armonia, prin unii farmecii a supussii, E 
Pe a lumei selavi și domnii, carii pururea s'adună 
Plini de dorul amirârei, de la Noră şi de TApussti ș 
ni Români a Dagiei viie la: strâbuni, ca; se sârute . Na 
Țerna depe-u lori mormânturi, şi s&nveje-a lori virtute 1 - -.. 
  

pa



i a ui 

us LA uruauruul MBA. 

Când dupa “inchelerieia paget-prin 

Santa Aleantie, a : vizitat Bessarabieă.. 

7 

LA 0807, e 

t 

i II . a: 

Sarat prea puternicii ! gen a înimet mârire, 

Prototipul drepti urgita”, dupre carele domnesi, - 
“Punpâcândă Ursite crude cu gertata omenire, 

O icoan'a fericire între noi înființesi, 
Pentru care lumina-va a Ta epocântre gelo— : 

” Alte, chiari ca unii” lugeafârii între mal mânunte. stele. 

Precum nu apunii în Rossiea işi odat'a dilei rad? 

Câși, s'atingii, a sale margini în Apussi şin Râsseritii, 

Aşa, treagă tot-Vauna a Ta minte- privigheagă, . 

| Proste soart' —Împârâţiei ș și pe cursui-strâlugită. . - 

| Cândă unită cu Suveranii, în a legei sântulii nume, 

„Î Pa intai o Aleesenăre! reaşedi pasca în lume, | 
os



| — 412 — 
Subii ali “Fii ferice schiptru domnesciă legea şi virtatea, 

| i ae aa a E 
Gel ge sferilă stelite; seaâii pe ţermuri neştinte 
A naturei secretii gearcâ, gel ge ţerinile arii, 
Gelă gen fapte senii cnvinte folossință ni aduce, 
Aflâ'ndemni, lucoră, şi ragimit caren a loră cursit le duce. 

? 

Sea cânalta'ţi cugetare preate Patrie se poartă, 
Seaă prin sate, -ait prin țermuri chiară ca îngerul când vii, 
Plânsulă ștergi,, pre meserii vindeşi, și'nviesi speranța moartă, 

| Unde fară dineoarâ pârâssitele câmpii, | 
|De la Yermurile Nevei pân'la Caăcasului “munte, 
 Getaţă mari şi „onumenturi nalţâ-acumă o mândră frunte. 

  

, 

Inimossulă giune vulturii lut aripi le" deprinde - - 
De la dona stemperatâ pân” la polul, înghețată, 
Tar îndustriea, negoţulă mânossă' ramă în Rossiematinde, 
Şin curândii din marea Caspii unii eanală nnoii adâpată, 
La Petropolissă gea mânărâ, preste umeda sa cale, 

"Va câra odorulii Indiei şi tributurile sale, . E IRI ap teii a ! PD a 

"Vaetulă de crunie arme, şa Belonci. Sunetă tage, 
Sub a laiirului umbrire -gustă Aristi triumfă sfintă, , : | Ochii sei se îmblângâse de uneltile de pace; Di 
Şi de dulgea fericire: înfloriia pre pâmântă ; SO Eli pâstreast îl sâii falgeră, furia ca să dotunci 7.) Caren lume vra Sarunce ardâtoruli ei tâciune. 
e e 

Deşi cândă - rosturi învâţate lada numelui Tati sună; Eari fapta întemeiasă, traiul 'Tâi nemuritoriă, Ca i ta irma halță bre: ei Urditoriă, 
_ , pap Isa cc. î...
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A mea Musâ umelită, în Parnassii de totii streină, 
2 ) 

ai el gea nestolită Ţie Doamne o închină, - 

CA pre ţerile frumoasse, de manâ acoperite, 

Unde şesuri, vâă, munceii dIstru și de Prut se'ngingă, 

e ca Pactollă a Lidiei ducii arine'naurite, 

Unde-a câmpului odoare pacnișii sâteni le strângă, - ă 

N'a lucitti, aleiit-pre ele, a stiințelorii făclie, dat 
„Şi al Romei strânepotulă,  daşe înci încă: aemeșiol 

a i . 

"firopuli repede, ce toate în noianuli sâii ascunde, 

| Într'a.s sale prâdi surpataii Daşia . marelui Traianii,. 

Ge ca  hizitrea sbugiumată între stânşă de câtre unde, 

A perită luptândă cu vântul, pân sagiungă în limaniăe 

Earii atunci când de furtună s'a sfărmată în monptea oarbă, 

A pututii abiea, sâ scape al el nume şa :sa vorbă. a 
? 

Însăn astă împilăre a că dile's mângâeto, 

De mai buni timpii ge ressare, dup! acel £ ce s'a. trecută, 

Când al Rossiei socru, Stefani, cungiuratăi de Asii cete, _ 

Întrarmat cu ferii și lege, a Moldovel : era, scuti, 

Şi lâssindu-o sârmanâ, ea “menită în di de moarte: 

- Ca veni Mântuitoriulii. şa, că mai „ferice soartel . -
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x „RA MORDDa) e 
“la resiatornițirea Domnilorii pâmânteni. 
aa 

/. ST asa înaltă -de' bucurie se ressune împregiută, ; "Astâdi gemetulă Moldovel în armonii se preface, | | Astâgi soarta îmblândita ni ureasâ cu oguriăă, | Si dii clime seninoasse se întoarnâ linâ pace, Se întoarnâ sânte drituri, 'ce's odoare unui ncamiăă, ă * Spre a cirora domnire, de multă rugi noi: înalțamă, -* 
Pentru-a, noastră firde lege, pre getâţi și pre câmpii, Din a tunetului sferâ, cu'nfo catâ asprâ mână Segcta a morţci îngeri mii de fulgere şi “mil, Ge pre creștetele mândre sfârâmat'aiă în ţerinâ, ntr'atâta, câ, urgia şi vapaca nu a stânsă i de crunt sânge ş'ună amară noeană de plânsă.: 
Însa, Domnul al puterci, ce pre omul Pâcâtossi, “ „Pentru lucrul cel nerrednică ş'ovelite fapte ceartă, Îmblângitu's*a acum:, și Pârintele duiossă, Spre a noastră vindecare ; ni loveşte! şi ni eartâ, 

i.
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Dar la cupgeti și privire. ni-a lâssatii. unii trainică semnă, RE 

De'nfrânare despre rele şi spre dreptulă de, îndumniis -. 

_ 

Ca uaăi châlâtoriit nemernicii, 'sbugiumatit deal zaârci vali, 

Când în noaptea'ntunecoassă” nici o stea în geriii nu vede, 

“Deaeâ-aproape de peire, de'ntâmplare afâ-uni mal, 

Cu mâni ambe îl apucă șabia;  şie însuşi crede ; FN . 

Dar sâltând pre el din undă, care moartea si "mineă, 

" Domnului el dă mârire câ Pa tria” şi Sa vedea. Si Ai i 
- x 

0 puternica fortună pe' Moldova fosti. împinsii i - -, | o 

Se plutească “pe o înnre, de: “peicoli prossurată, 

: Şi poporul ft _cârmă, de „mii tuneţe atinșii-. ti 

“Aştepta a sa sfârmu e și peire, 'ofricoșat, .. . a Ea 

Obossite elemânte mugii și sun 'agi mai încet, pa 

"Ventul stă, salină „Toarea, de peri, ni-am „apropiet. a 

Ni s'arată la vedere ună “frumossii limanii veginii» a 

Favorabili Zefirii suflă şi lugescii, senine stele *” a 

Însă, cursulii gela este de mii stânge încâ' plini, 

Şi tresvie qere dreaptă cu 'ndoite opintele; 

Că, o luntre strunginată, ce-a scâpată din Ogeanii, 

|oca câ uită privegherea va peri cheară în limani. 

| gasit strâmoșii nostrii prin pâdire-acestei legi, a 

pre.a, Patrici scutire nu cruțaii jertfiri nigi sânge, j 

Şi în volbura turbată statatii pururea întregi, . 

ACa o stâncâ ?n medul mârcă, ce sumeţe ape 'nfrânge, 

Ori de triumfuri se fie a Moldaviei pâmântă 

Viă esvoră întru vechime, ear acumi uitat mormântii ? 

_Pe Moldova când  ferige eran page şin resboii 

Schiţi, Panoni, Sarmaţi ş' Asia n'a putut nici cum s0 sfarme, 

7. - 5 

, Ă 5 

N 4 . Esi
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-*" Prin a ei virtute gusti nemurire între' not: 

- Înțeleptul Alecsandru, Stefan fulgeri întru arme ! 
"Dar" pe-a timpurilor” aripi fericiri şi mâriri fugi, . 
Ki Moldove peinrius, puind patimele "n. fugii | 
Patrioţi ! veniţi cu toţii lângă 'Tronul cel dorită, 
Sâ'ncheiem spre-a lui târie giurâmânturile sfinte! 
Dup'unii cursii de ani o sută, gioa geea a veniti, 
Întru care fiiul Patriei fi-va: Domni Ş'al et pârinte.' 
Patriea  maicâ în a ci floare a fost. noâ.: agiutoriă, 
Ferigiţi de fii când astAgi, vor fi ei cunoscâtori, 

Auritele palaturi, nalţă 'turnuii” câtră noră, | 
„Sa strâbunilor mârire din 'surpâri 'vor sei râssară, 

- Necurmat va s6 râverse avirţiilor esvorii: - : 
Înflorire, fericire şi repaos "preste țeară, 
Când ni-a fi temeiii și cârmâ sub unii Domni bun înţeleptiă: aa Patrica, Unirea și, ună cugeti. chiarii și dreptă,. 

Pepe.
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X „ RESTAURAREA. SCOALELORD mmotate: 

„n Moldova 

ha 1028. 

EPIT ROPIEI ÎNVÂȚĂTURILORU PUBLIGE: 
! EX | 

| (Imitat) 

Ai EDUCATIE 

(E pacaii i încâ tineri. ce de tot s'a pârâssit 

La voinţă “și 'ntâmplare în în salbatica pâdure, - a 
Jiai nainte de a: creşte, vor se pearâ nesmint: t | - 

De a fiarelor calcare s seaii de: barbară secure, a - i | m 

Decând pedeci în codru dârâimate pe printe. + n 
Deacâ însă îngrijerea, cu o mânâ îndurată, 

Îndreptav'a ar a “lor viță, atunşi când nuele „sunt, 

Din vlâstarea tinerică, o tulpină înformată, Tu 

Se fâea, stejari puternic, ge sporind din! anii în anii, 
„Agiungea a fi coloanâ prin Bisserici a prin_ casse ! : i 

Adâpost în timp de iarnâ, câlâtoriului serman. e 
Al sâăi truziciii durat în punte, . ai în plutitoare v vaase, . A 

Ară da, riurilor lee şa, lor curs ar înfrâna; | 

Ari câra odorul Indiei, râsbâtând, prin grea tortunâ, a 

Seaii format vassii de resbele cu strâinii s'ar lupta, - Rai 

Fulgerând pe luciul mârei cha.ună nouri ce. detunâ,- 
Se assamân şi fiii tu copacii de.pe plai, 

|n ce croscii în râtâgire și. pun în râutate,: 

Poesii. Editia a treia. . 

D
E
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gia Loc moartea s6 le plângem suspinâm de a lor trait, 
Gei spre daiina şi ruşinea familiei întristsite | , 
Deac timpurii moralul, minteâ lor. ar, fingestrat, ; 
Atungea din sinul meser ar eși genii mârețe ! 

Qela ge pe drumul pibiie pâ câlâtori a prâdat, 
De avea îndemn, mijloace; ca virtutea se învețe; . 

Cu primejdiea viței Patiici sale era scut, 

Seaii pe amnxona, rostirei, -prin , ritorige cuvinte, 

învingând i pe nedreptate, Demosten Sar! fi cot 

Şi a vâduvei sermane ar fi radân şi pârinte, ” 

Din abaterea femeei câte rele” n, lume. vint, 

  

Când ea _cumpâră și vinde a le sale frumusseţe,- ea 

Mestecând înșâlâgiunea șa plâcerilor venin. . . . . 

O assemenea, femec, de putea virtuți se mveţe, a 
Putea, fi matroana; Romei, seait Vestala Ia altar, 
A lui Colatinus soațâ, seai de. Grachi o. nâscâtoare, 

Şi prin, fapte. de xirtute,=.. scutinti. traiul de amar, 
. - . . - rr 

Ferigirein sinul cască nu, sar fage. „recătoare; 

Dar semânța cât 0: bună, “citând: pre” pâtios, “pământ, 
Rourată de mii „Iaeriek,, între. suspinâzi crescută, 
Va da nuraai “poamă-amare, umbră, $ Și “uitat mormânt, 
Când o mână. priitoaro, a ei &reştere aagută., ” 
Vre un bine 3 fagein patrle este omul” mult “dot, 
Așa-faptă pe ci "malţă, câtră ivrednica - sa! “treaptă; IIS 
Şi s'assamână „acela, unui înger 3 cutitorii iii 
Care duge' tineriihea, pă a. vieţel "cale dreaptă | d 

Voâ dar mâreţe' inimi, Ge “prd a,: giuniimer! spori, - 
Așigdataţi Scoale 'n ţară, raulțemire se: cuvine, ş 
Deacâ omului în liric fireâ dA: Ma nâşcâtoriă, . 
De la Vor adevârata tinerimei viața vinet 
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— — DA Vasoa ama- Meaana6, 

Li 

Cina dă ar fi. ţie Diaa * n Gipra oinitoare, i 

Ş'a Elenei fraţi .gemeni,: în: geriă' stele lugitoaiie,' 

* Bar Eolii se înfrânede vânturile destramate,” +. -, i ei. 

În adâncă groapă astâgi turbâgiunta lor sâ ayingă. 

» Rog ca numai blândul lapies, cu sufliri înaripate î: 

„La Atenei țermul "tcafâr, legânând 'sâ.-te înpingă, - ba ti 

Vassule ! ' câruea Roma pe Virgil înoredinţeașă 

„Şi a inimioarei mele giumi statea! o o pâstreast,, ir 
sia 

 Dentreite dale aginsă. era inima Gea cruda, i tii | 

Se întâiii a mers în luntre po turbata cale: da. tal de 
+ Ce întâiii fârâ, de teamă a, privit în grea.fortună, 
; Luptând calda Africane cu repedele Acvilonu, - 
„Ge vâdu pe triste Iade şi pre i Notul, cară-adună, 

- Munţi de unde preste unde, Marea-unind cu Oridonu, 
| Încât lugiul Adriatic, fulgerat Și plin de spume, 
Chiar s'assamână cu Haos când din sinul năștea lume, . 

j . Danii : : i 

Oară-atungea, care moârte fost-aii omului fricoassâ, 
Când cu ochi useaţi privit-aii plutind monstruri fioroasse; 
Do a cârorâ mugire râssunaii Ceraiine stânge ? 
În dadar Dumnedeirea, prin 0 griji 'ndurâtoare 

Mina DUPRE RE ARAT asa - : 
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Despârţit-aă cu "adinsul uscatul de mâri-adănce, - 
Deac' o fragedă unealtâ, de operile câlcâtoare, 

Încredindussâ în sinul elementelor temute, 
Cutedat-ai a petrege nuoâ vaduri neştiute ! 

Ca 86 gergen lume toate ne-astâmparata minte 
Pe omii câtrâ gele-oprite îl împinge înainte. 
Cu scântes.. din gerii furată între oameni aprinsesse 
A Iul Iafetii sumeţă fiiul a râpirei dori și sete. 
Dup care a lui pacate între oameni întinsesse 
Pâtimiri de toate feliuri ș'a lângoarei. trista sete, | 
Xar nevoea 'ntârdietă unei morți, neaparate, .... . | - 
A sporit a ei BOSBire, cu pâşiri inaripate, 

Se încrede 'n aerii i Dedal, “prin o. nuoâ a lut “urdire, 
De aripi ge nu sunt date pentru-a oamenilor fre... 
Pintre_Sties, de unde-a morţei negre” aburi se râdicâ, 
Ercules întru vechime a trecut cu sumeţie, | 
În fantasiea sa omul crede câ nui grei nimică, 
Însuși” geriurile gearcâ 'în' deșaria nebunie, Da 
Nigi câ lass'a noastre fapte, sâ se stîngâ “une-oare 
A lui Gioe sertătoriul fulgerile  tunetoare, :
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CATRA 0 JUNĂ MOLDOVANĂ, 

SCRISĂ, ÎN LIMBA FRANOESE, 

„ CTradugere) : 
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   |) esacori a nopţel aburi, când se'nalță în târie, 
Şi din plaiări departate se întindii preste câmpie;; 

Ai din ţermă pe luciul mârei acei aburi când ni vină, 

Ressuflând a lor miresme, ge ideia resfireasă, 

Pareni-se câ pre dânșii ros'aii crinii: tâmâlasă 

Şi pe aripele'sale ni le aduge-uni aer linii... 

Fantasia, carei ochiul de gândire înfocati, 
Vede floarea, singurieăpe o stincâ aninatâ, 

Aburindu | numal ţie a er" miros “mânecat, | 

„Te iubesc îi dici atubgea ; ; „vioric? aii lâcrâmioară, 

| „Dulco floare-a simpatie, ce'mi trimiţi aqI cu-Autrori, |, 
- s Din sin tânâr, de departe, al tâii miros delicată | 
„Ca amantul când cunoaşte între giunele frumoasse, 
„Ce petrecerile serei ni le fac mult mal voioasse, “ 

. „Balsamul de coma blond ge d'Amor s'a fost pâtruns, 

„ „Acumţcând a serei boare;:a adus pre-a mârei unde, 
aO mireasmâ mistieoassă care inima'mi pâtrunde, 
„Al tâii cuget înţeles'am şi'ți beă harul cel "ascuns! a 

A 

po
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De la floarea dewpe Istru, care, crește pe-a lui țerine, 
- Trecând munţii vâi şi codrii, dulce mirossul îmi, vine, 

Încât inima'ncântată ca st ştie ar fi dorit: 

| Digea junea aşadati Ia stejarului tulpină, 

Cu plâcere dicând versuri unei [eri carei stroină, 

Sa cuprins dp o roşaţă când la mine a gândit ?. 
îs 

Pentru ce? pă Poesitaș, est inimei scânteie, 

Ge mânată de „uni Zetiră jăte- atitinde- pe o. fmce, . 
Şi C'amantului cuvinte» versui su pe încetă.. 

Încât giunca adânșită în cântarea gea. duioassă, -. 

Crede câ'ntre al ei cuget şi'ntre strot” armonioassâ 
Pus'aă i geniul Ursitei pre ună nevâdut magnet! 

  

Cate sârutâri scciete !-de la tânâra,'copilă 
Adunatuleaiă poeta preste-a, cârţei .salo fil, 
Fâr'a fi simțită vriodatâ grația, lor de: verii 
Ah! cum ar dori sâ sboare. cu a lirei. armonie, - 
La getirea 'cestei Ode. de-ar putea, martor. sâ fie. 
Doritorii d'o câtâtură, de unii. sunet și. buni. vissii 1, 
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2 | 
d&s recum firul de arină de a tunsă răi -mâuiat, 

2 “Sum purtăt de a: me soartă, 

Nigi cercând a! nopței, cursul cel, de vissură îngiimat,. 

Nu dorese a ști de unde și 'ncotro fatul m6 poartă, se 

- Ce agiutâ ferișirea peniru-o Tâncedă Bptrt, | 
De-a'cunoaşte elenientul dintru, care s'a fâcut, 7 
Oare el ge din nimicâ plâsmuit-ai pre naturâ.. . | 

Nui şi el nepreăput? 

întro luntre strtinginati, că împins de iantaste”“ 

În .ogeanuli firâ margini a pluti de-așii cutesa, 
Fundul volborei adânge, preste-apelor: câmpie, 

"Ori puteva-z mâssura ? 
| . 

Velule mistăridiiss0. start veşi îcăpropietă, 
A le cârcă hiniai Peul “poate treptele sui, 

i 

RI
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„Oare qine va pâtrunde o lucrare atât secretă 

A Monarhului puternic ce nul potă închipui ? 

| Uni insectă mică care roade pe a primâvârei floare, 
| Drurieşa piramidă fi-va oare surpâtorii ? ! 
Precum vulturul în aer de fortună doritorii, 
De instinctul ce il poartă îndreptându-se spre soare, . 
Spâiimantat de fulgerure. ce târiile dospicâ, * ' 
"Simte-aripa, sa muctă ș'obosit pe țermuri pică, 

Așa mintea vânturatâ de ideile deşarie, . 
Nungeteasâ ca sâ cerce a misteriilor carte, 
Dar în urmă obossit de adâncul ne nţelessă 
Ear' recaden întuncricii d'unde ea a tostă purcessii. 
N 

. 

S'aruncâm deșertâgiunea din a, vieţei noastre câi, 
Şi a Proniei, prin" care toate nascii, trâese şi mori, 
Ce cum în trecut șin faţă vede pre cel viitoriii 
Al ci dreptul noi sâ gerem, su cântâm puterea, el. 

. * = i , E . 

Nalţâsse credința, noastră, câtr'a geriului târie, 
C'a miresmei tâmâerea ge s'aprinde prest 'altară, 
Stelelor, popoară a lumei să cântâm în armonie, 

„Pre aşel qe'i: fâră margini în putere şi în hară |! 

Cerul, apele, pâm'ntul, toate 'laădA a lu nume | -: 
Eli urgit-aii pre luceferi ca; s6 luminese'n lume! 
Floarea ca st'l profumese, „passerea, de ală ura, : 
Noi s&l adorâm. pre Tine s'aibâ cine al cânta! 

Cântâtorule mâreţe . ast-feliii este a ta soartă, 
Altor plânsul şi suspinul'cu miseria, le Jassă ! 
Vântul aspru'n timp de varâ când aduge florei moarte, -. Unui arbore de munte de fortunel e nui passâ, ... 

N /



tară ei ce n primâvară, vâdă abien ae mea fiţi creare ei 

Când veni-va,: nelefiqea, s6 m'âpesse:pre pâmânt,: : ta 

" Râdicând spre geriui ochii cu ună cuget de credinţă, .... .: +: 

Cuvânta-voii șatinși: bine a lui--nume nalt și sânt, «i 
Să ge pp « CI tă 

Câct e ştiu câ n. coli domneasă acmititul “tribunal, Ea 

" Unde râul se defaimă şi se laiidă, cel morali, pata i 

Ştii câ Domnul cumpeneşte fie-care-a noastră. faptă, . ! 

ŞI imgârțeşte după moarte fie-cârui parte dreaptă, 

“Deac obiectele dorinței ce mi însă ditioșie, 

De la mine dincoare ar vra scarta a ripi! | 

O durere prea cumplită — dar ce dică, fârâ urgio 

Oare poate ună pârinte do& inimi despârți ? 

„Nu. e. o câă simt sinină'n' mine a, credinței dulce rnqâ, 

Cel a cârui bunatate pre putere covârşadă A 

D' umelite rugi şi lacrimi nici o datâ s'andura, 

Şi pre-a inimei odoare în vieaţâ va pastra. “> 

Companionul cel petregein cu'ntristare lu mormânt, 

Ne așteaptă n qeriă de unde a sa mână ni întinde, . - * 

Pruncul carele ca pomul necopt cade pe pâmânt, 

Atunci când ramul de Boreas cu furtuni se cuprinde; 

Chiar assemene şi fiul rupt din sinii şa,maicei mână, ! 

Înundat de-a-le ci lacrimi se deştinde în ţcrâni, 

Unde lumea fericirei, întrun legânași de flori | 

Dormiteasă şi așteaptă pe-unii pârinte iubitori, Se . 

Dup! o vieaţă virtuoassâ câtrâ ceri când dineoate, 
Prin a stelelor noeanuri vom întinde aripioare, 

Acolo ci duioşie, cu credință și pe-amoriă 

„Le-om aflale întrunite întru'nă traii nemuritori ! 

Pucsii dia 7 teca, i 4
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Cântâreţule ală Galiei! cu a ta arfă-armonioassf 
Când vel strânge ?n cerii în; braţe: şi pre fiica gea, duioassă, 

Şi în estasul. credinței vei pleca mâreaţa frunte 

-Cinsâ-de cununi verdite și de coamele cârunte, .. . ,: 
Vel s'audi decretul veginicii. al gerescului pârinte 

Ce însuflă nemurire armonioasselor cuvinte : 

„Lu carelen lume fost-ai Bardul mei cel pâmântescă, 

„S6 uneșit 'a ta: cântare câtrâ versul gel geresciă l& 

1. CD OD
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2 PRIVBCUEREA 
- OSPASSULDD MONDDTAN 

Stând înciglă pe ripa Dundrei . 

Cand din altă parie urma Zpidemiea Egipteană. 

N 

LA 

  

| UBDITAȚIE. - 

>. a muntelui vergi plaiuri a ci umbre noaptea'ntinde, 

De tăcerea cea adâncâ origonul se cuprinde, 

A pâdurei tristul freamât, riulicare murmura 

Prin acordul melantolic pe natură-adormita,, | 

“Dar pe-o: stâncă înâlțată singuratic privegheasă 

A Moldovei Militarul pentru-a jerei sale pasă. 

A lui arme lugitoare prin tuneric fulgeraăi, a 

"Şi-a coifului sâii coame de defirii se legânaă, 

“ Passul lui în tact și graiul: qine' vine ? "npregiur tunâ, : 

Şi Ebodn depârtare la putornie ton, râssun, | 

„De g'aiure cruntul Aris mii soţia vâduvit, 

Bar Bellona.cu fâclie segerişuri a stirpit, - - 

Deo ie O a i. „i 

„n 

, 

- qt i
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, 
A lor farie mvârvârita. Dupiurul cel de aramă, 
Pe-a Moldaviei juninic Ia resbel încâ nu cheamâ, 
Că pâmântul, gen pericoli în vechime a stitut, 
Se acopere acuma cu-a ostașilor sei scut ! 

Chiar ca tânâr pat de vultur gen essemple; se îndeamnă A sumeţei: sale maige la sborii dr rumul când însammnă, _ Stând. în vigiă,.esteios taşul. celor râi infrânâtoriă, - „Sa Igeiciă Eiiropee, er edinciossii apârâtoră, | a Cân obege ferecate p “Egipteanul monstru . inc, EAI, Ge mulind se sbugiumeasâ pe a Dunârei arine, Și din gurâveninată- rârsând moarte! „niricoşaf De anii 'sforeii inogonte iundele, s'a: încruntat:. id DCI ED 
| | Priveghină ostașal postul în a: nopțel tuinegime, . - Aripata sa gândire se întoarnă la vechime, : La Eroii ge stâturâ în str âmoșilor. Pâmânt, a A le cârora cenuşă Aaqe-aciua, îi în mormânt, De respect plin şi mirare cugoteasâ l'a lor nume, | Şi essemple de Virtute care-a fâptuit în haine, e pai si ha Deac'a soartei. grea; povoară,, „multe, „veacuri a a purtat, şi a Patriei mântuire, eu. sânge-a. Teseuniparat, - a. Râsâmându-sâ în Pr onie șa, pi îrinților. credinţă, it 7 | rin ci. deacâ.ţeara î încâ a. „Pâstrat. asa fiinţă, | ? Nu'i virtute mai puţină, pentru cugetul mârit . 
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„îndrepta î în pace Patriea „Câtrâ, scopul, ge! dorit, a intre 1nii cârâri streine nemirita a alege, m Ă DI Și domni cu „dreptul « Cuget, «prin, energie, size. i . pi IL uminârei, forigirci a fi. „Yi îndemnătoriă, Da: hi | ş Şin temeiul de legi nitos a urgi unii nuoii popor e a La ageste nalte. fapte când. Gitasul Cuigotoâsă, i Eacâ aoarele revaraâ scâniteioasiscia: sale” magi Mii a CDR 
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Şin luceafârul luminei vâdind seris acea menire, 

Cumeâ Pronica decreteasâ: a Moldovei fericire! 

Uiilit de cunoştinţă, cu ini sullet întocat, 

Plecând arma sa, ostaşul coste rugă. a înâiţaţ :. 

Ţ Li 3 ud B - _ : A 

Doamne-a lumet: scutitoră, pat 

Ge din timp îndelungat, 

Pe-a Moldaviei poporiă . 

Pânacum ai aparate: o: E 

Vassul Patriei plutitorii, N „ 

- Din turbatul Ogean; ” i aa 

“SEL conduci cual! tât favoră; | 

La uni ferigit liman. - Da 
. - 

Ruga şi al nostru doră. 

Adi depunem pe altară, =... 

Pe a Patriei viitor 

Doamne 'ntiude al tâi hari,. 

Fie-ostașul pâmântean - : - 
Patriei sale. apăr: âtoră, 1 - 

Numele de Moldovan iii 

Ș aţi sti fo'de lucor, : e ri: 

Cerul fic-zi sânin, ea 
. ÎMânossti Patrică pâmiint, i | 

Și uniţ i în cuget lin _ A 

Se rugâm pe eul stînt:, Da 

Vassul Patriei plutitor; 
Din turbatul -Ogean, 

E S81 conduşi cu-al tâi faroră. 

“| La ună fericit liman! . Su 
s
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% PLEIADA 
„ 0dă câtră Poezzii Romini 
Za-ocestea publicăvei Pleiadei poetice. a ă D. Constantin Aegiuzzi: | i 

Unde era trecut intre alzsi poezzi îlusiri * 
si numele lui G. Asahi, 

1845.00. 
. ' == 

. Ia a cerului târie scasse stelle scîinteiasâ; A: intre gete fârâ numâr răspândescii mai viii lucor > Precum soarele pâmântul ele mintea lumineasă - - Cu Sea, radâ ce purcede de lal lumei Urditor, Acolo petrec în faimă geniile fericite 
Care sunt de a lor Musă nemurirei consfințite. 

2 

. + ! a a Nu averea, nici fortuna, nu: drit moştenit ati nume, “După moarte doschidii poarta la Mausoleul stelit, ' Nici poate se înfrânese pismâtara oarbâ luma: N Sborul celui. gen virtute, fiind în e 
[e] Aceste versuri aveuu o notă Cunica: în -ve sine: Pieiada era: compussă din $ Stele, 

: astrenomii vâdu acum numai îi, se vede că cea mai veche apuind nu. poate de cat 
„a lui sali, celui ma: vechiu diu mudernii poeti, . . BI : : 

  

  

atât, 

,



Pre Pocta la luceferi duce-a geniel făclia 

Entusiasmul Laripeasâ, calcii face armonia. 

Acolo dintiiii Profeta,. cântâtor de îmne sânte, 

A Gepussă antica hurfă. mântuind pe Tsrail, - i 

De-acolo ressunâ.. încă înfocatele cuvinte. . 

A lui Omer, Oraţiă, Pindar, lat Ovid, Corneil. Virgil, 

Milton. Siler şi Petrarca de-acolo pre oameni cheamă 

-La virtute; Lamor nobil, şi ssi a tiranilo: teamă. 

Voi, cen sin purtaţi pe-Apolon patrioți din Românie! 

De şUrsita ve desparte. armonica va unii» 

Patriea, care vâ-ascultă, tema Xlusei voastre fie; . 

Ca şi ea întru lumină” să se-poată înoi, i 

Ca pria fapte virtuoasse do o mai doriti soartă 

“Deamnâ choar sâ se arâte şi de numele ge poartă. 

| N 
; 

Acordaţi Române versuri p' armonioasse alâute, - 

._ Întrunit rosti ca și poporul,  geamân cu gel Italian, 

Se înveţe amor de Patrie, dor de glorie, virtute, 

Ri Românul de pe Istru şal Carpaţilor Muntean, - 

- Gel ge bean Siretii, în” Nistru şin & Murişului unde, 

Cel Va cârui triste Doine plaiul Pindului (£) râspunde. 

“Cand Românul .va cunoaşte, prin a cântuluă putere, . 

A sa gintă, a ci soartă, cei ascunsa viitori, | 

Versul când din ochi va stoarge lacrima cea de plâgere, 

- Pe Româna iinerică când va "nginge-0 de Amoră, .. | 

A Românului Pocta; atunci lumea'va.să vadâ .. Da 

„Numele 'nginsi de -cununâ strâlucind chiar în Pleadâ p 

PI a 
('] Românii diu Macedenia. - 

om



 —PROLDaU 
 ROSTITU PE TEATRUL NAŢIONAL ÎN ŞI a. 

' e Teo com Dasie ve ez fosă q: 
Cana 'tator arta fi “armonic. 

ha. oozizia. deschuderei si încug gurârei sate: 
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PERŞOI DAI ÎN 
GENIUL, | ă . No 2 ; SEA e crin 

DINA MOLDOVEI. i E 
APOLO CU AUSIL Lui Ă Na E 

„UTeatrul înfâtossasă o preiucă, „Noate, Vulz sere tepari ate, Gen cu o niiuă ț Ă "eu ălta tite u făclie], 
„i 
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Vin'arioas dupâ mine, al. tâu passii aci. cunipeni, Moult mal sigură, o „Molzlova _Câtră scopă: tu: vei veni. i! „! „i DIN A isa oa „tiizi 
Ei deprinsă la „reriaossii, & 

o 
ing pe "nAorită vale, Nu poti repede “a încrze. Po assemonea grea cale, 

, 
=



„La unii locii pe care nul ştii, gel numaai loe ferigit, 

De-a fi passului meă. radâm, Dine! tu mi'ai giuruit; 

Dar mă tem, câ pedici nuo& şrostenelele trecute, ; a 

Chiar în medul carierei, vor curma a mea vitel, e 

- GENIUL... era 

Dorul laidei,. foriciroi: se, înderane” al tâi 'passi, i ir: i Ei 

Aspri'i calea care duge pân 'la muntele: Parnassii !..0:! 
“Fulgeri,! tunete și monstruri lâţâsciăi spaimă, crudă moarte, Ma 
La agela carii nu poti a. lor sargină se poarte. 

DINA. 
Între ripile stâncoasse, p'intre care am câlcat, 

Orbiţr de-a lor fantasie vâduiă mii s'a, cufundat ! 

DI “ GENIUL. 

Nu, acel qe'n sinii pâstreasâ de virtute o scânteie 

“Pentru-a Patriei folosuri nu se teamă ca s& pie! 
Pe-a Parnassului verdi plaiiiri timpul este mai senin, 

“Sună dulge armoniea, suflă Defirul mai lină, 
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“Acolo 4 ostenclei trainic fruct tu vei culege; 

Între noapte și luminâ, — o Moldavio, alege! 

Sirori gemine-a le tale prețnossii timp n'a perdut, 
“De sânt foc” învâpâete de mult pe-aişi a trecut, 

Şi din templul lui Apolon, prin a versului putere 

Pe a lor Patrie revarsâ a, vieței mângâere | 

Vedi respintenea aice, alt drum 'cati mai, uşorii, 

Pe el flori tu-aduna-vei gentro di se nasc și mori; 

Pre el fârâ osteneală, tu de! mâguliri purtată, 
„Ai petrege-a tale dile în mii viseuri îngânată. 
Dar plâşeri 'nelâudate ş'a lor. fârmeca -nectar 

Târgiii când teii deșteptate s'or preface în amar! , 
Deşi, Moldavio alege, nu prin sfat, ce prin simţire, 
La nepoți şi fi gândește şi încheie-o hotârâre! 
PN OI ; N 

a
 

Puesii Editia a triz.   
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„7 _ i mn - PISA. pe Aa 

Rostul cati mie'mi râssunâ, înțelept, înalt « cuvânt, 
Ş'amorţita miea virtute se renaşte din mormânt! - 
(De odată se azscogere! in departare Parnassul cu "Musile, La această vedere! aice ca i entualaaa 

- Ge Icoanâ-minunatâ ? mi's'arată dinainte ! 

= Am alessii, puternic inel! .passă; sâ. nergem: înainte, ! 
„E alegi petroassa cale, ce. vâd:câ mi'sa menit, ,:;.... 
De'ol peri, "frumoassfvi moartea, peniii "unii -literu-aşa mâriti i: 
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X maaadd s DA 
EPISOD DIN ISTORIEA MOLDOVEI. 

i “câ osii, 

DINA... 

- Oare cine de pe minte ieu:passii vinearipat, - 

Chiar ca mourul de seară; când :apim a: qilei ragă? 

Ori ge strizât.. ca unii iviforii piintre stânci a ressunat ?.. 

Se apropie Milianul, a lui arme scântelasă, 

Dar de neagră întristare năltă frunte sa umbrit! 

De-a neinicitor crud” ârmâ poate-ai nostrii a perit? 

MILIANU. 

A tui Stefan geata-ajroadă nu, nu este. mal învinsă, 

Depe-a, hegiului îiunte "o “vâguiii cu arine cit, 

” P "între plaiuri, e-umbrite acea oaste inimoassâ, : 

d Vinea, parc'ună: riă de foci, 

Şta le eroilor ageri 'recnetele foroassă : 

„...*  Ressunaăă preste tot locii ! 

! În curâud 'Tartarul barbar, în urgiea sa: cumplită, 

e : Va cerea al armei soarte, 

Însă a armică' lut Stofau de demult pregătită 

- po La resbeluri şi la moarte, . 

_ i 5e
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DINA. - 
„ Eacâ vâgiă din șessul Arvei se râdic'uniă negru nouri, 

Și din sinu'i scânteiasă : sâgeţi, lance şi oțele,, 
| | ncât goriul lucitoriă, 

Când a nopței sinii deschide mai puţine are stele.  . 
pn MILTANU, o 

A sossitiăi minutul luptei, adu'mi _gea mai bună armâ, ' Adu'mi. coiful a; hui” “Butu şi securea care: sfarma. : 
| | - Nu voii dale! mai ușoriă -: a Câtră luptâ'n câmp se sbor | 
Cu DINA. 7 

1 

Agel coifă de feri, ce Butu în vechimea Pa purtată, la adussă cununi de lăida, dar pe el n'a apârat,. AL tu Miliane,. poate vei peri: în bâtâlie, 
Şi pe soaţa tinericâ vei  lassa-o'n vâduvie | 

II „MILIANU, ii Ii 
Voiă peri în lupta poate,- apâr ând- al mei pâmânt, ns'atungi odoare dulge se mi înalţi mândru mormânt : O movilă „înverdlită ! că, în timpuri de'nainte, i Va Pâstra'n aseste plaiuri a mo-adugere aminte, NR 

„Bilei radă luminoassă IDE e Nu ca Dina mea, trumoassâ, 
Dulge-a florigelei boare - -. i „Nu bșa: mirossitoare. . : 

"Fă cu tine fericit | 
+ Bune dile ani trâit, - 
Însă bugiumul' de-araima 
La resbeli, aug, m& chiamă 1.



e re 

De'oi peri în. bâtâlie . 

Şin sermanâ vâduvie SI 

„Dei petrege pre pâmânt ; 

+ Cântând versii de întristare, 

Cu duioassă Icrâmare ' 

Roureas'al mei mormânt ! 

DINA, 

7 , 

În a vieţei cale astâgi tu pre mine nu'i întrege, 

-Cân plâgere șin fortunâ împreunâ vom petrege: 

Langea, pavâsa şi arcul, poate braţul mei s6 poarte, 

Deşi sum femee, însă, nu am temere de moarte | 

Pretutindene urmându” ți, ei în cruntă: bâtâlie, 

Lângă tine-o „Miliane ! voii lupta, cu bârbâţie. 

Codruri şi umbrite plaiuri, p'unde cerbul sâltând fuge, . 
Riul care pintre stânce, cu spumoasse unde muge, 

„Ei, vă lassi pe tot-d'auna, câ'n. strein "poate 'pâmânt, 

Pentru Patrie gÂmorul voii gâssi al meă mormânt!



Z> ÎNCREDEREA ÎN 'DUMNEGEU. 
Ea a La . — - . ” mp 

», multe: oare o e 
„ Vegi.în peire, | 

” "Fâro “scânteie !! |» EA 
! : i 

De “mântuire | i 
'D'arme : dușmane a 

„ "Ncinse! tri - 
” , a Da ia 

: Oastea, ce murit :..-: 

N ! Încungiurassâ, Ea 
..Surpâ ageea 

pa Si astă. -plassă, - - SERII 
pr | E -Fârâ 'ndurare a . 

"Ugide mii! 

"Nuntru'n getate 
Atungi susspinâ,' : 
Lângă altare, S 

. Femeile: mehinâ: 
Fruntea pe peâtra, 
Cugetii la qeriă! 

. 

Suneti d'oftare. 
" De dureri grele, 
Domnul 'aude 
Din tron de stele, 
Curagii le'nsufA . 
Nuoii adeyâriă |
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5 Baiat nu . 4 
nvinst nu este îi 

„39 — ” 

După serbare 
Duca gel june, 

Prest'a sa arms . 

.Ear dreapta pune, 

Scaparâ spada, 
: 1 

Semnalii domorii !- : 

„duni! cacă Domnul. 
Ai. ÎI 

"Este cu noi * - 

„Cu. moi & Domnul ; 

 Striză eroiă 

- Prin: poartă 'esst + 
Fulgeriă-,din mori 

Uimplut de spaimă, 

Nemicul. parcâ 

SA se mai-lupte 

„În. van. să n6earefn. pita 

„Amu. se! mfrânge. -. pi i; 

Neepeza fugi 1. aa 

  

4 

'Qeli!ge; a pei erodel. 
CA în credință - 

Puterea. șede; + . 

Ea. Patriea scapă, 
Când este-a peri, 

 



10. 

„VASS MONDAME 
LA OCASIEA VENIREI DE LA CONSTANTIN OPOLI 

+ 

bă 

„A PRINȚULUI GRIGORIE GHICA | 
CA DOMNU A MOLDOVEI. . 

7 

| Desoriai ce achiptrul vostru pre Ogean Laţi fost întinsă, Înfrânână dupre' voinţă şintârtând a sale unde, | 
Precum Vassul, voi ferit-aţi de furtuni când fa înginsă, 
„Ge cu sunet; menințassă în a. lor siniă s61 cufunde, 
Plânuiţi și astâdi calea preste-a, apelor noeani 
Şi condugeţi'l ferice în a Patriei. liman, pp Sa 

Nu de-odoare peritoare care'n 'Tartariă - sa culessii Unde inimi ovelite ca la Idoli le se'nchinâ, . | Ge de-Odorul care Pronia: cu ogur sânt a alessă, Purtâtorii Vassul agesta, brâsduește marea-Eiiesină, * Gerul graţia sa îi dede și unii suflet bun mârită; * Ear Visantul' diadema şi puteri "ia dânuit, 

În GRIGORI GHICA vine a Moldovei Domnitoriă, . | Direptatea şi 'ndurarea în a Sa vină companie, + 

=
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Şi pe prora înâlțati, Geniul nemuritoriii 

'Țina simbolul credintei şa luminilor fietie. 

De așeste arme sânte, tronul când sa cungiura; . 

Întzinezicul pezi-ja și virtute-a triumfa! | 

_O voi. riură înmiite! fil românului Carpat, 

Liimpedita-a, voastre ape, ca tribut chiar de iubire, 

Ropegiţi-le din-plaiări câtrâ riul Împârat, . . =: 

Şi "'ntrunind a voastre uride, viitorului "menire, 

" Atungi când s'atinge vassul de fermii şi de soţii sâr: 

Cu .a Patriei urare, daţii sârutarea 'ntâiă ! 
ri 

! 

Puesii Editia a uta 
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N GROAPA OCNELORU 
Câna în 16 Auigăst 1631, a serșetato 

î 
PRINȚU L cnicone Gnuca. 

. 

LĂ) 
i y- 

pe rin farmecul Demonitor 
Ş alor ademenire, . 
În inimâ-amor "țitu-mi să 

|-Tot simţul d'oinenire, - 

 Prâdată și de Religie, 
De leg», de rusine, 
Despreţuitam oamenii, - 

- Pre tăcâtori de bine. - - 

„Crodeaini câ ori ce d: "egere De patimă, 'se carti, 
Dar tacâ-a mele crimine 
Cumplit acum se geartă, i
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"Mivossit de florigele. 

„> - 

— 1. — 

„Din dulce sin a fraţilor. 

Unde-eram ferice. .;:. 

În prada pătimirilor ,..:. e ii 

Jacii ossindit” aice. 
. pe 

LIREI DAIA ai 

„Mii stânsă al Patriei. soarile,, 

Nu vediăi lucor de stele, 

Nu simt pâdurei freamâtul, 

. a 

p- 

„Cântarea dulce-a passerel, 

Nici murmurul de unde, e 

„Sea versul mândru-a doinelor . 

Aigi numai pâtrande | 

„A me qi "ncepit fâcliile - - pr 

Ce. munca'mi lumineasă, 

Pre ea o stâng sudoarile |, 
Ge.st ratu'miȚroureasă. 

„Naude-aice inima | 

Cuvânt de vro. plâşere, 
Şi rada mântuiriloră” 
Din ambe lumi. îmi pere! ! . 

„Dlestâmul companionilor 

De crime şi de soarte... 

Mii mângâerea singură ! 

În vieaţă şi în moarte.” 

Aşa m 'genunea, Oâxelor 
Uni ossîndită suspinâ, 
De o-datâ când tunericul 

  

Resbate” o lumină, .- = 
a E ge
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_Şună sonă din sfera. “geriulur 
Cu dulge armonie,.. N 
Prin buda- Domnitorul 
Râssunâ ? n vidunie: 

„Poarte obede crimenul, 
„Dar omului, sâ vie. E 
“În braţele virtuţel 'ear, 
»Deschissă: calea: i'fele. 

, 
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3 “PRINȚULUI 
„0 QRUBOBIR ANA 

La ocasiea: fundatiei Tustitutului pentru. copi porta, 

1851. . 

  

eiBine-disii s fie ]eul, ce ni dâ pre-a istă pâmântiă 

"Donmnitori plini de credinţă, de virtute "nţelepşiune, , 
” Bine-dise fie Doamne graţia ta şi nume Sânt,  . |, - 
Ţie nalţi-se tâmâca, cântul nostru sâ'ți râssune | 7 Şi 

O Moldavi'o antică, ge din vechii ai pâtinaită, 
În sinii inima, ta, salte, eacâ-o gi de bucurie, , 

„Ca GRIGORIE GHICA VODĂ, precum tu ai fost, dorit, 
Nu € numai Domnul fra, GE pârinte este ţie. ) | 

EL în cugetul stii diss'aii: „Doamne! ce m'ai juzninat, 

„Şi în mâna mea depuss'ai schiptrul şi a sa, putere, 
La poporul,.qe domnia'mi cu oguriă a salutat, — : 

Dâ'mi dreptatea s€ triumfe, sâ'i alini a sa durere “ -



  

   

4 oz 

El a isi, Ş'a lui ciivinte înțru faptă-a consfințit, 
A lui casâ pârinteascâ adi serinanului & mamă, - 
Isi sugarul”peferice de o crudâ pârâssit, + 
Aflâ vieață şi lumină, şi orfanii nu s0 mai chiamă, [i 

“z. ă . - a o. Patriotule ! aratâ suflet compâtimitoriăă, 
A. vieţei ferigiro- nu stân_luesă și în mândrie, . 
A sermanului ferice uni cuvânt mulțemitoriă, 
Mângâe-va în vieaţă va.condnce ?n veginicie, - 

În istorie o Ghicâ! AIA trainic'ai „cuprinsi : 
Direptatea, îndurarea daii la. nume: femurire, |. - 
Pentru binele ge astâdi preste Orfani ai întinsă, 
Graţia geriului “T'aşteaptă şi a Patriei iubire | 

7 
E - - e. 
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Ani caza uz atusa | 
” La ocasiea fondaţiei Osţiţiatn la GALATA. 

