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SATIRA.
Satira

este

Ridicolului,

descripția

sau mai

or pictura Viţiului și a

bine! flagelarea

Corrupţiunii.

Din definiția, ei dară urmedă qub Satira nu'și
pote ave locu unde nu & corrupţiune.
Satira

mediu

cu

alte

heroicu

cuvinte

cată să

la malatiele morali;

fiă că

un re-

și unde nu

& malatie, unde & sănătate, remediurile nu'și pot
ave locul.
Să ne explicăm mai desvolt, cu historia popolilor în mână.
Quel que aspiră la quevă, își arată dorințele
prin querrere, prin rugă. Ruga & poesia popolilor primitivi que așteptă un organisator; ruga &

poesia“ Selavului que așteptă un liberator.

Ruga. se vede la Hebrei în timpii Patriarchilor
que începu a aspiră la a deveni un Israel de unde
eră Hebrei, a deveni adică o Naţid organisată,
de unde eră un popol nomad; Ruga se vede in
tot timpul lor de rătăcire dintr'un locu în altul,

Și în tot timpul lor de servitute în Egyptu.

Cum ajunge omul la împlinirea speranţelor salle,
cum scapă omul din sclaviă sau dintrun pericol,
în dată în momentele lui de bucurie, de exaltare
asu cu alte vorbe de poesie, hymnul de laudă |

ese din inima, lui, expressia de recunoscință sau
către Dumnedeu sau către liberatorul, mântuitorul s&u.
Cum

trece

popolul

Hebreu

Marea

roșie

și se

vede mântuit de Pharaon que pere în fundul Mării, după o consternațiă generale, prima lui exclamare se aude:
|
«Să cântăm Domnului, qu6 cu victoriă sa glorificat!»
După trecerea popolilor, sau din barbariă la
civilisare, sau din servitute la libertate, începend
o epochă de organisare, de creare nucă, poesia
popolilor în assemenea epoche organice este Epopeea, quare este expresia activităţii, energiei, zelului,

devotamentului

general,

a luptelor

din

tâte

și daqua

cre-

părțile și din tâte virtuțile. Epopeea este descrierea
unei

creațiuni,

unei

fapte generali,

aţia se operă și nu este nimeni qua să o descrie,

epopeea
După

altunci este în fapte iar nu în vorbe.
organisare, după victoria luptelor sau

materiali sau morali, începe Gre-quare repaos,

6re-

quare întrerumperi, și poesia attunci & în fragmente que adducu a minte una quâte una
quelle
que sau întâmplat în timpul luptelor,
în
organisării. Drama vine în urma Epopeei,

timpul
drama
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& un fragment al ei, și fiind qud epocha quând
începe drama este aprope de timpii heroismului
alle

quăruia

suveniri

sunt âncd vii, în

drama pri-

mitivă cată să domine sublimul, grandiosul, miraculosul, patheticul, terribilul și €nsuși horibilul;
drama cată să fiă tragediă. Thersitii, bufonii, se
pot suferi în resbel pe câmpul luptelor; de multe
ori suni şi necesarii spre a distragge pe luptători; quând ânsă aspiraţiunile unui popol se realisă și realisarea se symbolisă sau printrun tabernacol

sau

întrun

rele ideal al atâtor

templu

unde se localisă

generaţiuni

trecute,

aquel templu se celebră și se recomandă

quând

ma-

în

memo-

ria heroilor, se narră sau se representă faptele
lor, se apotheosă numele lor, attunci burlescul
sau bufonul, nici €Ensuși rîsul nu mai pâte ave
locu în Sânta Sântelor, nici €nsuși pe theatru.
Comedia

şi

âncă

și

mai

puţin

farca

nuși

are

locul pentru qu6 nu & naturală nici la occasiă
nici în epocha que nu e 6nc corruptă.
Dup5 fructele âns& bune sau relle que adducu
legile organice nemerite sau neînnemerite, după
o prosperitate sau fericire neașteptată, sau după
nisce disgrație și mai neașteptate, după îmbuibare
sau gemete, societatea începe a se demoralisă,
sau a se conrumpe or de multa îmbuibare or de
multele suferințe; și atunci bărbaţii integri que
mai remân, sunt coprinși de disperaţid la spec-

6

tacolul general; poeţii, oratorii publici nau de
quât sau lacr&mele Elegiei sau rîsul sardonicu al
Satirei. Faptele societăţii ne mai având șir sau
unitate, nici poesia ei nu mai are unitatea Epopeei și Dramei, poesia se vede în fragmente ele-

giace sau satirice. Poeţii devin propheţi adică bărbaţi que critică, arată plagele
aspiră la un viitor mai ferice,
Witor. Poesia unei asemenea
mai inventă nimicu qudci nu
creațiuni, nici recommandarea

bili; poesia propheţilor

sogietăţii, Și quari
aşteptă un mânepoche critice nu
8 descrierea unei
unor fapte lăuda-

și satiristilor plânge

sau

regretă trecutul glorios, critică și blăstemă și flagelă presentul viţios, și aspiră la un viilor mai
ferice.
Attunci apparu Isaii și leremii; attunci Hipponacii și Archiolochii, attunci Horaţii și Juvenalii,
după characterul popolilor, după credinţele și legile lor, după modul lor de guvernu. Daquă spre
exemplu sogietatea a fost basată pe principe de

libertate, și daquă prin corrupţiă libertatea se de-

generă în desfreu, în libertinagiu sau în anarchie,
quare esie predioa unei tyrannie, altunci apparu

și Ensuși Aristophani,

que își facu o professid și

o plăcere infernale de a. batjocori Talentul, Meritul și Virtutea. Attunci Socraţii și Aristidii sunt
victima syeophanţilor, ȘI jucăria butonilor
scelerați, pînd ajungu după que sunt denigraţi
și hbat-
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jocoriţi pe scenă

damnaţi

la

şi prin pamflete,

cicută

să fie și con-

și la ostracismu;

attunci în

alte părți propheţii sunt lapidaţi, Christu expus
la. invidia Judilor și în prada marturilor mincinoși,

attunci

tâlharilor

li se

accordă

graţiă

și 6nsuși

posturi și onori, și Dreptul & condamnat la Cruce;
attunci ânsă se appropie și câderea Athenelor și
a Jerusalem-ei; popolul pervertit, popolul que
ascultă de sycophanţi și se lassă a se conduce
de dânșii, aşteptă un despot.
Satira dar presupune un timpu de corrupțid
între toţi popolii; şi scopul ei este moral, daquă
& pedepsa Ridicolului și a Viţiului; scopul ei este
ânsă infernal, daqua. vine spre a batjocori și accusă Talentul, Virtutea. La împregiurarea din urmă
corrupția

& așă

de

generale,

în

quât

Probitatea,

Meritul, Virtutea se paru că o anomalie. Satira infernale & o symptomă de smintire, de morte naționale: inemicul despot que aduce ferre pentru
popolul îndrăcit €& la hotarele patriei, la porţele

cetăţii.

Studiând historia lumii, uitându-ne la viața in-

dividelor și a popolilor, vedem întrun capăt al
vieţei, la nascerea individelor, la începutul popoilor, Ruga şi Hymnul, iar în quel de pe urmă
capst, Elegia mai mult, daqua popolul €& pietos,
ȘI Satira mai mult daqua € scepticu sau cu cre-

dințe păgâne,

primitivi

Popolii

pînă

ajungu

la

sau

în pruncia

a apotheosă

pe

ad6ră

lor,

pe

legiuitorii,

şi
fa-

cătorii lor de bine; iar popolii que au trăit dejă,
popolii que s'au învechit în relle, popolii corrupțţi
şi perveriiți, batjocorescușşi renâgă pe primii. lor
nici

nau

legiuitoti,

o recunoscinţă

făcătorii

către

lor de bine actuali, și resbunarea lor ajunge pino
la, turbare, nu pentru r&ul, ci pentru binele que
le-ai făcut; popolul corupt & mai fatal de quât
mîrțoga cu învățu rău; se speriă de queea que
nu există.
Hymmnul, că poesiă €& cântarea nascerii, nunții,
liberării, creaţiunii; Elegia și Satira & cântarea.
sau risul sardonicu al durerii, expressia disperațiunii, & gemătul agoniei.

La agoniele vieţelor mari
— între quari primul
locu occupă viaţa naţiunilor — sunt unii quari
suspină

și se lamentă,

și gemu,

şi critică

vere causele malatiei și tratarea medicilor,
que

aștâptă

tru qud

cu du-

și alţii

cu impacienţă a sună ora fatale, pen-

aşteptă

o mare moștenire.

țiunilor assemenea din partea
cu durere, satira este morale,

La agonia

na-

quellor que critică
și, din partea que-

lor que le precipită căderea, satira € infernale. Quea

d'ântâiu vă să susțiiă viața naţionale și combate
cu vigore răul ori de unde vine; quea de a doilea
așteptă
binele

cu bucurie mortea
ori

de

unde

și combate

ar veni.

Prima

cu turbare
se

armă

în
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contra

viţiului qua

se

appere

Virtutea:

quea

de

a doilea se armă în contra Virtuţii și propagă
Viţiul că un virus uccidetor în tot corpul social.
Fiind-quă €& vorba de morte, cată să ne împlinim parabola. Poeţii sau autorii satizici sunt

că Angelii și Diavoli que dicu qud se arată în timpul
agoniei.

Unii vinu spre

a consolă

și appără

Virtu-

tea, și alţii spre a accusă și calomniă, suifletul
quellui drept.
Să. lăsăm de o quam dată satira infernală, qudci
nu € din regiunile pământesci. Să vorbim tot de
sativa morală.
|
Aqueasia une-ori este politică, flagelând viţiurile

Guvernului, și alte ori este sociale bătând. defectele și viţiurile sogietăţii sau alle Popolului, nu
în -parte în individe
ral sau în abstract.
Dup6

împregiurări

posiţiuni,

sau

în concret,

attunci,

reveste mai multe

după

ci în gene-

talente

forme:

și dis-

quând € în

prosă, quând & în versuri; quând € naraţid simplă,
quând acţiă sau punnere pe scenă. Prin urmare,

quând

reveste forma

dramei

se dice

commedie,

fiă în prosă fie în versuri; iar quând Comedia se
mărginesce numai întru a fi bufonă și a provocă
rîsul, fără nici un scopu moral, attunci se dice
farcă.

Adevăratul Satirist, ori-que formă va adoptă,
se feresce de minciune, și prin urmare nu pote
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grămădi
are;

le

şi viţiuri

defecte

fectele, ridicolele

şi horibilul

que

nu

ci adună

de-

persână,

un neadevăr;

commite

quăci

pe o

unui viţiu sau alle

mai multor și le personifică întrun ideal; ast-lel
spre exemplu Molidre qua să arate sau qua să
flagelle hypocrisia o personifică în Tartuf, personagiu ideal, fictiv; qua să arate ridicolul și hidosul avariţiei o personifică în Harpagon. Fiă-quare
hypocrit, fie-quare avar se pote ved€ singur în
Tartuf, în Harpagon; nu se vede âns€ și arătat
cu degitul, uiduit, flagellat în persona sa, în numele său.

Satiristul falș, satiristul de schâla, infernal& din
contra, jocă rolul de delator, de sycophant;

tâte viţiurile

defectele,

tâte

și 6nsuși

adună

crimele și

assupresce cu dânsele pe inn&cent, pe omul drept.
Diferinţa între Satira propriă și între Comedie
este qud Satira spune sau narră faptele, purtările,
gestunle, învățăturile, și imită limbagiul Viţiosului,

unde
gur;

Commedia

lassă pe Viţios să vorbească sin-

să se descrie,

tele și momentele

să se arate singur în tâte fap-

salle.

„Noi nu facem aqui un articol de litteratură propriă, ci mai mult de morală, de philosophia ȘI
de

historia

ne înlindem

Satirei

în

genere;

a enumeră

numele

Și prin

urmare

autorilor

nu

satirici

de differinte specie și ai differinţilor națiuni, nici
analysă zau critică operele lor,

a

li

Suntem pâte cu totul originali în tractatul nostru și în modul nostru de împărțire, de compa-

raţiuni și de parallelismi.
Ammu dis qud malatiele morali alle societaţilor
sau

corrupția

lor

provâcă or lacremele

unora,

or

rîsul și critica și batjocura altora: âns€ lacremele
nu sunt pentru fiă-quare omu, nici risul şi batjocura pot deveni arma fiă-quăruia. Aquestea au
causele lor profunde și forte depărtate, în individ
spre

exemplu,

după

temperamentul

și umorile lui,

după condițiunile, temperamentul și. umorile
rinţilor lui, după educaţia que a luat, dup6

pregiurările

și tentațiunile

prin

păîm-

quare a trecut;

iar in popoli, causa este în clima în quare trăiescu, în legile, credințele, religia cu quare au
crescut, în evenimentele de fericire sau de calamități prin quare au trecut.
Spre exemplu quând se corrumpe societatea,
din popoli

mult
de

durere

într'ânsul
mai

pietoși

lacreme

r&mas

de

ca

și adessea

se

în

quât

al

vis

lui Israel

lacreme

înalță Isaii que
sănătos

nici

esu

și batjocură,

quât

amare

de

pui

critică;

qud

na

degitul

pe

se plângu
să

mai

lacreme

corpul social: tot & plin de vineţelle, de plage și
de ulcere; vin leremii que se lamentă pe ruinele
cetăţii sânte. Și quând popolul € în captivitate,
disperaţia & mută, nu mai are nici lacreme, nici

suspine; harpele sunt suspendute pe salciele riu-
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lui Babyloniei;

in Israel & Domnul

Domnul

Liber-

cântarea Libertăţii nu

tăţii şi cântarea Domnului

se cântă în pământul străin al impilătorului. Scutură'ţi jugul, liberă-te, o sclavule, qua să poți
cântă cântarea Domnului. — În Israel la appa-

riţia corrupţiunii, Idolatriei, Servituţii materiali sau
morali, geniul se apprinde și raţionă că Isaia, se
lamentă, ca leremia, se înalță că lesechiel, stigmatisă crima că Daniel que face a îmmărmuri
despotul; să răpesce Ja ceruri pe carru și prin
cursieri

de

focu

că

Elie.

In Grecia se vede un fenomen contrariu
totul la. assemenea epoche de crise. [elenii

cuird

altă

climă,

îură

legănaţi

cu
lo-

în alte credințe,

educați de altă religid, de alle legi. Hellenii fură
păgâni idolatri; Bacchu sau Beţia la dânşii avea
templu şi preoţi şi s&rbători; Venere sau Prostituţia avea assemenea templuri, și preotese şi sărbători; orgiele la dânșii eră prescrise de religiă.
Jupiter €nsuși la dânşii avea ospeţe, se îmbătă |
de Nectar; și adulteriul divin încuragiă și legitimă pe quel uman. Clim'a ânsă eră ageră ȘI producea, spirite răpedi, talente excellenți, gustul în

arte,

nervă

și aquestea,

și sfemeia

curând

cu

contribuiră

întru

quând odată începu a lipsi simţimentul
Și al onorii, Corrupţia. fu generală.
Intrun

assemenea

a des-

totul virtutea primitivă;

popol

corrupt

cu

și

datoriei

totul,

ap-
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pariția unor virtuoși că Socrate şi drepţi ca Aristide se păru o anomalie,
şi quând legile antice și
pură

a fi criticate

o crimă de lesă-religiă;
datinele primitive înce-

și dispreţate,

quând - scepticis-

mul se întinse peste tot, quând tot popolul deveni
epicurian, nici o lacremă nu se mai v&dă, nici
o plângere că în Israel;

legămintele societăţii fiind

t6te rupte și egoismul desfrenării dominând pretutindeni, firesce critica câtă să ia forma salyrei

de schâla infernale;

Satyra dar își pusse cârne și

codă, împrumută picidre de ţapu, deveni Diavol
sau Satir în femenin adică Satyra. Primii satyristi
luard. rolul delatorului, accusătoriului, adică al
Diavolului mai ântâiu de pe carul Tespidii cu 6re-

quare

tâmă

și apoi

din theatrul Ensuși

official-

mente; qusci theatrul eră un minister publicu.
Primii satyristi că şi Diavolii începură a combate
Virtutea, a păli ondrea famillielor. Geniul în HelJada corruptă eră beat în orgiele lui Bacchu și alle
Venerii.
Unul din primii satyriști Archilochu își armo
Tambul cu turbarea după expresia lui Horaţiu. Satyrele lui fură în contra unui sventurat fală de
familie, în contra lui Lycambu, pentru quo aquesta 'ia fost refusat pe filia sa, și îl batjocori

atâta

quât

îl addusse la ultima

disperaţid și îl

faci a se uccide singur, disgrațiatul. — Nu întârdid ânse sceleratul satyrist de ași află pedepsă
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pentru qud îu înjunghiat de un pumnal resbunător.
După dânsul și dupd alţii assemenea lui, veni
un salyrist și mai infam ce organiso ofiicialmente
Saiyra în comedie, dându'i formă de dramă. Aquesta fu Aristophane, geniu în adevăr hellenic,
ânsă al Helladei bete, corrupte în orgii.
isseiu și repetaiu a Helladei bete, qu&ci mai
nainte de Aristophane mai eră încă în vigore moravurile primitive alle timpilor heroici, și heroismul € fârte strîns legat cu ondrea, cu tâte simțimentele cavalleresci. Mai 'nainte de Aristophane

licenţa și desfrânul nu eră așa în ordinea

dillei,

quoci Archilochu cum arătarăm afld un pumnal
r&sbunător; și pe de altă parte Aristophane o
mărturisesce singur qud la începutul miserabilii
salle

meserii

de

delator.

s6rta predecesorilor
îl făcea să tremure,

bufon

av6

mare

frică;

sei Magnes, Cratin și Crates
cum o dice singur. Mai 'na-

inte nisce assemenea sceleraţi nu pr putea fi bine
veniţi în Athene.
Quând

republica,

Suveran

ajunse

se lassă

se audă

se

ca toţi

corrupse

despoţi

singuri cum

baljocoresc bufonii lor.
phane Demos prin quare

de

que

tot,

îi iau în

credul

que

se

lassă

ris

Și

Personagiul lui Aristoeră representait Popolut

pe scenă eră tractat de Aristophane quând
copil

popolul

beţi de orgii

a se

amăgi

ca un

și purtă de
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nas pe magistraţii săi, quând că un bătrân dehulat, arţăgos, capricios, avar, tont ȘI găman îndopânduse de mâncări și de vin și ascultând cu
plăcere la adulările oratorilor sau demagogilor și

avocaţilor s&i.

De multe

ori Demos

sau

Popolul

eră representat surd, orb, că unul quă nu audiă,
nu vedea quă adulatorii săi îl amăgesc, îl fură și
îl trădau. Ast-fel Aristophane arătă pe scenă pe
Popolul suveran ; şi: popolul suveran ridea de nu
mai putea. Se desfătă cu o nespusă plăcere quând
se vedea batjocorit; pentru quăd tot aşă și mai

rău de quât așa s& batjocoriă și Talentul și Meritul și Virtutea que eră că nisce spini în ochii
popolului invidios.
La Romani, de și păgâni că Grecii, ânsă Satyra nu putu ajunge pînă la aqueastă licenţă. Missia ei nu mai fu a Satyrului sau cum ammu

dicce noi astădi a Diavolului.
cetăţenii sau popolul avea

In republica romană
un

mare

demnitatea

orgolliu, morga

sa;

patriciană eră, gelosă de

și apoi despotismul imperial strân-

sese îriul tutulor. Nimeni nu ar fi putut a'și bate
jocu nepedepsit de un cetățean, și cu atâta mai
vîrtos de un patriciu, și ânc și mai puțin de
imperatori sau de corpuri întrege ale Statului.
Satyra nu putu a se attinge de nimini în con-

cret sau în pers6nă,
face

allusiuni,

se

nu cutedă nici 6nsuși de a

mărgini

a

batjocori

numai

ri-
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dicolul în abstract, și quâte o dată și Viţiul; €ns&

se feri tare de a face allusiuni. Specia aqueasta
de satiră se formă în Roma și aqui se cultivă
qudci

şi se întinse,

numai

Roma

antichitate

în

reuni după antecedentile salle condițiunile și puterea de ce înfrână cuvântul pînă la censură. Roma
represento
în quelle mai după urmă alle salle
Despotismul și Censura; unde Athena în ultimele
salle represent

Anarchia,

şi

Demagogia

licența

Cuvântului. De aqueea credu qud Quintilian disse
Satira guidem tota nostra est, adică Satyra întregă
este a nostră (a Romanilor); nu quăd dâră un

bărbat de erudiţia lui n'ar fi sciut qud

Grecii au

fost avut satyrişti, ci vru să arate quo aqueastă
speciă de satyră de a nu attacă pers6nele este invencid romană.
Fără a enumeră pe autorii Satirici ai Romei,
ne mărginim a dice quă aquei mai de frunte fur

Horaţiu și Juvenal. E de cadrul altui articol de a
facee comparaţia între aquești doi poeţi satirici și
de

a analysă

scrierile

lor.

strui în literatură vor put

raţiu și Juvenal se
tice,
mai
mei
fost

critica lor se
pe aquei fără
le -tractă fârte
o femee. Pe

Doritorii

de

a

citi pe Laharpe.

feriră de a

cu

un

Ho-

face satire poli-

mărgini întru a batjocori nuputere; quel din urmă pe feamar, uitând qu5 mama sa a
Patricieni și pe Imperatori nu

numai nu i au criticat ci i au și adulat.
Romanilor

se in-

cuvânt

fu păgână.

Satira

1

Veni ânsă și adevărata satiră, satira chreștină
que avu cu totul altă missid. Inceputul ei nu putea avea loc în antichitate de quât în Israel. In
aintea. corrupţiunii propheţii mavură de quât lacreme, elegii durerse, aspirațiuni la mântuirea

societăţii,

critică

din inimă de fraţi, de

părinţi;

quând âns& fu de ne apărată necesitate de a veni
bătaia, pedâpsa; quând quel așteptat, quel dorit
de atâţia secoli appără cu putere de sus, aquesta
că adevăratul Cuvânt şi Filiu al lui: Dumnedeu
veni

pe

se

quei

ji 5

/T 6

numai

consdle

făr6
avi

pe

quei

putere

que

și

lacreme

și

plâng,

împilaţi;
simţi

să

appere

pentru

dânșii

durere;

pentru

po-

polul Lazăr que jăcea pe gunoiu se pusse în naintea potenţilor; pe ellu îl trasse afară din morment la viaţă; iar pentru precupeții și tyranii popolului lud în adevăr biciul șii scosse afaro din
templu resturnându-le mesele de traficu; Satira
creștină

de la Dânsul

Phariseilor

potenţi

avi

qu6

începutul:

înghit

ellu

cămilla

spusse

şi

stre-

coră ţinţarul; ellu îi assem&n6 cu mormintele
spoite pe din afară și pline de putrediune în întru ; ellu cuted6 a qualifică pe Herodu organul Cesarului cu numele de Vulpe; ellu protest6 în contra patriciilor Romei arătând qu5 nu sunt ei Taţi;
ci unul singur quel din ceruri e Tată al tutulor.
Poţi se combaţi şatiristule, pe potenţi împilători,
și să apperi pe aquei împilaţi? armăți satira cu
-
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E
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adevărul, cu verul Cuvânt, și satira ta nu vă. fi
păgână. Află âns€ sau pâte qud o scii că și mine
qud Satira creștină întrun capăt al carrierei salle
mare de quât staulul drept leagăn, Boul și Asinul,
svmbolul labârei drept ajutore părinților, și în
quel-lalt capăt cununa de spini și pînd în urmă

Golgotha, şi Crucea ; şi de aqueea îţi vine mai commod

salyra păgână

cu

de a te armă

în

contra

quellor fără putere și căduţi. Dă în contra inemicului secular que stă la hotarele patriei, acolo
pede fulgerele cuvântului, iar nu în frații tăi
aqueeași naţid cu tine. i e frică, miserabile
gân să fii creștin, "ţi € frică să fii apostol al
deveratului Cuvânt, pentru quă scii fârte bine

Cuvântul și Filiul lui Dumnedeu

răde
păaqus

a dis'o curat pe

înţellesul tutulor: «Quel que vă să viiă după mine,
să se lepede de sine și să'și ia Crucea sa.» Crucea
lui Christ adic, crucea Dreptului, crucea Maatirului, iar nu aqueea que aștâptă pe sceleraţi și
pe tilhari. Vă 8 temă de crucea lui Christ, şi de
aqueea

doctrine,

v& pusserăți a vă

de

alte

face propagatori

religiuni;

marăţi cu Calomnia,

cu

şi de

Minciunea

de

aqueea

vE ar-

în contra

lor que voesc a'și apără proprietatea,
milielor, religia şi pers6na.

alte

ondrea

que-

fa-

19

NOTE.
Terminăm aquest articol citind câte-va și din
Marmontel despre satiră.
EI mai împarte satira în alte două ramuri: în

satiră de moravuri și în. satiră de viţiuri, şi etto
cum

se

exprimă:

«Satira generale despre moravuri se appropiă mai
mult de comedie: este ânsă aqueastă differinţă: poe-

tul în quea d'ânt6iu își descrie că Juvenal și Horaţiu

modelul ideal que îi stă facă în cugetarea sa, și îi
face tabelul; unde în commedie poetul își personifică,
originalul și ?] trimite pe theatru spre a se anunțiă

Și a se descrie ellu însuși. Horaţiu spune que face
avarul; Plaut și Moliere încărcă pe avar de a ne a-

rătă

și a ne spune

ellu ânsuși

queea

que face.

«In satira personale, primul din 6meni este
fără contestaţiă Aristophane ; farcor nerușinat, grosolan și bas, este vehement, tare, energic, plin
de o sare acră și mușcătore, de o fecunditate,
d'o varietate și d'o rapiditate nespusă în săgetele

que repede fără consciință ; și de ar fi atacat numai felonia, insolența, aviditatea, răpirile funcţionarilor, necredința lor, și 6rba mlădiere a popo-

lului de a se lăsă a se conduce de friponi şi de
furi, Aristophane ar fi meritat pote laudele ce sin-

gur își face*) ânsă turbarea lui în delațiă îl îm*). Pînd al lăuda, alţii se lăudă singur, după cum facu bunidră
ai nostri, que n'au nici un merit de quât a se lăuda singuri.

şi
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pinse pînă la infamia caracterului de delator; și cu aqueeași imprudenţe și turbare se repedi şi assupra.

Meritului, Inocenţei și Virtuţii: calomnid pe Socrate,
persecutâ pe Cleon; și aqueasta va fi în eternu rușinea, nu numai a lui, ci șia Athenei quel a suferit.
<Am dis'o în articolul Allusiă și o mai repetu, qu5
și de am presuppune qud satira personale ar fi folositâre și justă sau cuvenită, meseria de satiricu personal este odi6să, quăci satiricul attunci, împlinesce

foncţia de executor, de carnefice. Un fur merită de
a [i pedepsit sau însemnat; mân'a âns& que'i applică
ferrul ardător cu quare îl înfer€dă devine odi6să.
«Moliere 'și a permis numai o dată satira perso-

nale în scen'a lui Trissotin, și numai

assupra unui

simplu ridicol; se cuvine ânsă a sci qud ideea
aquestei scene nu este a lui Moliare, ci Despreaux "i a însufflato.
»De altunci înquă, işi luară drum Și alţii de a
'şi permite cu nerușinarea lui Aristophane și fărd
talentele aquestuia. a pune satira personale ȘI calomni6să

pe

theatrul

frances ; ânsă tot dauna ca-

lomniatorul a fost pedepsit
opprobiul nu sa mai șters

de opinia. publică,
depe numele lui.

și

«In quât pentru satira generale despre viţiuri, nimicu nu este mai innocent și mai iertat de
quât a-

queasta. Satira viţiurilor nu face de quât a ni
le des-

crie, și stă la noi de a ne feri și depărtă
cum să nu
semănăm lor. Aqueasta, se vede în
toți timpii Și pe
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la toţi popolii. Poeţii Greci din periodul al treilea
au puso pe scenă. Latinii îi imitard...»
Despre satira personale mai adăogim și noi
queva. Aqueasta nici o dată nu arată pe autor
în starea normale. Omul este or nebun or supperat quând o face. Nebunii sau bufonii de pe la

curţile suveranilor și mai marilor antici și de mediul evu

au abundat

în tot dauna

în satira per-

sonale și Ensuși în contra, făcătorilor ior de bine, și
quând Domnul & desfrânat, ia și nebunul patentă sau
voe de satirist personal, sau satiristul personal ia
patentă de nebun, de a batjocori adică lumea ne-

pedepsit.

Astfel sau

vEdut

nisce assemenea

ne-

buni sau bufoni și în republicele corrupte unde popolul corrupt este suveranul, precum și în timpi de
anarchie. Aquesta pentru nebunii patentaţi.
In

quât

dică după
Daqua

pentru-quei

natura

supp&raţi,

desdemnului

aquestia

se ju-

sau supărării

autorul € suppărat în persâna

lor.

sa, în intere-

sele salle, satira lui € o resbunare personale și pâte
forte adessea se fiă nedr&ptă, plină de patime, plină
de trivialităţi; iar daqua suppărarea lui provine din
spectacolul nedreptăţii, impilării, vițiului, din spectacolul sufferințelor generali, din dorul către popol, către naţiă, către omenirea sulteritâre, attunci
quât pentru satiristul que cutâză a batte Viţiul
de pe thron, și din templu, que cutedă a înlerră,
în pevsână pe împilător, pe culrupitorul naţiunii
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salle, şi ași expunne

libertatea și viaţa,

satira lui

îl înalță pînă la heroismu și la martyriu. Poţi să
baţi pe
s6nă?

Herod
fă-o,

și pe

fratele

Cesar,

meu,

și pe

și attunci

Caiafa în pervei urmă

ma-

relui şi divinului Maestru al satirei personale chrestine. Armă-te cu biciul și dă afară pe speculatorii
din templu, armă-te și 6nsuși cu ciomagul,

și pune

lagul de botul ursului,

prepare

și nu

"1 lăssă

să

anarchia în ţârră și să priimâscă pe Kyriarcul și
pe representanţii naţiunii cu ţigara în gură. La
t6te împregiurările ânsă fii just, nu calomniă nici
Ensuși pe urs; spune adevărul și nici o dată min-

ciuna. Nu

face pe

fur uccidător;

di Ursului

urs

și Vulpei vulpe, şi Caprei capră; nu face pe Capra nici lupu nici domnu.
Bateţi spre exemplu defectele morali, faptele 6menilor Forţei, Violării, Cabalei; nu ânsă ȘI defectele lor corporali, spuneţi faptele viţiosului, intrigantului, hypocritului, sceleratului, ciarlatanului,
impostorului, laoplanului, daţi-le pe facă, daqua
le sciți, cu mâna pe inimă, spre a îi cunâsce lumea și a se feri de dânșii; faceţi-le r&u, daqua

voiţi, quât puteţi, nu le faceţi ânsă binele que nu

îl merită, assuprindu'i cu quâte nau făcut sau
leg6ndu-vă de defectele lor naturali de cari nu
sunt ei solidari. Que aveţi cu ochii orbului, cu uvechile surdului, cu limba mutului, cu chielia chelului

sau cu

cocoașa

ghiebosului?

Sunt

ei solidari
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de defectele lor corporali? que aveţi-cu familia
lor, cu copii lor, cu casele lor? Pentru que vE
faceţi mai r&i şi mai injusti de quât dânșii?
Și tu popole ori-quare vei fi, que te dici suveran, în ori-quare grad de corrupțid și de păgânătate vei căde; ori-unde ie vor duce orgile
lui Bacchu şi alle Venerii, adduţi aminte qud po-

polul

Athenei în totă

corrupția

lui din

urmă

și

păgânătatea, permitea bufonilor săi de a!l batjocori
sau de a batjocori pe cetăţenii virtuoși numai pe la
capătul tâmnei în serbătorile Leeneene quând Athenienii eră singuri între

dânșii, quând

porţile

cetăţii

eră închise la străinii din afară; iarnu și în serbătovile Dionisiali quând cetatea eră plină de străini.
Și daqua am dis qud satira personale arată pe
autorul ei quă nu este în starea normale, quă adică aquesta. este or nebun or supărat, termin
cu a ură pentru fiă quare individ minte întregă
şi demnitate, cum şi fericirea de a nu căde în
tentaţiuni Și suppărări qua să se afle în nevoe

de a 'și resbună sau de a se appără.
popoli facu urări, de a nu căd€ pe
cutrupitori.

și usurpatori,

nici impostori,

sau

lar pentru
dânşii nici
nici lao-

plani, nici demagogi, nici ciarlatani, nici impilători, qua să nu aibă nevoe sufflete drepte și heroice de ai combate sau de ai desmască.
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POETULUI.

Din Physiologia poetului

publicată

prin pseudo-

nimul Silvius, sa reprodus în traducţid liberă sau
mai mult în imilațiă quâte-va portrete prin Currierul Român din annul 1845.
Mai cu nisce regule pentru junii începetori le
reproducem aqui, mai alles unde se tracta despre
genul

satiricu.

Incepem și continuăm
cum

sa publicat

prin

POETUL
Impărtășim

portretele după

ordinea

Currierul Român.

LAMARTINIAN.

cititorilor

noștri

pe

poetul

lamau-

tinian credând qu5 va fi mai bine înţeles pentru
popularitatea atât în original que are D. Lamartine
între

noi,

quât

și în

traducţiuni

mulţitudine de imitaţiuni.
vius

Ettd cum

pe poetul lamartinian:

cum

și prin

o

arată D. Sil-
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«Domnule

de Lamartine,

que ai făcut?

Ai fost

gentilom că Andre Chenier; ai avut dela Dumnedeu
frumuseţea, lui Byron și averea lui Goethe; ai fost
una

și

după

este

alta. un

probabil

mare

quă

poet

într'o

și un

di. vei

mare

orator;

fi assemenea

și un mare ministru constituțional că D. Gouin
sau ca D. Cunin-Gridaine. Eu nuţi imput nici
nascerea, nici frumuseţea, nici avuţiele, trei objecte que nisce critici mai pucin indulgenţi cu anevoie ţi le ar fi ertat. Nu te pismuesc iară pentru succesele de tribună, nici pentru producţiunile
Iyrice, minunată melopee que ascunde subt mag-

nificenţă rhyihmului

contextura cam

mâlle a ver-

sului și sterpitatea cugetării. Nu te pismuescu,
poetul meu, nici pentru geniul tău; tot âns& que

îți voiu

impută

în î6tă viața

mea

este

quă

ai

născut o mulţime de poeţoi sau de poetaci fără
tărie, fărd re&sufflare, fără energie, ramure morte
de un arbure maiestos; ai tîniît după tine, ai învierșunat prin perlide consiliuri nisce imitatori
vulgari que sânt pe lângd poet că refletele la
raze, nisce locuste părăsite que veniră de o dată
şi cădură pe câmpiele poesiei qua să r6qă și să
usuce quelle mai frumose vlăstare și florile quelle
mai

bine crescute.
«Poetul lamartinian € pretutindeni;

în Paris

și

în provincie, prin sate și prin celăţi și ânsușiîn
străinătate:

în

salânele

moscovite,

în

adunările
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Londrei, în cercurile Viennei și Minhenului, specia
aqueasta este specia que mai numerâsă din fa-

millia poeţilor:

mișue

și furnică.

Causa

aquestei

multiplicaţiuni sterpe vine din facilitatea generului,
qudci nu vedi dequât tot aquelle idei que vin, se
duc, și iar vin cu aquelleași vorbe, înfășate în

aquellași vifhm. Maestrul este cam molle; discepolii devin fleşcăiţi. D. Lamartine sau din neputință sau din oţiositatea de spirit, sau pentru
qud

dispreţă

pe

cititor,

fârte

rar

să fărîimă

cu

mintea de a cătă să vâqă și măi încolo de cer-

cul său cunoscut un horizont mai variat: se mulțumesce pe effecte cunoscute și nu mai va, aliele
nuo€; versul său, cugetarea sa vine în lume fără
greutate și cam așă după întâmplare. Dagua
îi
& versul frumos, atâta mai bine; iar daqua
abia
se lîvrasce pe alle do&-spre-dece syllabe, daqua.
&
uscățiv și pipernicit, r&mâne tot cum a fost:
poetul n'are timp de a'l suppune ]a orthopedia
formei,

adică cum am dicce al mai pune să, stea copăcel
Și săl învețe a îmblă sănătos. D. Lamartine
își

ummâsă în pace drumul quel mare Și
bătut al
phraseologiei uniforme; îmblă tot pe unde
a mai
îmblat, quă îi vine mai bine. Domnia
lui scie
pote qud există subt umbră selbei poelice
o calle,
a quăria verdură nimeni n'a călcat'o
âncă; ânsă

qua

forte

să

se ducă

mare

s'o

caute ar cătă

printr'un câmp

să

abrupt,

facă

și

un gyr

să fiă în
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pericol

de

ași

sfișiă picidrele în spini.

Prin

u-

mare își caută de que a appucat, și nu se abate
din drumul său, de și se cam înnâcă quâte o

dată în norul de pulbere que îi ardică în calle
cortegiul imitatorilor săi.
«Que se întâmplă? D. de Lamartine nu se învirtesce numai în cercul ideilor salle, ci și în al
phvasilor sale, se copesă pe sine fărd nici a o
pricepe, și se imită pe sine ânsăși. Acum, luat
din puntul de vedere litterar, que mai pote să
fiă imitatorul D-lui de Lamartine? Nu & de quât
un coppist după o altă coppie? Poetul lamartinian
este un fel de a treilea apă a unui ciai, al quăria primul defect este quă & cam spălăcită, âns€
nu strică.
«In D. de Lamartine aqueeași vorbă se aude se
vede adesea de quâte dece ori într'o poesie de o
sută
vine

de versuri quel
în t6te versurile

mult: su/fletul meu mi “ţi
prin strophele harmonidse

alle poetului, așă precum și ferra mea o vedi qud
'și ardică capul heroic în tote phrasile discursilor

parlamentare

alle oratorului.

Au

numărat băieţii

în adins și v&dură qud numai în primele salle
Meditaţiuni D. de Lamartine conjugasse de dece
ori verbul passer în tote modurile, în toţi timpii
|
și în tâte persânele.
Le flot, qui Vapportait passait passait sans cesse.
Et toujours

en passant

la vague

vengeresse.
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Lui jettait le nom
Ainsi
Ainsi

de Conde

tout fuit, ainsi tout passe
nous memes nous passons....

Comme

L'agneau

Tu passais,

qui

passe

tu passais;

ou

sa mere

a passe

et pareil ă la foudre....

Elle se repliait dans Voubli du passe
Ah! pourquoi passais-tu seule sur cette terre....2
J'6coute au pres de toi le vent du soir gui passe
Mais pourquoi remonter vers ces scenes passes 2
etc.

etc.

«Ar

-

pulea

quine-va

îmmulţi

în

nemărginit

a-

queste citaţiuni.
«Daqua maestru este așă; que este quând discepolul exageră firesce maniera? Queea que a fost
un defect la poet, trecu că o qualitate mare, că
un dar la imitator. Mai veniră apoi din tâte părțile rimele quelle mai banale, cugetările quelle mai
rabătute, versurile quelle mai împăiejănate ȘI păiejen6se. Cum se dette pe facă qud adică, după
unii alţii, tot secretul Iyrismului stă întru a înghesui quâte-va vorbe repetate întrun vers lung
și fleșcăit, îndată que se recunoscu aqueastă artă
occultă, să te mai ţii qud ori-quărui îi trecu prin
minte să se facă poet, se și făcă numai de quât,
și se numi poet în tâtă forma. Stellele, norii, luntrea, barca, lacul, valurile albastre, Iyra, lampa,
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suffletul

meu,

oceanul

dillelor

adierea,

etc.

spaţiul,

etc.

infinitul,

sunt

atâtea

marea,

și

atâtea

paente spre îngrădirea și fabricarea, aquestei poesie
viforâse, svânturose și svânturate, spulberate, orăcăitâre, bănănăite, spălăcite, negurâse, și Caledoniene, que n'are alt defect de quât qud semănă
pră mult cu nota unică și resunătâre a faimosu-

lui trimbiţoiu al saltim-bancilor. . .
D. Silvius adduce înainte quâteva echantillâne
drept mostră din poesiele lamartiniene; ne punne
înnainte o Meditaţiă flotantă, o meditațiă amorâsă.
La Elvira, la Silvia sau la Urania. « Meditaţii
ex, abrupto, de quare scutim pe cititorii nostri,
fiind qud sunt franţosesci. De vor voi să aibă o
idee

despre

eșit în

unele

că

limba n6stră

aquestea,

citâscă

quâte

au

de generele lamartinian;

și

qua, să nu fiă mânie, citescă pe alle n6stre ânsuși;

pentru que să trimitem pe 6meni
După

aquestea,

D.

Silvius

mătore :

«D.

de Lamartine

avă

subt

aşă de departe?

adaog&

quelle
|

titlu de

ur-

închină-

ciuni, de complimente, de hommage, de dedicaţiuni,

de felicitaţiuni peste dece mii de bucăţi în stylul aquesta.— Și quând cugetă quineva, qud Domniei salle
îi suntem datori aquest nor, aqueastă negură de

gundie de poeţi plângători, greţoși îi vine să dică:
hine săi fiă, să se sature de a mai scote în lume

nisce

orăcăitori

que

acum

îi urlă pe cap

cu lau-

30

dele (și mai târdiu pâte cu injurele adăogim și
noi ca Stan păţitul). Lumea dice qud aqueste laude

în poesie ar fi mai multe de dece mii.

D-na

Lamartine este însărcinată cu dessigilarea
telor poetice, quare pe loc le și aruncă
fără a le citi; âns€ nici cu focul nu scapă
fi dama quea mai occupată din Franca (cum
dicce noi pe limba n6stră nici cu focul nu

didesce;

de

pacheîn foc
de a
ammu
le pri-

atâta sunt de multe purdalnicile!) -

«Poetului lamartinian i sa cam stins s&mânţa
de prin Paris. Prin provincii pe attunci pe la
1844, prin străinătate vermuesce acum ȘI face
glorie ținutului unde se află, innundând prin producţiunile salle gazetta cetăţii de căpetenie. —
Fiă-quare cetate a Francei are quâte un allinietor de strophe quare plânge regulat quel pucin
o dată pe săptămână în quâtă un foilloton sau
faioiu Iyric și păiejenos.

Scopul nostru, reproducând aqueastă critică, nu
este de a attinge gloria faimosului poet al Francei,
cupă

cum nici nu putem a o attinge; Și nici n'am
fi

pus mâna de a repetă observaţiunile D-lui Silviu
s,
daquă n'ammu fi fost convinși qud ar fi de
mare
folos junilor nostri poeţi que din disgrație
nu cad
în dissele defecte alle D-lui Lamartine,
ci în tina
imitatorilor aquestuia. Vrurăm dară
a da de scire
junilor nostri spre a, se feri de assem
enea ridicole.
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D. Lamartine își are renumele stu și mărimea
sa poetică, şi nisce critice că aquestea nu 1 pot
altinge nici a i adduce vre o scădere din locul
său în posteritate. No& ânsă ne adduc folos nisce

assemenea observaţiuni.
sunt

că și petele

cunoscut

bărbaţii

Defectele la 6menii mari

în s6re pe quare

sciinței,

attunci

quând

avură

le-au

o mai

exactă cunoscinţă despre dânsul. Fără petele în
sore, sciința mai a nevoie ar fi putut descoperi
timpul învîrtirii sdrelui în pregiurul axului său.

LB

POETUL
Eit5

şi poetul

INTIN.

intim;

vine

și el quă

și

el e

om; Feriţi-ve ânsă de dânsul că de altă aiea: în
dată quât veţi sta a vorbi cu dânsul, numai de
quât se pune a vă transduce conversaţia în emistichuri familiare. — VE ţine o oră în drum și numai termină din sonette. De colo pînă dincolo adduce vorba assupra unei gazette que are ondrea
de a accepta diminâţa inspiraţiunile lui de de cu
sâra,

și pe

quare

vE

râgă

cu multă

graţie

să o

citiți. In versurile salle nu'l vedi vorbind de quât
de socidra dumnslui (daqua are), de câinele său
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quel minunat, de amanta sa que nu are; și pînd
în quelle dupe urmă vă va recomanda săi cumpăraţi cu cinspre-dece sau câţi-va lei, que € drept
cam multicel, ultimul s&u volum publicat sub titlu de
Aspiraţiuni, sau Contemplaţiuni, sau Decepţiuni, sau
Consolațiumni, sau Conversaţiumi, şi quâte alte în uni.
După que vă lăssă, adică dupe que vă scăpaţi
de dânsul, de'i veţi deschide cartea daţi peste nisce
versuri cam că quelle următâre:
Am

eșit. din cas

afară

pe

la prândul

meșteresc

Cu o cărticică în mână

que 'm place de 'nebunese

'Mi € amice bun

e un

autorul,

om

nepreţuit,

Liberal în tâtă forma, de şi este favorit.
|
Intâlnim în drum pe Tasse, drept în colţu liingă cazin
Era o di de minune, un cer limpede, senin;
Sdrele cu-a sa lumină străluciă prin sticlării;
Colea umbră, iqui căldură, detterăm prin lipscănii ;
Quând la drâpta quând la stânga, el în frac eu în surtuc
Appucarăm în jos drumul către hanul lui Manuc
Que se vedi la Pușcărie! Femei, 6meni, Moși, copii,

Laune multă adunată,

sgomot risuri gălăgii,

Se sgăia la o muere, cu osînda ei de gât;
Rasă tigvă sta la sâre cu un aer amărât,

Noi trecurăm mai "nainte, șappucarăm pe la sfat
Peste pod de queea parte, şo cotirăm spre palat (*)
Și p'aqui pe lungă pârtă o luarsm drept în sus
Pe dealul Mitropoliei. -— Șam făcut un haz nespus

Ne uitarom la a oră şi eră două taman;
Ne plimbarăm, ne plimbarăm, quând Tasse (ea un Roman)

%) Sub

Mitropolie

eră pe attunci residența

Domnului.
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«Să intrăm în întru dise; hai la sântul Constantin
«Și la clopotul

Terminarăm

cel mare,

qusci

ne este un dar

străin.»

şi d'aiquea, șo plecarăm în apoi

Îmmuiaţi plini de sudâre și stătuţi că vai de noi!
Intrarom

la Tasse

acasă,

Și ne pusserăm la masă

aqui

masa

ne aşteptă,

și 'ncepurăm a mâncă,

Muerea lui & găsdoe de vre-o pairu-deci de anni
Ciulamaua fu pre bună, și apoi nisce bibani!
Virf făcută cu salată! degitile ne lingeam,
Și, boerule, tot una mai mâncam, și mai queream.