858, 

DD irtatat să fii de bine. Ghica! ger 'marinimie 
Jrrnesi a Yirtutei Yo oașe, se prototipă este “Ție 

De Şi te. „duşe n calea sa. 

Je a “Tale. fapte: bune, gerile 4 în giurii reseumâ | 
nimile sirnitoare numele Tâă încununâ 

- Şi proclamă lada Ta! 

nina binele a' Patrici cstă-obiect dorintei Yale, ! 
n tot anul, care passă, sameni „pe-a. vieţei cale *: 

„A -Câte-un filantropă odoriă. 

fanii prin îngrijirea-Ţi a aflat a .lor pârinte 
ar dezacum bâtrânul' miserii va, pâși încâ “nainte 

În traii îndimânătoriă. 
x 

. 
x 
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Inima Pa a fost plină de Qelascâ duioşie, : ; 
Ciuc să „gasi : „De-acum "nainte în Moldova n'a ss fe 

Neferigele Oztaniiă 
Qi teioztui, ce stă maoșii- Ta lAssatii spre amintire, 
Dosg. opat'zi ca țezină, ș'al dat dupre-a sa menire 

La O rfa nul. Dioldovaa 

. 

o. 

Do: speetă, a frică. „cu foame, pe respintenea deșartă, . - 
Diouzau oral şi bât trânul, nor să cearâ să le 'mpartă = 

„Uni banii, surdul trecâto ră, 
A le> Ieaztzat, de vor - plânge, n'or fi lacrimi de durere, 
Ge-a 4 plan ns de uljâmire, cuvântând î în mân mg, re i 

Ă Numele” Ți: nemuriteri: 

Dapt-o zioe4A, de eziji liră, care timpul o >. desface, Pre ac! cine aiainti-va, deucâ însuşi noi: n'on face.» 
| | “Lucru demnă de aizintat? 

Patziea €s ani o mie a el nume și ființă ” Na niz ai prin a sa armâ și prin fapte de credinţă 
+ Până staţi a a pâstrat! ! 

a Cunsitzaat ae, Dino-dicori şi ao, ruga gea ferbinte Pentru trai Tai ferige; Doamne! passâ înainte 
7 | “Sub a Proniei iavoră, 

Pre invidia cea oarbă. fapta bunt o învinge. De tribut a inuljcinirei a "Pa irante o va, incinge. 
“Timpul drept-judlecâtoriiă 

, 
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x. LA Uo ARAT IEA eăzumreanu Dad, 
1825. E Ra 

  

CINCI . , e . i: 
N Pa Pi: „a. . Î.. 

Va tristul verssii 'afla-voiii, Vunde voii lua cuvinte, 

Se espunii a mea durere ş șacel plânsii în care înotii ? | 

Amară mie! soarta crudă: am perdut pe-al meii părinte, 
Serimanii mângâerea, ear Moldovazunii” patriotii-! 

_ Alu Bisericei podoabâ,-eli fu amvonci mândrie, 

"Câte ori prin blânde disse, prin cuvânt învingâtorii, 

Storgea, de la inimi erude lacrimi de înduioșie, 

Şintrâna, pornirea oarbă, a mvitatului poporii ? ? 

Când tuna 'preste Moldova a resbelului furtună, 

Ce omoruri, prâdi şi lacrimi în ţearâ a semânat, 

Când lugea, preste ruine crunta-A sici Semi-luni, 

Elii cu crucea şi cuvântulu ună triumfă sânt a purtat. 

Întru fapte lâădate şi virtuțile mârite,. 

Simţitoriul nobilă cuget de vâpaă-aprins "ia fost, - 

Pentru “Musile Române, a lui case umelite 

Şi strâinului nemernici era purură-adâpost, 2



— 2 

Din'a Proniei chemare, ce pre omii 2 pussi aice Mae 

Se lucrede împreună câtră scopul ci-cel sânt, 

Îndr reptu. el pe junimea întru calea ca ferice, 

- Ge conduge altă vicaţă, prin tunericul mormânt. 

Consacra bunul" Pârinte a lui dile. mai senine, 
Cu furtuna bâtânăd. “luptă pă-al vieţei oşeani | - 

„Ca pre fil sâi s6 creasscâ, n'a cruțat nice pre. sine, 
Cum cu proprii sînge „adapă.. „pe-ai sei fii unii pelicanii., -! 

Pre . ! 

Deacâ din a sale pârge, macar p'un, singur” grâunte 
Cuvântatwlaii de bine înduratul —Dumnegeă, _ SE 
Tristă, dar plin de cunoștință, rog *cu umnelită frunte : ' 
Deci geriul lină râpaosă, mie 'nsufe'mi gândul seii ! 

N , ' 
. . A - ii « , . „AA , Pi Pi . Pa 

NS a 
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Lângă CETATEA ALBĂ pe Nistru. ăi 
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ID e stâncosii plaiii lângă ţermuri în a Pontului emit 

Care peste luciul mârei şi câmpii întinsii domneasâ, 

Câlâtoriul de departe vede unii albiti: mormânt, 
Ge în toat dimineaţa de': Apolon: se urcasâ. 

Acolo mai îmblângite parcâ, gemii a. mârei 'unde, , 
Şi Eco din departare: cu. ună sunetii tristă. respunde. 

Aiși fulgerul puternicii a Qesarului Atigust 
Pe Ovidă din:sinul Romei. înterit'aii spre: urgie, 

„A lui pulbere € stânsâ:în acel :asilii. îngust; - 

„Dar prin verssuri. nemurinde .ă. lui. pătimi încâ's. vie.- 
Şi încât-în, lumă- Amorul: inimile :va: se sfarme, 

GeatearO vidului, purta-va între. a:l2:sale. arme 1.. 

Chiar pe marginea, a Dagiei, între paztarul popor, 

Departat de dulge Patrie şi molatica vieați, 

Dep" agesta plai adesse cerând, graţie-agiutoră, 
Câtrâ, geriii şi câtrâ Gesară. el:"tindea,-a- sale braţă, 
Desse-ori aprinsă de dorui gergeta în fantasie: . 
Capitolul, pă-a șa file pe duioăssa lul soţie !



Desse-ori din sinul mârei, ce de Patrie departa, 

Rada dulţa mângâerei se pârea; cumei “i râssare, 

Sin noiană ţintindu'și ochii, dorul seii îi arata : 

Cu vântrele "naripate venind vassul de ertare. , 

Dar agel semn fiind nour, umplea ceriul de fortune, 

„Ochii sei d'un riă de lacrimi, inima, de-amârâgiune l 
: 

. 

Dupâ ge apoi cu diua și speranţa "ia perită, | 

La locașul singuratic se ?'nturna întru durere, 

Aici Musile 'ndurate Poetului favorită 
Adugeaii din Elecona balsame de mângâere, 

Şi atunge” a, sale versuri ressunaii atât duioasse, 

încât a lor. armonie fârmâca inimi fioroasse. 

A lui, lacrimi, ;trista boage. ce-a supune 'n'a putut! “i: : 
A Gesarului urgie .pe 'nsuși Sqitii îmblândisse, 
Lângă lacii, la rada lunei, desse-ori în codrul mută, 
Când. cânta a, sale patimi în a barbarilor dissej. 1: 
Scitii, caril deprinşi fură întru fapte numai crunte, .. i. e. 
Depuneaii cununi selbatişi pe-a. sa 'ntrisstată frunte | 

. ” ra ! DEI N A . i 

„Apoi pe mormânt Ovidul geste arsuri șis-a pussă:! . 
| „Al Amorului gel tânâr cântâtoră. aice dace; î.: 

„Geniul, care'l imâvissâ, pe dânsul: la şi repussii, . :. zu 
„Tu ce treci, de-ai iubit : spune: 'râposese, Ovidu'n page 1: Zi 
Şi de-atungi, din: stânca 'albâ-.ds la. apei albe spume, 1-2: 

A Lacul și dAlba Ge tate poartă astâgi a, lor nume SS : nete ee 

N et tt ci eta 
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PE ȚIATERIIUL UAUI s ATU. 

| bitrațri, îmsâpa i] i 
eo 

1 . Dei N . S 

a i sune d 
Lu aramei sunctoare -audii tristal semnii și si sue ! 

Menind soarelui repaosii în a lui dilnicii mormânt, 

Obossit acum sâteanul lucrul câmpului scă curmâ,_ 

Fluerând. pâsstoriul vino la cotun! cu a sa turmă. 

A perdut a lor frumuşeţe “înfloritele câmpii. | 

În negurâ misterioassă ascundind a ei mâindrii 

Firea ?n înimâ'mi însufli o adâncă întristare, 

Lumea-o pârâseşte m “umbră şi "nteu a mea. cugetar e.. 

Ca n paragină câmpie unii grei gemât amorțit 

La audul meii râssună de pe tunul înv cehi, . Pa a 

Bufa gea posomorâtă, când . natura sântristeasâ ii 

Pe a, nopţei înturnare prin unii „bocet erud serhoasă 

âtui dulge a ta soartă în. sat o locuitorii |. 

[Lângă soața credingioassi, în îngustul foisoră, - 
. A
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Nimicii linii cursul turbură de-o vieaţă fericită, 
Jdioa este ostenelei, noaptă-Amoriului menită. 
Mușchiul care anii repedi în țren' a prefâcut, 
Pe pârinţii, vostrit-aseunde în mormântul gel tâcut, 
Acolo pe gea movilă, unde sâlcile umbreasă, 
A le-iniinei” duioasse lacrimile roureasâ. 

| Dulcea boară-a, dimineţei, bugiumarea de pistoră, 
A cocoşului cântare, nici plâcerea de Amor, 

"NPe-adormiţi n'or sâ tregascâ din tunericul mormânt, 
"A lor seqeri în tot anul adunând :de 'pe pâmânt — - 
„Auriţe spigi în jerbii, prin sudori şi osteneala 
Adugeaii nutreţul casei şi a, ei chivernisală, 
Sara, de-acum nor să vie la duioassele soţii, 
Nişi lua-vor 'sârutare de la tinerii copii. 
Nor sâ guste împreună simpla, cină sânâtoassă, 

» (e se fage mai dereasâ de! dicerea cea duioassă, . 
O voi! carii n'aveţi stimă pentru omul umelit, 
Nobili plini de fantasie, mândri ?n titlul. ruginit, 
Degea n urâ-aveţi sâteanul? când a fruntei lui sudoare 

„M produs mârirea voastră s'avuțiilor: odoare ?: 
i Cruţă, timpul vre-odatâ dritul unui evgenissii, 

Ori frumiiseţa, avuliea nu trecii ca al nopţei vissă ? 
sâteanului vro faptă încâ nu sa lâudat, a 

Şi al sc mormânt de poinpâ, nigi cum sta mcungiurat,, + Dar în locul unei pompe, din a lui soţi fie-care IN | Nu de-afarâ, ci în cuget poartă, semn de întristare, „Oare mirosul de smirnă, oare cântecul cel sânt, Pulberea, ce este stânsâ pot senvie di: mormânt ?. | Deacâ fapte de virtute, care legea ni-învaţă, SE i „Nor meni şi dupâ moarte celui drept o altâ vicaţă Lacrimile ipocrite; minginosti-acel Susspin, 
Deereterile nu schinbâ care 

v 
i 
! 

|. 

de lu Pronie viu.
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Preţii nu are nigi o pompă ce. prin aurii se .adunâ, 

-"Tânguirea-adevarată pe “mormânt: de nu râssună. 

Precum când: unii unchii repune, clironomul. însâtat 

Bine-cuvinteasâ Qioa întru care-a răpossat 

“Poate câ sub astă ţernâ estă-o. inimă "âgropată: 

»Cară-avea în cursul vieţei fantasie îmfocată,: 

Suflet bun cu direptate, ge prin sfatul înţeleptii. 

Patriei ar fi fost rasim prin cuvinte şi cu peptii.. 

Însalei | Lui nui i lugisse a ştiinţelor făclie, i 

Şi talantul de preţ mare "i s'a stâns din sârâşie! . -.- , 

Chiar asemene-adamantul ce din stâncâ este scossii; II . 

Pân' a nu avea lumină mai întâi de feri s'a rossă, 

Și asemene în tuf se ascunde-o mândră floare,, 

Ge de nime mirosită, _vegeteasâ, crește, moare! E Da | 

Poate-aire dormiteasâ a Sopunulu Franclin, 

Ce a Patrici şa ştiinţei purta-amorul, sânt în sină, -. 

Cufundat în astâ groapî, poate dace vruni. Milton. 

Cu asemene ambiţie poate vre-unii Napoleonii? 

cacă fulgerul şi schiptrul prin: ei nu sunt înfrânate, 

De p'a cântat a lui Adam ferigirea,: Şi pacate, | 

Deac'al morţei fioros înger, de la Nord pân la Apussăi zi 

Domnitorii şi popoare, la ună crunt giugi n'a supussii, 

Înduratul geriii nu vrut'ai, ca a lor modestalit nume, .». 

După moartea lor să fie spaimă aii mirare *n lume | 

Cici virtutea: ca și râul cumpenite's la sâfăană, 

je nu supă, nică râdicâ tronul crunt a luă: tiranii, a 

— Nici o dată! “Poesici “armoniea Gea vândută, | : 

La. ambițios . nevrednic n'a da laudă necâdută,. | 

Sub aceste migi movile jârna lor s'a mormântaţ,. - . - 

Pe o peatrâ,. fârâ lustru». ună vers simplu, însemnat, 

- De la duiossi trecâtoriul uni susspin,: lacrimâ gere,:: | 

- Musa na: avut prin versuri s6 , deştepte : a ta durere: a Se 

    

  
| 

"Puel cita a ta . - pi . 
. 

, ii , . m" 
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A lor nume, anil vieţel, poate peătra a vâdi, Dea 
Ş'oare-care vers ge "mvaţă pe sâteni de a muri. 
"Oare gine diintre oameni câătâtira, sa duioassă, - - iei 
Pân' sâ plege, nu arunc peste luiăei, cea frumoassâ ?. “, 

| 
! 

| 

| 
| Sfârâmând a sale-obese sufletul, la locă: menită. 
| Passâ mângăet, de plânsăl duioșiei: însoțitii. 
| Firea a sa limbâ are ce 7 mormânt nu este mutâ. 
| A el focit tot arde încâ deși vicaja ne'i trecută, O: 
| Şi la vadul gel eternicii, în o inimă dorin: ; i 
| Care "n vieaţă ni-a fost dulce, “dupâ, moarte sâ trim L 

| - | 
|... Dar când prin a mele versari Yoiă sâ tragi din 'tunecime 

Pre morţi ce gacii fir de. latida în ăceastă “țînterime, 
Unii nepotă al mei vr'0 dată întră duiossul 'sâiă rosti, Vâdind uni mormânt inai proaspât. vă să 'ntrebe 'gine-am fost? “Va râspunde atuncea poate. unii pâstor cu vechă frunte ; „Liam vâdut, în multe râriduri când se lumina! la munte „Cum pe earba 'nrourată "mergea "a 'passă înaripat, Dea „»Ca Fiinţei rugă s'aducâ 'care lumea a creat, |. : wâlte ori sub acel frasinii cu întinssa râdigină, |, „Care-umbreasâ cu mil ramuri ce: de Zefir sc închină, - „A câdut pe la ameagă, întristat, și singurel, »Pintind ochii: plini de lacrimi îa plâcutul riareli, - ! „Şi tregit apoi din vissuri murmura niște cuvinte. „Uneori fugea 'la codru, sâmânând mintit de 'minte, - „Plecând capul câto dată 'ca unii lomiă Hrâgiutoriă, Pi - „Se pârea cuprins de 'patirii seat de unii fatal Amor. „Intro di, pe culmea, câăă, “ună. Gra a'lui venite, „Așteptatu'Pam “câutându'], “dâr dul” găsi nicâire 1, „A trecut și dioa a doua, din 'nuoii eâr Tam:ce „Dar pe munte, 'nişi în codru, nişă | | a, | 

cergetat,” 
a rii nu lam aflaţi
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„Amar mie în dioa a treia ! în adâncă duioșime 
„Cufundat poporul nostru, îl ducea la ținterime, 
Vedi în peatrâ Epitaful, coperit d umbrossul spini, 
eVegi . .., câ modul a scripturel ţie nu este strâinăt: 

| -  EPITAR. 
„Câlâtorule a, vieţei, care: dintre vâi 'nforite,: 

Aici între-a morțai colnici întâmplarea te-a condusa, 
Al tâi passă unii pic 'frâneasâ, vegi ființe înmiite, 

Ce cu steaiia dimineţei râssârit'ai ş aii apussă, 
= 

| Sub aqeastă peatră dace. omiă dorit de mvâţătură, 
Ge norocului şi vântei a, fost purure străin, 

? Din familie-umelită, nobil. Musele' făcur, 
(Însă freoi hultui-sâ melaeplie în sinăi, 

Curat cuget: cu simțire, bunătatea era tnaie, 

Încât pentru mângâere, geriul cel îndurâtor, 

„Plai trimissă prin un alt suflet” o: duioassă "vindecare, . 
Dânuindu'i în grea. cale un soţă bun şi simţitor. . 

- Na "'ntreba se afli mai multe de-a, virtutei sale fapta, 
Dar nişi cerea: “mă departe care-a fost şi x6ul sei? 
Cu speranţa acum amba tremurând de fap aşteaptă 

| Lângă Cela ce ni este: P arinte şi Dumnegeat, 

ge A



Ă IE WUL DE SARĂ. 
 CĂTRĂFIA MEA: ERMIOANA,: Da 

pt me Ea: îi 

e. .. .. o   
p Bana Pionul îmi ascunde, a lugeafârului radă, 

Ş'umbra nâpţei se râspunde” pesti a ceriului tărie, . . . 
Chiar ca, stele nemurinde aj. mei cuget scânteiasâ ... .. . 

„A le epochei.trecute de mii, fapte=icoana,. vie, 
Şin memorie'mi învitâ melancholie dulce cânt; 
Despre-a Patriei mari. oameni ge dacă" astâdi: în: mormânt. 

“Toate'n giurul mei sunt mute,. preste. murii, ce ?n vechime . 
Ressun-aă: de imne sânte, muşchiul, verde se întinde, e 
"La serbare şi la triurătă numai cheamă pe giunime |... 
Gel cuvânt ge :n inimi nobili: patriot-amor aprinde, 
Şa eroilor nepotul, moștenirei. lor Străină, | A 
Adi la, fii sc nu lassâ de cât unii, amar susspin ! i 

. 1 ” 

Dar din fere ovelite, und'a lui meinorie dace, 
Sunetul a tirci mele în trecutul: s6] repoarte, 
Pe strâmoși s6i presentese ge “n resbelă, precum în pacea 
Prin credinţă, şi unire: aparâii a, Patriei soartă, 

7 încat prin a lor virtute, ce fu arma lor şi scut, 
(|, n ună curssii de ani o mie astă „jearâ s'a ţinut, . 

.
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În Imcoare niniestoassă. de tinipit repede inânată, 

P'Alâxadru buni șâ. vadă ge ni-a dat legi şo corond, 

Pe cel fuulgeră a lui Aris, Stan: qe cu ntică geată,” 

A învinsă țe Regi, pe Eroi şal Asiei legionă: 

Pe:a Lupului trei fiice, con frunttisseţi s'a mârit, 

Şin Suceavă, E) pe anticul Dion a înoit,, - 

i a baia A ai 

Între norii de ambrosie purtate de turturele, - 

Ge de gemete duioasse sunâ "n. giur o armoriie, 

Repede chiar ca o clipâ, tinere trecii vergurele, , 

Între care cunoscă Una[Y*) ge 'ncâ "n inima mei vie, 

Ele 'n lume nui simţiră, nişă durere niși Amor; 

Şi trecând de aigi sporit-aii a le îngerilor horă. 

... ' 
- x ! 

Acordeasă a ta arfâ, fiio a giuniel mele! 

Pe qea stiuca Petrodavei s'aștsemu-ne'mpreună, , . 

Cât Gernegura pinoassă, va luşi 'di-a-nopţei stele, ... 

-Pe când freamâtul pâdurei ş'unda marmur dulşe sună, : Ia 

". Sâ cântâm d'aşele tapte, câlătorul ge-asculta, | 

De a noastre disse poate unii ressunet va pastra! 
po 

. 
: E . Po ea 

 ——.———
 . ' ” -- . 

[*) Alusie Ia teshalul ce a provorat file cele frumoase a Piiutului Vasile-Lupu. 

[a mea fe E.fcusiua moartă în etate, de 16 aut.
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3% OONORBIRE NOPTURN, 
I a „8 48, a 

- 

-- | | i ] dă 
i - i - | ” e AIR natără, dormiteasA în tunerică cutundată,. + Când tacă toate, numai 8rija privegheasâ în a ma minte, Desse-ori vorbesc cu Tine, i le lumiloriă pârinte, „|. Ie în geriă șia al meă. Gugei eşti de faţă tot o' daţă, ăi - i p pi 

i! Înpetrital, se în:sinu'mi Yâgu barbara sâgeată, aia 
; 

i 

i " pNumar "Tu, duioasse foarte, audi lângedo'mi cuvinte, i | njâlegi secret susspinul, 9 întindi mâna îndurata,; 

w
 

1 Ce ameninţa Patrioi viitorul Sacufunde, Deacâ Ta, o îndurate, neputinței nui f pază ! 
1 

TEO 

7 

1 A fugită, ear omul gel bun, de m'a Plânssă, pâşi "nainte, E
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ÎN MOLDOĂ. 

+ Imitaţie 

1831. 
—e— 

rr lacrimi şi Susspinui “malţă te te o cugetare, 

Întâreşte cu, credință a mea inimă învinsă, 

Ce'i de temerea peirei, ear nu, de blestemii cuprinsă, 

Câ mâna ge adi ne ceartă mânai a lui D-dei!. 

“Ca credinţa se ni- gerte cu o prub mult mai “foarte, | 

Se îndemne simţiul 1 nostru spre 0 nobilă virtute, 

Prea-Puternicul rostit'aii câtrâ îngerul de moarte : | 

„Mil sâgeţi a le peirei se desscarge brațul 4 tău, 

Neveduta gea, estime dă-a ei “darde ţaarmată, 

P'intre desse neguri treşe, şi pre țermuri, unde passâ 

Plănsuri. gemete și urletii cu caduvere mil lassâ, 

Urmârind fârâ asstâmpâră mortiferul a ei „sborii, 

Surprinse în a lor cale, cu nesspusâ, repegiuno, 

Întâiii getele spâriete cadă ursitei prosforate.—— | 

Dar cu gel : râu împreună cel drept desse ori repune, 

hi s'acopere d'un giuigiură a a Moldovei popor. - 

.. po 

e
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„ Precum unii pericol mare, ce ameninţă peire. 
Pe usii nobil ageră cugetii la 'ntreprindein nalte cheamă, 
Aşa cruda, catasstrofă. a le publicului teamă, 
Pe poporul de surpare multe ori a, mântuit. 

"Dar, Moldova mântui-sa,. „deacâ i-a ger.alui voinţă . 3 
Întru toatâ-a ci lucrare şi în dorul sâi v'alege, 
Șa pâși pre acea cale. ce. “prescris! ai .sânta lege, 
Dupre care n „sogietate oamenii + sa întruniţ. 

+ 

 Datoriă-avemă cu toţii pentr “Putri "Ie a ni lupta, 
Cu pericolul vieței a firi:o de. ur sie, 
n minntul crisci sale a vâdi - matinimie, 

Şi pe fraţii suferinţei de pere a scapa! 
Adi € timpul care gere, filantropul ca să sboare De durere şi de boget, unda aerul râsunâ, . La: uitatul miseră orfană. la bâtrânul în lângoare i Lacrima de „mângâere și „pâne a aă  prosfora. De 

Niumai mărtea este vie în Gea: qi 'nfiotătoare, | Dar o inimâ creştină 6 6: d'oţele terecată,  . p. Și în luptă chiară cu Demon nu: se 'nvinge nici o data, Sufere sâgeata aspră cu : curazii nemuritori „N Cine nu s'a 'ncrede ? n Jeul. în scutul puterei Sala ? | Deşi conștiința spune că plântatu'i în „pacate, Dar câința Gol renaşte şi conduge. "'ndreaptă cale Demnii îlă tnge se se a. în ază câtr' un Seopi. mântuitoră, : : 

Când | pre toți vom ajuita-not fâr a cuimipeni măsura, Ca uproapelui. amorul între toţi sâ se Împarță,.: Sa BE Când la, inimă "npciritul pe heniicul ; să, îl cartă, | Şi descordia cetâțană între noi când va ngeta, îi Deacâ „câtră riiga sânţă adaogi-voni fapte, Vuze, 
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. 
, 

o 1 pn 4 . e



— 65 — 

Portunaticului june când evlavie nui ruşine. 

Când se leapâdă d'a sale şi de smintele strâine, 

Care datinile Patrici a ci lege defâima ! 

Întru lacrimi şi suspinurt nalţâ-te o cugetare, 

Întâreşte cu credință a mea inimâ. învinssă, 

Get de temerea peirei, car nu de blestemii cuprinssă, - 

Că mâna ce adi-ni eGurtă mânat a lui D-deii! o 

Yeriţiţi de noi atunte, când: salină avea fortună, 

Din Ietargiă criminală” când deşteptul: va s6 vie, 

Ler iciţi de noi atunce, când luera=vom înpreună, 

Dupre Tină-o Doamne sânto, spră-adevâră triuunfal tâă ! 

După noL o dinioară, mult mai deamnă va s „Xie 

În pâmântul a Moldovei de puternişi îi o ceată i 

) Care spre mâreţe dregeri fi-va carâ îndemnatâ * 

De croice esemple ce strâbunii "ia lâssatii. 

Şi atunci pe cei fii nobili, qor mâri Românul nume, 

Prin virtute, arte, arme şi al Musei armonie, 

AMulţemirea Patrici-așteaptâ, ş ş'admirarea 'n toată lume 
, | ae - (e de glorie cternâ pe strâbuni a cununatii ! 

Dai 
7 - 

2 Da
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X eătaăaeau, 
| pe 

————— 

9, tu riule ntâreje, ge “întindă a a tale unde 
Între septe colnici, faima al Aiisonier. - vechite, - | 

De la tine rechemii astidi în durerile” profunde, ae 
Adâposti şi linii mepaossu lângă 'ripele * nv ergite, » 

Mai plăcut şi seninii aer mul aflaiii încă ori unde, 

Vâi „prelucă, stânci, riurelc, ce atât se înc îivite, 

Ca ea patimă merudită, care înimaniii “pâtrunde;! 
S'o redicii în , dulgea, limbă al Italică mârite. ! 

. N o 

  

Nişi sunândii pe flueri “doine încâ n n Dagia uimbroassă ( 
N'auditam în junie duige -verssuri așa line 7? 
Precum su a lui Petrarea lira cea armonioassă, 

Nişă aiure mai duioasse,-nu vâduiii, nici mai senine 
Două stele 'ncântătoare între ratii inai frumoasse, -- 

De câtii care lugescă stii preste ferite Latine. _— p i 

EI 
! 

Nm - Red 
SA
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CĂPRĂ,, 

„PLANETA MEA. 
o —— 

A , . Ş 

Pan (să datori, « o 'stea mult Braţioassă | i Ca m Primăvara, a vieței mele, 
Tu mai ferit de strîmbe câi și rele, 
Și mi condussit pe calea virtuonssă, 

E 
+ 7 . 

Tu 'm sină ut aprind fâcliea, luminoassă, M'ai adâpat 'Aserde, fântânele, a: Și când vieața'nii îndulcescă prin ele | Despirețueseii chear soarta fioroassă, | ?, 

Ca sâ doresci: a a Yieţei nemurire: 
ME 'mdeamnâ rada ți care ?m; :ceriii se vede, Cum: Statornică urmeasi-a ci rotire, mia 

asi , 
cc. 

De la ţermulă fatală vassulă: purcede, Samu plutind prin marea, de, peire, A ta raqâ la porti mâ va încrede, E Ii
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-BADBA 
IMITAȚIE DOPRE PETRARCA 

N, . 

(Stiamo Amor e . .) 
—— Da - “ 

N
 

, 
1 

EA stimă Amorii! să nicmirâmit dodată . 

De minuni nou3 a le nultei nature. - | 

Vei: pre pânânt ce mândră: dinâ- -arată,. 

v ei câtit bari nisa din a ci pture, 
Se E 

De câte perle ş' aurii € vargată 

Aleassa mantea. nevedetă aiiire, 

Cum passul ci. ş ochirea amorată 

Poartă prin pastă a muntelui pădure. 

2 

Mii și pi. “Bort cu carba din câmp! ie, 

Unde stejarul cal umbrossii domneasă, 

Se le-atingâ urma ci 0 mbie. 

Ceriul .de a ci frumusseţi se 'nvieasâ, 

Și 'npregiurii sunâ dulce armonie, 

[nseninînd de a ochilor ci radâ, -- 

PE - 

pn



Se 5: na AD au 

o - IMITATIE DUPRE „PETRARCA ) 
(Lieti for). 

Î9 e flori și orburi tinerele, . er Ce priaBlâd ve. -atinge: multe Dare Passul, cel.lină frumoassei Doamne. mele, . n voi tipârind turmele „soare; - 
. , 

| Câmpie q E” assculți dulgetă « cuvințelo, O vioară de: Amoră! mirossitoare, - Pâduri i antioassc.., (e. cu 'vergi umbrele 

| 7 CUL 
Fageţi. plăcute Ascunssuri şi rOcoare. t pri 

Tiimpede apă a intre munţi nâscută, Ge ochii udi şi. blânde: a sale fețe, Care cu” a. lor: graţie te”  mprumură, a i 
“De voi ferige despră c-a ci frumitsse [e Nuri stânca”! ce duinassa : “anu Beige PL De-a arde Il” al mei foci, 56! nu 1,3 îi: 

“ 

pa aaa 
, 

ÎNaia: 9. 2 ihea 
=  



! “Sima riulii cursului orele, _ 
Nu. simte altii dorii gă-a se grâbi la mare, 

" Nuii sânt câmpii nişi rediri de "frânare, 
Macartă câ "s mândre aceste şi agele. 

La toţi copacii şi muoiid floricele :* a 
limba, sa dă-a, dice: „Adio, se pate, -: 

Şi tânguindii cu dulge. murmurare, 
Sossind la unde tot se „perde! n; „ele, | 

. 

pr 

Ei care n doiă a steleloră Juanize, ” 
Voda chiar minuni, es mai presus de fire; 
Numai trecând privescă la alte Pe 

„Spre Dafne sboară « aprinsă *% me, gândire; Sa 
Şi ajungândii Ta ci lumini senine, 
Pere "na lor noianii de ferişire!



— HN — ” 

, . ÎN « OCASIEA SPORULUI APROSTATICĂ. 

Pa Mae SN AMEsaa 
întreprinsă la Roma la, 1814 » când în geriii se “sedea 

_ "” cometa gea mare. 
7 

So 7 Ă ? 

- N , Ni Pi . î Ri i o ” pu 

. i Ea . 

ST ” i i 

Au țintiţi de-acuma ochii câtră stoaita. înfocat; 
Ge întinde preste. ceruri câma sa de ră „menire, 
E deprinssâ de mult Roma cu asemene: privire, a 
Ag minune mult mai mare o, femte ni-arată,: 

Spră-a supune voici sale calea viaturilor! dati, ut, 
"Nestatornici uşori aeră îli închids în velă subțire, a 

pe 

| Cu odorul gelă mai dulşe, a. năturei încarcată,; 

I deschid ă-a, ej secrete, qeii a lumci armonie, , 

* 

Şi cu ea: domnica, 'mparte preste” Sfera, geă stelit. e e : 

La pâmfnt, de unde sboar, „de-amu numai vra să ie, 
Ca puternicul că cugetii mai înalții o tot învitâ, 
Şi în qeriă, de nu ajunge, este deamnâ e ca să fie! 

d - 

[E * 

| Preste noiiri sboarâ luntrea, prin asemene urgire, : îi 

înmdadeit atunci + natnra,: do fiinţâ-așa + “dorită, ri i 

a
a
a
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m! LA ÎNTRODUGEBEA 

zampet NAȚIONALE ÎN PUBLICA ÎNVĂȚĂTURĂ . | 

ana Molgaziea. | | 

211828, 

pă 

(ete mezi neguri. ce'sil- în zipa Aherânului nâscuite, 
Alor aripi întinsâsse' prest' 'a, Daciei câmpie, : 

Ear fantomi a nopţei. oarbe, prin unii. somnă- de trândâvie. . 

“Pine-aii mult timpi îngânată â Românilorii Virtute,, 

Musele m nemernicie spâimântate, umblaă- şi mute, 
Neputând a, Patriei limbâ din uitare sâ- învi6,. 
Şi pâstorul uumai singură cu: ntristatâ, armonie, 

Românescii cântecii sunat-aii „pre gimpoi şi alâute; 

Însă Pronia îndurată a. sfărmatit fatale: fere,. . 
tă . 

Şa doritului Luccafârii, ni. râssare-acum- scânteta, i 

Ge pre soarele mineşte de la” depârtate sfere. 

Așteptând Românii “dioa, « “când sadură rada tăia, E pf ” 

Înâlţând spre geriul « ochii,. c'un suspinii ' de mângâere, 

„A. "nvierei mele, dis'aii, dica nteă va fi. ageea! - 

| - | RE 2405
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„X. PIILADIUL MOLDOVENILOR, 
0% Pentru zioa aniversală a înaugurărei 

| "ACADEMIEI DIN IASSI | 
Serbată” în: 5 Tilie 1838. 

j | 
- AgER 13 ia 

e y a : cret 
jmiDeaci Troia n a ef ziduri Paladiul ar f pastrat, „Care Gioe chear. din Olimpit: â; tritnessii 'spte a: eă ferire, 
A lui Priamossii domnie în putere și 'nflorire- - 
'Teafârâ : "ntre pericoli pe: teineiări ar. fi stati, i 

Nu a Deilor urgie, nu Achilevs” înfiorat, 7 | - Nici a Gregilor mii vasse, ce" vârsaii. foci și peire, - 1 Nu Ulissă înțeleptul. Gu gibacca uheliire; . . -:: Ia | “Jlionii ş'a, sale tem;le în țerin” ar fi-surpăt, . sti 1 - - . ) 1 . ” Pui Ț Cu asemene scopii.raare nâţiei mântuitorii, | 
Heglemen ţul ca. Paltadii pă:Academ 
Casă fie de virtute şi științe: viii isvoră,! 

: e i si, Câ Moldovei, sânta Pionie ferigire a, menita |. o e... ._: - ra E E PER IO 
Pe câtă delul şi credinja: vor pastra agest odoră, ! i. Care dupâ, ani o mie P'Orisonii edi râsstrităz i: 

+ 

. 
“. __ DEI 

ie ating! - . Te e r .. 
: pr Dia a



N — Da ! 

PENTRU: 

„< COMUTA poa, 
în 

LIMBA. NAŢIONALĂ! 
„IMITAȚIE, 

  

ii 
A; Ei inerelii şi verde Dafnii înplântat'ara dințoare,' 
și 'nâlțatam. câtetâ: ceriiră cu rugi „pofte umelite : 
Ca să vadă şi Românii cele ramuri înflorite, 
Ge urgescit cununi de laitdă și dai numelui lucoare, 

Ara rugat pe Bltndul Zefiră ca din nori 5 se coboare; 
Şi pre el s6 'ntid vara a lui: aripi aurite, Di 
Şi ca barbara fortunâ; strânsă în. ohegi cumplite, 

“ Sâ mu aibă vr'o putere ca în urm se „oboare,. 

Ştii câ timpturi multei încâ tupilatâ YIețui-va 
Astă arbore în: codruri, ge-pre Dagiea umbreasâ, 
Dar mâcar târgie foarte spre geriii mândră răsseri- va, | 

Când “prin Pronie,, de unde soarta gintelor dozasă, ” 
Românii vrednici: de cunună doarâ. între noi veni- va 
Precum după oarbâ noapte resșară line-a gilei radă 1 

— oo
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“TODADTEA ADI 05080, |: 
a IMITAȚIE, . a 

A - ” N .. “ Ă _ 1 

Dina Isusii cu cel din urmă durerosii a lui susspinit e 
Pt “deschisti, marini, m Pinto; tremurat-ai sîntul niunte,: 

Șe tredi Ad:m în “Taștară, şi pâreri unii Serafină 
e era 

La judeţi cu-ai scă îlă chiamă, înâlţă annoassa frunte, - 

  

Cutundat în cugetare. de mirare, spairaă plină, 
Din a umbrelor tunericiă ridecând gene cârunte, 
Vedă-unii îngerii şi întriabâ : Gine'i cununată de spini, 
-Ge pe Crugă-arată | lumei coasta şa lui tâmple orurite ? 

Când afla câ Urgitoriul de lugeferi, "de putere, : ii 
Învâţind, dând mângăere, feare bând, capivaii plecată, : !.. 
Revârssă amar olare, din, ochi lacrimi de durere. 

Şi nturnăndusc; spre Eva, “disc: ata ninuntatii Ma 
Preste 'ntuncata boltâ din a geriurilor sfere,...:. 
Gel ce pentru noi muritaii, înviere adi ni-a dată | 

E 
LI 

.. a a 

„ E N '
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La, conţertul dati în leşi pe Teatrul muoi, 

în. i Tenucnie 15 că 
. 

   
Sin cea di de când Orfeos, mărit dei de armonie; 

Pe- alâuta "cântătoare țermul 'Pragicit râssuna, | 

Şi în “&stassul simţirei fieare, codrii şi pârie,, 

P rin virtutea, melodici îniblansindu'i formeca, NE 
pr 

“Nu sunase pânâ astâgi în a Istrului câmpie, 

Mai” puternicii versii de-acela, ce. produce lira ta, , 

Dă-unde nevâdutul. Demon ună rii varsâ de magie 

Preste. inimile noastre ses. zipite ! n unda sa, 
. ni , ff 

„De, al trege n alt lume ca sâ 'myii pe Biridige, 

De-ai p.uti, nuoi Argonaiita câtrâ Colhos fabulossăi, 

„Pe furtuna? ai înfeâna-o și pre. Partar ai supune, 

Dar menirea tai mai naltă, a ta soartă mat ferice; 

Proniea, prin al ţâti-organi, imnul cel armoniossă 

Care îngeri "m qeriii. cânţă, pre peimănt va: se ressune |! 

2



a Pentri zioa Anicersulă | VW , aa i SS a deschidere ” 

i TEATaULD DATIONAnĂ 
în Ia sila 1 Ss 7 

CĂTRĂ PRINȚULU GRIGORI GHICA ŞI D- NEI ELENA ScHuBunăă, 

Carii a-conlucrat la aea intiiea Representatie Română, 

"1850; 
— 

4 

da ună timp de ovelire, pe când” limba gea Romtin, 
' Din palaturi interită se vorbea numai la stând, | îi 
Nobili, V oi, de neam şi cugetii, sfârâmând a sale fere na 
Aţi vorbit întâi -c'aigia co ni-dati până şi miere, - 

Ss” 
„d 

” 

Şi Tail agest vadit aţi. alor i inimi mu sânt muto 
La respect, la cunoștință, la amorii și la virtute, 
Pârga scenci. „naţionale cu drept Vo â se cuvine ; 
Amintire să vă, fie-a Jjuneţilor senine, PE 

7 + Picâtura, de și mică, ge pe-o stăncâ. picureasă, ? 
„Page riului o cale care dupâ, ea urmeasâ, pe 
= 

_ e 

/ "a i 
N
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E, at UBB St, 
VLDIVNE: 

1848. 
ai IMITAȚIE Să 

2 

re Ta po. 
pp MR e 

0-1 mei 'cugeti me moltasst în a, geriulul târie, : 

Unde s'afli-agea. fiinţă ge îndarnii "chemii prin zortninte, ! 

Acolo în geat” aleassâ, în lumină şarmonie,! : . : n 

“alai frumoass ami revâţluto cu duioasse sâmţiri sfinte, Da 

| MG luă „de mâni şi “ani, dissâ: „În. agati sferă. ie 

Ca să vii,- de se ascultă umelita. "mi rugâmirite ș : 

sEăi sum fiea cen vieaţă îți eramit “de Ducurie, - 

„Şa me qi ami încetat-o de-a ei sară mai nainte, 
o r LIILAă i ADI Si 

Dispoerta. “maritoare giossăi țerina. o “culege, ERE î 

„Far .ageea, ge voi plângeţ,: "mântuit, de furtună, : 

„Aici .gustă ferășire care omul no nțelege 
- 2. . DC, „d 

Ah! dicea îmi lassă inâna, a £ xi vorbe nu mai sună, : 

Caudind a lor dulceaţă, chear atunci -voeam . alege, 

Să rimâniă în locii ge vegnicii snfetele' înpreună, 

- II 

Sa 
PIN 

Peosii Editia a wreta 
ii



Se 2 OCASIEA: MORȚII 
9% LoG0R, ALBE3 

Cătră Juim 

[8 

ud : 

ANDRU GEICA. 5 
ea: Moldorană. -- 

50 

| If 0 epocâ mirită, pe când Patriea. înginsâ: De junie şi..de glorie, “în putere 
A strâmoșilor naltă cugetii ş'alor 
În : ună cursii de ani o -mie mânt 

a stâtută, E 
armâ neînvinsă, | 
uire a fost și scuti. 

În prefageri- tot-â'a auna soarta: gintelor deprins, Când al armelor: triumfuri: chear 'ca vissul'a trecut, - În mârețe inimi Geriul însufă Virtute-aprinsă, Prin a câreia, putere Moldova, nu:a câglut. e: 
Costi Barb adi, pe care Patate 
Prin virtute și dreptate fu a ci 
Ş'agi vă lassă » n moştenire o pr 

Junilor ! Eaccâ-vâ arma, scutul 
Clironomii vivtuței. sale Moldova 
„Ca n Virtute stă Presontul şi al 

ea, plânge î în durere sie, 
apârâtoriii, 7 
ea, Sâată avuţie ! 

gel mântuitosiă, 
nul tot 'sâ fie, _ Ni i 

_Vostea. viito riă ! i N 

 



i. 833 

| CÂTRĂ SIORIRA | | : 

A ENORDADO 
Prima Donna al: Teatrului Italiani 

N 

“în Tăși, 'representând, Vestala::+ ai 

"1851, 
dur! - i 

„i 

Ce pâmântul învieasă, 

“În târie-a, râsserită, 

A Carpatului naltă munte 
Sânineasâ mândra frunte, 

Noaptea ge a fostă umbrit, 

„Chear așa tu o Giordanâ! 
A Când pe sgena, "alianâ 

. Ca o Dinâ ai.caleati, 
AI tâi jocii şi armonie 

Ge: simpatie învie 
Pre noi toţi a încântată. 

Melpomena a ei arte * 
„Şi afectul ţilă înparte ” 
Când vii de-a o presenta, 

! 

m? 

Ira : Sa E 

” (Cana nâscânde-Aurorei ragă;-_. 

41% 

.



 Dis'aă Musa gea fatală, 

Inima fârâ simţire Ă | 
S'a pâtrunsă de duioşire i 
Şi o fagi a lacrimal! ' 

„AŢI în Roma fii Vestalâ* . 

Şi pâsește'mi focul Santăe. - : 
Ah! Amorului fâcli..... Mt a 

Foci-a stânsi, Vestala vie o î 
S'acufundâ în -mormănt! | 

. m 

Însă, Geniul ru trece 

A. lui Stiosii'unda gea râşe, 
— . 

: Pentru căi nemuritorii N 
Din mii guri numele'ţi sună, 
Şi Vestala se 'ncununâ Ă | 

Cu aplausă triimfâtoriăi !: 
> . 

7
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„2 COTPAMIZ ROL AAMOMUGE” 
Operei Italiene, întâea oară infiintiată 

pe Teatrul din Lassi la 1852. 
Za ocasiea încheerei fiepresentatiilor. de ecnă. 

  

S:0NETTO. - 

din anticul timpii Italia prin al armelor putere; a“ 
Prin eroica virtute a poporului mâritii, 
Numeroasse ginte 'nvins'aii, luminat'aii -a lor sfere;. : + - e. . . : - * : ..» Pân' la marginile 'lumei, de Apussii la Râsserită. 

Nişi a timpului fortune, nişi a barbarilor: fere; 
-A putut stirpi 'vr'o dată, Jaurul gel învergită, 
În ruină mâreţe încâ agea floare nici cum pere; 
“Ge pe balsamul vieţei între noi s'a, râspândităi. 

Legioanâ-a lui Apollo! ce cu farmişile sale: 
Sâgetându-ni: în inimi. cu Versii dulce încântatit, . 
Ai venită dorită noâ de la țermul “apussani. 

Nuoii triumfă te va conduge câtrâ ţermul Patriei tale, 
Câ la stoluri tributare, ce de multă ai subgiugată, 
Ai adaossă încâ-acuma pe poporul Moldovani ! 

| ru 
/
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/. "BNORUL PLAGATU. 
DIUPRE ANACREONU. 

pi | 

Julegând- Amori o-dată 

Flori de roze în grâdiuă, 

N'ai vâdutiă că “ta păl: tă. 

Era n frunde o A binaş. = - 

Ge cu gimpul ei ascunsi , 

La ună degeti la înpuusă - 

Întru cruda sa durere, | 

Îngepu cu plâns se, țipe. 

|Câtând balsam, mângâere; i A 

Se grâbea cu ambe-anipe; 

Drepti la. Vinerea se “shoae; | 

Plinii de: frică cumeâ moarc.. 

„Amară mic! dis”; ai “mamă, 

Aleă mamâ? Eaccâ moi i 

Cu o dardă "mi face. s: mă 

Acel şerpe sburătoriit, : 

De corpi iiite de și mici, .. - 

Țeranii Atbină i dică o: 

Însă, Vinercă Y respunde:. - 

„Deacâ-Albinei :micul spin, * 
_De atât râii te pâtrunde, 

O Amprule! ce chinii 3 

. 

Simte-o ininrâ: meruntată -- A? 

o '0 'm unge-a ta sâgu at! ț 2 1 

“ EI o —_ 
i ceea 

„ Peosit Editia a treia. 

  
42



e an enetoa, 

(SI ciemti Pictore. ghibage, 
Pe-a mea Doamnâ departat, 

Dupâ cumii' pe ca voiă fage: 
Prin al mei vexsă vederată. 

Negre coame cu L lugie, 
Sâ. se 'ncreţe de-a lor voe,. . 
Şi de poţi prin mâestrie 
FA miresme ca sâ. ploae. 

AIDâ frunte 's6 se vadâ E 
Şi umbroasse dâsse-gene, - 
Preste care "n gercii :s$ cadă; 
Negrigioassele: Springene: n 

Te rogi însă. serie-aelo . 
| Gemeni arcuri înmândrite, ; 
Ca vederea 86 înșele 
„De sunt duoâ- seaă unite,



) Câutâtura, "i fă sânină 

| vâpaca. scânteloassă, 
| Oct albastri fi de-Atină 

Seaii de Vinerea frumoassâ. 

Serie" "n tinerică faţă 
iri rosâ unită. crinul, : 

Când în Mai de dimineaţă 

După, roi 'şi deschidi sinul. ; * 

A ei huse de corale, o 
| Câtrâ 'sârutâri. sâ nbic, 

Înmierită fa o cale N Ei 

De-ingerenstă armonie, a 

Fă: ca 'n acri. fâr' de. „moră, 

Înpregiurul. ei.s8 sboaro 

” Înpreună cu Amorit” 

Şi pe Graţii surioare, 

Dar al ci:st nu ascunda : 
” Haruri o mantelâ. deassâ, 

Ca fantasiea, s€. pâtrundă 
La frumiisseţă mai aleassâ,. 

12%



7 ATOAUI NEDARU:A, 
7 „DUPRE ANACREONU.. ' 

  

  
XE Dirioare și soapte-aimcadă, - ir 
Cândui paosii „preste totă, . a „pi 
Şi când Ursa * n geriă roteasâ 

- Lângi carul” Tui Bootă, 

    

Ă Şi 'mtâcere! toată “firea : pai i : 
: | aa sonrhă: mângiitorit, i is 

- | De-o-datâ cu grâbire ij 

  

i “Lia mea uși “bato-Amnorit. a a 

  

Mâniossti £ âmă' „listă : "OH cină UI 
Cu ună sunetă pre cumplitii,:" 
Câ semi strice! 'somiul, vina za 
Când abiea: anii adormiti 2! a i m

 
SI

 

Dar elă îngepu s&mi spus : 
„Nu te teme, şi fi ini, ” 
„Vino 'n pripâ: ş' imi. “descue, Ă i | Că eă sum ună prunci strâină, 

„Râtâcitii în grea nevoie, 
| " „Stai sub geriii înocitratiă, 

" „Pân' la pelă-udatii de ploae 
„Și de bruma'să îngheţaitii ! 1& ro

 

Li n
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“Tânguirea sa cea vie . 

De ?ntristare m'a cuprinsă, 

M'am sculat, şi o fâclie 

Din tâgiune” ami aprinsii 
- sri pm o. . 

Degehisinidte 1 ușa în pripă . 

  

„ "Unit irumossi pruncii : amii du, _ 

Tar în mână uni arcii canngită. 

În a mele case guste , 

Dâmânatu- jamiă unii, loc; Est 

Şi r&paossii ca să "guste SE în E 

L aşegâiit pe. lângă focii. ata 

A lui mâne delicate: ii: 

În a mele le întorci, . tii 

Şi din "coamele' i -mâate, . - Ş 
„Cu râgeală, apa storcă, ; N . 

  

| Dar abiea frigoassâ prima” 
De la elii, s'a: departată, .......... 
„En s6 vedii, a, glissii, acuma :.+ 

Deagcâ arcul ; nui, udatii 2%, n: 
ÎN « 

   

3 

  

i Il încoard, şo: segtatâ dă 

Vedii câ sboară, n E trol . 

Şi în inimâ îndată. = o 

Mii de vespe.r mă, îngimpii.. : 

m
e
a
 

   

  

Eli cul âsăt eşindă; îmi Qică :*! 
„Ali meă oaspe „fi. roiossii ;, a 
„De ai fi așa ferice, .. -; ; 

„Cumu'i areul, 5 Sinătossă | 

    

     

-Având-cucură şaripă. e i



   Jo. 
carni 4 Sa. ivi arenă 

Dia tu pictură, neteda - 
"A mânei lui Apele; i i. _ 
Ge figures: “avidoma: i 
Icoana foţei mele..: 

O! mângâere' singură Ma 
De amorata; Dina; aaa a 
De când o'lege: bârbrâ. i i 
De dânșa mâ, desbhâ. | 

  

| Mergi-unde: cu Haritelo *- Si 
Ma | Dulqă-Amorii: domneasă, | a 

! Und” al 'meii 'cugetii : pr inna ice 
pl Dă-apurure vieasâ., 

Ascunsi supt: aro a Lai Cupidon, mergi: iute, : i o. 
" Elă tă-a7 scuti cu- armela? *:: .. 

Ge. n. Olimpii, sunt, pate 

j 

l 

| a 
! Atinsâ”: fi'de' mânel6:: DE Ia 

| Ă Doritei Doamiie: mele, * Iti LAICE 

Şi tă-orii privi: luminelei:" ai, 

| Agelor vie stele, - - 

| 
| 
| 
| 

. 

Z
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Pro tine vor sâ mângie 
Mil fericiri dorite, 
De sârutâri adâpâte 

„Se. mie mi sunt oprite, . 

Scania ată n “negură 

De unii suspin, ferbinte, 

Martorâ 1 fi de gemcte, 

De tristele « cuvinte, 

În agel: sinti a crinului, 
“Oând dei afla ferice, | 

Di : „ce nu poată-assemene 
“58 fic-Alviră aige ? 

"ca clă cu dulce, digere” 
"Sa inimei vâpae, + 

Asti usca gele gemene Să 

A plânsului pârae. 

Arii alina Ussitelor 
„“Neomenita; lege, 
Cu aniorate 'husele 
Suspinul ai cil ege. 

Şi mie lină ligcafirul 

"Din geriii' va sâ'mi strâluce, 
“Când: dulcă-a fi d'o patimâ: 

- Aminto ași ăduge, 

“Dar, vor veni doritele - 
” “Dile' 'd?o lină soartă, 

Că, cu Amorii şi. Masele 
Do grijă DEO e



      

p
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m
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= 

iiSepedea luntre e, amu departe duce, 

  

| Pe ala mieii  odorii, 
„im calea, sa, chsara din, „ceriii strâluge 

i ; Steaoa”: Amor. 

Line sâltaţi voi. updelo. azure .. D 

„Pre lânga” 'ea, RD 
"Borea şi Aiistrul îndrepta atăre 

7 Șuflarea-4 “grea,     
Forul de passeră de, la. mal „râssune, 

Cântec y  Voiossiă, 
Şi câtrâ elă Sirena, s împreune. 

Verșul ; duiossă, 

„Ca Oeanul, assemene frumiisețe Du 
, .. Na "a mai purtată, 

De când pe lobul cu. apoase; pr: ațe 
i pi „cungiurată 

- | Ceea 

Mândrâ, ca, Venusă,.« când întâi î în lume 
RR „5 a fostă, ivităi, 

Şi când pre scotea. din. aibite ș șpuwme, 
E A rossârigă ! p- 
do... E 4 di 

” . - 

s: 2
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A a ANORIE VIZA PR 
- DUPRE ANACREONU. 

3 Rae , a 

Jercând Vinerea o=datâ pe “Amorul fugâtorii, 

Dicea : : „Deacă, oare cine întâlni-va pe Amori, 

Vagabond'acel € filu'mii, care umblă, 'm „rătâgire, 

Ală imeii este micii fagarul, “ginemi dâ de dânsul ştire, 

Va. lua o scrutare dela Alirodita'n dară, | 

* Xa acel ce mil aduce să aştepte ș' unii altii harti. 

Spră-a „cunoaşte pe rebelul, urmâtoare semne- fie 

„Ge descopâri a lui forniâ între alți copii o mie: 
ZA lui faţă nu'i pre albă, ge camii roșă, ochiă sei 

Sunt sumei, strâbat departe, varsă ragă cu scântei. 

Mintea'i este şugubeaţă, vorbaii plinâ:de plâcere, ! 

Alten gând şi alte dice, 'rostui curge chear că miere, 

Dar sndată ge st mânie şi sâ "nvitâ=a lui venin, A 

De o barbară urgie ş' artifiţii este plinii- Si _ 

Nigi o. dată adevârul â lui gurâ nu râssunâ, - 

Dei şi prunci, înșală foartă, -câte: spune 6 “minciună, 

Şi în medul jucâriei se arată încrudit. 

E Dâlan la pârii, la aer & mâreții şi 1 tamândrit, 

Mici sunt degetele sale și niânuţai delicată, - 

* Însă ?n departară-aruncă. și împunge-ă lui sâgeată | - 

d 

< 
„Prosii Editia a treia.
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O aruncâ m departare, un'ori peste Aheron, 

Unde ?n sinul se înfinge a 'mcruditului Pluton. 

Nigi ună straiii Amorul portă, dar secretă şi ascuns 

A lui inimă trufaşă la toţi ochi 6 nepâtrunsâ. 

Nesfiitii de juni și fete, ca porumbii „RAI pate, 

De la unul câtră “altul s sboarâ. Amorul ne -'ncotat. : 

Venet; icit-agela oaspe, foișorul cu. vâpae 

îlă aprinde şi'lăi așad în străine mânuntac. 

Unii mică arcii în mânâ duce, şi din înici-agela arcii, 

Nevâgute la vedere mii „sâgeli tot se descarci. 
De pe umâr "i s' aninâ pe cordele aurite 
Cucura ge este plinâ de sâgeţi foart' ascuţite, ' 
De respect lipsit Amorul. de _mustrâri netemâtorii, 

  

Clear pe mine; a lui: mamă, mă “încrunţă multe ori. « 
C'unii cuvânt, el 6 selbatică, pururei plină de trufie, 
Mai alesi spraltor ossindâ poartă 'n mână o făclie, 
Cară-aprinde, arde toate în bordei şi în palat, 
De puteţi pe elă a prinde, rogii, adugeţil legatii, 

Nu cumva în a lui spaimâ ca sâ'i. daţi vră-o mângâiere, 
o Deţi vedea, cu mil suspinuri vârsînd lacrimi de. durere; 

Feriţi cursa lui când ride, trageţiiii fâr' al scapa , . 
„ Apâraţi-v& de dinsul de-a voi a seruta, 
1. Serutareii este farmeciă; plăzs” or Trei bucurie, 

Venin_este.a. alui „Surâ ce, nu, are: „doctorie, 
“ei rm 

De va dice: „Eaccâ, „arma, vi'o. daii cu jurâmînte . 
No atingeţi, aveţi teamă de: ndulgitul sei cuvânt. 
Ve feriți ca d'-unii balaură despre: „a lui: ademsnire, 
Focă ascundă a sale daruri Ş aducă i „inimei 'peire! 

LN i e 
i M et 

  

... 
sa
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S Î 

| Pi PRIMAVARA 

Anac Cozia 
e 

. Nea + n pâmînt ascunsu-s "ai, , 

Şi geriu'i for de nori, | | 
2, Se 'nvâscăi din noii ear arborii |: 

De funde și de flori. 

De-acum nu cade turbure 

Apa din stânci în vâi, 

Riulă cu line murmure . . 

Curge pr&-a sale câi 

Câ'ssi toată-aige trainige 
- Anul nă-aratâ chear, E - 

Stelile apuindusse : 

Din noii în gerii ressaril. 

Şi în câguta epochâ- , 
"Se 'moescii toate cari, E 

Dar gii ce 'nghite Tartarul, 

Mai mult nu mai ressară, 

Să TE
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Orl cine dintre oameni 

N | : _Ursita a întorsi : - 

i ” Ca se nu taie Lahesissii 

___ Ge Atropo a tors? 

, / .O- nebunii fantastice | 

! ” Dorirea a'și ţinti 

  

n cugete nessigure, 

Având toți a muri. j 

Deșerte 'ssii soterdirite, 

Ge treci preste pâmânt, 

Ca o' segeatâ, repede 
Pe aripe de vântă! a
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Desi, la ceresc repnossul 

A Ținteasc!. al nostru doră, 

i Precum la dulgea Patrie 

| Gândoștă-unii câlâtoriă | 

y
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-oonoud, 

Dac veni-vei idoli _vieţei mele i 

În aest redii ei “tă-aștept de mult? 
Muti de-atungă 'duioassa Filomele; - 

Sal mei suspină singurii ei asculti... 

A florei timp m'aii fost vâdut aice, 

: Când al mei traii ca el era senin,. 

PȚ Venit'aă timpul auritei spige, 

Ă_Dar al meiă sufletă nwi c'atunși de lină, a A 

   
   

Precum pe febre: roiia, în -vanii o udâ - 

„Când sâgeteasâ arsura pe pâmânt,. . . :” Să 

Așa, cu plânsi nu "mi stângă vâpaea crudâ: 

E a mele gile mână spre mormânt. - 

“Ag, o di sub cea boltire verde, 

!_Ferigami fost cu tine duleă-odorii ! 

Ear amu simti cuniă aspru chin mâ pierde, 

= Câ singurel râmass, ami toră de Amoriă ! p
F
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ț EA 

| , e aproape acea di, 
| Întru care: soarta crudă... +. 

Ruga mea va s6 audă. | a 

Şa că legi- va înblângi.l, 

, 

S'a plini: duiossul dori, |: 
Ca sâ vâdii a Jineiimele | | 
Seninoasse cheare stele! -: - 
Ge m aprindă d” atât'amoriăi, , 

| Acea. față voiă vedea, Să e 
Ge sassamână -c'o floare, 
Unde sunt veţuitoare. :..: 
Gândul. ș'inimioara meg. ';. 

  

   
    
   

  

Noi înfrunte vom privi ... _ 
Sufletelor noastre stare; “7: 

” Şi ce dulce lacrîmare EI 

Împreună vomă imi! i 
[Ea 'mi va spune 'al”eă chin, i 
“Ei a mea durere "oi 'dige; 
Amorii ! în Gea di ferige. 
Vino 'nvaţâ-unii nuci suspină | 
e 

1 

   



î5, 

_Pe duioassa lui soţie, 
: 

3 T Sboar & catâ prin câmpie -. 

Şi tot cântă al seii “dorii. 
.. 

. . 

Se întoarnă în pâdure, | 
Obossită amu s?o. cheme, 

Noapte di d'. asprimea geme 

“Unui ageri vânâtoră; 

Riâri şi câ âmpii forite 

Nu mai gearcâ, ce s'ascunde 

Singurelă în euiibulii, unde 

A trâită cii-al seu odoră. 

cnoa 

—08 

a Assârelul | care perde ! 

NE d
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UI - 

acea prihiâvara lină, 
“Dorul nostru a, plinitii, 
Şi din sfera gea senină |” . 

Ne-a adussă timpii ferigitii. 

“Dica lui Febtissti calde rade, 
Râcă-omâtul” sâgetati, 
ntre ripi spumând şerpeasâ.” 

Câtrâ riulă desgheţatii, .: 

Mâgurile fortunoasse, 
A Carpatului minuni. 
A lor coame, râmuroasse - 

De 'mvendite ? nqingii cununi. 

Mă şi mii de floricele, 
Cavă-a ploaei fiige sunt, 
 Amoratelor junele - : -. 
Sâmâncasă pre pâmântiă, 

De la ţerile strâine 
Pâssârele vină ca nQIĂ,



Shierâtoare oi din stăne 
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Ear . Zefirul cu albine- 

—Le se gioacâ între flori. 

A lui Pandionit. tristi fiica, 

De la Nilul arinos, | 

Se întoamă rândunica 

Câtră cuibul ci duiossii. - 
„. pe 

Dimineaţa la câmpii -essi, + 
i .. ” . 

tarii păstorii, pentru Dine 

Cununele mândre [essă, 

"Sa lor doine unielite 

Câlâusi sunt pentru oi, 

Când în timpuri învechite 

Pe Nomâni ducea m resbol. 

e pu 
Moartea înse ui vîneasă, 

e e ra 
Pucsit Editia a tri, 

pa m bordeiul umelităi, 

D'o.potrivâ sâcureasă | 

Ca ?n p: latul aurită !
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Si copiruuă vânaroat. 
DUPRE BIONU. 

.- 

5) nu juneli, care” pussâse toată-a: sale : ostenole 

S& vînese de plâcere, și să prindă pâssârele, 
Dincoare în pâdure pe înaltii tufossii stejari, - 

Tupilatii vâdu ntre funde” pe Aniorul 'gel fusgată 
O ființă-atăt de mândră între pâssârelă-o mic, 
Ilă umplussâ de-o-datâ de hespusâ bucurie, 
Ca pârutusaăi Amorul, vînâtoriului gel micii, 
Din o ţară depârtată unii frumossii puiii venetici. 
De ageea-a lui unelte! și gibacăul laţii întinde, 
StA la pândă, îlă ocheasâ, pe Amorul doar va prinde. 
Îns'acesta nestatornicii, de pe unii pe alt tufar 

  

Daia e 

“Merei saltă şi Gopiliil char se 'sbugiumă "nsadar, 
Încat, obossit în urmâ de atâta osteneală,. - - 
De la sine laţi aruncă, mâniossii câ dâ sminteală, 
„La 'ună vechii țeran aleargă, ge pre eli la învâțată, 
În ge chipi s'ademenese și se prindă unii vînată, 
Pe Amorul i aratâ și 'ntâmplarea sa io spune, 
Dar, râgind bâtrânui gige, uni cuvânt. do'nţelepgiuns : 

- 
.
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Lassă. passerea în page, “căi vanii o vel alunga 

“ Astă fiarâ "i șugubeaţă, cu e'ai greii a'se deprinde, 

“ Şi mai teafâr râmânevi: deae'acuma, no. vei prinde. 

De poţi fugi, pentru că n'y! ârstă, când în sini ţa naștă-un focii, 

Passerea, care te fuge şi .nu stâ nici cum pe loc, 

Ge din ram în ram sâlteasă și de tine se ascunde, — 

În gibaciul laţii nu mcape, şi dorinţei nu respunde, 

"Urmând legci. nesmintite, ge natura sa, “ia datii,: 

Mal târdiă unii cuiibi șa - fage în al toi siniă înfocat, _ 

  

. 1 

a
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Da AMORUL ARĂ oni Ta 

aie 

alSVosta “toamnâ-Amoru!- Dei, 

"Gergetând - Imperiul sei. : 

'Trecu a Moldovei țeară, 

Unde vumenii mult arâ. 

Dar nu secerâ Vagiunsii, 

- Acel sprintenit câlâtoriii, 
(e ne arde-adesse .ori, 
De brumâ-z atunci. pâtrunsii, , 
Câta casâ priine ivassă 
În vro înimâ duioassă, 
Învaleii ! elă nicâire 

Na găssitit adâpostire. 

Câci. preciun pe la Vasluiii, 
Ca 'mtâi, astâdi miere nui, 
Și credința m astâ țară, 

„Sa fâcuti o marfă rarâ,, 

Ca Albina şi Amorul. 

"Umblă und'o trage dorul.) 

Vedind grassâ-acea țerină, 
Arcul, cucura depune; 
Tauri doi la, giugi supune, 
Strâmurariul ea în mână, 
Pare n port și la cuvânt | 
Luerâtoriă chearii de” pâmânt. 

--
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Ca *n această nou mascâ. 

Cântănd Doina Românească, - 

A lut taură asstdaăă. 
Şi tot brasde resturnaii. 

Abie câmpul a arati, |, 

Ce ma. fost sterpii din natură 

Din cucură as luati: 

De scinință o mâssurâ; 

Întmalessii fârâ neghină, 

Din acâreia tulpină -- 

-Ressarii inimi” _evedincioasse 

Siimţitoare și' duioasse. 
Dupâ ge a semânăt , 

La cit: rugă a: înalţat:+ 

„Se reverse=a lui favorii : 

„Pre tomnaticul ogor: N 

„Cai produetul delicat * 

„le serii, scqet “apârat, 

„58 'se facă buni, feuunossă, : 

„Şi medi s'aibâ sânâtossii *. | 

Deae â deci din. el ogorii, 

„Ge a semânat: Amorii,, 

Viitoarea, Primâvară Aa 

Inimi nu vor sc; cssată. 
pozei PI Audieri 

Credingioasse 
e” 

Şi duioasse; - 

„Virtuossti: nobilă: amori, 

Care € nemuritori, 
ital unde locui. 
Din Moldova va fagi! i 
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“ASUPRALIGEI 
COCHETĂ BĂTRĂNA. 

DUPRE ORAȚIUSU.. 

.- 

oftouditati a mea rugâ' 

Geriul dar a augito!.... 
Lice, anit te subgiugă 
Şa ta vieaț a 'mbâtrănito [ | 
Dar tu hâdă și ţifnoassă, + 
Vrei se pari âncâ frumoassă ? 

" Gele coame tot cârunte, ; 
Le încingi de cununele, . 
Ca s'acopere pe frunte::. 
Bâtrâncţilori sbârgele, ae 

Și cu harură cumparate SI drtati 

Îa dregi fejile vargate, ta 

Tremuroassâ a ta gură E 
Suspiniri suflând -frigoasse, 

+ > - N_e._. i „Cu unii sunetă plină de ură, ... 
Dice cântice duioasse, . . 
Când ca ficara, care niuge, 
Chemi p& Amorul ge te fuge,
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Eli în cursul sei e cel iite; 
Se” fereşte se s' aşede 

Între frundele trecute, 

Când încep s îngâlbinese, 

Precum place la Albine 

Mat mult rosa de câtă spine. 

A făpturilor frumiiseţe, » 

Ge ţineaii întni şerbie, 

A le mele tinereţe 
De-acum alei n'or se vie! 

“Deși tu numai prin virtute 

Să dregi grațiile perdute. 

Dupâ ge .sermano Lie 

Ai trecut prin mil, fortune, 

La femei, ce venetice * 

„După tine urmeasă, spune, 

De monstruni şi stânţi fatale 

Qă-ai gâssitii în a ta cale!
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DP, EA AR NE LAS oo, 
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“A 
DD 2 

| oi E ietori. pliu de: “sumeţie; N 
| „- Gecarataţi pt-a eri lină. 

Sub figura do bâtrânâ, | 
E , Tremuraţi de aci mânie! _ î 

  
i „i „i : IIS Di De “sași Ireules mai târe,  - 

Prin ca riul zace 'm fierâ, 
Șu ci singură suflare | 
Schimbâ toate m atmosferă, i 

. 

Ia învită pre pâmânt 
“Pre turbatul ager vânt. 

„i Lai Devs tunetu "pfrâncasă 
| Şi a fulgorilor radă. 

Înse deac a ci putere _- 
Ne aducă-atâta fiică. 
Ea prin liniştea ce'i fiică 
Ne revarsă mângâcre, 

* 
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Ea d! ospâţe “i dâtâtoare, 

Ş'alineazâ-a. vieţei haossă, 

Timpuri alte's de sudoare. 
Earnai timpul de repaossii. 

“Ea din Olimpi ni-adunâ: 

e Pe-Amoră, Bahusă. şi-pre. “giocă,__- 
Şi când viforile. sună 

| E ni ni aprind în în inimi focă, 
. me me 

e ma . - 

ca în vană: a.verei. Doamna, 

De spică şi de flori sâ! nginge, 

Ni suride în vană toamna, ” 

Ca lor poame earna strânge ! 

  

ui e . 
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Poesit Editia a treia. 
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“EDEROSUNA. 
„VISIUNE- 

„PE RIPELE OSANEI.. 
„2 Talie 1843, - 

4 > 

IP 

” ID cea noaptea, "i dulce, sânint, 
De lugefâră târica 6. plinâ,- 
Vântul 6 mută, | 
Nori a trecut, PE 
Numai unda limpegită 
De unii Zefiră: încreţitâ, 
Şi unii freamât d'intre pini 

- Tulbura 'repaossăi lină, 

Singuricâ, oare cine 
„Dintre umbre înget vine ? i „Mal uşoară ca sâ treacâ, 
Florigele 
Tinerele 

„A lor mândrâ frunte pleaca, Velu'i albii ca de nins oare, __ Si cununi de lâcremăoare, i
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Gă-abureasâ ambrosie . - 

 Încingă coma'i castanie, 

Vergurâ ge dineoare 

n a verei primâ-floare, 

Ah! ai trecut! 

Stâ uni minută,.. | 

Se mai vâdă ei a ta faţă 
„De graţii de frumiisăaţă .. . 

Dar ea passâ înainte 

Şi mt lassâ 'ntre morminte! 

Ca unii îngeră scutitorii 
Cungiurat de viii lucori,: 
Din Osanei tristâ” vale; 
Care cere. 

Rugi, durere, 

Preste aeroassa cale. 

Şi 'ntr'a nopței dulce lumină 

O conduge n sfera sânină, 
D'und'auditam, cu ună suspin : 
aParintă adio, n'o sâ mai vinil &
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2 "A0B00A SO TadnvoauL, 
i OCASIEA PUBLICĂREI GEI ÎNTĂI GASETE 

- ÎN LIMBA PATRIEI | 

INTITULATĂ ALBINA ROMÂNEASCĂ, 

LA 1829. N 
— = 

SS pane, si Spune micâ-Altină 
ncotro mergi acum treasâ ? 
Când a soarelui lumină | 
Pe gest câmpii nu scântciasâ; 

* Încâ tremură pe. foae ', 
n munţi roua și prin: tipe, 

Nu te temi se ţi so moae ! 
Delicatele aripe? 

Înca florile "nmiite, | 
Stând în umbră tupilate, 
Ţin închise și 'nvâlite, 
Bobogelile plecate,
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De ce sbori ca o segeată 

Care aerul despicâ, 
D'unde vii tu -mânecată 

Şi încotro, Albino mici? 

Lin i: vieaţă mea şi bună 

Forâ multă osteneală, 

„ Gele care alți adun 

Prândi” ami dai chivernissală, 

Aşa trântorii urmarâ,. - 

Ami trâită aşa tot bine, 

Nu 'câra la, alţii gearâ” Ri 

Suge mierea ca și mina, 

Albina. 

„Dice-Albina ?n repegiune: 

„Lucru toate "'nvinge 'n lume, 

„De voești, sburând:ţoi'ă spune, 

„A mea sistemâ și nume, . 

„Bi's Albina Românea ascâ., 

„Al mei: dorui și a mea lege 

„Pre câmpiea pâmântească, . 

„Din flori miere a culege. . 

A le mele surioare, 

Când abiea se luminassâ . 

Dulqe părgâ de pe floare 

O câraii de mult a casâ... :
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Bi de farmâci amorţită, 
Dâcuii timpuri. multă-aige,. 
Şi abiea mâ:simtă tresită: .- 
În acest minut. ferice. 

„Alei, lucru mult mașteaptâ [.. 
Multe câmpuri voiii petrege,. 

Unde soarta te îndreaptă 
"Mergi și tu, câ timpul trege, . 

- Şi-mâ lassâ'n- a me cale. N 
S'adun: Şearâ; dulce. miere, . | i 
Câ dă-a, mel6 şi de-a tale . IE AUR Dile, samâ ni Vor'geiel | 

——— 
. 

a 

ALBINA ŞI TRÂNTORULU 
a LA I850, 

Când, Gaseta a înşetat;a. se intitula: . 
| „Albina Românească, ! 

a 
Spune, spună-Albino: micâ,. 
D'unde vii așa târgie,.. . 
Vâdă câ -ugi nadugi nimicâ +: a. Gă-ai fâcut prin Gea; câmpie ? .. 

Primavara gea, frumoassâ,..: i Cu flori vara și cu 'poame - Nu a fost-a!: agiunsii: mânoassâ,'. . Ambi s& n'avem earna: foame ?. „d
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Alhina, 

Pee pui ze ase pita, 

Ni be via wait pese, 
Ai , , 
Pa atică ati ace n Maze, 

tai atzi n iicte, 

At Sa 73 “d * 1.4 Va „a 

Pee ta pis | ţ: me e, 

„A pticiă ait teacă di lurie, 

Păi pes ao pt pate 

Ai birjriete ae ate A ia, 

Pa ae ea eat [avea 
, 1 , a... ue Ve a Ca pa Yu Pr pe 

. Paptaeibecaciti paste! . 

[SA 
“Amo



Pa va 

L p 

, € clă întâi cântăcă: de primvară, 
| Când Ciocârlia a ressunatii, 
lo Din tunecoassa a ei camarâ 

- i vioreaiia, s'a arătat. . 

„Prea timpurie o mândră, floare 
Ah! timpurie, ai râsseritii, 

Încâ: a ernăi fuigoassa “boare 

je a sufla, nige â contenit. 

S
i
 

“Câ de ninsoarea cea îngheţată 
Muntele încâ 6 înalbită, 
Nige preluca, nu '6 uscată, 
Timpuriii Aoarăo, ai râsserită 

Deşi ochișorii tă eâr "i închide, | 
T'ascunde earâ în maicei sinii, 
Alei ! mâ temi, câ te va ucide 
A brumei aspre crudul veninii, 

=
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„o OELOAREA, 

, Ca a lui futură şa mea:vieaţi 

. "Dot la o lege firea a supusi,” 
Ea se începe de dimineaţă . : 

Şabie agiunge pân la apussă,:: , 
. + 

. „Dar. soarta “mea :6 mult mai plicută 

În timp senin, de şi trecâtoră,. 

De 

e cât.o:toamnă pliiă de norii, 
Ta 

€ 

  

   

rimâvarâ chiar o- minutâ” > 

, 

  

De caţi uni dar cu menire bună, 

Pentru o' Dină seaii pentru-Altarit, 

Din a înea floare țessâ-o cunună, 

Eu Cununa a. fi cel nai plâcut dar, 

EI 

Da RU. . 

'Tu ressârind subt a erbeă filă,: 

Crescutai foarco mică la stat,. 

La -întunerie şi tot tupilă, 

Atâta vântă de undă-ai luat? 

A 18-Aurorei nu al vâpsele, 
Mirossul n'ai de mândr-albul crină, 
Nici a garofei n'ai sugrâvele, o 

N'ai profiriul a rosei sinii, 
. 

Te voiii culege din cea ţerină, 
Dar potii prin tine a mâ 'nbuna? 

"+ Nu ştii amigii, seai a mea Dinâ 
Oare cu. dulge te vor ura? 

= 
poesii Editia a treia. 16
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- - N 

FLOAREA. 

Ar. tăi amigi aibe plâgere,  -? 
*C'o primâvarâ lă-aduc în dară, 
Ca amigiţia, lucoră nu cere, 
“Si plage uibra, ca mie „hear, 

„Despră-a, ta, Dina d'oiii f dorită, 
Ța spune ca, câ pârga din flori, 

Când o culege 'n di fericită, | 
-O lâcrâmioarâ-urmeasâ dessă-ori !



Da "PĂREREA BE Răi. 
- Gustaio, gustaiu putiua miere 

si. eacca mor! 

pă iN Fa . , 

(Di are este ca sâ sufârii unit decret a voci tale 

- - Tei pre. pâmântii ?: 

Doanine ! când vei rândui s& încheiii a vieţei cale, 

Ostenită sunţ! 

La passerea, cât de micâ, îi dai mușchii gasilii recoare; 

Unii zefiră lină, - 

Flori dai fluturilor-mândre, albâstrie dai lucoare 
La cerii senină. 

1 

Anului dai primâvară, nourilor care tunâ _ 

Fulgeră le dai. 

O stea a nopței tunecoassă, şi.la marea cu furtunâ;: 

„Echo din plaiă. 

Înse pentru mine, Doamne, “geriul balsame nu are; 

Nu sunt Zefiri.. 

Vre 0 ragă de speranțe, vre 0 dulce cugetare = , 

De ferigiri. IN 
16%
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din. sinul. a fortunei, a lugeafârului radă, 

AP o, fost lugiti. 

 Uesita nbârbirită, ge: vieața'mi tot vâneasâ. 

La tunegitit. . 

d, s'ascunsâ-a. lui lucoare stânsussaii a me vedere 

S al meii amorii, 
te omul în vieaţă ca s6 simtă vr'o plăcere 

De două oi? 

agiunsă este o toamnâ” pentr'o frungă vestejită 

* Spre-a-o omori. 
sul anului. lungă foarte penti'o vieaţă amârită - 

Dă-a'nbâtrâni. 

Sa 

nal tu cunoști i prea bine cât amor, câte miroasse 
4 Da „Sar fi. aflată 

ageastă inimioară cu . simțirile duioasse 

= 
- alia au a ta asfeliii urmât Lai, » plângi şi și Sufâră în tâcere 

Lot suspinândiă, 
Ş lacrimile qeste mi'or repune cu durere 

Li 

Sinumi argindiă, 

geriii Doamne i îmi trimete scutitoriii înger aice 

În drumul mei, 
e ochii sc mi inchida din. pâmânt st nâ râdice 

În br aul tu. 

va bea dia cumpa  vioţer a mea busâ însetată, - - 
De şardind pieri. 

i, o Doamne | fevigirea, penti'o inimă uitată 

„Se atiă, în. qerii. 
— 2 24 
ZE 

" Ge'sa sfarmatiă.: .
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. 

AX BOI SA 
_CÂTRĂ POETULU PANORAMEI MOLDOVEI. 

LAI850, 

Înturnatii din străinătate. - 

  

„e 

-/ 

Cani sufla o grea furtună ' - 

-Preste Patriea dorită 

" D'unde fostai departat, 

Tu erai de 'voie.bună . . 

Ca s'o vedi mai fericită o 

Adi şi mâină-al așteptat. 

Sunetele lirei -tale, . 

D'auritâ. viitorimne 

Avea dulge argument, 

Eaccâ se desehissâ-o cale * 

Pentrii-a, Patriei. giunime 
So -agiute prin talentii.
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Revâgut'ai al tâă munte, 

“Turma cu pâstori şi fete, 

Ce tendeamnă la cântat; 

Dicea por a o tristâ frunte, 

Dă-a ăve de lacrimi sete. 

Digea tot n'ai îngetat ? 

Unde'i ccatombei Sfană, 

Cântece 'de bucurie... 

Ge trimnfului convin? 

Înturnatu-te-ai în țară 

S'o nutrești melancolie ? 

Eni sâtulă de suspină. 

Oare Dina amoroassâ 

Gă-ai gâssit'o 'n vâduvie,. 
Agi credinţa ţa câlcată ? 
Ori odoarâ prețoassă, 

Furul -gel cu gibâşie . 

Din comoarâ ţa prădat? 

| Deacâ Dina gea “frumoassâ, 
Ge prin ochi şi dulce busâ, 
Nangetat a tencânta, 
D'altui odorii deacâ nu “ți pasă: 

"Decâtii de ca și de Musâ, 
Îngeteasâ-a suspina. | 

ţ Despre Patrie nu geme, 
Este Gi in e grijâi poartă, 

| Qe-a peri n'o va lâssa, 
iDe puternigi Eli nu: teme,



] 
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“Că, amesserilor soartă 

Lui "i plagă-a apara 

“Tronuwi esten sferi senine, 

Eli pe Domni în mânâ ține, 

Şi le'nsuflă voea, sa; 

Elă, precum de ani o :mie 

A pâstrat pe Românie 

Şi d&-acum o va pâstra. 

1 Cântâtoriule degi piune, 

Din al tâă sină depârteas 
Acel cugetii întristatii, 

Râssârinde dile bune 
Şa speranţei lină radă 

Cântâ. car, cum ai cântatii. 
4 
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cânruca 

a



A DESTATIAE 02 A” 
LUCRĂRILORLUMEI. 

Cântec de sogielate,. compusi in: 

  

SS cainii toate ce: s'află. sub. soare; 

Perii toațe, ge s'a născutii; II 

Câ timpul pe aripi uşoare. ...: 
“Nu stă pe locii uni minutii, [bis] 

Legea Ursitei. în: lume 
, "Toate supune la. giugii;, :: ::] 

Ca omului plânsuri“şi glume,'?.  - 
"Ca vissuri. vină. şi car fugă: 

Pe-antilui tonârâ “frunte- 

i.
 

2. 
.
_
 

_Abie cununi” o încingă, ie . 

Şi eaccă pe. “coame cârunite: 

D&- albi fulgi norii: amu ning i,



No 
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Agele gen Olimpă domneasâ 
Mii scânteioasse lumini, 

Ascundii lugitoarele radă 

Şi ear ressarii mai senini. 

A traiului dilele îns€, . 

Gă-atât “de repegi salungii, 

Pe 'tot de-acuna sunt stânse.. 

1 Deacâ apussul: lagiungăi. . -- 

“Aces” fintasie uşoară. - i 

Învâpietă de doriii,.. ; - 

„Ca Huturul “schimbi şi: sboară 

Se puse plăceri: din” flori. 

* Dar cela ce foare sencrede, 

În locă de dulce nectarii, 

Ah! prea târdiă simte şi vede 

" DBudele pline d'amari, 

“ÎNor: “toți dineoârâ în: ] pace 
în duige Patrie am: trâită 
iDar astâ di  fortuna desiaqe: 
Cele 'ce'îeri & urgiti. ; 

Voioassa plâcere. ni ţine:: 
În a că cerci iastă gi, 
Alei! „qinej ştie. de. mâine . 
Udo. Şi cum not vom. az. 

- 

Dar 'tot așa. na, să râmiâe, Da 
Veni-va timpul mal Dumă, 

- INws turbuse toate pârâe. 
Nisi, norii. nu tot, Sadu E 

- 

7=0
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, 

' i ii it) N . 5: “n  w0:MBa, 
- - 

e N L Te ej 

ŞE aumeaă o fâurârie, 
A 7 . API 

În ea soartui fabricantii, 

„A prefage ca ni. ştie 

În lată fe: agedii şin brilantii, .. 
“7, 

ID SE 
   

Unulă, suge, “numai; „niicre, 
Altul roade, numai: osii, i 

Rabdâ dei, oră, „putere, sir 

Bate, dei, gioc: an văr 

    

, ; il 

: 4 fa 

. 1 DI 
ata 15 

, 3 A 
: . 

  

.



CANTECULĂ 

"DIDI AIDIZ LOAN 
din ANOVLAHIA, * 

    

opt aa ei tai 

ÎNFn politie, qi la sati, 

Carei Qiai la noi! Vlahoră, * 

„sti M'a cuprinsă duiossă Aluori « 
Fiica: unici: vâduvi bune: “iii 

- . 1 

Între fete chear minune ! 

“issa: mumii | o dulce stea, 
Lummeasâ'n a ta casâ, 
A ta fatâmi 6 mireassă, 
Ră voiii duge'n casa mea; | 
În vieaţă ca s6 fie 
A Românului soție Ă 

Ah! nu ştiţi în ochi. în faţă 
Câtă graţie şi fruamiiseaţă |
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A ei bude crâii serisce. 
Chear cu roșii de trandafirii, 

Sârutarea er vâpsise 

Şa mea buqâ de profirii, 
  m = 

În trei riură limpegioare 

Spalaiii -roşul! budei mele, , 

Înse. unde roşioare,. ,. 
A Coe te ui i BR: 
Acvâpsitii riură_trustrele, -- - 
Roșii - vepsissa. mârej „prundiă, 
a ei. ape pâna tundă | . 

            

ta dune „iii 

n ”. Sit | DEA EI i 
tară a. LE Rei 1 

Pr pt sh 

e 

, . 
4 

” . . 

cui dit e . 

e . zi 
Fi, pt is 

: 7 tza pr. 

. af Ia . 

.Y ; „i mu pa 

: ie sp 

. aaa: : : - - 
: D - 

Mee d i 

zi. r „a 
r li sista 

* + 

, . 1. e, 
pt , Îi ) ' 

. .. i PRI .) 

. i .



CĂNPEOUL: 

x DUE) aro 
IE “R. 0,.M. Ă N E” 

DE LA. MUNTE, 

- Venată iulăea dată în Iasi. * 

"UVersul” „între Peatra detunatâ.] 
Dea 

  

ese la munte” sârâgie, 
Brad şi pini avemă la plai, 
Not” bemii apâ din pârie, . 
Turma caşii ni dâ și traii, 
Acolo giunea, Româncă, 
Când € timpul negurossii, 

„_ Bapâ-ogorul pe :o stâncâ 
Sunând versul er duiossă : - 
Multă- odoare vâdii aice. 
Se mă ntornă. la munte voi; 
Gei ge vra a fi ferice  * 
Vien munte pe la noi,



Pe la munte'i avuţie, 

Câ umbrosul verde plaiă, 

12" lâcași de bucurie a 
„De plâcut și dulce traii. 

Acolo ressunâ stânca, 

De unii cântecii armoniossii. 

Gioacâ ” m. hi horă cu Românea 

Pâstorelul “cel | voiossă, 

Bă m6 ntornă, — dar lasă aicel 

Cugetul mulţâmitoriă, — 

Sind când veți fi ferige,__ 

Si: —— 
__ Poesii Editia a treia. 

La Românca ui une-ori | 

is



ai... 

    

= Pmosozua 
N „NATURAL ă. 

  

a 

“E an am grijă, nici“îmă passă, 
*Ca de caldă sea de ri: îcele 
“Se m apere, o, casă, _ _ 

“Ori de marmorâzaii nucle; 
“Cuget chear, bună fomce, 
(e prisossuri se nu cce, 
Estă-odorii e ce nişi o mare, 
“Peru niqi Golconda, nare, 

  

„Din unii rii 6 mulţ mai bine 
A bea apâ cristalină, - Ă 
Şi a Qice: „Vivatii ! cine 
Nimânuea nu s'nchinâ, « 
„Decât btutură strâine 
-A le bea din cupâ fină, 
"Că, s saracâ- -ai luminoassă 
:Giocoiai. ticâloăsza:- e
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E frumosii avea îndrâsneali, 

Şa lupta-se cu furtună, 

"A strâbatori ce oprealâ. 

Care'n calea ni-s'adună, 

Celiice. “poate s'o'supue 

Câtrâ Olimpii drept se+suc. 

 Întârită de-a inca "virtute; 

De-a soartei rodi momele, 

Când sâgeţile: ascute a Hă 

Care numi pătrundă, nisi. „pelo; 

Dar în page se viăse: bi 

Se nu creadâ: gel''ce-o'nvinge,. 

Deacâ în cumplite obese, , 
Pe ambiția nua strânge 

         



AGEEADIRA 
A TIMPULUI: 

Ciaia 'de sogielate, - 

Pr: 9) 

Sa împul. fuge c cu sifal, 

Far peirea. noastrâ vine, 
St nu perdemii vr'o clipală, 
Bile se trăim sănine! 

1 | 

Am vâgut cân primâvară 
Dimineaţa vaştă-o floare, 
pa miroasse pânâ'n scară, 
Şi cu: dioa apoi moare. n

n
 
m
e
n
 

“Timpul fuge —— 
aug mit mari cuvinte, ' -, 

Pin filosofilor: gurâ, 
nsâ nu ţină alt "aminte 

Decât astă 'nvâțâtura; 
| „ Timapul fuge ——
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Ună ncamiă merge altul vine, 

Cu cel mare cel mică pere, 
Norocit trainică mu mai ţine, 

Dar nici vecnicâ durere, | 

' Timpul fuge.—— * 

De gă-uvem înţelepqiune 

În o vicaţă atât de mică! 

Când va alta nu ni spune 

Fâră câ nu ştimit nimică, 

- - 'Fimpul fage —— 
De vrei ochii ca sâ vagă 

* Pe ceas-ornicii timpu, mdatâ. 

Acul, qe în giurii roteasă, 

Cu minutele-arată : 

“Timpul fuge cu iujală, 

Ear peirea noastrâ vine. 

Se nu perdemiă yr'o clipală: 
Dile se trâimii senine, -: 2 

ii



    

2 tul Ge o dinioarâ d'așrii.. fost'ai îîngrecată, 
Mângâindii a imea ureche cu unit sunetii, armoniossă, 
Eii te v6dă pe di ce merge mai subțire s fticaţă + > ț 7 3 

ncâtăi nu târdiii tei face forâ sufleltii, fâr'de-osăi. 
Pungo! Idolii fericirer,“ge cu tine aţi se curnâ 
A domnului tâii ascultă dicerea cea de pe urnă. A: > 

  

Vine clipa despârțirei, timpul tc! nul perdă-aige, 
În dam tu ținteşti în mine oliul gel înlacramat. 
Du-ten lume, alt domnii.catâ decât mine nai ferice, 
Eă vâmân sarac C'atunge când dintăiii mai fost uratii, 
Neputând a te ţincte, cu a mea sârutâtură » 
Şi adio geţi daii, eatâ la drum înc'o învâțâtură | 

Colindând din casâ în casâ poată-agela te-a culege, 
Geprin intrigi, nedreptate alţi averea a râpitii. 
Vei intra a agel-giude cure.tot prin acea. lege,



2 Na . 

Despoctaii pe orfanul pe gel tare a înavuţitii, 
La avarul poate travel seaii la casâ camâtară. - Ă 
La prodotul gel faţarnicii care vindea sa ţearâ. 

La acestica de galbeni fage-te-vei închisoare, - , 
„Pe îngetii tei îngreşete, pân din pungă sacii vei fi. 

Gine ştie deacâ-atunge, punăo, nu vei A datoare, 
Bi şi noaptă-a, fi. deschisă, numai. se poţi îngiţi, 
"De ai puțea Saduni atuncea numar drepte- agonisele, 
De-ai putea să: dai. simbrie la meriti: și ostenele.:: 

  

De-ai simţi a ta menire, și” ertatii, de: ar. fi ţie 
Adâpostii plâcutii în lume de- -a avea ca se "ți alegi, 
Acolo dorită pungă sâ petregi” cu, Duduric, E 
Unde se poţi tot de-a- “una vre unii bine caise dregă, | 
Unde dârnişit-ascunsâ, făptuiiid tot 'gele bune, 

- S'agiutând pe ael misentt sfârâ“ Loului depune. 

Acolo mergi, câ eii da-voiti ţie ştirea cea sdeplină, 
„Cum se pociti a recunoaște pe al tâii domni viitorii, - 
Vegi pe gel ge,cu modestie mare inimie mbinâ, 
Cela ce de laude. „fuge, de veninii lingușitoriă, CR a 
Ge virtutea prețueşte mai presus de toaten. lume, sa 
Pe, gest senină tul vei cunoaşte. de şi nu ii spună, sal s scii nume, . 