Firesce că va vede cititorul qud versurile citate de D-nu Silvius nu pot fi că aquestea de
sus; pentru quă prin Paris nu se află nici hanul
lui Manuc, nici clopotul Mitropoliei que & un dar
de la Muscali că și articolul faimos din regulament.

Ânsă

citese

sau

D-lui

Silvius

nu

să

eră

așă

traducă
spre

a arătă

etul intimu

face și are

quând

pentru

în ainte
inte

este

neapărată

quine-va

pe aquestea acum

poetul

qua

să

versurile
intim.

Po-

fel de fel de versuri, și

mostră,

de ori-quare

pe

nevoie

ânstși

pote

fel. Noi

aduce

quine-va

addusserăm

de circonsianță.

De

în naammu

fi adus din quelle que există dejă în limba Română, firesce quă sar fi suppărat vre un creștin
doi, qud sa attins adică quine-va de dibla dumnealor, și scopul nostru ma fost qua să suppărăm pe nimeni de quât qua să arătăm phisiologia poetului. D-nu Silvius adduce înainte nisce
versuri din quelle mai schi6pe şi din quelle mai
3
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vidicole que pot există, în limba francesă, şi quare
cu anevoe se cam află că o mare varitate. Noi
de am fi cătat de assemenea natură, am fi allat
cu miele în poeţii noștri; am vrut dară să v&
dăm

și noi

pe

românesce

iar

o

raritate;

şi da-

qua nu îţi va plăc6, scumpul meu cititor, attunci
se împlinesce queea que am şi dorit, pentru quo
a dat tingirea peste capac sau capacul peste tingire. Așă € lumea asta, de multe ori, qua să înnemeresci, cată să faci fapte slute, pocite, strâmbe,
oloage.
«De vei trece mai departe (armâsă D. Silvius)
vei află aquelași styl pentru felurimi de aftaceri
și interese, și evenimente intime alle D-lui poet,
fârte interesante, după cum dice domnia lui. Poetul intim își relată tote quâte cugelă, vorbesce

şi face; îți dă raport despre tâte înv&ţările, purtările, gesturile și costumele sale: îți spune cum
se culcă, cum se l6gă la cap sau cum își pune
scula de nâpte, cum se pâptenă, cum se desbracă,
cum

se îmbracă,

cum își ţine

mâna,

în quare de-

get € deprins să 'și pârte inelul, la quare căciular își face căciula, și la quare ciobotar or pantofar cismele ori pantofi; que croitor îl îmbracă,
quare bărbier îl rade; que fel & femeea” sau copilla căciularului, sau surora bărbierului, pe quare

stradă şade, etc. etc.
«Pe poetul intim 1] a ferit Dumnedeu

de cititori;
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își citesce
pellului

ânsă

unde

singur
șede;

versurile la portarul

și

adresă

sonete

hos-

la proprie-

tarul casei sau la D. locandier quând se appropie
termenul kyriei, proprietarul sau locandierul burtos,

bucurându-se quăd

mai

lasă să mai

este assem&nat cu Mocena,

trâcă

de la sine și nu

suppără

de kyrie vre o cinci-spre-dece dile pe nutritul de
Muse, adică cum ammu dice, pe poetul nostru pe quare '] a fost dodăcit vre o musă sau
mai multe. După cinci-spre-dece dile "i-o cam fi;

și mi “ți 71 dă pe portă afar6. Oraţiu apoi al Mansardei își trimite mesaventura rimată de colo pînă
dincolo la vse o gazettă din quelle mai micșre
que

lună,

ese

și ea quâte

o dată

sau

și se duce aşi căuta vre

de două

ori pe

un alt Tibur mai

hospitaliar.
—097400——

III.

POETUL

URLĂTOR.

Poetul urlător & întreg întreguleţ, din dilelle nos-

tre. Inceputul lui & de o dată cu revoluţiunile. |
vedi întocmai ca un herou înfuriat pentru quo
nu'i au recompensat valdrea. În casă își curăță
unghiele cu o pilă delicată, stând pe cugete galante într'o posiţiă din quelle mai trândave; iar
afară nu Sarată dequât cu mânia în ochi; cu in-
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juria în gură, și cu flagelul în mână, par'quă ar
fi geniul retribuitor al unei societăţi ingrate quare
nu “i a recunoscut meritele, intenţiunile şi operile
quelle mari que nu le-a făcut ânc6, ci quare avea de
gând să le facă; & numai foc, și dă în drepta, dă în
stânga, în lung şi în curmediși, în ainte și în apoi,
unde "i vine, şi unde appucă încăllicând pe versul stu năbădăios, sau pe quâte o mârţogă de
f6ie publică, se repede în t6nele îi epileptice în
mijlocul reputaţiunilor dqillei, pis6să și amestică 0menii şi lucrurile; clic, clac, paf, puf, sa pornit
o dată? la o parte! feriţi-v&!.. Trece că o trombă,
se rostogolesce că o avalangă, se repede că un
torrent; în cursu'i dice qud restârnă stejarii politici, și pleopii litterari; pare qwar fi vânturile
Mistralul, Simunul și Sirocul tâte la un loc. Suffletul lui €& un vulcan (daqua Pommu crede) cu
craterul căscat, ci în loc de lavă varsă injure, a-

natheme,

calomnii

peste

capetele somităţilor gu-

vernamentali, judiciali, clericali și litterarie; sfărâmă gloriele, anatemisă numele proprie, pulverisă ori que reputaţid, ori que demnitate, ori que
ondre de famillie, şi sbiară palid și înfuriat, cam
în

modul următor,

sau

mai rău

de quât așă.:

Ruşine și vai vouă, o 6meni cumpăraţi,
Ce n ori-quare mocirlă că bivoli vă întinați !
Adoratori nemernici de ori-que stăpînire,
Poţoțonate blesne d'ocară lingușire.

Dar

streangul

vă aştâplă,

mişti!

voiu

face

eu,

Voiu inferră în frunte cu apprinsul versul meu,
Inchinători de idoli, și iudi iscarioți,
Și precupeţi de sânge ai sfinților pairioți.
Nu vommu vede o dată, o popol suveran!

Gemend

sub a ta ghiară tot neamul de tyran!..

Uitaţi-vă qud nu & o mână nentinată.
In târgurile publici, în lumea desfrânată.

Şi urlă lașetatea (*) Ruşine vai! — voiu eu
Să'mi

pîngărese

în spurcări,. barba

și părul

meu!

Vedeţi acum o dată allegere de vorbe și de
phrasi, vedeţi mânie și urgie de flagellare satirică.
Aristophane, Archilochu, Pers, Juvenal, Daubigne,

Regnier

s6mănă

nisce poeţi

pastorali și bucolici

pe lângă poetul urlător. Bieţii cititori que nu! judică de quât după sbieretele și lătrămintele salle
Iyrice, crede quă va fi neapărat vre un cătcăune
que mănâncă la dejunul s6u quel pucin quâte trei
copii fripţi în loc de biftech' sau quel pucin vre
un călugăr rasolit ca în fundul iadului în quâte
o căldare cu păcură. V&dendul ânsă d'apprope,

que nici prin minte să nu “ţi trâcă!. nu

vedi de

quât quâte o stărpitură de om, quâle un băețoiu costeliv și pipernicit, quâte o l6ză 'mbăierată
quare, qua să se distingă adică, își dă quâte un
nume din quelle mai infernale și, își pune c6rne
întocmai că ministri constituţionali pene în căExpresie proprid a felului aquesta, de poeţi.
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ciulă,

şi 'și bate costele și se screme qua să se

mânie şi să se arate quăd & numai foc și pârjol,
quând nu & nici supperat, t6tă furia âns& sforțată, tot necasul plătit îi trece par'qub "i ai fi luai cu
mâna în dată que sau ellu se vede în vre o kyvernis6lă, sau patronul lui a ajuns la putere. Attunci
quel pucin se face quă se duce să se preâmble
qua să nu mai aibă occasie da se mai sporăvi.
(Curnierul Român,

1845,

luniu

29).

——0
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IV.
POETUL

DYNASTICU.

Poetul dynastic, pe lungă aliele se crede quă
ellu este creatorul și proprietarul tutulor evenimentelor importante, tutulor solemnităților publice,

fiă morți de bărbaţi illustri (pentru quă își are
lacremele în reservă sau cum se dice în busunar),
fiă nascere de princi augusti (pentru quare iară
își veservă o bucurie de tâte speciele şi de tâte
culorile), fiă victorie que mar pute nici în dou&deci de seculi săi dessece, magasia de laure,
fiă maritagiuri sau căsătorii regale, pentru quare
Dumnslui poetul par'qud ar fi picat din cer spre a
împerechiă riturnellul sau după limba Dumnslui
vefrainul: pringu generos. Poetul Dynastic nu se mul-
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vumesce, numai în rasolirea, hymnurilor pe o musică. nouă,

ci mai celebră âncă nisce assemenea eve-

nimente în poesie ordinară adică în poesie declamatorie şi declamată, . precum epistole, ode și elegii, pătrane, acrostihe, șharade sau logogriphe.

Poetul dynastic este amicul... que dic? enthu-

nu al quellor

siastul fără frâu al tutulor regilor...
ci al quellor que

cad,

que

se

suie

pe

thron. Ellu

nu va să fiă nici de cum mai pe jos în veneraţid de quât Elephantele în naintea, srelui que
resare. Incesoriul, sau de nu. vă place cădelnița
lui poetică. tot cu aqueeași fidelitate şi pietate și religiositate, a fumegat de themiie și înaintea nasu-

lui lui Napoleon I şi al lui Ludovic XVIII și al
lui Carol X, și al lui Ludovic Philippu, se înţe-

la.
lege quând aquestia, sau suit la thron; qudci
cădere, nui cunâsce. A făcut dithyrambe latine
pentru ttă familia imperiale, a cântat una după
pe
alta culsrea roșie, apoi quelle trei culori ca
cu Îl6un curcubeu, apoi crinul și culorea albă

rea. crinului sau a nuvelei quellei bune și culdrea
tot de
Păcii, apoi şi crinul și quelle trei culori
o

dată.

A

serbătorile

pus

victoriele

în

hymnuri,

restauraţiunei în romanțe, s6rele

lor trei dille de luliu în
que

imperiului

€ drept,

quel-

cântate. Que se dicem?

e o dată poet, quăci

curagiul

lui nu

aquella; ellu va
mai pere, enthusiasmul lui & tot
aqueeași eternă aiav& aqueeaşi eternă juneţe și
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dâre pînă quând vor mai fi regi pe pământ qua
să vie unul dup altul pe rând că la mâră, Și
pînă quând vor mai fi regișori que se nasc, princqese que se mărită, și princi și princesse quare
mor; și armate que se dic protectâre ce ne occupă
țerra;

pentru

qud

aquest

mare

și universal

poet

le are (dle pe degit, și cellebră cu aqueeași facilitate şi nascerea și mortea, pringilor și prinqesselor, și întronarea și hymenul lor; afar6 numai
daqua. aquești regi sau princi nu sar întemplă
să. se nască, să se îns6re, sau să moră în exiliu.
Printeo stranie particularitate a geniului, enthusiasmul poetului dynasticu, nu trece nici o

dată peste
dăm
que

hotarele

ţerrei. Se cuvine

ânsă

să “i

dreptate, pentru qud el & patriot, şi nare
cătă afară din patrie, și apoi € și vorba

cunoscută de toți; quă ochii quare nu se văd se
uită.
Nimeni

nu

se pricepe

că poetul

dynastic

a ti-

clui așă de bine aquelleași rime la. tâte evenimentele. Ellu sau Dumnslui

are un talent

particular

qud face o dată un cuplet și bun și quare

se lo-

vesce la t6ie împregiurările, niţeluși, se attinge de
quând în quând și ia t6te formele: se scurtesă,
quâte o dată, alte ori se mai lungesce puţin, și
așă trece prin tâte metamorphosile sau transfiguraţiunile, sau schimbările la faţă sati preobăgeiile,

cum

vă

place:

quând

îl

vedi

odă,

quând

di

cantată, quând

hymnu quând un cântec de masă;

— daqua vreţi, dumnâlui vi 7] face și sharadă, și
însuși poemă epică.
Aquest cuplet elastic, numai cu 6re quare prefaceri, cată vrând ne vrând a se addaptă la tote
evenimentele și la t6te interesele diverse.
Ast-fel la 1811 la nascerea fiului Imperatorului
Napoleon I, poetul dynastic făcu o dată și bine
cantata

que

începea:

Si l'âtrange» comme
Un jour venait nous
Autour du noble roi
Jurons de vaincre et

un seul homme
asservir,
de Rome
de mowir etc.

ect.

La 1820 la nascerea duchii de Bordeau se vede
aquellaşi cuplet, cu o fârte mică prefacere:
Si de l'etranger Vinsolence
Un jour venait nous assaillir
Autour du noble fils de France
Jurons de vaincre ou de mourir.

La. 1839,

poetul

de

la nascerea,

contelui

de Paris,

n'are

sau să scoță quăle

quât să adaoge

mică bagatellă, şi cupletul €ttă "mi "1 de minune
innemerit și la aqueastă fericită circonstanţă:
Cui, si l'6tranger dans sa haine
Un jour venait nous asservir,

Autour

du jeune

Jurons

de vaincre

fils d'Helene
ou

de mourir.

o

De va mai veni şi altă dynastie după ramura
Orleanilor, cum a venit după a Bonaparţilor (să nu
fiă cu suppărare qud noi facem o hypotese, punem un daqua), attunci do dată vedi pe poetul
dynastic sărind şi de o dată cu quelle dou&-deci

şi unul

de tunuri annuncând

în lume

venirea

a

|

unui nou pringu:
Si Vetranger

dans

sa furie

Un jour vaulait nous asservir,
Autour du fils de la Patrie
Jurons de vaincre ou de mourir.

Alţi '6meni

cu atâtea jurăminte solemnele ajung

a se numi Gmeni juraţi, afurisiți; Poetul dynastic
ânsă nu
minune.

perde

nimic,

ci

din

contra
(demn,

câștigă

1845

de

Iuliu 2).

Poetul dynastic quând €& republică devine republican democrat și social; şi quând libertăţile
publice sunt usurpate, attunci îi audi strigând
în versuri stridente și odorogite.
"Mi € urită tyrania
Sor

ce cap

încoronat;

Însă astădi România
In

nevoe

de

'mpărat.

ȘI ne spune qua să allergăm
după un principe străin,

cu

limba

scâsă
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După

que

apoi

se

face un

Domn

pământen

peste ambele Principate, attunci dă cu piciorul tutulor principilor străini, și copiasă scrisele altora
que cu trei ani înainte le defăimă.
XC

V.
POETUL

REBUSIAN.

Ettă quel mai simplu, quel mai modest, și quel
mai pucin amăgitor din fillii lui Apollon. Ellu biet
nici o dată n'a commis vre un volum: numele
lui n'a figurat nici odată în a patrulea pagine a
vre unui diurnal, nu sa v&dut nici un annunţiu

(citesce annunciu pe limba năciunală) figurând în-

tre pomada
lui

nici

între

de

quât

stricat al doicelor, nici 6nsuși între

stic-

Morizon

biberonele

laptele

de urs, sau între hapurile

philocomă
or între

que

licârea

doicesc

lui Leroi,

copii mai

bine

lele de ape minerale. Trombele diurnalismului nici
o dată n'a celebrat gloria în foilotânele mincinose. Ellu, bietul omu, a lăsat să trecă unele dup6
cu aaltele systemele litterare: a. stat pe faca.
queeași indifterenţă philosophică și la appunerea
: pugin
Classicismului, și la aurora Romantismului

stat rece în
i a păsat și de una și de alia. A
nici 0
naintea, lui Fernani şi a Tour de Nesle;

4

“ia

dată nu

venit

cap

în

să 'şi

nasul

puie

la

ferâstră qua să vagă la quare vânt se învârtiă
sfivlesa Poesiei. Pe quând drama modernă se accăţă
să se suie grăpiși pe spallele tragediei imperiale; pe
quând partiturile își îngropă reposaţii sau sună trompetta, pe quând D. Victor Hugo predică şi D. Dumas foillotonisă, ellu poetul nostru rebusian, umi-

lit şi nemaculat,

blând ca, omul lui Oraţiu își com-

punea. în pace, în magasia din dos a vre unui
cofetar distichurile dulciș6re, zaharate, mirositâre ;

își înfășă își înscutică cofetele în sentințe amorose
şi își încordellă cu rebus simtimentele. Etto operile aquestui poet mare și necunoscut, (qud așă
& lumea), poet que atâta dispreţă gloria în quâi

nu 'şi pune nici numele la producțiunile salle îlorianice

și

anacreontice

și queea

que

făcea

neîncetat

o face și astădi şi o va face și mâine,
și tot dauna tot dauna și neîncetai.
Nimeni

na

vorbit

de

ellu,

nici

venit să'l ia și pe ellu de mână

o

ieri,

critică

și săl

na

scoţă la

lumină, ori în bine ori în r&u, pe ellu, pe aquest
artist modest alle quărui versuri sunt bine venite,

cunoscute și citite şi în mansarda neavutului,
în salonele opulenţilor, și quare drept
operelor salle nu quere nici glorie, nici
O poetule rebusian! o mare bărbat!
punţii artelor este un palat custodiat
câini și de o veghie. Palatul aquesta se

și

preţu al
avuțţie.
în capul
de patru
numesce
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Institutul ...

şi în aquest

palat, vedi tu?

nu

se

află nici un fotoliu pentru bătrâneţele talle, pentru

dillele

talle

quelle

negre...

Tu

care sub pre-

textul cofetelor și altor dulceţe 'mi ai făcut limba
francesă. a sfredeli şi a străbate pînd în pădurile
quelle mai sălbatice alle Americei sudului, (și pînă
în mahalalele Bucurescilor) vai! que minune! que
ingratitudine ! que neomenie! “ia uitaţi quă crucea
legiunii d'ondre nici de cum nu străluce nici încai la butuniera ta! O Beranger al diablonului!
O Pindare al papilottei!
Hei! ci nu & numai atât! să mai vedeţi: Nici
un poet pe lume n'a făcut atâta îndatorire, atâta
bine pr& stimabilei și pr& sentimentalei clasi de
înamoraţi. Quând un amant trimitte cofette amantei

mai

salle,

qua

credeți

dumnâvâstră,

quo i trimitte

să îi îndulcescă gurița cu praline,

nu-

cu fis-

ticuri şi cu acadelle? nici una din aquestea: fisticurile şi zaharul de sfecle sunt numai așă, nisce
de unde să începă quineva vorba. Motivul âns€

quel adevărat, îndemnul trimitterei, uitaţi-ve dumnâvâstră singuri qud este versulețele aquellea, aquel rebus în quare € înfășurată cofetta, aquel
vebus innocent și pericolos tot de-o dată que îmaplinesce locul scrisorii de minune şi cu atâta
inimei și
vantagiu cu quât exprimă simţimentele
fericire fărd
jură o constanţă eternă, și promite o

credeți,
nori și nisce dille că, aquellea. De nu m&
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puneţi-vă la o parte și veţi vedă fetiș6ra sau

ori-

quare va fi femeea la quare se trimitu cofettele,
quând se vede singură singurică cu que rapiditate desfășură cofetta, symbolică, emblematică, allegorică, mystică, poetică și poetisată și sentimentală, și cum suspină mititica! Mai ântâiu, que €
drept, bagă fisticul în gură, nu qud voesce să
mănînce, ci așă & purdalnica de deprindere, și
apoi va să scape o dată de dânsul... O! cu que
rapiditate citesce devisa que spune o mie șo mie
de lucruri! quâte o dată e numai un distichu

cam în înțellesul aquesta:
Nu e 'n lume fericire
Ca o bună însogire,

Quâte o dată & un pătran sau un tetrastichu:
De
Hai

și altele
ni6să

€ crimă
să

a iubire

gresim

ne'ncetai,

Dei 's blândi din a

lor fire

Quând

ertaț.

€ crima

fel de fel,

de

una, de quât

alta mai

că quelle următore:
Devisa

'mi

este

a te-adoră

Și nici o dată a mă schimbă
De

sânt iubit

que-așu

mai

vrea,

De quât o dată să fiu al tău.

deii

inge-

Quând te iubescu,
Tot

que

amorul

A

mi € cunoscut,

are

plăcut.

Tar pentru amanți mai timidi sau fără curagiu,
poetul se: căpuesce qua să le dă nisce versuri nu
atât de cutesătâre, ânsă pline de eloquinţă:
Quând îţi spuiu eu, îţi spuiu bine
Quă resufflu pentru tine

Que

de mai

intrige începute cu atâta nevoie nu

ți le a mânat poetul nostru, şi nu ţi le a addus!
colea la un capăt ferice prin midlocul

al a-

numai

questei poesii ușurelle şi universali, minunatul artist!

que de mai noduri gordiene, amorâse nu ţi le-a
cu
desnodat ellu numai cu versurile salle galante,
sentințele

visele

salle

mai

dulci

salle passionate,

de

quât

cu de-

mierea,

pe quând toţi Antony

dra-

și orăcăindu-se cu
mână, fur6 daţi că

mei moderne sporovindu-se
pumnalul şi cu pistolul în
dânşii pe ușă alard.

O poetul meu que "mi placi de mă 'nnebunescu'!
que me
quer și pretins dela toți ingraţii aquestia.
ardice o stacitesc sau nu mă citesc, qua să ţi

a. serviţituă întro piaţă publică în memoria, numai

în parte; uite me suelor que 'mi ai făcut numai mie

scriu în capul listei

cu cincideci de....

paralle.

(dem. 1845, Tuliu 9).
eta
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VI.

POETUL

UMANITAR.

Aquesta, se distinge între toţi printrun costum
cu totul straniu, printr'o manieră de a fi excentric.
părul că un puritan, — pălăria
Barba țuţui—ată
cu marginile late — crevată nâgră, — vestă negră—
vestmânt negru, — pantalon negru, — costumul
îi & sever că și persona Dumnelui.
Umanitarul mai pe d'assupra are și o pretenţid

de a fi om serios: nici o dată nu ţi ar ride, nu
i

ar glumi

și el.

Mai mult de quât toți queilalți poeţi, Umanitarul, își are un scop, o ţintă însemnată 1). Hei!
el & un om fatal, que quât & diuliţa € în travalliu
pentru împlinirea unei missiuni sociali și provi-

denţiali 2).
El & prophetul viitorului,

nici mai mult nici mai

a trimis spre a curăţi
pucin: Dumnedeu mi “ţi
nemărginila. ţârină a umănităţii de spinii şi de
palamida

erorilor

și de balariele prejudiţielor.

1). Ca tot căusaşul.
»). El şi quând se face shir de poliţie şi quând ia de la cismar
o cismă și de la altul alta, şi quând adună monetele şi diamantele
ori antice sau moderne, şi quând face pe Figaro or pe Dulcamara,
el tot poet umanitar este, tot spre împlinirea unei nissiuni își dă
vupul chinului prin scamatorii şi orgii.
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Queillalţi: poeţi
tura,

pot cântă

Primavara,

tâte

Forile, Femeile

făpturele

Na-

lui Dumnedeu;

el

âns€, el singur ne-a venit aqui jos cu îdeile, el
numai are idei, și que mai idei!... el & vatul
antic, Confuţiu Iyric, Tirteul civilisator. El singur
are puterea înţelegerii synthesii quellei mari epopeice și universali. — Sulfletul lui, dice qud & lin,
tot-d'a-una senin și neappropiat de passiunile vulgare 1). El lassă quellor lalţi, pe quarii îi numesce profani, furi, laşi, de a se pasce în nisce
theorii practice, după noi, şi nefolositâre după
limbagiul stu; el, dumnelui se occupă tot de objete şi questiuni que au să reforme societatea, să
perfecţione omenirea, să harmonise universul; pentru qud occupaţia lui, fapta lui nu € nimic alta
absolută

Perfecția

dequât

umane

a speţiei

|

gresivitatea. ideilor.

Umanitarul își are un vocabular,
dicționar

al seu

pro-

Și

que dic? un

în parte, o syntaxe că aquellea. cu

totul particulară, şi cu totul și cu totul liberale que
nu se suppune

de

se

la, nici o regulă. Mai virtos îi placu

'nebunesce

'). Afară de quâte-va
que este al altuia.

vorbele

lunge

quare îl fac a dori

?) și șuerătore
cu

mare

arde

tot

şi quâte o
5, Şi quând nu sunt de ajuns de lungi le mai pune
prefacă,
de
loc
în
e.
prefaţiun
—
grație,
de
câdă că graţiune în loc
se cuvine că
nu
unde
şi
mut
u
un
quâte
adaoge
mai
le
quel puţin
4
la înu, guându, prinu.
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și sfoşi ciuerătbre, şi mai vîrtos phrasile gaundse
ȘI asrăitore, Și tiradele neînţellese. Versul lui sec
quâte
pru, Și odorogit, şi schiop, € un neologism de
va syllabe împănat cu mythi şi împopoţonat adico
cu symboluri.

Ettă o mostră de stylul aquesta;

Se scie fapta nâstră, € faptă symbolică 1)
E faptă socială şi pălingenesică
E lueru-o dată lucru, trainic 2), esenţial
Talazul ce ne-ardică providențial 2).
Fraţi,

fraţi, întemeia-vom

immansul

5), Pantheism

Suecessor, mărit fârte al vechiului catolicism 4).
Ca în viitorime, socu sâcialitatea ?)
In nod ţâpăn de dragosti cercuind +) umanitatea
Să vecinicese ?n veci

5) o eră-epopeică,

'). Daqua
& român poetul Umanitar fiind qud scie franţosesce, îl audi
simbolică politică, gramatică, lunatică. — 2) Poetul va se înţellâgă;
trăinicu, providențiăl, iar dumneta cititorule, qua să faci versul, cată,
să citesci trainic și providențial. — 3) Vorba immens, umanitarul franțosit "ţi o face îmmans, că şi providențial providanţial. — Poeţii aqucstia umanitari, dimpreună cu toţi que se dic ei singuri de sc6la
nucă, fiind quă au o mâncărime de a râde şi a stirbi şi a pisă tot,
îi vedi în licenţa lor ultra poetică qu5 mănâncă, stirbescu la syllabe
cu aguciaşi manie şi furâre cu quare şi adaug. Catholicismul n'are
întru nimic de a ţi "] face catholcismul, ca şi pe zutru, tru, asi-fel
& şi vorba mai de jos însemnată, iar 4) cercuind pe quare te facu

s'o citesci sa cerchind; —

Ast-fel de prescurtări afli de ajuns de

le vei citi versurile. — 5) Poetul umanitar, ca un liberal que este
şi pentru scopul săii quel mare îi este iertat de a facce semistichuri
trunchie, Noi unii nu dorim să avem aquest privilegiu
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que

Lumei

o să fiă, orbită,

syntetică,

Ca aptele Fraţiei de uriași aptori 1)
Să fiă naciunale, în vecii viitori
Șioiu

sânge

să curgă

ca apa

de Iordan

In sânge să 'şi boteze asi genere uman
Si naciunalitate
Să, facă-umanitatea.
Și notele să facă harmonia mystică
Şi elleptiva-ellepeiune și palengenesică.

Nu 1 întrebaţi que va se dică aquest hosribil galimatias

de

versuri

ol6ge,

de

vorbe schimonosite,

de sonuri ostrogathe, de idei confuse, quo nici
D-lui singur nu scie âncă bine, ca un inspirat que

este. Iţi va mărturisi âns& quo versurile salle neînțellese âncă așa cum le vedi sânt destinate spre

a revolutionă lumea. și a harmonisă viitorul.
Umanitarul, vorbind curat, nu se ţine de nici
o systemă sociale, politică, religi6să sai philoso
Caphică; nu “ți adoptă, nu ţi încuviințesă nici
listholicismul, nici Protestantismul, nici Spiritua
Sanmul, nici Materialismul, nici Ecletismul, nici
nici
simonismul, nici Bucheismul, nici Furierismul,
cu agOveismul, nici nimic din quâte să semene

glomeraţia. de idei raţional deduse.

v, ellepeiune . .. . + » Credem
1). Despre apte, aptori, naciunali, ellepti
alemente cultivată va să
besti
limba
după
qud
quă acum scie lumea
tar că i6te

dică: acte naţionali, ellectivi
quelle extra-ordinare

şi ellecţiă. Poetului umani

e.
cată să aibă şi note și commentari
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Dumnslui e curat umanitar, & Messia, quel nuou,
e al doilea venirea cuvântului, încarnat și nimic
mai mult. Siellele. cu c6dă, stellele dunării purced

înaintea lui sau îl urmedă; quâte o dată în abnegaţia sa abdică la rolul de Mesie și reveste cu rolul mai umil de înainte-mergător, ca să ungă pe
quâte un visionar sau pe quâte vre un craiu de
Curtea. Vechie spre a "1 punne drept pâtră cardinale
de unde eră petra quea disprețată a scandalului
prin laturele cafeurilor.
D-lui cum disserom și cum o demonstră singur
este poet umanitar și aqueasta respunde la. i6te întrebările que-i vei face și ţi astupă gura; aqueastă nobilă și caritabilă denumire îi corrige versurile, și de unde sânt paralitice le pune copăcel
pe picire spre marea mirare a secolilor fiitori.
lar quât pentru noi profanii, poetul umanitar
este dintre toţi poeții quel mai supărat și quel mai
supărător și quel mai îngreţoșat
de tote și quel
mai greţos, de este să aibă și el nisce admiraiuni, el admiră pe Domna Georges Sand, nu pen- tru romanţurile ei, Valentina și Indiana, nu pentru stylul ei, ci pentru quă a publicat o rapsodie
neînțellesă, intitulată: uelle 7 cârde alle lyrei, și
a dedicato D-lui Buloz, quare scie de tâte afară
de Francosesce. — Umanitarul stimă iară fârte
mult pe D-nu Victarian, autorul „originii primordiali a cataclismurilor cyclopeene de Miau și Chiau,
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considerate în relaţiunile
paduchii de lemnu!...“

salle

cu arta

de a uccide

Mai admiră iar şi adoră pe Ballanche sau pe D-nu
Sarsailă şi 1 pune cu queva mai sus de quât Moyse
şi Sardanapal, și mai vîrtos de quât Sardanapal
quare îl consideră că quel mai "nalt dintre philosophii
antici, și qua quel mai mare dintre legislatorii lumii.
_ Physiologia Poetului que avem în mână, fiind
o ediţiă illustrată coprind și portretul întreg al poetului umanitar, și aqui jos lângă dânsul se vede

un

castron Șun

sta

cată

făcăleţu sau

nisce piulițe și un

pisălog, o carte jos și o ghiară de ursu, ferecatu
cu aur sau argint, sau alt metal imitător.
Am tot întrebat pe unii alţii que vor fi însemnând
aquelle objecte și nici un muritor n'au sciut să ne explice sau să ne spuie; Am păţito întocmai ca repausatul Chalcocondila quare întrebă peste tot pământul
să "i spuiă şi lui quevă de que vor fi vorbind Românii
să'i desromânesce? și spune qud nu Sa aflat nimini
difficile.
lege aqueasta problemă atât de încurcată și
și noi
Daqua. ne va fi âns€ iertat să ne dăm
aquepărerea quel pugin despre aquel pisălogu,

să fie symbolul

sau

emblema

poetului

și pis6dă la un
umanitar, quare fvecă, frichinesce
philosophice
locu tâte systemele politice, sociali,
și nu pisălogu,
și religiose; iar de va fi făcăleţu
umanitar ca să
attunci & fârte necessariu poetului
que ne prepară.
amestice al s&u talmeșu balmeșu
“Curierul

Român,

1845, Iuliu

16).

POETUL

OLYMPIAN.

D. Silvius în tratatul stu de Physiologiă Poetului își are la început o introducțid pe quare o
vom. împărtăși cititorilor noştrii; pe urmă își începe cartea cu poetul Olympian. Aquest poet este
un fel de Mesia al poesiei pe quare âncă din fașe,
din l6găn îl arată cu o căpăţină mare, cu nisce
picidre că fusele și din quare sb6ră semne și mi-.
nuni, după expressia fobulistului nostru Tichendeal. Asta & poetul poeţilor, plin de idei, numai
versurile îi sunt cam ol6ge, cam schi6pe, cam schil6de, cam stirbe, ca baba-clânţa cam bete, cam
odorogite întrun cuvânt idei că aquellea în nisce
versuri que s6m&nă a prosă stricată, desmăţată
și deșăiată. Poetul Olympian face pe morie la versuri cu sutele, cu miile pe di, şi quând are o mie
de versuri, are un volum întreg, qudci ediţiunile
Dumn$iui sunt de lux, rândurile îi sunt rari, și
chârtie albă de ajuns. Face versuri de tot felul,
ode, elegii, satyre, epigramme, madrigale, sonete,
drame, tragedii comice și comedii tragice, și tote
poesiile lui la un loc fac o epopee, nu ca Iliada
și Eneida, ci o dată epopee, cum să rămâie cu
gurele căscate tâte epopeele din lumea trecută și
fiitâre.

D. Silvius arată
modul următor;

semnele poetului

Olympian în
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«Părul apollonian
«Fruntea Schacspiriană,
«Nasul cornelian.
«Gura Ronsardiană
«Barba. byroniană

Şi semne

particulare:

cordellă a legiunii d'o-

n6re.
Apoi mai adaoge D. Silvius.
pană
«Poetul Olympian cu o trăsură numai de

a dat tifla trecutului;
nipotința

geniului

scu

dumnelui a decretat în oniquă t6te quâte sau

fost fă-

nefăcute și
cut în naintea lui sânt considerate că

existat nici 0
neîntâmplate, și qud historia n'a
litteratura s'au
dată. Religia, Philosophia, Politica,
și minut cu
născut într'aqueeași di, și într'aquella
dumnelui.»
cam semenă cu
Cum se vede poetul Olympian
cam pre au bine, se
poetul umanitar ; dar nu se
altul. Acum nu scim
cam uită chioriși unul la
Gre unde își semenă
quare se fie-causa.: să fiă

unul
ca

în tocmai
altuia și nu 'și sufferă frumuseţele
foc

două

cochete,

sau

pentru

qud

sunt

urîţi

cred qud nu & nici una
și ei și scrierile lor? — Eu
amâncurată cată să fiă qu6

nici alta, ci causa
; amândoi sunt siguri
doi sunt siguri de nemurire
și într-

de thronul

cocoțat pe virtul Parnasului,

tia de
i dodată. Așă & pus
&nsul nu încap amândo
mari,
în suffletele quelle mai
a
urr
de
rin
app
,
rie
glo
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şi încaieră

părinţii cu fii, fraţi cu fraţi, și poeţi

cu poeți.
După poetul Olympian vine poetul Lamartinian,
apoi poetul Umanitar, apoi quel intim. — pe quare
% am arătat cu ochi şi cu sprâncene cititorilor
nostri. — Dup aquestia vine poetul Turistu, un
fel de nobil que căllătoresce qua să cânte tot que
întâlnesce; monumente, vederi celebre, munţi și
i6te objectele quelle mai însemnate. El salută, se
închină, și pupă pământul pe ori unde stă în estase.

Versul

său

nu €& loc

unde

să

nu

'ȘI

scoţă

căciulla și să nu esclame salutare! sau adio! De
se duce în Spania, se pune pe versuri, și să te

mai ţii complimente în drepta şi în stînga. în tocmai că r&posata Livesânca; rimesă Grenada cu
Serenada, Mantilia cu Castilia, Andalusa cu Ja-

lusa. Se întorce apoi la Paris și 'şi pune de şi
typăresce uimirile și admiraţiunile în 1500 exemplare și își pune în bibliothecă toţi enthusiasrii
săi

legaţi frumos

în

pelle

șagrinată

se duce în Grecia, acolo să mai vedi!

de vițel.

De

Aqui .nu &

glumă; & patria lui Miltiade și Aristide; plânge
assupra Athenei quare în Francosesce rimâsă de
minune cu Demosthene; începe a mi ți se preîmblă prin grădinele dusului după lume Academus;
stă a contemplă agoraoa que de mai mult nu mai
& în fiinţă,

quăte-o

dar poetul? ȘI 0 închipuesce,

diulică întregă

la umbra, porticului

ȘI. VISEqă

quărui
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nici urmă.

“i a r&mas

nu

&

Ierusalim

aqui
eași

îl vedi

numai

pas

de la Athena
turist.

pentru

și apoi

chrestin,
salutare

eternă

un

Apoi

Poetul

Syriei aque-

adresă

que a adresato

la

și Spaniei, și

Greciei, și peste currend Engliterrei, Irlandiei, Skoției, Germaniei. Apoi quând s'o duce şi în Italia!
— Ah draga mea Italie! — aqui poetul firesce va

începe dela. Veneţia, și sărutare piaţetta!

sărutare

Leul dela San-Marcu ! sărutare puntea suspinelor!
Lidu, gondola, barcarolia, etc. etc... Apoi allergă

Şi mi ţi cântă aqui, una quâte una,

pînd la Roma.

Vaticânu, Capitolul, Joie, pe lesus Christ, pe Cesar
şi pe Papa, să nu r&mâie nici unul. Face un sonet

assupra.

etul

turist

colânei

lui Traian,

și un

pătran

as-

supra, cupolei dela Sant-Petru; şi după que își
face reverenţa înaintea tutulor petelor celebre, popoesie

își termină

întorcerea

artistică printr'o

plină de adio:
Adio,
Adio,

Muma

regina artelor
ţerra frumosului,

naţiunilor,

Museul generaţiunilor,
Pământ de trei ori nu sciu cum,
Țiţa lui Raphael, Michel-Angel şi Dante!
Adio regină fără trufie!
Adio! adio! ah adio! scl.

Apoi

de quare
D. Silvus vine la Poetul Catholic,
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pe noi ne-a ferit Dumnedeu pînd aqui; n'avem
nici unul din raca qua să nu dicem stirpea aqueasta.
RC

VIII.
Indată apoi vine poetul Biblic. De felul aquesta
iar nu avem de loc, qua unii que ne lipsesc de
tote. Imi venise mie o dată în minte să mă puiu
pe Biblie și să fac, să fac la versuri; ai scăpat
ânsă, cititorule, de mine pînă quând vei căde pe
mâna. altuia.
După dânsul vine poetul Cavaler-regenţă. — El
are a facce în versurile salle tot cu 6meni mari,
cu princi cu duci, cu comți, cu baroni, cu diplomaţi, cu ambasadori, cu marchese, cu comptese,

şi cu tot n6mul lor; "mi tractâsă în versurile salle
da per tu, le adresă epistole familliare, parquar
scrie cu scobitârea dinţilor. Versul lui liber şi in-

discret

semănă

ristocratic.

cu

Quând

desbrăcatul
scrie

aquel

așă numai,

leneș
fărd

și a-

a se a-

dresă către persâne mari, attunci îți adduce din
condeiu binișor și îţi vorbesce tot de densele ca
de quei mai buni ai săi amici, îți numără pe degete pe prinţul de B.... pe ducessa de C... pe

urmă îţi începe de vei să '] asculţi nisce mărturisiri scandal6se, îţi descrie

cinele que a avut. Ni-

meni nare amici că dânsul, qusd trăesce

o viaţă
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plină de aventure galante. In antecamerăi-vedi spândurată o mantă în faca didului şi o scară de m&tase ; îşi scrie el singur sie'şi scrisori satinate și
profumate que le arată pe la amici întrun chip
cam pe ascuns. De se întâmplă să aibă vrun domestic, îi plătesce îndoit și întreit numai qua să
se

lase

al

trată

în

gura

mare

pe

tot

minutul,

de
quând sunt 6meni la dânsul, de tont, de nerod,
cum
ticălos, de mojic que nu scie să serve la 6meni
se cade. De are
lea, și cu quine

datorii, plătesce pîn6 i crapă pese 'ntâlnesce îi place să “i spuie

un crequă p'aqui erâ adi ovi ieri să arrunce pe
,
ditor pe ferestră. Quând & vorba, de jocul cărților

dice

qud nu

scie, nu i place fleculeţele allea de

de ajocuri pe migăite. Bangul! Pharaon! spune-i
fanfastea, qud se 'nebunesce. Afară de aqueste

da
ronade și de assemănări de regență, — de Lei

flăcăiastea, d'oparte.— el apoi semenă un biet
cu
andru que din disgrație mai mult își adduce
un perucher de quât cu un marches:
Vine după aquesta poetul cavaler-Lara, sau Cildo dată
Arold, acui busă sceptică nu surride nici
de quât cu amărâciune.
quo
IL vedi tot-d'a-una pe asta vrând să arate

se arate
tăiesce o viaţă desfrenată; îi place să
desemu
qud & tot-d'a-una beat şi âmblă cărrăui

Quine "1
nând la arăbesci cu picidrele-i împleticite.
qud € sigur qud
vede 71 arată cu degitul: dicend
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e nu numai trez dar și flămînd. Prândul lui € pe
la quâte un birt pe 30 centime unde nu se vede
nici picătură de vin şi apă quât ei vră; se înne-

bunesce ânsă să 71 credă 6menii qu5

& beat. De

i vorbesce quine-va, de virtute și ondre, el îi respunde qud adsră șampania, și quă € nebun după
Bordă.
Dup dânsul vine poetul Dynastic pe quare îl

vădură

cititorii nostri.

Apoi poetul Academic a quăruia sămânță p'aqui
stă să se stingă de nu se vor luă măsure.

Apoi poetul de sallon que nu lasă nici un album al vr'unei comptesse sau marchese sau unei
fetițe frumușelle fără a'l adornă cu frumâsele ȘI elegantele salle versuri. Ei își înscrie numele pe
foile candida și profumate, din josul unui sonetu,
unui madrigal, unui pătran, unui bistich, ȘI impută s6rlei de que nu pâte să și “| înscrie assemenea și pe lespedele inimei coconiţei. Ochii negri, crăpui, albastrii, pelea quea albă, rumenă și
vecorosă, bracele și mâinile bine rotundite şi transparente,

frumuseți

rafailene, nimic nu

rămâne

cântat. El nu & ca alţii să. 'şi bată capul

ne-

a facce

versuri; el le improvisă pe picior ; îți intră
întrun
sallon vede un album, vugat sau nerugat,
ţi] ia

în

mână,

netul

se pune

€& aqui turnat

la

masă,

scârța,

fără nici un

scârţa,

rând

fără

Și

so-

nici o

vorbă stârsă. Sunt gurele relle ânsă quar
e dic quă
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poetul nostru își are d'acasă o provisid bună de
poesii de assemenea împregiurări, le scie pe din
afară, și aqui ţi le trîntesce vers cu vers allinate
ȘI înşiruite

că

întocmai

nisce

soldați

de

plumbu

sau şi de lemnu, sau și de carton. Dar nu se cade
să ascultăm la gurele relle ; poetul nostru are talent; €& om de geniu, coifura, crevata, jaboturile,
mănușele, botinele îi sunt de minune, nădragii,
fovesele fracului, laibălul îi sunt după moda quea
mai din urmă; are barbă şi favorite de se portă
musbarba și favoritele, își rade mustăţile quând
€ la
tăţile se rad, își lasă barba, țuţuiată, quând
de mimodă barba țaţuiată, scie de se restârnă
și își
nune pe canape6 sau pe. fotoliu ; își înfige
quând șil
încolăcesce de minune degetele în per
resturnat
dichisesce înaintea oglindei sau quând e
de gât că
Wallăturea coconiţei ; lornetta îi & aqui
puteți
nisce sfinte mâşte. Un ast- fel de om cum
stare să ţi
dumnâvâstră crede qud nu ţi ar fi în
trântâscă

pe

dumnâlor

nu

loc

doă

trei perechi

de

versuri,

que

mare? D. Silsunt o bagatellă la geniul său quel
sallon sunt forte
vius dice quo unii din poeţii de
şi nici versurile
liberali, libertatea este idolul lor,
a. rythmului.

vor să

Mai

le suppuie la legea

dice ânco

quo

rimei sau

aquestia își în-

femei, Şi O termenă quâte
cep carriera poetică. prin

mai des prin spitaluri.
o dată la Academie și
loc treci, cititorule, la
Dela poetul de salon pe
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poetul rebusian pe quare am
recommandă în foile n6stre.

avut

Currierul Român,

ondrea a

1845,

ţil

lulie 30.

In dată apoi vine poetul proletar. — Aquesta
mișue astă-di în Franca; îl vedi frementând la
pâine sau la cosonaci sau la plăcinte ; ori împungând cu sula și petrecând amândoă accele de păr

de porc și dând în laturi cu amendo& cotele; or
petrecând suvelnița, și bătând cu bătătârea după
que

a tras

cu piciorul

quea, din jos în sus;
sând

cu accul;

ița din sus

în jos

și pe

or croind cu forfecile și cos-

or vendând legume, dând cu plasa

sau cu undița.
Felul aquesta de poeţi a eșit de quând

sa dat

o dată o vorbă prin lume, quă ar fi murit Poesia!
Vorbă inventată, vorbă mincin6să. Adeverul ânsă

ese la lumină, și începi a eși poesie

din tâte ma-

gasidrele, din tote butegele, din tote lucrătoriele, din
tote colibele din tote mansardele, ca să se scie

curat și de toți qud poesia în secolul nostru nu
este mortă. Un croitor nu scie să ți facă un
vestmânt așă de bine precum scie să numere
pe de-

gele la syllabe și să “ţi târne o comedie
sau o tra-

gedie vie viuliţă.

Astă-di poeţii mişue că și martyrii,
Și Gmenii
de stat; și de aqueea le & necas
la unii alţii.
TD
DO Ga

——
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N'appuci să 'ntorci f6ia și dai peste poetul urlător, a quărui cunoscinţă cred qud aţi făcuto daqua. ați avut timp de perdut a citi quâte disserâm mai Sus.
Vine apoi poetul cântăreţ (chansonnier) quare

cum

ammu

dice face la cântece. O spegie cu to-

tul și cu totul alta de a lui Beranger, qudci că
aquesta numai unul avu Franca.
Mai vine apoi și poetul de romanțe quare nu
pâte nici de cum fără diblă, sau alt instrument;
el nu ţi ar face un vers quare să r&mâie necântat
quel pugin în camera sa quând îl scrie inspirat
cu ochii în grindă sau mai des pus pe note de
quâte un artist mediocru. Poetul de romanțe se
dice singur adesea și poet de ballade; și excellă
bunidră în rime ne rimate că quea următore:
Maria quea balae
Frumâsa din Besdead
lubea, pe Niculae

Și el... sa însurat!

Jusurat

qua să fiă
titorule, se
interesantă
cap și cu
que effect
Vine în

de și nu rimă nici de cum

cu Berdead;

ânsă sublim și pathetic, Dumnsta, cicuvine a te punne într'o posiţid forte
și a pronunţă vorba însurat dând din
un ton fârte pathetic, șapoi vei vede
face.
fine după toţi poeţii înșiraţi, pour la
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Donne

bouche,

ea pomele

vine și a decelea

și dulceţele

Musă.

Noi

după

și avem

masă,

ast-fel de

rarități, și lăssăm pe D. Silvius a ne-o descrie cum
scie Dumndlui.

TĂ.
DECIMA

«Să. sciți qu5

MUSĂ.

în timpii

restaurațiunii

"și a în-

tins arripele blonda, fetișâră cu căutătura velutată,
cu șederea clasică sau antică, cu vocea harmo-

ni6să, și al quăruia sufflet stătut de prosaismul
vieţei, se avântă, quât să] perdi din ochi, în norii
de aur ai infinitului. Fiă-quare din versurile ci &
ca un oracol que sibila de opl-spre-dece ani il
arruncă după tripedul seu.
«Ah p'attunci erau timpii frumoşi ai copiilor

sublimi
A decea
teai în
Glorioși

și ai
musă
contra
filii ai

Dumnâei,

varinului?

minunilor dela, țiță! Ferice Grecie!
te-a cântat attunci quând tu te b&Osmanliilor que îți adducea fârre.
Hellenilor ! quare poet a cântat că

că Decima

Musă,

Ferice Roma,

junele

Echo

tu ai v&dut'o

alle Na-

allergând

n6ptea la lumina lunei despletită
și palidă. subt
arcadele-coliscului visând că
corina, triumphul Capitoliului ! Și tu lacule al genevei,
tu ai salutat'o
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attunci

quând

ea abandonând

poetica

Italie,

veni

Italia, bella,

a se preumblă

peste

Italie,

undele” fi

murmurante, lăssând în voia adierilor amorâse
co-

sițele “i profumate.

Resimată pe divinul

s&u

teorb

despică apele “ți ducile, o lac nemuritor! întocmai că diva Cytera, quăria s6menă ai fi filie, unde
zephirii sglobii svolând în pregiurul ei îi împingea
barca. vagabondă, Și quând se înturnă în sacrul
pământ al Patriei, scholarii de Rhetorica îi adresă
la stanțe, și que mai stanțe! academicii și academistii Și academicienii îi lăssă biletele de visite
la portarul dumneâei, și durnalul Debats o proclamă de Musa Patriei, întrecându-se cu Constituționalul.

«Vai! Vai! gelosul timp, r&utăciosul timp, cum
îți mai plesni o dată cu arripai neîmpă&cată aqueastă glorie abiă născendă (quare nu pre făcusse multe dar avea de gând să facă). Unde
mai sunteți voi cânturilor sacre, dithyrambe enthusiaste, Iyre plângătore, harpe hebraice, harpe
eoliene? aţi trăit și voi quât trăiesce rosa, quât
trăiesce poesia decimelor muse.
«Din epocha aquâsta, que € departe de noi,

decima musă se îmmulţi într'o proporţiă să ţi se
facă părul

tură, numai

măciucă ; r&sări că ciupercile

așă dela Dumnedeu,

fără

cul-

prin foiţele sa-

tinate alle revistelor, prin colânele foilletânelor, ȘI
prin a patrulea pagine a diurnalelor. Sa luptat,
5
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şi palmă

a disputat terrâmul

cu palmă

cu notabilitățile mustăciose
vut

și ea editorii

typarului

și masculine ; și a a-

săi, publicul

său,

clăcătorii săi,

'şi a făcut și ea meseria cu scrisul că î6tă lumea ;
mi “ţi a însăilat și ea la elegii, a rasolit la pastorale, a îndrugat la satire, a cântat și ea qua să
trăiască, după que a trăit qua să cânte.

Pe decima

musă

o cunosci de departe

cum

ţi

ei arruncă ochii la dumnâei. — Quând trece pe
stradă o distingi dintro mie de femei: nu qu6
dâră are vre o aureolă pe frunte, cum ar crede

quine-va, nici de cum

sărăcuța!

Corona ei € cu-

rat o pălăridră, que ar fi biet că a tutulor femeilor quând n'ar fi atât de lăbărţată. Ghicesce quine-vă pe a qecelea, musă după aerul său cavaler,
după pasu'i gâligan, după rochia trecută din modă,
şi după pantofii (eram să dic botinelei) queva
cam. scâlciați. — Pentru qud Musa nu 'și are timp
da se occupă cu vulgarităţile toalettei... pentru
quare și calțele sau ciorapii dumnâei adessea, se

întâmplă unde

și unde

a fi cam

deșiraţi.

Ea nu

descinde pînă la aqueste am&nunte, pînă la aqueste miscrii mice alle vieţei positive; lassă pentru
quellelalte femei, pe quare dumneei le numesce cu
mare durere femei de lume, occupaţiunile burghese,
și timpul necesariu de a se pute îmbrăcă cu gust
și cu grație. Quât pentru dumneei, mintea îi 8 în
alte părţi, plană pîntre spherele idealităţii, prin de-
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părtatele

spaţiuri

alle cugetării,

absorbită în con-

templația objetelor necunoscute.
Decima

musă,

mai

des

o dă în felul

poetului

intim; punne publicul în confidenţa secretelor căssătoriei salle, îi nară viaţa, pe quare o ticluesce
spre a o încadră într'o punnere pe scenă bine în-

tocmită ; vorbesce adessea de bărbatul dumneei,
pe quare tot-d'a-una “ţil represintă că pe o fiinţă

cu totul vulgară și prosaică, neînțellegătore incapabile de svolurile inimei ; își arată p&ccatele que
a avut spre a sufferi un ast-fel de om; spune qud
a fost sacrificată, inocentă victimă, la scumpetea,
avariţia, părinţilor săi, fiind dată după un om que
nu o pâte înțellege și preţui; şi chiamă din tot
sulffletul pe aquea ființă atât îndelung visată, quare
va sci să o pricepă, și quare o vă răpi în fine, o

va fură și o va duce departe de contactul cu 6menii profani, în desertul divinelor simtimente în
Thebaida miscărilor răpitâre.
Bărbăţellul decimei muse, que el biet se bălăbănesce cu nevoile casei pe quând adorabil'a sa, ju-

m&tate

întreţine un commerciu

adulteriu cu ido-

lul de Apollon, cată bietul om a se resignă întru
a perde cu totul personalitatea sa. Daqua am pune
așă o vorbă, qud pe dumnlui îl chiamă Tartem-

pion, nimeni quând îl vede sau când vorbesce de
densul

bărbatul

nu

dice:

dâmnei

tt

Domnul

Tartempion, ci: 6t0

Tartempion ; bărbatul 'și a per-
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dut calitatea

sa de

şi trece

om

că un lucru

al

femeii, sau cum ammu dice că primul dumneei
domestic.
Nici un autor nu se pricepe așă de bine că
decima musă a face să se vorbescă prin reviste
si durnale despre operele sale, Dumneei allergă la
durnalisti que nu pr€ pot numai așă do dată a
contrariă ruga or invitaţia unei femei, mai vîrtos
quând aqustă femee & cu degitele pline de cern6lă, Dumnsei îi invită apoi la serate, le dă prânduri, unde în mare profusid se v&d și arruncăture
de ochi rugătâre și vinuri generose ; nimic nu lasă

într'un cuvânt spre a îmblândi
lor prin mierea

surisurrilor,

Cerberii foillotâneși prin

plăcintele

e-

loquinţei. Daqua durnalistul s'ar ţine ţâpăn în contra batterielor ascuţite îndreptate assupra consciinței salle, dumneei tot nu se lassă; împinge lucru
pînd ai punne înainte și sacrificiul virtuţei salle,
propunere nu pr atât de amăgitâre, qudci quea
mai mare parte din decimele Muse nu pre le-a

lăssat quine le-a lăssat de a 'și căută de frumuseţele
pămeântesci și trecătâre.

Un foilletonist către

quare o decimă

Musă

își

adressasse ultemele salle opere întrun plic nankin și întitulate Concertul Angelilor, rugându'l de

ai facce în diurnal laude

cuvenite,

foillotonistul,

cilindu-le dette cu mintea qud ar facce mai bine
să tacă. Musa decimă, înfuriată de aquestă tăcere,
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allergă la un alt redactor și “ţi '] învață minte pe
quel dântâiu a mai tăce altă dată, și a nu mai
lăudă, producţiunile decimelor Muse. Foilletonistul
om

cu

măsură,

tăcă

iară,

și

se

mulțumi

numai

ai trimitte epithalamul următor:
Heureux
Depuis

O belle fille d'Apollon,
sont les veux quiton aventure lurent.!
Ton livre, tous les hommes lont
quwaux pieds de Dieu la-haut les anges Veurent.
Sp

X.

«Mai
îmi
cut

vor
sub

pe

poetul
«Ettă

sunt

și alte specie

de poeţi, despre quare

impută G6menii, pote, pentru que'i am tretăcere; cum spre exemplu de que să tac

de provincie.
pentru:

que:

nu

mă

condamnaţi

pînă

nu

'mi voiu dă cuvântul.
» Poetul de provinciă, nici nu mai există; qudci
îndată que r&ssare pe unde sau de unde-vă în ți-

nuitul s&u, în dată face que face și dice adio Noimandiei sâlle, se arruncă într”o diligenţă, și cade
țoropoc că o bombă în mijlocul vre unei librerii
din Paris, Victor Hugo & născut la Besangon, Lamartine la Macon, și Barbanchu la Saint-Jean|

Pied-de-Port.»

D.

Silvius

mai

citâsă

nisce

versuri

alle

unui

10

poet despre aqussta, quă adică, cum
un june corunat la examene, îndată

se vede vre
o tulesce la

Paris să 'şi facă acolo reputaţia, adică numele nemuritor. ' Cu aquesta, adaogeD. Silvius, (nu noi,
ferescă Dumnedeu) qud Parisul face Francqei mai
mare rău de quât ciuma și de quât resbellele, mai
mare rău și de quât însuși Venus; qudci de aqui
din Paris vin și nepustese assupra Francei și
lumei întrege aquelle romanţuri cu miile și fel de
fel de scrieri și poesii spre rușinea Frangei.
Pe urmă D. Silvius urmesă:
«Despre poetul clasic nici nam vorbit; vedi
bine qud nam vorbit, qudci unde se mai află
vre unul? Quât am mai căutat și tot caut, şi nici

de lsc nu se mai află. Toţi au repossat şi nam
que

se mai dic alta de quât eterna lor suvenire!
«Se cuvine ânsă a declară, pînă a nu veni în
capătul aquestei scrieri, qud eu mam făcut portretul nimului în parte în aqusstă physiologie. Protest mai dinainte, qua să se scie, în contra oriquării fantasie de personalități que ar pute quineva să'și închipuiască. Să mă ferâscă Dumnedeu!
eu

nașu

vre să

mă

stric

cu nimeni,

Și mai vîrtos

cu poeţii și diurnalistii, pentru qud sunt un soiu de
Gmeni pre cum se cade, și voiu să fiă bine pace;
ei au de tâte, numai un lucru le lipsesce. Eu îl

tac,

Dumnâvostră

dumnelor

ânsă

și sciți tot.»

îl devinaţi;

uitaţi-v&

la
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D.
după

Silvius pune
urmă

apoi în c6dă de tot în paginea

a cărții

drăculeţi de îngerași
căierați,

cu

o vignettă que representă doi

sau

doi amori de aqueia, în-

mâinile înfipte

unul în perul altuia, și

cărându-și la pumni, dice adică bine pace din gură
și apoi quând & să fiă la faptă, vignetta & aqui

şi de pace nai încotro face; își carră amoroșii la,
pumni de le merg fulgii.
Spre sciință arătăm cititorilor nostri quo physiologia Poetului a D-lui Silvius este publicată în

Pavis în anul graţiei 1842.
Aproposito ! dar intruducţia? P'aqui eram

să ui-

tăm intruducţia sau prefaca.

Sar fi cuvenit după regule s'o fi pus la începutul aquestei scrieri; ânsE que să facem daqua
am. uitato? Qu5 nu putem acum facce mai bine
de quât s'o punem aqui în codă; qud mai dăm
și un motiv de vorbă.

Așă începe D. Silvius:

«Nu mai sciu deu quare Naiba de voce se audi
se
întro diminsţă, strigând sau plângând qud
duce Poesia.!
pote
«Nu mă dau în lături dela. aquestă părere,
quă

poesia se

duce, sau pote qud

sa și dus; âns€

părțile.
spre compensaţid, poeţii curg din tâle
quare
«Avem astădi mâinile, instrumentele prin
inspiraţia, arta
să facem la poesie, ci ne lipsesc
orchestra, ci ne
ţalentul; avem cum ammu dice
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lipsesce musica; (avem cum ammu qice poteâvele,
ci ne lipsesce gl6ba de Pegas: că și cum ammu
ave mii și mii de patrioţi, ci ne lipsesce Patriotismul).
«In adever quă în aquest secol de progres,
quând vagonele drumurilor de ferru merg așă de
iute și sboră că şi cucu, inventarom atâtea Și atâtea sharie, religiuni, bitumul sau asfaltul, fortificaţiunile Parisului, (penele în căciula ministrilor

constituționali,

martyriul

que

se cocoţedă

nu

la

cruce ci la ministere), uitarom
să inventăm și nisce forme în

âns€ a ne occupă
quare să turnăm

materia și să 6să nisce

ca Divina

poeme

come-

die, nisce drame că Hamlet și Cid.
«E trist de a spunne aquâsta, ânsă n'avem que
facce, există. Spre compensaţiă ânsă avem trotâre
largi, ciocuri de gaz-aurite, fontâne în abondanţă
și strade din que în que tras mai pe linie.
«De

aș

fi avut

qu&

mai

mică

pretenţiă

de

a,

fi un om posac sau serios, vaș fi addus aqui o
tiradă philosophică despre năpădirea industriei ;
âns€ m-a ferit Dumnedeu ; pînă acum nu sunt nici
așă de slut nici așă de pleșuv qua să m'appuc
de philosophie.
«Cu tote aquestea, cu tâtă desvoltarea industriei și a diplomaţiei, a aquestor doi inemici
de
m6rte ai Poesiei, uite quă poeţii să îmmulţesc
din
di în di că pâinile evangelice,. cu un
poet face
quine-va o mie și o mie.

E:

«Sunt do& mii de anni apprope de quând Cicero, arruncă în circulațiă un mic paradox que "și
a făcut

şi

ellu

drumul

nasc, şi oratorii sau
își va

da

quine-va

micul num&r

seu,

qud

avocaţii
capul

adică

poeţii

se facu.

chinului,

de

Acum
a

se

de

numără

de oratori que avem în dioa de as-

tă-di şi al compară cu numărul quel mare al poeţilor, va vedă qud sau schimbat timpii, şi qud

se cuvine a întârce cu capul în jos și cu pici6rele în sus dic&târea avocatului roman.
«In dioa de astă-di fiă quare este queva poet

qua

să se ţie şi el de lume;

quine-va se face așă

de facil poet qua și quând ar lua crucea dondre
qua. să nu se mai distingă din mulţime.
«Se înţellege, fără a se mai dice, qus toţi poeţii au geniu, și de aqueea poesia a murit; po-

eţii voiu

să dic sunt țepeni,

tari și mari;

ci că

și durnaliștii, și quând nu sciu nimic, sciu mai
multe de quât toți, și quând nau făcut nimic, ei
tot au de gând să facă, vă promite qud attunci

o să vedeţi que-o-să vedeți.
«Poetul

acum

se

nasce

peste

tot

locul;

nu

€

provingie, nu & sat unde să nu se nască Și poetul, și de aqueea după mârtea: lui se pote întâmplă că ș6pte cetăţi să se dispute qud au avut
onrea de a se nasce poetul într'ânsele.
«D.

pr&

Balzac

al

quăruia

immens

departe de al contestă, și quare,

talent

suntem

dic unii qud
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ar fi și aflat ponderabilitatea ideilor, D. Balzac a
venit pînd la descoperirea unei systeme a quării
applicaţid simplifică de minune spin6sa questid
de a sci, daqua este sau daqua nu este quine-va
mare poet. După dânsul tot que se nasce dincolo
de Loira are geniu, și ori-quine va ave disgraţia
de a se nasce dincâci de Loira nu miţi are nici
quât negru sub unghie. De unde urmâqă qud talentul și crestinismul (gugumănia) 'și au împărțit
Franca drept pe din do€ frățesce. După aquâstă
systemă ingeni6să, nare să se uite quine-va de
quât pe panachida estractului de nascere, și acolo
vede de are sau de nare quine-va geniu: Te ai
născut adică dincolo de Loira? Ai geniu. Ai avut
p&ccatele să te nasci dinesci, să scii qud nai nici

de cum, şi cautăţi cu Dumnedeu.
«Nu mai putem de părere de r&u, și de durere,
qud posiţiă geographică a cetăţii unde ne-am năs-

cut nu ne iartă a ne împărtăși și noi de seridsele convenţiuni alle quellui mai copios dintre romanţierii nostrii.
«Scriind Physiologia poetului credem qud respundem la o necessitate în genere simțită de toţi;
qudci t6tă lumea va să afle și ea que va fi aquest
ibio egypiân, aquest fossil, aquest mastodont, aqueastă mumie retrospectivă și cerbicâsă spre a
cântă pe lyra sa sujete și fapte mari, sau mai
mitutelle, quând publicul de que merge se face

75

mai burghes, și fiă quare își caută biet de nevoile
salle şi nu mai cugettă de quât cum săi ferbă sila
la toc.»
Acum

de

ne

quinevă

întrebă

va

ne a venit să seotem la
logie a poetului, vommu
de quând tot âmblăm și
assemenea scriere spre a

pe

noi:

que

lumină aqusstă physiorespunde qud de mult €
căutăm să dăm peste o
o punne sau în capul sau

în câda unui mic tractat de vessificaţiă, că ori-quo-

vui îi va plesni prin

vegulele de
ântâiu

sau

să

cap

se appuce

sau

mai

necuviinţele,

qua

a facce la versuri, să vedă

quel pucin la urmă

a înveţă,

să nu dicem ridicolele în quari cad toţi poeţii şi
poetacii

din lume, și să se ferescă de dânsele, de

vor voi. Credeţi-mă

qub

eu unul am rîs quâl nu

v&dut
se pâte spune mai mult acolo unde'mi am
mai
ride
a
ridicolele melle, qua să n'appuce alţii
nainte.
(Cuwrierul

Român,

1845, Aug.

13)

quă voiu
Aquestea scriam acum 15 ani, eredând
nci; şi din disfacce vre un bine junimii de attu
«vedeţi pe poetul
graţie par'qud le-așu fi dis:
pe quel urlător, pe
lamartinian, pe quel intim,
vă vădu copii, luaţi-ve
quel dynastic etc. etc.? Să
ăiţi-vă, quând nu vE
după dânșii: văilaţi-vă, orăc
vil-

eșiţi afară cu părul
dore nimic; strigaţi, urlați,
faceţi, făceţi și iar faceţi
voiu, cu căciule desănţate;
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la versuri, schi6pe, ol6ge, stridente, propagaţi idei
stravagante, spuneţi, qud Adevărul & minciune, și
Minciunea

adevăr;

calomniaţi,

daţi

în

onorea,

în

sufletul persânelor, familielor ; lăsaţi tote ideile să-

năt6se, tote sciințele exacte și morale că nisce
idei și sciinţe alle trecutului, și faceţi-vă apostoli
ai Errorii, ai Minciunii, că singuri idoli ai presentului și fiitorului; spuneţi quă distrucția & Progres, qud Viciul & Virtute, quă Filii p&ccatului și
Corrupţiunii, sunt singurele modele de imitat, quă

Agenţii machinaţiunilor

străine sunt singuri naţi-

onali și patrioţi; puneţi-vă sub stindardul lor, puneți-v& cârne, daţi-vă nume infernale, allergaţi că
turbaţii pe strade, sbieraţi în locurile publice; daţi

țerra pe mâna neexperienţei și a destiîului, degradaţi limba. naţiunii în starea quea mai deplorabilă
de gerg, allegeţi-v& sonurile și terminaţiunile quelle

mai barbare și selbatice... Ardicaţi încai un monument al Literaturei que a inaugurat schâla Rodiană din piața Sorbonei... Ast-fel de aşi fi vor-

bit și scris, aș fi fost ascultat şi bine venit în saturnale politice, que au distrus și drepturi, și daline, și religiă, şi limbă, și moravuri primitive, şi

încredere și midlâcele de traiu.... Aqueste dură
de quăţi-va anni; ânsă nu sunt starea normale
nici a Societăţii, nici a Politicei, nici a Litteraturei. Lumea se va tredi din aquâstă beţie; Românii
vor simți într'o di qu5 numai un pumn de ne-

7

buni şi de ciarlatani îi agită, îi amăgesc și "i dau
la rîpă. Junimea studissă se va lumină, şi quând
va.

veni

la

maturitate,

vă

dă

în

adevăr

valorea

faptelor, aquestor diși de sine patrioţi şi philoromâni, cum şi a operelor deșănţate alle aquestor
poeţoi și poetaci de dincolo și de dincoci de Milcov, que a prostitual și limba și litteratura ro-

mână

și amândouă

țărrele.

O

ADI

DOMNUL

SARSAILĂ AUTORUL.
Rem

Domnului

Sarsailă,

numele nemuritor,

"ia intrat în cap

cum

să 'și [acă

am dice să sbâre la ne-

murire. Quei mai trebue acum de quât să se numeâscă autor, și apoi să se facă privigătore; dum-

n6lui așă dice, dar chronica scandal6să vorbesce
altele. — Stă acum şi se gândesce, se gândesce
ȘI iar se mai gândesce. Apoi dice: «<Qua să mă
fac autor, trebue să dau cărţi la lumină, și fiind
qud autor nu € fite-quine, eu dară trebue să fiu
deosebit din queillalți pe quari în alţi timpi das-

călii mei îi numiă hidei, dar confrații mei de autori îi numesc ziulge»i (*) Așă mai întâiu de tâte.
trebue să fiu fărd de căpătiiu qua să dic quă sunt
liber: în casa quare voiu locui trebue să am quâte-va cărți quât se va pute în limbi mai stră(*) Toţii Sarsailii

au jargonul

gallicu.
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ine;
cu

în

atâta o să

dau

un

va fi mai nemăturat,

quât

camera mea cu

ton qud

pre pucin

mM& gin-

que nau a
desc la lucrurile aquestea trecetore
trebue să
facce cu nemurirea, daqua-am mustăți,
las să crescă
le radu, daqua nu am, trebue să le
afară, qua să
din preună cu bărbidra. Quând es
să "mi puiu 0m& cunâscă de de parte, trebuie
deosebite, părul
chelarii la nas: hainile sămi fie
fracul o faca cam.
sămi fiă... queva mai deosebit,
un chip clasic —
aşa; mantaoa,. .. arruncată într
ba romanticu; crevata mare,
k

desmăţată, sau nici de cum; pe
pantaloni

să

am

quâte-va,

pi-

quând voiu

cături de cernâlă;

vorbi cu 6menii să mă răţoesc,

să'mi mușe busele, să puiu 0Chii în grindă, qua să semân
inspirat ; să banănăescu din
mâini quând vorbescu, quând

umblu ; vorbele să'mi fie allese
adică quând oiu dă bună di-

minâța

să n'o dau

menii,

ci să dicu:

b&scă

o auroră,

că
«săţi

amice

toți 6sâm-

pînire

» — Quând oiu scrie
buse rumeni cu dinţii albii.
; să mă suiu pe locuri
să mă bag prin fundături
român, să scriu quât voiu
cocoţate. Daquă mă dic
înalt; daqua
pute mai neromânesce,

qua să s&măn

DOMNUL
Domnului

numele

SARSAILĂ AUTORUL.

Sarsailă

nemuritor,

"ia. intrat în cap

cum

să "și facă

am dice să sbore la ne-

murire. Que'i mai trebue acum de quât să se numâscă autor, și apoi să se facă privigătore; dum-

n6lui așă dice, dar chronica scandal6să vorbesce
altele. — Stă acum și se gândesce,
și iar se mai gândesce. Apoi dice:

se gândesce
<Qua să me

fac autor, trebue să dau cărţi la lumină, și fiind
quă autor nu €& fite-quine, eu dară trebue să fiu
deosebit din queillalţi pe quari în alţi timpi dascălii mei îi numiă hidei, dar confrații mei de autori îi numesc ziulgeri (*) Așă mai întâiu de tote.
trebue să fiu fără de căpătiiu qua să dic qud sunt
liber: în casa quare voiu locui trebue să am quâ-

te-va

cărți

quât se

(*) Toţii Sarsailii

va pută

au jargonul

gallicu.

în limbi

mai

stră-
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ine; în camera mea cu quât va fi mai nemăturat,
cu atâta o să dau un ton qud pre pugin m& gîn-

desc la lucrurile aquestea irecătâre que nau a
facce cu nemurirea, daqua-am mustăţi, trebue să
le radu, daqua nu am, trebue să le las să crâscă
din preună cu bărbiora. Quând es afaro, qua să
mă cunâscă de de parte, trebuie să 'mi puiu o0chelarii la nas: hainile să'mi fie deosebite, părul
să'mi fiă... queva. mai deosebit, fracul o faqa cam.

așa; mantaoa...
k

arruncată întrun chip clasic —
ba

crevata

romanticu;

mare,

desmăţată, sau nici de cum; pe

pantaloni să am quâte-va picături de cernslă; quând voiu

vorbi cu 6menii să me răţoesc,
să'mi mușc busele, să puiu 0chii în grindă, qua să semăn
inspirat ; să banănăescu din
mâini quând vorbescu, quând
umblu ; vorbele să'mi fie allese

adică

quând

oiu dă

bună

di-

minâţa să n'o dau că toţi 6menii, ci să dicu: «săți sâmbâscă

o auroră,

amice

buse mameni cu dinţii albii» — Quând

pîntre

oiu serie

locuri
să m& bag prin fundături; să me suiu pe
quât voiu
cocoţate. Daquă mă dic român, să scriu

daqua
pute mai neromânesce, qua să sâmăn înalt;
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mă dic francesu, să scriu românesce qud semăn
mai mult a autor, pentru quăd numi bagă Gmenii
de sâmă greşalele; limba românâscă nu & hotărită și o so hotărăscu eu. — Hei!.. que să mai
fac? Hei! să port tot-da-una portofoliul qua să
însemnes ori que idee îmi va veni. Am mai uitat
un lucru; sămi las unghiele mari, întrun cuvânt,
să fiu deosebit.»
Așă se gândesce D. Sarsailă, sau mai bine astfel de înţeles au gîndurile dumndlui, de și cu alte

vorbe și alte phrasi dalle dumnelui
întortochiate;

pentru

ideile că lumea

qu6,

și ar numi

quând

mai

allese și

'și ar

exprimă

lucrurile pe

numele

lor, atiunci bine vedi, dumneta, cititorule, qud sar
păcăli singur.
Să punem acum quă D. Sarsailă este român.
Daqua voesce să'şi mai mobilese capul cu queva

idei străine (pentru dquă la ast-fel de

autori tote

lucrurile le sânt străine) allârgă attunci năvală la
limba franqgusâcă, Șapoi îl vedi qud începe să ne

arate qud în frangusesce (e) înainte de (m) și (n)
se pronuncă că (ă), (i) ca (e) și (u) că (iu); apoi

îl audi, enteves, Labirent, semphi, amblemă, ochiupavisesc, Neptiun, şi alte assemenea cu ast-fel de
idei, cu ast-fel de gândiri, cu ast-fel de podâbe
Și dichise acum D. Sarsailă este autor întreg întreguleţu, din cap pînă 'n pici6re, nu "i mai
r&-

mâne,

de quâtsă

trâcă la sânta nemurire, și să

81

ne lase pe noi aștia vulgarii,
îi numesce

viulgeri

în

pace

pe quare

dumnslui

și în repaos.

Pe quând ţârra românâscă eră de tot necivilisală (qudci acum sa civilisat, domne păsesce) se
vedea

prin

pe uliţe:

Bucuresci quâte

«Toţi

un

Manea

que

boerii se moră numai

strigă

Manea

să

trăiască! » quâte un Dumitrică quare n'avea altă
idee de quât una și bună, credând quă tâte muierile sunt înamorate de el pentru quare își tot
cântă singur cântecul «Dumitrică, vin la leica» și
alți assemenea, autori și poeţi ai aquellei epoche.
Acum sa mai subțiat gustul românilor, nu pre
le place

drum
Acum

să petrâcă

cu ast-fel

de 6meni;

băieţii pe

nu se mai ţine dupe ast-fel de inspiraţii.
sunt la modă d'alde de D. Sarsailă, Sgân-

dărilă.... autorii regeneraţiei

românesci.

Aqueștia

sunt appărătorii libertăţii românesci, pentru qud și
daqua nu vor fi Români, dar sunt liberali dumnâlor că aqudia. Așă, âmblând prin tâte casele,
încep a cântă și pe coconiţa Drăgana și pe coconiţa
Dobriţa, „le

spun

qud

-

sunt

nisce dumnededice mai

păgâne

de quât Ve-

nusși de quât Diana.
Ochii dumnslor sunt
mai vioși și mai focoși de quât ai pricoliciului; poetul spune
qu6 sunt nisce luc66
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fări, dar & minciună g6lă. Sprincenile le sunt do€
curcubee, obrasul mai mare de quât luna, (que
eisme!) se înfăcișesă la dumndlor, și elle pline de
simţire îi primescu cu mare graţie.
Să vedem acum si firea sau bola D-lui Sarsailă
sau Sgândărilă. la intrat în cap odată quo este
autor? nu "l mai pote tămădui
nici un leacu de aqueastă b6lă.
Nu se mai pâte nimini appropiă de dumnâlui, întocmai
că de bietul ţigan que făcuse

cu românul

schimb
=
fe
A NAN
“pl
diviu. Nu "i mai

dânduși

calul qua. să ia un dovlâc que
îi spussesse quă & ou de bitrebuiă bietului Borcea de quât

să'și clocâscă oul cu tâtă grija întocmai ca o păssăruică

(negreşit

qud

nu

privigătâre);

sa

pus

săși

dea

căl-

pe dânsul
dura

qua

și duhârea,;

să

dea

în-

sfârșit viaţă oului de bidiviu.
De venea nevastala dânsul,
el bolborosea ochii, se înflă, se
sporovea, din corp, pare quo ar

fi avut pene și făcea cașșșș!
De venea

copii la el, el făcea

cașșșs ! nimeni nu

putea

să

se mai appropie de inspirata
dihanie, îl cam tîrnuisse Româ-
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nul

o dată!

dar acum

el

o să aibă un bidiviu și

o să înveţe minte pe Românică!

Ast-fel și de D.

Sarsailă nimeni nu se mai pâte appropiă, nici părinţii, nici rudele, nici prietenii, qud el își clocesce
mârţoga de Pegas cu aripile de balaur pe quare
are de gînd să sbâre la nemurire cu dibla la spinare și cu părul vilvoiu ast-fel:
Să venim acum la scrierile
D-lui Sarsailă; Dumnslui în
vorbă, în scris nu mai pomenesce de quât de Amon de
Apolon pentru quă și autorul
Alexandriei tot de dânșii vor-

besce; vedi în versurile

D-lui

cu loc fard loc: «<Aură balaură, Procnă: Pliuton Serber,

Rumân

(și Rumân este om în

parenthese). Adduce pe uscat
pe toţi duși de pe lume, fel

de fel

de jupînese

sau

lelițe

pe quare Dumnslui le numesce muse, și noi vulgarii nu le brodim bine numele şi le numim musce.

Quâte o dată Domnului Sarsailă îi plesnesce în
de
cap să serie şi literatură, și tot proștii ăștia

vulgari,

făcându-se

quo

trătură.

Daquă

vre-un

biet om,

greșesc,

0

numesc

la-

_

necunoscător

âncd

de
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lume şi de ast-fel de bole epidemice, necunoscute
pînă acum pe aste t&rîmuri că și cholera, Morbus,
și quare îi au d'a rondul fără a allege şi pămenten şi străin, daqua dic un om mai simplu, vedendui, se amăgesce, socotesce quă va fi vre-un
geniu într 'Enşii, şi începe alle da quâte o povaţă.
D. Sarsailă se face foc. —hHei m& rog, pînă aqui

şi mai mult nu te întinde;

di qud sunt încellător,

derbedeu, necinstit, păgubitor societăţii, attingete
quât vei de părinţii mei, de rudele melle, de lege,
de patrie, de mine ânsuși însfirșit, qud îţi dau voie,
sciu de glumă, dar!.... de dibla mea, să nu quare
cum-va. să te attingi qud, mă fac drac, te chiem
la duiel și | resbunarea 'mi este neadormită, nici
în mormânt nu se împacă.

Omenii îl află , băieţii sunt
băieţii dracului, îl pun la
midloc; unul îl laudă, altul îl întrebă que a dat
pe ochelari? altul îi spune
qud îi șade bine cu dânșii,
altul îi spune qud pe se-

mne

“i a perii

vădul

de

quând sa făcut poet: altul îl întrebă que are de
gînd să mai dă la lumină? Dar altul pe la spate
face semn altuia, și dice: <ia înjurăl de Iyră să
vedi qud se face foc. Ast-fel e lumea să n'afle
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qud ne € scump vre un lucru, qud tot de aquella
să legă. — la lăsaţi gluma băieţi! que aveţi, d&u,

cu lira Domnului
și la Dumnelui,
Sarsailă
quâteva

duși

Sarsailă? Atâta lucru aţi vădut
șaţi pus

pe dânsul—D.

pismă

se duce a casă plin de necas; mai face
versuri, se plimblă necăjit foc declamân-

versurile

de r&sbunare.

hotăraşte

Și

duelul

a se bate cu ori quine

va mai îndrăsni ai sup&ră

un

ai

sau

vers;

drege vre

pentru

qud

Dumnslui estesau Prosa
sau Poesia întregă împelițată.

Să. vedi acum

și 0-

perile D-lui Sarsailă.
Dumnelui "și a făcut
în cap un îdeal dup

cum

dice Dumnelui, iar noi proștiă îi dicem .0 îdo-

ldică.

Aqueea

e drăguţa Dumnslui,

după cum dice

un fel de Dulcinee, un fel de Leliţă, quare nici nu
se gândesce la Dumnelui, nici nu scie de se află
vre un Sarsailă sau Sgândărilă pe lume. Acum
mai tâte scrierile D-lui Sarsailă se îndreptesă că-

tre Leliţa. ideală, sau de nu sunt unele d'a drepcu un sul subțire ânsă tot
tul către Dumneaei,
dă să pricâpă qud € înamorat foc, și tot la Dum-
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„neei gîndeşce quând serie; dar poţi să întrebi cititorule qua que fel de înțeles au aqueste opere?
Citindule mai nimic nu înţelegi, dar după que
le citesci tote, (de vei avă răbdare sau de nu vei

attunci scoţi

adormi)
iubesc

de

un

an,

înţelesul următor;

și tu

habar

nai.»

«Eu te

(que

ne-

dreptate!)
De se va întâmplă ânsă qua săși facă năluc
poetul, și să cășunese pe vre 0 biată femee, închipuindu-și ca un fel de tronc Marico, qud biata
creștină este Dulcimea Dumnelui; attunci să te
mai ţii, să asculți la versuri. Se pune păcală şi
o numesce Hantatar scie, şi mii începe quând cu

baree quând cu candele

quând la dioa numelui,

quând o pârtă prin căruţă, quând pe subt scară,
quând pe unde nu pute a nas de om, face pe
biata, femee de ocară, o dă tirgului.
Apoi de este să descrie natura în simplitatea

i, (eu tâte qud d-lui nici o dată nui plac lucruvile simple şi se nebunesce după pestrițu), vre
un câmp vesel, vre un cer senin, vre o apă limpede,
vre un Crâng, vre o dumbravă, un deluleţ, un
munte, D. Sarsailă ca să fiă înalt, îl vedi qud€
numai trăsnete şi plesnete, numai urlete și vaiete;
apșora i se pare o Mare în talazuri, câmpul păstorilor o tabără sângerâsă, fluerul o trâmbiţă
dalle mării; e numai grozăvii şi potâpe D. Sarsailă. Quând & Dumnelui trist sau melancolic, €
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numai

foc și inimă

o dată nu &

albastră, cu î6te quă mai nici

trist, dar dice așă, qud €al dracu-

lui, scie să se prefacă hoţul qua să ardă inima,
bietei chreștine. E vicien uitete, de n'are margine.
Peptul Dumnslui dice qud este ocnă de dureri.
Apoi d'alde Iad, Satan, Cornea, Dracul, lacul,
quâte

vei,

găsesce

quineva

mulţime,

que

le vedi

presărate prin tot locul, fără știrea chiar și a Dracului; quăci ei, este adevărat, quă de multe ori
sparge multe opinci, pînd să facă quâte un om

să fiă cu totul al lui și quare să nu facă nici un
lucru fără scirea lui; âns& Dracu cam e, darare
şi ele o mândrie; pe 6menii s6i nu 'i lasă așă de
batjocură; numele lor însufilă grâsa și frică în
lume iar nu despreţ. Un om quare are a facce

cu Dracul, nu trece în lume așă nici de flâcu nici
de dovlecu.

Să
quâte

o

i6nele

dată

pomenesci
terator

que fel D-lui Sarsailă

vedi acum
qud

mare

să intre

"i plesnesce

în nisce

limbe

îi vine

și în litteratură.

Te

în cap, să se facă lique

nu

le

cundsce

și nici sunt nici alle lui nici ale băbăcuţiseu, nici
alle ninecuţisei. Face la grammatice, face la dicţionare, și ne spune “qud pardosâla, pe românesce
se chiamă caldarîm, tabăra lagar, lancea masdrae;
quare
arbare quare este așă de vechiu românesc,
se vede prin Biblie prin Apocalipse; Dumnslui
strigă

în gura

mare

quă

nu

€ românescu,

pentru
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quă întrebând pe scumpa sa jumătate pe D. Sgândărilă, i a spus quăd se dice copaciu. Pe june il
face tânăr și pe fenăr fraged; fapta răsplătirei, adică r&splata, Dumnâlui dice qud & tot r&splătire,
adică dice qu precum Sarsailă, Sgândărilă şi quei

Talţi sunt tot una,

fără a

fi tot una,

așă Și r&s-

plata şi răsplătirea este tot una.
Apoi de 1] o duce păcatele pe bietul D.
să

înveţe vreo

trei

patru

figure

Sarsailă

(nu tocmai

ane-

fără să cunoscă nici o limbă

voie) din geometrie,

nici o grammatică din lume, attunci începe a strigă
şi chiamă să iasă cu densul la luptă dreptă pe toţi

mathematicii englesi și francesi, și din ori que parte
qua. să vâdă

'Şi

a făcut

que

geniu

o dată

a scos

țerra

românescă.

D. Sarsailă operele?

îi trebue prenumeraţi, și începe a strânge așă :

acum
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Sau asă:
>

Sau

cum

Âns & pe

mesce.

(pentru quă

este

patriot

Dumnelui).

s€& pricepe:

unde

mer ge ast- fel de res punsuri

pri-
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Pind

quând

cu gindul tot la Ne-

la bătrâneţe,

murire și la Dulcinea, îl prididesce o simţire forte
clasică în quât

multul

se appucă

cu mâna

pînă quând din

simţimânt;

de inimă, de

simţiment

în

simţimânt din libertate în libertate, din amiciţie, în amiciţie, ajung cu adevărat la nemurire ; quăci făcându-se de

rude-

greutatea, lumii și chiar

lor, trec în ochii 6menilor quă
sunt fărd mârie, numai au
sfîrșit, qua să scape odată

chreștinii de dânșii.
Copii,

quâţi

învăţaţi

carte,

feriți-vă& că de altă aea să nu
—
cădeţi în bla autorlicului, în-"
vățaţi carte, cultivați artele, și meșteșugurile, scrieţi quât puteţi. — Eu nu vă dicu să nu scrieți.
— Dar scrieţi qua să vă deprindeţi, qua să vă
folosiţi voi,

qua

să folosiţi pe alţii,

să ' sburaţi așă

de juni

rire;

nu

qud

deu

sciți

şi de
que

dar

nu

qua

timpuriula nemuva fi pe

acolo.

E

pă&ccat de voi să ve pârdă părinţii așă, de vii viuleţi și să aveţia, facce cu dușii de pe lume.
Quând scrieții, și daţi queva afară nu v& supăraţi, nu vE sporoviţi, audind lumea quo vorbesce de
scrierile v6stre; peniru qu6 așă € lumea; u-
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nuia, îi place una și altuiaalta; la toţi nu o să plăceţi, âns€

să punem qud nu veţi plăcă la nimeni;

nu vă faceţi attunci

inimă

rea. Qusci

pote

să n'a-

veţi talentul scrisului, și să întemplă se aveţi poveţe

să
dela 6menii que vă voiesc binele, pe quari trebue

“i ascultați, şi să ascultați de multe ori şi quelle que
audiți qud dic aqueia que vi se par inemici; de multe

ori ei ne văd mai bine greșallele de quât amicii.
Pe urmă să vedeţi și alta; a fi quine-va autor

în secolul nostru, nu &
se hrănâscă. A defăimă
quă

nu

face

să se supere,

cisme

bune,

o meserie cu quare să
quineva pe un cismar
pricep

să filă mîhnit,

sta îl vatămă, îl păgubesce
să fugă. mușterii de dânsul,

quă

are

pentru qud

cuvânt

cu aqus-

la meseria. lui, face
și prin urmare îi ar-

din gura lui
dică midlâcele traiului, îi ia bucătura
Sarsailă nu scrie
şi a copiilor, âns€ a dice; qub D.

aqussta cu
bine, mu & autor, que are da facce
a mâncat quine-va
midlocele traiului lui? Quând
unde se vorbesce
vre o dată pâine cu autorlicul
daqua nu va fi
limba românâscă, afaro numai

?
hotărît a se face și cerşător
cu educaţia
Scrisul este şi el un talent cultivat

; și daqua natura
că și tote quelle lalte talente
dănţuitor, zugrav etc, nunu ma făcut musicant,
om onest?

trăi
mai. este alt midloc de a

şi a fi

m'a. făcut poet sau autor,
Assemenea și daqua nu
? Să
să me aruncu în gîrlă
să mă strâng de gât?
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m€ leg de Gmeni, pentru que sămi dică quo nu
scriu bine adică quă nu sunt poet sau autor?
Nu se va află și pentru mine vreo altă meserie

qua să 'mi ducu viața și să pociu dobîndi socotinţa. și stima Gmenilor? Am cercat să scriu, n'am
plăcut 6menilor, mau

luat să m€

îndreptese

întrebuințat sau risul sau povaţa;

'mi

și au

au arătat

greșallele sau din bună voință şi prieteşug, sau
din r&utate și pismă, qua să sbore numai ei la
Nemurire ; vor să ridă dic, sau să mă povăţuiască: que am eu să'mi facu atâta inimă rea, pare
quă "mi a» fi tăiat ori que midloc de traiu. A'mi
dice quineva qud nu scriu bine este întocmai qua
Și quând 'mi ar dice qu5 nu cânt bine, nu danţu
bine, nu zugrăvesc bine (mai vîrtos quând nu
sunt dascăl nici de musică, nici de dan, nici de
zugrăvie qua să m& hrănescu cu aqueste arte).
Ânsă vedi, Domnului Sarsailă nu i se pare așa;

dumnelui

după

cum

ai vădut;

&

mai

mulţumit

săi dici ori que; priimesce mai cu răcâlă ori que
insultă, ori que ponos, dar de dibla Dumndlui să
nu te attingi, quă ai v&dut quă sa face foc. Eu
nu vorbesc glume ; să te dai numai la o parte,
și să asculți, quă atât se supără unii, în quât, și
fără să “i cheme Sarsailă, pe locu cum vor vede
aquest arlicol, îşi gătescu materie de scris, și să
le ţii. Se făcu numai fiere Și venin, dic. quă de Lyra

Dumnslor te ai attins. Apoi numai vedi quâte o pa-
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rascovenie pe quare o numesce Satiră, și pe quare
nesciind cum s'o mâne, se păcălescu iar pe sine.
Să nu gîndiţi copii quă eu cu D. Sarsailă sau
Sgândărilă voiu să înţellegi pe quineva; anume,

ferescă. Dumnedeu! — Adun âns& dupd cum am
dis și altă dată, adun tâte risurile și secăturele

vătămă&tore

que

la unul

le vădu

la

și 6n-

allul,

suși în mine, (pentru quo fiă quine își are pe alle
sale) și le personific, dupo cum se împelițâsă tâte
în Domnul Sarsailă. Sarsailă este un nume închipuit

que

are

aqueste

în sine

lucruri

de

fârte

ris alle autorlicului și altele mai multe că frunsa
şi că earba și că nisipul mării: Pe lângă quare
se

adaogu

a judică

şi aquellea

de

a critică

și facă

scrie

cu

Privigâtârea,

tragedii

critică

și

a învăţă pe 6meni cum

fărd judicată ; de

să

fărd

fărd

a sci

să

scrie ; de

vreo
a îndreptă versurile băeților fără să fi sciut
Măgarul
dată que este un vers, şi jucând rolul
să și cânte

singuri

cântecul

și să

dicând qu5 nu
ne puie înainte ânsuși aquea fabulă,
etc. etc. ect.
ă cântată cum ar fi cântato dumnelui,
cu D. SarFerâscă-se, fiă-quare se nu semene

aquest drum, nu €e timpul
sailă, și quâţi au appucat
secăturile aquestea; aptrecut, âncă sunt juni; lase
un

vre 0 slujbă, de vre
puce-se de vre o tvebă, de
scris, dar appucăse cum
meșteșug, sau ânsuşi de
să scrie

quare voiescu
trebue. Înveţe bine limba în
în quare
phlosophâscă în materia
mult, cercetese și
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voesc să scrie. Ast-fel puși pe calle și duși la. biserică,
vor pute să'și bucure pe bieţii părinţii que acum își
blestemă câsul quând le a venit în gînd să și înveţe
copii carte.
Dar nu aşă părinţi, nu așa, cartea nu strică

nimic, alta & cartea și alta

& creșterea

și îngri-

jirea. părintescă, și una fără alta nu plătesce mai
nimic; cu î6te quăd din amândouă preţuesce de

mii de ori mai mult creșterea, și îngrijirea părintescă. Pote să nu scie quineva carte, și să fiă
omul quel mai bun, quel mai blând quel mai onest, quel mai cu frica de Dumnedeu, quel mai nesuperător, luându-se după exemplu părinţilor, și
după povaţa que i au dat ei la îngrijirea lor;
pe quând altul, cu tte cărţile din lume, fără îngrijire, fără obiceiuri, plin de duh şi fard inimă

să ajungă quel mai supărător 6menilor, sieși și
prin urmare nenorocit și de rîs ca de D. Sarsailă.
Așă dar părinţii, pe lângă nenumăratele datorii que aveți la îngrijirea și creșterea fiilor, înso-

țiți-ve cu învățătorii, și feriţi-vă copii că de foc,
să nu cadă în năbădăile autorlicului qud vai de
voi și de ei. Lăssaţii să scrie, dar nu le daţi nas,
nu'i înlesniți să'și typărescă încercările copillăresci
qud i aţi perdut. Aquâsta vo spuiu din încercare;
vo mărturisesccă un păcat quel mai mare que

am

făcut în viața mea.

cercare,

din dragoste

Din nesciinţă,
pâte

am

din neîn-:

înlesnit iypăririle

95

a vre

o quâţi-va juni,

i încurajedu:
Sau

perdut,

și “i am
au

ajuns

"i am

făcut

lăudat,

socotind

să

să ia fum în cap;

nenorociţi,

și

sunt

încre-

dinţat quă am să dau sâma înaintea. lui Dumneqeu.
Așă dar părinţi, învățători, voitori de bine, luaţi s6ma qua copii cu quare vă incărcaţi. Omeni

în deobște, pe quâţi băeţoi ve-

ai lui Dumnedeu

deţi qud v& vin prin case
măranţi qua să și typărescă
goniţii, goniţii quât puteți;
„_desbăraţi de viaţa leneșăa

tăţile unei cariere,

cu cataloge de prenuîncercările copillăresci,
quă le faceţi bine, îi
nu se suppune la greu-

unei meserii; îi

depărtați

de

ispita de a luă bani, ai chieltui la nebunii copil-

lăresci

şi a nu ave apoi cu que

săși typărescă

cartea, și prin urmare a debută de la ântâia 6ră
cu încellătoriile în lume. Să nu gîndiţi quă € vre

un geniu unde

catalog.

vedeţi vre un

Geniul

&

mîndru, nu se umilesce, nu cerșasce; el găsesce
midiâce să se facă cunoscut, (mai vîrtos în secolul nostru (fară a, se tîrî qua, săși cerșescă meseria, nebunia, şi un viitor plin de rîsurile D-lui

Sarsailă. Prin refus şi gonă la assemenea
faceţi aqueea
rii lor.

que

nau

făcut

părinți

băețoi

și învățăto1838

Assupra lui Sarsailă 6ttă que
liade Rădulescu la 1860:

a mai

scris He-
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Cititorii nostrii 'şi adduc aminte

de vechia lor

cunoscință de pe la 1838, de Domnul Sarsailă
autorul, voiu să dicu, cu ochelarii lui pe nas, cu

Dulcinea Dumnslui,

cu sabia și cu pistâlele salle

sfidând 6menii la duel să le verse sângele, daqua
avea păccatele să nu le placă producţiunile geniului dumnisalle.