Mu



     
Ele samână și sunt. chear-a le 'bugiumului urmă, 
Reunind cu armonie a, pâstoriloi:;cântare. 

Ea ressare, nainteasâ, șatunci vede lâng'o turmă 

Unii cârunt omii care: 'şede sub a.umbrei apârare. 

"Țesindă paneri ii din vergele şi cu mânghâere multâ, 
De trei juni, „set sta apro ape, dulge căntecul ascultă, - 

y | 

Ne-așteptată strâin arma 'adolo. când! nainteast, 
Paqnigii pâstori atungea 'sâ "nspâimântă. de o dată, 
ÎnsvErminiea. frumoassâ: cu rosti. dulea."i saluteasă, - 

A că faţâ blondioarâ ș'aurite_ comnă-arată. - 
O voi! care Dei aice deplină bine-cuvinteasă, 
Paenica lucrare, dise, nu vâ fie precurmată; : 
C'a me armâ nu aduge, nişi resbel nici tarburare, 

Nică la mesteriea voastri, nişi la a dulgea-vă cântare. - 

Mal adaosse lageste: Tată! oare când î încinge. 

“ear toată crunt resbelul cu. focii şi cu-a: lui stirpire, . - 

„Cum în page poți petreşe,: nu credi câ te va împinge | 

"Crudi ostașul câtrâ moarte ş'al averilor repire, 

Dar eli: fiiile, respunsâ, ;„qea -urgie. nu „atinge 

Pe familie pe turmă, nici cu daunâ, nici peire, 
“CA a noastră serâgie şi dossita astă parte, 
Xa turbat'o nig o dată, arma cruntă a lui “Marte. e 

DA 
. , Pi a , 

ii 9, » ” Mea Îmi pi
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să VARDAR GE DUNAREA. 
"CÂNDO ÎNTĂEA DATĂ A SosiTă LA GALAŢI. 

  

CL ficară manină | 

Cu aripi votunde, 

Despicâ spumele” 

Luptând cu unde 

"Po lagiul apelor 

Repede fuge; 
Ochii ? i _scapârâ Mi 

Şi gurali muge.. 

Pe creştetii flutură - 

Cu înfoere,. . - . E 

Moldo-Românilor: . 
Mândre, bandiere. ÎN 

Pe una "Vulturul - - 

Se'naripeasă, E = 

Pre alta Do-Urul :: 

Cornul'narcasâ, . -- 

19%
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Intre munţi şi codrul verde, 
De. furtuni surpată, 

| Plâeșii Română nu sa perde, 
"Cât va ti Carpati, 

Cată 
i Riul 

| Câtu 

N 
4: 

x 

pre mielă iubi-va oae, 
câtă na sta, ! 
pe flueri și gimpone 

Doin'a ressuna e: 

   





., A 

Adi mo ş 
E “oală 

Molta-t9 ARAMA 

      

    

  

m 

XP tunate d de liiie aie, 
Timpul cursu nainteade 
Într'a 'stelelor noeanii ; pa 
Ş'astăgi „prestă-a lumei fă, Ie „i 
“Câtră a omului vicaţă, “ n 

Mai adaoge âncubii anii. ” 

Acestă asi menită S6 fe 

Mai alessti de câtă v mic - 

Ge Roinânii a irecutii; 

În a “Fartaruluir unde, 

'Poate iclile cufunde, * 

ţa i ntre noi sia fost nâscut, “



    

RE 

Dulqă-armonie de pase, 

Care farmâcă și place, 
Ni ressună împregiuri; 

Şi din sferile senine, 

Se apropie trei Dinc, 

Cu mânosii ferică-oguri. 
Î. 

Sânte legi întăca duce, ai 

“Siria deea eapta, spata i. luge 
Spre osînda gelor râi; 
În a două yâdă figură: 

Cu : simbolii de. „Ae6_myvăţături, 
bone o 

„Ge a luminei 6 6 temcia. - : . 

Barat treia lo soaţă 
„Este Dina: „Gea megoaţă,. -.: în. 

" Şi spre scopul cel dorită; 
Acu'n vasse încâre cate, 

„Sub al nostru steagii resbate, 
La limanul forigitii, 

Naii Goleondei mânuntae“ 
Nici & Mecsicului plaie, . 
„De agest odorii mai sânt; 
Prin negoţi, ştiinţe, lege; 
Nol în Patrie vom culege 
Avuţii de pre pâmântiă, - 
Gestor Dine, ce putere | 
Nă-adueiă laudă, mânghâ 
Se dâmii “trainică adâ 
Gelui ce ni-le trimete 
Mulimţir 

aere, ; 

îpostii. Ma 

ca se nu! ncete 

și prin rosti 1... 
rin vă fapte 
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“FUM MOLDOVENILOR, | 
La anul noi 1629, când sa întrodusă - 

NOULU AŞEDEMENTU POLITICU 

[Aelodiea după „Horudii din. Moisi]. 
  

* 

. IF tronul gel de stele, 

O Doamne iea aminte ! 

A fiilor pârinte 

; Ascultă ruga'n ceriii, 

Pe anul, ge acuma . n. , 
Din sinul tâu dereadă, Ă 
Îl bine-cuvinteasă 
Cu ii gel vor urma. 

Nigi casa, nici câmpiea, 

Cu grindeni, cu fartună, 
u fulgeri ge detună - 

Nu ne mai certă, 

20%
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Pre Vassul noii, ce duce 
A Patriei noastre soarte,. 

Linii: Zefir ca se poarte 

Spre ţermul gel doritit. 

Moldovei fericire 

i O Doamne 'ntemeiad'o, 

| Urmașii nostrii vad'o 
ADin di în di sporindă. 

+ 
N 

Ă VPr-A igust ii Pro tector IL 
(Lot harul, şagel bine, 
Ce de la ii ni vine; 

" Revarsel înmiită | 

N
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1HNNUI 

ui MOLDOVENILOR 
LA ANUL NOU | 

1838. 

. Melodica : Good Sare the King. 

Aa 7 “Pin sinul timpului, 

Ce sboară repede 

Preste nocanii; 
Dereagi-atomul 

Şi 'câtră miile 

“Adaogă unit ană. 
" Acuma Îngerii 

Lină menitiu=nii-ail 

Ferice tregere 
_ Câtră limanii, 

În sfera Patrici 

Petreoii Lageferii 

Cursii strâlugitiă. 
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Ca focul radelorii : 
Pre toate stelele 

i A tunecitii, - 

Din plaitiră nordice 

Unui, ear soţul sâii 

Din poarta soarelui 

A râssâritii; 
* PER: 

Manna:a Pronici ti 

Preste câmpiile :., 

Ă rouratiă,. , 

Temis şi Musele | 
Yruntea Moldaviei | 

A cununată, 
Fie dar cursul lor 
În cer iuli Patriei 

Cât șia timpului 

Indelungat ? 

— 2 Si



— 159 — 

BAUE, 

E
 
E
i
 

ce 

- 
Se) 4 

E



   

! — 161 — ” 

- A 

I= MEDITAȚIE 
PENTRU DIOA ANULUI NOU. 

E, iuţala unui fulwerii care. scapârâ î în geriii, N ea 
Ca uni visă, seaii ca unii sunet; Doamne! anil fugii şi peră, 
Cu'nţristâri, cu bucurie, se e e ot tate 
"Tyecii minute” veginigie, + rr i te taran 
Numai cele n'a perită e mr re pd 

Ge virtutei sa sfântă, ce iu 
De agcea agiutâ Doamne, să lucresiă agelăi „ogoră- 
Unden locă de spini se crească productul mântuitoră; 
Ca în dioa de pe urmâ, care mi':s'a însemnatii, i 
Se potă die: cân viață ună : grăuntă-am semânatiăi!. i Di 

   
- | , „5 * - etate a ie oa da îi 

, i ! ! 

cad îs 
PE mec aii 
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| 1842. 
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Bana alţii cadă ei încâ stai de faţă, 
-f Moartea pre fraţi! mel-a sâcerati, | i 

Lumini s'a stânsă, eii încâ în vieaţă 

Pre anul nuoii astâdi ear lam urati. - 

  

Ori gine sumii, oare de ce'imi pâstroasâ | 
Domnul vieaţa înci pre pâmântii ? 
Şi din tunericii &raţia'mni scânteeast, 
Ori gine's de nu sumii agi în morimântă ? 

„1 “Nimic sum, de oii TES tului 
SI Uni firă mânosii. din agest traii al mei, : 

Patriei folosii, familiei ună bunii nus, . 
:Şi ali mei sufetă dreptii lui Dumnegeii. 

. 
J Ca sâ nu treacâ; Doamnă-a mele. dile,-; 

Rogi dA uitârei cele ceam perduti, 
| Imdreaptâ'mt cele care voii trâi-le, | 
„7 Ca să fă ţie şi la fraţi plâcutii! 

> —— Sta . 

 



„NE e ANUL Nod 
7 Ş 1843. 

A  ————— 

4 BI avuţiea, “naltulă rangă sea nume, 
i Nu a ferită pe oiumeni de”mormântă, - 
! Pentru ge Pronica m'a pâstratii în. lume, 
[Ca e se fii âncâ i pre acest pâmântii ? . 

Fiă-care omii ar unii-ogorii aice, . 
De nu'l lucreagă îi. s'adaoge unii ană, 
S8 poat trege încâreati cu spice, a 
Ca s'arâte ca fost bună pâmânteană, e N 

"Fii cumi vei vrai-misteriosii strâine | 
Ge multă minești şi tregi ca ună minutiă. 

|: Speranţa ai spaim' îmi vor pâre senine 
Deâc virtutea'n cale'mi va fi scutit! 

. 

Na —— 

a a aţe
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“25 
î3 oposatati aă anul gel vechii, din genuşa., sa înyic | aaa 
Un” noii Fenicsă, şa "a lui: aripi, S-a “îitinsit non în ceri, 
n man pomana 

Toată lumea îl salută cu urâri cu băcurie.. 

Oare se. în. a anii acesta pentru mine se mai. eri 2 
A 

> 

Poate traii voiosă şi dulee? şti jiledarea trocâtoare, 
AT ERETRIA STIE re DĂ Peer ara 

Caiă 6 iulgerândă se pare ca Ca” deschide ceriul sânt, 

Dar când credi câ'i vâdi lumina în locit de doritul soare, 

"Alai adăncu tunerici încâ se revarsă pre pâmântă. 

Poate Musele, Amorul 7-— juineliloriă lângoare _ 

Ai geacatii, ii me nălțase pă la .sfora' lui Platonii, 
Dar Ia Tartară mă înpinsâ o: jiutere niiorâtoare 

Când eram acum aproape de mongelul Eliconi. » 

 Îngânată î în somnă, în visuri nu putuiit lumea ţel ege, 
Şi dorite florigele vrând ş'aduni adese ori. 
Tregit din visul gel dulşe, numai spini putuiii culege, 

Nu, nu qercit, ei Elicona, nu, nu: vrei dMacum. Amorii, 

> lea are e az . 
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Amiciţiea 2, oare cine n'ar dori cu duioşie ! 
Decât Dina qe-ideea pre pâmântă a fostii urditii, ! 

Mai frumoassâ mai plâcută, geriul n'are altâ fie, 

Dar mai crudă nui tiran când o vieaţâ-a amâgitii. 
? :   

  

Oară-ce lucru dar-voiii astâdi anul nuoii când se începe 2 — 
Adâpostul singuraticti, după fortuni +nti limaniăi, 
Unde n'agiunge durerea ca de lacrimi s€ :nvadâpe 
Nică surisul el cu fiere al ascunsului dușinană. 

, Z . - . 

Acolo pe tot-de-a-una, de se poate ca sâ fie, 

„Aşii dori în somnii a trege uitând şi sc fii uitati, 
Le visegii precum_visat'am. în_xvieaţa'mi_de. junie,-- 

Se îUDEGGI pre om și şi „Patrie, „de_ne-oameni A depărtat, 
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„ROSA ŞI HORMÂNTULU 
- Imitatzie dupre Victorii Ugo. 

  

Ba o rosă înflorit uni. mormântă tristi cuvinteasâ: 
„Ge fagi cu lacrimi, de care Aurora te'ncununeasi, 

| Spune'mi floaro-a lul Amori 2 

Pe mormântul, fârâ saţiii, întrebatai acea foare: 
„Cu agii ge nu aii numerii, o morminte ! ge taci oare 

. .  0ă Caen toată dioa moră ? 

Mai adaoge Ros'a dice: »Eii din lacrimile mele 
Balsamiă tragi şi dai tâmâe la 'nmiite floricele, 

mA - Ge se sue pân'la nori. 

Eari mormântu'i dice; purmeasă soartei sale fie gine, Din dreptă „suflet; ge din lume trecând pasâ pe la mine, 
Ş pi 

ngeră nască ic uitorie 

ta 
e
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Ă - „Pi Cai 

X noamantoud, 

7 . 

RE Sb ormâutulă se încungiură : 
De noaptea multă temută, 
Şi cu velă negru acopere - 

O ţearâ neştiută, 

A lumei dulgă-armoniea 

În sinulă lut nu suuă, 

Eli curmâ toată patima, 

Pre soarta rea şi bună. 

- A duioșiei boqetuliă 

„ Mormânturi nu atrebate, ' 
" Şi în darniă de plângere 

- Sunt țerinilei udate, 

"Omul . ori unde cautâ 
. Altii locii-ș'o -altâ soartă, 

Dă-a trece câtrâ, linişte 

Nu afla altă poartă.
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Câ o sermană inimă 

De valuri sbugiumată. 

Atunci repaosii -capâtă 

Când curmă se măi batâ,- 

iInsâ din. ceriu Religiea 

Nă-aduce mânghâere, - . 

i Ca dupâ moarte, sufletul N 

Agelui buni nupere! | dk ' | A 
IL 

o —Mapritda 
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— (ro Sa” 
E 9 Aa ia ai ea SE oamne-Deule ! fântânâ de vieaţă şi lumină, 

Câruiea toată fiinţa, milioane lumi se'nehinâ, 
De pe tronul fârâ margini: ce! n luceferi scâitecaafi, | 
Dintre logioane d îngeri ţen 'armonie tadoreasă, . 

Ţe deştind5-0 îndurate ! la bordeiulă. umelitii, | 

Unde, în a. mea evlavie templu ție ami Sit, 

De ființa”ta o Doamne, str Alugeaseâ. a me "2 casă; aa 
De altar saăriâcărei fie inima "mi aleasă, e 
În ca-amorulă semânat! ai pentru Patrie, „omenire; RE 

Dâi putere să lucrese prin cuvânti şi fpuire, 

Ca urmând a tale ordini: în cugetii -mântuitorii gi 

Pre pâmentii s6 punti temciulii traiului” nemur itoviă, : j Ş Ia 

  

Bala potir LAM 

Voesii Editia a-2-ea.



DC AMD DE pawana, 

  

+ . 

Sntr-avinele-arditoare  eregtă-ulaibrost şi naltii fenică, 
Vermelă-și urdește-o lume numa'n sinulii unui spică, 
Vulturului place sborul pă a fortunilor aripe, 
Bucure-se fiara crudă în adâncul unei ripe. + 

. 
. 

Așa firea înțeleaptă prin uni farmecii minunatii, 
Pre fâpturâ cu simpatie câtr'-ună lucru a legată, 
Pentru omul este'Patrica a Elisici câmpie, -- 
Unde toate. is' arat şii “ressunâ'n: armonie ji ——__—— 

Unde freamâtulii pâdurei, murmuriul unui: riă, 
Ni recheamnă în memorie datorica unui fii; 
Cum natura înceşte toată-odoarile”i plâcute, 
Așa omul a sa Patrie s'o'nfloreascâ prin virtute, 

es ui 
.)
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A : 
dei nul cel vechii șa, lut lumine, 

În n noapt'-amu s'a culundatii, 

Perirâ'n elii vissuri senine .* 

Ge ani întregii ni-a "ngânatii, 

Însâ din anului furtunâ; 

Romasu-nj-a credința: bună. 

i impul, viaţa, ori ge se fie? 

Unii vissii, fantasticii, unii minutii, 
Ge passă se nu mai tevi,  - 
Deacâ, spre a nu fi perdută 

A folosi-se omul ştie. . | 

Pâw a. nu. irege! n veginișie. 
i 
i Neua, ge 'ngroapâ "vergi "ogoare, 

Vântul ge surupâ pre pini, 
pom Batimei nu's oare 

22%



| 

E 

N 

— 102 — a: 

Ge'un sufletii turbură senină ? 

După turtunâ paos vine, 

În vegi tunericul nu ţine. | 

La. lueru deşi tu mâna'ntinde, 

La care soarta te-a menită, 

De şi furtuna te cuprinde 
Pe „drumul t6ă pass. nesmintitii, c 

Ca. gel i ge lucrâ în durere, 
A, 

Va segeă « cui îndigâere ! 
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DE MODĂ. i 

T + 

45) ii “boeriii? "ce întâlnisă dup'o lungă nevedere 
„Pe ună june, îli ureade, și apoi i dice:. Vere 
Când în „Sasi-al ai odorul, ce. atâta ai vânat, 
'Te uredii; al mei dorite cac'amu te-ai însurva tii ! 
„Aeltenini, Ge vra se dicâ, astă rece mulțemire, 
Nu'nţâlegi pânâ-acum încă ata naltă ferigire ? | 
Nu cumva jugul lui Imenă nu “i se pare prea plicutii ? 
—Nu de, „tot, câși cum se dice, inâritișul la mgeputii 
În nocan de miere'noată = Poată-amarii acuim îţi pare ? 
—Parc'aşa | — — Deşi vera line ce-ai doriti cu “înfocar e, 

„Sufere pe” tiran casnică, ce-ai câtatii, acuma ai, 
“Şi precum provorba dise: sub pantofla. ci să stai, 

D
u
 

I
A
 

Mulţemește-te o vere, ca acel barbati cel cheamă: 
Cavaleră de ordini multe şi soții d'o frumoassă damă. 
La alegirea Eforiei și la visite. booriit,-
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 Îmcâtă prin cea leg: âtură, ce mi mihea anii Par 
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Dar tupilii în casă șede ca paingâni în ungeriii, - 
Aşa poate şi la tine ?.— Talent ară-a me soţie, 

Amii luatii eu dănsa'n' destre sate trei șo răgâşie, „ 
Delieată, frunuşică, învâţată,— Minunatii ! ă 

—Ba nici cum ţoii spune vere casta chear m'a desperată! 

Spre râii toate le aplică, şi m temă că morii irepune 
A ci graţii şi talente ce sadmirâ cu minune: . 
Eaceâ d6ţi alegi feme, cen Eiiropa a învâţatii. 

St trâcască, accea fată ce'i crescută în ună satit, 

Langeputi când ai vâduto, inima gea fermecată, 

Prin a că ochi fu străpunsâ,. de Amorului sâgeată. 
I diceamii c'me luceaferii, şa, vicței melă odorii, 

Atunci juramă câ păstra-voiii sentiment nemuritori; 

Între graţii, dule vorbă, suspinâri și fantasic, - 
Prin romantice avanțure aimii agiunsi la — cununie, 
Norme . 

La acea di şi acea oarâ, ce în veci voiii blastamaj. 
„De când viaţa mea senină sâncepu a turbura ! 
Prea târgiii vedinduimi cursa cramii se lasi, toate gele;- 
Dar parola şi — trei sate, ce's vecine cu: a mele, 
Ma fâcut anchide ochiă, Timba me a. ferceatii, 
Amii subserisii cu mâna actul ȘI cerbigeain j jug miam dati. 
„Punetu întâi: n. mea mireasă a 'sedea,. nu vra la țeară, 

Earna'n. lași, la Dă strâine, se petreacă toată „Vara, 
Puncti-al doilea, tei ut ai, saibe aci netonit, , 
O caretâ cui livrele, ună costiumii de amasonii, 
Casâ comodă nu ingust, cubincte și salo anc, 
Seminele, galeri ic, statuoto. ȘI “coloâne, Aa | 
Pentru dâns apartamentulă hear în. faţă luminosit, 
“ar stepâmulii casci aibe o camaiă camii în dosă. - 

Unii puetii încă „provedutiai, nu de placă pentru un mire 
Sâ'ntornii destiea cu' dob: îndă la unii casii de-desp: iurțire, 

“adisii, 
În cesti timpii de libertate, între sela TI mo vedă înscrisă.



Vine gioa se purcedemi, Doamna n mea "i i de reă umoare, 
MA întreabâ cu ce mergemii ?—C'o caretă,—po ressoare ? 
—Pe ressoare! Nu pe arcuri ce acum s'a fabricatii 2 
—Norocă câ aşa trâssură în cârți unul a jucati, 
Cumparat'o-amii şi eaccâ: sâ purgedemii, —dumisăle - 
De o-dată nui prea bine, o apucii istericale, . îi, 
Amiă remasii pe diu'a,. doua. În' trăssurâ sta uită, tt 
Lângă dânsa se aşeadă câţelușul favoriti, o SI it 
Pună cutii, o tualetă, ună vasoniă. cu floricele, , „i 
Seculteţe, gavanoase, cutii două; cu capele, *- - i 
Gaiţa, o stancâ şi uni cântăreții canari, oi 
Unii albă șoareci p'alisid, ş'unii bucală plină de noctarii, 
Voiii se întru în caretă,. dar tot locul este plinii, A 
Luăiii cuşea sub-stioarâ- şi cățelul punii.în. sinii. E: Aititi 
Amiă purgesă, dar.a mea Doamnă; şede'n colții posomorită, i 
Ei tacii, numaicgaiţa ţine coniversaţi:amorțite, int 
Dar în urmă Doamna. ntreâbâ; Oar&avemi burii bucatarii ? 
Amii drâguţă !—. Ge 'drâguţă 2— sâ'mi! dai titlu ordinurii, : 
“Te rogii se maudii dă-acuma: niștă-asenienea.. ciivinte, 
Că-a, rdoșilor de .ţeară - complemerită- -aduc!, aminte, 
Amiă tâcut, 6 grea tăcerea : dar, mai râu'i: muruiura; 
Înse, ea de bucitarul edr începe a'ntreba, i: “1. tii teii 
— Țiganii este;bucatariul;— crescut în .casâ:la nor; ! cristi! îi: iii 
— Vai de .mine-und' agiunsamii! s& inânîncii: de' la, cioroii! sf ru. 
Se nu vâdii la mine 'Curte ligeoaele spureate. i! ... pisi ta 
Uni Francesă îmi adundată; se'mi lucrede la bucate, : 1: isi 
Cotelete, blan-inanjele, dupre alui Nod plană, ; îti: sit 
Peștele se'noate'n lapte, friptii cu pene vrei fasanii, .. 

„— Dar serviţul imessci.este de . Sachsoniea, Sevr” ai. China. ci 
A cristale de Boeinie pentra prândi. şi pentru. cină, + 
Figurele, floricele. de dragant şi de, sahară,-! a 

Şi uni templu und'Arorul arde irimi pe altar ? 
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—De âquate na nică" Uhaz— înţelegi ce. bucurie; 

Eticheta provinţială m& aşteaptă la moşie, - 

Massa plină de pastramuti, inpte-aeru, caşegvalii, 

Cu strafide, turtă. dulge yre'i semi. dai poate ună bală ? 

Însă eartâmă,. Sintore,. câ -o riobilă soţie: 

Nu & vrednicâ d'onorul şi d! așa galanterie ! 
„ —Dup”: asemine 'sâreasme, care foarte. m'ă pâtrinsit; 

Eaccăn urmâ câtrâ sarâ, la; moşie am agiunsii, . 

Casnişii nentimpinară. cu timpani și alâute; 
Pe vâtavul ea respins'ai; când"vru ntâna s&1 sirute, 

Stămi la scarâ, Doamna esâ cu gaița şi cu câțeli,:- 

Recomândii p'al nostru: parohii, 'nigi nu caut. la, elit, 
—Unde'i sala ?—ge camară 1. Nu'i de. prândii, nişi nui de cit! 
„Nu încapă aigea oaspeţi: de .pârechi nişi o dusinâ, 
Ea salonul de conțerte, şi agel de convorbitii ? 
Em se mergemii mai departe, undo'i agel de dormiti? 
Cabinetii de toaletă, altul. -pentru camarier, 

Bibliotica mea, undei sâ aședii unii globii ş'o. sferâ ?-. 
—După cântecii, convorbire, :în camarâ nă'omiă culea,: 
—De dormiti, m 'rogi, -se dibe fe-cară-odaea, sa, : 
—Ear grâlina ? —E livadă, gă-a plântată. a mea strâbună. 
— Scoate pomii râdâşii şi tufară- din Agli' aduni, 
Unii rii limpede: prin 'earbă s'aibe curs:a murmura, 

? Ca în chiosc, sub unii vechii platan, se. „poti dulce că gata; 
» Eacea-a-doua di începe cu reforma radicală, : - 
Trei 'stafete 'n diua'geea a trimisi. în: Capital 
Neputânda-mâ opune de: acasă ami: fugiti 
Ear cuenana se apucâ: de; sfarmatii și. de: sidită, : i 
Toate cele 'le răstoarnă, : din loci toate :le strâmutâ; 
"Pestă-o lună a mea: casâ, în: palatiă: fu prefăcută, . -. : 
Pe pâreţi tapetentinde, și: covoare: pe parchetii,:. 
Draperiea la fereastâ, pentru: planul cel: cochetă, . 

. . 
so.



9 | 
_ Noaptea! n (liuă o, preti age, toată diua parcă sart, 

Încătii diua prin tunericii, ei plâ.:pii soarta Gea amară! - 
Nui dă-agiunsii: câ eatâ cârdul de la Iași s'a adunati, 
Cavaleri. frumoși și dame, dregători înalți de stată, 
Bali. cu masge, şi supele, cu. o. musicâ streină, 
Doamnei caşei presidentul trei toaste le închină, 
Adiutantul tot deșeantă, vinul. mei de la Cotnari, 

- A şampaniei rebele dopurile'n acriă sară, 
„ Bar soțiea mea, „pe tronui și: contessele streine, . 
Vedindu-mâ cum mâ sbugiumii: își faci semnă, și ridă de -mine. 
Sara, dai. focă d'artifiţie, oaspeţii sa îndesită 
La ferești şi la balcoane, o rachetă a sârită, d 
Şi aprins'aii a mea arie, undă. avemii ciredi de grâno, 
Arvonite de Pandia cu o. mie. de țechine, | 
Alerg, focul sâ:l.potit stânge, m'am. arsă, nasul s'a, umflată, 

„Far soţica mea, vâdindumâ, de ri:să. mat c'a. leșinată. 
Când trompetele și doba uni: vivată din nuoiă:resunâ, ! 
Oaspeţii ca nişte grauri pe moşiea. mea s'adună, Da 
Trecând larma, dică soţiei:— :-Cheltueala a sporită. -: 
Par ca plinâ de mânie, „de. trei, sate mi'a vorbiti. — 
— Dar nişi nvuă n'ar agiunge ! De'i aşa. pe voeaţi fie, 
Să nentoarţemii la Iași eară, se m'aşegiăi p'economie, - 
Aședatu-ni'amii. aişe, înse dupre bunul: toni, 
Anul nuoi nu: poate naște. de nu'i fagi revelionii, 
Enigi, Miculi, descarci de presontă-a, lor .dugeană, 
Şi în casa mea, s'adună! d'oaspeţi vechi 0 caravan, 
Beit: șampaniea, s'urcasâ: buni sâ fe'n noul ană, 
Ear ei dică : go Moldovanea, să. râmân tot Moldova mi! 

e



  

“SA TIRA. 

 asupeaa Santa: 
IMITAȚIE DUPRE BOALO. 
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dintre câte dobitoace sint urgiten lumea, toată, 
Ge se iârâă, umblă, -sboarâ, şintre. cele: care noată, 

De la Iași pânâ la! China, de la Nordi pân la Marocit, 
Omul este, pare-mi'-se, cel mai are dobitoci 2 

Audi cum câ mi-se gice:. ma e: unii verme, o furnică, 

Târâitoriă-limbricii, gândacul, ce nu -sîmte mai nimicâ, 

Capra sprintenâ, şi uliul, taurul rumigâtorii, - - 

Ori mai multă minte s'aibâ decum omul gânditori ? 
" Nendoit € adevârul, și mult viednicii: de. mirare, 
Dumnedeii' a pus pre omul în naturâ cel mai. mare: 
Câmpii, codrii, pomi şi plânte pentru dânsul sunt, 
Și lui numai, spună, câ mintea. datu-"i-s'ai pre. pâmânt. 
Așai omul din urgire dânuitii «i fost cu minte: 

. Chear' de-agea, aici câ omul este tont şi fâr de minte,  



Asta, gici, gimilitură „care Satir'aiă scoruită; 
Pentru lectorul a vostru ce a ridă-ar fi dorit: 

"Dar ei gerii dovedi î în formă, earnu vorbe cendoele,. 
— Bine, eați-m6's . ascultă,. So'mi respundi la toate cele: 
Bimi ce este înțelepciunea ? ?— Cuget chear neschimbiitor | . 
Ce nu! turbură "niinică nat aprinde vre ună dori,” 
Carelen a sa lucrare mi înget se înainteasâ, 
De câtii giudele la, sesie ce s! așteaptă pân' I ameadă. 
Dar acestă-alesse daruri ge pre omii îli faci mintios, 
Decâtii omul oare cine le întoarge tot pe dosii: 2. r 
Câgi furnica !n toată vara regulat la. arii vine, 
Umplă-a sale magasale ! pentră-a ci nutreţ. cu grâne, 
Şi îndatâ ce Borea atmosfera a cuprins, 
Şi pre vestede ogoare a dat bruma și a nins, 
Gândâgelii agesta ageri în tunerica lui casă, 
Earna gustâ proviântul: care vara adunasț, : -:: 

"Niși îl vedi vro dinioar? în umorul schimbâtori, 
Primâvara'n nelucrare, ea'napoi sirguitori. -:+.. 
Câutind pe gerii. nutrețul prin ogoare și grâdine,: 
Seaii zecând în lenevire când Berbecun Dochie. „vine, - 
Îns6 omul nestatornică, ce mintios Lai: giudecat, [ 

"A lai planuri ş'apatituri le preschimbâ ne mgetat, - 
A lui, inimâ plutindă între dumeriri o mic, 
Nici aceia ce dorește, nige, ge nu vra elă:se ştic, 
Geia gentro di iubește, o respingă-a „doua-di. “) AR 
S8 mânsorii cu o femee, ge:pre altul ariubi! 7... 
De agiuns alţi tonți sunttemâ de vorbire scandaloassă, 
A fost glisii îusurețelul în fantasia duioass, '.î.î.... - 

Carile numai de o lunâ prins în lanţul câsâtoră, 
"Crede câ chiar pentru dânsul a, lui Adam Urditorii, ; ; 
Plesmui din alti coastă o femee cu credinţă,. i 
Ge cu soţul ei se aibe tot o voe.șo dorinţă, 

e î
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Eaceă omul precum este, adi negru, nrâin alb de tot, 
Streinii este câtu'i dioa, ear noaptea. vu patr iot. 

Prin confusii p'alţi încurcă și pre sine n. desnoadă, 

Din minut în minut schimbâ de ideie și de modă. 
Dupre. vânt și el sâ'ntoarnâ, eaccâ'l vedi câ poartă traci, 
Astâdi "coif, măine fesii roșu ear pohnână-un comanac, 
Dar cu toată-aceste deacâ, Pai vedea cu ge. plâgere. 
Il pre sine se îngânâ în mii tumul şin chimere, | 
Pareă lui descoperitaii Natura al ci secretă, . 
Ca cum. numai pentru dânsul s'a urdit acest planet. 
Dice, câ 81 este domnul de' nmiită-a lumei gloate, 
Gine este la'ndoeală ? mai adaogi 2 l2a,- că poate, -: 
Gergetare nu încape, oară-ui. ursii în. groapa sa: 
De un câlâtorii- seaii gesta d'agel urs va tremura 7 . 
Oare dupră-o capriţie şi a -Beilor fermane, . - 
Leii, tigrii deșerta-vor ţermurile „Africane ? 
Împârat numai de nums, care dâ altora, lege, 
Aist domnii de animale are mai mulți dei un rege ?. 
Câ ambiţiea, amorul, avariţiea, ne'ncetat . 
A lui cugetii ca pe sclavul: ţini'n fere. înnodatit,. . 
Abiea somnul, obosala: a “lui gene le. „abasă, : 
Avariţiea i dige: caccâ “timpul estă-a deșteptassâ.--> 
En mâ lassâ.—ba te scoalâ !— Nwmi. strica uni dulge vissă, 
Neguţitorii încân- pieaţă 'nişi taraba n'a deschis, 
Sâ nuţi passă, iăte scoală; ce se faci „câ încâi râge?:.: 
—Din o margine la, alta tu ogeanul petrege, , 
Se aduci de da China; porţelanâ din Iapon, . 7 
Cate de la Martinică, de la Goa -chinamon — : 
—Ași putea se mâ astâmperii, „Cavuţie amii eii mare.—.. 
—De agiuns nui nici o. datâ; so aduni fărâ - mgetare, 
Se nu cruți minşiiini nişă crime, calcă oră ge. giurâment, 
âtea, sufere și foamea, salt: te' culcă pe pâmânt, : ED ae Iti 

. N 
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Porâ mobili, forâ-casnigi, se mânângi numai legiune, 

Se nu pergi ună banii; mai bine lasă ca se-te sugrume, 
L'agea asiâ-economie ? Ge” în capă nu ţa intrat, 

"Câ moșteanul tâii în urină îngreșet și spulberat, 

Folosinduzse de banii ruginiţi sub a ta, cheie, - 

Din Masil baron s'a face şi contessâ-a, lui iemâe ? 

Însâ eaccâ dara vine, Marinarii chem merci, o 

Deacâ doiul avuţiei nu saprinden peptul teii, 

Vine repede ambiţiea, ca cu ccata ei te cere, 

Si din linii a lui repaos te râdică în putere, Ma 

'Pe trimeten bâtalie, undă-un ălonte de ună funtit, 

Ca, se ici o cruciuliţi din teafâr te fage qiunt, ' 

“Waflând moartea timpurie pe a fortejei parapete, 
Cu braVura nemintioasâ, umple faţa-unei Gazete: 
Mai înget audă câ'mi diceți, cu şegalnic așel rost, 

Astă smintă tot:de-a-una a Lroilor a fost... “ 

Deşi tu credi câ Alecsandru cuprins fu de 'nebunie ? - 

Spulberaticul, 'gă- Asia preficus€ în pustie, . 

Însetat de streinii sânge, triumfator împârat, 

Câruia; întregii pămentul nn'i se. pârea d'agiuns lată 

Alecsandru nâscut rege a unei provinţii. bune, : 

Pe care ar fi putut'o guverna cu nţelepeiune, ':. “, 
Pretendând ca turuetecii a fi într'a Gregii Dei, .: 

Alerga chear ca banditul ce nu'are câpâtii; 

'Târâind în-a lui sfită a'resbelilor urgio,  - 
A umplut mai lumea, toată. de :mâreațai nebunie: - 

Fericit, deacâ pe atuncea. spre ferire de scandal, 
Ar fi fost în Macedonia. de nebuni: un :ospital,- -. - 
Şi can casâ înitâritâ. Epitropul sei cu minte, 
Dupâ un consult de Doctori s61. fi închis de nai. nainte, 

Însă, făr'a' ne abate în labirint tunecos, : ::3? i: i: 

Se privim amu pre omul din punctul seii gel frumos.



A , SE 
Numal elii spună câ petrece tot statornicii în. cetate, 
Că se poartă tot dă-a-una cu maniere delicate, 
Îşi alege gubernatori, magistrați şi. Împârat, - 

„ Observeasâ rândueala şi legi. bune ce şa dat; 
Adevâru'i, en ascultă : fârâ legi şi rânduele: .- 

- For Aprodi,. Regulamente şa Iustiţici corcodele, : ) 5 : 9 

+ 

„Nici vădutu-s'a vo dată; pă-a lui damă un papogală, !. 
Pentr'un acti de necredință s'o cheme la. tribunal, - 

Ori vedut'ai vre-o dată un lupă hoţă la drum pândind, 
Ca la noi precum se tâmplă, pe unii. altă lupă : despoind, 
Mai puternicii sâ se facâ, ori pe altul. învenină 
Ambiţiosul lei, şi ţara în partidi oară-o: desbin? 
Oare ursul în pâdure cu altii ursă s'aiăi încruntat, 
Uliul oare pintre nouri pe un alti uliă a vânat ?, 
Şi în Africa barbarâ,. nişă o 'sâlbatică fiarâ. -.: 
Ca sâ prâde și semparte n'a stirpit chear a ci ţcară, 
Leul contra unui altă leii -a lui frată-ai pâmeântean,: 
Nici o datâ nu se luptă spră-ași alegă-un altă tiranii. . : 
Animalul gel mai aprigă, ge se află în naturâ,: 
În acel ce'i semâneasă vespecteas'a sa figură, ! . 
Impetul turbârei sale îlă 'astâmpâre în: elă, . tut 
Vo şicană, afront nui: face, nu! : procheamâ 'la duelii. : -. Vulturul de pe ogoare degiusală nu pretinde - :. -- -.:. 
Ca din osteneal'altuia, de ernat: s'aibă, merinde::..: . 7, .: 

Ş'unii assesor patrupedicii.. gindecănd. cu ușa, inchisă, -.;: Nu încheis o sentență, ge rămăne nuiniai scrisă, - Gi, fie-care 'm repaos cu veginul: animală, ....: ... Cariera sa. petrece iâră gerte:şi. scandală...:. .,: pipi Numai omul, singur omul, patimaști -fâră: rușine, :. Ai i Inventeasă inii sistemuri. se. sugrume pe alt sine, ir: 7 ac . A ay să Nu'i de agiuns că prin Satana. a; lui; înănă a: frămăntat Pugioasă, cărbuni, silitră; și arme. a fabricat, i: e.



Mai lipsea | can a lui furie se încurce lumea toată,; 
T'advocaţi, consulți de Jura. s'adunâ flâmândâ gloată, 

Ge uri prin paragrafe de paingini unii tipică. 

Unde'noată gelii puternicii şi, se “ncacâ Gel “înal, mică. ! 
Îmi digi car: încetii o frate, .o calomnie: celți agiutâ ?: 

A lui sminte are omul de nu mii: "macară, 0 -sută, ui: 

Chear ea, Marea, valuri: are de . -Capriţii.; înâscutii, ,. 
Dar virtuteaii gea mai mică viţiile a'ntrecută. . 

Ori nu omul ce tu critici, “ageră, plină, de ghibâcie, : 
Cu a lui spiritii resbate; prin pâmântii şi prin” târie,. .. 
Ogeanul îlii petrece. dussii de. aburi şi „magneti. ÎI ReE 

„Nevâgutele cunoaște și nţelegă-ori ge secretii.; -... . SEE 

"S'acum omul în o clipâ prin electrică. scântee +. E ae 

Pân” la marginile lumei transporteasâ-a, saidee,. i. i 

Înpâtă: fulgerul, lumina, ;! și oricare, elementii : x 

Sa făcut şerbii și ascultă de-a omului talentăi.. : 

Dobitoagele :aă oare Academii de-armonie E 

Înflorește pe.la. dânşii vro ştiințâ-ati maestrie ?.. .. 
Vâdutai la ei, unii Doctoră, filosofi. seni, „publicistii; 

Vr'uni spiţeră, chirurgă,. aă moaşâ, veterinari şcaii dintistii, 2 

Şarlatani de toată clagsa, ge'ntr'o. Jimbâ'ntunecoassă :.:. ai 

Alte vite'nveninoasâ cu reţete. prețioase ?. E 

Dar-apoi fâra desbate; deacâ, omul priceputi. Mea 

Ceva “ştie, de vro datâ:cu temei gev'aii, ştiuță, „4; -. 1: 
Fâr ai pârtini nimică, en respundo'mi:, | buneoarâ. :ii..; « 

"Omul în timpul de astâdi, „după. meritii se!mâssoară ?.-. 

— Vrei magnații: Capitalici P a ta ușâ.ca sâ,vie, îi, iii, 
Dicâ-unii tatâ câtrâ, fiul. ge'ncâ. pâriă | n'are'n „bârbie; ai 

Lassâ cartea la celii mişerii, . tu. adun: banii la pai, ţ: 

Cinşi la sută po;0 lună, oare „câţi : face, pc, ană2. ă îi : 

Şease-deci, — Bravo! bâete, toate, știi ce se cuvine, E RE 

Poesii Editiaa 3-ca,! i: m: e 
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2 a Li : a Ă , a. ai Fâtul mâă te .practicease: în inctodă dă-ă numera. 
Condica de Dar-avere fie Evanghelia! ta! 

. - pa Gergeteasă ce venituri Eforia ară-a "vinde, aie i 
Cum tigâţe şi neghină se: amestici Aa meriride! i 
Şi moșica dânuitâ. la unt Sehită evlaviosă Ai 
Sâ producă fumă de Sinirnă, ţie! Olandasti folosii: 

Câtii onorii şi cât'avere! vor se' ploac preste tine. - 

Fii evrei, cursară, şi aspri, aibi o 'iînimâ: mcâlată ! . 
„Fâră cugetii: și ruşine. adevâitii nu di vr'o' dati i a 
"Nu cumva ca tontii la pungă; galantonă: dini sentimentă “ 
Sâ te pui chigeși scai: martoră fâr'avea unit bună presentă - 
Preste legile a ţerel tot :plutindă Gu. ghibagic; a 
Prin assemine metoduri: aduna=ver: avuţie;, : -: a _ 
Şi atuncea vechiul nobilii cote: denumea giocoi, * a 
"Cu respectă va să tenşire între” nobilii giIrâtor.: 
Se vei. cum va sâ te chiems'lă' partigi, la. soărele, 
Sâ fii ginere te 'noadâ în' amorului Tâțele, ii N d | 
De 'ai fi cam bruntla: faţă, şeiopă 'de-at A! citintii seat gebossă, | 
Aurul respundă-ună aburi geto” faţe Fâtă-frumăssă î- 
Merită, ranguri, cu virtute Şi resbelica bravurâ,i E 
Fâra fi urmati la, scoale: minte: aleşi nvaţetură tai 
Favorită geloră frumoasse, fericită ver fin Amoriă, * | 

"Pe când sârâgiea!n oriul” îagroapâ' ori! ge odorăi  : cata 
Pervenitul camaratii; pe al' seă fii âşa mdeamnă; -: 
Si s'adune milioane astâ”: cale îi îniscamnâii -. e. 
Şi asta tu vei: agiunge de şi altele au şti, 4 

| 

Decâtii: dor și: doi faci "patru: scoăte'-unuli: rânânit încă 1 * 
Și cu metodul ist 'magicii în os? câre cariâiă, Dc | 
Uni' agiangi în Capitală, “alțit stai 'la bazică, fi iti 
Poftimii deacâ dupâ-aceste încă 'ai gusti dă-a! învâţa, 
Pestă-ună tomii: latin” ai elinii noaptea, di a: assuda; 
Se descurţi din vechi hârţoage uricul d'antige giite; - -
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Scaii fiindu'ți mintea plină ;de evlaviosul delă. *. 

Între dogmele religiei se așterni-unii paraleli: | aia 

Sa descoperi prin. analisă, prin Algebră şi "Chemie + 

Picâturi în ăerii câte, stele. câte's” în: tărie? 

Ca orbită de-atâta calcul, uni Megenasii . inghâmtat, 

După, atâtea ostenele, -priimindu' ți tomul legată... 

' Întrună marochin cu.aură, ..qe de tine i. se dedicâ, 5 

Pentru toat mulţemitâ: „Mersi Domnule, sâţi dicâ. 

Şi copii d'un Hlosof,:qe: ţara,. a. luminatii; _ 

Pi 

a 

" Moşteniniluii numai;nume se nu; uibe de. mâncatii'! 

Apoi spune'mi. frâțioare; deuc'un omii „prin a! lui “faptă, . : 

Prevâgindu'şi greutatea câ nu merge'n calea „dreaptă . 

Dear avea, elă. “giudeeatâ : şi nar-fi la minte orbi, : 
"Hulubi mar gere să. „fe, când. nui alta, decâți.. carbă: 

Ge agiută lui Vintilă, „Ge visseasâ..numal: stele, ” 

De şi critica îi strigâ; nu mai serie „versurelo,.. ; Si 

Eli cu Musa favorită, de.un şchiopii „Pegasii purtat, ., 

Cântă, serie. forâ ștâmbâiriă. a lui: versuri ne'ngetatii.. . |: 

„Prin a cârora. getire, ;vrând,;saducă în mirare . ii. 

Pe pârinţi, gaspeţi, și ;casnigi' i, adoarme. dioa mare. “ 

Când uni asină fr'ambiţie de :naturâ. învâțatăi, | 

La, instinctul gel -conduge; pururea :ș'a. conformat. | 

Ş' urmând datini ge. patura iai „dată „spre; 'olironomie, . 

Le urmeasâ, cu rabdare nu: mai. mult de 'cât-cât ştie, N 

Şi “cu voaşea sa „bisarâ; în capriţul cel. deşertii ;, i 

Nu pretinde ca sâ: facă, cu canarii un; icongertii.! d 

For se aibâ giudecață,. Asinul scutiti de frică, 

Pe înget dar sigur: passâ;pre îngusta, sa; poticâ, . : 

Pe când uneoareu, omul, ce; a, mințci are. dară, î... 

Dioa mare dâ în.groapă, de, și. poartă ochelari, + 

Mâină-ureşte ca: veninul, geea,, cară-adi âi plage,. 

Gele-ge-urdise: singuri. le; „preschimbă,, ie Adestare.: 
. 

« . 
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„Oare oile scai caii ise'neriijesoii : d'un! nâiidrocii,. ... 
"Când saduni la pâşune' trei-sprâ-dege la:uină loaă:?..: ; 

* Turburâ-se a lor poâ. când'un cuci la stănga: cântă, 
Vede omul vre o dată caprât:veche 'ge 'descântă, -.:.. : 
Oare: din cochetârie/pliscu'şi: dâ'-cu. suliman; ana 
O -bufnâ gei canr trecută, ca să placâ-unui “notain 2 
Omului ca unui idolii, nici o vitâ:se înclină, --::! 
Nici so apere: se roagâ, de 'o fiarâ; râ,-streinâ,. -:i 2 
Însa omul în vechime, ipohondră,- fârâ; moral... 
Închinatu-s'aă la Idoli' ce'i: seulpisâ în metalăi....: !. 
Cân Egipetă se vâdă ş'astâgi teniple-mari: și piramide. | 
Unde s'adoraă cucoare;'erocodili, boi şi aspidez., 
Tă-audă cf'mi digi: Ein: frate ge'răi 'hişiri timpul aiiticitr: | 
Sâmi desgici prin mii sofisine adevârul cao'l gică, ii 
Câ omul. chiar agel nobil;-:doetor de'filosofie,::? ii: i: 
Mai gios la, sa gudezată “de 'dâtă asinul''să fie:? 
Decât asină,. dar: ge arc îclă: să'-fie rdefiimăţ. ir: PD 
Şiutre' toate animale 'caisâ'l “ideii nemncetată ? +. 

- Deacâ smintele: a noastr âr voi:iceriul să sehinibe,:-. --- 
Şi spre a noastră îndreptare" “iar da 'darul iunei :liiibe, 
De ar dice în ausul “e le 'cugetă încet. i, îi.     

Frâţioarz! câtă-ar dice ! :ar fi chiar: de::spârietă |: --.. + 

Gă-ar dige în “Tribunale, “unde vede tăâtă “vara, 
Giudecându- se. Regeşul în locihiisa- Ga! sâarg: ti îi 
Ge ar dice de pârinţii. care-a |Pâtiică viitoră, si pu. 
Cu strein' idei şi :lăpte' da 'se crească “fiii! loră::- îs tii 
D'epidemila morală ice 'a dat''preste giuninie;-! m it 
Ge în fie care lunâ:schimbâ' modă, trăiă şi pling «i 
D'unde. prefăcut la formă: se: întoaiinâ” poliglot... 

        

Buni Franqesă, German şi! Elisii, dar, nu Roniânii patriut! . Ge ar dice câ vecinii se sfâdescii pentru-'0' peatrâ,; Câ sâtenii ce ni nutră n'aii- decât 'cenușâ'n Vatră 1
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Ori ge-ar dice a lui cuget de-omul nemulţemitoriiă, 

Ge defaimâ ş'apoi mușcă p'al seii bine-fâcâtoriii | 

. De şii din Iaşi carii parcâ pă-a Qitusului grea calc, 
Ca, cum strechiea ti sâgeteagă tuga npungă la deâl la 

_Nesmintit atunci mag: arul, qe-acum este misantropă, - 

Dă-ar avea el acea limbâ că-avea'n timpul lui Esopii, 

Tânguind pe bieţii oameni, nici voind se fie” n loci, . 
Dei. c âr e dice: : Omul :este .chear ca noi uni. dobitocă !- 
SA . ei vi. ă [a pita 

> 

    

pe
 

rale 2



  

Cairă unul ge promitea “mult si nu nplinea nimică, 
. 

dupre 

Aa MARȚIAL 

a , A 4 | 

i tuncă când rogă ceva sâ'mi dai,” . _ 

îndata: mi dă, seaii di câ n'ai | 
| „ Agia'mi placii când ceri, șimi daă, . . 

- „Nu urâscii- p&acii cemi dici: câ nai, 
| „Dar tu nigi dai, nici gigi câ n'ai, 

Spre-a'mi fi datoriă, mingiuni îmi dai! 
7 

, 
. —— po 

. 
sa





— SEGA Ga aaa. | 
ăi „ÎNAINTEA GETĂȚEI NEAMȚU, - Da 

[ice ă | , : ag a 

: ti 
Î, cetatea pârâsita, care , de pe munte 

Câtrâ nouri încâ'nalţă 5. câruntâ: frunte, : m Rae 
Unde trecâtoriul : şastâdi, cui respectă se mchinâ,: Ie 
A domnit o dinioarâ, vechea. Eroină, vi 

  

Pe atungea, se lupta pâstoriul Moldovan - ii e . 4. [bis]: 
Şi „țara şi apăra chiar ca uni aprodi oștean ! A 

Ea avea ună fii puternic, Stefan” ia, fost i nume. 
Prin agest domn strelucit'aii Patriea noastrâ'n - “lame, EL 
Patru-degi de biruinţe-lauda i i adunasi, - i 
Dar o gi schimbândâ soarta, ol î învinsii remâsâ: -: --.: 
De şi lupta-se atungi păstorul: Moldovan | 
Şi țara'ș şi apara, chear 'ca ună aprodi oștean : ai 

ui 
, De mii cete fioroasse Patria a fost cleată, 

Şi de sânge a ei ţerină era. adâpată,: isi ta to 
Monastiri,ugetâţi și sate fumegaii aprinse; îi i 
Cu bâtrâni, gemeaii și -fete în 'obese! strânse. * ini ci 

d pp E : Dar ne "nvinsă era pâstorul :Moldovan'. i 4 [bis] 
Câ: țara şi „apara chear ca unii aprodă o oșteanăi - 

Încruntat ca leul Stefan voind” sG resbune, 

Înc'o data pre oșteni merge s'adune, 

Pocsii Editia a J-ea .



, 
[N 
1 

      

4, 
1 
1 |. 

  

“În timpul celă cuimpliți, ună sufletii Moldovan. O 4 

, 

94 

a 
Mai întâiă înse pre muma va se “tmbrâţoșese; 

Şi pre fiiul sei de bine vra se cuvintese. 

Câ pe atunci 'a fost ort care Moldovan, 

Duiossii- părinte, fii, barbat și „aprodii” “oștean 
5 N 

Câna de di se luminase! cu a; ui putere | 

La, cetate Stefan vine şi -iutrare» cere, ; - ai A 

[wi 

—
 

. 

Dar Elena inimoasâ. de pe-muri “i. dice: | 

„Porâ triumf se nu intre fiiul mes aice !* 

A fostă şi la formei ca la aprodi, oştent | | . VE 
m: d . 

„Fiiule! înteia oarâ te adi. forâ- vântâi, : 

»Tot-de-a-una tu învinsai. cu: „dreptate. sfântă 1 i 

„Ei nu potă. astâd "deschide a cetâței poarte... Lu - 

„Pe Eroi în câmpi aşteaptă -glorie sea moarte.;;! +. 

în timpul celă cumplită. ubii; ;sufletii Moldovan. :.: |, 

A fosti şi la femei « ca la aprodi oşten: ! i i 5 [ 
pie 

„Mergi, adunâ a. ta oaste, shboară spre. peire,. 

„În a ta virtute Patviea afle mântuiv Cf: aa 

„âstu'i singura dorinţ voea; mmnicel tale. pt 
   

„Dei câdea, şi eii urma-voiii pe a. morței .cale:€.... 
“În tipul gelii cumplită, unii; sufletii Moldovan Ni . A: 
A fostă şi la femei ca la aprodă « oșteni ! ( 

Li 

Stefanit resbâtut la sufletă. pre ai. sci adunâ,. 
Se repede ca fortuna,- ca. un: fulger. tunâ.. N 
Duşșmanii. uimiţi de spaimă, luptă, dar nu scapi, 
Şi pe. țara mântuită cu-u, lori sângă- ea 7 
C'atunce se lupta, pâstorul Moldovan, pp 
Şi țara 'ș ŞI mintuea ca unit Er că ostean . ii : Va 

. 
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— DOGMA ȘI Taină 
SUBU UN TE. EPLONU 

Val sahastrului picioră NI n i ! 

E lacașul gel cumplită; 

“Unde Vulturul, ressunâii : 

i, 

fi Moldoca. 
7 
au   

  

Intre peatră detuietă: „i A 

Vedi 6 stâncâ-că-ait tost' fatâ” 
“ Îi i De ună mare Domnitoră, i :: 7, 

Acolo de rea furtună ::, i i. 

  

   Al sei cânțecă amorţită,: 

  

„Agea Doaâmnâ 8: Doclhie, Esi 

Dege oi, a ei popori! 

Ea Domneasâ'n visunie 

Preste turme, și pâstori, ;, 

    

mire be di eh 
II dy 
te. Nu pl dd i 

La fr umiiseţe!și: la minte” pi 

Nici o giunăi sămâna, CZă iu i 

Vrednică: dăla ei “pârinte” eat Aa ma 
De Degăvală ca:dra: >, îi, 

Bă ” | 95 
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Dar când Dacie” ai impilat'o 
Fiiul Romei cel mâriti, 

„Pre gel cară-ar fi seapat'o 
Dă-a iubi a giuruită. 

| Traian vede astă Din, 
| De..și'€ învinghâtoră îi 

Frumuseţei ei senchinâ . 

Se sub-giugă de amoră | 
ti i n 

DE | Împâratu van cat | 
i “Pe Dochia, "mblângi ; 

E | * Vedind Patriea, ferecată NE 
LL 1 Ea sendeamnâ a fugi... 

, (Prin a codrului potică - 
E a Ea ascunde al,ei traii, . : 
IE ” Acea Doamnâ tinericâ a? 
Ia - | 'Turma paşte peste, plăiă,. . 

. A ei-'hainâ aurită .. .- 
O prefage în şâiagi, .  -. 

“Tronu'i earba înverditâ, .; -. 
a - 4 Schiptrui este unii: toiagă, 

  

. 

; . | TO 
IV 

Traian vine 'n astâ țară, 
d Şi dă&-a birui deprins, 

__ Spre Dochia, gea fugarâ 
„Acum mâna a întinsă, . ue 

Atungi ea, cu grai ferbinte, i 
»Damolesisii o "D-geii ! striga, 
„Te giuri pe al. mei pârinte, 

  

. , - . + , > + - -
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Astâgi rogi nu mâ lussa 14 
Când întinde a sa mână * 

Ca so stringă "n braţă Traian, 

De-al ei D-gei scutiti JJina 

| Se pretage 'n bolovani. 

|. -, Ve ii 

Elă petroasa el Icoanâi : + 

Nu'ngeteasâ „a! iubi, , | 

Pre ea pună-a' sa coroani, 
Nigi se poate despârți. 

y 

"Agea peatrâ chiar vioae 
Dă-aburi coperă-a e! sini, 
Din a ei plânsă auște plone, : 

Tuneti din al el. suspini 1 

O ursită o-privigheasâ, 
Şi Dochiea, desse-ori, 

Preste'Înouri, lumineasâ ., .; .,:. 

Ca o stea pentru. pâstori.. | ,,; 

  

= 

   



    

De TURNULLUI Bu 
Pe muntele ioni. PT 

LA IPA TIE Po 
at 

  

î 

| bntre is toată Românime - 
Mai frumossii - şi milianii: 

Mai puternicii: n'a fost nime *: 
Decâti Butul Moldovan, 

„Că oșteanii şi vânătoră: îi: vi 
Ferigită fu şi'n Amor. , 

e acea Dugiumul d aramă, 

La xesbelii pe junil cheamă 
| Aj Catvă ţerni ţermul departate. 

C'Alcesadri sadru Domnitori - 
|n Dâ A Poloniei asiuroră- eX asiutiri. 

Dar cu Buta logodită 7 
Pit RT Doi | ' 

“De eli Anna despârţită E 
Suspina va de Amoră,-



— 199 — 

7) Butui_da: parola şa E 
"i Î GQaveni su.va luai . INI 

NR 

Doamna, , „plină nilinţă, 

Giuruirea * iai pâstrat, 

Dar amantul. o credinţă, | 

Pentru alta ai uitat, Sa 

"Cine caloâ-al “sei: cuvânt, ARIE 

Nare paşe în mormâut, i, 

Tae 

Oastea de în lâri streine, = ! 

- De un hn sai înturnătă, | 

Însâ. Butu, nu: „mai vine; 

Alcă ! poată-aii; reposată ! n 

“Doamno “i timpii. de mâritatii, Si 

De gtnia. te ta i pacată. RR 
Ii 

Vai ăc, har, ie sânâtate;”, „ 
ud ia 

    

Ca stele: ochii sânini, | 

Dă-a lori lacrimi ncizăcate, af, 

""Turbure's: amu::fântâni, Ii 

Câ ună altii -peţitori, 1: și „i 

Manai. sere și. umori, si 

  

rari ri i i Iu a. 

Toţi Doerii + * ini din. țară pi , 

Şi un prinții cu svita sa, 

Anna plânge: în camarâ i st. 
Câ pe Bută nu -poată-uita, și ..:! | 

 Popa:mâină.va serba, iii, 
Şi pe doamna cununa. Să 

i) i: bet „te 

Dige doamna ercdingoast : 

„Nu mei gă la altarulii sfântă, 
1
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Şi voii fi multi mai. voioassă ! 
T)e m'orii duce la: mormântii. : 

„Deacâ Butu nu E vii, 

Patul ninţei i un 'secriă, | 
! 1 îi ao 

Înstn Qiua,i de. urgie, îti: 

Are_multe doctorii: iii: -: 

-O “bâtvână, “cară Ştie ii ia 
Și _descânteci face mii. vie. 

" Hârca veche pe ascunsii. - 

  

- 
eee eta amr i a erai, 

"Duce Doamnei gesti respiri 
Teme EI si mi. ţi; 

„Salungi- popaişii pe:mirej! iar 

Va veni: agi Butul tu tie 

În ursita'i mântuire: citit! 
Ea va. drege 'precum rai, 

De la criveţii, de Vapusii. Aa 
Bune farmeci țari “adusă, 7 

„De 'la':codră burueneiii i! 
Earba Dinei: de :la: Prut: 
De la Vulturii doa: „pene, ' 
Ear tu Doamno: dă-a lui: it 
"Te rogi, pârul ca sâ'mi dai, 
-ge de suvehiul af 

e pa Tar a 

Dii pâră.s „şerpe vom forma, a 
„Do inel'oiă împreuna, ii: i. 

Din: raică degetiă sânge da, î 
“Şi pre şerpe .voiă: giura ii in 
Cu inclă oiă descânta, 
Va veni şi tăa lua.* a 

i? 
avi i . „tu, 

ii: N
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Doamna'n -hârcâ:se îreredo, ... 
„Şi: se'nplântâ . în pacat, ..,.:. 
Buti-aseultă „„Clă_pur rcede 

De la ţerinossii palată, ui ee 
Nu cum 'mersâ la: "resboiii, 

DEEE, oare 'nu'i Strigoii 1. 
oa 1 

În somnii toată curtea age 
Doamna'i treagâ, — ai sosită, ; 

Meadâ-noapte, pada, tace, 

Eară dulăulă priceputi; 
Ge urla, se făcu mută; : 

a at "i 

Poarta curței se, decide, 
P'intre pâditorii. mi 

-Nu'sii ge umblă, o deschide, 
Şi închide uşe trii, 1 

"Eatâ'l în: albă . înbrâcată : 

Pi 

€ 

Păi “asternut” s! zi asedati, în 

  

Trece elipa cea duioasst, 

Calulii rencheadă merci, 

— „Rămâi Anno Sânâtoassă,! 

Câ m raşteapță protbulă meii, . 

Ai cu mine.vei: veni... 

Ş'a mea purure, vei fiu a 

Luna: luge - — Butult ugajr 

„ Preste munte, „prin hârtopii, 

  

„Poesil Editia a 3-ea 

Vântul şueră şi muge, 

Roibulii sare în galopă,, 

„Passă: de caliă:s'aă augită, i 

> 

= 

26.



„Pâm' cucoşulii: vai'cânta.& * :- 

- . . 
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Sami. duge pamândoi,::: :!. 

»Doamno, oare nui 'atrigoiii 2% . 

: be a Pe ta 

P'intre plaiuri, câi seorete i 
IT, 

Treci la codru, și, saudi.. ,.: 

Gemândi bufnele șpări Ziete,.,. i 
- Merei surlă Iupulă crudă, 

Din' tunezegii Ochii sei. -! 

Lumineagă “ea. scântei. . "i: 
Dat tat Sai . 

„Din, geriii :lun'-amuşi.:s'a: tree, 

Roibuli mei 1.;:hai în!galopi,; 

Nouâ mâguri şi stângă doge --: 

Avemi încâ şunii hârtopii,” - 
Nouâ-'riiti a sâlta ii ii 

Țrorierrireeq m pei oreei UI 

„Unde mergemiă 2.— undă-a: east, 

Chiarii pe.culmea:liii; Pionii; 
Rară&-ori :omulii-.pă-aigi :passă, ! 
Lângă, a Dochiei tronii, 

Unde” turnulă meă va, sta, k 

Gen, Veşi. numa! mi va. purta. - 

— Dulgă-odorii a ah! “&atulii „ne, 
Că de' spaimă 'abica scală, 

'„—Pe şea pune: ambe mâne, 
Dară, în; dreapta; ta, se, pat 

Care! popa-ali dă iti și „x 
piei : 

  
„— Galil numi Sta” aşa pripă,/ 

Câ în fugă estă-acum :
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Pestamentul dâ'l în-ripâ,.. ii 

TȚinete cavemiă re drum în: 

Roibul; pareâ: uşuratii, «ii sr or 

Prijini Qege' a. saltat. sr ti 
, anii 

" Presto le lacuri şi parze, ; :.: 

"Presă mânaţi unii rece vânt, 

Iqă, colo, câtă-o vapae,: , i; .. 

Saltă d'unii, pe altii: mormânt, Nae 

- Şi pe drumul, sburâtori zi 

„ Petrscă mirii; câlători, fă 1 

    

— „Stă, asculti! sita a nea rugă,” 

De omii cale ai! aici! 

—Caleai bună „pentru. fugă, ., i, 

Uimă nui p'intre -potici, A - a 

Pedestri oaspeţi digi, ns, ș.. 
Câi ducii alţii tot. pe SUS pana 

- 3 

„Ressăritul se întinsa: ” Ri 

Roibule hai în: galopiii Pa 

Pân'va. bate. Popa n toacă, 

- Avem încă unii “pârtopă,, | 

Peatra “Teiul” a ura ! 

  

a tati a 

Pân cucoşul va, „cânta. Aaa - 
ra pe n, 

puii 

— Ah subite f-ulă: strige, au 

Sâri nd calul” acel rii, Aaa 

—Geti:: vane la prăă? | PN 

— Sânt, “metabii, de la. Schitii, - A 

Guniă Sahast ati daruit 
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„Ge metanii” fioroasse, - | 
"- Câ a, roibului.ochi :scotă, - 
„Vedi cum tremuru'l 'resbate! 
Degi aruncâ-le ; de tot. . 
Roib'atunţi pe munte ?nalt, 
“Tea o milă întrună. saltii. îi 

4 
pi iii 

—Gele petre ge'sâ ze, 
: Gele cruci şi săpături 2. 
„—Nu sânt ciugi, se 6 rii 

| Curţei mele din pregiur: Mă 
Pre didă deacâ vom sui 
Calea?n - vegi vom. mântui. 

— n Qă-ai stâtut o „dulgă- odoare? - 
Roiia m'a muet 'de tot, 
„Râgeii vântul chiarila: doare, 
Sâţi urmedii dă-amu'nu poti. 
Tremurâ soţiea ta, 
Coperemâ co „manta. | 

4 

—Dulge: Dotimno,” eacâ “ndată, 
Ei voii pune “pătal tâti sin, 
A me frunte înfocată, i 
Ge me arde câ venin, 1? 
De ea peatra. Sancâldi, SEE 
Doar geva mv'oiă xecori, e - | 

— „Ge coloanâ 3 ă forecâtă. L , 
— Crucea + care mam ai. dată ii 
— Crucea » "mpunge: ca stepata,, |  Fruntea me a! încr untat,
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Sâ nu paţi de ea şi tu, 
Crişea leapâd'o dă-amu.& - 

Câdind, peri ucea cruge, 
Butul, Doamna'n braţă a strânsă, , 

„Cel ge mână, gel ce duce, 
D'uni focii vânât sa aprinsă, 
Roibul hohot d'omii a dată, = 

“ Ş' încâ-o stâncă a saltat, - 

-A Dochiei peatra tună, 
„Şi cucoșul a cântat, 

Din Hangă clopotul .resuhă 

Când sehastrul a tocatii, 

Ear cu discul strâlucitii 

Soarele ai ressârită. - 

Dimineaţă când sâ vie 
Sântul popa la Palati, . 
SG serbege cununie, 
A peritii Doamna din pată ! 
Pre Pion turnul lui Butiă 

De atungea s'a vâdutiil . 
. . 
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—IMVAŢETORUL 
ŞI URMAŞII, SEI. | 

Alego ie. | - îi 

  

  

(Cura. Apostolii sei dis ai i dinioară Domnul! lori : 

nGel. ge vra a fi cu mine dg-astâgi fie: mă urimâtoriă. | 
în sr? 

e Calea noastră, vasâ fie 
a 

Spre gereascâ "mpârâţie. e 
Unii stoli mare, strigând, vine: SA E 

a oa tt 
- »Undei merge, noi 'cu' “tine pe 

- Cu unii zimbetii Domnul passâ— Aia 

Înainte prin pustii, E: at Ra 

[IE puma aa ia 

Câlâtorii se îndeassâ | 

Se sadâpe la vră-unii rii. i 
Vântul caldu, focossuil | soare | 

A lor frunte” a, uimplut, :! Sa 
De arine de sudoare, a 

„De şi nu prea. Sai: lâcut, a 
Până'n seară a suferit, crin iad it i 
Umbra când îi a 'vedoritii, 

„Doar 'aiqea vom vâneăit 

Între dânșii toți $optea. 
Înse, Domnul urma/n cale. - 

Preste ripi şi preste vale, . 

  

   

  

4 e 
st sabo ş: 

BOS UNITI, 

Pocsii Editiaa 3-ea 

Pi 
. ” - 

21
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Pe locii unde rară-ori - i 

A pâșitii unii câlâtoriil. “ 

Urmâtorii suspinai, 

De spini”! unii s'aninai, + 
Dicând :. „Pass: “cel cica vre „ 
Pe-aceâstă cale gre: gi 
Altul șede pestă: o pentiă, 
Cugetând la a: sa vatră, 

Unul pe earbâ s intinda, | 
Alţul gustâ a, lui ncrinde. A 
Din drum alţii se abată; 

, Înse” Donnu'i neschimbatii pe 
În tunericul, „pomânt, + . 
Ni le. dice vrunii, cuvânt, 
Apoi: când sa a luminată o Sa DIE 
Faţa sa a înturnatii, „0: a 

d 
Din câţi vrurâ „a „sentrege,:- ca Ve 

      

aa dt pc 
Vâdu numai doi- -spre- dece, d Pi pata 
„Adevârul vouâ, căt i, ti 
pis atungi cu duioşie, a NEI i pi 
n astă câlâtorie a ei Aa ai 

_Numerul nostru, 6 mică, rr 7 te Îi Mulţi chemaţi, aleşi puţinii 
Gel gen cale se ngreucasă,. DER: 
Pintre stângi și piintre. Spini, 
Şi cuvântw'mi nu urmeasă, 
îs odată ș va. Să mie, 

    

4 

  



    

   

  

PITT a ' 

gi ptr e Detla si 

, fa fina aie duo În 

te în (N: oz ir 

=: SPIoVItĂ UI. pie 
La ocasieă „Publirărei -. m 

. „Stie sp . pi 

  

| Ma FOazi PealoDiţE;. 
E 'SPICUITORUL;. “ROMĂNO: “FRANGIISU, 

Pa “e 
„i mi tu dig ii “i diruii ia ori 

1841. i 

la holdâ segerată, tineri trei Spicuitori, | 

Tupilați pre earbâ verde legaii jerbioara lor, 

Ochii plini de întristare dup'a gilei ostezicle, . a 
Susspinai câ a Ipr sarcini nu eraii geva mai grele; 
Şi cu lacrimi de durere, ce din ochi lă-aăi rourată, 
Digeaii: vîntr'o gi de vară num'atâtam adunati ? 
Ars aii fost de soare fruntea şi plecata lor cerbice, 
Încruntată avea, talpa de mii. ghimpuri gelor spige ? Î... 
Unor juni aşa de tineri | —.rîsul sar fi cuvenită : 

Însaleii 1 plângeaii agestia, ah ce chin nesuferit ! 

De odată uni nouii martorii a tâmplârei gei duioassc, 
Eacă vine propriefarul a le ţerinei mânoasse, 
„De p'ogorii sarmani voi strângeţi de când diw a luminată , 
Dise lor, dar amarii vouâ încâ multi n'ați adunată, 

” . - , 97 

iz de iti i 
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Vedă că 'spicuină aigea aţi cruţatii amele grâne, 

Degi de segerişul verei fiind ariile'mi pline, 

Sfiicioasa sârâgie mulţemi-o voiii curând ? . 

Luaţi câte două jerbii şi nturnațivâă cântând,“ 

Cati de iute tinereii însuflați de duioşie,. 
Alungat'aii întristarea și simţit: ai bucurie ! ȘI 
Câtă de mândri, senină la faţă, pentru capatatiil hară, 
A sburatii ca o segeată -câtră, auritul. darii !- 
Şi cu câtâ bucurie- “încâreând pestă-a lor spate 

Jerbiile agonisite şi agele'n dar luate |- 
Sâltând preste; 'earbă 'verde cu. ună ana. mulţemitoriă 
Se'nturnase spicuitorii: la s seracul foizoră. N 

Nu 
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> SUBEDA AAODADI, 
Imitaţie dupre o “tradiție, Poporana.. 

  

ȘT pir tă 

die la curtea unui sati, niz 

Prin preluca, gea umbroasă, aa 
ia 

  

Întristat'aii alorgată 

Fata-lrina cea firumoas, 

De plânisă ochii. roura,. , 

  

72 

În vânt pâru'i “Autura, 

Fata ina a 

Şi uitânduse la undă, 

A ei d'albe mâni a frânt, 
  

Când din luncă a trecut, = 

Und'uniă riă în lacii stafundă, 

stâtutii, i 

i 

Şi a disă agestii cuveută: - 

„Voi cemn istii palaiăi undosit 
Locuiţi o sorioare, 

„Bogetul meă gel duiosi a N 

 Ascultaţi șa me plânșoare,. Di 
Gelă ge-Amorul mi'a „giuratăi,., | 
Va ag n'a îngânatii. * 

Pe'al nostru Domnişorii ” 

Am iubiti cu dutoșie, ' - 

Trainicii mi'a giuratii : amorii 

Câ m'a lua de soţie, 
Dar “credința a calcată 

De soţi alta șa luată. ! “ i 

a, 
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Fio deci clă ferigitii 

/C*o mar nobilă soţie, 
( Ge ambiţid-a sortitii- fr pe 

Dar la mine se nu Vis, 3 
Sa deridâ-acum' Şi: ea At 
Plânsul și durerea mea! - 

  

Pentr'o. fata ge-a perdut 
Fericirean astă lumae;, aa | 

Nu am decât'se mâ muti *.: 
În al apel voastre: spume; 
Sâ m'ascund,— însâ' alei, Pa 

" Gi'o se facâ fiul meă iii    
. Când plângând agestă a “spusă, E 

Cu adâncă, Suspinare, „2 

    

Mâna preste” ochii şa pusu, - 

  

De pe- mal în apâ 'sare, * 
Şi apol s'a cufundat 
În a Piniloriă palată, 5 

    

Dar în curtea, cele? satii, 
"Mii de oaspeţi s adună; ' | 
Lumini mii a falgerată, a 
Şi armaniea ressună, ie 
Cupa umblâ î împregiură, NN ia 

i E ei Toţi ureasâ bună gurii. 
N 

Când prin vuetul voios;;. 
Din prelucâ parcâ. cheaimâ:; ai 

“Plânsul cel mult. Atta | E 
Unui pruncii ge far de „um, , 
Că uni casnicii înduraţii 
În braţ pruncul a luaţi ! | 

  

    
EREZIE EREI 
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4 înă . 

îngâ laciă eli a stâtutăi 2 E 

Cu cea sarcină duioasă, -., .... 

“Unde ramura-a țesută '.-.., 2 

O, camară "'ntunecoasâ,:. ..: ; 
Şi format'ai ună ascunsă! ; 1... ii ai 

De ragile nepâtrunsă; a za 

  

e În tăcută aceli tufariă ș îi 

Plânge cheamâ:, Amar miel. >: = 

i poa Vagestii serman sugarii, -.: = +: 

    

Gine mumâ va se fie? i ei it) 
i 

  

. a - Ț. „Fată Irino Qâ'mi respunsă;i. -;- pi, 

Unde, unde te-ai ascunsi .ș;! ș-- 7 

  

x 

Pa Eacâmâ'sti chiar în gestă :fundii, îi: 

Uni şoptă din lacii "i.respunde,...-..: 
„E petreci aişi pe prundii ; «i. 
Tremurând în rege unde,:...:.,; 

"Şi cu ochiul lâcrâmosă, n:si:!tn a: 

Nu'mi vâdă fiul gel. frumos..i iii 

Valul repedită de vântii,: iti pe fa 

Tot mâ poartân a sa cale, -:. n î;. 
Ş'atuncă când fâmândă, sunt;,:- da 

Ei gust mursa, de corale... ius 

- Roua dimineata bei, a 

Pupura € strațul mei !&,- Pat 

  

Dar bâtrânul casnică :ear...; ; 
aie e 

Repeteasâ : „amar mie |. pi 

La ugestii sermanii-sugariă :. -.: 

   

- Gine mumâ va sâ fiezi; i e ce iq 

—" En Irino dâ'mi respunsi, i: i ii atat 
“Vino 'd'unde tă-ai ascunsi | ; îi: piu 
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"- Câ'sub apâ s'a mişcată,!. -: 

" Pe înqetii, nu's qe se pare, î... 
Apele s'a turburatiă, Dia 

ati câ acum ressare:.. i. 

Frumușelii, din a lor-sină -.: : 
Ună peşte de tot streini... 

Precum junii când pe lacă: 
În a lor giocii'de la: ţară, 
Bourii cu o peatrâ 'tacii 

Care luciul apei arâ,: 

Aşa peştelă-a sâltatii;:.. -: 

Şi pe apâ-a lunecati.: -. : îi: 

Dă-aurii pate strâlugeaă! :..- 
Pe spinarea. delicată, i! ii. 
Ş'aripioarele avenă ..., .. i: | 
O colanâ 'nbrilantată, :: e iii: it 
Din capă, ca aluna mică, : îi 
Lugeaii ochii lui piticii. Li: 

  

„Dar cel pește minunată; i: îi - 
iD'iîndată a sa fiptură > n i 
tin femee a chimbatiă i..." ni i, 
Cu angelicâ, figură, îi ete e 
De pe capul celă frumos: zii i Se deștindă-uni peri undosă, - 

- Pră-a ei fețe şi pre sinăts, i, in 
Resseritaiă la, videre, ::- -::: : 
Douâ rose preste-ună crină i ee Şi mânoasse doâ mere, :: A 
De la brâti remasâ/'n-:josiă; daia ati Forma, peştelui soldosti, et oaia mt 
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De mală al acestui: rit, ie a 

Sirena s'apropieadă, - - 

Și la sină ili tupileadă, 

„Nani, nani dorulă mei! -: - 

Nani, a ta mami's et 

Dupâ ge aăi. îngetatii 

Copilaşii-a lui plânsoare, - 

În leagân- lav aninată, . : 

Preste ramurilă-uşoare, 

Şi schimbă figura sa 

În un peşte, cumi era. : 

Ea senvesten „solgi de toti, 

Aripioarele 1 resară, 
Unda, o despicâ 'n not, - 
Prefăcută n peşte eară, 
Apun giură sai înspumată,. 
Va la prundă s'a, cufundati. 

Dar de câtă-ori a purtată . 

Casniculă în a lui braţe, 
Pi-a ei fii, a înlâptată, 

De sarâ și dimineaţă, : 

 Preschimbândă a ai corpă mici 
În famee din petici. 

În “minutul cel tâcut, .:: 

Când în gerii resare luna, : '!: 
Acum oara a trecuţ, a 

“Dar la lacă, ea tot una uta 

  

Casnicul gelii duioșitii 
Cu copilul na venită, ete 

——— 
Pocsit Editia a 3-ea o. 

Litn braţă pe-al ei Bă, Sai 

 



A 

- Isen urmă îngrijită: Ti piece 

„.. De lacii s'a apropietii, ic și 

- 05 
Prevenită de un prepusii, : 

Nu trecu pe cea carare, : _ 

Câmnsurâţeii sa dusi: -. ;..... 

P&-acolo la preumblare, .::..;.; 

  

Pentru cân rediul tufoş. ......, ;, 

Paserea cânta frumosi, i: 

De departe ia urmat, +: ic | 
Şi ascuns în cea camară,.. pi ii 

Eli aci "ia așteptatii 3: Pip i o 

    

Dupâ prânz, până în sar, ii 

Ca se vadă 'pe-amândoi. ... .:. - 

Sâ sentoarne înapoi... 

    

El din palmâ'şi face ocheană, și .î ie 

  

Printre degete a privit, ...... ui oz 

Dar acum a ilci geană,, „e 
   

   De pe munte a trecut....;; Di ed 

Şi.pe nime n'a-vâdutiiti sa ie ” 

Mai aşteaptă, dupâ-apus, i pini -, anii 

Pânân geriă vedut'aă stele, ! sei i i 

Gerceteasâ'n josă în sus îi 
Şi plin de prepusuri rele,. i i 

Tremurând cu pasii încetă îs 

j 

Dar la. ochi nainte Baiat ba 
1 sarat o minune, e ie ii ui 

  

Pa 
Unde apântâi era, aa te aia 

"De arinâ amu'i Senune,. .... si: i 
Pânâm fund lacul 6 secii,, îi ploi. DE oa i E 
„Pă-undo lupi şi şerpii trecă, i a d 

E i ue
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În fundul agelui lacă, | Si 

Vede cu nedumerire, ...-.- pa 

Vestimente două dacii, . rii 
Dar nu poate nicâire ea 

Vre o urmă a afla | 

De boeri şi soața sa: : -.. 2 

"Din agel adâncă troeană '.. i 

Între umbra tunceoasâ, 70 e cn i 

„ Esgea unit eros_bolovanii, i: tie: 

"Cu o formă fioroasâ, .: :-; 

Ge vederea mspâimânta a st 

“S'o figură semâna. îs ct a) Mt ini - 

De spaimâ atunci cuprinsă 
Pentru gele ge n'ar crede. 

Parcâ-vieaja 'n €l s'a stânsăi, .  - 

Nimiei naude, nici vede, 

Şi mult timp a mai trecut . 

Pân'a vorbi a putut. 

Irino ! ear ă' strigati. 

Dar echo, respunsă :=Irino | 

De ge lumea, ai lassată t - - 

L'al tcă tă o mumă vino! 

Teme-te de Domnul-Dei 
Nu lâssa pre fâtul tâu! 

Dar bolovanul cel muti, 

IL varsă sudori pe frunte, 

Câgi,” pre soţii a, cunoscutii 

În așele forme. mute,: - 

Ce cu capul elâtinaii | 

Şi ambi parcâ 'suspinaă. -
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Casnicul de spaimă plină... IE 
Copilaşul ie în braţe, .. =: | 
Şi cu unii adânci suspinii -- : 

Ca 'geara galbânii la faţă 
Sânte rugă a repetată, ' ia 

Şu casâ s'a înturnată. - 

Bolovanul fiorosi . : . _-.. 

Stâ şi adi de mârturie, .. .- 
" C'uni amanti necredingiosii.. .:: 

N'a se între ani o mie 

În a morţiloră limană, 
Ge sa fage bolovani! .. Ne 

P, 
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ID ai Ia ” 5) 
ID; rimâvara cea dorită de la sferile | senine 

f Pe a Sefrului aripi între noi voioasse vine,.. ,: 

  

- Prosforaiia dimineţei câtră a lume Urditoriă. 
Când:a passerilor . cântecii: prin. geriii, codru și câmpie, ..*- 

,. Sub uşoare alei pasură: mil de flori a resserită. . |. - „ 

Câmpul, muntele Și. codrul: de. noii. ear a învergită, 

Aerul senini Sadapă dăa suflârei. el miroase,. . ; i: 

Şi din sinu' roureasâ pe țerine ploi mânoase, .... | 

Riul, care dinioare zeşea'n. gheajâ . ferecată, zi 
Curge repede” sub: malul -de, vergi tufe. "mcununatii.. PIE 

Chiar ca floră însufleţite, schimbând forma. lor streină, 

Pestriţi mii de futuri sboarâ în a soarelui lumină, 

Din a plânteloiă sint nalţâ. aburul 'mirositorit,: * 
N 

Ferigirea lumei sunâ în duioazse armonie 1.» i i 
a 

Dar lugeafârul : a , gilei în Apusă. sa cufundată,, i 
_ Şi minunile naturei cu ună; velă s'a cungiurată,. ., i...
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De ună murmurii melancolică acrul tâcut ressunâ!, , . 

“ulgerul în „depârtare semneleasâ o furtună. . 
intre freamâtul pâdurei cu ună bogetii. întristată 
xemete. suspinuri grele împregiurii acum resbată. 

Vă din datina gea veche. adi în toată Românie. 

Dugetul qel cu pietate, inima cu duioșie 

ntve- lacrimi şi suspinuri, pă-a.- lor „morţi. „Vor aminti 

i în Sembâta gea tristă, ge-are mâină-a' reseri, 

fâte amintiri duioasse, câte așteptâri perdute, 
e e deşteaptă şi ntristeagă,, 'naripatele minpte 1 +. 

Au i ui „n 

n 0 casâ “pârâsită. depârtată de cotunii, 
Despre care poporenii mii minuni pt-amurgulii spună, 
Dc aIET ȘEdE vi Sthastru, ce de tot vecină 56 crede 
Sâ priă farmeci multe lucruri nevâdlută-altora vede, 
Acelă omii, pre care anii şa lui grija Paăi” albii, 
stă ndpte va s'arcte un misterii- tristă” și cumplită 
e uni cohnicii elii se: sue, 'șin: 'pâdurea "ntunecată,! 
De trei ori În giurili resiinf toca de paltină durată. 
„a chemarea, gcă „fatală chiar ca: “unibre? nqetii. resară i „a : 
uni, bâtrâni, femei -și :fete,- câte unul 'din tufară Stiti 
i hardala cea, deșartă; "fâră' pregetăi” cac'o plinâ;! 
In'ună pini” aprinsă respâiide îngânata sa -humină, 

      

“ar setenii . m așteptâte,. treinurâad” dicii:- „Amar mic! 
Iei înimorici; ce. tâgere,' 'că- a să: “fe: să- a se. fit Sa 

iza Tneett i E Bta pei aa NE 
n estasii atunci Selastrulă,! (entindii ochit pre pomântă, ; 
ice vorbe misterids6-ce: străbată! pân?n' mormânt e + 
Voi că-aţi-treităi dupre: lege; că-aji::virmatii: pe :Galea a buri, , 
entru caren ceri v "așteaptâ=a; fericirilori ! cununâ,:: 
lâine tot Românulă laeri uni și ragi v 
i pre mormintele văstre! Pr 
ar. tu geată 

oa onsaera, 
PE cotul se'va: viza. i. 

afurieită, Că-ai: “pâșită întrii păcate; 

 



Ge târdiii seâpare cauţi de. pedepsc, mfricoșate ș . 
Din, obege ge te Icagă, pe. o.clipâ te desnodii, 
Ca spre pildă să se. „vadă patimile, ce. te rodii, & | 
Bar sâtenii ?n așteptare de agele ce'ori sâ vie; | Ss NE 
Regigeai cuprinși de spaimâ Gă-a să. fie ă-a se "fie 7 . .. EA 

sa 

ID)e-o0-dată sunâ-ună - “bocătăi, 's'aud' tropote cu' fior, 
Ni chemaţii petrecii iute că; fantâsmein foişor. DN 

n Înte vine Ateistulă, aS0 în  Dumnodoii n nu crede, a    

    

  

    
/V Zina oruli pahici sale, urâoșuli de: Iisnină! 
ț a. 

i Gel ge pe orfan: despoat; ge. prin, vorbe: înveninâ,, 
/ De o Chlisă-a reflâșiel, nesfii stulii proprietari, 

  

e. Sa 

  

i Gă-apâraă îngust ogărul de unde ze nitrea ea glota 
i Acâria Sttabuni culii apârat ait jeara toată [. Mae N N 
i S6 târtea sub” grcăspovoâri â hui” „sacii de arii, plină, si 
:* Camatarul. ce 'sc mdoapâ: cu dinarulit gel: streini. DR Ş 
Gel ge din danie! sântă, “din almosină bani dură, Mă | | 
Tpoeritulă,: egoistulii, ge Ag: meserit nu, „se "dură, 

De mueri-perdute -geata.: urmârea! cu u plăăst : amară, în 
Core calcă irâmântalte ce.  depus'âăi. la: Altar: E 
Pustând-fiio-care: n sinu i veninulă de fapte rele, 
Ge nu poati-usca suspinul nişă anii vii de: plârisii sal spele, - 
Gel ce drepturi. sânte_ealeă, î, şi tot stolul defimat,. - i 
“Câte unul, ca o:umbrâ, “rege repede mânatii.” : dă 
Când de corbi şi bufiie cârduri, : cu * Mârând pliscă şi cu "ghoară 
Din fieaţul lor se "nbuib,: :10 Dea! lacririlă-amără: te 
Far Sahastru atuinţi” “adaoize „Fiinţe de reă ogurie,: Da 
»Urmâriţi fârâ? ngâtăre! tot pemântil î biipregiurie, i Dati 
„Până trimbiţa'vă Cl&amâ' pentru: cruda: Vdtstra' fapta îi dute 
„La' pedeapsă fâră margini ce în Tartarii vă așteaptă, 
Atungi vuctul și urgica “din mii guri a: rossunatii, : 
, 
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Încâtăi codrul şi hâr dala cumplit s'a cutre emur ati 
Ear sâtenii în mustrare redigeaii : „Ah! “amar” mie ; 
Ge pedepse pentru „crime. ge pedepse vor 'se: fie 2 

: Pe când buhele şi Corbii, cârâindii tot împungeal | 

În ficaţe dișerate și cu sânge. să 'nutreaă, .- 
Unii demon din, ochi, şi gurâ, înfocate. vârsând pale; 
Cu o strâmurare aprinsă i mâna în a lor cale. . 

i, e 

+ 
. 

Dar a: paserei crestate” cântul „gel priveshetorii, Si 
Semnelat! ai noapţei meagâ, şi venire a gilei. doră, 
Eacâ soarele revarsâ scăntoloasse a 'sale ragă; Să 
Care a geriului târie şi“pâmântul "lumineasâ, 
De pe tumul sâhâstrică sântul bronzi * a esăunati, 

“ Şi 'sâtenii toți spre rugă ] la. Altar s'a, adunată.” Da 
Duioșia și pielatea pe morziânță lumini aprinde, Di 
“Se depunii în, discii, în vase: lapte, grâne ; și merinde, i 
$ "în giuriă fi şi pârinţii pe moși ataintindi cu doră, 

N Îngenunchi plângândă ascultă ruga. preotului, loră, A 
Care cântândii aminteagă ) pre. că reposali anume, | 
Şi se roagă sâ le fie mâtituiren alt lume, * : 
Cu aminii, ruga; și: plânsul 'atunge aă; îngetată, - 

„După lacrimi și suspinuri, „mângkicerea a urmati, 

" Atunși eacâ stolii. de fete, având tâmple: “agirlândate, „ 
Poartâ'n- discuri şin ulgoare pârga „ospitalitate, 
La, sermanulă și la, orbulă, la ortanii neputengiosii,, 
Cu „merinde se înparte şi cuvântulă cel duiossă. -. ;-...-- 

Si cea di şei consfințit . Pamintite. şi. durere, RR 
elor 6 6-de_mustrare-celor-buni-de-mânghâcre!, Ip 
Cât Românulă pe strămoșii cu respectă va amita,,,: De 
În lumi ambe. Pumner Deal soaitaii. bină-ă, cuvânta 1; 

mi 

  

- 7 

îi



— CUBOA/ABAR a i: oa 
4 „DUPRE ŞCHILER,. 

  

1. 

L, Gorintri, unde, pe Istmul era , lege se s adune ,, A le Gregiei popoare, ca pre geniulii se' ncunune,. 
Şi Abicusii, Poetă j june, mergea, “m „xepegitu 
Se espuie unii cântă, ce Musa, i dictasc di 
Proste colnicii eaca vede Acropolidei + cetate, 
Şin preluca, cea sînţită între plină. de pietate. . Nimieii mişcâ împregiurul, numai de “Cucoare unii 'stolii, | Pe Ibicii acompanease sbur âud câtră caldul. 

| passă, . 

î] Par nasă. 

ada 

polă., 
„Salutare qeato amică, „ge: n a mea câlâtorie | 
„Preste lugiul a Mârei mi aţi fostii de companie, . 
„De bună xvâ iei menire. în soartă egali se 
„Precum astâdi împreună departe” câlâtorimiă 

fină, | i. 
ni, 

„Ca straini între, „pericoli câtiinii ospitalitate, 
»Agii ce ni'ară "refusa” o poariă i inimi def fiimaţe, a: 
Dup” agea, voiosii Ibicusiă : 'repigit ai pașii sei, _ „2 
Ş'a trecuti acum preluca consfinţită la lui. Dei. - 
Îns? atunci când fără teamă între munți Între din vale, PE Barbari hoţi cu arme .erunte, cachâ nqins'ată a lui cale, . Aspra luptă 'se încinge, Ibicusă române my 
C a ni braţii la coarda, Lirei nu, Ja. areii 

La a sa voace nu „zespunde. nici € martorii 

„De a hoţilori erudie ce” al. mei. sânge est 

însii, , 
ii, 

era „deprinsii, În vanii aviutorii reclamă, la Oaineni, la, Dei, dar nime 

Ei 

i la cea crimă: 
„Aşa dar se morti. aice, pe pământ” necuneșceutii. 

e matii L, 
Grea plagată Ibicusă cade * însc aproape acum se moară, 
Nemicii vede dar aude sburândă, Stolul. „de 

  

Poesii Editia a -ea 

  

Cucoare, 

. 

-:30



Care rrspândeseii, în aerii freamântul înfioratii, 

Atungi cu voage amorţită guste dise' a cuvântatii : . - * 

„În lipsă de oameni martori de la voi .Cucoare amice 

„Alu omorului mei pâra direptatea se redice“* 

Aşa esclama, şa lui vedere în eternulii s'a închisă. 

Dispoietă cadavru ?n urmă s'a gâsitii pe earbâ întinsă; 
De şi cruntă îl recunoaște “amicul sei din cetate, - 

„Ori cuvine-se câ astâdi se te vâdă: așa; a frate £ 

„Când speramă a tale tâmple sencununi cu lauri și flori, 

„ltecompensâ cuvenită prin a gloriei lucoriă.& 
Atunge elii agel vaitii. îlă repeta cu. durere 

'Pot poporul în urgie la Pritan [*] aleargă, cere ii 

Prin sânge ca se resbune-pe Ibicusă omorâtă, : 
Înse unde va fi urma în poporul îndessită ? 
Se discoperu cum putea-se acea faptă ovelită, 

Ti-va ună hoţi, fi-va rivalul? numai, rada strâlugită 

A soarelui care vede toate gele pre pâmânti, 

Ară putea se luminese acea crimâ din mormânti.. 