'Si adducu aminte de D. Sarsailă quând călare
pe quâte un scaun de lemn sburând căde pe
Pegas cu părul vilvoiu la nemurire, quând descindând din înălţimea Eliconului păgân spre a îngenunchiă și a 'și depune versurile la picidrele
Dulcineei salle, quând clocind pe vîrful caselor și
movilelor quâte un ou din quare avea să cioc-

nâscă vre un

bidiviu, attunci

să 71 fi v&dut qui-

neva quă nimeni nu se mai putea appropiă de
ellu. — Apoi quând mendicând că ânsuși Omeru,
prenumeraţid la operile sale; quând cerând or
punga or viața cu pistolul în peptul profanilor de
neprocopsiți que nu avea gust de operile D-lui.

'Și adduc aminte
tri; âns&

quine

Pavel? Stan?

de D. Sarsailă,

cititorii nos-

eră aquei Domn Sarsailă?

Coman? — Ferâscă D-deu!

Petru?

Nimeni

a nume i întregu, și toţi, iar noi Români împreună, contribuiam quare mai mult quare mai pucin,
spre a formă, aquest personagiu ideal și collectiv.
Domnul Sarsailă & un typu, o figură, că Don
Chiciotte al lui Cervantes, că Tarful, că Arpagon,
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ai lui

Moliâre,

Sarsailă

că

Demos

este incarnația

al lui

tutulor

Aristophane.

qualităților

D.

que

disting pe DD. Autori, şi politici
ai nostri. De face
dramă, & unul, de face elegie
or satiră, & assemenea. altul; fiă quare își are
partea sa, fiă quare
uitându-se că întrun specol (ogl
indă) în D. Sarsailă, își vede chipul, își aduce amin
te de nebu-

niile și de vanităţile și păccatele june
ţei salle.

Însă dela 1838 pînă la 1860 sunt
vre o 22
de anni. Quâte evenimente de attunci
pînă acum!
quâte na mai înveţat D. Sarsailă?
quâte roluri
n'a mai jucat? Ellu & Revoluţia împe
lițată, ellu
România în carne Și în 6se, ellu mart
yr, viu viu-

lețu, ellu politicu mare, ellu furul Și pocitoru
l bal-

ladelor
servi

populare;

pe

ellu

domeniurile

senioru

salle

cu

dominiuri

și

segnoriale ; ellu libera-

tor ai servilor de pe dominiurile signoriei
salle,
nici mai “mult nici mai pucin Tirtanul de quât
signor feodal. Ellu & Democraţia ; ellu & socialis
mul incarnat, el geniul cu ochii de broscoiu
;
ellu archeologul secolului ; de ellu se tem monarchiele

și îi ardu

sau

îi spândură

portretul

în

e-

figie ; ellu cavalerul errant Și își caută în tâte părțile un scutier. Domnul Sarsailă colectiv nu se
mai astempără pînă nu va ajunge la putere. Dealul Mitropoliei, ciomagul, pistolul, stiletul, veninul,

calomnia,
+

cabala,

mosului......

comedia, machinei, comedia fai-

jurnalistica

quând

cea

mai: incen-

7
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diară, quând cea mai turbată, quând cea mai
sordidă și îngălată.; ellu& totul, ellu are patentă
de Zavergiu dela. curți mari și potente şi însuși

societăţi

dela

que

nu sunt

nici

mult. nici

mai

mai pudin de quât medicale, Ellu & armat cu baiere şi carmeni dela lesuiţi. In lipsa lui din ţerră
quâte na mai suferit, quâte roluri n'a mai jucat,

pe la quâte închisori n'a mai fost!

și tot pentru

patrie, tot pentru libertate; adi se face Figaro,
mâine Don Pascale, poimâine Dulcamara, cavaler
de industrie, scamator: foc scote pe ochi, acce
şi cordele pe nas. Tirgovistea tremură de ellu să
nu i se dea foc. Pitestii se crucescu, Craiova credulă
crede şi & în pericolul d'al allege de Meimandar
şi preparator al unui viitor cum nu sa mai

audit.
Domnului Sarsailă adi îi & urită Tyrania; mâine

are trebuință de un împărat;

adi & cu democraţii,

mâine cu Polecii que vor se annexe România la
Polonia, adi agent al unei puteri, mâine al alteia.

Quâţi 6meni n'a mai murit de la. 1838 încoă?
quâţi nu vor mai

muri:

generațiunile

cede, și D. Sarsailă rămâne eternu

se vor suc-

că la Donchi-

ciotte , că Tartuf, că tâte figurele poetice, și fictive, și tot înaintesă (qu & progresist) și în va-

nitate, şi în astuţid, și în cabale, și în trădări și
însuși în crime, și tot omu onest este Dumnslui,
tot cu dinţii de onore se ţine; tot patriot şi na-
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ționalist
ellu

mare,

tot

& luminarul,

poet

și

autor;

ellu &

ellu & luciafărul României.

diarul
Intre

D. Sarsailă. colectivu și queillalți Români este un
chaos, pentru qud ellu portă pe cap aureola candorei

verginelor

ceresci,

și în mână

ţine

Stâlpa-

rea Martyrilor. Nimeni nu & ca D-lui assemenea

este toți și

quât cumetrii și complicii D-lui; ellu
toți sunt ellu. întregu

întreguleţu.

D. Sarsailă vine în ţerră că. Peneșu
mai

de |

mult de quât Figaro

pe scenă în

împărat;
triumphul

stu de mulțumire.
Reproducem

versurile

lui Figaro

publicate

în

Currierul Român, annul 1837, queva ânsă mai împlinite, pentru qud și D. Sarsailă sa mai împlinit
a ajuns autor, a înălțat prosa, a ajuns om mare.

FIGARO

ȘI
——

Locu la martyrul
Locu la heroul,
Și la poetul!

A! que mai viaţă!
Que mai plăcere
Pentru

un

geniu,

Că alle nostre.
Bravo şi mie!
Bravo şi ţie!
Bravo Bravissimo

Fortunottissimo
În adevăr!
Locu la martyrul
Și la poetul
Autor mare
Al României;
Politicu mare,

.

DON

PASCALE.

at

Cosmologia,
Și poesia
Zoologia,
Democraţia,
Și monarchia,
Totă Botanica,
T6tă chimia,
Tâtă retorica,
Astronomia
Le

pe

degit

Ca nimeni

am

altul.

Alții învaţă,
Se pun cu peptul
Și 'şi bat capul;
Noi procopsela

Avem
Cu

din fire

ea ne

nascem,

Archipoliticu,

Scrisul,

Archiologic,
Mineralogic,
Diamantissim !
Archihistoricu,
Archiphilosoph.

Ne cam încurcă;
lar minte geniu...?

Ontologia,
" Ortographia

citirea

Noi suntem

mintea,

Noi

geniu!

suntem

Ducă-se naibii
Clasuri, examen !
Naibii diplome

101
Si attestate!
Trăiască

amicii,

Frăția întregă
Quă te înalță
Pin6 la ceruri.
Eu şi ai noștri
Suntem que suntem:

Que mai plăcere
Pentr'un politicu
De qualitate!

Loc la martyrul,
Tunet şi fulger,
Fulger și trăsnet,
Qu5

vă ia Dracul.

Noi libestatea,

Pină la unul!
Terra 'mi 6 mână

Noi

Și cască

Noi

România,
Poesia,

Umanitatea !
Baţi

cu piciorul ;

gura

La a mea voce
Și Val meu geniu
Cu ochi de Argos,

Și legi6ne

Ochi

De Draci, de Îngeri

Cu ochelarii

Esu înainteţi:
Și scîrța, scîrța!
Broşuri, volume
Foi sburătâre,
Sciinţa lumii
Implu cetate,
Și țerră întregă
Dela, colibă

Căllări pe nas
Ca, Poesia
Peste pegas.
Loc la. poetul

Pin

la palat.

A! bravo mie!
Bravo și ţie,
Buni fraţi de cruce!
Orest Pilade
Se duc la Naiha
Pe lung-a nostră
Frăţie strînsă.
A!

que mai viaţă

de Archanghel

Creat de sine
Loc la martyrul,
L'archi poetul,
Și poetissim
L'archi martyrul
Și martyrissim
Viu Viuleţu!
Sune trompeta,
Tromba marină,

Fulger
S'audă
S'audă
S'audă

şi trăsnet!
Ţerra,
vii
morții,
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Să 'şi plece capul
Omer, Virgiliu,
Pindar și Dante,
Tasso, or Schiller
Milton, Byron,
Și Machivalei
Și Taleirande,
Jos la pământ!
A bravo mie,

Bravo și ţie
Frate de cruce!
Și eu sunt mare
Și tu esci tare:
Bravo bravissimo
Fortunatissimo !
In adevtr!

Palme

la drepta,

Palme

la stânga,

Pat la o parte,

Plici d'astă laltă:
Mavtyru 'n sus,
Martyru "n jos:
Unde mil cauţi
Mil şi găsesci:
Adi cu impărații
Mâine cu glâta;
Adi democraticu
Mâine monarchicu
Cu

demagogii

Or cu iyranii
La noi € una:
Unul cu altul

Qud terra t6tă

Se 'nţelleg forte

ME recunâsce
Dal stu politicu,.

Fac la minuni.

Angel

Sapoi?..

custode,

eu tuteiar:
Marele martyr,
Și poetissim.
Marele martyr,

Și martyrrisim
Viu Viuleţu
Bravo

Bravissimo,

$'apoi?.,

A! Bravo mie!
Bravo şi ţie!
Și eu sunt, mare
Și tu esci tare!
"Noi, noi la tote,
Unde ne cauţi

Satyra astă-di,
Mâine ciomagul,

Ne şi găsesci,
Noi facem totul:
Bravo bravissimo'
Fino finissimo !
Saarsaailissimo !!!

Poimâine

În adevăr.

Fino Finissimo

În adevăr!

spada
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Aquesta

este

D.

Sarsailă,

o

pentru

dată

nu € vre

tot

o allusiă

Pauna,

qua să scie toţi, qud

ajunge

de a nu 'și mai cun6sce lungul nasului. (*)

un
anume la pezs6na cuiva în parte, şi qud este
va
specol în quare ori quine se va put vede, quât
D.

Sarsailă

eră: odată

numai

autor;

acum

ă de

atâte, și prin î6te ajunge la tâte. Prin autorlic
autorjunge la chiverniselă, prin chivernisâlă la
unui
lic, și înalță prosa românsâscă, (după mărturia
deveni
călindărel historicu); și apoi că autor: pote
și să
degil
pe
legiuitor, reformator cum se jâce
daqua
turbure ţârri întregi cu Gmeni, mai vîrtos
(qua să nu
țărrile vor fi locuite de 6meni creduli
at, diurdicem de cască gura)... Publicist, deput
din înălțător
nalist nebotesat sau fără nume; şi
; dela diurde prosă ajunge la coboritor de poesie
din plagiar
nalist nebotesat, din diblar odorogitor
și attunci vai
rîmător, ajunge și păno la putere;

de lume,

de îi va dice quine-va qud

serie bietul logofeţel,

se supără,

nu scie să

vedi bine;

și de

din vechii nosnu credeţi, audiţi versurile unuia.
tri poeți.
Chiellului quând
Biet se superă

îi dici chiel,
și el;

Dar ţie om de nimic,
dic
Quând "ţi or dicee cum îți
Adică logofeţel,
Nu te superi ca un chiel?

ÎI
(5). Vedi Critica, Grammaticale.
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Pe la 1838, Currierul de ambe-sexe, aquel Currier hermaphrodit, după expresia altora, de ȘI
cam pișcătore ânsă forte ingeni6să și candidă
(quoci pe attunci aveau scriitorii rușine sau candore). Currierul de Ambe-Seze între altele descriă
și caracterul D-lui Sassailă, plăcerile lui, umorile
lui, hasrţagurile lui, generosităţile lui; și ett cum
1 descriă: Și aqui Heliade reproduce dela pagina... pasagiul quare începe, «Domnul Sarsailă,

«după

cum

aţi audit, e mai

mulțumit

să-i dici

«ori-que, și 'și continuă pînd la cuvîntul: «nici în
«mormânt nu se mai împacă»...
Nu credea p6te nimeni pe attunci pe bietul
Cusrier; Vedeţi ânsă, cititorii mei, qud în fine de
și mai târdiu ânsă “i-a. eșit dreptatea, și ânsuşi
după 22 de anni?
Facă-se quine-va de dinadins Sarsailă, şi dică
D-lui Sarsailă quâte duce Dâmboviţa și Dunărea
și Marea, qud & Jidan; quă pe tată-său 71 au spândurat pentru calpusalic, qud pe iată-său ”] au pus
în fere pentru quă tundea galbenii vistieriei ; spuiă-i
curat în ochi quă & cocoșat sau chiel, spuiă-i curat
în ochi qu5 & Mefistofeles, puiăl în spîndurătâre
cu firate-s&u de cruce împreună; qu6 nu se su-

peră;.— De

dibla

lui

ânsă

să

nu

se

atlingă

ni-

meni, qu&ci se face mai rău de quât Dracul.
Quât îi va dice quine-va qud nu scie se scrie,
O pin aqui. Epocha nostră dilele n6stre
sunt de
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aquellea, de quare

dau

tâte pe faciă și Adevărul

și Minciunea. V&durâţi quă a eşit dreptatea
vierului de Ambe-Sexe? 'T6te a sufterit D.

numai

de logofeţia

Dumnelui,

numai

Cur-

Sarsailă,

de

limba

D-lui quât a. cutesat a se attinge quine-va; a arătat quât este de capabil să facă în plină cons-

tituţid. De vă mai quere inima,

mai atlingeţi-ve,

bunii mei Români, de Dibla D-lui Sarsailă.
Eu unul mam învețat minte; și îl lassu în

rîsul copiilor de prin schâle.
O

DULCAMARA.
—

19100

Aproposito de Figaro și Don Pascale personage
faimose din operă, nu putem uită și pe celebrissimul
Dulcamara. Aquesta personifică în sine,
cum se scie, pe toţi aquei medici minunaţi quari

au studiat și cunosc medicina, întocmai după cum
a studiat și cunâsce D. Sarsailă tote sciințele și
artele cu Archeologia și numismatică la un locu.
Dulcamara, că şi D. Sassailă, este o celebritate
europeană,

cu

differință

numai

qud

Dulcamara,

Figaro și Don Pascale sânt nisce specialități, unde
D. Sarsailă este în ţerrile nâstre o universalitate
pe

quare n'o cundsce âncd

Europa.

D.

Sarsailăe

un tot; iar questilalți sânt nisce părţi; și spre a
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studiă bine cititorii noștri totul,
facem un servițiu de le vommu
studiă părţile.
cată

să

Vedurd

le arătăm

credem qud le
facilită spre a

pe Figaro și Don

și pe

doctissimul

Pascale;

Dulcamara.

Apoi pe quâte trei unindu-i la un loc, și mai adăogând alte multe qualități și îndemânări oc-

culte vor ave toţi un Sarsailă întregu.
Cum săi arăt însă, o benevolente cititor, pe
Dulcamara? cum să te facu să '] cunosci daqua
nw'l ai vedut quel puţin în opera Italiană? Românul înemeresce de multe ori, quând se ia dupe
proverbii sei. Ellu dice qud t6tă passărea după

limba ei se cundsce

(quâte o dată și pere).

Așă

dar navem de quât se reproducem aqui limbagiul
aquestui faimos personagiu.
EI quând ajunge și appare prin cetăţi şi prin
sate, cu uniforma lui şi cu pene în căciulă qua
și quând

ar fi

un

ministru

constituţional,

pune

de sună trompetta spre a adună 6meni în pregiurui și a le face cunoscute virtuțile, lixirului, or

balsamului,

or tiriacului stu miraculos,

și începe.

k bun de ori-que rău
Arcanul, leacul meu,
Licdre extrafină,
Ambrosia divină:

Sorgintea șa vielei,
Sorgintea tineretei,
Ș'apoiu... şa frumuseții...
Comprate-lo, comprate-lo

Lixirul eminent
Lixir omnipotent!

Quă 6ito-mă& mă
E bun de ori-ce

Cam bei, ţi ia cu mâna
Qudci el este fântâna

ducu,
rău

Areanul, leacul meu.

Și friguri
Și langoare,
Si Typhos

Și eholeră
Și oftică
Și ciumă

bei i ia cu mâna.
Lepră,

Cum

Chelie,

Virus,
Și rile,
Scofuli,
Rachit,

Spasme,
Și asme,
Revme,
Podalgă

Lovă,
Scorbut,

Și ştirbitura,
Și innoranţa,
Și nebunia!
O mare virtute-a leacului meu!
Părul negresce,
Pellea, albesce!...
Şi rumenesce!..

Dinţii... întăresce.
Dă şi avere
Ori-quât ai quere
Chiverniselă
Fără toemâlă;
Pe Ciarlatanul
Face om mare,
Pe calpuzanul

Om de onsre,
Pe uccigaşul
Diregător,

Pe fur de frunte
Judecător.
pote le spală
Pe sceleratul
'Țâte le stinge
Marea virtute a l6cului meu, Reîntregresce
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Cum

bei îţi ia cu mâna,

Quăci

el este fontâna...

“âte le spală
“fâte le stinge:
Și bătrânețea,
Și gîrbovia,
Și căruntețea,
Și chiar orbia,
Și

sbârcitura,

Pe cotoranta

Intineresce !..
Glorie mare
1?
Leacului meu
Cum bei, îţi ia cu mâna,
Qusci el este fontâna,
Sorgintea. tinereţei,

Sorgintea. frumusefei,
Mehengiul

de

candâre,
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Patentă de onore,

Frăției medicale!

Patentă

O!

de martyr,

Divinul meu lixir!
Glorie

marea

ta minune que

se pote spune

mare leacului meu!!!

De leacu

omnipotent!!!

Cum bei, esci patriot,
Al bruţilor nepot,
Celebru liberal
O dată naciunal;
Celebru celebrissim

Licâre extrafină!
Ambrosie divină!
Al guerului agent!
Lixir omnipotent!
Comprate-lo, comprute-lo

Archipatriotissim
,
Si membru Doctorissim

Qu6

€ttă-mă&,

905

mă

duc.

nu

PREFACĂ

LA

BREBENEI

ȘI GHIOCEI.

Rt

«Dupd imitaţia vespilor lui A. Karr, destinăm
şi noi de quând în quând quâte o col6nă dot
pentru Ursice. Tot omul quând face queva își

are şi el quâte un cuvânt mai bun și mai r&u
cum a dat Dumnedeu. Prin urmare avem și noi

cuvântul nostru pentru que am pus ast-fel de
nume copilului.
«Făcând o comparaţid între vespi şi ursice, este
nuo differință, que o pâte vede fie-quine. Unele

mai înţepă şi lasă veninul; altele ursică cu adelor
vărat, ânsă au şi elle queva bun: Dicoetul

Românul
mai curăţă și mai limpesesce sângele;
vârtos
le mănâncă cu plăcere în păresimi (mai
îi dă pe
daqua le mai pune și pugin hren que
un fel de
nas); spun quă din scârța lor se torce

.
fir şi din aquel fir se face un fel de ţessătură
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«Ursicele n6stre vor cuprinde critice, glume, anecdote, historiâre quare vor cam ursica cu adevărat
şi elle ca nisce ursice que sunt, vor cam dă și
pe nas, quând, pentru gust li se vor adăogi și
pucin hren, vor fi âns€ salutarie pentru sănstatea morală aquellui ursicat, vor limpedi sângele
mohorit al orgolliului, vor mai închielbără și vor
încălță 6re cum pre pretinșii nostri autori qua

să nu intre numai așă de despuiaţi și desculți în
templul Muselor, și vor servi de înv&ţătură junimei studi6se. Prin urmare ursicele n6stre se vor
vede quăd nu au nici de cum r&utatea vespilor;

elle își au bunul lor, și quine își va arma mâna
cu mănușa candidă și mâlle a modestiei, le va
pul€ cullege și a le sorbi sucul salutariu făr6 a, fi
ursicat. Cu tâte aquestea elle nu vor fi relle nici
ânsuși pentru quei ursicaţi, de le va judecă quine-va după t6tă natura lor.
«Qua să vâdă quine-va adevăratul lor cuget,
qua să vâdă qud elle nau r&utatea r&sbunării,

începem

a ursică

ânsușşi dela Currierul

Român,

mai

încolo,

cată adică să stăm strâmb și să vorbim

drept.

apoi

dela

Redactorul

lui

și apoi

și

Prin urmare începem cu elle dela Currier.
«1. Redactorul aquestei foi bine ar fi să fiă mai

cu luare aminte să nu facă ca și Carabul lui Padre Rocco, altele se înveţe și altele se facă. Strigă,
să nu amestece Gmenii vorba litterară cu litterală
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și în capul foiei No. Î. lasă să se strecore o vre atât de grsă, dicend quă î6ia lui & gazeită
politică, commercială și litterală.
«UI. Correctorul sau şi Redactorul Currierului
bine ar fi să fiă mai luător aminte la, correctură,

coda și prin

errori

să nu lase săşi bage

Dracul

nul trecut. Pe semne

quă voiesce să mai ia quâţi-

typographice să se păcălescă așă de urit illustrisimii curtesani făcându-i curcani, quari sunt nisce
|
persâne atât de onorabili.
«II. Pe Redactorul Cusrierului Român nul sciu
queea
pînă acum Gmenii să facă un pas înapoi din
sând
que appucase să facă înainte. Și acum favori
adico penpe quei que vor să ne țiiă cu bukile,
bietul Curtu hatîrul Dumnealor, mai încărcă pe
se în anpier cu quâte-va bukie de quare scăpas
va galbeni

dela

nisce

Gmeni

que nu

sciu citi

şi

înțellege nici într'o limbă...
(Currierul Român

din 1847, 2 Iuliu).

-dece ani. De
Aquestea se dicea acum doi-spre
ntat mult și în
attunci pînă acum lumea a înai
reîntornându-se
bine şi în reu. Currierul Român
âsce 6menii și ludepe alte t&remuri mai nu cun
Ursiorientă, în locul
crurile, și pin se vă mai
le următore:
celor va dă articole că quel
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I.

Dupd

cum

v&durăm

Currierul

casse a dă afară și a recomandă

Român se appu-

Ursicele ca un

fel de dicoet fârte salutariu în multe relle sau
morburi atât physice quât și morali.
De attunci Ursicele se mai propagară Și variaro atât quât deveniră ursicării, pentru quă ursicăria € t&rîmul de pe quare crescu ursice, aqueasta o scie toți, și Moșu Popa din Buzău și Badea Onea din Vilcea, și Vlădica și Beșlâga după

cum se dicea altă dată.
Prin ursicării dară se îmmulţiră ursicele, precum
și doctorii și ciarlatanii în medicina morală a

patimelor. Hygiena pură Și impură produsseră
mari effecte morali; unii se purgarăd prin ursice,
alții se altoird și cu binele și cu r&ul Francei,
în

quât

ne

& tâmă să

nu începă

Românii

destul, jupâne, cu ursicele dumitale:
cam fi: dă-ne acum alt queva.

Que să dăm

a dice:

qud

ne-o

dară bieţilor Români acum într'o

epochă de crise generale, adică de morte sau de
întremare? luarăm d'arîndul tote ierbele și florile
primăvăratice, și mai blânde și mai mirositâre
de
quât ursicele, aflarăm Brebenei Și Ghioceii,
cum
și Viorellele şi Micșunellele.
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Brebenellul sau Brebena sau Vervena eră o fl6re
sacră în antichitate, este fl6rea Druidilor; quând
prima. sacerdotessă appărea încoronată de brebenă
și sună pavăda de aramă, nu făcea de quât a se

audi vocea lui Irminsul sau a lui Marte al gallielor que chiemă pe fiilii Patriei la arme; prin Brebenei meșteresele sau ghicitârele n6stre, aqueste
vechie preotese alle locuitorilor selbelor, spun multe
şi multe quellor que se duc a consultă. oracolul
lor, que se numesce ghiocu.
In Brebenei & queva (sau se pretinde a. fi) de
mysticu.
Currierul Român lassă Ursicele pe semă altora,
şi articolele salle de rubrica aqueasta le va intitulă quând Brebeneii și Ghiocei, quând Viorelle și
Micşunelle după materia que vor coprinde și dupd
mirosul sau delicateța que vor ave; spre exemplu,
liniele următâre fiind de un caracter mai serios

sau mai marțial 6re-cum,
Brebeneilor.
Ne scrie

un

le punem

correspondent

țerră depărtată, sau cum

al

sub rubrica

nostru

dintro

am dice departe de ast

locu, din una din cetățile Europei, qud la 10 Noembriu, cu ocasia serbării dillei de nascere a
poetului Germaniei Schiller, după multe ceremonii

şi pompe
poesie

fârte splendide şi solemnele, între multe

alle poetului

que

sau cântat de artiști ce8
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lebri, sa aflat cu cale a se representă în plină
celate şi înaintea a. ţerrei întrege capul d'operă
al lui Schiller, faimâsa, tragedie întitulată Brigandii

|

sau Tilharii.
Spre

mai

mare

ondre

a Poetului

sau încărcat

cu rolurile brigandilor toţi D.D. ministri și funcţionari quei mari ai Statului: rolul lui Carol Mor
sau al Capului Brigandilor "1 a jucat sau 7] a făcut cu mare succes ânsăşi Domnul Ministru al
quellor din întru. Na fost un funcţionar public
quare să nu ia un rol de îilhar, și tragedia sa
jucat cu atâta artă și talent în quât t6tă Ţârra
dicea qud nu mai sâmănă nici a tragedie nici a
comedie, ci natura întrâgă întreguliţă. D. Ministru
al quellor din întru eră leit Carol Mor.
Epocha n6stră excellă mult în declamatorie.
Talma r&mâne pe jos pe lângă talentele que le
produsse epocha, n6siră.
Mulţi ne vor assupri qud facem allusiuni 6regquare mai de paprâpe; ânsă noi am spus din
capul locului qu6 aquestă tragedie sa jucat aie-

vea întro ţârră
sunt forte curtesi

f6rte depărtată.

Brebeneii nostri

și gentilli.
(Curierul Român.

——_aba0o——

1859. Nov.)
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VIORELLE ȘI MICȘUNELLE
0

Bo

—

Il.
In tâte limbele fabricarea vorbelor se urmedă
querută de logica și geniul limbei.
Precum preposiţiunile servesc de a arătă rela-

ţia între vorbe şi de a da o însemnare diferită,
assemenea și postposițiunile sau finalele vorbelor
'și au un sens al lor particular.
Spre exemplu; prin preposiţiuni de la verbul
punere facem appunere, impunere, dispunere, depumere, pro-punere, pre-punere, op-punere, sup-punere.
Assemenea, schimbând finalul, putem dice pus,
pus-ițio

sau

lumină-tor,

pos-ițiă,

lumin-at,

pună-tor ; din

bhimină

bhomân-os, luminar

Tot asemenea, de vom

etc.

dicem

1)

dicce din măr mărar, din

bumbac bumbăc-ar, din ulei-u ulier, vedem quă finalele în ar şi er, după geniul limbei române și
al surorilor ei, arată o meserie de quel ce vinde
sau fabrică un object 6re-quare. Finalul în ar şi e
este tot aquellea, și a se schimbă în e quând răq&cina vorbei are un șî în ultima syllabă. De la
plapămă, fabricatorul de plapăme se dice plăpămar
1) A se ved6 regulile gramaticale, date prin dog grammatice şi

prin paralelismul între limba română şi italiană, unde se vorbesce
despre semnificaţia, finalelor sau postposiţiunilor.
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(quel que are sau face plapăme); de la secref se- cretar (quel que are secretele), iard daqua rădăcina. vorbei coprinde un ș ca vă, boiu, uleiu, mălaiu, cată a schimbă pe aîne și dicem viter, boier,
uleier, mălaier.
Dup6 aquâstă analogie de la vorba gi cată a

dicce dier, iar nu diar (0 errore de grammatică;)
și prin urmare

der

sau

diar însemnâdă sau ven-

d&tor de dille sau precupeţ de dille, sau fabricător de dille. Terminaţia în ar și er correspunde
cu ciu sau giu turcâscă, addussă la noi de Phanarioți, și cu arius latină, cu ario italian, cu aire

francesă ; diar sau dier este una cu
după îranţosiă diaire (ca secretaire.)
Que

vor să înțellegă

quei quari

ne

diugiu, sau
au fabricat

vorba diar? Qu5 sunt adică precupeţi sau vândători de dille? Nu cred.—Qud sunt fabricatori de
dille? Qud sunt datători de lumină ca, s6rele, luna.
și luceferi que se pot dice luminari și diari? Attunci vai de noi cu assemenea diari și luminători! Intunericul ne a coprins de tâte părţile. Nu
credem să pâlă ajunge quineva pînd la gradul aquesta, de uitare de sine.
Tot que credem este qus5 a vrut să puie vorba
dia” în locul quellei adoptată de tote limbele surori jiurnal ; ânsă preposițiunile și postposiţiunile,
sau finalele vorbelor, nu se pot schimba una pentru alta: al nu se pote schimba pe ar nici orpe
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ut, etc.; Una e arător, şi alta este arat, una este
noptos (plin de nopţi) ca noptâsa iarnă, alta e noptat, alta nopturnu și alia noptar.
Spre exemplu, un domn diurist nu credem să
dică că ciufulit şi tirnuit e tot una cu ciufulitor
Și fârnuitor; nici litteral una cu litterar.
Precum dar de la npte se face nopturu, asse-

menea de la di (dio) se face diurn, sau jiurnu și
apoi diurnal, jiurnal.
Diurn va să dică de di, sau de pe fiă quare
qi: lucrări diurne, spese diurne, ca preumblări nopturne ; și apoi 0 foiă, diurnă, que ese adică pe

fiă quare di, se pâte dice diurnal.
Apoi fiind quă adesea se schimbă pronunţiaţia
d în j, ca la midloc, mijloc; assemenea diurnal
sa schimbat în journal, giornale și jiurnal pe românesce.

Jiurnal dar au vrut să înţellegă quei que fabrică
vorba. diar. Avem âns€ să mulțumim providenţia
qu5

nu

suntem

sub

regimul

phanariot,

qud

am

fi remas cu o mai hid6să slută în vatră. Jiurnalele sar fi dis diurgii ca și limongii, bragagii caici

ect.
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BREBENEII
HU

Historia que avem să spunem este a unui om
de nevoie, neprevădător, golan pâte, și tont și
mândru pe lângă quelle-l-alte tâte; Românii pînă
acum în genere dicu qud este a unui Țigan ; noi,
cu iertăciune de la Români, vommu dice qud este
tot a unui Sarsailă; pentru qud sint Sarsaili de

tot fel, de tote clasile și de i6te condiţiunile.
Historia aqueasta n'am inventato noi, și prin
urmare nu sântem solidari de dânsa. Tot Românui o scie, pentru qud de la Români am audito.

De nu ne credeţi, întrebaţi, și pe vechiul
amic, părintele moș popa Şapcă.

nostru

Românul quând va să păcălâscă pe quine-va,
daqua e de pe la noi, omul lui de nevoie, omul

lui stângaciu, omul lui infumurat și ingânfat este
bietul Ţigan; iar intre quei de peste Carpaţi, păcălitul lor este Sasul.
De are Românul cuvânt la aquesta sau de
nare Dumnedeu scie, qu6 noi nu scim que: se

vE spunem. Atâta numai putem affirma qud Sarsailă € tot Sarsailă fiă Tigan, fiă Român, fiă Sas,
fiă Frances, fiă Vodă, fiă opincar, quând e tont
infumurat, noi tot care posatul intru fericire Lazar
il dicem: loadă mândră Şi fudulă, loadă imbăierată.
Și daqua Românul
cu nişce istorii ca quea

|
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următâre

dice qud

sunt ţigănesci,

nu credem qud

va. să batjocorâscă o stirpe de 6meni;

el cu Ţi-

gan cu netot inţellege pe tot omul crescut r&ă,
pe tot omul que vorbesce și se portă neomenesce,

pe tot omul

que înjură

spurcat

fiă însuşi

pe

tot omul

de

tron, pe

și fără
que

rușine,
nu

se în-

țelege la vorbă, que face larmă și strigă, que ajunge și la bătăi, și quând se batte appucă și pe

copillul său de picidre și dă cu dânsul.
Audiă Românii la 1848 pe câmpul numit al
Libertăţii, numai și numai ca să fiă profanat numele Libertăţii, audiă pe quâte un demagog în-

vitând popolul la bătaie dicându-și, n'aveţi arme,
aveţi cose şi topre; naveți topâre, aveți ciomege; aveţi ciomege, aveţi brace şi pumni;
mie acum 'mi a dat Dumnedeu un copil; îl iau

de picidre și m& puiu cu dânsul în capul vostru
spre a batte inimicii. Şi bieţii creștini se inchină,

dicend: Dâmne feresce! ăsta e altă acea, ăsta e
Ţigan curat.
Prin urmare, vedeţi, cititorii mei, qud Românii
aquesta o
nu califică, atât de mult cu numele
stirpe Gre-quare, ci pe G6menii nemiruiți și ne|
duși la biserică.
Și să începem o dată historia, n6stră ; să o spunem ânsă cum o spune și Românul.
«Țiganul într'o di și-a luat măgarul și o plecat şi el la lemne. Nuri plăcu tufa, nu tutanul,
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nu querul, nu mesteacănul, cu un cuvânt niciun
lemn que ar fi putut duce animalul s6u. Ţiganul
caută un stejar secular.
«Străbatte crângul, perde timpul, se affundă
în pădure, și se duce, duce până que vede un
stejar mare pe marginea unei rîpe, eră copaciul
după polita ănimei lui.

«Astăe que caut își dise omul

cu animalul mic și

cu proiectele mari. De 71 voi tăiă de ici, cade la
valle de ripă; de 7] voi tăiă de dincoaci, dau iar
de rîpă. Stai qud sciu eu que să facu,..... A să
'mi ți legu o funie cu un capet de viriul copaciului și cu altul de gâtul măgarului şi eu să
taiu de la săn&tâsa. Apoi quând a fi să caqă
copaciul andoi măgarul meu să mil tragă la densul, și să 'mi 71 adducă quâtui de lung și de lat
jos la pământ numai bun de încărcat.
«Cum cugetă, și vorbi aşă și făcu, Și se puse
apoi năpruiul pe tăiat. Anevoie nu e de a strica
sau de a distruge, anevoie este de a plantă, de

a lăsă

a cresce

un

arbore. (2) Resună

văile

și

crângurile vecine de loviturile repetate alle securei.
«Copaciul începu in fine a trosni și a se legănă; începu firesce a se înclina Și către valle.
Funia prin urmare se întindea cu quât vîrful se
(1) Intrebaţi pe toţi quâţi nu "şi au petrecut viața
de quât inirige şi cabale, şi quari pentru quă au tot stricat
trecu în ochii tu-

tulor netoţilor de 6meni cu minte mare.

121

înclina

mai

mult.

N'a, trecă mult

bieiul animal fu sugrumat

și într'o

și ardicat

clipă

în aer, în-

tocmai ca o pâtră învirtită în praștie de un bracu
viguros; par'qud ar fi sburait măgarul și nu alta;
iar

mai

altă

vîrtos

parte,

quând

peste

cap

sau se răpedi ca
preună,

<Țiganul

remase.

şi cu

cap

ajunse,

se deripd

de

și mai

quea-

repede

un erete înainte mergător

cu stejaru în

ochii sgâiți

peste

fundul

din

rîpei.

cu

mâinile

încrucișate,

cu

gura

căscată,

crucinduse

de

mirare.
«Fiu ! fiu! fiu! minunea ta sânte Drandavelo
cu ciocul de aramă!
(Felul aquesta de 6meni,
adică Sarsailii nostri nau nici o religie, nici slânt
nici Dumnedeu, și daqua își allegu și ei quâte
unul, al lor cată să fiă cu ciocul de aramă.)—
Minunea, ta Nanio! uite colo! veduiu și măgar

sburând!
— se crucea

Țiganul

și mai tare

fluie-

rând. Măgarul ânsă que sboră, în adevăr quă nu
se mai vede la urmă. Tiganul prin urmare remasse fără măgar și fără lemne.
«Era, trist acum, oppărit cu totul, v&dânduse

fără măgar
țele salle,

qud

și cădut ca din cer din tote speranmai

vîrtos

ave să facă

quând

pe Român

își punea

în

minte

să crape

de

necad

quând îl vedea să viiă cu stejarul întreg dinaintea bordeiului sau a cortului.
«Perderea îl costă mult, şi perderea îl descepto
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din tâte visăriele, şi 71 făcu a judică cum nu mai
judicasse pînd aqui.
«Que cătaiu eu să viiu pînd la capătul lumii!
își dicea el; quine mă puse pe mine să mălegu

de stejărit și să m

las de frundurit!

6cc&

așa!

m'appucaiu să 'mi fac măgarușul urs și nagodea de
copaciu să 'mi 7] facu ursar! 6ccă& acum!.. bine
dice Rumănică că unde nu & picidre vaide capu.

«Minţi Țigane!
aşa, ci unde nu
Apueasta era
i6te din pădure
mai dice queva.

se audi din pădure;

nu se dice

e cap vaide picidre.
vocea unui Român que vădusse
și nu 'şi mai bătuse capul de a
Ţiganului, qu&ci o mai păţise

odată cu dânsul,

de a îi calificat de Dumnedeilă

(cum nu mai audise nici o dată), când
pucat se “i spuiă qud o să cadă, daqua

sa apstă pe

vîrful crăcei, și taiă din jos de la inchieatura crăcei.
«Țiganul se uito împrejur și nu vEdu nimic.
Asia e qua și angerul que ne bătea n6ptea peste
bustă cu biciul de foc, quând m& duseiu sera la

alde cum&tru, și nu vruiu să mănâncu
polii la masă, își dicea Sarsailă.

quând

mă

«Trist Ţiganul appucă drumul prin pădure înapoi, și singur singurel. Quât mai încolo întâlni pe
Român în calle que îi eși inainte, şi quare prefăcânduse quă nu scie nimic: Cum o mai duci,

meștere? îl intrebă Românul
iGrie românâscă.

cu o ironie naivă și
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«Bine

Românică ; dar Dumneta

n'ai

dat

de

vre

o pagubă?

Avea

nevoie

de

consolaţid

bietul Sarsailă

al

istoriei n6stre: ânsă cum s€ își spuiă focul? qudci
era și infumurat, mândru disgraţiatul, ca toţi
quei cu proiecte mari, și cu creeri puţini. Nu
vrea dihania de Sarsailă să spuiă que a făcut;
despre alle măgăriei să feria de a deschide și
vorba, vrea o consolaţid fără a se umili.
«(Que o să dică calicul ăsta de Român quând
va sci qud eu singur am venit de capu măgavului? își dicea in sine omul cu projecte mari.—
Haidea să m facu qud 'mi caut măgarul și în-

trebd de dânsul.)— Rumănică,
un

măgar?
«A fi un măgar

cu urechile

îi qise, nai vedut
mai lungi de quât

alle callului, întrebă și Românul suriqâvd pe sub
mustață; qud e bun el de multe ori de nisce asemenea urbanități.
-— «Hei, Romănică, hei:
— <A fi un măgar griv? nu e așa Ţigane?
«Hei Romănică! mai spune, mâncaţi aşu gura.
« —A fi un măgar que nu ninchedă ca caii, ci
sbiară ca vidinii măgăria sa?
— «Apoi de haia îl caut și eu.

«Ba 7] am vă&dut.
— «Hunde Rumănică, hunde?
— «la mai încollo păscea pe câmp.
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Țiganului "i veni să sbâre de bucurie;

se mai

lasă ânsă, qudci nu eră timp de sburat; se săturasse de sborul în quare v&duse pe bietul măgar.
Appucă numai încotro îi argtase Românul cu mâna.
Mai depărtându-se de Român, scâse un suspin

și dice: să dea Dumnedeu

să fiă cum

năcă, să nu fiă cum sciu eu.
Anmungătorul, ca un Român

que

dice Româeste,

şi el,

de mult se uită la toţi quâţi vor să încarce măgarul cu un arbore secular, și să "1 ducă în bătătura nu

sciu

«Sarsailă

cui la toți quâţi

al historiei

nostre.

o păţiră

ca alde

Annungătorul

dar

tot qua Românul ţine aquellași limbagiu caustic
qua al confratelui său, în articolul que reproduserdm în numărul trecut; se face adică quă nu

scie nimic și mai consâlă pe (6tă lumea

sarsai-

lească, mai vîrtos quând vede quă are d'a facce
cu Gmenii de aqueia netoții que nici nu ară, nici
nu semănă; și daqua semănă, n'arruncă de quâi
neghină pe unde au arat alţii quând vede qud
are

da

facce

cu

6meni

que

nau

avut

nici casă,

nici masă și vor să ia alle altora din virf pind
în rădăcină și să le încarce pe măgarul lor, que
1 au legat de gât și "1 ducu prin cotişele quelle
mai tortudse qua să 1 dea din colo de ripă.
Annunţătorul Român după que îi vede qud au
păţito le mai dă, curagiu în limbagiul s&u ironic
sau caustic.
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„Ei ânsă que sciu, că nimeni altul, que au făcut și după quine sau luat, și quari cu ochii lor
au v&dut și arborele darăpat și măgarul r&pus,

legat de ânsuși măinile lor; quând aud pe Annuncătorul (1) arătându 'și respectul imens și qu5
e plin de încredere în nu sciu quine și în nu
scii quine ei 'şi dic cu durere: «Să dea Dumnedeu să fiă cum dice Annuncătorul, să nu fiă cum
scim

noi!»

Ci lasă

să mai

şi o să sciți și mai multu,

trecă quăteva

luni

disgrațiaţilor.
1859. Decemvrie

13.

IU.

O dinidră pînd

mai de unădi

ierarchia

ţerrei

eră basată pe vechime; din subt-locotenent, nici
din căpitan nu se putea quineva facce de o dată

colonnel şi spătar. Nu eră colonel și maior quare
să nu "și numere deci de anni de serviciu.
ajutor,

Din

nici din

cap

de masă

nici din cap

de secţiă nu se pute quineva facce de o dată ministru. Ministerul eră așteptat de directorii que au
fost albiţi în serviciurile țerrei și au fost trecut
prin

tâte funcțiunile,

grephier,

pînă

dela ajutor, și registrator, ȘI

la director.

Prin urmare fiă-que minister n'aveau de peţitori
de quâtii pe quâţi-va din foștii ministri și din direc(1) Cum

am

dice adi. Românul.
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torii quei mai vechi şi mai credincioși sau mai
favoriţi Domnitorului,
Aquestia

cea

âns&

şi atâta tot.

cunoscea

alle serviciului, cunos-

și alle Ţerrei și Gmenii și prin urmare ma-

china guvernamentală mergea, daqua
rul încai cu bracele.

nu

cu vapo-

Astă-di fiă-quare minister, graţiă ambiţiunii nebune și vanităţii, pâte se aibă mii de pețitori, și
aqueste

mii,

nu

se mai astâmpără

pînă

quând

nu se vădu cocoțaţi drepti la minister, și de acolo și mai nainte; suffere lumea, perdă-se ţârra
judice-se

și închiqă-se

victimele credule, quă

am-

biţioșii ţin una cu patriotismul, cu progresul Dumnâlor, cu libertatea Dumnslor, quea cu iataganul
de briu sau cu ciomagul la spinare. Pînă n'ajungu
la minister nu se mai astâmpără, şapoi după
que ajung, vai de ţârra și de Gmenii, ajungendu,
pe mâini ne încercate! machina nu merge, 6menii ţipă, și ei le dau în cap cu libertatea quea
mai arbitrarie.

Ânsă que sunt aquești 6meni quare ţipă? Dela
Dumnedeu sunt nisce Românași și jumătate, și
cunosc numai dupe înfăcișare și pe omul de nevoie și pe omul de omenie. Sarsailii, de ori-que
fel de natură vor fi nu fac sat la noi.

Să adducem înainte
mai toți Românii.

o historidră

que

o sciu

Un Sarsailă o dată didese și ellu cu mâna de
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bani (Românul cum am dis în loc de Farsailă
dice Tiganul, și cată să ne narăm historia pe
limbagiul lui).
Cum dette Sarsailă cu mâna de bani, îi veni
şi lui forte firesce poftă să esă la lume. Se dusese

de 'şi cumpăr6

6ntâiu

dar mai

haine

spre a se

înțolă cum se cuvine; ânsă pînd a se înțolă vedă
quă mai ântâiu cătă a se ducce să se radă.

la quare bărbier să se ducă?

Unde?

își disse

în sine D. Sarsailă. — Nici mai sus nici mai
nu află cu calle pentru o persână ca a D-lui
quât să se ducă drept la bărbierul domnescu.
Bună dioa, jupâne, disse Domnul Sarsailă,
trând r&ţoindu-se şi cu peptul scos înainte ȘI
capulu în sus.

vrei

—Que
dândul

om

după

eră.
—Quât

îl întrebă

Țigane?
intrare

și dupe

are de ras?

bărbierul,

port qua

que

jos
de
incu

v&-

fel de.

D. Sarsailă cu un

întrebă

ton nu atât de ţanţoș, după que audi apostropha
cu

quare fu priimit.
_—Nu & de nasul tău, Ţigane să tc radi paqui.
—Dec! dar pe paralle nu 8?
—Pe

paralle;

dar

are

un

galben de ras

la as-

semenea bărbierie.
— Bine, poftim jupâne! şi trânti galbenul pe
masă (sau pe tesgiă cum se dicea pe attunci).

—Bărbierul

că toți

bărbierii

nu vru să lassc
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galbenul.

ci câ la toţi Figarii îi veni şi lui o idee

plăcută.

— Bine! disse, poftim coconaşule, de ședi, și
îi offeri un jeţu; şi i adduse pros6pe cu fir, și
lighen de argint, şi apă de trandafiri, și puindu'i
prosopul pe lingă gut îl leg6 bine din dosul jețului. Li puse lighânul in brace, îi înaint6 barba
în lighân, și din ibricul spîndurat dette drumul
apei queva cam ferbinte cum să pișce binișor fărd
să opărâscă ; îi dette un clăbuc de săpun mirositor; şi quând eră bine cu ochii închiși, lud o

cărâmidă și începu al îrecă.
Și frecă, și frâcă! Rumânașu
la frichinit, în quât

nu mai

pută

de

bărbier; dăi

bietul coconașu

que didesse galbenul. Nălţă din umere,
altul

ardică

un

picior,

schimbă

pe

nălţă, din

quellălalt în

sus și mai sgârcit, vre să se scdle de pe jeţu și
căde iar, qu&ci prosopul 1] strângea de gât și
] ţinea locului. Schîncea bietul Sarsailă, pînd quând
nu mai puiu, lăss6 fudulia la o parte și abia r&suflând începu a întrebă:
—Jupâne de ras are un galben; dar de lăssat
quât are?

—Doi
—Bine,

galbeni excelenţă !
poftim,

și numai,

mă

lassă.

Așa facu şi toți Sarsailii noștri din dioa de
astă-qi. Cum esu din ghiâce sau din tina fundă-
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turelor pe unde sau crescut, drept la minister
vor să sbâre.
Le place dorobanţii, le placu uniformele cu firu,
le place tot decorul ministerial.
Quât are de intrat? quât are de pus pe jeţu?
quât are de a ave pe la nas mirodenii ministeriale? Que nu dă, și que nu face qua să ajungă
acolo ?
Ânsă după que ajunge, dracii de bărbieri que
sciu rade de minune capete de 6meni de omenie,
începu a frecă pe DD. Sarsaili.
Nu “i lăsaţi Gmeni ai lui Dumnedeu, scriitori,
poeţi, jurnaliști. Daţi-le frecușu, daqua vedeţi quo
nu merge machina guvernamentală; daţi-le frecuşu, pînd quând vor începe a strigă: quât ar

de lăssat? Nu faceţi âns& ca bărbierul anecdotei,
de a fi cu ochii la galbeni şi mintea la drăcii:
fiți drepţi.
Ss
02

—

DANCIULU.
Se scie qu5 Danciul sau Dănciucul prinsu o
dată ca un progresist exclusiv în viia Românului
cu traista plină de struguri, Românul că un conservator, după que îl tracto queva mai mult de
quât Românesce, îl aruncă peste gard dincolo.
9
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Danciul după que se tresi și vădă qud nu mai €
în vie,

mândru

de

întreprinderea

sa,

începu

pe

la, unul altul a 'și narră lupta și victoriele.
—ME ţinea, que & drept, Românul tot de chică;
dar fiă, qu și eu, dicea Danciul, îl ţineam tot cu
dinţii de opincă; pînă quând lam speriat, și de

fvică 'și a mutat viia dincolo

de

gard şi eu

r&-

măseiu locului andoiu martyr...
De aqui înainte pentru alte. projecte mai nalte
alle salle, Danciul plecă la Țarigrad, și de aqui
începe anecdota que promissersm.
Dânciucul se hotărisse
Să mârgă la Țarigrad,
Să nu'şi mai mute Românul
Viia

dincolo

Dar pe
li păru

Vădu

de gard.

drum pînă s'ajungă
callea cam lungă,

Turcu

și măgăruș,

Și pe Turcu audi ciuși/
Ciuși învăţă şi Danciucul;
Se 'ntorce-a acasă pe loc;
Quine cu ellu mai vorbesce?
Quă Danciul se face foc.
Măsa

sare

Dănăceii

să'l sărute,

să/i ajute:

Ânsă Danciul nu glumesce:
Ciuși ! grosav la toţi răcnesce.

Măsa; mică! — Daneiul: ciuș!
Fraţii: nene ! — Danciul: ciuş!
Tica: Danciu! — Danciul: ciuș!
Gaga: lele! — Danciul ciuș!
Mâncar'ai

v'run

Mâncar'ai

queva

puiu

de cidră?

que sboră?

Danciul: hici! și iarăşi ciuş.
Triști bieţii părinți acuș,
Allergă

Qua

la Românică

să viiă să'i desdică.

Românul ţil ia de chică,
S'unde ţil mai tirnuesce,
La

pământ

mi

ţil trântesce,

Val vîrtej ţi invîrtesce.
Il trage pe bătătură,
Descântând de trântitură:

»Faradne, Baradne,
«Rupe vorba Progres6ne;
«Din turcesce, sfrancosesce,
«Mai rupe-o pe românesce! »

«—Ciuş!

aoleo! vai de mine!

«Mai lassă-m&, Românică
«Mai slăbesce-m& de chică!

—Aoleo!

quă'i dă în de bine!

«Mai dăi, mai dăi, Rumânică!
<E cu l6c descântătura,;

«E bună mânca-ti-aș
«Mai addo'l,
»Qwo rupse

gura!

mai învirtesce,
pe rumânesce. »
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Descântat de trântitură,
Danciul se reslecui,
Şi îi fu de "'mvăţătuă,
W'a nu se mai rățoi.
Și Românul

doctor mare.

W'atiuncia, fu cunoscut
Dibaciu bun la descântare,
La făcut şi desfăcut.
Bonjuriștii

să 'nţellegă,

S'o rumpă pe Românesce,;
Progreșiști, nu fiți Beșlegă,
Quă

Românul

nu

CANTECUL

glumesce.

URSULUI.

Russia la. 1848 avea mari
Principatele mai înainte da
Ungaria. Trimisse dar aqui pe
agent, quare avea misiunea

în România,

interesse se occupe
începe rescâla din
Duhamel, un age:
da facce o zaveră

silind ast-fel pe ţerră se

cheme pe

Muscali spre a potoli aquea turburare.
Duhamel cum veni în Bucuresci priimi pe boeri
cu ţigara în gură şi întrun mod necuviincios.
Heliade aflând purtarea aquestui diplomat și ten-

dinţele Russesci îi făcu satyra de mai la valle pe
quare o tradusse în frangosesce și i-o trimese într un

plic. A doa di după que o citi, Duhamel sa po-

133

menit cu un ursar quă vine pe timpul mesei și
se puse a jucă ursul în curtea sa recitind aqueastă

satyră.

Cum termind cântecul ursarul a fost arestat și
dus la poliţie. La interogatoriul făcut el r&spunse
qu5 un Domnu găsindu'l i-a dat quâţi-va galbeni
qua să jâce ursul și să dică aquel cântecu într'o
curte boierescă unde se află o fată frumâsă după
quare mâre aquel Domnu și n'o pâte vedea întralt
la

jocul

ursului.
Țiganul speriat a început să strige:
—«Cinstiţi boieri, na-v& galbenii daqua
de furat, lăssaţi-m& numai să plecu.»

sunt

mod

de

Bietul

quât

daqua

ursar

va

eși

înţellegea

nu

să

privâscă

scopul

pentru

quare

făcusse să joce animalul său.
Lectorii quari ar dori se afle mai multe de
quât putem noi pune aqui, le recomandăm protectoratul

-scrisse

și historia

Țarului

revoluțiunii

de Heliade.
Ni, ni, Di, şi na, na,
Puiu de popă satară,

na,

Ursule neţesălat,
Puiu de codru 'nverșunat.
Diha! diha-măi!
Vine ursul mormăind,
Babele

s'ascund

bocind;

din

1948
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Câinii ni sa deșiepiai
Vinătorii s'a armat.
Sună cornul şi r&sună
Potecaşii se adună.

Diha! diha-măi!
Puneţi bătăiași pe gână,
Pe

dihania

ritană;

Mâi dihanie, rea fâră,
Dracul te addusse în ţârră?
Quă

voinicii

dau

de tot

Și miţi pun lanţul de bot.
Ursăresa te aşteptă,
Cu ciomagul te deștâptă,
Diuha! diuha-măi!
Cată'ţi, Ursule de mure!
Du-te Naibi în pădure,
Puiu

de

popă

Tat'tău te-a
Și că ventul
Cu Cholera
Dar ursarul
Cu

ciomagul

Diuha!

respopit,

desmoștenit,
quel turbat,
intri'n sal;
te aşteptă
te deşteptă

diuha-măi!

Ursăresa te-a crescut,
Măgădan mi te-a făcut,
Te-a

'mv&ţat

la diuhănit

Cu lulea tea-a dichisit,
Nu'ţi mai laşi din bot ţigara
Tinga, tinga, gara, gara!
Diuha! diuha-măi !
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Tinga, tinga, na, na, na,
Puiu de popă satară,

Meșterâsa ne ghicesce
Și de bine ne vestesce;
lar prin lume

se resună

Quă acum € piadă bună.
Meșteresa. te. 'nboldeşce.
Păru'ţi smulge și'l pirlesce,
Qud € bun de speriat
Babele te-au descântat:

Qua să nu fii deochiat,
Drept în gură te-au scuipat.
Diuha,! diuha-m&i!

Moş-popa te-a tămiiat,
Și molifta ţi-a citit:
Din lacu, din bălți, din smâre, din trestie, stuf,
Din munţi, din văi, din codri, fugi ascunde-te puf!
Diuha! diuha-măi!

Cotoii "i-au miorlăit,
Nevăstuicile

ploscaşe

Veninâse şi zăcaşe
"Ţi-a trântit uleiul jos
Que'i

bagi botu

Diuha!
(Se schimbă
Vino,

Ursule

Și pământul

noroios!

diuha-măi!
cântecul).
la joc

batte n loc

Și milţi jocă muschicesce,
Ad piciorul căsăcesce
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Jocă bine, măi mastine,
Să'ţi dau pâine cu măsline,
Să'ți mai dau şi alt-queva
Să fiă pe sama. ta,
Diuha! diuha-măi!

Să te vădu, fecioru de lelle
Fă

o tumbă

d'alle grelle,

Să ne arăţi vr'un marafet,
Alivanta,! berechet!
Tinde cracul, deh! scari
Cu piciorul fă pah/
Qu5

pînă

la împăratul...

Jicătârea-o scie satul,
Mânca-l-ai
Să

să'l mănînci

te lingi cu

Diuha!
Nais

tot

el pe bot,

Diuha-m&i!

te chirasaimos

Te delo del bah
Da

bule

Andoi

flandăra

gheneral baros,

Dabule bacșișul
Qud

vin

hoţii de păgubaşi.
1848, Maiu 20.

TANDALIDA.|

Introducţiă
Este o fracţid din emigraţii poloni de la, 1830 que
în contra tutulor dorințelor Naţiunei polone, mai
bine ar vr6 să se stingă cu totul aqueastă naţiă,
sorta ei fărd intervede quât să i se ameliore
nirea aquestor 6meni exclusivi que din păccate
tot

şi ei se

numescu

annexă

la Polonia;

partit- -naţional.

Și intervenția sau scopul lor nu & alta de quât
de a smulge Polonia din mâinile Muscalilor, și
de ao luă ei în ghiarăle lor; restabilând din nuou
vechiul regim feodal al aquestei ţărre, cu principii ei, cu conții ei, și aquestia cu privillegele lor
cu servii şi mojicii lor.
Vorbiam o dată cu unul dintrânșii la Paris în
annul 1849, şi îmi dicea:
«Singură mântuire a Moldovalachiei este de a se

di cu

şi să fim întro

toții

una după cum am fost din vechime pe quând
Polonii au stăpânit principatele vâstre pînd la Olt.
Uite noi am și făcut o chartă nouă a Poloniei
fiitore alle quăria hotare sunt pînd în Olt; și Valachia

«—

o

mică

Fârte

eu ; numai
ceţi bine,

dăm

modesti

historia,
sau

vreţi

Austriei.»

sânteţi,

cum
s'o

Domnilor,

îi disseiu

se vede n'o pr€ cun6scunsceţi

mai

mult

quât bine. Quând aţi stăpânit Dumnâvâstră
mânia pînă în Olt?

de

Ro-
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«— Nu vam

învins în cutare și cutare rond?

adaosse ellu.

« — Şi noi iard nu vam

învins

în atâtea

și

atâtea rOnduri? adăosseiu eu. Moldovenii n'au pus

de au arat câmpuri

și 6nsuși păduri

cu Poloni?

şi pentru aqueasta nu numai qud nu avem nici o
pretenţiă assupra Poloniei, ci şi plângem aquei
timpi de barbarie și de resbel între nisce popoli vecini quari de ar fi trăit în buna vecinătate, nu ar fi ajuns astădi în starea în quare
sunt.»

«— Te cunosci quăd esci emigrat m& apostropho pretenţiosul Polon...... Noi am jurat quă în
dată que vommu renființă regatul Poloniei n6stre
al verei Polonie, quel dântâiu decret que va ave
a suscrie regele quare este dejă şi numit de noi,
quel dântâiu decret să fiă qua să închidă drumul la toţi emigraţii Poloni, nici unul să nu mai
între în Polonia, toţi să crape prin străinătate,
alard numai de ai nostri, din partitul nostru na-

țional.
« — Mulțumescu
qud nu sunt Polon,
migrat, de sigur așu

lui Dumnedeu,

îi disseiu

eu,

quăci după cum sunt și ecrăpă prin străinătate, având

a facce cu un partit atât de naţional

că al Dum-

neavâstră. »

De așu fi uitat eu pe aquest Polon ellu nu
ma uitat, și m'a dat în bulletinul secret al a-
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questei fracțiuni

facă

qua să mă

quo

cunoscut

sunt din aquei Români que mă oppun la încorporarea României cu Polonia regală.
Aqueasta fracțiune de Poloni avea pe lungă tote
guvernele quâte un agent officios sau secrei. Quel
quare eră trimis în Constantinopole se și turci,
ajunse și pașă, şi începu a lucră cu mulți din
Români, que şi ei după modul aquestor Poloni
despotici şi exclusivi începură dejă a se numi

partit naţional.
Quând se începu resbellul între Russia
cia în 1853,

şi quând

se

Englitevra

cu

Franca

și Tur-

decisserd a veni în ajutorul Turciei,
epistolă anonymă către Imperatorul
typărită în felurite forme, prin quare

se vEdi

Francesilor
se dă pla-

ară-

nul şi consiliuri frte ferbinţi Imperatorului,
tând qud

nu

Română

pînd

& altă

o

mântuire despre Nord de quoi.

și
de a înființa că un Bulevard Regatul Poloniei,
de a lipi pe lângd aquest regat Moldova şi țerra
la Olt.

Scrisorea eră anonymă

în

adevăr;

totă

ânsă

lumea sciă de unde vine; Capii aquellei fracțiuni
înpolonese eră autorii ei. Unul dintr'enşii nu
se întârdio de a veni la Constantinopole spre a

que

devenisse

ţeilege cu renegatul

polon

şi făcură pact qud

de vor ajută și

pașă.

cu Rodin al
Prin aquest renegat făcă cunoscință
cu aquesta,
României que eră în relaţid și amiciă

Românii

de
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a

se annexă

România

la Polonia

fiitâre, capul

partitului dis de sine Naţional al Românilor

Ro-

diniani să aibă drept recompensă de a fi numit, de fiitorul Rege al Poloniei Domn
sau gubernator general al Principatelor.
Firesce quă un assemenea pact nu pr& plăcea
Turcilor, pentru quă Și Turcii vor să conserve
Principatele tot cu cuget din capul locului de
a
le facce pașalicuri. Așă capii partitului polones

dis de sine naţional cum și complicii
mâni nu putea fi bine văduţi de Turci.
tul polon,

quare

tăiă tocmela

lor RoRenega-

între Majestatea. Sa

polonesă și între Alteța Sa rodiniană,

(şi una şi

alta nafelea âncă) aquest renegat pe de
o parte
provocator, pe de alta ellu Ensuși dă relațid
Tur-

cilor de quelle que se petrecea Și se încheia
în-

tre chilipirgii partitul

polones

și între Români,

Și

astfel își făcea mână bună cu Turcii ca de
la pașă
cu o c6dă să ajungă cu do& code și mai
încolo.
Ve&dend

cavallerul

Polon

que

aspiră la Regatul

Poloniei quă nu pre eră bine vedut de
Turci, și
vedend pe de altă parte influința și
puterea Je-

suiților în Constantinopole, plec
de aqui și se
dusse drept la Roma. Aqui, de
unde pînd attunci

fussesse unul din Voltairienii quei
mai sordidi, se

prefăcu qud se pocăiesce ȘI se
închină spre serviciul societăţii lui Loyola, se
făcă cu un cuvânt
Jesuit, după cum de mai nain
te se făcusseră vre
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o doi Români que eră în aquea epocă în
tațiă și cărdăşie mare cu aquesci poloni

tenţioși.
Luând

patenta și parola d'ordine de

tracpre-

la Roma

fu recomandat la Beciu, cu condiţiă de a nu se
attinge de Galiţia fiitorul regat, și de a se dă
aquestei puteri Oltenia după capătul resbellului,
numai să nu fiă hostilă minunatului plan al partitului naţional polon.
Așa cavalerul nostru ervant se înturnă la

Constantinopol cu recomandaţiuni ca aquellea și
Turcii fură nevoiţi de a 71 sufferi, și a 1 lăssă

de a formă o legiune cu nume de Polonesi și
quare eră compusă de lepădăturele tutulor na-ţiunilor, cum și de quâţi-va Romani que nici
mai mult nici mai puţin nu eră de quât tot naţionali cu luna în frunte, ucigă'i tâca! Ii cunosc

Românii astădi, avem de que să “i mai nuaquelle
mim. Şi precum în România se formă
cete de cruciați de tot felul de adunsture, assemenea

în Turcia

se formară

do&

cete

de

luna-

tici de tote adunăturele. In câmpul Cruciaţilor în
Romania vedeai un tată, și în câmpul Lunalicilor în 'Turcia vedeai pe filliul. Cruciații în Ro-

mânia pînă a nu da resbel Turcilor, combătea
închine
de mârte pe Românii que n'ar fi voit să
pînă a dă
Țerrele la Muscali ; Lunaticii în Turcia,
pe oriresbel Muscalilor, combătea de morte
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quare român

que n'ar fi voit să închine

Româ-

nia la Polonia.
Pe attunci dar6 se compusse o poemă comică
heroică, un fel de Donchicinada dă quare se publică pe la 1854; și quare cântă pe heroul aquestei aventure burlesci, pe cavallerul errant al
Poloniei, que își află de scutier pe unul din
ghici, cititorule cum îl chiamă.
Bietul Polon, pentru quă i se scurgea ochii
după regatul Poloniei mărit și împopoţonat cu
Moldovalachia, pentru quă ardea de setea quea
mai devorantă, fu numit noul Tantal sau pe Ro-

mânesce Tândală; iar scutierul său que se dicea
Român, fu numit Păcală.
Așă poema îu intitulată Tantalida sau Tândală
Și Păcala, şi pentru qud heroul poemei
se mai disse și Cyclopele Tristei figure.

Aquestă poemă
alți Români

eră chior,

cădându-ne în mână

pâte,

credem

ca și la

quă am îndatoră pe toţi

Homânii que nu sunt de partilul Naţional;
vommiă

îndatoră

adică vre o 11

milione

mâni, afară de vre odece dou&-deci
ture que luară naționalitatea română

qu5

de Ro-

de curcicu apalt.

Causa que ne îndâmnă de a dă o publicitate
aquestei poeme este quă din disgraţid, și între
Unguri se află vre o quâți-va nebuni que vis6dă
de

a încorporă

făcurd

un

pact

România

nu

cu

fiitorea

sciu cu quare

Ungariă

henger,

și

spre a
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realisă planul aquesta, și o minune! quă tot miserabilii aqueia din Români que la 1853 închină

România
Poloniei,
dă

la ianiciarii
tot aqueia

plocon

feodali

se aflard

la perdă&torii

Svânturată Românie!

și

destructori

și astădi

spre

ai
a o

Ungariei.

quâte mai audiiu și quâte

mai văduiu cu ochii mei de la 1848 pînă astădi!
Complâte și correspondințe mai ântâiu de a
stinge tite inteligența ta pe toţi quei mai dilleți
ai tei filii și de a da pretexte de invasiuni quellor
din

afară;

Complete
Domniatele

apoi

de a suppune

și correspondințe

talle sub

patronagiul

Austriei,

și quei

que

se offeriă de instrumente la assemenea

pla-

nuri

nu

Partit

Na-

se

da

nici

cum

mai

jos

de

țional.
Mai departe în streinătate pe la
idee de a închină ţărrile la Englesi,
din partitul naţional se aflaro quei
spre a contractă o împrumutare de
a le închină ţările. Partitul naţional
Englesi, după cum voise a te vinde

1849 eși o
și tot quei
mai dispuși
la, Englesi și
te vindea la
la Austriaci,

și norocirea ta fu qud Englesii calculă și nu dorescu de quât possibilul.
Veni timpul resbelului în Orient, și capii de
attunci ai partidului t&u naţional, nu aflar de a
ei spre
facce pact de quât cu aventurierii Poloni
10
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a te închină aquestora. şi a despărți dela câstele
talle Oltenia;
Se află quâte

un

aventurier

caută ţerră fără Domnu?

în

Europa

que

partidul t&u naţional al-

l&rgă spre ai întâmpină poftele, offerindu-te de
appanagiu, de moșie nucului aventurier que voiesce ași fondă o dynastiă.

Divanul ad-hoc

fu

convocat

spre a

susţine și

adăogi drepturile talle ab antiquo; puii de viperă
que se disseră partid naţional, nu allergard din
tote părțile de quâi spre a te discredită în străinătate, și a paralysă t6te dorinţele talle; spre

ați adduce tite calamităţile; spre a desfacce și
quelle mai naturali și mai antice noduri de uniune

que prepară

Tăi;

spre

a

aquellași viitor

facce

o arlequinadă

splendid
hidosă

filliilor
din no-

bila ta limbă; spre aţi smulge din r&runchii credințele; spre a'ţi batjocori religia, și prin verge de
ler aţi rumpe și sparge drepturile că, vasele Olavului; spre a pune viciul și crimele în capul teu,
și a păli prin assuprire şi calomnie ori-que merit,
ori-que capacitate, ori-que famillid historică, orique virtute, Sventurată, şi de trei ori disgrațiată
Româniă!

Va să de resbel Russia Turciei? Tu esci Theatrul și victima

j6ce cărţi
fi masă

resbelului.

—

Voiesce

Franca

să

cu Austria? pe tine te predestină da
pe

quare

au să

dea

cu pumnul

jucăto-
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rii. — Va să se liberese
destină, spre despăgubire

ţia. Voiesce Polonia

Italia? pe tine te prepentru Lombardo-Vene-

să schimbe stăpânii? pe tine

pun ochii aventurierii spre ași întări nuol
regat.
—Voiescu unii se sperie pe Austria prin perd
ătorii Ungariei? iar pe tine te aflară spre a te
offeri că stâlpu de întărire aquestor aventurieri ;
și tot puii de viperă, que ţi usurpard naţionalitatea, tot partidul naţional devine rufiani tutulor

orgielor și saturnalelor diplomatice
îmbată din sângele
Noi sympatisăm
pectăm,

și €Ensuși

tău.
cu tâte
din

aquest

unde

naţiunile
princip

și

toți să
le

res-

suntem

da-

tori a combate

din tote puterile pe toţi perdăto-

vii lor,

aventurierii

- au

pe toți

ruinat

și vor să

ne

lor

ambiţioși

ruine și pe

que

le

noi împreună.

Răii Poloni au făcut să pâră Polonia;
Ră&ii Unguri au făcut să peră Ungaria;
Re&ii Francesi au addus Franga în starea Bysanţiului.
Re&ii Italieni au paralisat dorinţele Italiei.
Ră&ii Români, sau curciturele României au făcut

să'și perdă România atâtea și atâtea drepturi și
să cadă pe mâna aventurierilor și a filliilor Reci
catului.
Și toţi răii la un loc din t6te naţiunile 'și au
dat mâna spre perdarea generală, spre subjuga-

rea din nuou a popolilor.

148

Durerii

este mai

mentele

dolliului,

Poetul

ema sa

comică,

ia biciul

Risul

quât

înfiorător de
Tantalidei

la-

ride “prin po-

satyrei, și fără

să al-

tingă nume, bate Felonia, în aventurierul Tristei
figure, în Tantală polon și în Pacală Român.
Reproducem poema aqueasta, că producţid națională, că o poemă original și pentru stylul seu

și pentru românismii săi metrici que es din fundul inimei, că un țipăt al Durerei, că un ris al
disperaţiunii.

|
1860,

D902

Martie

25.

TANDALIDA
sai

TANDALA

SI PACALA

Serisă în 1934, la Coustantinopole, în timpul exitiulni ser,

DOS

TÂNDALĂ şi PĂCALĂ
CAVALLERUL
.

și SCUTIERUL.
].

Lele musă cântărsţă,
Mult pestriță și fişneţă,
Que cotoi şi miţe sute
L'al t&ă sia rămân că mute!
Punciul chiar, Punciul ghiebos,
Sarivari Pântecos,

Uită toba și chindia
Si cimpoiul şi tipsia,
(iură-cască te ascultă

Și învaţă carte multă;
Quă

esci şi bătută

în minte

Și colțaşe tare în dinte:
Procopsela. o -ai tâtă,
Lumea

?n deget

o faci rotă
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Uite-mă&, m& făcuiu ghiem.
Și te 'nvoc, şi mi te chem:
Qu'am să'ţi fac o poesie,
Or să fie-or să nu fie.

'

Quă să sbâre vorba n lume
Și d'al tău şi d'al meu nume,
Versul

meu

pe românesce

Peptănăl şi] dărăcesce,
Quă să fie că. aquellea
Que

mi'ţi sventă

Am

săţi cânt un cavaller

Que

nu

sa

mai

că biciu
dal sub

pellea:
cer.

LE
Vino

mai currend,

După

nas

şi după

O Musă!...
buză,

Și cochetele-ţi grimazuri
Te cunose qud 'mi faci la nazuri.
Vino deh, nu te mai face;
Codirea de loc numi place.....
Que! nu vrei? — Du-te la Dracul;

Ai cojoc? — Am şi eu acul.
Uite colea secătură
Și pocită aventură...
Eu o iau cu binișorul;

Ea par'quă “şi d brînişorul
La vrun Soangher saă vr'un Rus,
Aşia ţine nasu m sus!
Lucru mare par'qud esci!
Aşia mi te fudulesci.
alde line noi Românii
Quâte, quâte am trecut,
Că și rim'a que-am făcut,
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Și căciula

la o parte.

Te sciu cine esci, Leliţă!
Par

qu'ai

fi

şi

tu

Domniţă:

În Parnas esci venetică,
Prin salâne o calică;
Caracter official
Nici cât Archonta ziarul
Vre un aer martial

Nici ca nenea Vinărarul
N'ai avut nici vei visă
Nici

vr'o

dată

vei

pupă.

ŢII.
Uite quă şi fără tine
“Porn la versuri fârte bine;
Şi. cată se fie bune
Qudei
Quât

mie-mi place de minune...
Eroul meu este mare
perechie nu mai are.

Măre, numai descriindu-l
Şi frumos încondeindu-l
Trec şi eu la nemurire
Fără
Quăci

multă ticluire;
de mult — quine

nu

scie?

Qu5 şi chiar fără tichie
Quând

te pui

pun

model

Şi mil scoţi de luminare
Nu-e, nu-i de mâna treia,
Este glorie şaqueea:
Şi dator sânt numai mie,

Far ă fi dator şi fie.
Eu când dau dun Filipir
E pe

'ndată

la chimir,

mare
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Ulorie

Cu

ciubuk

de pe

saltea;

și cu cafea!

ME "'nebunescu după tine;
Quă esci şi cum se cuvine:
Fără picu de osteneală |

Ai și bani

și procopselă,

Eu cu tine mă "mvoesc,
Și daia mă pismuese

Mai toţi marţialii mei
Que

cu

toţii ca nisce

lei

Cu sângele que au vărsat,
Și Broștenii au luat.
IV.
O voi, que vă adăpaţi,
Que 'nnotaţi și v& scăldaţi
— Quâte-o dată vă "necaţi—

În dunărea suverană,
Damboviţa

dolofană,

Cum și în archon banul Olt
Șin

marele vornic Argeşu,

Șin
Șin

vel Logofetul Râmnicu,
pandurul meu de Jiu,

Șin

palcovnicul Buseu,

Que se 'mbată tot mereu,
Și varsă că un muscal

În quât tvece peste mal:
Voi din Râmnicul sărat
Que cazaci aţi botezat,
Naşi de mucu lui Sovarot
Bardii lui 'Trandafirof:
Argeşeni,

C Ampulungeni :

Voi livenţii mei Olteni

Strănepoţi de roșiori,
De Fustași şi verdişori;
Voi, bădiță Moldoveni,
Scumpii

mei

Bassarabeni,

Ai siretului copii,
Căllăraşi de bidivii,
Moşoroiu ce vă culcaţi
Și Movilă vă sculaţi
Bine quă scăpai de muse,
De lelițe din Parnas,
Quând în manta quând în bluse,
Și de globa de Pegas!

Aid să tragem din vidră
Că moșii d'o dinidră,
Să întindem pe românie
A cordă de [listorie.

Voi aţi fost Musele melle,
Voi conducătâre stelle.
V.
la spuneţi cum
Que

taliă,

figura

'1 chiamă
și însuşi

și quine-i Cavallerul
cursierul

In tâte ne rechiamă p'eroul împlinit
Al Manciei celebre leit şi licluit?
Que
Que
Que

sfidă munţii, codrii, şi mările sărate
'm cap şi a luat lumea, și văile străbate;
din Paris la London, din London la Stambul

Şi din stambul la Roma,

de intrige sătul

Allergă cu credință, turbat de sacra sete
Să ia putere nouă să dea pe toţi pe bete;

Sapare

în România,

şi fărd friu în bot

A Dunăre o trece cu albul seu — nu n not. -——
Ci drept pe pod de vase que pole să miți culce

'fot pe urechia aea muscal

și Turtă-Dulce?
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Quin! quine-i
A Dunăre-o
Sl vadă şi
De que-a să

cavallerul que fără friii în bot
trece cu albul sei — nu n not,—
Românii şi toți se mi se mire
dea dintr'ânsul şi de smeeascai fire?
VI.

In van

quă

nume

inconit,

n'are,

neseiut

Şi vine și se duce de toţi necunoscut:
In cartea anonymă către imperator (1)
În littere pestriţe & 'nscris nemuritor.
El dă consilie 'malte la Regi şi la Regine
Și planuri peste planuri quât nu te mai poți ţine;
Imparte, partea-şi face, şi chiar că, din senin

o idee, și mii altele "i vin.

Trăsnesce

geniu

O geniu,

mare!

cun

pus

ochiu

la făină

Cu altul la slănină.
din întunerec

Precum

a răsărit

lumina

Assemenea din ochiu-ţi que fulgeră idei
Es rade de consilliu que inimi şi de lei
Și de 'mpăraţi rischiard spre a lumii căpuire
Cu

spusa

pa

ta

turtă

șa

Dacii împărțire.

VII.
Și voi fărd astâmpăr, mari mici conspiratori,
De ieri de adi, de mâine şi toţi quei fiitori,
Aflaţi şi căseaţi gura qud Prodele'mi & mare
E comunist d'aqueia, que semeni nu mai are
«Nimica de la mine, al tău se fie al meu»
E singura-i devisă și singur Dumnedeu,
Cu
Cu

quare
inima

(). La

1854

?n revoluţii și pînd
sa plină, cu punga
appări

'n gât s'alfundă
sa rotundă.

o epistolă anonymă

către

imperatorul Fran-

cesilor, în care'i da consiliu să restabile Regatul Poloniei şi săl dotese cu Moldo-valachia,

Şi se revoltă ?n contra: a cui? mă întrebaţi. —

A vâstră miserabili Poloni ce emigraţi.
Şi daquă tot Țiganul 'şi laudă ciocanul,
?
De que el să nu aibă nici drept quât și 'Ţiganul
Ba are şi
S'avântă,
Si dup'a
Quăci...

pre are; pe toți vă pune jos,
se rotâsă, se 'nfige bătăios,
sea credinţă şi lege vă învinge;
bagă mâna "n miere, şi degetul

"și linge,

Şi iarăşi o mai bagă, şi iarăşi o mai linge,
'nvinge.
Şi tot pe voi desculți vă înfrânge şi vă
Bătaia

el şi-o face

pe

turta

să, so

sciți

(1)
Canallie que sunteţi Polleaci afurisiţi.

pune piciorul,
Pe lemne, scânduri putredi el nu
cu vaporul.
merge
quând
Adi merge lumea iute
mulţi Czari
daqua
quât
de
La Czar nu se repede,
ogari.
pe
muţă
"|. asmut ca vânătorul que-am
mure.
în
virit
Attunci îl crede ciulă sau urs
fera € 'n pădure.
Și nui tocmesce pellea quând
pârlitur o scot;
Și quând “Purcii la Istru pe
nară sau de boi;
Si stau săi puiă lanţul de
s'avântă
Că cugetul atiuncea el repede

crucea sfântă,
Si sabia o scâte, şi'și face.
ca pe bă
Şimcrăcăn6dă smeul căllare
sait ospăț,
Și uită, desmierdare, repaos
Și sânge rOşior
Pusderie din fuior,
Visâză ; şi o plecă ca fulgerul

Dar, uite, o Nanie!

qud

de tare...

stette d'a 'neăllare! —

după legea să, —
Și-adduse piet aminte qud
— nu pâte încăllică, —
De Domni, de 'mpăraţi lege
tuns, or tirnuit
De nu va fi "nainte or
diplomă namit.
De cavaller în formă cu
DI
(2). Expresia

coteriei ânsuși.
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VII.
Descalică îndată; feerică cetate
Sultanilor o lassă; și în marea-i pietate
O plecă drept la Romă cu totul repentii.
De primele-i p&ceate ; şi umil ticăit

Cășună drept în casă şi mystică și sântă.
Cu mâna la căciulă cu inima înfrântă:
«Al meu

general!»

dice,

către

faimosul

cap

<Al negrelor legiâne şi rase cocianu napi,
Al mei general! ccă sânt diea quea perdută!
Ci sacra-ţi

disciplină,

puterea-ți

Ma 'ntors la callea dreptă;

nevădută

și cerbul n'a dorit

A apelor sorginte precum eu sunt topit
Să fiu sub ascultare-ţi din punct și din
virgulă,
Să fiu pe lungă tine, mai jos de quât
o nullă.

«Voiu face să mă credă tot omul păecătos

«Quă ast-fel cum m& vede de nalt și uscăcios
«Tot semne şi prodige din mine dau şi
sboră;

«Minuni

tot de

acellea că în timpi

d'o

dinidră,

»Păressimi cu profanii; iar cu ai tăi
soldați
«Petreceri carnavale că frați adevăraţi!

«Și spre

uimirea

lumii,

în ori-ce

di voiu

merge

«(Să dicem) la confessă que chiar și
crime şterge,

«Dar

scii după

«Sau...

candne,

făra

mărturisi

que să le mai spunem?

Pricepi făra vorbi.

«Voiu face quă credu tste și quelle
răposate

«Și quâte nu credi singur, și quelle
"ncoronate ;
«Nu voiu lua cu mine soldați
a mă urmă

«De quât tot pui de lelle făcuţi a
te ascultă.
«Relaţii să nu scrie de quât. cu
credincioşii

«Cu orbii din systemă; să
fug de peccătoșii
«Que scotocesc să scie și
ei quâte noi scim,

«Que

“și viră și ei nasul în quâte

noi dorim.
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IX.

«Drept. preţ l'a mea credinţă şi rugi și privighere
« Comandă, şi voiu face a armelor vegliere
«Ş'apoi

dă-mi

lovitura

quea

plină de myster

«Şi sacra'ți acoladă de 'nireguţi cavaller.
«Să
«Să

pot chiar după lege eşi la luptă drâptă
dau şi pe la spate și în quei que nu ni

aşteptă.

«Insuflă-mi cu spiritul aquellei dibăcii
«Que "'nfruntă însuşi cuget şi tote quâte scii.
«Dă-mi

cheiea

que

deschide

şi quelle mai

secrete

«Și facce nevilisibil să intri 'n cabinete:
«La. Beciu, la Nesselrode, la Anglul Aberdin,
«Şi pîn'la doctrinarul şi pașa-Saladin
«Și 6nsuși pînla Magul que singur adi domnesce

«In Orient cu o vargă lucrată, englesesce.
«Quăci iînima'mi quere şi 'mi quere 'nilăcărat,
«Să puiu şi eu biet mân'a p'o irență de regat,

«Am dis şi qie o trânţă, quăci tâte 's vanitate
«Şi lucruri trecătore venite din păcate!
«Si nu'l dorese de alta, de quât spre al
«De quâte ereticii să cerc'ai insultă,

scăpă

«De libertăţi, și alte cercări dievolesci
«Numite constituţii și fapte omenesci.
«Spre

aqueasta

ţi voiu

quere

a talle legiâne

«Să viă să aşede, şi reguli şi canone.
«Să

crâscă

a junime

«Quăei jugul —

la jug

a sulieri

que & dreplul—o

facce a se şfinf),

«Îî taie limbuţia, şi 6rbă că și mută
«Din legăn păn'la gr6pă pe placu-ne făcută
«Ne dă nouă tot bunul pe lipsa que le o dăm,
«Averi, moşii, viaţă pe vânturi que cântăm ;
«Si ?n lume ne nfigem, domnim cu bună pace
«Legăm,

nodăm,

și

facem

cum

nu

se

mai

desface.
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«Și sciu proverbul
«Și nătăreu

nostru:

€ justul

—

Astuţul nau e tout,

Que

'mpunge

nu

€ bont> ...»

X.

A dis —

Și generalul și fiiu adevărat

Mintorului Loyola. (celebru r&posat),
Miratu-s'a de mintea şi multa "'nţelepciune
Evoul și prode în quât a dis minune!
Precum o dinidră faimosul cavaller
Que nemuri și Mancia si chiar pe Scutier
Și pe Cervate însuși, cu spadă fărd spadă
Luo chirotonia și intrega accoladă
Din mâna strălucită aquellui castillan
Dibaciii la tîrnuire, de şi fără ciocan (2)
Que

gurele

profane

dicea

qud

vindea

tuică

Și cepă şi lulele și dres de nevăstuică,
Sai qud era pe faciă un simplu kârciumar
lar bietele princese un fel de barabar ;

Assemenea șacuma eroul dumnea-vâstră
Cu voiea Dumnea-vâstră
Din cap pînă în picidre fu consacrat forma]
Celebrului Loyola de fiiu spiritual,
Și cavaler

de

ordin

să lege să deslege.

Cu drept să facă tâte şi chiar fără-de-lege.
Se dicu.—Dar quine scie qud Paladinul meu
Pută se aibă ondrea que-abia o creduiu eu?
Se dice quă laqueasta ceromonie importantă
Sallară cameriera și chiar o guvernantă,
A eminenţiei salle precum șun nepoțel
Cun muc de luminare în chip de mărturel.

() Le dau la unii cavaleri şi quâte-va lovituri de ciocan ; îniţia-

torul lui Don
de minune.

Chişotte

n'avea, ciocan

precum

se

scie, dar

tîrnuia
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W'o fi una că asta, apoi 6 iucru mare!
Qusci ast-fel de ondre nu € de fie-quare:
Calicii şi desculţii nici morţi n'au luminări
Necum

de vii să

Sunt lucruri mari
Qusci

ast-fel

aibă

aquest

promise,

de persâne

fel de

tractări, —

şi ferbe quevă 'n 6lă

nu

stau

cu

mâna

gslă.

XI.
Spre

a lua

Din Roma

parolă

(«) la Beciu

a purcede

a s'affişiă,

şi Marea

Și la Bebek cu carte, cu
Que porţi verigi deschide

a sfidă

semne, cu putere
cu vrere cu nevrere

A fi da ben venuto şi frater, Jesuit,
Spălat d'ale trecute că untul curățit,
Da cavaller cu baier s'addârmă reua sortă,
Și pe la pași rigeale, şi chiar la 'nalta portă
A'i
Ai

fi deschisă callea, cinbuk
fi vădut cartea cu gravul

a'l ascepiă,
esală,;

A fi suit la gradul que

'ncepe de la n6dă

Cu

ântâiu

dreptul

că să pârte

şi 'ntâiu o câdă

De cal sau și de vulpe, sau și de Suiiari
Că unul que are rangul de baș-mamamuși ;
A fi numit în fine din fir şi pînă în aţă
Pe port și după lacă
Ca tot ce 'mpumnă lancea de cavaller erant;
A fi numit cu o vorbă de general vacant

Si fără soldățime, și başu-năfelea, pote,
Că quât “ţi ai șierge ochiul se rasoliră î6te
In nu

seiu

quâte,

dille,

şi treba

IYaquillea. 'nainte îi merse

() Vedi

nota I. ia capătul

găitan

napvistan,

poemei.

1
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XII.
Que-i

mai

lipsesce—acuma

eroului

și prode

De Tavola întinsă să, fie dupe mode? —
O bellă 'mteresantă, un que que n'a mai stat
La ochi şi la sprâncene, la port și la âmblat.
Amorul intră ?n reguli; qudci este barieră
Que nu se pâte trece la armelor carrieră,

Eroul daqua n'are și Dulcinea să
Pe quare să o pâtă în luptă invocă,
Pe quare să se jure quând are să 'mplinâscă
O faptă destinată şi dracii să uimâscă.
Se 'namord vedi bine; și dama que ochi
Fu blonda Polonie făcută a domni
Pe inima-i, în peptu-i, pe cugetele salle
In somnu-i, aevea. în glori6sa-i calle.
E bella poloniă! şi geme greu sub jug.
În zornetul de ferre, Vampiri sângele-i sug;

Fermecătorul Ursiei o ţine în catene;
Un văl de plumb appesă pe langidile-i gene;
Hegina și 'n suspinuri, şi n manta sa de luttu (1)
Cumplitul

da

mojică

o flagellă

cu

enut,

Și quine nu suspină, cui inima nu-i plânge ?
De lunga-i suferință, de lacrăme de sânge ?
Toţi vor

a ei scăpare,

toți libertatea

ei

Toţi sângele să'şi verse allârgă paralei.
Eroul nostru ânsă e foc inim'albastră.
Leit. regele Iudeii que bate la ferestră
Și "și cântă judăneşce și-și spune al seu dor
Dilectei tîrnuite în focul de amor.
Și nu € 'ncai amorul să fii cum să fiă:
Ca

culme

peste

() Dolliu, negrelle.

tâte,

& mare

pelosie !
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Quăci

prodele

mi-i

este gelos fârte gelos;

Nici turcul 'n diua d'astă-di, nici tigru furios
Nu
Că

simte foc mai mare nici urra mai țestâsă
Paladinul nostru cu inimidra stârsă,
El va peste cap lumea sallerge a muri

Să-i scape Dulcinea şi el să fie aqui
In drept

de mărturie

cu dresurile

sâlle,

Quât glonţul nu” ajunge în gloriâsa-i calle,
Nici Dracul de amiadă, nici fulger din senin,
Qudci fratorii

din

carte

"i-ai dat cuvânt

deplin.

Șapoi quine nu scie şi 'n țârra Românâscă
Proverbul: toți să moră și Manea să trăiască?
Să. moră,

quă

seris este la ori-que luptături.

Fruntaşii se ia gldnţe, dibacii prăjituri.
El vă dar după

reguli

să fie ginerică,

Cu flârea la căciulă și fără nici o frică;
Să stea numai de facă în pept cu al seu amor,
Quând alţii sbier se luptă, quând alţii gem și mor.

A lui și nu a altui Polonia scăpată
S'allerge drept in braţe-i ducilă 'namorată.
Să plece din nou capul, să scie de bărbat,
Și jugul nou s'adâre, genunchele plecat;
Polonia să fiă a lui proprietate;

Quăci, sclav a fi de voie € ânsuși libertate.
XIII.