Cu sumeţi paşi poate acuina, fârâ cugetă şi pudoare, + 
Se preumble în amesteciă, pintr” a Gregiei popoare,. 

Ge pe bance la spetacolă din Gregiă se adună, 

"Si de sgomotul mulţimei tot Teatrul resună, 

Cine uumerâ pe oameni, gine spune=va a lori nume, 

Cure se adună aice la Festini faimosii din lume, 

De la Atena, din Fochida, de la ţermul depârtat, 
A le Insulilorii Asici, de la Statul Sparţiatii, 

"Toţi aseultii dintre loje a lui Chorosii melodie 
Care dupre legea veche cu pasură plini de mârie, 

Cu statui şi a lor bandiere preumblându-se ? n purad, 
Page, siruri solenele ca poporul tot să'lă vadă, 

*) Pritana, Mare piati+ din “Mea, congiurată de edificii, „unde - se fâcenu 

sârbări Si festiue publice,
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Nu pișescii femei mortal cu: ascmine fioră. 
Miliane preste alte nalte's corpurile: Joră; 
De o mantie tunecoase. a lor 'edapse sunt încinse, -: :: Şi în mânâ discarnată poârtă o fâchie aprinsâ, ... . În a lor faţă nu curge sângele destime vie,  : | Şi în locă de mândre coame încrețite şi lugie, 
Care la femer. giuriele, fruntea 'nfrumuseasc, 
Se vâdii șerpi, se “vEdă vipere, ge 'nire sine 'se înodăsâ, Învârtindu-se în choara, înti'uhă modă înfricoşati : :. Suna versuri dupre Imnusă care inimă resbată, :: Istai Furiilori : cântecă ge: augui segetease: 
„Ferigită de gelă gen lume: cu pagnică cugetii vicaso;; ! - „Pentru aşela! spră veridetâ 'nu purtâmă crudul' venină, 
„Dar amarii şi val d'așela ga'ii ascunsti omoruri fășe; fi „Îl urmâmiă ea a lui uibrâ, un minut nu i dâmii not: păşu, : : nDeacă crede ch'a se fig iină lăţă îlă-ţine în ice, ni „Sufletui cuprinsii de spatmâ corpul cu veniniă şi foc. + 2: Așa cântă ele 'n hora, :dar pre teatru se 'ptinde - . Da Spaima și unii fioră amarnic pe spectatori i cupiiiide, - Ca cum Deimea, deștinisa din Olimpii înaltă și sânt, Solonel cu paşi mâritese preuimblă pă pâmânti .. 

Ş'apoi din miedul.' Arcnei -ş'a geteloră spânnântate i i Pe îngetii pâşesci tâcute chear ca stâhil fermecate, nl n pârere ş'adeverul, ge: astă sgenă a făcut - 
Fie şine din spectatori dă misteriosă tribut, ,. | a e Care în ascunsi veghease şi nopturne oare-desse: : Geniul soarter “fioroase îli toarge şi tot îlă ţesse.  . Iuimei se anonsease prin menire multe 'ori. 
Dar sfita se fereşte de a soarelui” lucoriă.. , Când de odata 'îii spetacol se audă vorbe sonore: . „En VegI, en vedr Timotee: a Ibicului Cutoare ! (eriil senfunecâ atunge și preate teatru "i sus 
Uni atoli negru 'de „Cucoare fremâtândi,. caca: s'a dusă, 

„a: 

  

a
.
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Numele a luă Ibicusii, ce.la toţi fu de plâgere, ? .:.: 

Umple inimile aprinse de; 'ntristare;şi durere, .::. -: 

Şi precum în mare, valul mişcată, d” altul. s. alunga::- 

Din gurâ aşea în gură. acel -nume:se purta, îi: 

De preţiosul june a câruea. toţi plângeaii mult trista. soartă. ! 

Pe carile timpurie a „râpit o. crudă. moarte, , --i,:: i Tipe 

„Pe Ibiciă, pe care plângemii ce de barbari sa ugisit 2 
„Cine poate fi: strâinul .ce agelă' cuvântii-a gisii ?... i. 

„Între Ibică şi acele. passeri; ge nţelesti se fie. oare? .. 

„Acel sunet și resunetii cei provocatii de .Cucoare... i. 

Mai puternicii tot sporește și ca. fulgeri.. din. senină £..:: 

A fâcut ca a. lor. inimi se: cutremure; în, sină. ZI, 

  

„Luaţi seama, câ Fumenida [E] astâqi cere: resbunare, 

„Pentru moartea, . a lui. Poetâ cere. cuvenita. sfară, aa 

„Ucigaşul însuși. caca :a,fi, prinsi ş'a oferită, și. pn re-i 
d 

„Împreună cu acela. câtrâ caile. a vorbită £+ 

Înse acela ge, cuvântul ; tă, scapase. acum. afarâ -. îi tre ti 
Ari fi doriti selă, xecheme se'l.. „pâstrede î în sinul cară, i 

Dar în vaniă,, câ; a lui -gurâ- tremurând, a. insoti " 

Şi culpabilă prin tâgere însuși elii. sa „leclarat, . 

Guardia acum îlii târie Ia publige Tribanale, 
Unde elii nu poate ascunde. a lui fapte -er iminale,; 
Şi acolo VAmfiteatru .cu „poporul adunatiă., «-;; 

Prin pedeapsa meritată Justin Ta segetatiă..: 

    

sat Taă 

      

  

  

  

*)  Eomenide se numeau Furie, «e i ez tu 
NOTA, Ibicusi. poeta lirică Grecii; -contimpuranii a lut: Ariâ- 

erconii din - Regio, (Italia: de ameadi,] a vieţuit. po la. 
ovul al VI-le înaintea Erei. Cristiano. În câlâtoriea sa ' 
Ja Corinti, “unde sc. serlicati festine Naţionale, fu a. 
saltat și omoritii 'de hoţi, la“caâre ''ocasie să: “timplă e- 
pisodul. descrisi în - astă compuneres::. Ibicusii: a” scrisii 
7 volumuri în Idionul Ionicii. Şi a. inventat instrumen- , 
tulă Sambuci. Din a lui versuri puţine s'a conservat 
Plutareu a, descrisă agelu fct în "disortaţia: Maniea-., 

. rimea de a. vorbi, rii ec ca ari
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—— CELEBRAREA SECULARĂ A -LUI SCHILLER. 

1859. 

. URII) EDVANTĂ, 
Geniul; de oricare ramă a ştiinţei seati al artei, și în ori care 

-_gintă stâlugind, este proprietatea comună a naţiiloră givilisate. 
„Omeru, Virgilu, Dante, Chakespir, Racine, Michel- Angelo, Rafaele, 
Galileo, Newton, Alexandru-Macedon, ” Anibal, Gesar, Napoleon, 

„toţi fil geniului, sunt compatrioți. a fie-cârui aprețuitoră de merite 
înalte. Lumea givilisată, care admiră lucrârile nemuritoare, cu 
respectă conserve numele fâptuitorilor din generaţie în generaţie. 

Germania, serbeasâ astâgi în un inodă solemnel, întâea aniver- 
sală secnlar a marelui seu poeta Schiller, nâscut -în 10 No-. | 

”. emvrie 1759 la Marbach în -Virtemberg. _Istă autorii a luminată,” 
a anoblat şi a entusiasmat pe contimpurani şi pe urmaşii dincolo 
de marginile Patril sale; între multe classice compuneri, elu cu. 

„condei de focă a sugrâvitu în tragedia Wilhelm Tell eliberarea 
Sviţerei şi în Jean d'Arc eliberarea Franţiei de sub domnia stri- 
ins. După ge naţiile qivilisate, spre celebrare, trimet vepresentanaţi 
şi producte literare pentru acea solemnitate, ertatii fie najiel 
Române a semnala şi a ei simpatie la astă manifestaţie. Spre a- 

semene scopu, din operele lut Schiller, s'a ales Ballada, intitulată: 
Credinţa, care o produgem în o liberâ traducere Română, ca 
unu micu tribut de recuuoştință, câtrâ Manele lui Schiller: 

  

, _ . | —
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i, Dionisă tirană aprigă pe ascunsi a fost intrată !: 
„+ „ Merosă congiuratul giune c'uu pumnal între vestminte, 

Dar surprinsă foră de pregetii viglele Pa ferecat,.. 
„Si la rege Domnitorul l'a condusii mal înainte, 

Cu urgie ista'ntreabâ :—gimii, puninarul pentru cine 2— 
»—De tirani se scape patria, menită era pentru tine,* 

—„Deacâ așa, sumeje giune, tu. pe. cruce vel peri .. 
Ni geri ca, se'mi. ierţI vieaţa,- din doi unu avea se moarâș 
Ge de vrei a mele. patimi.,mai mult încâ-a, prelungi, : 
Lasse-mâ, te rogi. trei qile,. se -mârită. p'orfana.; sorâ; iz 
Spre credință dai p'amicul, pânâ-atungea, pre; elii închide, . . -.-- 
La termin de nu .veni-voi, pre elă vei putea ugide.« . : 

Atunși regele'n vendetâ;. suridindă, cu. aeră lină, . 
După scurtă meditare .aăă: râspuns: — el bine, fe, : . 
(ele care'mi cei trei :dile.libere iți las deplină.” : 
Dar trecând semnatul terniinii; depe-acuma sâ se ştie 
Cân cea gi firâ cruţare cu amicul d'inchisoare. - 
apârți-sa a voastră sârtă, tu'i fi liber, ear el: moare, 

-



„Îns' ver:unde: vehintoarnâ; a lui voce tori unde : sunâ; 

"În genunchi miseruț, „cade, lânga, valul: întartată,.-.-- „r 

Di 

La amicul Merosii: vine —ptiranul a trium + 
Noua, victimâ pre mine cu moarte pe ceru cară, 
Pentru châ spre-a patrii paosă ală uşide am qereată, 

Înse în a lui trufie încâ dile trei îmi eartâ, | - 

Pân pe sora mărita-voi, rogii te pune chideşi mie, 
Giură câ vină somi tragă ossinda, se te scapi de a lui urgie., 

'Tâcândă îl îmrâloşiade amicul gelii credinşiosă 
'Tiranului se supune șintrân'a lui ichisoare, A ” 
Gela alt atunci purcede, și în timpul. preţiosă 
Repede asigureasă soarta giunei surioare, 
Prin plinirea, îndatorirei'a lui cugetii se împacă, 
Iute înderetă sentoarnă ca, terminul se nu treacă, 

  

Deodată “arsă ploaic geirul încareatii as noră,! 
De pe munţi,: din rip” din: lacuri, se "ropâdă” inii de: pote, . 
tiurele se faci riuri, valea. umple, dWunda lori, Sai 

Şi la punte când agiunge: “ealătorul' în nevoie; i 
Volbura înifurietâ; temelia: ci'0: sapă; î il mă aie ti în 
Surpâ bolta, găa; hiatâ; ge''tiinânda: cadea” apâ. 

  

Cufundată în rea durere pe'mală! curâ'n: 'gios' în susp ii 

Agintoră chemati 'w'adace: de : “pe! malul “galii: opus; pe 
Câ la vadă nui: nici! o :luntre' ca 'se'l'treacă _Îîmpreină, Si 
Nici munteanul inu' conduge de la-lcodrul'â'sa plută; 
Că salbaticâ gea 'apâ 6:în mare: iprefecută; Ie ur at ii 

Şi suspinây mânele la. Serii: întinde; 
Te rogi Deule nfrâncas, cursul: iului. turbatiă ! : 
“Orele sunt fugâtoare şi trecut'aii de mietinde, tur: 
Soarele va se apunâ,.de:n! agiungă ; 'pânâ: în :sarâ.: i r 

„ Pentru mine forâ, culpă ;bunii „amicul. vă :se. piarâ... 

Plânge, roagă, 
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Înfiorarea a naturei elementele-a sporită, 
Forâ paosii tot mai tare vală pe vală mânâ nainte, - - 
Dar mai iute se strecoară clipele necontenitii. i | 

“ Atunţi elă sembarbatease, pe amici având aminte,- 
Se aruncâ?n sinul apei, şi luptând peste mâssurâ. 
Cu braţă foarte o dispică, şi unii Dei de el sendurţ. 

Agiungândă la mală senchinâ geniului scutitorii, 
A lui pasă înaripeasâ, când de oameni rei. o ceată, 
Trecând pe la o pâdure esse din: ascunsul lori. 

  

Îl încungiurâ, latacâ, și -cu furienveninatâ, -., ta 

  

În potica 'ceu îngustă calea gearcâ, a: închide, 
Ca sel prindă cu odoare spre al preda şi al ugide. - 

. e 

—„De la mine ce se cere, a strigatii, de fiorii cuprinsă, 
Nam nimică'n astă lume . de câtă viața ticâloassă,, 
Şi asta, încâ pânân sarâ a da regelai m'am. prinsă, 
Smulge arma, de la hoţul, și cu: voge furioasă Să 
„De amicii nu te îndura, strig”, apoi cu ea, mâgiugâ 
La pâmântii pe trei "i cules, cea-lalți se daiă la, fuga, 

Soarele eşindă din: nouri sâgeteasâ al seii foci, .- 
De câlduri, d'osteneală, a pâși cli nu mai poate, 
Câ genunchi “i sendoae, încâtii cade chear-pe locii. 
„Tu ge dintre hoţi, din ape, îndurat'ai a,imâ scoate, 
Ori Voi-vei ca, aice se fii prada de vr'o fiară, 
Se lassii pe dulge amicul pentru mine :ca, se peară 2 

1 

De odatâ'n propiere unii plicutii linii. murmuriă. 
n tâgerea ea adâncâ la urechea, 'sa pâtrunde, , 

Stâ, ascult, ş apoi vede, dintre stânci, unii isvorii vii 
(e varsa în vasti de peatră argintoase a, lui unde, 
Acolo cu însatare, sârbe, sfudă, senviasâ, . 
Ă lui membre ostenite cu putere recoreasă, 

Poesii Editia a 3-ea ” 31



  
  

[i   

Acum soarele'ntre arbori, lunecând al seii lucoriă 
Preste earba. învergită tindea umbre colosale, 

(e prin forme îngârmate sugrâvdaă icoana lori; 

Călâtori dot din getate' revineaăi! pe aşea cale, 
Lângă îi cu repegiune Pâșindii, aug: „Be dice, ! 
"Pre amici în' locii de Merosi îlă întindă denumi pe eruge,&. 

În a înimei adâncul ressunat'ai vorba lori, | 

Conştiinţa, grija îlă mânâ şi â lui pasă înaripeasă. 
Turnurile Siracusei soarele apuitoriă 

- Restrengându-se prin nouri, aurea cu a hai rade; 

Când Filostrată, a' lui casnică, pre al seii "domnii neferiqe 

Îl întimpină cu spaimă și cuvinte aceste'i dice : - 

„— Îndereptii tentoarnâ iute pre amici: nu'i mântui, 

Deşi macară al. tâi pericol prin o fugă "ndatâ curmâ, 
Chiar acum pe neferige îlă începă al schingiui, a 
Clraşteptatu-teaii statornicii pânin ora de. pe urmă, 
A lui credinţă. "ntemectâ în virtute. şin onoare” 
“Liranul prin: vor be amare n'a putut se'io oboare. 

—Dei târg, de n'oi! putea voi ca se scapi Pârieul mei 
Cu elii morii, înze ciedința inu va române! înfrântă: 
Și tiranul celă salbaticii n'aibe în cugetul scă 
Ch8 amicu-lui amicul a ealeatii credinţa : “sântă, 
Preste ambi se împlinească a lui crudă fân” delege, 
Dar cunoască câ viază “aanigiţii sânta lege ! şe 

i 

Bachâ soarele apune, când la, poartă a sosită; | 
„Vede erugea a ossendci în o piaţă împlântată, 
Jusioasa d oameni gloată împregiură a tâbârită, 
Pe amicii îi tragă acuma cu 0 funie încruntatâ,: 
Gloata o strebate, strigâ:, Bate mâ's ! ei viă de față, - 
„Eus agela pentru care 'ciii chiseşi sa'pusii cu viața; 

Li
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Tot poporul se cuprinde de mirare şi de fiori, 

Ambi amiși senbrâţoșeasâ, plângii de chinii, de bucurie, 

Nică-ună ochi 6 fârâ, lacrimi Lagest actă pâtrundetoriă, 
Şi la tiranit se rapoarti astâ rarâ duioşie. N 

Pre elii prinde o simţire, pânâ-atunci de tot streină, 

Pe amiţii ambii chiamâ înaintea lut se vină. 
+ 

Îndelungii pre ii admiră, dice : Vi s'a nimeritii, 

A mea inimă semvinge, ei chiar vâdiă din astâ faptâ 
Ci credinţa nui unii fantom ge înaltă simţi îndeitii 
Care de la oameni gere recuuoașterea gea dreaptă. 
Luaţi, rogu-vâ, de acuma, se simt dile mai scniuc, 

În a voastră legâtură de al treilea pe mine. 

Bote
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FA ata studiul limbei Italiene interessasă, foarte mult pe toți na GIL caril se ocupă cu literatura nouâ, cu cât mai mult se cuvine „ea se fie ogetulă de gercetâri serioasse! pentru unii Români, care vorbește . în mare paite limba, ge în timputi antice se- întrebuea de Legioanele Romane și de colonistit: veniţi din Italia: în Daţia! fiind câ autorii învâțaţi şi multe fapte vedereagă câ limba latini volgari din agele țimpuri, este: numa d€ toate celle limbi, care pe rând s'a format în provinţiile supusse de armele Romane, și care apoi, dupre diferite localitâți, 'a, luat mai în urmă caractere particulare, Şi aşa prectim- în- Italia, latina volgarâ S'a transfor= matii în cea 'Loscanâ [Italiană] în Galiă, în gea Francesâ, în Spa nia în gea Castillană, ea i, prefăcut în Daia în limba Români, Dorinţa de a atinge. din foiitâna "gercâri filologice, și amoruli pentru luciurile:; antige,: ma'a 'îndemnată, încâ! în cele 'întâi a “miel giunețe, a merge la Roma cea mârită, unde rani ocupat de asa semene îndeletnigiri de la anul 4 5807 pânâ şi acel 1813. Resultatul acestor ercetâri, a fosti încredințarea ge amii avută . despre afinitatea cea mare, câre, cu toată bregereu a seculilori, 
— 

4 .



Es 

«Pe lo studio deila lingua Italiana înteressa sommamente a “tat 

ti quelli, che si oecupano della Jetteratura “moderna, quanto pitt 

debbe egli essere loggetto di ricerche' serie per un Romuno che 

parla in gran parte la lingua anticamente usata dalle legioni Ro= 

mane e dai coloni venuti del!” Italia nella Dacia; poichă rinomati 

autori e molti fatti „provano, che la volgar latina di quici tempi 6 

la madre di tutte quelle, lingue che si formarono, susseguentemonte 

nelle provincie dat: “mo romane conquistate, e la quale, secondo 

le diverse localită, pr ese poi c câratturi pasticolari... „E come în Ita- 

lia la volgare si transform in 'Poseana; nelle Galie in Francese, 

nelle Spagnc i in Castigliana, essa divenine nella Dacia la lingua 

Romuna ossia Valoca. II desiderio. di attingere alla sorgente 

delle ricerche, e amor per lo. studioț “delle autiche cose,' mi mos- 

sero nella prima etă “ad avrceârmi alla famosa? cittă di Roma, ove 

mi consacrai- in șifTatti: studj dall'anno 1807 fino a tutto 1812. 

Ii risultato - di queste investigazioni fu la certozza delle „grand 

aftinită, che malrado i molti 'secoli, 6 Linterruzione delle commu- 

nicazioni si '&: conservata tra gli abitanti di Roma e quei „delle 

- - . 4»
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i 
şi întrevumperea comunicaţiei, s'a conservat între locuitorii fomel şi între acii a Dacici, nu numai în limbâ, qi âncâ şi în datini, în tradiţii, chiar şi în 'musicâ: poporană, fiind. câ mai multe cântice a locuitorilor 'Pranisteverini [de Roma] precum şi danţul. numit Ta rantella, şi alte assemene, | astâgi se cântă şi se danțuescii de lo- cuitorii. Români a Dagiai, IPrelângâ aceste; studiul clasicilor Ita- lieni m'a convinsii câ, ii o limbâ, mai mult de cât acea Italiană, ar putea înlesni, şi disvolta mai eu saumnâ literatura și în particu-. lar poesia română. Drept-agea, de la cele întâi a mele compu- -, neri, am luat de model versul italia i şi a sale felurite construiți” — ţii; “încât Sonctul, Oda, "Anacreontica, Versurile numite sdrueiole Lhinecâtoare] și alte, de mine gea întâia dată s'a întrebuit în po= esia român, a | i 

  

În medul acestor îndeletniciri literare, îni geicat şi vre o cotit punere în versi italian, între care am fostii adussă aproape de captt un mic poemii epic întitulat: Stetanoi da, adecâ unii episod din faptele lui Stefan gel mare, Principii suveran a Mol- dovei. Dar astă lucrare. cu multe alte compuneri române, sia fâ- „cut prada inginderei gei mari din anul 1827, care din neferige a



Dacia, : non 'solo sella lingtta,: -ma puranehă elle usanze; nelle tra 

dizioni, e perfino nella musica popolare, Poich6 varie. cantilene. de' 

'Transteverini, come, anche la dânza la. tat: antella, ed altre simil, 

“si cantâno. e si 'Dallano pure dagli abitanti moderni della Dacia, 

Lo studio de classici italiani mi ha inoltre convinto che nessu- 

ha lingua, "piu dell'Italiana, poteva agevolar, guidar e svilupar 

la letteratura în generale, e particolarmente! “la Poesia Romuna. 

Percio fino dalle mie prime composizioni poetiche, ho preso per, 

modello îl verso italiano cd i suoi varj generi, onde il Sonetto, 

„ POde, PAnacreontica, i versi-sdruecioii, cd altri furono da me per 

la prima: volta, adoperati nella; poesia romuna. 

In mezzo a qeste letterarie occupazioni, tentai pur anche un 

galche componimento în verso italiano, tra îi qali aveva condotto 

quasi a buon termine un Poemetio epico intitolato: La Steia- 

noidei cid € un episodio delle gesta di Stafano il grande, so- 

vrano di Moldavia. Ma. qesto lavoro con altră romuni composizi- 

oni fu preda, del grande incendio dell anno 41827, che disgraziata- 

- mente distrusse la maggior parte . di questa capitale di Jassi. 
.



mistuit cea mai mare. par te 
„Câteva frag mente, cure ar „putea, în vre un mod, istoria literaturei nâscânde' 

a capitaliei Tassi Ist focă însă. eruțind 
contribui câtre 

a “Românilor; nunai "pentru istă motivi nam! îndemnat! a' IS alâtura: la Colecţia Poesiilor mele, raclamând înse mai întâi îndulgența setitorulu bine-voitoiii, Si 

. 

" Tassir August 1854, 

î 

"6. ASAN, 

 



„Vindulgenza del benevole lettore: | 

Net -. 

Îl fuoco avendone peră tispariniati aleuti avanzi; che possbiro iti 
qualche'modo servir allistoria della letteratura nascente de Romuui, 

per. questo 'solo''motivo':mi credo' 'obbligato'. di pubblicarii: nella 

presente Raccolta delle mie Poesic;: implorande perd 'su di "tutte 

- , | 4 

RS 

p 

Iassy, Agosto'.1854: i nat
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ALVIRU DACICĂ 

_— BA TUBR0 
Roma 1810, 

tu riule faimoasse, ce întingi a tale unde 
” Între. şepte colnigi, faima al Ausoniei vechite, 
De la tine rechem astâdi, în durerile profunde, 

” Adâpost şi lin repaossă, "lânghâ ripelenverdiţe.: 

Mai plâcut şi: senin acră nul aflaii încâ oră unde, | 
„ Vâi,. prelui, şi riurele, ; e. atât se. mă învite, 

7 . a “. ._ . . A ” : Ca, cea patimâ 'ncrussită, care inima'mi, pâtrunde .. 

* 

S'o regie în dulce limbâ al Italică mârite, 

Nigi sunând pe fluer doine, încân Dagia umbroassâ, . ap 
- N'auditam în gunie dulce versuri așia line, 

Precum sun'a lui. Petrarca lira cea armonioasă, -. 

Nici aiire mai duioasse, nu veduii nigi mai senine 
9 An AŢ . Doue stele ncântetoare a le grații, frumoasse, 

De cât care lugescii astâ-cli preste. țorile latine. . nt 
Aa 

. | SA   

 



ALVIRO DAGICO 
AL TEBRO.: 

Roma 1910. 

TB tu che spieghi: 'le volubilonde! ii i - 

Fra î i sette colli, onor- d'Ausonia antica, | 
A te dimando scorta, fida e amica, 

Ed un ricovro suile verdi sponde. | 

Ciel piu seren del tuo' non via altronde, SR 
N6 valle, o chiostra, si fiorita, e aprica, 
Ch'ognor m'invita a lei perch'io ridică, |. 
In italo sermon doglie profonde. 

„N6 risuonar udii le patrie avene 
Di Dacia antica un cantico simile 

„A quel che desta; laurea tosca, lira. a 
. . ia ” , | . : 

__NE în altre piagge, luci piu serene 
„ Unquanco vidi; e volto si geniile, 

Ch'in le tue rive il Lazio or gode e aanmira, 

—o=— - 

— 

Part, 1, Editzia a 3-a, 2



BA PLATA CUBA. | 

Gu sa tor o stea mult priingioassă, 
Cân primavera a, vieţei "mele, .: 
Tu mai ferit de. strânibe.câr şi rele, : 
Şi mai condussii pre: calea, vin tuoassâ. / - 

Tu m sân. m'apringi fâclia luminoase, 
Mai adâpat. lAscrâe fântânele,. ; 
Şi când vieaţa mi îndulqescii cu ele, 
Dispreţuescii chcar soârta, foro: oassâ, 

Cha se aGteseti Vuginda i acâiurire, o | Mâ'ndeamnâ Stoa, care'n gier se: vede, 
Cum im statornic rotind lumei. streluge. - . - 

ORE aa . 

, 

  

„De la ţermul fatal vassul purcede, 
Şi-amu plutind prin: marea, de ; -peire, i 
A ta vagă | la port + mi”_va soniluce, ae 

he „ex



E == 

4 4 

KE 7 NI 
e-Auante grazie ti rendo amica-stella 

Chin sul April degli anni i passi miei” 
Guidasti lungi da sehticri rei, 

Ond'opra bramo  oghor! pregiata e bella. 

Per te in seno s'accese 1 făcolia | N 

Che mi fu scorta; ai sacri “fonti Aserci, - 

E mentre i tristi di consoli e bei 

Prendo a scherno per tă! sorte vubella. 

Pur: a bramar. eterna vita, tolsi 

Da te Vesempio, che” spiegando: vai 

Chiaro nel ciel invatiabli « Corso. 

„. 

IE Rai ț e ti 
Dall' empio lido giă la nave c sciolsi, 

E del torbido 'mâr solcândo. il dorso,.. 

Al portă guida, mi saran tuoi rai. -.- 
4 PE AD aie 

3 Pi 

  

9%
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>|S LA CUGETAREA MEA. . 
- 

  

A , pc 
Pina întindi a. tale aripl, o tu cugete nfocate, 
Şi 'n noianul fantasiei te înalți cu repegiune,, 
Câutând. frumoasse. teme între qele luminate, | 
Pentru lira- mt'umelitâ doritoare, se ressuneș. | | 

'Uşurel pe munte Pincio între pinii verdi. 'resbate, | - 
De virtute și frumiiseţe acold "i videa minune, : 
Acold Dina, me trege pe cârârile ncântăte,.. | 
trâlugind cu o lumină care nici o datâ-apune. 

De la dânsa împrumută linâ și blândă lucoare, 
D'undâ-Amorul cu virtutea și'nţeleptul spirit deradt, 

"Ge dai numelui aice faima, cea nemuritoare, 

Îngadar în lumă-aiure vei câtă cha să se vage 
Întrunite ?ntr'o fiinţă toată-a, cierului odoare, 
Care câtre fapte 'malte_nengietat însufleteadă. 

+ 

; — fo A ) . 
+ 
=
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AL MIO PENSIERO. 

EIN Ă 
d: Su che spiegasti rato Iali al vento 

Lieve pensier, poggiando alV'alte spere, 

"A ricerear înfra Veteree schiere 

Grato sabbietto' all'umil mio congento,. 

Sul Pincio posa, e. în Donna. ammira intanto 

Delle .virti divine îmmagin vere, 

Onde scorta e conforto avvien che: spere - 

L'uom: della, vita în ogni aftanno e stento; ” 

Taggiră pai presso que lume vago : 

- Che spande i rai dW'almo saper a 

E, del: nome immortal fassi presago; . 

Iudarno aneli: a ricercar nel mondo . ! 
Delle virtudi piii : fedele, immago, 

E al bun „oprar esempio, piu fecondo. ă
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pri EssERITULU a 

E PIC Dă ALRPGA.. E | N p 
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32 e a lumei orizonul a mea Dinâ când sarâti, Gicrul tot se "nsenineagă, sufă 
Unda curge mai Voiossâ, limpe 

- În acel riă ge” ître petre 'sc-ru 

aerul mai lină, 
de și mai curata, 

Vegi cum flutur 
Cum ressun6 d'armonie colnigii. din Apeninii, țUnde pentru a, ci laudă în cor sună o cântată, ” [aa de passeri şi de Ni 

Nu € stâncă nu 6. .culme,. 
N'ui câmpie ce nu'ntinde nouâ mantie de Aori, Nu 6 limbâ omineascâ. ca re se nu cuvinteze | | 
Despre ochii și cea fața unde în a lui foişor a , a: NI POP SE REEL Intre porfira şi perle Amor ţese dulcă-obeze; Și segiata sa, discarcâ întră-a giunilor popor. 

+ 

o 
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care se nu schîntâez,. “ 

pede cum suspinii, - pede n Ir 

Pin. nouri de Amori Junei o iată, : 

mfe qom'a ei întimpin vină, :



IL APARUTA ID îLIEUCA, 

MA DRIGA LE, - 

Aa 

Poittappazie del mio leggiadro sole 
" Sallegra il ciel, scherzano Taure quete, 

“E scorron Tonde _liete.. 

Del rio che sol trai” sassi ognor si- duole: 

  

Pendoni le nubi i pargoletti Amori, 
Ed inni intuona la silvestre schiera - 

Di Ninfe snelle e di canori augelli; i 

Antro nou vb,-non v'E spelonca nera. . : 

Che del suo raggio non s'avampi e indori. .. 

Labbro mortal non v'6 che-non: favelli 

* Di quelle luci,. e di quel carp viso, 

Ove fra Lostro assiso, i - 

“Fin nel piu duro core - . | 

Suol'avventar i dolci dardi Amore.



  

. 

Ît a mungeii din - câmpie, la, 
La cel rii care şerpeas 
L'adâpostul singuratic, 
Întristat şi plin de gân 

â p'intre înflorit ogor, 
lângă stâncă 'mtunecoassă, .: 
duri singur umblu, cu Amor. 

Câ în cuget şi în sinu-mi portii simţirea, cea duioassă, Care n'a se stângă timpul, gel de toate stirpitor, | Câ râmâne suvenirul unei inimi credinyioassâ_, Într'un echo gă-a se sune după ce ei voiii se moră. 
Gele, graţii şi frumseţe, 
Le redicii: la floriciea q 
Și m6 tânguescii 1 

ce's a Musei mele teme, 
e se leagânâ de vântii, 

a frunga are 'n freametul ei geme. 
La fiinţele naturei, câte împregiuru-mi sânt, Spun a inimei dorință ge spereasă și ear teme, * . Ei = 

. . Aaa 
Numai Dinei cerci ascunde patima în care nplântă. 7 

Ă N 

Ra po 
- 

-
 
a
i
 

pâdurea cea umbroass, . 

ÎN -



! | TANOOREE, 

a ogni poggio, o "catva, od umil: rio 

Che pei fioriti campi al mar discorre, 
Ad ogni speco ch'uman guardo abborre; 
Mesto: e pensoso; con Amor mimvio.!   E porto quel soave e bel desio,. 
Cui non varran Petadi îl freno a porre, - 
N6 dal mio sen potră giammai disciorre, 

- Col suo tfuror destino acerbo « e rio: 

Ai lieti fiori vo pingendo îl caro 
Volto,. ove posto ha îl ciel mia dolce speme, .j 

Alle pi il nio duolo e il pianto amaro, 

Ad. ogni fronda poi, che affitta, geme, 

Chiedo pictoso al grave ardor riparo, 
DD, - . 

„Ma celo” a Leuea sol mic doglie estreme. 

— Ro 
————— = 

„Part, IE. Editzia a 3-a.
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A udlitaii Apeninul Echo a, durer Ge din sin Amor. îmi stoarce, în 1 Ressunataiă pân” la Isiru 
Ge nu vindecâ, Igea nică 

că mele, _ 
âcut' a noplei c -: 

patimile .gele „grele, . 
fântâna Aganipâ.. 

Din a lor somn se tregirâ 
Mai duioasse se: fâ 
Înalţara a lor 
Zefi 

aţepite pâsserele, * 
curâ fiarilen ascunsa ripâ, 

frunte tumpilate floricele -- rul: cel mai sburdatic -înfrână a- sa aripâ. 

. 

Mai linii curserâ: atun(e a le riurilor Şi Naiadele duioasse 
Agea patimă, s'asculte 

unde, 
ai: eşiii din vit, din mare, 
cară inimămi! pâtrande: : 

Toaten giurul mei s 
A me inirhâ s'inginde 
Nişi div sinul că-s 

. 

; la durere” nn vespunde, *: 
"aude un suspin “de îndurare 

uspină, numai Dina, pentru care



  

  
L'ANCORE. 

Udi' Appenino in sulla notte. bruna; 
Oh! quante volte al Istro: fei manifesti 

I mal, ch erba sanar non n pote alcuna: 
ji . ae T pa 

Per me er augei' i furo su i rami 'desti; 

Le piante. e i fior ch il praticel raguna, ., 

Alzar le rugiadose cime ai-mesti.. -... 

Lamenti, e taeque infin Varia importe: 
3 . , 

“ Scorser ulacide Honds der torrentii 

E le Naiadi tuor. del acque usciro:- 

Ad Roquelar i mică dolori ardentă, 

Ma non ia” n. quelia, per cui. sol deliro: 

Posson!. destar' pietade i i miei tormenti, 

O trar dal duro petto un sol sospiro. 

quante volte i casi-miei funesti, 

3:
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III. 

  

, | , 

faca | Fest cea, aspră pâtimire de o inimă, "mfocati, 
într Mâta este doamnă ' ca: Amorul so! aline, 

” Încâtă Doamna me că: nu ştii, de unde tot t do-a-una vine 
Supra-me se segctese o' privire turbutrată. Da 

Zea de ghiaţă, de oțele, aă de peatrâ diamantată, a 
Inima în Sînnl_sostru,:ferecaisi-par: =cl'0._ţine, 
"Unde nică riul de lacrimi nică-aprinsele_ -Suspine,. : 
Amar mie | că simtă astâgi, că nu i nu poti. ca se se_resbat, 

  

De şi m versul mei i cel umil steâluginăa-va virtute 
Gercii se cânt ş ş'al” Yostru "merită: în toscană armonie, 
Care de la voastra foimă un Echo se înpramaute, 

Când ţinteasâ . sumeţă ochiul în a cieriuluă făclie, 
Întunericul îl ceartă numai câteva minute, 
Dar seninul feţei voastre tot de-a -una “i ascuns mie. 

GC, .



    

TANEOBI, 
ur a 

EI e RR | 

ea e aspre. venture, nd; io mi cruecio e doglio, 

Si di „pietade, son, . Madonna, degne, a 

„Chi'io non m'aveggo,. onde „perpetuo,, regne 
Si fiero, a me intorno, il vostro orgoglio. 

EN - Tu 
“ Macigio! antieo;.0 adaniantiio scoilio” o 
Par che cerchiato' il vostro. petto' tegnc, 
Poiche” di pianto ognor mie luci pregne, 
Destar non' panno in voi giaunai « cordoglio. 

Scbbene umile: agli a ati e a “le. parole, 
- Pur vostro, merto. inalzo. in tosco. canto, 

E per voi “sola io cerco e fama e l0de. ; 

L'ardir degt': "occhi. mel guatar il sole . 

Per pochi iștanti affrenai un fosco ammanto, 
Ma în gelo eterno i vostro cor sol gode. 

a



Je PROFEŢIA 

.. 
D 

. 
L 

ă . . fana când, o qi amarâ! "acea oarâ-a fi vecină, 
Se purcedi din este locuri d'unde' soarta m$ desparte, 
Lâcrâmând și cu suspinuni 'arunea-voiti de departe 
Depe-urma mea, ochire câtrâ cara cea latină, a 
ei - . - i 

Dar pe: când în luntre ușcioarâ brâsdui voi marea Eusinh 
- Înfocatzaml cugetare, strâbâtând câmpit „deşcarte; | 
, „Înturna=va, desse-oarâ, Vadâpostul cel de arte, a 

Şi la templul giunej, Muse, unde ardă-a mea, luminâ,. 

Acold a Romei genii. ai, statornie tronul lor; : 
"; Dunde respândesc: în: lime nemurinde a lor ragă,' 

| De virtute, înţelepgiune, de''a1 patriei "amor, ' i a pi 

Acea stea a mântuirei, care astâdi mâ 'mvieadă,.  .. 
Fie ca se mâ conducă și în timpul viitor, ., 
Şi-amorţita mea simjire pentru patrie. fac'o treasâ. - 

iad 2 

E =



    dăăc Ilor chil dipartir sară 'vicino, 

D'onde partir or niego spesso, or chero, - -- 

„Piangendo volger6, destin : severo, 

L'ultimo sguardo verso il suol latino. 

A Lai 

E mentre in Dacia, per aspro cammino 
Porterd îl piede, lieve il mio pensiero | 
ra i coli îl verde varcheri: sentiero,/ 
Ch al sacro bosco mena ai „Qhirino. 

j Li. giunto poseră sul Del cipresso ; Pt ! 

Ch'ombra mi fu del sol ai caldi rai, , 

Mentre avvampavo pi WV'Amore oppresso, - 

Ivi al soggiorna di quci luani gai, 

„Egli rubello a me torneră -spesso, 
“Io poi con lui non' tornerd giammai!



DP . zeu cete AFERA 

ÎNACREONTICA 

Solvitur 'acris hiems 

CAIN anu cu Zefirii . 
Din sferile s: mine; 
Pe nouri albi purtându-se 
Iar r primâvara, vine. 

Earna câruntă, lângedă 
Prefage omâtun unde, 
Ce însotat Oceanul 
În sinul săi: ascunde, 

Din mal amu se lunecă. 
Pe riă vaselă-uscate, 
Ge luptând 'âu fortune!e 

„Ear marea vor. resbate, 

Zoratius.
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2% DRUDAUBRA 
A NACREO NTICA, 

wSolvitut acris hiems4, - - 
N 

Jloralius. 

7 mg 
eco al tornar de' zorii 

Dalla celeste sfera, .  ..: 

Tii sulla nube candida 
; .. Aa 

"Porna lă.primavera. 

Îl crudo terito dr languido 

Giă le sue nevi scioglie,: 

Che fuggitive il pelago 

Nei anpio sen „aocoglie. ai 

Îndustri ordeşii or calano 
Nel mar Lasciutte prore, 

„Dgiiur bramose ed. avid 
Del sâlso azzurio uniore; 
  

Part, E, Eăiizia a da. RR ,
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Pâstorii, nice. turme:e 

În. staul nu a pace, 
Arâtorul în liniste | 
DE acuma numai dace. 

La raga lunei, Vinerea |, 
Din „Patos, încântată - . sa 
Di: acG “di Din, Graţie, ii 
Saltanda, giunâ ceată; 

- Gen sunetul. ârnioniet, ESI 
„Cu pasuri uşurele, 
"Până ating, ce'nveste=si 

De noue: forice'e 

Pe cînd Ciclopii fnarii, 
Suftând cu a lor foac, 
Sul loviri gemi caleile | 
Că-asentă segeţi ni Gi i0a ea 

Acuma faţa. neted Ea 
ve profumaţi giunele, ;. pt 

„Si 'neingoţi negre comele 
Cu nouc, Roricele. i, 

Deracrma 3 în gi d Armindenă, 
Pă-a Faunului altare, 
Un iedă seat miel. cuvinesi. 
A * ngiunghic drept sfară, | 

Dar alei! "moartea repede 
Aspră, foră mcetare 

- Palatură. -și colibele 
Calea cu ne 'ndurara; -
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Non piu Ferrânti. mandrie 
Amano îl -chiuso .0vile,:: 

N6 gtarator piăi. godono : mai 

Menar un. ozio- vilei i iii? _ 

SIE 
Di Cinzia ai rapi tromoli.. :. 

Gii Venere în Citora, ii 

Cinta qi Ninfe e Grazie” : 7! 

Guida, saltante schieraf:.2 i. ir 

Ch'al grato suon, alternano 

I pie leggiadri e snelli, 
E lieve il suol. pereuotono, 

_Sparso di fior novelli. 

Mentre del uero Ciclope 
Arde Tatra fucina, 

Che suli incude ferrea Sa 

I strali a Giove affina. . . 

. 

Ora la chioma lucida 

Di mirto ornar ne giova, 

"O di bei fior ehe nutrica 

La mattutina piova; 

Ed or nei bosehi ombriferi: 

Di Fauno sullaltare, 

Capretti o agnelle tenere 
E duopo d'immolare 

La morte întanto rapida 
Con squallido sembiante, 

" Palagio e umil tugurio 
Calea, con eque piante. 

- e. 
Li 

3*
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Şi spre peirea omului, * 

Pe unda neagră, rege, 

Încarcat cu mii. suflete 
Charon în luntre tree. | 

Ferige acel pe carile: -- 
O favorită soarte, . 
L'indeamnâ ca prin fapțele - 

- Se 'nvingâ cruda moarte. 

aa Do
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E sempre in nostro eceidio 

Le nere stigie schume. 

Fende con barea lurida, - 
I/inesorabil nume. 

Yelice quei cui stimola 

Alto immortal. desio, 

- „A vincere col genio | 

“La sorţe e Latra ablio, : 
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TA ALYIRU CĂPRĂ: CINTIA 
ANACREONTICĂ. 

Roma L 41, - 

ai 
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JA mare apussatt soarele, . 
Se ntuneciă toate-cele, 

„Și cieriul îl acopere 
“Chor dinmiite stele; 

Ge scânteinde' lcagână 
Pe firea amorțită, 

, Și pe-obosiţii oameni 
La dulce somnii învită, 

De-amu se umplu vâile 
De umbre fioroassă, 
n codru stină, freamâtul 

Și undele 'ș spumoassâ, 

Pe la secrete talame 
'Tâcere adâncâ-urmeads, 

„Ear de dulgi vissuri getule  .- 
Fantasia îngâneage, -



Giâ-seintilândo splendono” pi 
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ALVIRO A CINZIA 
A Anacreontic

a. 

- ROMA 810 

Aa ni imar  tirreiio asconde si 

E îl ciel ricuopre, irâmulo ” 

D'astri leggiadri-il coro. - 

Tun sull': Ausoiiia” „terra, 

Ch'al sonno "pigro e “torpido: 

Il. grembo suo'"disserra.- ! 

Giă lemne „vali ingombiano 

Gli stuol di liovi “epinti, m v 

E alVaura i 'erin “sussurrano 

Degl” 'amorosi iârti 

Intro ai scereti tălami -.. îi o 

4 “tonzio P zi ” 
Cupo silenzio regna, -.-. 

a . . : .. PR - . . | . “ . - 

E i varj sogni aggiransi » 

Per aria d'ombre' pregna.. *":



Nu poate. a inca, Muză,; 

32 — 

Bă hitit treazii inc farmecâ 

Loviiea ctudei daide, 
Somiiul in fiigt, inima 
D'uh foc aisciiiis mă-arde: 

DS ȘI i Ca se resuiiă arnionie 

Gea dulcei Dine numelă 
Recheaniâ a, mca bugă. 

Şi "diirno ei: pe "veteră, 
Cercii armonioasse 'noate, 

"Ah! că Apollo inima 
“A Sindecar ni poate | 

Asgia. n, vechime Lesbia, 
De. crud amor, lovită, ae 
Uda dă- -amară lacrâmă - i 

„ Faţa ci vestegitâ, -. 

Ea A gercat s'astîmpore | 
Prin cântă a.ei durere,. 
De la Apollo i Vinere ea 
Vrând agiutor &- geie, | 

Tu ai vâduto . Gintio, 
La pâmânt gios întinsă, 
Având lumina, ochiului at 
D'un rii de lacrimi Stânsâ, 

Duioassâ l'a ci patimă, 
Aidei suspinuri. grele, 
Când ressună trist! cânticul, 
A miserei siunele,. Ma 

-.
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“Me desto tien mortiferu .. 

Piaga d'un aureo dardo, . -: 

Me fugge il sonno,.e avampano 

Gocchi di fiamma ond'ardo.. 

„Festivo carme sciogliere., 

Non pusă. la Musa mia, 
I"immagin sol di tenera N a 

Janciulla ella desia. PE a 

  

pu în vano. sulla cetera, 
Cerea, canore note, . | - ” 

Ah! chiil favor “d'Apolline, 
Il cor sanar non pugte. | 

    

Tal la donzella Lesbia, 

Da erudo Amor ferita ii 

Rig6 amare lagrime înc 

La guancia: scolorita;:: i 11 
Pepi ta 

- E sulle corde debili 

| 'Temprar cerco il dolore, 
E chiese aita a Venere 

La chiese a Apollo, e a Amore. 

  

Tu la vedesti o Cinzia 

Prostrata, al suol dolente, 

Con le pupille vigili, 

e Pel grand: umor giă spente, 

“Muta al suo duol, silenzio 

Chiedesti allaure erranti,' 

Ma tvisti ognor sonavano 

Della donzella i canti. 

"Part, 11, Editzia a 3-a.
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ns asprimeacamantului 
-Nu a putut învinge, 

Şi nige-o-datâ inima: 
D'Amor putu atinge, 

i ? 