Aquestea după lege se sciu que se mai dici?
Nu 'ncape îndoială de quât la eretici.
Qua

să 'mplin6scă

ânsă

o lege și mai

mare,

Eroul nu începe a armelor cărrare,
Și chiamă mărturie, Raiu, Iadu, Cer şi pământ
Și face solemnelul teribil jurământ:
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«Nici pâine, nici tu sare, nici picu
«Pe masă cum se cadesă nu mai

«Cămașa

să nu schimbe

de băutură
bage n gură;

că lucru quel d'ântâiu;

«Urechia să nu puiă pe crâmpu de căpălâiu
;
«Pe ochi să nu se spele, pe mâini și pe
picidre,

«Și
«Și
«Să
«Ci

tâte
mai
nu
frâi

<Qusci

să le facă jurat da din căllare,
vârtos nici ânsuși de micul mitutel
serie descalic nici ânsuși pentru el.
și abstinenţă de tâte pîn'la una,

ast-fel

vine

harul

celenghiul

sau

cununa

«Nici faca sa ridentă sarate unde vă;
«Ci trăsnete și plesnet, Chioruș a se uită,
«Și tote pînă n diua quând Bella-i resbunată

«Eşi-va, înainte-i

pe

gustu-i

adornată ;

(Quăci el are și gustul al seu particular
Clocit cu mare artă Și 1 ţine în buzunar;
El va so ncercellede c'o gemină perec
he:
Moldova să'i atârne do parte la urechie,

Valachia

de alta;

Ungaria

o las:

lar biata Bucovină,
Fiind quă e vecină
Și chiar Bassarabia să îi spândure de
nas).
«Aquest fel și nu alt-fel, o bellă adora
tă !
<Eși-vei înainte'mi în diua destinată,
«In qiua nunţii tale, la patul nupţial
«Și eu să mii descalicu, cum sânt
și marțial

«De

pulbere,

de arme

de sus pînd jos

«Nici nas să mi se vadă, venind

«Aquesia”i jurământul

«Și
«Să

cu himea

tâtă

facu și mai teribil... să perdu
nu'mi

dică

pe nume,

glorie,

de la victorie...

S'ajungu

în facă,

şi o mustață!
un...

Nici Joie mai terribil pe siyge n'a
jurat

democrat!

|
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XIV
Acum que'i mai lipsesce? Dar quând sciă
Să spuie, să pricâpă şi el que & şofranul,

mocanul

Să sciți și voi Mananii que n'aţi fost cavalleri
Nici marţiali vro dată, ba nici romantieri?
Spune'ţi,

deh!

que'i

lipsesce?

voi plâvă

și tărrână

Que Cartea-Pribegiei nici np'aţi luat în mână!
O prostilor que sunteți! Quând dicu un cavaller,
Voi cată să 'nţellegeţi pe loc ș'un. scutier.
Quă-e lege cunoscută,
Și regulă sciută;
E 'n fabulă Asinul, e Martie în post;
E Fantele cu Riga que toţi îl sciu de rost;
E păcală
Cu Tândală;
E vladică cu Diacon,
General cu Ajutant,
Aţi priceput acuma? V& spuiu pe românesce
Scutierul îi lipsesce;

Și d'aea șa mea rimă tot umblă vagabondă
In colo şi 'ncâce pe reguli'saribondă,
Și "1 cală dupe datini cam scund și cam burtos,
Dar Paladinul nostru îl află cam ghiebos ;
Și plin de marafeturi și pr6 bătut la minte ;
Quând ride îți rînjasce, quă se sumete în dinte.

Și are și patentă și el de la Bebecu (1)
Şi semne de aquellea que'n lume mare trecu.
El astă carrieră
(1). Bebecul se află
unde eră un collegiu
putevc în “Turcia,

n'o începeă

că Pancea;

pe Bosfor în vecinătatea Constantinopolei,
dirigiat un cap de jesuiţi que avea. mare
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Pe el nu] chiamă Sanco, qui îi dice Nenea
Sub consolii drăciei din leşi, din Bucuresci
A

"ntors

dulapuri

summă

pe reguli

tatăresci.

De vor tăcea Românii

țestoşi de gelosie,

Poteci,

vă es de

cărări

ascunse

Oancea.

mărturie.

Quăci ușele secrete şi scările din dos
Vădutul au adessea pitişi și mai ghiehos;
Şapoi un biet fircoonie que-i dicu Naţionarul
V'astupă la toţi gura quând umilă buzunarul
Nu tac nici Dracii astă-di, ci adevărul dicu
Și Negru Aghiuţă și chiar Gin-Bimbiricu.
In Orient

Ca Calcha
A practicat
Que Turcii
Cu aquesta
E în mare

pe

unde

domnesc

fermecătorii

și Ismeno de quând cu stravroforii
la schâla aquellui Pehlivan,
gură-cască, toţi Turcii i dicu Șaitan.
Paladinul eroul men și duce
cardaşie și frate bun de cruce.

A fost—d'a fost vr'o dată—de quând cu moșii vechi

Quând ângerii cu bolduri si cu divine strechi
Sculă la luptă dreptă crestini cu micu cu mare,

Călugărul cu laicu, pedestru și căllare
Spre a batte vrăjitorii și vracii ciarlatani,

Șa conjură pe Dracul și chiar din Cipriani,
Pe quând nu eră pace cu om que schimbă
legea
Nici nu ferbea într'o oală ondrea cu sperlegea;

Dar astădi este licit Sperjurii eu Sfinţoii
Să nu se mai
Și după legea

încaiere că câinii cu cotoii ;
nucă, și ânsuși după placn

Nu 'ntârdid tingirea să dea peste capacu.
In bot se sărutară,

Concordie jurară,
S'altuncea

Pehlivanul

Ve Oancea

scutierul, (ihiebosul lombordon.

îi scâsse

drept

plocon
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Și ast-fel cartea idtă attunci o scotociră
Să "şi dea și quâte un nume; şi ast-fel se 'nvoiră
Ca unul pentru setea și focul ardător
Și scurgerea

luminei

în marele

său

dor,

Să fiă nuou Tândală,
Iar quel-alt Păcală,
Ca unul que are rolul de scutier stârcit
Și colțul de rânjire, şi statul de 'Thersit.
XV.
AflO pe scutierul; ci tot îi mai lipsesce
Un mag plin de putere que varga “ţi învârtesce

Si 'ncântă și descântă și Domni și Impărați
Si fesrică victime, desterică "'nferraţi.
Il află şi p'aquesta, qudci sorta îi e bună;.

Cutedători ajută a 6rbă de Fortună.
Si mai

vârtos

papeţii,

quând

se mai

pun

şi ei,

Și dracii cu colacii îţi vin ca nisce smei:
Ca ângeri te încongiură şi “ţi dau tot ajutorul,
Nici pâtra nici
Ci

ț&păn

să

gunoiul

"'ncallici

să

să

nu

stai

ca

[i frângă

piciorul,

Fă&tu-frumos,

Și Leul și Balaur să 'și stârcă untul jos.
Ci s'aibi deschisă callea şi pretutindeni parte,
Ca tâte să se facă din reguli dup carte.
Bătrânul

Calidoniu,

celebru

mag

mistreţu

Que tot dintr'o căldare și tot cun făcălețu
Din clocote mi “ţi scâse tractate unul și unul
Que

smulg

la Bassarabii

quând

Franca

dă cu tunul,

Si dirdâie de frică ostirile rusesci ;
Tractatele că aquellea' că quel din Bucuresci.
Că quel din Andrinopol quând ciuma şi cholera
Stingea

la muscălime

mai

mult şi de quât

guerra:
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Sapoi

Balta-limanul que da și răpăiă

Si in "Țarigrad d'a dreptul drum
neted deschidea,
Quând Ungurul făcusse pe Nemţu
de o sfeclisse,
Si Purcul eră tare-—Românul 7]
întârisse ;

Aquellașu magu, trecutul prin apă
și prin focu
Que scâse atâtea allea (de parte de
ast locu).

Precum pe Catârgiul que despuiă
cu steagu,
In callea aventurâsă de cavaller
pribeagu
Si smirna speriasse p'uscat ca
și pe mare,
De faptele'i faimâse p'ascuns și
amiadă. mare.
In van diregători șarmate Vallu
ngă,

Quăci magul il dressesse ş'occult
îl appără.
O dată din păecate un paşe se nnme
sce
Să puiă pe el mâna, și în dată
înțellesse

Cu

quin'avea

d'a facce;

qusci

val

vârtej

cădu;

Si curățel qua. argintul 'Tilharul
appăru 1)
Minuni că d'abde astea în ori quare
cetate,
Si 'n ori-que di cu sute sunt fârte
repetate
Ori-unde Magul pune vrun semn
u a se arăta

Dar fi chiar o trență drept
steagu a flutură;
Qudci unul este Magul celeb
ru Calidoniu,
I/al lui nume se 'nchină
întregul Pandemoniu :
De ori-que neam şi lege,
Judan sau Taușan,
Baiă, fugar or sudit Tilhar
s6ă Calpuzan,
Ferice e de dânsul, de "1
va prolege magul,

Si vai de omul
Nici

Turcii

păcii que nu îi adâră

numai

pupa

vrun

locu

sâu

De vor cătă câ tonţii să ţiiă
de dovlet

De

nu

se vor

convinge

d'a Magului

pragul.
vr'un

putință,

Si vor cerca să şi ție a lor
independință.
Vedi

nota

II].

husmet
.
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Hei bine,

Magul

ăsta

p'al

Luatul-a supt umbra-i

nostru

cavaller

ca şi pe Scutier.

Si tare "i promisse și mâna și ajutorul
De Gentilman parolă, să "i fiă protectorul,
La ori-que întreprinderi occult şi nevădut ;

Quăci au urdit să facă que nu sa mai făcut,
Un

fel de Kiulaf mare

pe

Șal Franciei imperiale

capul

șal Turciei

cu masca

cărdăşiei.

XVI.

Se dice qud atiuncea şi Oancea-ăl prefăcut
Que

Dracul

Si în mână

şi nu

altul

scuipă

de la făcut

Que scie quă adi Boul
Mai bine îi de quât oul,
que lucesce de locu nu e păree

Ci întrega realitate şi lucru la vedere;
Se dice quă attuncea, spre a fi assigurat,
Querii mai din "nainte, că lucru. regulat,

Să vadă insulica,
Qudci

şi fiă quât de mică,

sigur a fi astădi,

pe

mâine

nu

ne

strică.

Si qusci acuma timpii sunt răpedi, forte iuți
Quând adi învață carte și orbi, și surdi și muţi;
Adi scutier e omul que e n Kyrernistlă
lar nu

un

cască

gură,

que

stă pe pricopselă.

Imbăierat cu carmeni şi n sân cu un talisman
Mai mult de quât Tadeo sallesse cun caftan,
C'un fel de papă-tace; dar speră la mai mare;
Quăei

nu

umbla

prin

tină

ori-quine

e căllare,

S'apoi nu-ji are un socru que lucră de la Beciu
De

unde

'Turtă-dulce

Din insulă acuma,
Fillette,

undiţi,

se câce

și cumpără

plase,

d'acolo

în ghiveciu,

şi vinde,
lung întinde

70

In ramur fârte 'ntinse que trecu şi peste Prut;
Si pesci mulţi și varii întrânsele au cădut.
Dar pescii tonţi ca dânșii, dar pescii prinși o dată
Sunt numai de mâncare cu salcă preparată,
O juni! nu fiți ca pescii la curse millione ;
Quăci Oancea de v'o prinde, pe toţi vă dă plocâne
;
La

voi

nici

nu

se

uită,

el vă

scoici

nestimate

Spre a închelbără, cerceii Miresei liberate ;

Sau, cum va batie vântul, Manteanu or Băltăre
tu
Așa să 'mi vadducă grămadă în coteţu.

XVII
Hei mucu de lumânare! Șun pumnu dreptu
în cocâşă
Cântaiu şi eu odată pe cavaller gog6şă.!
Dar unde e batăllia? Dar unde fapte crunţi
?
Dar unde epissde prin selbe şi prin munţi?
— De vreţi de d'alde astea, vă duceţi in
Crimeea,
Pe placul dumnea-vâstră vă faceţi epapee
a;
Vorbiţi de Arganauţi, de Iasson de Theseu,

De Media,

Cochida de moșii lui Atreu,
De Taur, de Balaur,
Si de tunsuri de aur.
Ci adi e altă carte que Nâmţul ne-a învăţat
«Să bagi şi ?n buzunare quând punga sa umfial»
,

Si făro a mai bea vinul de unde Brâsca
chintă,
Să "nvingi fără bătaie, să nu descarci o
flintă,

Să mâră quine more sei quine a trăit,
Si tu quel de la c6dă să fii mai folosit.

Fermecătorii astădi își facu trebile 'n mare,
Si daea și eu pe dânșii îmi "i cânt de lumina
re
mi place tuvta- dulce, și adi la umbra
sa
Imi sbârniiu

(D'a fi avâna vr'o umbră)
biata diblă s& pot înaintă.

1ii
Poet făiu m&uc mare, şi unde-a fi, să fie
De nu mai mult, Țrcounicu ajungu la Bărăţie.
XVIII
Să n'așteptaţi

la cânturi

sau

deci de rapsodii,

Precum făcea păgânii quând stă de poesii.
Eu 'mi am alles eroii, tot unul și tot. unul,
Que

fără nici o luptă

bunul,

să scie mâncă

Si daqua nu sunt sângiuri nici morți nici
Poem'a 'mi se termină cu vii şi fericiţi.

schilăviţi,

poţi să cumperi eftin, eu cred quă e mai bine;
poţi să faci mai facil, de greu nu te mai ţine:
vă o muieruscă, que încape a suspina?

Quând
Quând
Quând

Quând porţile 's deschise, assalturi numai da.
Mulţi au o mâncărime și mor să vadă sânge,
Părinţi,

amante

'n dolliu,

o mumă

Si famete licnită, şi morburi

que

greu

plânge,

și măcel,

Incendiuri, cenușe, catene de resbel,
Și vergini violate, ecube în sclavie,
Ori d'alde Clitemnestre que pot şi în văduvie,

Ulliși, E nei, tempeste, Caribde şi Cyelopi,
Sau, şi mai rău :—privaţii şi chin de Penelopi!
Que

arde

'n patul

văduv,

de vie se topesce,

Cui ochii îi se scurge — în quât, Dâmne feresce!
Eu fug d'aste descripţii, de sângeros noroiu,

De quâte allea tâte que
Si ducă-se cu norii; vă

facu părul vâlvoin.
scap pe Dumneavâstră.

Qubci adi păgânătatea. nu face legea n6stră,
Adi legea o protege d'o parle Han-Tatar,
De alta o lumină papetii că cun far.
Adi quând âncepi un lucru, pe mâine se termină;
Pui

viță şi bei vinul,

şi chiar

fărd grădină,
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Numai

st aibi

Orumbra

cu tine în locu

Loyolii,

de

Dumnedeu

or, quea que n'am

eu,

Pe Magul Callidoniu.—Dar p'aea
altă, Nene,
O ai pe cum se vede, De mi
te umili în pene?
— Ba nici pe quea altă; mă
sciți şi după mers,

De quât să fiă vorba, să 'mi facu
şi bietul vers.
Ci cum

avuiu

ondrea

SE fiu cu amândouă;

vam

spus

qud

Qudci un poet că mine, c'0 verv
ă
Și pîn'la cucuiata se pote cocoţ
ă.

La Beciu am
Quând

cred,

Si mam

am

și sper cu sicuranță
qua

speranță

a mea,

dresuri bune și mai vârtos la Roma
,

cum

vedeți tote, întocmai

luat cu bine cu Magi,

ca și Thoma,

cu doctrinari,

Cu toţi que au putere, cu Jesui
ţi, 'Tatari.
Eroul meu o pl6că, şi are que
doresce
Si capetul poemii aqui e pr6
firesce.

XIX
Ba nu e terminată!
Si de

pucine

Muscalu

fapte

quăci cată să vorbim
que

am

vEdut

și scim.

'nchielbărasse aquea, faimâsă

cstă

Numită numai bine cu mume
de cruciată,
Compusă tot de țanţoși coch
inţi determinaţi,
Que zornăia custura tot Iredi
și nemâncați.
La buţi și la butdie, la sticle,
la pahare
Mi “ţi stă ca în gura puseei,
apprinşi de curagiu mare
Dibaci la scotocire, și pe
muscali pălia :
Quăci nappucă să pice. şi
el pe locu găsiă.

Hei bine! Paladinul cărdașiu cu
Pehlivanul
Mai jos nu se lăssară și ncin
serd colanul.

Colan

ce făcii

cela d'ovrei şi de seopiţi,

De quâte naţii t6te. și chiar și
de bandiți,
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D'o

parte,

biata cruce,

de alta biata Lună,

Si lancea și custura de ambe părți resună;
D'o parte vedi un iată leit că un cruciat;
De alta, vedi pe fiiul lunaticu căciulat.
Și gratulând de mumă pe tat-său pe iurcesce,
Que și el nu se lassă si 'njură muschicesce ;

lar mai târdiu şi tată, şi Pehlivan și fiiu
Sunt destinaţi să facă un mare vai, și chiu.
Pe tată "1 dă Muscalul la Nâmţu de bun spion,
lar Pehlivanu-i

sedsse

pe

fiiul drept plocon,

Cu quare să dospâscă o lege marţiale, (1)
Să n'aibă que mai dice a ordine legale.
S'apoi

quând

este vorba

Quât pote turtă-dulce,

de sângiuri,

dibăcie

Galiţia o scie.
XX

Dar

spre a freca ridichiea Muscalului

de

plin

Nu s'avrestă aquillea al nostru Paladin.
Din posturi, din veghiere, din aspră închinăciune
Îi mai plesni prin minte să facă o legiune
De unul și toi unul, alleși tot după dinţi

Nu

că Cruciații aia de Slavi și de cochinţi,

Si pentru quă alleșii nu sunt ca toţi chiemaţii
Ci prea puţini la număr-—-așa ne spun şi Fraţii;
D'aquea legiunea e âncă la început:

Se află generalul, soldaţi nu s'a vădut
Si generalul scâse în locu de legiune
Să facă o Bărăţie şi locu de rugăciune
Prin quare să "ți adducă,
La. Raiu pe callea dreptă
(0 Vedi Nota IV.

ied, i€dă, capră, ţapu
cu pătura în capu,

,
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In Șumla.

'n Bulgărime

e propaganda

mare,

Biserica errantă, biserică căllare,
De cascaval, de brândă, şi Jesuiţi quât vrei.
Popime ca aqueia, tot sfinți fâră femei,
Bulgarul,

Loyola,
Pe

Sirbul,

Paladinul

strade

adi

cu

Grecul

ca păcc&toşi

aşteptă

să-i dea pe callea dreptă,
steagul,

adi sbiară

la minuni

Processii ne ?'ncetate, căntări şi rugăciuni.
Adi Șumla n'are frică să puţă îngalată
Qudci tâtă e stropită cu apă d'a sărată.
E drept qud la biserici diavolii nu facu,
Dar Paladinul nostru—-se pote eu so tacu?
Făcu una şi bună să-i fiă de pomană !
Bulgarilor

să ploă

din cer numai

la mană.

Cu cavalleri ca ăsta și Turcii se sfinţescu,
Si muscălimea tâtă o sting so potopescu,

De dragoste "și făcurd cu mai toţi Christianii.

Quăci ast-fel de lipice au mai toți Pehlivanii.
XXI
Apoi
Quât

daqua, eroul 'mi e aşa de pietos.
Codofred, Enea remân cu totul jos.

Que n'are să aștepte în callea bătăliei?

Timbane,

ciamparalle

și pana

Historiei

Si versuri dalle melle, legende fel de fel.
Te uită numai in ochii și vedi que dă din el.
Cu tâte quă Eroul, credință de I.oyola
Si de sfintoiu de frunte și a dat onest parola,
Quă în tote quâte face e pr6 ne'nteresat
Si quă ferâscă Domnul! el nu e de
regat,
Ci are un unchiu C'aqueia cârunt cu minte
mare
C'un fiiu que nu așteptă de quât o
'ncoronare:
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Si qud

ori-que

victorii

Si el nu se încarcă de

vor fi pe sema,

lor

quât cu chin cu dor;

Dar quine se 'nchină la lipsă şi la chinuri,
La viaţă umilită, la rugi și la suspinuri,
Aquellui pînă în urmă prin semne și minuni,

Îi pică partea bună, îi ploă la cununi;
Si quine de la Roma

începe a sa calle

Nu merge nici descinde ca Racul sau la valle.
S'apoi quine scie secrete ceresci
Ascunse, nepătrunse de mintele omenesci?

D'o dată——quine

seie?—$i unchişorul more

Si ânsuși Verişorul în di bună cu sore:
Quăci ast-fel de quând
Quând

sfinţii pentru

lumea minunile se facu

tine se râgă

și nu

tacu

Ori-quine stă în calle ţi e mare ereticu
Ca Paravatul ânsuşi, şi more că Enricu..
lar ţie ţi merge bine, cum speră și Eroul

Si Oancea que nu 'nghite tinţar, da înghite Boul
De va muri dar unchiul șal lui moștenitor,
Nepotul e aquillea de sus cu ajutor.
Si culpa & aqueilui que cască şi mi "ţi more,
Quând masa e întinsă şi i invită la mâncare.
XXII
Dar mai uitasem una;

nu cred so devinaţi

Şi cată so spuiă singur, qud surd 'a vă 'ncercaţi.
Eroul, Unchiul, Vărul, și Ensuşi Pehlivanul

Cu tâtă synodia cu toţi şi-aii dat planul:
Qud de va vrea și cerul precum dorescu și ei,
Să scape Polonia de jugu, de urşi și smei,
Și de vor curăţi-o

pe placule

*n baie,

Attunci s'o curtănâscă că moşul pe Brăzae;
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Qudci quel d'ântâiu act publicu din noul
lor regat
Va, fi să nu mai lase picior de emigrat
A mai intră să spurce Polonia regale;
Quci au s'o înțorțolede leit. că p'o giama
lă,
Erou 'n gelosia-i € pre prepuitor
Quă pâte-a sa consârte de marele
său dor
I/atâţia fii que plânge amar neconsolat
ă,

De mortea le cumplită, de viaţa disperată,
Va fi leit că o mamă cu quei que n'au
crepat.
De fâme, persecuții, și sper adevărat
Să aibă -şi ei mamă, să aibă și ei țerră
Apoi quând este vorba de focul de
amor,
Putea-va Polonia, să aibă și alt dor
De quât d'al ei consorte și domnu
p'a ei voință

Pe inimă, pe cuget, cum quere
o credinţă?
Și iar quând fiă-quare va quere
înapoi
Averea, confiscată attunci vai de
noi

Famillia regală!
Cu

que

n

stânga

cu que dotăm
și în drepta,

corâna,
contessa

și barâna,

ȘI thronul și Altarul să stea în sus
și drept?

O!

quine

€ cu minte

aquella

FINE.

€ 'nţeleptu.

NOTE.
l.

Quând la 1830 Ludovicu Philippu a-veni la thron, 6menii din 1815 ai Sântei Alianțe se așteplă la o declarațid de resbel din partea unui rege revoluţionar și se

prepară a'i stă în contra. lar regele revoluţionar que abia
pusese mâna pe sceptru și quare n'avusese alt cuget de
quât scdlă tu să șed eu nu mai avea 'n minte de quât

cum să 'și assigure thronul.
Trimese dar soli la Englittera, Russia, Prussia și Viena.
Aquestui

din

urmă

ordonă

ca

mai

nainte

d'a

plecă la

missiunea sa, să se ducă

a dă o visită lui 'Taleyrană. Așă

se şi făcu.
lar Taleyrand,

că vulpea

que

sta

în visuine,

se speriă

qud un irimes din partea regelui revoluționar vine la dânsul. În quât nu

se așteptă

acum,

ca un păcătos

que

eră

quel pugin d'un exiliu eră sigur.
—hRegele 'mi a ordonat, îi dise trimisul, ca mai nainte
d'a pleca la Viena, să vin aţi dă o visilă.
—Mie!!!

strigă

diplomatul;

De

unde

mie

aqueasta 2...

și que să 'mi diei.
—Nimica de quât plec la Vienna.
Diplomatul, ca un 'Taleyrand que eră el, n'avea nevoie
de vorbe multe şi pricepi îndată qud Ludovicu Philippu
era un om que voiă să'i semene la minte: să facă que
ar fi făcut și el însuși quând sar fi vădut o dată rege;
12
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pricepi, qud revoluţionarul nu numai nu voesce a se expune
spre a se luă r&u cu 6meni, Sâniei Allianţe, ci âncă doresce

a fi bine cu dânşii şi ai assigură qud lucrurile tâte vor
remân€ în pace și în starea de mai nainte, întocmai
după

principiile,

systema

şi politica

Sântei

Alianțe.

—Bine, disse 'Taleyrand. — Ducându-te la Vienna, quea,
d'ântâiu vorbă, quând vei da ochii cu Meternich, în loc
de bună diua, nu uită săi dici: Cocor.
—Cum?
Coco.
Și atâta

tot?

— Atâta, și vei vede minunea.
Trimisul lui Ludovicu Philippu se credu mystificat şi re-

turnându-se la, rege

își ride de mine,
—Nu,

îi spuse

şi...

prorupse

regele;

qud diplomatul ăsta pe semne
surridând ; fă ce 'ţi a dis, dumi-

te la Vienna, și qi lui Meternich:
Plecă ambasadorul, şi ajungend la
de bună voinţă, ministerul austriac
wmileseă pe Franca revoluționară
nuoului

ei rege

întârcă nasul.
Ambasadorul

și

cu luminarea

Cocor,
Vienna nu vEdu semne
par'quă eră vorbit să
în persâna trimesului

cătă

oceasid

cum

să îi

frances queru voie a se înfăgișa la Caiser.

Nici un respuns nu'i detterră. — Mai repetă quererea
; aqueeași tăcere. O mai repetd de multe ori; și
în fine îi

accordară

o di și o oră quând

pentru quă unde eră
Să 0 rupă de toi.

pâte a

se arătă la curte

să fie, și Austriei nui

pr6 dă mâna

Ambasadorul dar, în mare uniformă cu o scortă
nu
merâsă şi convenabilă se presentă, la, ora indicată.
Nimeni ânsă în sallă de quât un secretar doi
de a treia
mână que se făcea quă nu sciu nimicu
de țevremonia
dillei.
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Stă ambasadorul Francei așteptând și preumblându-se
cu mâinile quând încrucișate pe pept quând în busunar,
și în pasurile-i largi uitându-se quând ţintă în grindă
(acolo eră plafond, dar noi dicem cum se dice grindă),
quând pe parquet.

Incepurd dupe vre o oră a veni și din ministri și din
Gmenii curţii quâte unul unul și făcându-se quă nu sciu
nici ei nimic de aquea ceremonie, și cătându-și fie-quare
d'alle salle.

În fine appare şi Caiserul din preună cu D. Meternich
d'allăturea. Nimeni ânsă nu se uită la ambasadorul Francei că și cum nici qu'ar fi fost acolo, şi ca şi cum Caiserul şi curtisanii veniseră

spre a se ocuppă de alte ques-

tiuni alle dillei.
Ambasadorul

se mai appropiă, şi tot nimeni nu

se uită,

la densul. Işi luo inima în dinţi de supărare şi se deter.
mind a facce şi queea que nu se cuvenea. Vine pînă lingă
Meternich la nasul monarchului. Tot în van. In fine apuco

să'l

pe Meternich

de bragu

vadă. Aquesta vrând

şi l trage cum să se întârcă

ne vrând

acum

cătă a se în-

târce, ânst tot cu indiferență şi preoccupai.
—Cocot ! îi dise încet Ambasadorul Francei.

—Aaa!!!
îndată

se

deschise Meternich și gura și ochii
plecă

cu

respect

la urechia

mari, şi

monarchului

şi "i

disse quevă.
—Aaa!!! făcu și Caiserul şi mai căscat, după cum eră
şi mai

blegu și se uită apoi

aer de

bună-voință făcând

la trimesul

Francei

semn a i se da

cu

un

onorile

cu-

venite.

De aqui înainte que-i mai păsă Sântei Allianţe de fostul
rege al Frangei, Carol X. Pentru un om nu se turbură
lumea, numai systema să nu se schimbe, numai interesele

potentaţilor să nu fiă attinse,
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Cocot

va

să dică:

sânt

al vostru,

să fiu, sânt omul Sântei Alianțe.
lutismul

în picidre,

sint qeea

ori-que

preț.

voiţi

naționalităţile sacrificațe, stinse de tot ;

tractatele de la 1815 în vigâre şi respectate

cu

que

Cocor va să dică abso-

Cocor din

partea

şi susținute

lui Ludovicu

Philippu

vrea să dică: Franca se întâree şi se duce
ori-unde o va
împinge vântul Sântei Alianțe şi quâte alte
tâte de felul

aquesta. Cocot e parola de ordine a Sântei
Alianțe cu quare

poți intră în tote cabinetele, în tâte umbasadele

plice,

ca instrument,

ca, missionar, ca bravu:

ca com-

Cocot & pa-

rola. sacramentale.
O ast-fel de parolă lud și cavalerul nostru
din Roma
de la generalul Jesuiților, cu quare fu spălat
de păcatele

revoluționarului

Şi prin

quare

începură

a i se

deschide

din preună

cu un

alt

idte uşile. Scutierul Oancea sciă parola âncă
de mai 'nainte

de

1848,

pe quând

fundase

plice al său o societate iesuitică în piaţa
Sorbonei.
NOTA

com-

II.

Nu e Polon que veni din Paris şi din
Londra, la 1854,
spre a se înrolă într'o legiune disă
polonesă quare să nu
vorb
âscă

cu horâre

de scandalul

întimplat

în Bulgaria cu aquea Bărăţie ambu
lantă

spinare

cum

se dice

mai

pe

Românesce.

fierii aquestei legiuni, în loc de
a

la

Șumla

sau

sau cu cortul în
Soldaţii şi

Of-

fi organisaţi şi exer- |

citați apoi la arme, eră, ordon
aţi, sub grea răspundere și
pedâpsă, de a se afla neîncetat
la Bărăţie, d'a se bate cu
pumnii în pept, da 'şi plâng
e adică păcatele, dea se
confesă,

în tâte dillele, și spre ertarea păcat
elor de a facce

propaganda pintre bulgari pe
unde
callea dreptă, făcându-se catho
lici.

ședea qua să intre în
Mulţi din locuitorii Polo-

niei sunt ortodocși fără a încet
a de a

fi Polonesi, şi de
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a aspira la o patrie

liberă.

Mulţi

din aquestia que se află

în armata rusescă, trăgea dupd sine și din muscali şi de-

sertă la turci, cerând a se înrolă în legiunea polonă. Cum
intro ânsă acolo, nu le eră ertat a se închină după ritul

ortodoxu și mulţi fură constrânși cu forță de a deveni catholici, speriindu-i quă îi vor.dă înapui în mâinile
calilor.
Ast-fel legiunea de la începutul ei începu a se

Musrisipi

quăci bieţii 6meni spre a nu deveni renegaţi fură nevoiţi
a fugi quare

încotrd

putea.

Officerii şi soldaţii adevăraţi Poloni se revoltară la vederea aquestui scandal que le desonoră și naţia și situația de emigraţi,

și querură

tare a numitului general.

cuvânt

pur-

despre aqueastă

Cuvântul que li se dete fu quă

el mai nainte de a facce, din voluntarii que "i vin, osteni, 'şi
a propus a'i facce catholici buni, şi quine să decide de a
servi Poloniei cată mai întâiu a se face catholic.
Apoi viaţa trecută, faptele aquestui aventurier que n'are
alt nume între Poloni de quât de trădător, îl făcu a fi cunoseut. de toți qud n'a avut nici un Princip, nici o credinţă, nici o religie ast-fel cum să sperie și pe quel mai

îndrăcit atheu, şi pînă

astă-di în viața sa

privată

n'are

nici un scrupul de a întrece şi pe quel mai desfruntat
cynic. Cu tâte aquestea, în quelle dupe urmă, pe quând
se occupă cu legiunea de papeţi n'avu nici o ruşine de

quei que îl cunoscea și mai virtos de ai coteriei salle de
a dă ordine la mulţi din officerii legiunii să se ducă înadins Miercurea și Vinerea pe la locande spre a afla acolo pretexte, ce li se vor offeri de dulce, de a se preface qud se scandalisă în pietatea lor, de a începe la predicaţii, de a le termina prin certe spre a se audi la Bebec

și de acolo la Roma!
Și pentru

que t6le aquesiea,

se întrebă toţi

Polonii

și
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mulți din streini?
polonă,

răspund

«Pentru qua să ruine din temelii causa
tot Polonii

quei

dânsul ar fi venit o mulţime
audind

ânsă qud

îi

mai

de

cu experienţă.

Poloni și alţi

forță spre

a “și schimbă

Fără

chreștini ;
religia

re-

maserd locului. Fără dânsul -şar fi organisat cu adevărat
o legiune polonă forte numerâsă; cu dânsul ânsă ajunse
de a se risipi âncă de la începutul ei. EI și lamila lui şi

toţi ai coteriei

lui au

pus desbinarea

și au împins pe mulți din Poloni
țiuni
cum
suit,
face

în emigrația polonă,

prin felurimi de tenta-

și persecuţiuni la fapte que ar fi putut desonoră nația,
să justifice calomniele inemicilor ei. Ieri s'a făcut iemâine îl vei vede tureit sau pașă ture, şi tâie le
numai spre a, servi systemei de la 1815 sub quare

geme Polonia și tâte naţionalităţile ; și spre a se afla astfel, cum die ai lui, în relaţid cu lumea qus mare. Nu]
ați v&dut la 1854 în Bucuresci de brâu cu toți austrienii
și austiacii ? și cum se explică aqueasta din partea unui
adevărat Polon que are a plânge Și nu pote uilă massacrele din Galiţia?
NOTA

III.

Catirgiul deveni disfaimos de la Stambul pînd în recia

prin

tâlhăria

și pirateria

sa que

exercită

nepedepsit

mai

mulţi anni. Cuariierul său general era în Smirna,
Locuitorii aquestei cetăţi nu putea, eşi nici la câmp
nici la
pescuit fărd a deveni prada scestui bandit.
Ori-quine ar
fi fost, cum cădea în mâinile lui, eră dus în
ascunsurile

selbelor și munţilor, şi de acolo erâ

forțat a trimitte la

famillia sa, de scire, qua să se dea spre rescum
părarea lui
summe f6rte însemnatâre în termin forte scurt.
De ajungea
summele la timp, prisonierul eră liberat,
de unde nu, eră
uccis îndată. Quelle mai multe familii
din Smyrna, raiele
sau sudiți, numai să fi avut. queva stare
purta dolliul pen-
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teu părinţii și consingii que perduseră, quăci pentru quelle
mai multe prețul eră aşă de mare în quât summele nu se
pute realisă la timp.

Pertinenţa. tilharului mergea și mai departe. Fiă-quare
famillie din Smirna, bancher sau neguţător, se deșteptă adesea, cu quâte

o scrisdre

în quare

i se prescriă

cutare loc, di şi oră să trimită cutare summă,
să mai

pârte

capul

între

necontenit

și generale în Smirna, consolii

raporturi

la

ambasadele

respective din

Constantinopole. Aquestea nu lipsiă iară de a trimite

repetă,

note fârte energice

a lua măsuri

întru

în

umeri.

Terdrea ajunsesse mare
trimitea

quă

de voiesce

către

a'şi onoră

și d'a

înalta Pârtă, invitând'o

guvernul,

puind

a

prinde

și pedepsi pe tilhari și assigurând ast-lel pacea locuitorilor
din paşalicul Smyrnei.
Mai mulţi pași furd schimbaţi eu rușine pentru qud nu
putuseră, după tratatele existente, pune mâna pe bandit.
Ţilharul eră dresu, petrecea adesea în Smyrna şi de a-

colo își dată mai adesea mandatele fulgerătâre. Poliţia nu
cutesă

nici să arate

qud

îl cundsce

giul d'ai călcă iatacul.
gasda 'Tilharilor).
În fine fu trimis

(Aşa

guvernator

se

necum să aibă cura-

dice în

general

părţile

locului

al aquellui pasalic

însuşi cumnatul

sultanului, Halil pașă cu

instrucțiuni și

sub

gravă

dresuri,

respunderea

a pune

cu

ori-que

pret

de

a brava

mâna

pe

ori-que

şi de

lotru.

Halil paşă lu notele ambasădorilor de seridse și prin
urmare instrucţiunile guvernului său de sacre. Cum ajunse la postul seu, puse la calle de a se urmări tilharul
cu tâtă energia.

Capul

politiei. capii

oseirilor îi

spuseră

quă nu eră nevoe nici de batalidne nici de companii:
quăci tilharul n'avea în banda sa de quât vre-o dece miserabili de bandiți ; ci tâtă nevoia eră qud tilharul se află
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dres şi pînd nu se vor risipi farmecele,
ei .nu pot face
nici un pas. De are pașa 0 asemenea,
putere, vor fi de
ajuns apoi numai quâţi-va gavadi spre
a seducce și al
scâte ca pe un șorece plouat din
gaura sea,

Pașa vru a se informă de que natură
sunt acuelle drese
sau farmece, și află quă consolul Magul
ui din Stambul
pe quare îl cântă poetul în acestă poemă
, eră complicele
Și iatacul lui Cattrgiu, quare din sumel
e que adună după
atâtea nelegiuiri abiă se allegea cu
que trăi el şi mise-

rabila lui bandă.

De

quâte

ori Catirgiul

veniă

în Smyrna

ânsuși din casa consolului și de sub
bandiera protectâre
fulgeră quelle mai teribili mandate.
—Bine! dise pașa. Quând veți fi siguri
qud tilharul &
aqui, să'mi daţi de scire şi să aveţi
la îndemână, Gmenii
cuveniţi,
—-Aman, pașa Efendi, esclamă
capul poliţiei, dupe traciate, nu putem călca casa nici
a unui sudit, ne cum a
unui consol. Bandiera străină
€ pe casa unde se retrage

Catirgiul! şi que bandieră!
—Bandieră,

minăm

odată

mandieră,

şi

cu

nu

tilharul

voiu

să

acesta

Asta € ordinul meu și pe profet!

sciu,

și cu

cată

să

ter-

complicii lui,

vai de quel

que nu “|

va împlini.
Toţi se închinară pînă la pămân
t Și disseră sis biliris,
pașa Efendi, adică tu scii.
Eșiră spre a luă măsure.

Ânsuşi în sâra aqueia, apoi venir
ă şi spuseră pașii qud
Catirgiul € în Smyrna la locul
sciut.

—Hei! duceţi-vă, şi puneţi mâna
pe el.

—bPaşa Efendi ânsă.....
——Que ânsă ?.... Dacolo să mi]
luaţi ; spargeţi pârtia, de
VE va resistă; oppuneți arme,
de vi se vor oppune arme.
—E

ânsă

sus;

ensuși

în casa

consolului.

—Be, şi în casa femeilor lui
de va. fi, de acolo să mil
adduceți.
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—Ordinu-ţi firman, pașa Efendi; așa sis biliris.
—Eu sciu ha! — ghit. Acum pînă nu schimb ciubucul
să mil adduceţi în fre.
Capul

poliţiei

eşi cu

6menii

săi și se arestă

drept la

porta consolului. Resistinţa
que află fu scurtă. Intrard în
ântru. Ospele onorabilului consulat, vădând quă nu eră
glumă, se strecurd în sus pe scară și intră drept în salonui protectorului său que se află în vinghieră sa serată, după limbagiul locului, cu ai sei.
Oamenii poliţiei luasserd măsuri la portă și prin pre-

giurul casei qua să nu le scape îilharul, căutându'l prin
t6te unghiurile şi ascundătorile în larma protestaţiunilor
Gmenilor onorabilului consulat, suiră scara şi intrară după
ordine

drept în

neviolabilul

salon.

Farmecile

se

spărse-

serd, şi ușile se deschidea pretutindeni de ambele părţi.
Quei din salon vădură iar qud p'afard se făcea que nu
sa mai fost făcut de quând sunt tureii în Orient, și luară
m&sure spre a da un asil cu adevărat nobil cavalerescului 6spe. Madame consolâsa eră în mijloc pe canape cu

pâlele rochii întinse de amândouă

părţile în tâtă

desm&-

surata, lor lărgime.
Domnul consol protestă qud s'a violat dreptul ginţilor,
amenință qud va fi vai de turcie, qud Europa întrâgă se
va sculă spre a resbună și pedepsi un asemenea affront.
Tureii ânsă nu pre pricep la limbe europene, şi quei
de astă seră n'audiseră de quând eră ei de dreptul ginților. 'Tăcea și căută pe unde da ei cu capul lor quă sar

fi putut ascunde omul lor. Străbătură tte camerile, visitară tote colțurile pînd se vădurb nevoiţi a căută şi sub
canape și a pune o mână sacrilege, ânsă cu tot respectul,
şi 6nsuși pe polele rochiei Madamei consolesei.

Țipete, leşinuri, attunci. Consolul n'avea spada la indemână

qud

ar fi scos'o.

Uniforma

perduse

prestigiul.

Ma-
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dama

consolesa cu, t6tă

trână, nu putu
şinul său fură

educaţia sa şi puddrea

de

ma-

a se mai ţine, şi ultimele vorbe din leblestemând pe turci că pe nisce barbari

que sânt şi ca pe unii que

nu sciu nici de tractate nici

de lege.
Quine ar fi putut crede qud farmecile Catirgiului eră
predestinate de la începutul lor de a fi risipite sub 6nsuși respectabilile pdle ale Madamei Consolesei? 'Tilharul

fu
pe
Și
ai
în

tras de urechi și scos afară ânsuși de sub canapâoa
quare interesanta şi simţitârea damă eră dejă leşinată
nu mai sciă de que se petrecea în pregiurul său. Toţi
casei ar fi plâns'o ca pe o mârtă, dagqua din quând
quând nu sar fi mai fi vădut un fel de convulsiune

sau

de

Mare

Galvanisare

în

mâinile-i

dar sunt mâinile la omu?

palide

atârnate

în

jos.

fără densele acconciatura

sau peruca, Mădămidrei ar fi fost de mult cădută ; şi vederea perilor albi de sub dânsa ar fi fost o catastrophă
mai înfiorătore de quât amestarea cavalerului protegiat.

Mâinile, cum dice, mai dă semne de viaţă, atât leşinul
eră de mare!
Catîrgiul fu dus legat la pașa şi pus pe dată în car-

cere şi în bende

sub

mare

preveghere.

Scirea la Inalta Portă quă s'a prins banditul ajunse de

o dată

cu raportul consolului către excellentisimul său cap

Și magu al istoriei nâstre.

Quine n'a vădut pe Dumnedeu, dic unii, noi ânsă cată să
dicem : quine a vădut. pe naiba și nu s'a cutremurat. ? quăci:
<Unul este Magul celebru Calidoniu.
<L'al lui nume

In Stambul

se închină întregul Pandemoniu.»

se sbucinară tote ministerele; capătul lumii

le părea la toţi qud se approppie la ideia
quă magul va
pune să de hbandiera, jos, și ast-fel svânt
urata 'Turcie să
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rămâie văduvă de o asemenea protecţiă, mai vîrtos ministri,
que nu eră datori portofoliul și a tot putinţa de quât aquestei protecţiuni, îşi mușcă mâinile şi pe pașa de la
Smyrna nul mai numiă de quât Zevzec, cum de a fost
aşa, de tont de a luat instrucţiunile que i se dideseră în
toemai că păcală din cuvânt în cuvânt.
Spre a întâmpină pericolul que ameninţă
imperiul se luară măsw'e de a se dă amenda

capitala și
onorabilă,

nu numai Magului, ci şi la tâtă puterea lui, și la tâtă trufia, lui, şi la toți îngerii lui, și la totă synodia lui.
Paşa cumnatul sultanului fu destituit. cu mare rușine
și condamnat. la un exiliu perpetuu.
Magneficul ânsă şi generosul Magu

lenţa sa nisce

generosilăţi

(qudci are şi exce-

forte mari quâte o

dată) tri-

mise pe de altă parte de scire Pașii, qud daqua vioesce
qua exiliul să nu'i fiă perpetuu şi săi mai rămâie spe-

ranţă de

reînturnare şi de un

fel de

uitare

din

partea

pre înțellepției salle magice, nu eră alt mijloc de quât să
d6 drumul Catirgiului şi în locul lui să puie în carcere
pe ori-quare alt om inocent, mărturisind pașa și dicând
mea

culpa

mul

pe quare

qud

rău

a. călcat

a fost pus

casa

mâna

consulatului

şi

n'a fost. Catirgiul,

quă

0-

ci un

stimabil 6spe al consolului.
Quine

putea

sta în contra

unor

farmece

aşă de

înfri-

coşate de quât nisce heretici că noi que nu vrem să scim

de demoni nici nu le recundscem ființa?
De quând & lumea n'a mai stat în Orient un fermecător mai dibaciu și mai teribil de quât magul historiei
nostre. Paşa cată să plece
perpetuu vădii qud eră pre
prin înscris cu numele său
cu adevărat un barbar şi

capul, pentru qud un, exiliu
lung, și se decise a adeveri
și cu sigiliul său qud a fost,
un nelegiuit de a cutesat să

facă quâte

persâna pe

făcuse,

și quă

quare

Omenii săi
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puseseră mâna a fost o victimă inocentă şi demnă de
istă stima, ete.
Scandalul ânsă eră mare. Vietimile din Smyrna que purtă
âncd doliul nu tăcea și acusau în gura mare pe Consol,
și mai vîrtos qud mulţi din quei despuiaţi que văduser
ă

pe

Catirgiul

ani

şi în pădure

de Francesi

que nu

și în temniţă

eră nisce

vrea

de toți Magii

lume. Catirgiul nu mai putea,
pedepsit carriera cavalerâscă,

se scie

volteri-

din

după scăpare, continuă nepentru quă pr6 se deochi-

asse consolatul. Consolul îi dete consiliu de
a se decide
şi resignă la un repaos peste laurii de atâţea
ani que cu-

lesese în aventurâsa'i carieră. Catirgiul
capituld și se dete
prins în disereţia guvernului otoman și
sub umbrirea pro-

tecţiunii (se înțelege) a tot potentului Magu.
Asi-fel merg și se succed evenimentele
și aftacerile în
Orient, și 'Tureii sunt accusaţi de barbari;
și cu adevărat

sunt

ast-fel;

quăei

que

&

Barbarul

de

quât

omul

primi-

tiv que se lassă a deveni victima aquellu
i mai dibaciu
și mai astuţios que îşi sacrifică pe
ai săi și amicii quei
mai buni, şi nu ondră de quât pe quel
de quare are fiică?
De te iei la vorbă cu pașii que au
guvernat prin di-

verse

provincii

«Aman

alle imperiului.

-

îţi dicu, Muscalul scim quo ne este
dușman de

morte; amă nu 6 murdar. In
quâte pașalicuri am fost
nam vădut o dată un dragoman
muscălese săţi viiă a
paralisă administraţiă sau judicăto
riile pentru ale su-

diților. Sudiţi muscălesei iar în
tot imperiul se pârtă cu
omenie în tâte daraverile lor. De
se abat în queva, pînă
se facem noi pretențid sunt deja
forte aspru mustraţi la
consulatul lor. Aă Șaitanul ăsta,
uf! cu Gmenii lui sufletul “ţi scote. Pentru cinci paralle,
fiă'i ar de cap, pentru
nimic be/ cu luminarea caută
caogaoa. N'appuci dimineța să te speli pe ochi săi
faci ruga, quă dragomanul
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înţepat în uniformă

& dejă pe sofă şi aşteptă că ângerul

săi ia sufletul. Nu € ciapcîn, nu & moflus, nu & calpusan, pungaş, spărgător de dughiene, junghietor de nâptea și de dioa, tilhar de drumurile mari, să nu fiă sudit

al aquestui..... și se uită în tote laturele să nul
pereţii.
Nimeni

ca un Român

sau qua quine a trăit în leşi și

în Bucuresci nu'şi pote închipui quât
scrierea şi plângerea unor asemenea

prin tribunalele

audă

Moldovalachiei

€ de adevărată depași; qudci daqua

que sunt aşă

departe de

farmecile Magului din Stambul s6 văd Dragomanii agenților aquestui fermecător, que nu se pot face în provinciile Turciei? Faliţii, ealpusanii, plastographii, şi tot felul
de aventurieri din Bucuresci nu sunt de quât sub pro-

tecția aquestui Magu.
Tilharii stradelor din Pera, organisați în bande, nu sunt
nici Greci, nici Armeni, nici Bulgari, nici Hebrei, și cu
atât mai

pugin

nici

Turci,

quea mai

mare

dunăture de streini que toţi se pun sub
erei aquestui disfaimos fermecător.
|

parte

sunt a-

protecţia bandi-

Și aqueastă protecţid nu € a vre unei Puteri a Europei,
nici resultatul vre unei politice din afară, ci singura protecțiă a Magului după o politică a lui particulară și lu-

crativă que bravă tâte guvernele din lume.

Aquestea se dic din vorbă în vorbă în ediţia din 1856.
Cată ânsă să mai adăogim și noi quâte scim mai dinainte și quâte văd Românii astă-di cu ochii.
Sunt quâte-va puteri Europene quari din systemă prin
ambasadale lor, se fac protectâre tilhăriei, furului, calpusanlâcului, falimentelor, desordinii, și tilhării, furii, faliţii,
calpusanii, turburătorii de meseriă sunt organisaţi în bande
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şi se află sub

questei

protecţia

politice este

consulatelor respective.

spre a învederă

Scopul a-

qud Turcia

nu se

mai pote nici organisâ nici susține, și sau a o luă
sub epitropie că pe multe staturi din Indii, puind pe Sultanul

numai pe I6fă, sau a o împărți.
In tot imperiul Otoman

consulatele aquestor

puteri avea

instrucțiuni de a. organisă și protege tilhăria, şi quâte
diserom mai sus. Aquelleași instrucțiuni avea. consolii
aquestor puteri și în Bucuresci și leşi, ânsă subt protecţi
a

exclusivă a Russiei, nu se putea âncă comitte
nisce assemenea nelegiuiri de facă şi cu atâta sfruntărie
şi netâmă
de pedâpsă. De la 1856, Rodin îndoctrinat în
aquestă in-

famă systemă, veni în jerră cu câla sea de bandiți
pământeni și străini, şi o puse a bântui țerra ca și în
"Turcia

prin

tot felul de

nelegiuiri ; prin

complâte,

prin

fabrica-

țiuni de machine infernali, prin desfriul typarulu
i, prin
placarde ameninţătăre și provocate înadins, prin îmmulţi
rea
nelegiuirilor de tot. felul, prin omoruri însemnătore,
prin

propagande

religidse,

prin defăimare

officialmente a drep-

turilor thronului, prin defăimare și batjocorirea
Kyriarchului în rîsul streinilor. Și după aquestea
tâte que es
tot dintro sorginte, tot dintro fabrică internal
ă, apoi sforță
vrend ne vrând guvernul întru a dă afară
acte oficiali,
quare în ochii Europei constată comediele
rodiniane de
fapte adevărate, cu quare țera să se
potă' accusă în lumea officială de neaslâmpărată, de rebellă,
în quât să se

potă legitimă

o lovitură

de stat,

sau

şi

mai

r&u o ocu-

paţiă streină, sau și mai ră annexarea,
aquestor țerre pe
lângă statele quăror Rodin și ai
sei de mai nainte de
1848 s'au închinat spre servire,
In que

sunt

ânsă

niei de tte

de quâte

de complote,

quând

solidari

fillii quei

sunt accusați

pacefici

pe t6tă

de purtători nu sciu

ai

diua

de quâte

Româ-

quând..
sute

şi
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mii de pumnale

ascunse,

quând

de licenţa typarului ? Ro-

mânii le fac aquestea? sau o gașcă de quâţi-va quari
da dreptul şi piesişi sunt în relaţid cu Rodin? Quine a
addus în ţârr pe dătătorul planului machinei faimosului și
comicului

complot?

Pentru

que

cresc

tâlhăriile

diua? Pentru que tyranul quare proclamă
'şi a făcut. o profesid

religia și pe

din calomnie, que

pe

t6tă

minciunea, que

altacă și amenință

proprietatea

capul ei, que atiacă persânele,

şi onrea

famillielor, pentru que aquest desfrâu al tyranului este tolerat şi protegiat, și pentru que tyranul, quare
urasce tyrania, şi se teme de Anarchie, este astupat, su-

grumat, de quâte ori appare? Rodin a intrigat qua. aquest
typar să se sfarme la 1848? Tot aquesta & que ] a suprimat

în plină

constituţid

și la 1859.

NOTA
Se scie quă

după

IV.

occupaţia Austriacilor, se luă nisce

mă&sure rigurâse, şi se publico un fel de lege martială cu
occasia venirii şi propagandei în Bucurezci a unui puiu

de phanariot și a unui biet Magiar amăgit de aquest phanariot.

Pretextul fu legal din partea Austriacilor; ânsă
quine trimise din Constantinopole pe aquel puiu de phanariot şi pe aquel ungur amăgit! Pind a ajunge la adevărata, causă a eauselor, totă lumea scie qud aquel phanariot eră din esta lui Rodin, din câta lui Păcală sau
a sculierului din aqueastă poemă; se scie de toţi quă a

servit sub banda de bașibusuci, formată și comandată de
renegatul polon quare fii dascălul lui Oancea scutierul în
sciința rodiniană;

se scie iar qud

aquesci

doi poloni,

a-

dică Paladinul poemei şi renegatul nu eră răi veduţi de
Austrieni. Puiul de phanariot luând instrucţiuni de la supeviorii s&i, indoctrind

şi amăgi

pe bietul Magiar

din Con-
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stantinopole, și 1 lud cu sine
în Bucuresei,. subt cuvânt
ca să rescdle regimentele magi
are que se află în România.
Pind a nu plecă din Constant
inopole, în quartirul gene-

ral al Austriacilor din România,
se dete de scire. Aqui
îi aşteptă, ca cu dânșii și cu misi
unea lor să se constate o
faptă que ar legitimă o lege. marţ
iale, prin quare armata
de occupaţid să aibă un drept de
apprâpe în guvernul Ro-

mâniei. Abiă ajunseră în Bucu
resci puiul de phanariot,
agentul provocator, și victima
lui Magiarul, și în dată se
dete alarma, autorităţile se
puseră a urmări pe misionar
ii
secre

ți adică:

şi dupe cum se urmedă

la

asemenea

comedii, pe de o parte se urmă
rea cu rigdre, și pe de
alta
li se facilită drumul spre
a fugi. Pe bietul Magiar
1 aduse înap
oi în Rusciuc

ânsuși un consol.

FINE.
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UN MUIEROIU ȘI 0 FEMEE ».
Quând
De

€ vorba să vorbiţi

princip

şi de idee,

Ascultaţi să audiţi :
«Un Muieroiu ş'o femee,
Cum şi quând nu pre sciu bine,
Peste drum era vecine:
Că albina laboriosă
Femeea 'şi cătă de casă:
La intrigi pregetătore,
Şi la vorbe rușinosă,
La. lucru cutedătore,
Și la certe pre fricosă,
Nu'i lipsiă nici

focu nici masă.

Muierușca nevăstuică,
Ochi de Linx, bot de curuică,
Nu sta locului nici cum.
|
O luă papucu

la drum,

Tot orașul colindă
Treieră, și vântură,
Locu, căsulă nu lăsă
Peste tot s'amestecă.
Sciă, ori-que sa făcut,

Și quâle nu s'a 'ntâmplat:
1) Vedi articolul:

Un om și un

i

Căusașu,

din diverse pag.

13

75.
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Quare

quând

Quând
Ouând

cutare s'a "'nsurat,
aea s'a măritat,

Quând

vro

Purtă

vorba,

sa fost născut,

puică

a oat,

peste

tot,

Șo schimbă cum îi veniă,
Sogi, amicii desbină.
Adi se sărută în bot,
Și piediși își dă la este,
Mâine

ocără

pe

tâte.

Inţepă că o lancetă

Eră rea și veninosă,
Că o vespe costelivă,
Vai

de

om!

De limbută,
Que

cu

...cao

gazettă

guralivă.

gîndul

n'ai

gîndi !

Vorbiă și de libertate,
Que prin cap nu ți ar plesni!

De

drepta

nepărtinire,

De buna vecinătate,

De 'nfrăţire de UNIRE!

Și ca culme peste tâte

Mai avea șo gușă mare,
Și la certă 'ncăierare
Hirwriiă, Și spumegă,

Limba singură * Și mușcă,

Totă

vorba

deșiră ;

Se certă pe românesce, Și credeai qus'i țigănesce
(Ea dicea qud'i boieresce).

Și 'nvăţasse din păcate
Și frangosesci d'allea, tote.
Princip,

bon

ton, santiman,

Pavdon, bon jur, galantom.
Soare și anusan,
Exclusiv, și junul om . . .
Ș'alte quâte și mai quâte,
Tot mai slute şi urite.
Que

avea: que

nu

avea,

De vecina se plângea,
De biata femeea blândă,
Coşemar îi stă pe pept,

Că la nebuni înţellept.
Și stă ne'ncetat la pândă,
O vedea, or n'o vedea,
Ea la pârtă 'n drum eșiă,
In şold mâinile 'şi punea,
Reilele que avea pe ea
Pe vecina le-aruncă
Și tună, strigă, sbieră.
«Au că mine esci tu sluto?
«Au că mine esci tu muto?
<Uscăţivo,
« Costelivo,
«Esclusivo !
«Stai închisă mototâlă,
«Suffli ?n foci şi bagi în 6lă
«Exelusivo !
«Inclusivo! . .
«Taci vedi bine qud esci tântă
«Și que-ai să mai dici, mă rog?
»Furcă strâmbă, fus olog!
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<Ac pocit, și sulă bântă!
«Scii tu que se face 'n lume?

«Ţi-ai făcut şi tu vr'un nume?

«Lea papelco dela focu ;
«Seii vr'o modă, scii vr'un jocu ?

<Tu

principele

le scii?

«Frangosescele le scii ?
«Nici Von-jour, nici bon-soar
«Nu "nvăţași şi tu măcar.
<Nevăstuică, baraână.
*
<Ai tu vr'o 'ducaţiână ?

«Ai fost şi tu de bonton?
«Scii să dici incai pardon?
«Îngălato, «Desmăţato,

« Uscălivo,
«Costelivo,
«Exclusivo!

<Dimi de poţi, dimi guralivo:

«la deschideţi a guriță,
«lesuit'o, Neagă-rea,
«Chyraţiţă
« Avestiţă !
«Ai fost tu la soarea?
«Scii que este libertaoa.?
«Scii que este egalitaoa?
<Ai fost tu la bal maschâ?
«Amur și fidelită!
<Ai simţit tu vre o dată,
«Tistimel, paftală lată?
«De la focu de la corlată
«Din

argeaua

de neveste,

«Scii politica que este?

«La

princip

ai fost constantă,

«Ca şi mine de galantă.....
«Vai de mine! mai alles.
«Esci d'allea que portă feees!!!
«Ha! ha! ha! lea Portă-fes!
«Uite fes! ia uite feees!
«Ji deh, să vădu que-o să dici?
«Que

«Nu

o să îndrugi? — te-am

cum-va

<Mămăligă

porţi și târlici,
cu

păsat2.....

«N'ai mai fi de buse mute
«Ci ca rupe-o din tăcute,
«Nu'ţi € lene, lea Muşată,
«Ca

deslâgă

S'unde

din

limba-o

dată.....»

picior bătea

Și vorbiă de se spărgea,
D'o dată pe neaşteptate
Fata. măsei

pe la spate

O trăgea și o 'mboldea:
(Quăci avea măsa şi fată
Tot că măsa de gușată)
—Mamă, mamă, îi dicea,
N'audi, mamă? dii o dată,
Dii qud este şi gușată,
Pină nu ţi-o dice ea.

Toţi quâţi siinteţi cititori,
Domnilor allegători,
De nu credeți de 'ntâmplare
Quâte spuiu quă sau urmat,

Vedeţi în amâdia mare

înfundat.
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Boroboţ; învederat;
Uitaţi-vă la gazette,
(Și la fraţii căusași
Și la toţi quâţi plăpămași)
Gazette de coterii,
Qud vă dau pe toți pe

bette

Sute, sute, deci de mii.
Voi tăcuţi voi guralivi
Voi creduli, —voi exclusiv,
Voi

din gașcă

Și gușaţi

Quâţi în gașce nu intraţi...
Vai de tine, Moș Sofroniu,
De ne'i fi din Pandemoniu!

1861, Martie 38,

ŞOLCAN.
Fragment

Epicu.

I.
Să vă spuiu o historie
Quare unde-a fi să fie,
E poveste ţigănescă
Sau o posnă românescă,

E sciut de lumea totă
Quă Românii altă dată
Și pedestrii și căllare
Allergă

cu mic

cu mare,

Pentru Lege și Moșie
Se luptă cu vitejie,
Bătea Unguri, Ungureni

Și "n a focului văpaie
Mi “i tăia precum se taie
Și Poleci și Lipoveni,
Si Cazaci

Zaporojeni:

Și a Dunăre bătrână
Scie gloria română.
Martur spune ne'ncetat

Mircea, Vlad cum sau luptat
Și cu Turci, și cu Tătari
Pe quând mi "i punea în pari.
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HI
li mai scim din Historie.

Și d'a lor înţellepţiă,
Quând

de voie

fă”

de

voie

Eră gata la nevoie,
De nu putea prin cuvinte,
A "nvă&ţă pe nebuni minte.

Și quând eră gros pe gros,
Quând cuțitul sta la. os,
Quând Moldova ammuţiă
Qudci

Jidanii

”

allegea,

Jidanii şi hoţomanii,
Quând împărăţiă gollanii
Șallegea pe un ţigan
Seuturându'l din bordeiu
le fiă căpitan

Să

Qua să'i vândă la Andreiu
Attunei, de, cu iertăciune,
Să nu fiă suppărare
Fără

multă

(1)

rugăciune

Românii erau căllare,.
Attunei drrum! dreum la primejdii
Drrum ! pe arripa nădejdii,

Și făcea să sune toba

Să s'audă în Moldova:
Răpedi milcovul trecea
Pe nebuni îi ciufuliă,
Și scăpând pe Moldoveni
De
a

U) Bathory,

vânduți

la Ungureni;

|

)
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Și pe toţii golani goi
Resbindu'i bine prin foi,
Ordinea restabiliă,
Fulger

pe

Sinan

cădea.

IN.
Quam

p'attunci

şi mai

în quace

Saţii mult de lupta mare
Că vulturii din ghioce
Quând aţintă drept la s6re;
Quam p'attunci le veni în minte

Jos s'asvivle ori-que jug;
Le
Să

eră inima ferbinte
s'appuce de alt plug

Si de alt fel de arat,
De alt fel de sămănat,
De

grâul

Cuvântului

In faca pământului,
Qua

să aibă

Quând

strănepoții

s'or deștepta cu toții.
IV.

Pe quând Românii munciă
Și brasda mereu trăgea,
Şardicâ la, monastiri
Appărate

de

'ntăriri;

Pe quând schâle întemeiă
Şi scriptura, întindea,
Și puşcării si Snag6ve
Prin auree chrisâve
Le

prefăcea

Typărind
(1). Biblia,

în iypare,

cartea cea mare

(1):
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Que

Attunei,
cu gândul n'ai gendi,

Din

pământ

Un

păcală de 'Țigan

pay!

qud

eşi

Que dicea qud'i Moldovan
Și le spuse românesce,
Dar

vorbiă

pe țigănesce.

V.

— Seiţi voi una, Rumânică,
Qu5 eu numai am bunică,
Qu'am luat'o de sogie,
Nevastă

pe cununie

Și o ţiu pe despuete
Qua

să'mi

crească

halle

fete.

Si m'am dus la mănăstire,
(Pe căit şi pe sfințire)
Argint, candeli găsiliiu,

Triodul mi ți] trîntiiu, —
Arde-l'ar focul să ardă —
Drept

în

pulina.

cu

vardă.

Banii toţi 'i-am...... câştigat
Fără temă de păcat.
lar pe hoţul de Vlădică....
—

Que,

Țigane,

te-a

bătut?

— Ba, vă spuiu que am făcut;
«Nu cătați la părul meu —
Să mă bată Dumnedeu !
Ți "l-am tăcut că p'un miel

Ece' așă
Și o șea rea
Qud îi-am dis
Și a remas

seris
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Qud

nu voiu să seiu de el... (1)

Quă nu'mi € de nimeni frică:
Eu sunt popă, eu Vlădică;
Și pe quine voiu popescu

Îl descânt şi 7] rasolescu,
Şapoi ţin-te măi Şolcane,
La

odâre, la plocâne
la la bani
Și la curcani,

Sam mâncat,
Și am băut
Am

âmblat

Și m'am
Am

făcut

que

plimbat

'mi a plăcut.

Numai una n'am făcut.
O să mă leg şi d'un turcu:
O

să m&

ducu, să mă
Din Bucuresei

urcu

La Frăţesei
Șo săl înjur şi de mumă,
Se scie qud nu'i de glumă
O

să spuiu

eu lui Hassan

Qud's eu turcu şi el țigan...
V'am mai spus eu, Rumânică,
Qud nu voiu să sciu de frică

Lăsaţi cartea la pustia
Quă ne-aștâptă bătălia

Și sciți, qud mă facu... și gide...(2)
(1). Vedeţi şi adresa Ministeriului Cultelor, publicată în România
din 24 Martie.
(2). Ca la 3 August şi la 3 Apriliu? — Acolo
ii, que se dici
? bătălie este. Ba sciți una? Toţi
bucuros călii,

au fost
Șolcanii

ai NOșse făcu
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VI.
Românii

'ncepur'a

rîde.

Un posnaş
De Homânaș
rîdeţi, copii, le dice:

— Nu
Asta'i

puiu

Mare

neam

de pricolice.

Strănepot.

de Baraon
de Pharaon.

Moșu-său fu harambașa,
Fu gonit de Bulibăşa
Quând veni din Trapezunda
Fi-Var fi înghiţit unda!
Șa murit
Șa perit.
Nesărat
Nemurat
Că un câine spânqurat,
Acum dar ne pote spune
Qua să'i dăm d'alle cunune
Qw'a sburat că un Ciocoiu
De pe furci pe mMoșoroiu

Nici moşie, nici tu lege
A

plesnit

din

făr-de-lege.

Să trăiesci! bravo, ţigane
Meşter mare de găvane
Tu

esci Leon,

parpaleon

Tu esci grozea Apoleon
Din Pocalis s Agaftangel
Talmeș-balmeș cu sparangel
Tu

esci

Peneș

împărat,

Torţolit şi 'mcoronat. —
Allergaţi

pe

el, băieţi,

.
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Cu cunună de scaeţi
Daţi îi şi un măgăruș
Să dică ţiganul: câuș/
Imbrăcaţil cu caftan
Qu5

& mare

căpitan.

VII.
— S'au n'oiu
Quare din voi
Quw'a mai fost
Que'i dicea și
Quare

drept

fi?
€
un
lui

o vai de tine!
că mine,
domnu ţigan (4)
Șolcan

din ţigănie

A eşit la bătălie.
Și au nu'mi ar" șede bine,
(Ticălosule de tine!)
Căllăreţ pe un zarpan
Invîrtind un busdugan

Dithyrambe.
VIII.
Na îs tekirasaimos,
Te delo del bah
(La anul și la mulţi ani

Să trăiţi cu s&nttate),
Să vă dea Dumnedeu
Qa5

minte

noroc,

aveţi destulă;

Să vă dea Dumnedeu noroc,
Si parte că și mie, Rumânică
(5. Şincai; — volum, — pagina,
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S'aveţi ghibacie și putere
Să spargeți și se despuieţi
'L6te bisericile!
Să numai rămâie
Nici aur,
Nici petre scumpe
Candelele și terereze de argint

Alle vâstre să fie tote!
Candne şi Tridde,
Cărţi di șelle stricate...
Focu și pîrjolu să le daţi!
Liturgia s'o faceţi cu bragă;

Pe Vlădica să 11 înjuraţi de barbă
Să vă 'nsuraţi fără cununie
Cu duă, cu trei sorori d'o dată (1)
Și pe nevestile vâstre cu cununie
Să le puneţi să crâscă
Copii voștrii din..... » dabule, cu
metrie
Și s'aveli parte
Și s'aveţi noroc
Să n'apuce să pice
Și voi să găsiţi
Și căpitanii voștri de poteră.,..

Săi luminede Dumnedeu
Să fiă mai dibati de quât hoţii din
codru
Să 'se facă miei
Să fiă fraţi de cruce

Cu toți tâlharii,
Și cu pungașii,

Și cu borfașii

Qua să se facă și ei dmeni de
omenie

PN
(). După Codicele
din 1866,

civil. — Vedi' jiurnalul

Legulitatea, No.

21,
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Și, Dabuleke,

boieri mari

lar pe hoţii de păgubaşi...
Să le puneţi belciugul de nas
Să'i purtaţi prin târguri

Săi jucaţi, să'i jucaţi
Cum j6că ursarul ursul;
Să le ommoriţi babele,
Să le ommoriţi copii 'n uliţă
Și fetele în fereastră (1)
Și pe quine âţi pune ochii
Quine

nu

s'o uită la voi....

Cu ochii de cumătră
Să aveţi putere să'l omoriţi
Chiar în pârtia Metropoliei,
Și puşcăria

să nu v'ajungă.

Să dea și să mai dea Dumnedeu
Să

scăpali

d'ori que: ruşine:

Să âmblaţi despuieți,
Cu căciula *nir'o parte
Să peră apa, să isvorâscă vinul
Din beţie să nu vă mai trediţi
Şi s'ardicaţi la palate
La pezevenghii vostri
După que vă veţi mâncă.
Dumică
Biserica ca ţiganii,
Norocu

Şi tot norocu
Să vă dea Dumnedeu'!
Numai
(5. La

Bucuresci

porunciţi....

a fost un

Nu este aşă, fraţilor causaşi?

măcel;

la leşi a fost o

hecatombă

2083

Să'mi dea și mie
Vre

o trei ocalle

de

vin

Ş'0.... litră de rachiu
Dabule

flandăra.

LX.
— Bravo! să trăesci, Țigane
Sdrobe mare de firmane!

Daţi'i vin să se îmbete
Și rachiu în tîrbăceală
Daţi-mi'l frumos pe bete
Qu5 & bun de tăvăleală
Mil scoteţi la bătătură
Să'i descânt. de trîntitură
Trageţi

calul

țigănescu

Bidiviul vătăşescu

Daţiii câda 'n locu de frâu
Și puședie în brâu
Și o puşcă de cucută
Ghintuită, prefăcută,
Și o sabie de teiu
Acăţată d'un curmeiu.—
Băieţii allergară
Cu scaieţi 1 încorunară
Și mil

pusserd

căllare

Strigând toți în gura

Pharadne!
Baradne!
|
Vivat! Peneș împărat
Ţorţolit şi 'ncornorat!
Hai cu el la bătălie
Qua eșit din ţigănie
Să vedi risul dracului

mare:
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_Pe

marginea, lacului.
Clonc, clone

Codo-clonc.
Seote cârne boieresci,
Baite oștile tuu'cesci,
Și te du

la Dunăre,

Și bea apă turbure
Oarrrbaaa!!!
N.
lar “Țiganul

îngânfat

Ca și Peneș

împărat

Drept

la Dunăre

porni

Qua

să 63, unde-o

Toţi

bătrânii

se

eși

crucird,

Băieloi "1 urmărird,
Pin' la Dunăre veniră,
Rideau rîsul românescu
De curagiul ţigănescu
Gălăgia resună

Pînă la Hassan

paşă,

Și se temi.

Quăei
Qu5

de

cred
unde

Cu Români

sta pe

pace,

are da facce.

Șun deliu cu un voinicu
Pot să 6să pept la pept,

Sciu să dea la ţinlă drept
Nu Le frică de nimicu.
Nici qud le plesneă prin minte
Qu'o să €să un ţigan
Cum nu se gândescu la linie
Quând € timp de Bairam.
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XI.
Un "turcu dară se ivi
Qua să vadă que va fi
lar 'Ţiganul, o sfecli
Strigă: fu...

spre

a 'njură,

Dar degenero în ga/
< Fu... ga, ndăvăt, Rumânică,
<Quă

Turcul

Turcul quam
Căllare

p'un

mă

ia de chică.»

tiriacliu
bidiviu

Unde să'l mai urmărescă!
Ci stătă qua săl privescă
Și se 'ntârse cun talâm,
Dicând: fenghene takim. 1)
Tiganul de tot tugiă,
Și Românii tot rîdea.
Fuga, drept la sănătâsa

Şacold la Rușindsa
Bidiviul îl teînti
ȘI tirtițaîi poeni
Hik! buf! resună locul

Tiganul își sese focul,
Cădând jos, și dise: mă-sa /
Que-o fi înțeles, nu sciu bine
Scii que-va tu, măi vecine
Qu5

eu rima

Am

uitat și que

'mi

am

am

XII.

1) Soiu

de

So slăbim

din poesie

Că

din

țigan.

Şolean

vitejie,

perdut,

sciut.
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Și pe

prosa

Quând

d'a

pedestră,

ol6gă quând

măâstră

Să dăm capăt historiei.
S'ultimatul țigăniei

Maă-sa ! sughiţă Şolean:
lar Românul ?] întrebo:
—- Que bolborosesci, 'Țigane?
— Nu ţi-am spus eu Romănică
Qu'o

să

— Dar

'njur

şi eu un

turcu?

de que lngiși, Dihanie?

— Apoi, de, scii, Românică ;
Ha poveste fără veste
'Pureul turcos

Țiganul
—— Dar

fricos.

povestea

hailaltă 2

Ai uitat'o, Barane?
Nu scii quă Țiganul
«Daqua

nenai

dice:

puterinţă,

«La que chichiredi gilceava?

Dicu qua mai venit șalt
Si "ntrebd quam mâniat.:

lucru

—- Bre ţenghene, que ai dis tu?
— Coconaşule, mă iartă.
Ago, mânecaţiaș..... gura.
Qud uite-mă sunt beat mort,
Şi Românul ma "mbătat
A dis qud sunt que nu suni,
Qud

sunt

Peneș

împărat,

Qud sunt Leon Parpaleon
Dar dau înscris cu ferman
Qud tu esci turcu
Și eu fot ţigan.

dee
î

REc

FABULE.

FABULA.
Mythul,

fabula,

apologul

că Și parabola

și t6te

allegoriele își au început în părţile Orientului Și putem dice quă s'a născut de o dată cu primele societăți sau mai bine cu primele reuniri la un loc

sau întilniri pacefice de 6meni;

pentru qu5 mythu

sau fabulă va să dică vorbă cuvânt, narraţid ; a
fabulă va să dică a sta la vorbă, a narră.
Cum

Sau

adunat

doi trei Gmeni

la un loc, și

au putut ași arătă prin vorbă sau cuvânt cuge-

tarea, cum mai virtos au început Gmenii a se addună împregiurul căminului domestic începă și
fabula în prima ei semnificațid que nu însemnâsă
de quât vorbă. convorbire, narrațid, poveste. Căllă-

torii narră sau fabulă quâte au vedui în drumul

lor; părinţii fabulă

sau narră copiilor quâte sciu,

quâte au vedut și păţit, și quâte își imagină; Bu-

nele, mamele, nutritoarele, domesticile, lgănă
pruncii și îi întrețin pîn6 adorm spuindu-le (ra-
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dițiunile, quâte o întâmplare que au audit sau și
inventând în circunstanță quând spre a deșteptă
curiositatea copilului, quând spre a1 allină din
plâns sau spre al addormi.
Fabula că narraţid sau poveste, difterd după annii,

condiția,

cunoscințele și alle quellui que o spune

și alle quellui que o ascultă.
Omul în adevăr are o applecare

firâscă

spre

a ascultă la narraţiuni, are ânsă tot aquea applecare și simle o plăcere de a narră sau spunne
quâte a audit, quâte scie și quâte inventă singur.
Quând omul este copillu, narră, și ascultă coppilăresce, ellu nu pâte nici vorbi nici înțellege că

un om serios și erudit. Şi precum omul individual
își are etăţile salle, așă și omul colectiv sau u-

manitaiea, își are pe alle salle: Sălbătăcia, Barbaria, Civilisaţia.... sunt nisce etăţi prin quare a

tvecut și va trece omenirea.

Cu quât o stirpe este mai antică cu atâta conservă âncd iypul omului primitiv, al omenirii—
prunce.
Negru represintă omenirea pruncă, omenirea în

lEgănul ei. Pruncul nu scie narră, și devenind
mare nu și adduce aminte de quelle din lâgănul
seu, de quelle din prima lui pruncie qua să
le

p6tă

spune.

Negrii n'au tradiţiuni, historia lor, pe

quât sa putut le-au făcut'o alții.
Copillul îşi spune întemplările, impressiunile,

în-
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chipuirile forte copillăresce,
mai

naiv

şi vivace

quâte

adică
o dată;

în

modul

quel

Și precum vor-

besce cu 6menii, assemenea vorbesce Și cu jucăviile salle, cu animallele, cu arburii, cu florile, cu
(6te objectele lui de predilecţiă și aversiă : își sărută păpușa și îi vorbesce cu affecţiă; trântesce
și înjură cărbunele que Pa ars, accul que Pa înțepat; baite și înjură pstra que Pa împedecat. Tot
assemenea copilului face și omul primitiv, țerra-

nul simplu din tote națiunile pînă astă-di vorbesce dioa întrâgă pe calle și la arat cu boul și
cu

callul

lui,

îl mângâie,

îl

mustră

și

îl înjură;

bine-cuvântă apa și umbra la quare se răcoresce ;
înjură și blestemă drumul r&u, tina, plâia, grindina, nivea etc., înjură lemnul tenace que nu se
lassă

a se tăiă,

trântesce

și

înjură

securea

que

nu taie sau quare sa rupt.
Limbagiul copillului și al omului primitiv este
cu totul poeticu, quăci dă judecată şi raţid și

limbă animalelor; simţire, și passiuni și limbă Și
raţie plantelor și tutulor quellor neînsufleţite, conversă

sau stă la vorbă

cu dânsele.

Omul que vorbesce și face ast-fel este și dispus
a crede tote narraţiunile que dau simţire, judicată,
taţid și limbă animalelor, plantelor și mineralelor,
sau îi place a, le crede pentr qud îi place poesia que personifică tote. lar mai vîrtos daqua pe
lângă aqueastă personificaţid se mai adaoge Și gran-
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diosul,

miraculosul,

imposibilul, narraţia îi devine

și mai attrăgătâre, cu quât omul & mai înapoiat
sau mai lipsit de necessarie: vorbesce flămândului de bucate delicisse, însetatului de ape cristaline și răcorâse, junelui de frumuseți r&pitâre, quellui fără colibă de palate strălucitâre Și încântate,
quellui que âmblă desculțu prin tină și prin spini
de Gmeni aripaţi, scăpătatului de thesaure nedessecate; vorbesce în fine ainalatului de fiinţe în e-

term

june

și

sănătose,

muritorului

sau

mai vîrtos

lricosului de morte vorbesce-i de nemurire, de ambrosie, de licori que dau nemurirea, quă narraţi
a
ia va ave tdie grațiele, toţi carmeni; din omu
devii un încântător, un poet, un creator. —
Toţi
Gmenii simpli
omenirii, mai

ȘI neinsiruiţi represintă copillăria
vîrtos ânsă stirpea: arămie, precum

quea negră represintă pruncia. La Indian
tâte se
narră, în modul grandios, miraculos, supraumau,
imposibil; vorba sau fabula. lui deveni
în adevăr
fabulă, de necredul, historia lui se
narră prin
mythi. El nare Gmeni în historie,
ci dei, fiinţe

supta-umane.

Historia

lui

& un bazar, de unde își

cumpără în bloc tote mythologiele
şi _religiunile
mythii jor.
Adolescentul nu mai & copillu; applecă
rile, as-

piraţiunile,

credințele,

limbagiul

lui

sunt

altele ;

ellu narră și ascultă mai ca un
june; începe a
ave dalle junelui, Și i-au mai remas
âncd d'alle
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copilului. Miraculosul, âncă îi place şi îl încântă;
și e facil de a crede impossibilul, cată ânsă ȘI unul

și altul

a i se

presintă

ast-fel

cum

să nui

se pară absurdități. Queea que am ajuns a înţelege quând dicem fabulă, la elu cată să devie
vomanțu miraculos: actorii narrațiunii lui cată să
fiă mai mult 6meni, de quât animale ȘI ori-que
neînsuflețit. Ellu începe a ave o tendință către
historie; âns& historia lui t6tă cată să fie plină
de mythi. Și daqua actorii lui nu pot fi de quât
Gmeni, aquestia nu îi plac de vor fi Gmeni de rând,
Și cu virtuţi umane; heroii lui sunt imperatori, duci

de oștiri, giganţi semidei, magi, încântători que toți
sunt în relaţiă d'a dreptul cu cerul sau cu infernul,
que se portă pe aripele vântului, que fac un pas şi

ajung la marginea pământului, que dicu și se face
que se preâmblă pe carre și cai de flacăre que sunt
purtați de cursieri aripaţi, hyppogriphi, de Pegasi, şi
quari străbătând ast-fel, sting rellele, umanisă stlba-

ticii, civilisă barbarii, creasă societăţi, inventă sciinţe
și arte, și în fine se răpesc de vii la ceru, unde
rămân nemuritori.
Aqueastă etate în omul colleciiv o represintă chinesul, ellu ne arată omenirea în adolescenţă.
După Indieni și Chinesi vedem pe Babyloneni,
Egypteni și Phenicieni, quând representând pe
copii, quând pe adolescenţi în historia timpilor

primitivi; tradiţiunile indiene și chinese trecură la,
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Babyloneni
și Egypteni
sub Gre-quare diferite
iorme; minciunile mari și în bloc devin nisce
minciuni mai mici și mai transparente pîntre quare
se întrevede Adevărul.
Junele que judecă mai mator, que începe a cunosce Binele din Rău, que începe și ellu a produce și creă, de unde pină aqui a tot consumat
și distrus, își schimbă cu totul și aplecările, și aspiraţiunile și limbagiul. Heroul lui nu mai & un
destructor,

nici

un

impilător,

nici

&nsuși

un

se-

mideu impossibil. Heroii lui sunt instructorii popoliloi, toți quâţi communică,
Gmenilor artele și
sciințele, toţi quâți ne învață a produce, toţi
în
fine que ei singuri produc. Pe june nu “| mișcă
queea que incântă pe copillu și pe adolescent,
ellu daqua nu pote âncd judecă şi narră bărbălesce; ascultă âns& ca un bărbat. Nu'i
spune dar
absurdităţi, nu minciuni, nu imposibile.
Queea que

nu € adevăr,

cată să aibă apparința adevărului și

a possibilităţii qua să potă fi bine-ve
nit la audul
lui. Ellu despre narrațiă voiesce
historie; și fabula sau romanţul miraculos, cată
să se presente
sub forma romanțului historie înainte
a lui. In myt-

hii

lui

sau

în

narrațiunile

lui

nu

se

v&du

impe-

torii semidei, și cu atâta mai
puţin dei-elemente,
dei-animale, dei-plante, dei- “munți
şi stânce, deifontâne etc.; la ellu tot que
judică, raționă și vor-

besce nu pote fi de quât om;
-

Mythul lui devine,
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cum disserăm romanțu historicu şi ellu cu quât se
approplă de a deveni bărbat, cu atâta tinde mai
mult către historie. Omenirea jună € representată
prin slirpea. caucasiană sau albă que prin nuante
începe de la Armân și se termină la. Slav; adică:
Amen, Egypten, Arab sau Hebreu (Grec, Roman,
Gallu), Franco-German, Slavu. Primii din aquestia

au imperfecţia începutului,
împuţinările bătrâneţelor.
Aquestia,

țiunile

fie-quare

antenaţilor

sau

de au

și ultimii,
|
conservat

predecessorilor

lipsele şi
din

tradi-

lor, le-au

dat âns€ o formă diferită narrându-le după starea
lor de maturitate, după gusturile și costumele lor,
după sistema și. credințele lor. Egyptenul a narrat

tradiţiunile Indienilor și Chinesilor după credinţele
şi systema egyptenă sau pharaonică, după dreptul numit divin pe quare noi îl numim pharaonic
sau păgân; și quâte a inventat de la sine, aquelle
mai virtos, le-a narrat după limbagiul și systema,

sa egyptenă.

—

semenea, prefăcu

Babylonianul

și Phenicianul as-

tradițiunile quellor mai

vechi de

quât dânșii după credințele și systema lor.
Hebreul sau Moysă narră tradiţiunile antice alle
Indienilor, Chinesilor, Babylonienilor și Egvptenilor după credinţele salle, după systema sa, după
limbagiul s&u, quând combătându-le spre a le
stinge, quând dându-le o formă utilă la scopul şi
systema sa,
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Grecul,

Românul, Gallul, face tot asemenea, tra-

dițiunilor quellor mai "nainte de dânșii. —- Franco-

Germanul, que represintă omenirea. bărbată în maturitate, narră t6te bărbătesce. Aquestia lăssard

fabula

sau myihul

polilor

antichissimi,

ca o narraţiă distinctivă a poa

timpilor

antideluvieni,

la

denșii și queea que nu este historie adevărată a
cătat să ia forma historiei; actorii narrațiunilor

lor nu pot fi nici dei, nici semidei; şi cu atât a mai

puțin elemente,

animale şi minerale vorbitâre. La

dânșii anthropomorphismul, început de la Movyse,
ajunse la gradul la, quare inventatorul lui ar fi dorit
să ajungă. La denșii omul € om Și animalul animal;

și quând

vine Fabula or Romanţul pe scenă sai

în sallon sau în pregiurul căminului domestic, vine
numai ca o glumă sait allegorie, iar nu că o cre-

dință,

că

manului

o

religid.

Religia

intimă

a

Franco-Ger-

& curăţită de tot cu & miracol, impossibil,

magie. Omul nu mai € în relațid cu cevul de
quât
numai prin Raţia sa, prin Mintea sa.
Să ne explicăm mai bine, recapitulând.
Negrii represintă pruncia omenirii; Pruncul
nu

ține minte, Negrii nu avură

tradiţiuni.

Indienii și alți popoli ca denşii, cum
și quei
que a adoptat mai mult sau mai puin
că nisce
credinţe, iradiţiunile lor represintă
copillăria 6menirii. Historia lor tâtă & învelită
în fabulă. Pri-

mele ființe cugetătâre que vin assupra
pământului
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după

creațiă la dânșii

sunt o pereche de dei;

un

fel de Marte şi Venere sau un fel de Apollon
și Minerva, sau un îel de Jupiter și Juno. Sys-

tema lov, credințele lor fiind theocratice, tot €
deu la ei: de la cieaţiă pînă la diluviu se văd
dece dei sau macharchi mai mari de quât univessul, dintre quari quel dal șaptelea este extraordinar, că geniu. De la deluviu înqua omul
este o vită sub jugul castelor sacerdotale și militară ; omul mare nici o asemănare cu divini-

tatea.
|
Arburele sciinţii la dânșii își are rădăcinile pîn6
în [undul infernului, de acolo își trage
quine gustă din fructele lui more.

sucul,

și

Chinesii represintă adolescența omenirii, și tradiţiunile Indienilor trecând la Chinezi cată să ieveste

forme

mai

umane,

qua

să fie

credute,

și

mai folositâre omului qua să fie adoptate. Arburele. sciinţei la denșii fu întors cu josul în sus,

rădăcinile lui

sunt în

cer de unde își trage su-

cul și quine gustă din fructele lui se umple de
lumină și de viaţă. Divinitatea la dânşii numai pote
av6 formele monstrudse şi teribile că la Indieni,
cu

quare

se

speriă

că

copii:

queea

que eră, pro-

fanaţid, sacrilegiu, Impieiate la Indieni, la Chinesi

deveni sacru, sânt,

divin.

Divinităţii qua

să fiă

adorată a cătat să i se dea formă de omu; Omul
fu pus în ceruri qua să represinte omenirea.
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Prima,

perechie

ci de 6meni;

după creațid nu

și fiind qud

mai

fu de dei,

systema lor nu mai fu

theocratică, ci monarchică sau imperialistă, priimi
Gmeni dupe dânșii fură un imperator şi o împă-

rălesă în relație d'a
semidei, de

se ved

tot

dreptul

la creațid

pînă

dece, ânsă

nu

cu

cerul un

la deluviu

și

fel de
dânșii”

dei sau macharchi

ci

dece Hi sau dynastii de imperatori, tot semizei
que
durară, quâte nouă, opt, șepte sute și pănă
la

360 de anni;

din aqueste dece ki quea de a ș€p-

lea fu extra-ordinară în quare se invent
ară și
prosperară actele şi sciinţele și quare durd
360

de

anni quâte

sunt

cunoscul pe atunci.
Aqueste tradiţiuni

dillele

trecend

annului
la

tară a fi narrate dupe systema

astronomicu

Babylonieni,

că-

și credințele lor,

parte mai naintate, Și parte mai îndiani
sate, adică
parte mai monarchice Și parte mai
theocratice.
Systema lor, fiind monarchică regalis
tă și basată
pe dreptul quellui mai tare că Nemrod
, la dânșii

arborele sciinții remâne

ca la Indieni

spre a nu

gustă popolul dintr'Ensul; prima
pereche âns& după
creaţid se vede compusă de un
rege și o regină,
pentru qud systema lor este regali
sată ; de la creațid pînă la diluviu se vedu
iar dece, ânsă nu
dei sau macarchi, nu li sau
dinastii de imperalori, ci dece regi; din quari
al şâptelea tot extraordinar ca geniu,
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Abraham

cu tatăl său Thare că protestator eși

din Babylon, cu tradiţiuni babiloniene ; Hebrei ve-

nird în Egipt cu tradiţiuni abrahamiene și eșiro
daqui, ducând cu dânșii multe și din tradițiunile
egyplene.

Systema

lui

Moise fiind

cratică sau părintescă. în genere

egalitară

demo-

și unitard,

fiind

contrarie idolatriei, adică theocraţiei și monarchiei
absolute, Moise că un combatator și distructor
de dei, ființei supreme nu-i pâte da numele de
deu, sau Theos, ci Iehova, adică Ov sau Ins, Ființă prin excelență, absolută, que de sine există.
Moise dâră dupe timpii de attunci este un atheu
pentru quă nu e theolatru, ci ontolatru. Omul este.

creatura, şi filiul aquestui 2» sau Fiinţe supreme.
Aquestă

ființă

condescinde

alianță de la egal

a

cu egal cu

facce

omul.

un

pactu,

Ne

o

putând

desființă mythii antici de quari eră plină, Asia și
Africa, narraţi sub diverse forme și limbage, îi
narrd nu ca nisce mythii ci ca nisce romanțe his-.
torice. El începe historia lumei de la Omenirea
în etatea juneţii, în stare de a cunosce Binele din

R&u; el începe historia de la omul
Adam.

quel albu.

şi Eva appar de o dată în annii quei mai

splendiţi ai juneţei,

şi nu sunt

nici dei nici

im-

peratori sau regi semidei (pentru qud el nu € nici
theolatru sau theocrat nici pharaonist sau monachist); nici giganţi sau Titani, pentru quo nu este
aristocrat de dreptul quellui mai tare.
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Adam

și Eva sunt nisce 6meni

că toţi 6menii,

și de la Adam pînd la Noe, pe quei dece dei maccarchi sau dece imperatori ori regi ni'i arată qud
fără. nisce patriarchi păstori ca toți Gmenii, curați și drepţi cu inima din popol; și la densul,
quâte dece devenind 6meni, geniul qua să fie ge-

niul adeverat, nu se arată qud a, fost deu or mac-

harchu, nici imperator sau dynastie, nici rege,
nici ministru sau servitorul unui Pharaon că Thot
sau Ermes; al şeptelea. patriarchu sau Enoch înain-

tea lui, qua să fiă geniu, a fost de ajuns să fiă om
și să placă naintea Fiinţei adevărate, înaintea Adeverului, să invente adică ast-fel sciințe şi arte
să le comunice semenilor săi trăind între dânșii
și ca dânșii; și fiind-qud quea mai primitivă și
necesarie pe attunci din sciinţe fu Astronomia,
după

quare

se

regulară,

staţiunile

annului

timpii păstoriei și laborării pământului,

noch

înaintea

Domnul

Iehova,

qud a. fost regulat annul
sa răpit de viu Ja ceruri;

360

în 360
așă se

anni,

plăcă

sau

E-

pentru

de dille. Dar
răpesc de vii

la ceruri toți bărbaţii sciinței și mai
vîrtos quei

que se occupă cu Astronomia. —
Narraţia lui
Moys€ ia forma romanțului demi-hist
oric.
Grecii Și Romanii, cum și Galii, quâte
tradiţiuni
a! conservară de la Indieni, Chinesi,
Babylonieni,

Egypteni și Fenicieni, că stirpe
mai nuoă și mai
vigurosă, le nararră la început
după credințele lor
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quelle mai
cratică

nouă,

după

systema

lor quam

și ciomagocratică la început,

theo-

inspirată însă

cu tendințe democratice; (pentru quă iniţiatorul
quellor dântâiu, Cecrope, fu un protestant sau un
revoluționar refugiat din Egypt) mai rafinard for-

mele egyptene și pheniticiene, îmfrumuseţară allegoriele dup gustul quel mai înaintat, le subțiară
atâta, în quât. lăcurd a se întrevede Adevărul

printr'ânsele. La Grecu și la Roman
dințele și tradiţiunile

tutulor popolilor

scurtate forte mult şi
voluționară. Cecrope fu
revoluționarii în contra
La Greci şi la Romani

se văd creantici pre-

narrate după o systemă reunul din protestatorii sau
Pharaonismului, că și Moise.
nu învinge Autoritatea O-

sire pe revoluţionarul 'Typhon, nu adicd Saturnu
pe Jupiter, ci revoluţia-Jupiter, pe vechia Autori-

tate Saturnu.
Cecrope
systema

cu totul.