7 Şi ei depusa'ză tocul mei 
| ; În inimă, dorită, 

Dar amar mie! Dina mea 
E Muselor sânţita, 

” 

j 
| 
| Deacâ vro daia Cintio 
i Amorul te. cuprinde, 
| Cu îngeite ragele 

„Pe Leuca » mea, aprinde; 

bai, de. pogi, a Romuli. . 
Aprinsâ pâtimire,  - „ 
CA 'n trânsa-a pus. Ursitele 
A veţei ferigire ! 
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Pur dell'infido _giovane, - 

„Giammaâi si mosse il .petto, 
Giammai rițorno. il. barbaro, | 
Pece al primiero aftetto. 

Posi.ancor io in amabile. 

Oggetto in. van mia spene, 

Anzi tiranno ei. xidesi .. 
Delle mie crude pene, . 

Ah! se pietosa. Cinzia,' 
Unqua splendesti ai voti,. . . 
a pe e ee 

Lieve co'raggi argentei | 

- Leuca gentil percuoti. 

Dille, se puoi, del Dacio. 
ŢI duol, Pamor verace, 
Dille che în lei annidasi . - 

De'giorni suoi la pace.
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“ . LA LEUCA 
PENTRU DIUA ANIVERSALA A NAȘTEREI SALE, . 

Ronia A lunie Isi2. pai ! . 

- Casaze Ian anoiico. 

Ma a. floră ș și fericite, | A De care se Îînsmalteagqă 
Prin câmp earba, tinericâ și n “umbro 
De coloruri înmiite, 
Fiis al Aurorei. rade, 

0assa cea vale 

Care cu cunună mândră cingeţi umede cristale, . Voi smaragde şi corale, 
Viorele, ldcrizmioare, “ 
De nu sân streine voăâ sentimentile duioasse, _Respendiţi dulşe miroasse, 
Nică câ mâna din. ţerinâ. aqi, culege a: voastre floare, Şi vâ pare crudă -moarte, 

” 
„Ca nică una ca a voastrâ Wavi „mai dorita soartt 

i 

,  
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ALE ve A 
Per il giorno. anniveraario “dela su nască * 

zl 

N Romă il Juin. 1812: a 3 mA 

“Can: one  petrarehesca. 

NEI 9 IDEE pt ; Eau DS: Msi ; o pia 

iesi e felici fiori, ai i 

Onde s'ingemma o indora oii d ie 

Iverba, pei campi, e per le apriche' vali: ; e 

Di varj bei 'colori; - Pirate - - 

  

“Figli delfalma Flora. E gts 

N: 

Fregio gentil de' liquidi cristalli, : a, Da 

  

O fior vermigli'e gialli; i ta i mat) 

E voi violette belle, - Dag oaie 
j , | A - 

Se non v& ignoto Amore aa e : 

Spandete grato odore,...: î.-:- iti: i Aa 

N6.perche dal terren la man vi avelle aa 

Vi: paja sorte dura, Pr a E 

Dba pinn, fine ehhe-a questa egal. ventura.: - i 

>



| fa pe țerina latin 
Pentru astă di crescute,; 
Vesl'a noastră amintire pe ființa- acea-aduţe 
Care 'nforma ei streină, | - 
Din sferile nevâdute, 

__La noi între: mii giunele. ca un lugeafer strâluce, 
Unde: soarta vâ conduce '-:- i 

n arii duce ji-ve, fie . 
Laiida voastră cea întea 
A 'nflori pe lângâ- acea :.. . 
Ge ne pune la "ndocală deaci-a Vinerei eai fie, Seaii Dina de mvâţâtură, e 
Care din Olimpi destinse a liant dă eă Agurâ,- 
Amintind cea di ferice, 
Resserea, înseninată 
A câruntului Titone giunca şi mândra soție, Respândind? :radelă-aice - 
Repede ca o sâgiată 

"Din a ci sină ea deştinse dulce plen dl'ambrosie, : Şi cu un aer de. mâgie | ar 
Crâstetul vâ "ncununease, 
Când în simţi, ce mâ pâtrunde, . 

te = 

Între sunetul de unde II 
* V'ami cules cu deu Amorul, rostind rugi - aşa, duiose Încăt sâi Asă ascultare --:..., și: ACI Chiar şi Zefirul sburdatie infeâna. a. Dă sani 

Spuneţi mândre 'Aoricelg au 
Câte voturi înfocate, Aa 
A lor aripi întinser& câtră amoroase sfere,:_ :: IC Ear acele cuvințele - :: pi e iii, Da Ge nu fură înfrânate, ati aa RI Între frunge se remâe, șapoi despre ''a mea” durere, “    
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Voi sul suolo latino, 

Serbati a questo giorno, ; - .: 

Che la memoria: în noi desta di uel!a 

Ch in velo pellegrino, 
Sul nostro umil soggiorno , 

Pura discese, e oltra le belle bella, 

„Lă've il destin v'appella 
In dono gite, e fia 
II vostro primo vanto 
Fiorir di quella a canto 

Che -fa dubbiar se Amor 'o Ieggiadria, 
"O del saper la Diva, 
Con alto senno în lei s'annidi e viva | 

Quel tlausto di membrăndo, 

Come adorna sorgea 
Del canuto 'Titon la vaga sposa;: - 
E i rosei.rai vibrando 
Dal suo grembo scendea 

Lieta, dambrosia piova rugiadosa, : ii 

E un aurentia amorosa 

Coverse  vostre. cime, 
Quando în le zive bionde _ 

Al roco suon dellonde, - dia 

- Vi colsi con Amor, tessendo iu rime 

Si febile concento, 

Ch'ad ascoltar si tacque Varia e il vento, 

“. 

Voi piuti fior ridite, 

Quanti mai voti miei 

Spiegaro alle clesti sfere Iali 

Voci ch'Amor:ha ordite, 

Ch'io tacer non, potei,



N 
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Când Amorul le va cere, - | 
Aşea se resune foarte, pn 
Câ 'ntr'o di se.le audă, - - - e 

“ Și se dicâ Dina crudâ:, CD Tae ” , „Aleă ! patima, pAlviru îl apropie “de: moarte 
Și de îndurare 'nvinssă II 
ia duioasse ca sem fie şi invidia cada stonssă, 

O! de trei oră i fericite 
Deacâ între Voi lumina . i 
Ochilor se v'a ținti-se, ce'mi ascund a lor: lucoare, 
Și mai mult, AO fi dorite . pi, 
La se fiţi întrețessute între coame negrioare; 
Pân veni-vor cele oare, . 
Când la meritele sale aa 
„Chiar imortal coroană, 
"Depe culmea d'Eliconă,.. IE Aaa "Unde pasul ci se dreaptă pe del. ns a şizrea cale, Muscle toate * Dpreună, o 
Din verde aură i vor "Jesse o. netiuriiud cuniuna. 7 

  

"i 
e Ti o cântare ! ce tergie nestolita' mergi la Luta: e Înaintea, ei întinse e a a Spune: “câ şi tu ca mine de "ntristare ști cuprinsă, « 

J 

  

     



qi 

Spiegaro. alle celesti sfere Vali ?:- 
“Voci ch' Amor ha ordite, | - 

Chiio tacer non potei, a î 

Restino tra lo foglie, e del mio malo - | | 
Quando il. dolor le assale, Ca | - i 
„Ragionino. şi forte, . Aaa Sa 

- Chun di le. intenda, e dica. as 

La dolce mia nemica: - Ea 

_„Quegli arde si che: ratto. corro a morte; ări 

E da pietade vinta . a | E 

A me si mostri, e caggia invidia estinta,& 

O -tre; Gate basi, 3. iu 

    

    

„Se fra voisfisea îl luro6, di arce . 
Dev. suoi : begli. occhi a! mie e dă gpazin, scarsi, t i 

E piu ancor.se degnati * i ri 

Sarete dal mio nume - De 

D'esser fra il.nero, crin avvinti.e sparsi,: 

E fin al giorno:istarsi, > 
- Ch'al suo sublime. merto,'.:, ,, ; 

“Un immortal corona; 3 ih 

- Sul giogo d! Elicona, a 
Dove sinvia pel, sentier lungo,, că erto,.. 
I? almo Castalio: cord i 

Liintess” dun termo, o verde: alloo;.. 

  

    

  

tz 

   
Ganzon,- che rozza e, tarda gigi, a Leca, . AI 

    

       

Vile a Lei: Pappressa, A : 

„E. d che eco. „sei, dal "dtiolo eppriseri i 

Part. îi. Editia a 3-ia. E | - , . o 5 | 

i E a . Lo i



XDA DOGPOR P32200 
carele se înturna din Moldova in Italia, a sa Palrie, . 

o. 
, 

a = i 

3 u pe carele îndeatănă a le Patriei - “dorul mare, 
Adi întingi a tale passuri câtrâ țeara ceea, unde 
Marginile's do parta “Alpii, dalta gemănati mare, : '- 
La a câria, fortune muntele-Apeiiin: respunde ; FRA 

2 a re i îs 

Acolb de mină-iargite, vei. vedea, doue: “Altare, î 
„Unul consacratii lui. Febus, ear ta altul” se, ascunde: 
Mârită geniul a Dinci, și acele' virtiiţi rare, i 
Cu a oehilorii i lumină ce d'Amoră nobilii sattaidă, 

- - ze e e . , 

Cugetările duioasse! acolo: ma sunt” forceato, !- | 
„Şi a mea toscană lirâ a sta mută se' deprinde, o 
De când soarta rea le ține dela: mine depârtate. 

  

|, înatatea, loiii cspune “patima ce 736 cupiiude.i Ia o 
Di câ chear un Verde arbori, deaca focul îlă resbate,. 

“Cu câtii Boarea pre elii sudă. cu atâţ mar alt s'aprinde, . 
-: m a. _ 

” [i 

ra N .  
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Che de Moldavia partiva per Italia sua Pulria, 

  

. N 
7 i i , . . 

; pi e e ei ab pa Î, che acceso '“d'Amor pei patrj -lari, -. 
II Corso'spienghi în “ver le belle șponde ':"-::      — e et ati, si Che serran Alpi je i geminati mari, 
„A di cai. turbi P Apennin''risponde. | . . . , „. ar E , 

pe i rea ai i 
aci „: i, vi - Ra Li dă me eretti; vedrai duo altari, :, s.: 

| L'un .sacro al «nume „dellu „chiome: bi E „Valtro allimgegno, e aşi alti progi rari, 
E allalme luci a null” altr 

     

e.seconde;. .. 
par 
pe si 7 .    

  
pa rca Ne ii „e. 7 Ra Ea | 

Stassi il înio: cor: ivi in::bel'nodo avvinto;:i n e 
Bin un la cetra, 'che neglettă 'pendej + CD ii Duc 
“"Dacha men vivo în grave esiglio spinto, - 

OD Oz o 

  

i 

   - i un pa e dora: Tu narra ad 'ambo: Vaspre vicende, A +, Caite tepi 7 ler Aa Oe 2 2 E di 3 -ch'il legno giă di fiamnie vinto,. Si a 
= Quanto I'Euro Lincalza, €i pili s'accende, -. i ae



  

î - aa ” “ i i a 
Esca + m parea, „ușuricâ. petrecă unda întirtată, „e 

Ai pain munţilor. oniete: a- ta cale de.te duce, ci paie 

  

Favorabilă fieţi Deal, ca pe, câlâtori conduce, i, 

Facâ agiunsul teu forice pa. ta cale, "ndemânată, 

S 

Deacâ-amuu a ta simţire prin ochi este facântată, 

Revederea patriei deacâ estasul în tină-aduce, | 
. 

Prin vorbirea:“armonioassâ, „prin coă' artă, co: „atrâluce, 

Şi prin care Italia nouâ cum cea vockă T atat, 
- Ei 

pu ia ie va. o. ., ;: tis Da îi. 

“Passul co toaripeag câtira “Tosubra, cetate, . 

Ce n mărirea: el se nalţă ca uni arbore'n cânipie, -. 

Între stolul de mică  plânte! la pâmentă cea. tapilate:. 

îi murind elit Scăester! cum se moarta mnodestie, 

În una unite daruri cu care n anticitate pa 

„Se lâudaii înalte genii “xespândită' în 0. mie, . pa 
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O e che, vavsoist fa Valpestra neve i îi DER 

O in agil Parcă, solchi irate; 'schiume; . | NR 

i fia penigno it toidottiere mume, ut 

E renăa il corso tuo' propizio” “e brove. 
zi Pta „ta 

Oe il. piacot pei. sensi E) „cor ne bere; N 

| Godendo, i i patrj “campi,,. i monto,: Îl fue, | 

"II sermon. Aolea, -e sqiel. gentil. „gostura, i pi i 

"Onde Italia decpro 9 onor * riceve; 

po cm sei Pa E i Tae fre 

ll passo, afitoţia „all; “insubra, cittade, Ri d - . d, - 

Ch în “mezzo, a, cento. “a par antica pianta, zu] 

      

   

    

Siedo. “fa stuol: ch'aniil terreno 'rade, a i 

Po pat 1”, , : ta DA 
Si pa sri mere 

. “A o 

Spirto « divin, ni n ; 

"Omato tă vedeai = dop beliat



ia Eta | Pa 

ai „CONSACRATĂ MEMORIEI: 
Ba eveea, 

! | " Ndgcuta “Bianca: Milesi. 
_ o “ Moartă în Paris, la 1849, 

  

   

II 'Oamano | ce > întru mârire, în Aurora, vioțai tale, e “De frumseţe. "ncântâtoare şi de „graţii erai. plina; ; - Defiimânăi deşertă ohorulii cârui gloatele se "nchins, - Pai. alesii pentru ririnare; a virtuţet Breua „Sale. Si Tri d Pi e Dâniitulă alii tau sufletii do nșașimile morale; - ;. | A sacrată. dorite patrii Sântă- atat 45 lumină, i i Ca prin fapte strâluginde, „preste “ţeara gea.. Latină Se resară de zioăi timpul a triumfariloră: sale, a e ta Ap a “Agea ragă, nemurindi, „pentru, glorie oreatA, | "Ge lugit-aiă preste! mins Ancă în timpulă de Biunie, "Alei. sa! Anturnatii eașă. la-oberșia” „nceurmmată, 
ii 

   
i Dar în macgulii a durerer, „ge'mi remâne 'n sufici. ie, -- Gea schîntâe' cară-aprins' al nu s'a; stăuge iși dn, Si-a tr di cu tină-unită” în a gioriului târie | 

Ji na 

Di ENEA . E Aaa  



S40no ALLA MEMORIA 

; 7 . 

Leica. - 

TANA, ata CA MILES Îu 

Ei „Morta i in Parigi 1849. 

AD eraai che della, vita in sul “zhattino Da 

Di beltă, adorna 9 dalti, pregi râri,, 
Disprezzando gli. onori. al Yolgo cari, 

 Sciegliosti di- virtă Varduo cammino i ee i 
  

L'alma iua piena del. pensier. divino,.. RR 

Candidi al patrio | amor sacr6 gli. altări, 

Onde operaudo. fatti illustri e chiari, . Ea . . 

Ridestar- gloria s soyra A „suol latino... e 
ae 

Quel divo: raggio,, ognor vivo-ed ardente, , 

Cha me bri!ld pur nel!” etă priimicră, Ia î . 
Pag ae 

Abit R ritorno alralta sua, sorgente, Ia 
- i . E . : e 

: Mai în :mezzo “af. lutto;: ch'in mio : cor impera, -- 

Le: fiamme accese non saran - mai -spânte, 

E vivran Deco nel”. oterea sfera, ! 

o — a 
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ag cuinoxonii o 
PN | 

map An ENA, i 
iz a 4 BA îm i 

A) efârmândă tă ji care e aldaţă. Garbă se "pleacă | | 
 Omuli, în a cârnă 'sullot, a virtujei dor. n'apune, d - 

Or - Numdlui sei şi-diuintiteă trainică „nonunientii râdicâ, | 
Cu folosii :că- aduce lnină, prin Virtute jelepeiue. 

  

„Ca pe ripele lui il piratnida cea "antica, | 
"Con nori eroşictulă scunde” ȘI, se lupta cu otune,, 
Așia fapta patrietă, că 'a pleimer este ' firea, | 

ta L: Timpu nfrond, și Cu soarta, „pe invidia! repine, 

) 

  

ia mes 
Cândi pe câ" â otorii îi „nptă în a „lui sânge! Aa 

- Epamihonda la ai iei, cel! “plânseali eu: dioşie, E | 
Pentru câ ca a du moarte'” şi a lu “ij se “stângea, - 

_-„Înfrânați,, dlisaăi ol, plânsul; vă. lasi! două a :mele fe: 
„Nemurindele, „rofeâs; Zeuctre. i Dlantinea ? 4 

ț erp Pee pay no Tic cl E e 

  

! 

  

  

NOTA. Epamlundas faimos general a Tebanilor; la zii inaintea lui Crisios, „a iuvius po 
"Spartiati. si a perit în batalie de, Mantinea in care semicii fură invinsi,  



m 

Ss “ara 02 ia 

Prut p piă. „chiar; ate emiillustre. pro
ley.: nai 

L'uom. cui nel seno;. 3 sacro ,genio, anpida, mi 

“Pal dura, „un .fato "emulator, de
l sole, ;.. 

BPAMINONDA
 

i "MORIBONDO; i 

  

[i 

  

“Genera,. allor; „che sprezzator,. Ai: fole ..; PE 
db îi 

ei 

Siegue della. virtit Vi mmortal puida. 

Qial g'erge: in: iva a-al Nile, adtica. mole, „+: 

Ch'al ciel torreggin: e: Je ;tempeste sfida,, i 

„Cho vineo Îl. tempo, ein un la sorto, infida. - N 

_ Saldo conforto. a stuol amico,, „diode ; Sara 

-U moribondo xincitor Mebano;. pa 
” 

  

„Ch esținta, in, lui Yalta sua stirpe, erode:, îi
 a 

„Frenate amici, £i, disse, i pianger, VARO» -. 

„Fielio de la mia loria,, e. vero crede. ii i 

AI mondo laseio, i gran, trofee” “Spartano!
 . 

  

,
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ÎN, -OCASIA sont AEROSTATCU 

„ MADAcz0 nanenaae 
Intreprins. la” Roma în :22. Decemourie î811. 
Cand se „araiase în. cieră; cometa cea mare. 

  

“Al țintiţi ă-acura ochii: câtră steăa: înfbcataj : Ce întînde. “preste: ceriuri coama să! “de: -red aienire, Să E deprinsâ de mult: Rona cu âsemene Privire, te a Agi minune. mult mai mare o: "fomes: ni aratt, : 

Spră-a supune volei sale: calea: vântuziloră: dati, Nestatornicii ușioriă acră. îlă închidg” n vel: siblirey- „Presto nouri sboarâ lunţrea,- prin “asenieng'. „urgire,-. - Cu odor rul “cel” mai dulce : a naturel incarcat, ! i 

nmtndritt-atunci natara, de + n „fină -așă dorita, o "I deschide a ei secrete; co's-a „liimei: “armonie: oa Ș CII ea  domnieizipante preste sfera, cea: stelit; :» i 

pi 

. La pomântii as: ninde: sboară, deâmia „nu mai vă "so Si Ca puternicul“ er: cugetă - maj. Înaltă ! o'tot tăvita, Și la ciori, de nu: agiunige, 'este  dehnă să 56 suic 3 
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IN OCCASIONE. DEL YoLO >, AEROSTATICO . 

ui MABANA. BEANUNARI. 
- eseguilo in Roma; il- 22 Decembne- Asu," 

z
a
 

e Mentre: “splendova „nel .ciel la gran cometa. 

+ 

* 

Ton piu î Guarăo si volga- -alPastii0 errante - 

"Che spiega in ciel'la+ minaceiosă * :chioma, ? 

Usa -qaello' a veder si fu giă Roma; îi 

Donna maggior porteato- orofire. innante, i i i 

“In scttil velo accoglie Fincobstante - a ie 

Aria,-e Peterea via rende a se : oma ar n 

Quosta, gioisce di- portar la 's6răa* -! - mie 

„area del! gentil! don del: : Bra amante; aa) 

Natura i i suoi segreti a: lei 'disgeea, pi 

E reina,-la' rende! în ogni' zona; E 

„. Bi -schiude i varco a. lei: per “Paura” incerta.! 

- Gia umil: soggiorno' "pate a- aci. la terra, ai 

-. Bdsalto: spirto: si-a salir - “ln sprofia : ot 

Che se: non: igiingo - al ciel, giuguer vi: merită, A 
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| Esi - Coana PILA Esonroa 4 
8 operei Haliene, intaea dra formata pe Zetru din Iasi, 

Za ocasia ivleerei represtntatiilor de e căra a 1851. a 

„SON ETU. 
mara 

po aaa) ———_ Fo a a 

- - x “ ă Po m Nat 

Fa anticul „timpu: Italia, prin al ainelor putere,. 
„> Prin. eroiea; virtute, a poporului, marită, zii 

„Numeroase ginte "nyius' ai; ; luminat'aă a lor sfere, : 
"Până la marginile lumi ; dell Apusii, la Resserită. 

- Nică-a timpului forfune, mică- -a: barbariloria fero, * tt 
A „pututăi” ca se sterpască dafinulă, cel invergliti, 
În ruină mârețe încă acea floare mică „cumpere, 
Ce pre balsamul, ist între e poi a, “respănditii, zu 

Legioan-a lut Apollo, cecen 'farmecele ale : .... - 
Sogetându-ne în inimi, ună, „versă dulee,ncântată | 

AI venită - dorită, „noâ de. la „fermulă Apuasani, - 

Noii triumf! te: Ya. aonduee: câtră. plaiulit patriei „tale, 
"Chă la stoluri tributare, ce de,:multă :ai, ;Subgiugat, : 
„AI adaos înet-acuma, „pe, „poporulă Moldevan.7 z: 

  

Lai
  



| Î  ONELLA PARTENZĂ 

Ta Dei EGREGIA CONPAGNIA - 

Ra AASOA RA A aa At inna 

1 e L „prima volta tormata apel! Teatro “di Jassy 1831, | 

—— 

IE îi antica Italia col suo gran .valore, 

"Con la vivti de cittadini Eroi, - 

Debell6 genti, cd estirpd Verrore.. 

Dagli Esperj infin ai lidi Eoi. 

n tempo “edace, e: sl nemico farore 

Ştfugger giammai poter gli allori Suoi, 

E tra rovine ancor germogliă il fiore : 

Che dolei spande “Balsami fra. noi. 

Legion dApol che dagli! Ausonii să ” 

_ Cinta di vaghi incanti a. noi veristi, 

" Vibrando in cot acgenti almi soavi. 

„= More trionfo în Patrio,. oggi ti. zuidi, 

Ch'ai iributarj gin da te conquisti, 

-. Agiunti o or hai i popoli Moldavi ! 

.———
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“ GEREJANE ȘI FRANCESE. 
' Truse. -din limba. Română ÎN 

“ Băiţia. a  treta adăogită. 

PARTEA III. 

pi 

  

Imprimeria, E a Arbiner: “Române.;- Sti 

„rul pi poori i 1863, ! Depeal o detii ad 
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TR DA: 
TA | 

„.-AMPERĂTORUL AESSANDAN'A, | 

| is Za anul Bu: Dina Se e 

i oi fai n pi . x 

N , 4 pr ad : . 

ÎL narate: prea-puternică | ce'n a iniraci mârire- 

“ Precum- nu apunii în Rossia nică-0 dată a gilei rage, 

Când -dupe încheerea 'santei 'aleantiei 

mesi statornicirea: păcei . 

„A VISITATU „BESSERABIA.. 

  

- Prototipul drepti ursitat,. dupre, carele domnegi, . 
Tu 'npâcând Ursiţe “crude cu certata. omenire a 
O icoan'a fericirei între noi înființesi, .: + 

“ Pentru care: lumina-va ' Ta. epocâ între cele — 
Alte, chiar ca ună luceaferii între inai mânunte stele. 

CA atingi a sale margini în apusii și 'n râsseriti, 
„Aşa, treagă tot-de-a-una'.ă:Pa! minte privigheasâ 
Preste soarta Împârâţiei şi pe cursu'i strâlucită, 
Când unitii/cu' suveranii. în: ai'leggei. sântul: “dune, - 

“Tu întei o Alessandrei reașegi pacea în lume.    



  

E | 0vE. - i Sta 

aaifee Aterander. 

1.18 bere: Be; în Sapre 18i7.. 

"Bessarabie vafubte:” | 

ua, aus. dem Ftobati fer. Ra | Si „ 

+ Gore aud Bergutaaăi tren) ui dd 

S “ . Ă - ” . i i 

=0 . Ă . . , i „ Î k .. , IE : , 

Silhorace Rifer, ben der. păcfte. Gcitenadet 1 angebore,. 

Der îm eignen: Bild Das. SMufter jeber . Serrfepertugend faut; 

Ter “den. Vlutgen =. Sanpl de, Cgictfals mit der” SMenfVeit fat 

a aa Di Vefăimoren pe i i oa 

Und cin Gri “buf, bas, f og. seif. fo. pu: ţofren nic getiaut! 2. 

Şeter Beitfrci3 meidt dem Beinen; ftraplenb în pie fernfte gerne 

- Sleigt ee dem,. Geftien, de noegenă în in Dent Meigen: GâȘ ver. Stenie, 

“ie dag golb'ne git. beri "Eoiune, “tie în “Supl uiteigebet, | i 1 SI 

Das i în weit gebebnteit “Gtacgen dumb “Sicbergaig verbanb, 

o bein Beller Sif, Get” fotafâne ftetă, nad jebent., “Spittel. piget | 
To sat 

ce DT gti cp 
a 

der de8 Bolfes; Sol cbelăiber nb isgriea fasii das “Baitb, A 

brtiinalei sea “ uitbe 

    A ID N 
Van, 1. Editia a pia sui 

, aim si 
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„Sub ală tâă ferice schiptru domnesc -legea și virtute, - 
 Direptatea şi credința ai sfințită a lor altare, | 

„Cel ce 'n sterile stelite, 'seaii pe ţermuri neștiute | 
A naturei secrete cearcă, cil. ce ţerinile ars, | 

„Cel ce 'n fapte ai cuvinte folosințe ne aduce | | - Aflu 'ndemniă, lucor şi 1assemii care m a lor cursă le duce, 
- 

Seaii câ nalta/ţi cugetare preste patrie se “poartă, 
Ai prin sate şi cremuri chiar ca îngerul cândi vii, 
Plânsulii stergi, pre messcr vindeci şi 'nviegi pe fivea moartă Unde fură dinioarâ pârâsitele . câmpii, a 

„De la țermurile Nevei, pân' la Caucasului munte, „ Cetâţi mari și monumente nalță-ami o mândră fruate.. 

Inimosuli giune vultură a lui aripi le deprinde . De la gona înfocată pân la polul îngheţati, 
-Ear industria: negoțulă, mânos ramii în Rossia 'ntinde, Şi 'n curândă din marea: Caspie un' canalii noii 'adâpatii, “La, Petropoli cea mândrâ' preste umeda sa cale. | „Va câră odorulii Indie şi tributarile sale. . «; i i A - Vuetuliă de” crunte arme şi-a Aelonet recnetii tace, Sub a dafinului umbre guste Aris triumt, sfânt, Ochii sei se disfâteade de unelte-le de pace, Și de' dulcea, fericire înflorit” pe pemântiă ; 1 Elă pâstreâge ali: seii, fulgeri,. furia ca se detune, „Cândi "n lume vra s'arunce argitoriulă „Ei tâciune, 

Deci cândiă posturi învâțate lauda numelui teii suna, Earii fapta-ţă întemeeagă traiulă tei nemuritori,    
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“ Untee Beânena milden Eceptet perriebt: die Religion: îm Laube, - 

Ub tog Net Bat feinen Altar în das găttlide Bertrawn, - _ 

Sene die am Eternenbpimelunb am unbefaunten Etrante  . 

gief Berborgene3 ergriinden, Şene. die das Gel bebaum, : i. -.: 

See die dur cble Sfaten oder Morte un8 belebreu, .: | 

reijen did al8. ipre Criitae, lerpen did, a8, “Boibilb.. epren, Ra 

Senn beiu Geiţ ini “pepreu Gtuge. 06 ben SBateraribe: făoebet, | 

Senn man în der faplen 3uiţte di al8.cinen Engel faut, Mă 

îroctnet fuel! + “de8, Ungliits. Tprâne,. obtes felbi mird neu Beledet, 

Vb io jingit dem. bangen Blide. nod, ver Gteppen Bat gegraut, -.. 

"Bon ter ftolgen SS ew'a Ufer gum faufafifhen Gebirge 

Stein Sean g von Duubdert Ctioten euge, beiner Pub und Biirge. 

eine fibuen obler. eben fig ipre trățe gen Gyvingen , 

Bon der: peifei Bone Srângen şut de3 eifigen Soles. and, 

Und des ru Bien Baubelă Beige ficpt utan eble Friite bringen; | 

Bad ziebt aus dem caâp' fehen “Meere ein Ss anal. dur reide tanbr 

ter nad beitier ftol; en SBauptitadt, auf der Şlutpen rafent SBegeu, 

nticus Edătge-wwirb seleiten, 4 und ed es, men „ufers Gegen., 

Und Ron fomigt, Beltonens” Etininie ab tec Copredenstaut bet 

i TBaffeu, | 

Und în Gate bei se  tortees TE Bed st ri 6 eges: micgtigee 

| Gott, 
Tur GerâtBe. fileu ice tanin imiegi bai SMonne fpaffeii, 

llub das fiife Gliict, das Mupe der erfbăpften rbe bot; + 

„Tod fir jeune Băllengăttin fiept man. feinen BIitg ipar mapren, * 
Deien gactel uns Debrobte mit eineuerten Gefapren. - 

Dir eu fi perete Bungen tmiirbig beinea tobe” weifen, 

Un did cigner pateu Grăge zur nfierslicpEcit, erpebt,
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Ca o passeiie din codru, e care. versul. împreunâ. 
Câtrâ-armonia senalțâ. firea la ci Ursitoră, ! ,- 

„A mea Mudâ, umelită, în Parnas de totă . streinâ,: . 
Pârga ci cea nestolitâ, Ţie Doamne 6 închinâ:. 

Câ pe țerile frunioasse,. dă-al tâi scuti acoperite, 
Unde: șesuri, vii, munceii d'Istru și de Prută se ncingi, 
Ce ca. Pactolos a Lidie duc * arin! aurite, îi DI 
Undă-a: câmpului: “odoare” cu mannâ setenii string, a 
N'ai lucită, alei ! pre: :ele;a: ştiinţelor: felie, 
Şi a Romei: strenepotul gace'i încâ n tunecig,-- 

“ Tirapulă iopede,! ce toate în noianulii : scii 'ascundej *. 
Întra, sale prâdi surpataii Dacia marelui Troian, - -.. 
Ce ca, luntrea; "sbuciumată! între “stânci” de 'câtră: ide; n 
Ai „perităi luptândii eu ventulă, pân " Sagiunghă” în limană, 
Far, atunci. când „de, furtună: s'a : sfârmatiă în noaptea. oârbi. 
Ai putută, abica sc. „scape, al ei vitume. şi-a să „ Sorbă., 

  

e e . - 

Tasc ?n astă “înpilate 4 a ei i dies fngacte, N e 
De mai bunii, timpi ge ressare, dup" acel ce. s'ată. trecută, .. pt 
„Cind; ală Rossică socru, Stefan, cungiurată -de-Asici cete, 
inarmati de fer, „Și. lege, a Moldovei; aii foștii, „Souţii, Em mut 
Şi “lâsindu-o” sermanâ, "i "a menitii în “gi de “moarte : : 
Ga yeni. Mâptuiteriulii, iza, ei, mai, ferice,, „soarta, N i: „e pi at 

      



DER viae 

TagPs ein Dogel în der Mite, der fein Cicb miinfeht angureiben, 

Senem Gang der fiir den Shyfer (rob Des SBeltalI8 Bruţt durbbebt, 

Meine Suj'aud, deren Rame nie nod) aut SParnag, ertlungen, | 

„Did îm cețten Rico zu preifen, ticf von Bangigteit dutgorungeite . 

Zicjem Cand das du Genpivmeft, bem Natur fo-bold gemogen, 

00 burg Beingebirg ind Tpăler -ftolg fi Prut) unb Donau blâpt, 

Die voll goloner $tbriter Glinfen, mie” “Pactol08 veidpe SBogen; 

to die frone der Sarpathen jeben Suit und Meg erpăpt, 

Diejem £aud îft ad, des, Mifiens milbeg , Cit nidt aufgegaugen, 

Ub be8 grofen MNâmerâ-Enfel jolummert nod bon Nat umfangen ! 

Tenn bie Beit, vor bere rime Seb'fpes nie verfepont geblieben, 

Sat Trajau'8 unfteiblidy Dental, Bat aud Datien erreidt, - 

233, ein Sqiţțlein şmvifben Gelfen, und von wilder Glutb „getrieben, 

Gp'8 den Safen nod) erreidte, der „Gemalt der SBinbe meidt. - i 

Sn teă Seeres tiefen Griinben “Bat ibm der Drfan “gebettet, 

Und că fat, a18 cingge Aviinmer, Spra nud Namen nur gerettet, 

„ta - 
Dă te cae 

Dosh e seict. fi, pci sami SErofte,, în dem, Seer; den „8, erfabrein,. 

204 die Goffunung, Beiteri Tao, tbei!8 bergangner, OrăBe Moe, + 

208, îm Sompf mit, AIfierig Sorben Eteppan anvenvanbt bon, sare, 
Ub mit Stahlund Recpt bamaffinet, var bet Moldau mădtiger, Edjilb, 

Gie als Baie binterafieno,,oocifjagt mit propţet ien, Munbel 
e îm ob îpr einen Edhirmberrn tb de Geflern oofes Etunse. 

e ţ x - 

a Ni Eta titi Pia ta     
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"La Poehi Romani, . 
4 . . i a] a e La Occasia ” Plojader - 

  

, 

a - - . 

0 Dom: Costan Negruzzi. 
1 -. . a. 

ă o . 

N, a cieriului târie șese stelle scânteiade, 
” între cete fâr de numeră respândescii mai viii lucor,. recum soarele pâmântulă elle mintea lumineade, 

    
7 cea radă ce purcede del” a lumei Urgitoră. „VAcol6 petreci în farmâ geniile fericite, - a bare sânt de'a lor Musâ nemurirel consfințite. 

Nu averea, nu fortuna, 
După moarte deşchidii 
Nise poate se 'nfrânege 
Sbosul celui ce '2 virtut 
Pe Poeta la, luceferi du 
Entusiasmulă P aripe 

nu driti moștenită, ai nume, . 
poarta la mausoleul stelit, 
pismâtara, garbâ lume, - 

e fiind, în ea ai trâită, 
că-a geniei “fâclia, 

ade, calea-i face armonia. 

- 
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DIE PLENIADE 
om die comanifăen Didtir _ - i i | 

Beep Gelegenbeit der romanifepen Plejade: Se 

po a ae ! PR GR N AER 

Hr Constantin Negruzzi. i E 

  

Slânzenb fraSlen fedă SMPlaneten Pod am Befren Simmelsboge, o 

Inter SMiflionen Gternen fliumern fie int reinften -Ligt, iii 

Sie der Sonne' Sang der Gede, leucpten îpres Riptes MBogen dă 

8 cin Gtrapl von, Suelteifăpfer, Der guat  Geift Der SRenfbpei. 

DOI Îpridt, | 

„Dort îm etvig jungin Ceben, freuen fid die fe gena Geifter | 

Şener ficblinge Der Shufen, jener podaepriefenen Meifier.. Da 

Meter Meidthuur, Gtiict nod Nanien,, nod 'ererbte Redte făliefen ' 

Des geftirnten Maufoleun$ SDforten nat Dem Tobe auf. A 

Sag ter. blinbe Reid: der Tporen aud der SMifgunft Pieile fb'eflen, 

Mie voird auf Dem fab Der Tugenb penimen er des îBeifen auf. 

SBopt . Bem Didter! - Die Begeiftrung Leipt îhin ipre mădt-gent 

| 
e Edfeingen, 

“uf ter Bapn Ter. Darmonien. nu ce şa Den Eterne dringeite



  

„Bi Românulă depe Istrul, ş a, Carpatului. Muntean, . 

. 

"A -Românuluă „Poeta, atunci lumea Vase vad, „Nămele ?ncins de cununâ strâlucindă chiar în .PLETADA!, 

o. A poiana a. a cau e - Vrednică sâ se arctă: și de numele” câ“ poarta! 

„A sa gintâ. a ci soartâ, ce 
- Versulă când din ochi “ia stoarce, “lacrima cea 'de- plâcere, 

| — G4 = 

Acol6. dintâi Profitul, cântâtoră 'de imne sânte, 
A depus saerata arfă mântuină pe Israili,. 
Dă-acol6 ressunâ încâ înfocatele cuvinte, 
A lui Omer, Pindar, Orazz, de Ovidi, Corniel, Virgilă, : Milton, Şiler şi Petrarca de-acol6' pe oameni chiamă 
La virtute, PAmor nobil ŞI's atiraniloră tezmâ, » 

rca e . a p.. s 

Voi, ci în sin purtaţi p'Apolon, patrioți din Românie £ De șUrsita ve disparte, armonia "va uni. 7. 
Patria care vE-ascultă, tema Musei voastre. fie, - .. 
Ca și ca întru lumină să se poată în0i. | | 
Şi prin fapte virtuoase, de o mâi dorită soartă a IE 

Acordaţi române versuri p'armonioase alâute, 
Întrun rost, ca și poporul, gemân' cu cel Italian, Se învețe: amor de. Patrie. dor: de, glorie, de. virtute, 

Cel ce. bea ?n Siret, în Nistrul, în a Morişiului. unde, “. CAL a cârul triste Done plaiul . Pindului respunde. 

Cândi Românulă va cunoaște, prin a cântului putere, , per « s-... DDR a) .. sita fly ascunse n viitoră; Cuns 

. 
Pe Româna, tinericâ, când va 'neingi'o..d” Amor,, . 

Di 4 

. IN ” 

- a.    
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Dort die Dasfe be8- Propbeteu, der fi avgen Nufm errungen, 

A[8 der Gânger feiPger Symuten der eiuft Sfeacl Le'reit. 

Ba8 Somer, Did ud Sinbar, va Soratius gefuugen, 

Ra3 Virgil, Gori e [fe unb hilton, Eiller und SMetrarf erfeut, 

fânt von bort în reinen Slânger, [ebet fortin em ger Suge, 

Cimettert nieder- die Tpeanen, ruft! die: Menfehheit: auf aur: Tugenbe 

Sir, Apoll0'8 miivb'ge Şiget, -Gătne des Romanenlanbes, 

og tub aud Da5 Eqictfal trennent, feb. dur) | Darmonie, pereint, 

RăgIe gun Thema curet” Mufe pateu eures Baterlaude, 

Mâg8 an curein: Cicb erffarteity venii iu: nâu ba3 Lit et; 

Za fig der Rontane ze! ige "feinier” Alpen ebenbiirtig, Fa 

eri des Rameus; den er. fipret; 'cineă: teijeren Sgicials e big. 

af Parmon” [pen Căitențpiele: tăhet:  feei voma fe. &ieber, 

Ginig în ter: Bâter-: Eprade, gicbe: 3: den Bateriaub, 7 

Ctretea nad den Juba Der; Tugeub, 1eyret :alle cure asiiioer, 

Zie auf beniStarpatben vopieit, die fi frean ant SfterEtranb, 

Tie die Slutp. der Marofed) triufei, am Ciret), au “Dniefier inalte 

Teren melandol' ine Doina Minus mBâtoer miederțalfen N 

ii tie IE d pi ; Ii PRE Ea 

“Menn banu. burd die pact o Bicocă Bee: oma fein: Bolt: erteunnet, 

Cin Gejgic, Da: oc im: Rufe fernet: Butiiuft: fe, fiummernd tubt, 

Bonn fein Eaqug der Breute Tprânen ibm entlott und fiebe nennet, 

Tie îm Serzeit der! jomaiiini: angejat” şi! "reinet Giluth; 

Bird aud der: vontait: “ie” Didier! peveti +: feudptenb feet, 

Rupmubetrângt în der: Prejabe: vivo «man: feinen: ainen: fe 

.. 

pacea pata Donatie ti razi i pu 

ADA e) 
ga E cer me aha te)
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a La Teriele de Carbslal. | | 
O 

(9) fântână misterioasă! ce din sinul istul munte 
Reverşi apt, focă şi aer, noapte, di, fârâ paosi, 
naintea ta totă omuli umelită pleacâ frunte, . 

„. “tă pe Cela vede'n, tine ci-urgi lumea din Chaos. 

„Prin a sa filantiopie, câpâtat'al o putere, 
Care vindecâ de patimi stolulă cel nenumerată 
De fiinţe sufferinde, ce din ambe Emisfere PI 
În istă'an, ca din vechime, la “tine s'a adunati. 

Peatra care te încinge, codrulă care te'ncununâ, 
Aburii de ambrosie denmiite „giune 'Aori; | 

„Lin seninulii a naturei, armonia ec'n giur suni, . - 
Toate'nvie un lânged: cuget, şi's balsami vindecâtori. 

Toţi. ce prin -a ta putere, a simţitii a ta, minune, N „* Depun ţie mulţemire, Vânta Tal tă, Urgitor; 
ntre mai frumoasse imne, și işt: vers român ressine: 

Sacrificii -umelite unul simţii cunoscâtor | 

Carlsbad; Iuli— Agust 1855 —6i, . | 
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Au die fatlsbader Eee 
uederfepung: au den Remuiţien) 

— 

(ED cimuigootteră Duet, Der rafiloz, ugelăfmt 

us feiner “Berge Ghoof, 2uft, Geuer, Baie frânt, : 

Bor bir up benutb esti der. Erbenfopn fi) neigen; | 

Za fi fo reid în Dir de5 Seiplers Mat will şeigen. 
S 

Duty. feine Baterhul. Ward dir die Aunberteaft 

Die da Ungâpligen Genefung fhon gefoafit, 

Den 'Dulbnern al! tie: pier felt “Bunterten voit, Şabren, 

Bom gaugent Erbentreis um digi. Seil—fid fbaaren. 

Der gelţen mâgtigeă Run, der Dergt Olaue Cuft, 

Des Bliitpenmeeres Prodi, der. Wălder wiir,ige Duft, 

„Die Beitere Barmonie, pie fei evlidye &titte : 2 

Dies Alles Geut demn "Geit gar reige Balfant git 

Die XI die GSriicligen, die deîne” Straft gepeilt, - 

Sie preifent did nb Sun, der bir die raft ertbeilt, 

& măg ben: aud al8 Boll der tieffte Dant ertâucn : 

Sumitten aber Gangs? ber Donunuts bes omănen a 

îi



    

2» 
î i x. o DD A : 

A] ditoriule a lumeil. ta ce e” "Tnaperului Romană 
j Ai dat glorie, virtute: şi putere, .de-căt. care 
“Soarele, în a lui cale, de când „nâscii din. noeanii, 

a Nai, Vu. nimici mai mare; . Ss 

“Tu” ce-a sale legioane pânâ” Yn “Dacia ai condus, 
- Unde, după "naltul triurafi. ax fondat 6 Româ giune, 

Ca se fie despre b barbari viă troeân pentru Apus, - 
i e Sie „luceaferă . „ce n'apune ; - aa mai 

Dupa: ce. nepotul: Romei, 'der-fortuni. aă triumfat, 
Care. * n curs de ani o mie, ad schimbat antica lume, I&i Şi în ample, suferințe, până astagi „aă. păstrat 

. pi p | Limba, patria” și nume; 
og ata -. d Di, o. “Deule i putere şi” virtute; n viitori, ID Cu ferico-să “plineascâ destinul: a gintei “sale, * 

Şi domni, de, a lui sântă, „Dume, -înta* unit” trai. nemuritori 
„Se petreacă a gloriei cale, pa 

   

Ă DI - ME IPEE ze, 

Preşte: “cânipurile- x noastre, vars, 0, Doamne!: darul sânt, Fio pururemânoase. grâe, turme. și albine, , 
Și în schimbul lor întoarnf, noâ din străin pămînt, 

A lulaur ş şi lumine. NR 
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„080. Gu 

tir das “Sit des oniânifeen gatetlanges:” ii 

isteti “ouă, tea. Românie, Ri Dă 

"Oort. uub Bersmaaj treul, - , 

  

pe aa pe 

- 
7 

a 

(0 ctentoănfer, A/[feralter, der du sabf deut RNomerrei iq, 

„Sosea Rin und Mat usb Tugeitb, defțen. Gonne nie unb simumter - 

Sf dem gangen Erbenrunbe cinen Etaat, der diefen Seb, 

Se befbien int Etraplenfbimmer, o. 

Tu, der feine egionen fuprteft în Der "Dacice: Land, 

220, nad) laugeur pohen Ciege, giejer Salt, dem feiner gleichet, 

Gegen der Barbaren Sorbeu, 'a[3 ein junges Dem eritaub, 

! X(3 cîn Ctern der nie erbleicet; 

Gott! ficpjerer oănter Gutel, “pe te nod) a[8 Borf gefhaart, * 

Tie în taufenden von Sabre, teo der Priifungen die famen, 

„+ Ctetg în Sdmpfen und în Leiden, fi iegreld), feft unb îreu pemabrt: 

Sprage, Baterland und Mamen. i 

„7



Di la tânera Română, lângă harul: cel plâcut, 
Cugetii 'malt, inimâ blând, ca şi ea la noi sâ fie, 

„Cum Cornelia anticâ, ce pe Eror'aii nâscut; | 
Fie, mumâ şi -soție'! 

Se dai -braţilor putere; inimei ună dori aprins, 
“Ca Românul, cum strâbunii, pentru drepturile sfinte 
“Ale patrii renâscânde, și se lupte neînvins 

: Prin lucrâri și prin cuvinte! 

Stringe. 'Țerilo- Unite prin un nod nemuritor, 
Cum origine ati una, fie a..lor și fericire ; 
Toţi Românii se, închege de frați numai un popor; 

_ Câ puterea stă îm Unire, 

+ 
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Cegue, Gott, dies SBol€ mit Tugen und vertij iu Mut LI Brat, 

Mig'es fein Sejgict erfiillea, wiirb'g feiner Băter parbelu, 

Giner MIbfunjt nie xe: Sel ormwârt 8 ftceben unerjcpla ft 

po „Ub die. Tabu de8 Rubucs manbeln, 

248 ben Dorite beiner auunasbt, fegne ufrec gelber. gt, - 

Gieb Gebeiben difera Şriigten,! unfern Saeerbeir; unfern Bienen, 

Şir bie und da3 Sluslanb liefert” reidhe Sqâge der St zultur, 

| ” Sold uub Cilter feiner Mirea, 

Mamut fei deă Seibes ai ca Otet derfeip” 
Soţen Sin und Sergensgiite, auf dag ftetâ ta unfrer Sitte 

og bie Enfelin der: Romer, Tocpter,. Gattin, Mutter fei, 

Mad) d der sblen prea Citte. 

Sraft verleibe unfern alemen: mfetu Serţen Saint 

Daf, i im Ramyf fir peiP'ge Nedte, wwir mit Sortea und mit pateu, 

Sen jun Seil t de3 Baterlanbeă, freubig opfern. Gut und But, 

ie inf uufre. Ape Apateu. i 

iai Pa , 
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Bia cetatea pârâșitâ, care, de. pe. . munte. _. ; 
Câtre nouri: încâ! nalțe o “câruntă ; frunte, . IN 

Unde trecâtorulii, „Șastâgi. cu. respeetii se richină, 
Ati domnit O. dineoare vechia „Eroinâj 

Pe atunce se lupta pâstorul Moldovanii 
Şi țara'și apara, ca, ună punii: oştiean! , 

, aa 
îi 

Ba: avea! uni: fiii puternică Stetan “ini fosti” "nume; 
/ Prin: acesti Domni :strâlucitată:; :patriea nioastrâ!n..: lume, 

| Patrugeci de 'biruinţe “lauda: adunasăe; 
Dariă o gli, schimbândâ soarta, elii învinsă. remase, 
De şi luptase atunci pâstoruli Moldovani, “ 
Şi țara'şi apâra ca unii bunii- Sştieanil. 

De mii cete fioroasse: patria aii fostii câleată, 
Şi de sânge a ei țernă era adâpat, 
Monastir, cetâţi și sate fumegaă aprinse 
Cu bâtrâni gemenii și fete în obese' strfinse 

"Şi țara'şi apâra. chiar ca unii buni oștieană, 

În cruntati ca leulii Stetan, voindiă se resbune . 
Încâ odatâ pe “Oştieni: merge se adune, 

“înai ntea cetâţoi Noamfo:,. 

ae  



  

Ş „Deva lo. , 

EHATEAU DE „NEAMZO. , 

La Batlade sar fair naitionnt,. 

  

7 ea Mea Pio o ri, 

5: * ans cea donjons .rnineş :ițui :cduvrent la: montagne :, : ii 

Dont l'ombre du: soir, s'etend au loin. sur la campagne, 
pe in, NEDRR 

Ure femme hârds, commaidait + aiitretoiș Sa 
Pta da Colăhre magnanime e wiehe en beu, esploits | | 

—Citait un temps alors, 'oi le berger Moldave” e a 

Savait „pour son pays toujours “combătire en! brase. 
: E) 

Ele cât un fils puissant,  nomint le' rând E tienne; -i ii 
Cest le plus beau rayon de notre gloire ancienne ; 

  

Apris des jours de gloire; il En cut de “malhia J 3 Pe 
ep nd Car Ie sort le trahit, îl! troiva” son Văindueur, ! 

  

Cătait „pourtant alors que le berger moldâve, 

Savuit pour son POS, toujours sombattre en brate: - 

Des hordes d'ennemis inondaient los! sulldes, za 

„Et le fer et la flamme;sortant de leurs m6lces . 

Portaient partout Leffroi, insulte et bă trâvas: i i 

Ilameaux, villes, cites, tout toabait. sous” lâur pas. 
ce ? e mi aere 

Citait pourtaht: alors” due "le: Ve 

Sarait pour sen pays toujours, ombatie 

    

  

ebeane toujours grand iibrepide ala guărroyr pozei Sami sa 
assemble tous ses preux “autor de su bannidre 

Ş, 
- o i 

” 

Part. UI Editia a Bia | 
Î
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Mai întâi însâ pre muma vra se 'mbrâţoșese, 

Şi pre fiul s€ă de bine vra se cuvintese,. 

Ca pe atunci a fostă ori care: Moldovan, -: - 
Duiosii părinte, fiiă, bârbatăi și bună Oştieanii,+ 

Când de di se Tumainase « cu a lut putere 
.... La cetate Stefan vine şi întrare . cere, 

  
Dar Elena inimoassâ, -depe “muri "i-dice : 
„Fârâ triumf se nu între fiiul meii aice! 
în timpul celă cumplitii: ună sufletii Moldovan, . 
A fost și la. fomei ca la barbaţi doştiean. 

Fiiule întâca-oarâ te edi făra vântâ, 

“Tot de-a-una, tu învinsa1 cu dreptatea, sântâ, 

„ E nu potii astâgi deschide a cotâţei poarte, 
Pe eroi în câmp așteaptă glorie seaii moarte. 
În timpuliă, cel cumplită ună sufleti Moldovan! : 
A fost și la, femei ca la. barbaţi doștiean ! 

Mergi de-aduna a ta oaste, sboarâ, spre peire, 
În a ta virtute patriea, afle mântuire, 
Asta'i singura dorința, voia maicei tale, a 
Dei câdea și ei urma-voiii pe a morţei cale. 
În timpuli cel cumplită” uni sufletii Moldovan. 
A fosti și la femei ca la barbaţi “d'oştiean 

Stefană resbâtută Ia sufletă; pre, ai ser aduni, 
„Se repede ca, furtuna, ca unii „tulgeri, tună, 
Dușmanil cuprinși de „Sppimă,, luptă, dar nu scapă, 
Şi pe ţeara mântuită” « cu-a loră. „sânge-adapâ, 
Ciatunce se lupta, pâstorulă” Moldovan, | 

  
Şi laraşi apara ca ună buni -oştieant ! n i:
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Mais îl veut voir avant de vaincre ou .de pârir; 

Sa mâre qu'il chârit, son fils qu'il doit bânir, 
Ctait un tems alors oii le.guerrier moldave,. 
Dans ses affections, savait combattre en brave. 

Avant laube, et suvi!de sa' bănde: guicrritre, - 
Îl vient 4 ces donjons, demande ă voir sa ntre, 

Mais de ces noirs crâneaux devant tous ses guerriers: * 
„Jon fils entrera, pas& dit-elle „sans lauriers 1% 

Cctait un tems alors o les femmes moldaves 

Pouvaient servir: d'exemple aux hommeş les 5 plus bvaves 

Mon fls est “plein doriheu pour se couyrit . “de şloire, 
de Tai toujours” trouv6 râvant A la vietoire,. i E 
„Sa tombe serait obscure î, “Yombre des châteaui ” 
“Il lui faut la 'victoire ou Ia mort des 'hros LR 
“Câtait un: tems' alors oi les" ferames inoldaves a 
Pouvaient servir exemple aux homes, les plus bravi 

„assemble tes gugrriers soumis 4 ta “văillânes, Ri 
„Qu ă tri seul le:pays doive. sa . dilivrance,. 
„Ta măre te Pordonne. et tu. dois lobâir, -.. 
mAinsi que toi. sil faut elle saura mourir |“ 
„Câtit un tems alors git les femmes mioldaves; - E 
Pouvaient servir' d'exemple aux hommes, les plus braves, 

Etienne. €lectris6 pousse un long cri de guerre, 
Plein dune ardeur nouvelle îl „part comme un tonners,. 
Et Iennemi surpris, 'culbut6, m massacră, . E 
Arzose de son sang le pays  ddlivrg, | | 
Ah! câtaiţ bien 'aloxs que le berger moldave _ Si 
Pour son pays savait'toujours combattre n: bravo, 

  

E - a
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“bâtalia, cca memorabilă” la Valea-Albă. a în 5 PR 
Ambii resbelitori îndelung! şi- -aii disputată victoria ; în arsă, 

curigiurată de numoruli „cel exoscâtor „amemiă ură, dupre o..com- 
” batere crincinâ. care a. custat „vieaţa unui "mare numer de boieri, 
Stelan se vedu învinsă şi, nevoită a cerca prin fugă „a sa mântuire 
în cetatea German--adecâ: Neaniţu.': i: Câlâtorind toată noaptea cu 
un 1nicii numer dei oşteni;: eli 'agiunse “dimineaţa î înâintea cetâ lei, Şi 

ceru a i se deschide. “porta. Dar! muma-si augindi despre astă 
neferice, ee minca noapatatâ:peirea : patriei, . se: înarmase cu un 
sentimenti mai presusi 'de seesulă ci, rândueşte a nu se deschide 

> fiului ei porta coliței,. şi-întâțoindu-se! „pe murii,- i dice aceste 
vorbe : i | , Aa 

>> Cumi, oare cuvine-se ca sâ te vâdă asta- di. întarnată din 
batâlie fârâ a, fi învingător 2 asta, i întiia-dată. de n'ai respunsă 
la numele de bravă! P ugi departe. din ochii. mei, ş și nu te înturna 
decât, însoțit de vietorie, nal. bine se -ihori de mâna dușmanului, 
decâtă se aibi aţi Împută ca o  dotaimare e ză. o teme te aă mân- 
tuitit, E | a o 

2 
ae - | _ E
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|, 25 Juil'et 1476: "Mahomed II, conqudrânt de Constantino- 
plr,ra livre ă Etienne -le Grand Prince „de Moldavie, la“ m6- 

noacie bataile â Vale-Alba, 
Les deux guerriers se disputărent long-temps la victoire;  fi- 

riument, envloppe par le nombre toujours eroissant de Ven- 
teni, apres un terrible combat «ui coâta lu, vie ă un grand nombre: 

de Doyards, Etienne fut vainzui: ct se vit "dans lu nâcesșite de 

chercher par la fuite-son sat, „dans la forteresse,, de. Niarntzo, 

Aşant marche toute, la nuit avec - une petite, troupa, 1, „arrive; 
la pointe du jour dev ant cette: forte crese, et ordonne qu'on: lui en.0u- 
vre les portes, Mais, sa: mbre,: “en”. apprenant. „ca. dasastre, “qui 

auoşait la perte . înc 'vitable, de. a “patrie,. sarme, dun”; courage 
zilessus de son sexe. fait dsiendre RX son, fils Ventree. de la, or-. i 

“Iess0, et, se presentant sur les rempar is, lui parle. ainsi : - „Quoi! 

Lut îl que je te voie" "aujoard hui” "de" retour! ! du "combat : “sans 
Ere vietoricux 2 C'es la! premit re -fois quc: 'tn“as “frustr6! le nom 

“* bravez  Puis loin de ma presence et ne: reviens: jamais que 
l vietuire 4 4 tes cotis, , Jaime micu que: tur părisses “par la main 

 Fenuemi, que Mavoir ă te reprocher comme. infâmie i „aus: “tu 
ti ten salut â. une! femei i i i teii pri 

7



Ve 20509, 
. dedicat, | 

mezi ai „Daae D. Vasili Boanari, | 

"Nisan care'ntâea ourâ â 3unat: în Românie 
* Pecălsuta ce.de' secoli” fără corde'a fpst remas, 
 Spre-amiziti + a patrii fapte” prin a 'doinex armonie, 
; Dupre "metrul: care! Musa: Ya! dietatii 'de pe Parnas, 
| “Va trâi atâtea timpuri: zât Pionul,' petros munte, 
| Între nouri înalțava maestoasa, a lui frânte, - 

. . , 

“De şi cântul” a luă, Omer portă. cea întâi. cunună, 
„EI nu'ntunicâ. pe; Pindar, nici a lui Alceos „toi, 
Înfoeatele suspinuri și cuvintele'ncâ, .Sunâ,- 

| A, Satei. înamorate şi-a.lui Anaereon ;.:: - | 
„Nice, între.a, „Greciei ine “a, brilantă numai. Blena, 
Pe eroi şi pe filosoti n'â produsi: numai. Atena,.  
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înainte de Achiles şi de falange Spartane, 

Vieţuit: ai” şi alţi eroi, care-umpleaă î în timpu'l loră, 

Prin virtute "nţelepciune şi prin fapte miliane, . 

Lumea'toată de esemple, de. mirare şi lucor ș. 

Însă geniile acelc, demne chiar de nemurire, - 

Dacă uitate cun poeta. a lașatiă de ele ştire. 

Tu, în câruia, sin. Peuli a aprins sânta, scântee, - 

Se dai faptelor prin Musâ traiul cel nemuritor, 

între teme: fnmiite nui. afla mal, - naltâ-idec. . 

De. acea ce. dioteasi sântu'l. „patriek. amor., Ra i 

A Românilor virtuie ded ] prin versul tăi senvie, 

Ca nepoților Wesemple şi dă! glorie, se fiol! 

5 
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„Dugit 
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SC 
E anaeta Dunerei verdi ripe maestoassâ vei. matronâ, 

* Pre scutu'i semnul lui Goe, pe capii are o coroanâ. 
A ei faţă. i vestminte urică poartâ. vederati, 
Câ ial fia cea mai giune a lui Traian Imperată. 
Soarta gintelor 'schimbat'aii a le ei trofei antice, | 
Din semnale .de vincială în cununi de flori, de spice, 
Ma din ochii schînteiasâ âncâ focu'l cel nestânsi, 
Ce arat cân vechime combâtut'aii și-a învinsă, 
Așteapti —mâ sufferindă, în a soartez.el asprime, 
Câ Ursitai prejisesse o ferice viitorime. ” ÎN - pie ora depe urmâ —megu'l nopţii a sunati, 
Anul vechi, cdi plin de sagne, ostenit și detunat, 
ncâreat cu mii de grije, s'acufundâ 'n vecnicie,, 

* În loci Vamare Suspinuri în giur sun armonie 3 
= Numai tremurâ pâmântulă, mârile Sa limpegită. | 
e Presto „valul a lui Traian șepte Stele a resseritii.      
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Anul "iune, “Tând la aşa, iv cond temple "mcununate; 

Noua viaţă ni-asigură şi guvernul de dreptate. 

Duntrea, ce între petre până acuma a gemuti, 

Liberăm sinuii stringe „unda. din Siretii şi Pruti 

Şi Anul noii, de puce Înger, a ştiinţelor făclie ÎN 

“u odoarele „Puropei. n ui i aduce în Românie, 

GsStinat! ai "spre! Apus, ” 

Câtră cele septe S te Ile care. pacea ni-a adus 

Se ne lumineţle țeara; şi:0 ap: îră nainte, 

În îstăi anii se ne trimatâ unit bunii: Do. „tori părinte, 

Ce fiindă a legei sânte Eli organii şi p: âulitoră, 

Se conducă. patria noastrâ la frur: ossu'l viitoră ! 

ta cp 
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| YI, bouelier prâs delle; aux. tempes la couronne, "S'asscoit, majestueuse, une” auguste matrone ! Sur les bords verdojauts du Danube fâcond. * Ses nobles vâtements, les traits de son “Visage Disent son origine, et prouvent ă notre âge Qwun Empereur lui mit son diademe au front, . | , 

NE: 

Les destins ont vaineu Pimperiale fille, | Mais le feu paternel dans ses yeux toujours brille ; Ses attributs de gloire, elle a da les changer En couronnes de fleurs, en: pis blonds, en: gerbes, | Mais on dovine encore ă ses regards superbes - ” - Sa lutte et son triomphe, aux heureş du danger, 
Resignde, elle attend, apres ces nobles heures, . “Aprts de mauvais jours, ses aurores meillcures Predites autrefois par les destins amis | i En cffet, minuit sonne, ct le vieil an expiro, An fatal qui, sanglant et “foudroys, soupire, Meurt, “sans avoir donn ce quil aait promis !  
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„ Laissons-le = sengloutir, Igtornită Tappelle! 
„Nous allons, voir aux cieux ure aurore plus belle; ;. 

I”harmonie a, calmă Borte et les Aatans ; 
La terre, sous nos -pas, ne .tremble plus les ondes 
Ne sagiteront plus pour desunir deux mondes; ; 

85 cpt etoiles, ont lui: sur:le val” de Taj, 

L'an nouveau se , prâsente avec un autre” augure ; 
Sa tâte couronnde et. sa dâuice 'Agure:: - 
Annoncent que des jours plus justes sont venus ; 
Qwune nouvelle vie ă Pan nouveau commence ; 
Que le Danube enfin, dans son rayon immense, . - 
Va voir se r6veler des destins i inconnus, . Si . i 

Le Danube, longteripş voilă; par, la. nuit; nombre, E 
Gâmissait, en coulant sur des. &cueils, sans nomabre, 
Au murmure plaintif des: forâts de roseaux, ,.. 

“Il est libre aujourd! hui, comme aux, jours de victoire, 
- Et regoit dans son sein, pour, sa nouyelle. histoire, :.. „i; - 
Du Sireth et du Pruth les fratornelles cats, 

Enfn, le nouvel an oflre. A la, Moldavie | tat 

Les tresors de FEurope et le, fruit du „etnie; ; îm 

Les sept astres de pai, pour, nos voeux “vont. s'unir, 
Par leur concours heureux, un Prince; juste ct sage,, 
Comme aux jours” glorieux, ; de, nos, destins: le. gage,: pe 

Conduira la patrie vers son bel L avenir! a 
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Suna al Dan: bio colia fonte prona 
Una Donna dolente: il: pâsso “muove,”" 
Porta sut capo la mural: corona i 
E nello scudo îl simbolo di Giove:: 
Benehă il: suo: “volto appar aflito 'e strand) 

îi 

„Pur si scorge: „che işlia ă di Trajanio, 
SE | 

La sorte che sovente in rio “cordoglio 
"Le gioie cambia c-i triounfali onori;) îi: . 
I suoi trofei, splendor di Campidoglio,'“ 

- În serti a lei cângid di spighe : e fiori, : 
Ma estinguer il valoi: giă non 'potto'-.: 

- Di cui: prove: immortali un gioru no ii ii 
4 adi .. 

In tal guisa sen ii. calma e păziente, 
D'obblio spargendo del destin loltraggio, 

- Quando ora tatal suonar si sente 
Che di speme gioconda apporta il rage 
L'Ânno allora, di cure e 

ggio, 
if anni careo 

Ratto ne corse di sua, meta, al varco, 
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Giă al bel sereno or cedon le procelle, - 

Non piu trăma la terra, il mur si calma, 

Briliano s ette folszoranti stelle 

Sul roman vallo, v îl novel Anno în alma 

Faccia ridente a noi viei nunzio e pegno 

D'un prospero avveuir dun siusto regno. 

E or giâil: Danuhio: non: n: pă acvinto free 

- “Pra lo seogiio, :che il passo gli divieta, 

E zel limpido seno accoglie insieme 

L'onda del Pruto e del Siret, che + -lieta 

Corre a bacciar Ie liberaie porte 

IYonde i tesori Europa a, noi apporte 

Da quel di fausto mille accenti grati 

S'indirizzano' inverso lOccidente, 

Per salutar i belli Astri Aleati, 

Che. ridonan,;la: pace. al, Oriente, --: si 

„Fa alb Rumeno dischiadono. il, caniino, ... :i 

"Ona: egli . -degno . fia del 'suo „destine, i 

Possa adungue tal Pleiude i in “6tar no 

Protegger de Rumeni il suol tiracey 

Possa al „volger” A Anno, a "lor goyermo, 

Donar un Prence, di virt ă vera, Da 

Che d oque, loggi Ognor' custode, e Duca; . 

“Sage la Pata, a pit bei di cut duca.” 
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Deer tolau, 

  

A Donauftranb. fig eine: erpabene” Matrene,. | “Den Beus în ibrem Sile, auf ipreni- Saupt die Strone; - Gemanb und Antlig - fiinden, 'dag fie, -der Berfunft: treu, „Bon einem grogen. Câfar bie ijiingfte  Zocter fel, * Die ctaftigen Tropţăcn, die alten' Giegesyeiden, Cie mugten Bumenfrânzeni und Vefrengarbei tbeiden; Tod în beri dugen' feucptet nod -unverlojj"ae Glut Und beutet, ba fie cinftenă, gefâmpft mit Giegeâmutp.— Co farret fie und dulbet gefagt des Egicfal8 Munden, Propbetif flingt bas STroitvort : că fommeii fbănce Gtunden: Und. wwirffig — Bor! es tânet bie lege Shitternacht ! Das alte Sapr, bas milffaut: den -fâptveren Cauf vollbracht, 6 fliept und finft crmattet în'8 Meer der Cwigfeit. În Barmonien Lăfeu fid Ceufzer nun und Gtreit; Bom Secr und von ber Erbe jind nun die Ctiirme ferne,  
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ind iiGerm Trajânsvalle erglânzen fieben Eterne! - 

Das junge Jobr, nat freundlid befrânşt dem Şrubling gleicp, 

Rerfeiţt uns neuco. Ceben, verbeițtt de Jechtes Reid. 

= Zie Zonau, “bie. durd) Slippen bingmângte ibren fauf, 

Simt nuu îm freen Edoofe ten Prutb und Ciretb auf; 

Vind. a[8 cin glâctlid) Omen, reict mobl tas n:ue Sabre 

Den Mumenen da6 Rit und Curora's Eăte ta-. 

Das innigit piige Şlepen pun Decitent fidy wentdet, 

Bu e en fieGen Sternen,-bie-Brieden uns gefpentet : | 

9 "măgen fie ne ferner pellleuchteny ur8 unijmeben, 

um Bater unţ'res Canbeă uns rien gurften geben, 

Dx als. ded Recbts Befoiiţer,. al8 der Gefetse jort, 

“Das Baterlanb. geleite zum fiern Glidesport.
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i Asupra i Muntelui  Pion 
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si i st Pe i MOLDOVA, în e 
- ra o A io _ RR PER ICR e 

a | Ed SE PI 
Îvăuntele Pionă seat: Ciahiâii,-* din” ținutula Neamţu pe, riulă Bistriţa, se întinde pâuă la marginile "Transilvaniei, şi cuprinde un. spaţii mar multă de patru mile quadrate. În astă mare Întindere se înalță şi alţi munţi, care merită a, noastră luare-aminte,: Verful seit numit, Panagia scai Vergura,. se afâ sub 46_grade 53 minute lăţime geografici, şi 43 grade 34 minute lungime; de lu Isu â Fero, înalțimea sa - peste „cumpâna Mârei ealculă de 9600 palme  mo!dovene. seau 7200 picioare de -Pâris: Muntele -Pioni faimos la Români în privirea. istorică şi geogra- ficâ, mai este și în privirea tradiţiiloră populare; e pretinde câ protele sale. ar. fi fostă de adâpostiă misterios pentru princesa Dachie, fiea_ lui Deceba] Împeratorul Daciei autice, Dupâ. supu- nerea patriei, sale, și moartea pârintelui ci, spre a se subtrage de selavica - Romanilor, ea ar fi petrecută aice! preschimbatâ în Yestiminte pâstorale și pâscând o turmă de oi, Dupre acele tragliceri, Dochia supriusă de Traian, carele sar fi înamorată de dânsa,
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i n o Au Eat) 

  

pe Pesaya et fata CE 

„bt N Ii 

  

' i ia ii ra E trai at vă ii: futi Di 

Dai aaa i Tina În i Dino 

, a XIOLD AI, i 

  

(te montagne, situde dans le district de Niamtzo zur. la 
rive droite "de la. Bistriza; s '6tend jusqwaux frontisres de la Tran- 

silvaniee et occupe ă elle seule une espace . “de plus de quatre 

licues carrâes. ' Sur cette vaste ttendue sltvent plusieurs autres 

 montaggnes qui mâritent de fixer ngtre attention. Son pic nommă 

- Pânaghia, [vierge,] se trouve ă 46 dâgres 53 minutes de latitude ; 

et ă 43 degre 34 minutes de longitude, de Vile de Fero; 'să 
hauteur a 6t6 caleulse 3 9600 palmes moldaves; ou '7200 pieds 

de Paris au:deşsus du niveau de la, mer Noire. 

Le mont Pion. c6l&bre chez les Rumounis. sous. le rapport his-, | 
torique,. Pest aussi par les traditions populaires; on prâtend que 
ses grottes"offrirent un asile „mystsricux ă la princesse Doquie, . 

"fille de. Decebale- „Apres la conquâta de sa - patrie et la, mort 

de son pere; .pour se soustraire aux persecutins des Romains, “ 
'elle y sejoarna” trâvestie en .  bergăre ct paissant un troupeau, 
“Selon ces traditionst Daquie poursuivie par 'Trajan, qui en. 6tait 

Part, li. Editia a aL „ . - . S , 
d .
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- Sail trasformati,: ca şi toată a. ei turmă în stâncă, în minutul 

- când era se fie prada: vincâtorului, - În epoca luă Cantemir se 
“putea, încâ ennâște acel grupi, dar timpurile nu: ne ail mai pastrat, 
decât câteva, resturi şi antica, legendă despre elă. 

În epoce mai, noue, numele Dachiei. (Daciei] s'aii preferi - 
“în acel a -Dochiei, ce estă o sântă a ritului Ortodocs, “care . se . 
 serbeagă la, începutul lunei “Martie, ce este și începutul de Pri- 

mâvară, * atunce“ când: soarele ' întrâ 'în'! zodia. berbecului, .  Aste 
împregiurâri facii câ atât Dochiei, cât şi turmei sale se însușește 

„0 înriurire în gilele cele întâi al acestui “ano-timpii care se nu- o. 

Bescii  gilele Dochică, pa A 

   



. | | . : | a Ma . ” - E 

amoureux, fut transforme, ainsi que tout son troupeau, en rocher, 

au moment oi elle allait devenirla, proie du" vainqueur.. "Du 
tems de Cantemirzon distinguait encore ce groupe, mais le tenis 

ne nous “en a conserv6 que quclques vestiges, et t Lantiquo legen- ” 

do qni sy rapporte. - -:. 

Dans des tems plus r6cens, le nom. de Da quie [Dacie] a 6t6.- 

change en" celui de Doqnie;! sainte du rite Orthodoze, et donton” 

_câl&bre la fâte au coinmencement, du mois de Mars, qui est aussi 

celui du printems, alora que -le soleil entre dans le signe du be- 
ler. “ Ces circonstances font. attribuer 3 Doquie et ă son troupeau i 

uns influence sur les! proiniers jour de cette saison au on n. appelle 

„les jours: de o DOQUIE.” a a a 
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“LA ocâstă Îiicănar! MOLDOVE 
“pe armote Otomane si cele. al, „Eterii, “piine 

Cand la anul: 1821, Grecii - aicea a organisat “vescularea i 

„prin care „apoi a căstigatu iadependenta politică. 

ce a 'costatu mari sacrificii pe Români. , 

    

ȘI-I pânâ” când mâhnite 

“Gintele tale vor geme 'n aspre fcre?  , 

"=. Câtiă încă vorii sâ se învite 
- Barbarii şi segeţile vorii s' ascute ? 
Unde o Doamne! a''Ta putere. 

Şi £Orâ margini virtute ? ! 
„* Ah! prest' a noastre câmpuri înflorite - -- , 
A Samânâ, moarte amară a 

“ Acloră cruntă fieră, nici poti ca se: tă bio. 

Spră-a noastră duioșie ' 
„0 Mil strâmbâtâţi şa samgului sfară ! - 

„7 Şi laşi Cristiani se piară | - 
“e Fârâ a tuna alu fulgerului! arme, - 

Ia | Ce forădelegea în pulbere să sfarme |
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“|Vedi, vedi. ce fioroasse Mu 
Din. feliuriţe țeri, pâgâno atinate, 

'Cete: neoredincioassc a IER 
Aleargă, ca "mormântii. Dacie sf i sepe.. 

Veşti : do „mulțimoa, lori fntâni soeate 
Wagiungii să le adipe., ă i 

A 

şi do „atâtea * arme în „negri tunccpasso 
r 

“Soarele s ascunde, îi 

Eacâ prin Bosforul turbata! toata 

"Ală Asiei oastea toată ; , E , 
ă vină ca ta noianii să: ni i cutundo | 

Ca o aria, ii pătrunde, i ) 

Cai € ce în Tracia arii: şi lingă Pontulă, 

„Cei « ce din Nilal. beă şi din „Qrontulă. 

  

? est 

“Dea ascunsă focă aprinsă N 
„Dacia find, amu în cenușă, ar de, - 

“ Surupată: şi învinsă, e 

Inima sa "de mil, lovi trecută” [ 

„_"Geme, de cele; în "adi lucrate dar de. 

  

“ 

Vegi “că aimicăi agită a 

Da fi „prejuri « de. Cristinnt! cuprinsă. 

A Bâtrânilorii cete ” RE 

Neputincioaspe, șârâmane „oarbe,, 
PA ț 

“Nu augii 4 triste yoarbez, . 
prera 

" Ascultă, tânguiri de: “uni şi. fete 

„pe “femei spariete,. i 
Ei pi 

  

“De numi, ce, cândii! "sabia io învinge, 

" “Încâ. la senii: pe mânenței fii, strânge. 

Te fur i 00 0 dor i ase 

+ Preputernice braţe ea ca e i) 

  

Întinde. Q. Doamne 1: a. pezindă se vada 

x



- 
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| Același axei, Ta. ace'aşii. ai putinţă. RI za te sta . 

a 
Dani se vada : ch'i ehiată i Za 
Arma. unui pâgână i : că tu ești Domaii 1 

„De tine, detunatii: î în eternii, cagă. 
na peirei 'somnii, - Pa Mai 

“Si “dintre noi sâ peie ca o “Gea . 
 Seai precuniii în “câmpie n 
 S'inpraştie pulbere: de, Santulă inte, 
“Asemene pierdute] | 
e ă tirano ca să fe, ; 

Pe porântul Roma ca se strâluce 
„Până m eternă trinmfala cruce. 

“ Mândra Gastd. Assiră, e -. i 
- Cu ferecate unelte, pre Sională 

- Ştii câ în vanii loviră, pa 
"Ca înalțata'i de” morți așa unii “munto 

„„ Înca: “de fiori sumplusâ.; »Orisonul, 
Movilă de sânge erunte 3 
“Stiu ca “vâgă Betulia, câ poritaiă 

* Oloferi” cu. cruțime E 
"" Prin'maestria a fomeci. tinerele. e — 

po re capetele, rele.” . m 

Şarii înveşte “escraplul dia vechime, 
Ta. Ta: Câ ai tat” acea iuțime 

Ca ca Garii ne "vâneasă, nor ercăinţi 
Tan 

  

2 

Dar. deachă: “așa 8: soartea .: ii - 
Ş'-a ta voe- în costă feli ni- dischide; 
Ca obese se poarte; ::... +. 
|Țeara frumoase cu popoare întrege 

.
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Ce Carpati, Tirasă, Pontii şi Istrul a tochide, 

"La o 'Ta prea sântâ, lege... a 

i Plin 'de umelință . ei 's supusi. foarte, 

” Se învingă, deacâ voi a SEE Ia 

Mahmudii; s "învingă, şi. cu. „Orisilanii sângo 

„Poate Dacia, va stânge.-. i 

" Altei. pacatiă; cu ună: semnii: a tale voi 

„Este lege la DO îi. i 

Numai Tu singurii eşti prea , drepti, gis bune | 

Cele ce în.lucru a Ta-voe pune: - * 
, 2 

      

"9 ca îi o So dit ct PI 

* Vedevom oare în, „NTMĂ e io: 

Barbat, ptmântul “a arând. al Dacil Sârmatio, 
pa 

„5 Asabii pâscând., turmă : a ta 

"Unde's biserici ;, şi pe. totdeauna ap 

Bă Se vedemii: zidite mil. catâţi! tiranet | 

- Bar cormalica lin, AR i zi 

„De; cruce sântă. se mu lase urmâ îl 

“si sîngite” văpre, e i AR: e 

„„Cetâţi, unde : numai, Echo, din dance- oa 

"Sâ ne resspundă: Biânce?,, Va a 

Îsi, se „ereascâ. prin, -oeorii, spini. și:s scae? : 

Ara vies. pâras;— ae a fii 7 

—Î6 a îndurtrii ale o "Dosare iartă, 

Eaută osânde £ co: eu drept ni geartâ, 

   

    

. cz peer d.   

pi ii 

    

dă 

   

Tacâ “umelito ruge . i . . 

N Nesuni- câtră a lumeă Mântuitor | - 

- ÎEacâ atmosfera muge ' „a 

De” amare gemete al asupritei ginte 

„Şi de al er Pâstorii. 

Şi oare atâte cuvinte . 
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N “ase Doaniuie ! răsare + vi: 

6 , 
” 7 

i ' Ape: ai " dreptaţer” Ier: nori se te  subgioge £ . 
Aprdape 'de peire Să 

“Davia'a plânsă, şi „cal pliniti dorința 
„Lâcrâmâri şi: câinţa te | m 

“ Niniver:-rele și-a 'ta: iubire Late - 
«a. : Schimbataii: a:€i osânda. sr! 

“ Iară':pre' al tă şerbi:tu cu “pedere i trece 
Nici spro ai crta. Putevor se te- “plece 2 

rari foi „tii 7) ti îi LR . a - 

„Înot din ceriă, ea ni va triimete 
te Dorita vindecare; pe 

- Augiţi oştilorii ae! "legea: creștină, , 
Sa decretat; s soarta al înarmatei cate ! 
Deci spre triumfuri depline. - - 
nnainte pâșiţi i Și întru Cântare - - 

„Buciumulă șe râsune Sa 
"Prin aer; "câ pâgânit « or se se “înpile: 

„„ Supt mii şi mii „movile ; ea 
"Cana! Tâtdând a fapte ! mari minune 
„Fi la a lor fil 0 vor s spune, i 

  

„|Deamu calea victorie 6, sigura ! anii? 

1 Nu pregetaţi ! Domnulă de voi se dart; a
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i - Bosta „la ocasia deschidere | 

" Da NE ÎN Celui întâr. II Si - 

| „TEATRU NAȚIONALĂ ROMĂNESCU ÎN IASSI 
” La 28  Fevruarie 1837. 

  

ansoAnb: Ai | 
Geniul, Dina Moldocei, 'Apolon cu Îlusele. 

Scena îepr esentecize. 0 pr elucă, noapte, fulgere îndepar tare, 

Gian UL. 

  

“Vin” urmeage. dpi mine, ală tei pasii: de" cumpeni, . 
“Multă „mai sigur” 'o Moldove! câtre scopălă vei veni. 

PINA MOLDOVEI | 
Ei deprinsâ la repaosti, trâindă „pe “aforita “vale, 
Nu poti repede a merge po asemenea: grea cale, * 
La ună locii pe care nu'l știi, qe'l. numei loci fericiti, 

„ De-a-fi passului. mei ragimiă; dine! tu “mi-al giuruitii, - 
“Dar mâ temii. câ pedeci nouâ şi ostenielele trecute, 
Chiar în miedul . carierei, vor “curma a mea virtute, .-
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| „d: Voccasion do: P ouverlure 

du premieri Theâtre national Roiemain, & Zass NE 

Ă | LE 28 FEVRIER 1837. 

„C Le parnasse est dans le fond. du Tiatre )* 

- Un Genie.La: Some de. a Molaarie: i 

  

ce 

  

a „Le. Gimme Gun. "fambeau ! ă N mii) 

_ Wienst suis mes” pas o. Moldavie ! N a pu 

„Et je te „guidărai vers. un but gloricux! | a 

"LA MOLDAVIE. AIE 
"Moi quittor” ce; vallons; heureux.. a, e 

" Oâ la paix et les; :Aeurs embellissaient' ma. wie, . Pa 

Pour gravir, en “tremblant, „ces :sentiers rocailleux ? :- 

Vers ce but inconnu . que. Pon. vante sans. cesse, -.. „i 

 Commeât arriver avec toi? i e RR ii a [a 

Les 'pânibles travaux,, les, părils et. Peffroi .. | ante ata a Dă Ş 

Oni, „deja trouble, ma, faiblesse.:. Bă ce m at 

” Pi ă LE GENIE. at î € i mi eri 

"Pour conqutrir la gloire et la pioepită | | | 

Ton âme est. elle: sans courage ? - NE [a tt at ini ae tepe 

  

"Des sentiers A'Helicon. terible: est. 10 passage, .: ru gt 

Pi ii + 
bi - .



  

! Dosul lauder, foricirei se năgiaci “ali tsi pasă, „- 
„Asprâti calea care 'duce câtre muntele. Parnasi. ' 

- Fulgeri, tunete şi monstru lAescă spaiuă,. crudă „moarte, 

„La aciea, care nu. :potă a -lorii. sarcină .se poate 

- Da „DINA MOLDOVEI. 
“Între făpelo stancoassc, p'intre. care amii calcati, - 
„Orbiţi dă-a loră fantasio vâgui mii. s'a , cufundaţăi 1, 

  

Nu, acel, ce'n. sinii phrase” do. virtute, 0, 'scânteto. Dai 
Pentru a Patrie folosuri nu se teamă ca se paie | - = a 
Pe a, Parnassului: vergi plaitră timpul este mai: setiinăi, 
Sunâ dulce armonie, suflă. Zefirul mat linii, 
Acolo a ostenelui tr: ainicil fructii tu vei culege: : 

Jîntre-noapteș și lumin=—-0_Moldavio. alege!" i | 
Surori gemenă-a le tale preţiosăă, timpii. na pendul, pm 
De sânt focii. îivâpâete de anultii pă-aici- a trecuti, . 
Şi din templul -lui Apollon, prin a “versului „putere, ni 
„Pă-a lor Patrie revarsă a vieţei” mânghiere |: 
Vegi.respintele aice, altă drum eacca.- mai ușoră; i zi titi 
Po elă flori tu adunaivei ce'ntr'o gi: se 'nască' şi moră, 
Pre elă feri ostâncală,- tu: de: niâgulivr purtată, iti i 
Ai .petrecă-a tale dile. în mil 'viâsuri! îngânatâ; aie 
Dar plâceri nelâudate şi a lori fermecată Notarii, * 
Târgii când-te'1 deștepta-tei. s'ar preface; în'! amar: 
Deci Moldavio alege! nu prin sfată,'ce prin ini; 
La nepoți şi i gândește și închâe-o. hotâsire ţi. 

| DINA:MOLDOYEI.. 
Rostul .tâi mie "mi. ressună înţeleptii: înaltă: curtnti,! i 

Şi aimorţita, mea virtute: :B0 renaşte din!-mormântii [i e iii 

      

,
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Autour de ces rochers que la toudre sillonne ; | 

” Des monstres font rEgner la terreur et la inort,. - 

- Malheur .ă Limprudent que sa "force abandonne, 

Mais gloirc, 5 gloire ă Yhomme fort: 

- el r 

CA MOLDAVIE 
Tai + vu “vouler dans ces abimes - - 

D'un orgueil insensă_les nonbreuses victimes: NU 

LE GENIED 

Qw importe. le _danger.. pour. es —nobleş ; esprits. 2 

“Le mortel, “gândreux dont lâme' est, inspir€o 

Et nourrit. des vertăs: “etiiicello'. 'sacide iată 

Brave la mort pour. son pays: SE 

Au sommet de ce mont, sont des: plaines cliarmantes 

Que ne troublent jamais les saisons inconstantes ! 

„Le printemps- seul y regne au soufie du Zăphir,. - 

- Aux Sons delicieux d'une: doice .harmonie; : -. 

„Lă s'teint le pâril, et: la poine est finie. 

La Lumitre ou la nuit!..: îl est'temps de 'choisir 

'Țes soeurs, 6 Moldavie, ont franchi la carrire, 

„Apollon leur sourit -au bout de la carricre 

Que de birns recueillis, dans son temple immortel 

Sont 'devenus le prix -de leur jeune courage ! 

Les hommes leur offrent Vhomrmuge Pi 

„Que msrite ă leurs yeux un bienfaii &ternel. 

„D'autres chemins sont plus “faciles; - | 

Ta main peut y cucillir de ptrissables Avurs. 

“Et ton âme y “goâter dans loisivs tranquilles - 

“De vains plaisirs sans gloire cet des “songes „flatteurs; 

Mais coins quă ton reveil tout ne se d6colore, 

„Quil ne &hange en poison le nectar enchant6; 

O Moldavie ! Ecoute, il. en est temps encore:



. 
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“ [De-o- dată se discapere în depârtare pe. Parnas Masele, la astă . 
vedere Dzina zice cu Ctustasma] + 

' 
Pet = Ce icoanâ minunată ! mi s'arată dinainte 1 | 

Amt alesiăi,- puternică Dine, pasă, se mergemii înainte, 
Eu alegi petroassa cale ce vâdă chă mi sa menită, 
De-oi peri, frumoasei: moartea pentr! ună lucru „aşa modrităi 
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Ei ie te dois la vârit6 + DN 

"Des tes enfans la vâix tiraplore, _ Ă 

Et leur voix, cest Varrât de la posterit6 la. 

- n LA MOLDAVIE, - 

C'est assez, 6 Genie! ... ă ta voix Sloquente 

„de s sens se ranimer mon. ame d6faillante, Da 
? 

“-TApollon ei les Muses păoissăat, ] 

N 

D 

"Quel spectacle enchanteur. se present : ă mes ycuxt 

Dieu puissant | prăte-moi-ton appui magnanime, 
Vers" dtclatans progrâs vont tendre: tous mes voaix, 

" Dusse-je tomber dans-l' abîme, 

La mort mâme - serait . sublime, -i - i stati 

„En des travmix si glorieux i, cr iii : 
N i Ă | e -, 

pi E că E i 

ATA o 
. - Ă 1 
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» _ ai . - : 

- E IE ; i : î.) - !. ' 

, . ” pa Si îi îi i; - 

ÎL ; i mia Pin ; - ; 

” „R- - e razi) ti zi 

. “În nalțat'amă Monumentul îacă “n junea. Românie, - pa 

  

| Decâtii bronzul, fierulă, peatra- înlt nai trainicii dm: dratăe, 
„| Pre elii timpului fortune' în turbata lori mânie | 

 Xoră putea ca se'lă oboare pe. cursulă îndelungată. 

Nu, de tot nu mori, că partea mobil â ființei mele - 

- “La "Cori « care a creat'o va întinde ală ei sbori, ” .    
    

Acolo ea limpegitie d” “onieneșt priit grele, 
Acei voace va adaoge câtrâ a îngeriloră choră.. 

Spre a lăuda Fiinţă care între lumele senine, . 

Forâ începutii 'domnease și: domni-va fâră de fine 1 
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SC Roma 22 Haggio I8I, 
| . Si Si iorno anziv erssario n

atale 

o di. LEUCA .. 
CT ANOAAILBSII ! | 

  

+ 

DD Aniehe alle. fiorite e .:fresche rive . 

Pasce la gregge avene: al:suon. Alviro; - N 

! | - „E: spesso un dolce del. suo. cor. martiro A 

| . ne a arena. Bianca, meșto. serive.. 

"Tesse “Ascelle dale. „erele stire, 

| 
; . [Rt 

| Da "a el gensiero chi în eter Vive. 

l 

E EFRI URI 

D'amibrosio latte îl condensato siero, 

„Ne da Sabina ancor îl sol risorge; ! 

DE Cliin vaso accoglie con gentil pensiero.. 

a „Non za “fra, sue primizie “Pale scorge 

Di questa, opra simnil, ch'un cor 'sincero 

A Leuca bella în umil. dono porge. 
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II Ap DANTE, 
a. Poccasione- del: suo: aniversale seculare 
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ri 
ti * maggio' 1863: + i - 

> 

Vate "dell'iimomitali Ităle : rime, 
„ti 'Sceso' in: "Abisso;/ritornator sei! su: 

Per: div” al“ihondo în 'carinine sublime, 

II Bitiato “eternio'et:le: pene de” lei, ai, 

    

eta ezitat oa: 
L'alto favor, tapri il Paradiso; 
e tepi er Poate i nt: Fra i i beati „hi i terzo 'ceroliio' Serra. 

at A OO Taia pre Por rimirar que. pechi e, quci bel Viso, 
Ei). mia 9 019 tp tou vi, Csi tuo " Paradiso eramo' în terra, 

prtois obratohutoa 4 al oize tupii, 
Dopo»sti keccsli; oggi rjsuona pp 5: 

sr III -nomei tuo; în 'nuova armonia; rii) 
„Ed al „alloro . eh Italia, incorona NO 0 Sp Ut ori ne îrgr Jiu NA 

“Sagiunge oa foglio di Romania. . Dida? 499 ii so iii Dio jinonp AC, 
vito ostol tir Îi cre di pion noii A 
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— AI cgregia compagnia | | 

E " Pitarmonica Italiana 

ip | Per la priia votla formata. pel teatro di ass. 

si albociasione della chiusura delle. recite de. la 

stagione de Inverno 1852. .. 

  

e SONETO.. 
Ia LPantica Italia, col suo valore, : 

Con la virtu-de cittadini Eroi, 

Debel6 popoli, stirp6 Yerrore, - 

„ Dagli JEsperj afin, a lidi. Eoi. 

Il tempo edace, e il nemico furoro 

i» Potean struggr.mai gli allori suoi;- 

“E fra rovine ancor germoglia, îl fiore; 

î "Che dotei spande balsami ira noi. . 

“Legion d Apollo! dai Ausonj lidi 

„Cinta dincanti suoi a noi venisti, . 

- Bvibri în cor gli accentii piu soavi, 

„Nuovo trionfo în Patria ti guidi, 

„Cirai tributarj da te conquisti.. 

Aggiunti or-haiui popoli Moldavi. 
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Serbarea anului noii 

  

LA APOLLO 
Quid dedicatum pese apoilinemm 

Vates quid orat + . 

 zorati us. . 

De la tine o Apollo,: ce voi cere astidi oare ? . 

Cand din discă la ceriu se sue parfumul cel sanțit 2 

+ "Nalt onor de Senatore, seaiă al Indiei odoare, 

Nu, Caceste n'aduci mie: trai placut şi fericit. 

“Între lupte ineruntate, ori catavoi o cununa. 

 Seaii cuprins de serteie salergii dupe o: furtuna, 2 [*] 

„'Turmele de oi pasotnde cu ceregi şi. alor taur, 

Nu ceră via a “cârii ucctar spumega'n bocal de aur. 

Nu invidiă cine trece pintre monstruri. şi Syrene, 

. iei pe celă cen nori se sue cu, aatilici6se pene. 

Mi & Wagiuns de vei concede, o Peule luminos; 

. Sanatate şi putere cugeti chiar. şi âncă. „Voios, 

Ca se pot în batreneţe se resune a mca lire 

Ale patriei Române șa familiei fericire! 

7 

  

„0 

“cure a ventului, 

Fortnna. Zina. alegorică adorată mai ales de Romani, ea se representease! 

plesusă pe dindos; varbă, cu aripi, stând cu un piciur pe uu slob smiscăturiu, 

ear altul tiind în aer. . 

Nestatornicia acestei zine a motivat la noi a se denunii fortuna o mare mis-
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