Grecii

pusserd

revoluţia în

ceruri.

a resturnat sau a întors cu josul în sus
pharaonică; Moise a vrui să o distrugă

Âns&

popolul

lui Moise fu de o stirpe

mai antică și prin urmare mai copillărosă sau
mai superstițissă, unde Cecrope și Cadmu avură

înainte un popol mai nou mai deștept Grecul pînă
în fine nu se mai servi în naraţiunile salle nici
cu mythul nici cu romanţul, ci cu vera historie,
unde

Hebreul

și continuitorii

historia o facu romanţu;

lui pîno

astă-di, și

ellu nu pote narră nici

quelle contimporane fără a mestică printre 6meni
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Și cerul, și îngerii și demonii și quâte un miracol
supra-natural.
Greco-Romanii fură instructorii Franco-Germanilor, și agueștia, stirpe mai nout din vigorea pă-

mântului ajunseră cu maturitate la cunoscinţa adevărului și mai departe.
Slavii că stirpe şi mai nouă, că prisle ânsă a
pământului în decrepitudinea lui, (pentru quă legea eternă a impus mișcării ascindere ȘI descin-

dere) Slavii sunt producţiă în descinderea creaţi-

unei terrestre și că ast-fel au lipsele tutulor copiilor que se nascu la bătrâneţe ; ei represintă decrepitudinea omenirii, precum Negrii represintă
pruncia; amândouă 'stirpele neavând mijlce inte-

lectuali, se lăssară a deveni prada quellor mai tari
și mai astuţi; amândout stirpele au fost cădut în
sclavie; Hebreii prin tote catastrofele și tribula-

iunile

a, sciut a se scăpa

de

servilute,

Grecul a-

semenea, și Romanul; Franco-Germanul n'a, sufferito nici o dată, nici însuși de la Romani, și că
filii quei mai viguroşi ai omenirii ei au luat ȘI Vor
luă tot-d'a-una iniţiativa de a mântui pe quei-l-

alți frati și de a liberă și lumină pe Negri și
Slavi.
Germanii au instruit pe Ruși; și ideile Franţei
îi.
vor liberă.
Aqueasta este originea și historia Mythului
sau
Fabulei, trasă din historia universale
que am ela-.

borat în atâțea
publică.

anni, și quare la timpul s&u se va
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Va dice âns& quine-va:
mai

la Indieni

este?

âns& que? Fabula nu-

sau romanţul miraculos

nu-

mai la Chinesi? sau romanţul historie numai la
Hebrei? sau historia numai la Greci, Romani și
Franco-Germani? Nu, ci dupe cum fabula nu &
numai la copii ci și la bărbaţi; aquestia o spun
fără a o crede și copii credu t6te fabulele que li

se spun. Indienii spun și credu la fabule ca nisce
copii

ai

omenirii.

nu le cred,

Chinesii

spun

la

fabule,

ânsă

și cred romanţele miracul6se ; Hebreii

spun şi ei la fabule și la romanțe miracul6se și
credu numai romanţele demi-historice ; Popolii mai
nuoi spun

de î6te,

scriu de i6te şi credu

numai

în queea que & historie adevărată, raţionată

și ba-

sată pe

documente;

cred

tâte.

de

Slavii

ca și

Negrii

spun

și

|

Eșim puţin din historia naraţiunii sau a întrevorbirii que să .dice quând Fabulă, quând Romanțu, quând Historie, qua se dicem quâte-va și
despre Slavi, spre a nu ne luă quine-va de queea
que nu suntem. icând Slavi, înţellegem o stirpe,
quare își are și ea sub-împărțirile salle, gradați-

unile s€lle, sau nuanțele salle.
|
De la Slavii de amiadă di, pînd la slavii de
Nord quâte nuanţe nu sunt? quei dela amiadă-di
sunt

produși

în

viguarea

qualităţile și facultăţile
de la. Nord

pământului

și au tote

Franco-Germanilor;

quei

de tot sunt prislea pământului, aque

16
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stia sunt marginea sau extremitatea quea după
urmă, și fiind qud extremităţile se attingu, aque-

stia sunt căduţi în a doilea pruncie. In historia
nostră dicem qud Negrilor de la Equator creerii
le sunt fripți de multă căldură și Slavilor de
la

Nord quă

de aqueia

creeri le sunt degeraţi de multul

ger; Și

sunt dominați sau conduşi de Germani.

Din aqueasta vEdurăm quă mythul sau
fabula
este narrația copiilor Și a popolilor quellor
mai primitivi, historia lor cu un cuvînt. Ei
cred adlitteram queea que aud ȘI Spun; noi nu
credem
nimicu, daqua nu descoperim un adever
prin aegoriele Mythului.
Myihul sau fabula este historia timpur
ilor que
se dicu divini, heroici, miraculoși,
unde se vede
imposibilul, invenţia, ficţia, alegoria,
și forte des
minciunea, necoprindend nici
un adevăr,
Să dicem ânsă quâte que-vă Și
despre queea
que a ajuns a însemnă specialeme
nte în timpii

proprii historici, în gillele nostre,
în quea mai însemnătbre și mai des în us din
sub-împărțirile

ei, despre fabula que se dice
și apologu, Și parabolă, que este o parte a
poesii ușdre.
Specia aqueasta de scriere luând
forma Fabulei
de și adlitteram e un neadever,
cată ânsă să coprindă un adevăr Gre-quare
sau moral, sau politicu sau social.
Prima caracteristică sau
mai bine datorie a A-
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pologului sau a fabulei speciale cată neappărat să
fiă parabola sau comparaţia, assemânarea justă

între fiinţe

neînsufleţite sau

neraţionabile cu 6-

meni. Daqua comparaţia sau parabola nu va fi
justă, fabula n'are mare preţu; iar daqua asemânarea, îi lipsesce cu totul, și quâte se dicu într'ânsa
nau nici un scop moral sau politicu sau social,
nici un adevăr, attunci nu merită nici numele de
Fabulă, attunci e o minciună curată.
v Fabula

adlitteram

nu

e

un

adevăr;

e

datore

ânsă neappăral a coprinde un adevăr prin justeţia
parabolei sau a comparaţiunei.
Spre exemplu: Lupii și 'Gneii nu vorbescu.
Fabulistul âns& vrând să arate nedreptatea quellor crudi și potenţi asupra quellor debili și blândi,
și mai vîrtos quând impilătorii și uccidătorii po-

tenţi caută pretexte spre a 'și justifică și legitimă crudimea, şi nelegiuirea, fabulistul dicu, face
o comparaţiă

sau

parabolă

assemănând

pe quei

crudi și potenţi cu Lupul, și pe quei blândi și debili
cu Gnellul, și assemănarea fiind justă, opera sa pote
luă. numele de apologu sau fabulă; şi daqua pe
lângă aquestea va, reuni şi qualităţile talentului,
tâte guâte le quere o limbă cultă și arta, stylul

cuvenit la fabulă și la actorii

ei,

attunci

fabula

e pertectă, €& de prima linie qua quelle mai multe
alle lui Lafontaine: iar daqua fabulistului philosoph pe lângă drâpta judecată, îi lipsesce talen-
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tul, arta Și stylul, fabula attunci e mediocră, sau
de ultimul rând.
Quând ânsă fabulistul ar pune pe 'Gnellu să
represente o ființă potente, crudă, rapace un despot, un tâlhar, si pe Lupu o fiinţă blândă și
victimă a 'Gnellului, fabula-ii attunci ar îi absurdă,
afară numai daqua poetul, în feconditatea geniului său de a parodiă și printr'o naivitate din quelle
mai nemerite ar voi în adins să facă o glumă
sau 0 jucărie ingeni6să. Attunci âns& se quere

mare talent, mare habilitate şi mari tururi de forţă,

qudci natura nu se pâte
quelle mai formidabili.

Tote

resturnă

speciile de fabule am

fărd o tărie din

dis qud

își au în-

ceputul în Asia, în copillăria omenirii, în starea
ei barbară, și prin urmare ȘI parabola, apologu
sau fabula speciala acolo își avu începutul. Quare
este causa? Quea mai mare și mai principală
este Guvernele despotice, quând monarchice, quând
ochlocratice sau demagogice que s'au fost intemeiat și durat în Asia.
Quând quine-va este liber a spune adevărul
pe
facă, nare nici o nevoe d'a ?] mai accoperi
prin
allegorii și fabule; comparaţia sau parabola,
unde

e libertate d'a vorbi şi a scrie, nu 'și mai are
locul
de quât numai sau în circonstanțe d'a lămuri
și

învederă adevărul și mai mult, iar nu
a'] ascunde,
sau în circonstanţe grave or delicate
quând nea-
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părat adevărul se cuvine a se învăli şi mai mult
prin comparaţiuni sau parabole qua să adducă
efectul dorit d'o minte philosophică sau politică.
In tote guvernele despotice sapienţii moraliștii.
au

fost nevoiţi

a moralisă

pe

6meni

prin

fabule,

qua să nu li se pară quellor que aud lecţia așă
de aspră, cum și qua să fiă curiositatea attrasă
prin carmenii naraţiunii. Quel quare avea sciința
și talentul da facce o lecţiă de morală printr'o
fabulă quare s€ placă monarchilor și popolilor
despoţi cătă să fiă un sophos un sapiu, saviu sau
sapient, sophia sau sapienta se querea de urgență
dela un fabulist; quăci fărd aquestea ar fi trecut de nebun sau bufon, de aqueea fabulistul
grec, ori-quare ar fi fost numele lui quel dân-

tâiu, fu revestit mai

currând

sau mai

târdiu cu

supranumele sau cu adjectivul de F/sopu, que este
tot una cu Sophos sau Saphiu. Să nu ne uităm
la vocali que în limbele antice nu eră considerate

sau

formula,

scrisse,

ci la

consâne

sau symbolul unei

aquelleași

cons6ne

sp

sophu (sau sophos).

ca

quare

singure eră

idei. In Zsopu
și

în

sapiu,

că

sunt
Și

în

.

Mai antic şi de
unul din filii lui

quât Esop, vedea la Hebrei pe
Iacob quare sciu să facă lui

Pharaon parabola

sau comparaţia

sau asemena-

rea, quellor

vace

ș6pte

șepte

grasse

cu

anni de

abondanță que eșiă din Nil, și quellor șepte vace
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magre
sau

cu șepte anni de famele que vor consumă

mâncă

danță.

tot que

ar producce

annii

de abon-

Aqueslui filiu al lui Iacob pentru sapiența

sa i se dette supranumele de Zoseph que îi r&masse
că un nume propriu; în vorba loseph sunt tot
aquelleași consâne de rădăcină sp, que se află Și
în sophu și în sapiu și în Esupu. Vocalile nu se
consideră, quăci se schimbă după clime, după idiome, după dialecte, după limbe, dicendu-se quând

Joseph quând Iwdng, quând

Isuph quând

Giuseppe

etc. Formula sapienţei sau sophiei a fost în limbele antice sp (vedi Biblice pag. 51 şi 52).
Esopu dară și loseph nau fost nume proprii
după cum ni se par noă astădi, ci adjective sau
" Supranume meritate que însemnedă sophos, sapiu,
sasiu, sapient (înţellept). 'Toţi sciitori cată să fiă
sapienți; âns€ sapienţi prin execellență se consideră aqueia que putea facce sau explică parabolele

și spune

adeverul

ast-fel,

cum

să

nu trâcă de

nebuni sau de bufoni que avă prilegiul d'a spune
adevărul nepedepsit în societăţile despotice.
Am dis quă prima, qualitate sau datorie que se
quere dela fabulă său apologu este parabola sau
comparaţia; qua să excelle ânsă quine-vă în Fabulă se cuvine a nu uită prima ei origine, a
nu uită adică qu6 ea represintă copillăria și a o-

mului individual și a omului collectivu; se quere
dară cu mare talent și cu o artă din quelle mai
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ferici stylul copillăresc la densa. Cată să scii a te
facce copil qua să placi copiilor și să fii înțelles
de dânșii. Stylul Fabulei se cuvine a fi natural,
familiar, rident, grațios, naiv.
A scrie Gmenii, tot în allegorii, tot în parabole,
tot în fabule, tot întrun mod apocalyptic. mystic şi aceoperit, e mai mult o symptomă un semn
de o societate despotică sau barbară.

Unde

e

civilisaţiă,

libertate

de a vorbi

și a

scrie nu e nimeni nevoit a allergă la accoperiri:
_fiă quare e liber și are dreptui d'a spunne adevărul pe facă sau neaccoperit. Acolo Fabula se
vede forte rar, quând şi quând la circonstanțe
grave, la colpuri de Stat, la revolte populare que
nici una nici alta nu e stare normale a societă-

ţii. Unde e libertate, Fabula
quât numai qua un method
lor adevărul şi a fi amat și
attinși; qubci la asemenea

nu 'și are locul de
d'a presentă 6menide quei que se ved
casuri Fabula offere

fiă-quăruia plăcerea de a descoperi singur adevărul și scutesce de aftrontul unei mustrări, sau de

Fabula împacă

uritul or căscătura unei lecțiuni;

forte mult adevărul cu amorul propriu.
"In Israel, unde Guvernul fu popular sau demo-

cratic dat în mâna experienţii sati a quellor mai
vechi din ori-que semenţie și din ori-que famillie
fără excepţid, nu se ved fabulişti de quât numai
quâte-va.

fabule

sau

apologuri.

de

circonstanţă

:
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una a lui lonathan,

adică lemnele

ce își caută

un rege. Pe aquesta pentru originalitatea ei şi
pentru mai multe cuvinte bunidră, o cităm aqui:
«Plecând pe calle se duserd o dată lemnele
spre ași unge loruși un rege, și disserd Olivului:
domnesce peste noi.

«lar Olivul disse lor: lăssă-voiu eu unguentul
meu ce în mine "l-a glorificat Dumnedeu şi 6menii qua

să mă

ducu

a domni

«JDisseră attunci Lemnele
vino

îu și domnesce

peste

peste Lemne?

către

fig (smochin):

noi.

«Disse și Figul către dinsele : Lăsă-voiu
câța mea și fructul meu quel bun
ducu a domni peste Lemne?

qua

eu dulsă mă

„__«Disserd apoi lemnele către Viţă: vino tu ȘI
Domnesce peste noi.
|
«Iar vița, disse către dînsele: Lăssă-voiu eu vinul

meu, bucuria quea dela Dumnedeu și bucuria 6menilor, qua să mă ducu a domni peste Lemne?

<Disserd attunci Lemnele către Spin: vino tu
și domnesce peste noi.
«lar Spinul disse către Lemne: daqua în adevăr

voi m& ungeţi de rege peste voi, veniţi de vt puneţi

subt accoperemântul

meu;

qudci alminterlea, (să,

sciți) quă va eși foc din spin Și vă arde și consummă

toți cedri Libanului.» (Judici Cap. IX, v. 8—15.)
Capete sau creeri de lemn, quând v& alegeţi

spinii și palamida

societății

qua, să domnescă pe-
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ste voi, cată

tul lor,
dânșii,

sau

adică
qud

să vă puneţi sub accoperemân-

să descindeţi

de nu,

mai

focul vă arde.

jos și de quât
Aqueasta

fu o

fabulă în timp de o ellecțid a Popolului Hebreu.
Se mai vede o fabulă sai parabolă în Israel,
întrun timp de colpu de Stat, de usurpare a libertăţii publice de către David, quare pe lângă alte
nelegiuri, după que avu atâtea femei și concubine, plăcându'i femeea lui Urie, trimisse pe a
questa spre a fi uccis, și îi lud femeea quare deveni mama lui Salomon.
In ast-fel de timp, și inaintea. unui assemenea
despot, profetul Nathan nu putea a-i da o lecțiă mustrătore sau a'i spunne adevărul pe facă,
qui îi spusse parabola următâre, arătându-se quă
accusă pe 6re quine:

«Doi bărbaţi eră într'o cetate, unul avut i6rte
şi unul neavut.
|
«Și quel înavuţit avea turme de oi și armente
de boi multe fârte.
«lar quel neavut navea nimica alt de quât o
singură oiță pe quare și o cumpărasse de mică
și cată de dânsa, şi o nutriă, și quare crescusse
cu densul și cu fii lui împreună: din pâinea lui
mâncă, și din cupa lui bea, și la sînul lui dormiă.
«Și veni un căiletor la bărbatul quel avut; și
pe aquesta nu 7] lăssă inima o luă. din turmele
sai armentele salle spre a facce demâncare 6s-
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pelui que venisse la dânsul, ci lud oița quelui
neavut şi o înjunghi& pe aquesta pentru bărbatul
que venisse la dânsul.» (Bine, sau după dreptate

a făcut, o rege?).
Aquesta este al doilea apolog que se vede în historia lui Israel dela stabilirea lui de Moyse pînă la
David.
Primul în timp de agitaţiă populară, şi aquesta
al doilea în timp de usurpare a libertăţilor publice.
Mulţi critică aquest apolog, și nul află de val6rea quellui d'ântâiă, dicând qud parabola sau
comparaţia

nu

este

întru

tote

justă ; ântâid

pen-

tru quă David a luat sau a sacrificat pe femeea,
lui Urie pentru sine, iar nu pentru vre-un 6spe

Gre-quare

și apoi qud David a. fost şi uccis pe Urie

quând omul avut al parabolei
de la quel neavut.

numai

oaia a luat

Am dis qud un fabulist nu și merită numele
de nu va fi sophos, sapient, prudent. Fabulele dau
pre pugin efiect daquă
casă în timp de repaos

facce și ne
semnătâre

provocate

appucăm

se nasc numai aşă din
quând n'avem nimic que

de fabule

din apologuri

sânt

Quelle mai
aquellea

que

însânt

de circonstanțe grave sai delicate. Sa-

pientul Hebreu saii profetul Nathan se presentă
aqui într'o circonstanță gravă înaintea capului Sta-

tului, înaintea, unui rege despot,
nat

de passiuni.

Sultat

Scopul

violenţ, și domi-

lui eră de a ave un

re-

bun visita și consiliul lui. de a facce adică
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pe rege a se condamnă singur, a'și dă singur sentinţă în contra nelegiurii que a fost commis. Nu
dice dar lui David: €!tă que ai făcut; ci tt que
a făcut un om 6re-quare. Daqua comparaţia i-ar
fi fost întru tâte justă assemănată, David ar îi
priceput îndată quă allusia este pentru dânsul.
Profetul în adins dară arată crima accusatului
său cu mult mai mică, că daqua aqueasta se va
păr6 condamnabilă înaintea regelui, cu atât mai
vîrtos quea mai mare a lui Davil eră mai demnă
de pedâpsă.
Nathan se vede nu numai prudent şi forte fin,
ci şi fârte indulgent prin parabola sa; qudci prin
ospele que adduce înainte va să arate quăd David a sacrificat pe femeea lui Urie nu sie-și, ci
unei passiuni trecătore que vine qua un 6spe sau
căll&tor în inimele quellor mari și generâse. De
Sar fi exprimat da dreptul Nathan, sai daqua
assemănările lui ar fi avut justeţea cuvenită, nu
scim que resultat ar fi avut încercarea lui înaintea, unui satrap asiatic, înaintea unui despot deștept și violent. Supraprins ânsă David și avend pe
O
lângă quelle-I alte qualităţi şi passiuni mari Și
mare dose de vanitate d'a se arătă just, condamnă
de
cu severitate pe neomenosul potent accusat
Nathan. Ettd cum urmedă textul:
«Şi se apprinse de urgie David forte assupra,

bărbatului (potent) și disse căire Nathan: viu este
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Domnul! quă fiiu al morţii este quel que a commis aqueastă faptă.
«Și oaia o va da înapoi împătrit pentru qu5
a făcut aqueasta și pentru qud n'a avut rărunchi.
«Disse attunci Nathan către David: Tu esci
quarele ai făcut aqueasta; și 6ttă que dice domnul....2
(Regi Il. Cap. XII vers. 1—7).
De aqui înainte David prins de tste părţile ca
n cursă în sentința que şi-a pronuncat singur
profetul își începe lecţia și mustrările în numele
lui Dumnedeu ; de aqui înainte umilesce ȘI confund pe despot, adducându-i aminte originea lui
obscură, și abusurile que face cu puterea. și îl a-

meninţă

de

pedâpsa

que

i-se

cuvine,

pînă quând

tyranul cade în genunchi, se prosternă și quere
iertare strigând : păccetuitam Domnului!
David își pronuncasse sincur sentința, a fost
dis quă bărbatul aquella crud și potent este jiliu

al morţii, adică demn

de morte,

hebraică
și în alte orientali
demnu, destinat, condamnat.

Profetul
disse: tu
meea lui
muri.
Am dis
nitorii fiă

filiu

quăci în

limba

însemnedă

și

ânsă, în inţellepţia. și indulgenţa. sa îi
vei trăi; iar fiiul que "l-ai făcut cu feUrie, fi ind fiiul p&ccatului, aquella va
ințellepțiă și indulgență, pentru quă Domprincipi, fiă regi nu mor așa de facil;
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aqueștia nu
s&ptămânele

se pot schimbă pe tote dillele sau
că. cămășele. Aqueștia n'ajung la pu-

tere de quât

prin orbirea passiunilor

și beţielor

nostre politice și sociali; ci nu sânt de quât resultatul innoranții și corrupțiunii nostre; sau qua
să ne exprimăm mai biblic, aqueștia sânt filii p&ccatelor nâstre; ei se cuvine a irăi că o remușcare vie, ca un flagel spre bătaie, ca să ne cun6scem erorile.
Dela David înainte, historia Palestinei, e plină
de împilări, de sufferinţe: Oratorii publici și quând
nu se exprimă prin parabole, sânt nevoiți a se
exprimă tot accoperit, tot mystic, tot prin allegorii sai apocalypsi. Oratorii publici devin toți
proleţi, pînă în fine quei patru lvangeliști sânt
plini

de

parabole

scrie apocalypsea,

şi loan

pen-

tru quă vorbiă și scriă sub jugul roman, și a despoţilor că Herod și că Phariseii, que eră ciocoi
proconsului de la Roma.
La Greci n'appare un fabulist de professio, Esopu

voiu să

dicu,

de

quât

în

epocha

lui

Pisistrat,

după mărturia quellor mai mulţi, adică într'o epochă de dispotismu sau monarchicu sau demagogicu.
Quel quare a cules fabulele lui Esopu lu, cu
multi mai în urmă, un călugăr grecu anume Pla-

nud. (uâte âns&
autori, şi quâte,

ânsuși?

din aquestea nu
pote,

vor fi de alți

nu va fi adăogit și Planud
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Grecii

mai

avură

și

alți

fabulisti

din

quarii

quel cunoscut de noi fu Babria, pe quari unii îl
numescu Gubria, și quare a existat tot în epochă
de despotismu. Un alt Grecu Ignaţiu a. redus fa-

bulele lui Babria în nisce sentințe sau axiome de
quâte

patru

versuri

fiă

quare:

tetrasticha.

La Romani nu se vede Fabula sau Apologul
de quât întrun timp extra-ordinar de revoltă populară sau de despotismu anarchicu. Attunci Meneniu Agrippa face fabula stomachului cu quelle
lalte membre alle corpului. Phedru că fabulist de
specialitate sau de professiă, appare într'o epochă de
dispotismu imperial, în timpii lui August, primul
destructor al republicei.
La Francesi, dar fi existat libertatea typarului
în dillele lui Lafontaine
nu scim daqua aquest
poet ar fi dat ideilor, moralei și versurilor salle
torma Apologului sau Fabulei.

La Motte și Florian sânt
Despre

popolii mai vechi

și Hebreii,

din aqueași

epochă.

de quât Romanii, Grecii

despre Indieni adică

numai

disserăm

nimicu aqui, quăci am dis de ajuns; la
sint narrate prin fabulă. Din scriitorii lor
logari, cunscem numai p'un Bramin anume
Inchiem
theoria . nâstră dicând: qud

ei tâte
de ApoBidpai.
precum

qua să excelle quine-va în elegie cată să simță
singur focul şi durerea și plăcerile Amorului, sau
ori-que durere alta și să serie cu lacrăme expre-
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siunile lui să fiă nisce suspinuri adevărate, iar nu
prelăcute; precum qua să excelle în satyră cată
să aibă mânia sacră, și o mare dos de morală
şi de adever și să fiă desdemnat la spectacolul
hidos que îi offere societatea; assemenea qua să

excelle în fabulă se cuvine pe lângd instrucție și
talent să aibă mai mult de tote o mare dose
de moral, să fie tot dauna în adevăr sau adeve- .
rul întrânsul, și apoi, simțind nevoie da se exprimă şi a corrige Gmenii, să vadă qud nu se
pote exprimă de facă și spune lucrurile pe numele lor. Attunci necessitatea este instructor; attunci

vrând să inţellegi una și să fii nevoit a dice alta
nevoia îţi arată secretele quelle mai ascunse prin
quari ajungi în fine a fi priceput.
. Geniul Fabulei și al justeţei parabolelor, și a

limbagiului sau

stylului ei e Necessitatea. Nu sirnţi

necessitatea d'a vorbi accoperit, nu îţi vine nici
geniul Fabulei.—Noi quari putem vozbi n'ajungem nici o dată la perfecţia d'a ne exprimă prin
gesturi

că muţii.

Femeile

Occidentului

que

sunt

libere d'a scrie, nu pot ajunge pe femeile inchise ale
Orientului que nu sciu să scrie, la perlecţia și
delicatetia de a'și exprimă ideile amorbse prin .
limbagiul florilor, printr'un buchet de flori, de multe
ori printr'o frundă de ederă quare se pălesce, se

usucă și mâre
A spunne

acolo unde se lipesce.

accoperit

sau

pe

ascuns

queea

que
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se pote spune, fără pericol şi fără a călcă cuviințele, de facă este curat o platitudine, o nerodie.

Unde

dar e

libertate

tate de typar,

Fabula

d'a

vorbi și a serie, liber-

nu

'Și mai are locul, daqua

nu va fi politică, își mai
que

sau,

are

locul

la scriitorii

din delicateţa lor naturale, sau

din edu-

caţia lor se ferescu de personalităţi, și attunci se
presuppune iar o nevoe; Omului delicat și naiv
lot dauna îi vine geniul Fabulei. în aqueste do&ă
din urmă imprejurări avem a. mulțumi marilor

fabulisti antici și moderni que ne au lăssat modele și mijlocele d'a pute spune adevărul și a respectă tot de o dată și cuviinţele.

Am vorbit aqui despre qualitățile generali alle
Fabulei, fără a constrânge pe poet în nisce theo-

ii sau
mult

sau

regule trase
mai

din nisce

puţin juste

observaţiuni

în studiul

cutăruia fabulist. Grecii que

cunoscea

mai

cutăruia sau

numai pe

Esop și pe Babria ori alții, ne ar fi dat regule
da scrie fabulele numai că fabulistii lor.—Quei

de scola grecă și latină ne ar fi dat regule să
scriem fabula numai că Esop și că Phedru.—Francesii încântați de Lafontaine al lor, ne spun quă

fabula se tracta numai cum a, tractato Lafontaine.
Cu aqueasta ânsă n'ar facce quine-va de quât

ca și quând

ar dice:

<Qud

nu secuvinea fi qui-
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ne-va original ci un sclav imitator sau copist qua
să fie fabulist mare.»
Esop narră simplu și în pucine vorbe, și trece
de quel mai mare fabulist al timpilor antici; Phe-

dru mai adaoge

delicateţă și eleganţă în narraţiu-

nile lui. Lafontaine r&spândind mai multă poesie
avu rara qualitate sau talent, ca cu tâtă poesia
să deviiă mai naivu, pe lângă tote qualităţile de

eleganță, de delicateţe. Mai nici 'o fabulă

na in-

ventat el;

preces-

el

narră

fabule

sorii lui, ast-fel ca și cum

inventate

ar fi fost

de

martur oc-

cular la tote quâte spune; naivitatea lui ajunge
pînd a te facce a dice quă el credea singur quâte
spunea, atât e de natural.

Quine are talent sau simpte nevoia da fi fabulist simte singur qud fabula mai 'nainte de
tote quere parabola sau comparaţia justă, și qud
se cuvine a fi scrisă sau narrată întrun siyl na-

tural şi naiv qua și cum

ar crede

singur

adii-

teram quâte spune.
De aqui înainte fie-quine se va distinge mai
mult sau mai pucin după talentul său natural și
după originalitatea sa, şi mai vîrtos dupo nevoia
în quare sa aflat în timpul polemicei. Tot d'auna nevoile applanite, trecerea peste dânsele cu
victorie sau cu retirată onorabile facu pe general

a se distinge. Mulţi din poeții sau scribii moderni,
fără

nici

o necesitate

se

pun

a facce la fabule și
17
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aqueasta, îmi adduce aminte pe unul que își facusse
o scară de lunii şi quând se ducea la, amanta sa
o punea spre a scallada poria, quând curtea eră
de tote părţile desgrădită, qua să pâtă dicce quă
a, străbătut prin aventure și pericole pînă să ajungă la objectul s&u pre dilectu, şi quând aquest
object pr€ dilectu nu eră nici de cum câinos la
inimă.

Mulţi iard din dișii noștri

fabulisti,

luându-se

dupe regulele scholei pedante, sau după nicio
regulă, vrurd a imită pe Lafontaine que nu imită
pe nimeni și quare deveni neimitabil; aquestia nu
deveniră de quât nisce copisti forte medioecri fărd

limbă, fără talent, și que & mai r&u din tâte poeţi
fără poesie, vessificator fără versuri.
Noi spuserdm în aquest articol quâte
quă na mai spus alţii, vorbind despre

credem
apologu

sau Fabulă. Quâţi din cititori vor dori a vede
quâte au mai dis și alţiicitescă pe litteratorii lirnbelor

que

cunoscu,

quâte: în dicționarele

pedice sau de conversaţid

encyelo-

și mai virtos în limba

francesă citâscă articulele fabula în elementele de
litteratură alle lui Marmontel, și în cursul de litteratură a lui la Harpe.
Despre Apologu n'avem să dicem nimicu, qubci
el însemnâdă tot Fabulă sau myth; pote quă
sa dis și ast-fel pentru qus coprinde mai adesea

și explicaţia la urmă

și quâte o dată la început.
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Myihu

sau

Fabula

tia de

poesie;

este

numele

iar parabola

speciei aques-

și apologu sânt nisce

qualități que se cuvine să aibă.
Terminăm

repeţând

datorie a Fabulei este
Compară

semănari?

quine-va

bine,

quă

prima

parabola
are

qualitate

sau

sau comparația.

adicd justeția în as-

Este fabulist. Îşi tractă apoi fabula cu

quelle naturale la fabulă, adică cu simplitate,
cu graţie, cu naivitate, cu credulitate? devine un
sa particulară?
fabulist bun. Adaoge originalitatea
actorii fabulei
Despre
devine un fabulist model.
nu & întrebare, aquestia pot fi animale sau plante
sau elemente, sau objecte neînsufileţite, sau ânsuși 6meni. Despre aquestia din urnă cată să
fiă personage fictive iar nu reale.
1860.

QUE A FOST
CORBUL

SI

VULPEA.

1829.
Jupân Corbul
Din

negocqul

căstigasse
que-appucasse

Un bun chilipir de cașu.
Şi cu dânsu
P'un

în ciocu se dusse

copaciu

unde

se pusse

Că un om l'al său sălașu.
Vulpea

O quam

ca o jupînesă

sterge de pe a casă,

Si eșisse la primblare;

lar bunul miros que are
Dici de colo o îndreptă
Sub copaciu și n sus căto:
«Jupâne

Corb,

«O Dâmne,

que

plecăciune!

frumuseţe !

«Que pasere, que minune,
«Que drag
«Dar nare

de pene măreţe!... glas; que păcat!»
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Corbul îngânfat în sine
Nici de cum
Ca

Vulpea

De mut,
Qud

nu-i veni bine
să

sau să mi'l vorbescă

i prost

Lungi

”] socotâscă,

lal său

cântat.

gâtul, căsco ciocul

Si începu

a croncăi.

Cașul cădând, Vulpea-aqui,
Cânţerul păţi jocul.
«Jupân

«Minte
«Si
«Și

Corb,

numai

precum

se vede,

îţi lipsesce;

fă bine de mă crede,
'nvaţă, te folosesce;

<Qud de mult, fârte de mult
«Din punga quellor que ascult
«Lingușşitorii frăese».

Aqueastă fabulă sa publicat în primul
Curierului Român adică în 1829, No. 63.

Autorul
speranţe

pe attunci,

că toţi

la promissiunile

Românii

ne încetate

an al

ave mari
alle Rusiei.

Îndemnat de amicii săi mai vechi și sus puși, cântă
campania russă. Dup

que vădu ânst intențiunile

Protectoratului, tendinţele da ne răpi
și disprețul către ori-que tindea către

autonomia
o veră lit-

teratură română, făcă și publică aqueastă fabulă
unde se vede că cântărețul sau mai bine Romania
al quăria simbol eră Corbul, păţi jocul. Oda
que făcu, iar îndemnat de disii amici la dioa
închierrii păcii dela Adrianopole, exprimă, pe quât
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se putea

pe

attunci exprimă

netelor

streine

quând

termină:

€,

O cer!

-

.

quând

Cântarea,

tote

.

.

.

sub presiunea. baio-

temerile

.

.

.

bietului

.

.

-

.

cântăreţu

-

.

.

adevărul ast-lel de crud sar lace,

'mi-ar fi hula,

şi în

uitare-ar

zace,

Și Musa'mi. . . „criminală. .....

De

aqui înainte temerile poetului de que mergea din disgrație se realisă. Disul protector din

di în di devenea suveran

despot; pînă quând își

detie pe tacă articolul de sinistră memorie din
Regulamentul dis organicu, prin quare ni se rapia autonomia, și în contra quăruia generala adunare de la 1836 protest ca un singur om.
Corbul que păţisse jocul, a cătata se mai corige.
L-am vEdut cum sa exprimat dela 1848 de quâte
ori Vulpea mai vru a i sterge cașul din gwă.
Ettă 71 în fabula următore:

QUK

ESTE

VULPEA.

SI

CORBUL

1860.
Corbul stă pe locu tot Corb
(Precum orbul € tot orb
Și ciocoiul tot ciocoiu,

săl cânţi cu usturoiu).

Quât

de

Nici

cum

nu

albisse

i promisesse

vulpea

Precum

mai

devenisse

Nici aquilă

Pe quând cașul îi stersesse
Ca un corb dar mai allasse
pe

De

unde

tot

umblasse

Un codroiu de caşcaval:
Si cu densu 'n cioc se dusse
P'un

Ca un

copaciu

bun

Vulpea

şi mi se

pusse

industrial.
tot că jupânesa

Que cam rar o dă pacasă
lar eșisse la premblare:;
Și bunul miros que are
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D'iqui de colo :0 'ndrepto
Sub copaciu şim sus căto:
—

Jupân

corb!....

o!

plecăciune!...

O Dâmne! que frumuseţe!
Que passere! que minune!
Que splendâre! que mândrete!
Dar unde'i gurița lui?
Cui so queri, şi cui să spui?
De laș audi odată

N'aș da-o pe lumea tâtă.
Corbul tote le-audeă
Se făcea quă nu simţiă:

Işi cată de cina sa,
Cașcavalul își măncă,
—Dâmne Corb! o rugăciune!
Excelenţă !... plecăciune!...
Alteța Domniei 'Talle,
Trece peste un deal şo valle
In quât veste “i s'a dus.
Corbul nici quă ascultă,
Peste

câmpuri

se uită,

ŞI de cină își cătă
Și făcea un chief nespus.
—Graqisă maiestate!
Strălucite

pre

"'nălțate,

O que mare împărat!...
Dar & mut... ah que păcat
Corbul ânsă tot tăct
Pind cina îşi făcu;
După que o termină
Și bine se ospă&to,
Către

Vulpe

s'adresă

Și așă îi cuvântă:
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«—Hei! a fost pe quând
Pe quând eră tata prost,

a fost,

Qu5 Vulpea c'o dicătură
li ştergea caşul din gură;

“Dar

acum

€ altquevaș;

Gura nu mai pui pe caş;
Hei Vulpoi de năciunal

N'a fost bun ăst cașcaval2»
Daqua

scii quă de demult

Din puga quellor que-ascult
Lingușşitorii trăiescu,

Să “i spui și eu una lată
Quă quei que-au minţit
Anevoie mai trăiescu.

o dată

1860.

>

CIOARA

PRIVIGETOARE.

O Dihanie de cidră
Que'i didesse Naiban gând!
Să ia fulgi de alte passtri
Să iasă la sbor cântând!
Ett-o împopoţonată
Și mereu să giituesce
Ulubesna "mpestrițată

Răţoit. bănănăesce.
Que
Qud

nume să'si dea acuma ?
€ lucru însemnător!

Dela nume

atârnă tâte

Și

trecut

și viitor.

Dar
Și
Nu
Ti

cidra de. € lot cidră
ast-fel se socotea
“și mai vedea de loc ciocul
trupul nu 'şi mai simțea.

Se

gândi

cum

s'o

Și să şi cate vr'un

brodescă

nășicu
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Dar nașul
Que

n'o

"io dă vrun
plăti mai

nume

nimicu.

Haide! singură să vedă
In biserica de cașu
S'alde popă, şalde naşu
Qua

să

fiă bine

pace.

Fără sfadă, făr6 price
Rămâne dis que 'și-o dice
Se numi Privighetore
Păsăruică cântăreță
Unde cântă pe răcdre
Şeii colea de dimineţă.
Și sbură de bucurie
Biata cidră quând gândea.
Qud

cioroii

or s'o ţie

De poet şi păssărea.
lese

acuma

Şi la lume
Și “i începe

îngontală

se arată
a cântă

La 'nceput coţotenesă
(dlasul şi 7] mai subțiasă
Dar que'i faci? qud € tot ga.

Țipă

cga!»

şi șa! văsună:

Păsările se adună,
Ascultă.— aude : gagă!

Se uită.—nu
Dihania.

vede cidră.

"nebunesce

Cântă quine o mai opresce?
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» <Sunt, dice, privigătore
«Și Dumnedeu 'mi-a dat dar
«Sunt passăre sburătore,
«<Quare

după

lângă

mine

<Va dice guă nu cânt bine,
«E mare, mare măgar»
Și echo răspunde: «—gar!
Păsările aud:—gar
In tăcere o ascult;
Se appropie mai mult;
Fiă quare o privesce;

Fiă quare își qăresce
Fulguleţul

pana

sa

Și încet îţi o desbracă,
Scuipă în gură și apoi sbâră.—Poietul rămâne cidră.
1838.

OROLOGIUL

LUI CAROL

Saţiu d'alle curții de marele'i

V.

svon

PD'amăgiri, de intrigi que-ajung lângo
Tras în monăstire în locul de pace,

Carol cinci stă singur şi n'avea

thron,

que face,

Spre a'și petrece timpul luă pila, dalta
Qnare de quât sceptrul sânt. mult mai ușdre
Şi încet astădi una, încet mâine alia,

Patru orologii făcu sunătore.
Le pusse ?n perete înaintea sa;
Ins'arătătorii în neascultare
Din nou începură al tot turmenta.

Surda 'şi bătea capul să le dea mișcare
P'o regulă i6te a le îndreptă:
Did de dimineţă 'și le accordă
Sâra quâte patru ţinend tot o calle,
Unul era 'n sus altul mai la valle
El perdându'și

timpul,

perdea

și r&bdare

Pănă quând în urmă puns de supărare,
Pune mâna ?'ndată forte mînios

Pe quel mai tenace și 11 trîntesce Jos.
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Que

Quci

să'i faci? tăcere!

Cată-a

fussesse rege,

eră învăţat

fi iertat:

A sapprinden dafă șa fi asculiat...
Dup'o cugetare, venindu'şi în sine,

Risse cuviosul d'a sa nebunie:
Iși cletenă capul şi disse: «Hei bine!
«Eu quare în viaţă mi nu putuiu uni
«O Spanie 'mtregă, şi a mea Germanie,
«Ministri Curtesani,
«Catholici, Lutherani,
»Cum

puteam

adduce

întio

harmonie

«Nisce orologe neînsufleţite
«Neperfecte încă şi nedeplinite,
«Quând Dumnedeu Ensuși cu mareaii putere
«Patru hârci de 6meni nu putu n voi
«Dând la fiă quare alt scop, altă vrere,

«Capriciu, judecată să nu'i dai de rost?
«O que nencercare! que nebun am fost!»

Carol-cinci ia cartea şi se allinâsă
Și pe

'nchinăciune

se pune

mereu.—

D'attunci pîn'acuma arta'naint6dă .
Merge adi pre facil quel attuncia greu.
Bregheţi veniră și noi am v&dut

Quât nu'i de credut
Faptele mechanici fârte 'naintate,
Dar aquestei Machini de societate
Orologiu politicu Bregheţul-Mesie
Quând

a să ne

vie?

1839

CePe dar

ep

e

i

e
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VULTURUL ȘI BUFA.
După multe protestaţii
Veniră la stipulații

n

Vultuvul și Bufnița şi făcură
însă

ciocul

ghiarele

fine pace:

suveranului

rapace

Dă cam multă bănuială
Bufniţei de a se teme
Pentru

puişorii

(Avea biet.
Pe aquâstă
Quând quei
Vulturul “şi dette
Qud

au

săi.

și ca. 'ndoială
de focu vreme
răi devin mai răi).
cuvântul și cuvântul

să trăiască

n

Puișorii Aliatei.—<Qua
«Famillior” Alteţei
Disse suveranul vultur
«Și lămurit să se
«Fă bine şi 'mi-o
«Qua

«—eu

să

sciu

pace

în

de

paternul

mai sigură să fie
Talle
verişcrei dumisalle
scie
descrie

a'mi-o

scuti».

nu poți a te amăgi

«Jisse Bufa; qudci natura,
«Pui pe lume mai frumoși

"mpărat
lor

palat
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«Că

ai mei nu mai

produsse;

quând

îi veqi ride
făptura,
«Sunt minune! ochiu de sore, gentili, sprinteni graţioși,
«Și quând cântă te desmiardă, vocea lor pătrundătâre

«E mai dulce de quât dissa voce de privighetore».
Nu trecură dille multe: după legea Domnilor

Și legea 'mpăraţilor
Eșind la vânătâre Mărirea sa Vulturul
Și în svol făcendu'și turul
Afame ca o strechie
In pipotă 'l pătrunde
Și cată în giur ori unde.

Strebatte cu vederea, o seorbură qăresce
Jos răpede se lassă și caută şoimesce:
Iși vîră în cuib capul, şo slut, aqui pereche
De

pui

stircită vede;

piperniciţi,

puchioși

Cu ochii urduroşi,
Și galbeni și sgâiţi;
Un glas piţigăiat
Strident, discord și spart
Quât

nu

putu

să crâdă

purdalnicii

qu'or fi

Aqueiaşi despre quare
Cu atâta înfocare
Și laudă pr6 mare
În' timpul conferinței amica

"ia fost spus;

Așa întinse gâtul, curat d'ori que prepus.
Și eioe! o dată în unul și n quel-l-alt iar
Frumos

pe cum

se cade

Nu 'şi terminasse
Imperiala cină,

ţii dumică

bine

pe locu.

ciocu!
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Quând &ttă supravine
Și muma lină, lină

Que vede sărăcuţa!...

Începe a ţipă,

De uete, blesteme, pădurea răsună.
Pe răul său confrate sperjur și trădător
Il face după faptăii de lege călcător,
Que înfruntă jurământ;
Ci vulturul attuncea avea și el cuvânt.
Părinţii că părinţii își amă fii lor
Şi quât de sluţi să fiă îi cred de grajioși
lar mai vîrtos în carte quând dai d'un autor,
Paternul

său

-

|

amor

E vai de om de mare! la Sarsaili puchioși
Saudi țipăt de Bufă, amate cititor.
lulie.

=

+

Ma!

4
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FOILE

SI CĂRBUNELE.

Lâag'o lemnărie unde sta grămadă
Una, peste alta rău amestecate
Surcele şi așchii a securei pradă,

Țăndări şi găteje, doge răsturnate.

Wori

Multe ciopliture,
Si sfărimăture
que fel de lemne,

mobile

stricate

Un groscior cărbune quât nuca de mare
Dar viu ardând bine cădi d'intâmplare
Din hirbul cu spusa sau chiar din lulea,
Unui sătân quare se ducea a casă

Sau să 'şi facă focul, să 'și cate de masă,
Sau

quine mai scie que trebă avea.
Aqui pr6 apprâpe, dupe drum nevoi
Era nisce foi
AL quăror stăpîn
Eră un jupân
Meșşter spoitor,

Quare

spre repaos

capu'şi

resemasse

Chiar pe lemnărie şi somnul furasse.
«—Que sârtă te aşteptă, sermane cărbune!
«Curână

te vei stinge,

şi negru

tăciune
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«In dece minute
«De

quât

pe

bun n'a să mai

părete

să scrie

«Și să mînjerâscă

quare

cum

«Să

dracii

de

facă

la posne

cu

fii
tine

îi vine
copii;

«Dar que mai renume quând m'ai ascultă!
«Eu să sufflu'n tine și tu 'n lemnărie
«Să te opresci

ţintă

și să

'ncepi

a dă

«Col un foc ț&păn —Que mai bărbăţie!
«Que nume “ţi ai face chiar în historie!
«Gazettele tâte tare-ar bucinnă!»
Foile

Naiba

că

ast fel îi vorbiă,

Şi bietul cărbune, que nu se gîndiă,
Licuria acuma mereu de trufie

Şi de bucurie.
N'appucă

să dică fatalul său da

Şi 'ncepu să sară sub! iutea sufflare,

Que în sucrare
Drept între surcelle flacără]

mână.

S'apprinser'aquestea, ș'apoi lemnăria
Lud focu întregă, vilvorea, se'ncinge

In aer se'nalță, volvâră sentinde
Satul en pericol şi megieșia

Totă, să deșteptă
Sorta 'ntwâgă a Troiei în spaimă aşteptă.
Hei! acum vei dicce
Quă-al nostru cărbune a cătat să. fiă

?—
Forte mulţumit

Săracul Pîrlice!
Plesnit în scînteie laquea
De tot. împăriit
_Quine

71 mai

Quare

cunâsce

grozăvie

în focul

şi mai tare

quel

mare
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ÎL făcă cenuşe în vre-o 'nghesuire?
Peri fărd nume, fărs pomenire!...
Și foile iară coprinse de focu
Lăssate în locu
Dal lor jupân meşter quare spăimântat

A fost. şi tulito
Ars6rd şi
Cu lemne
Devenind cenușe

din somn deșteptat.
elle
și cu pelle,
fără de sufflare.—

Eattă-vă exemplu şi daţi ascultare
Voi quari sufilaţi certele civili
Foi să nu mai fiţi.—
Și voi june inimi, organe ducili
Quare drept cărbune la sufflări serviţi.

După sceleraţi
Nu

vE mai

luaţi.

1842.
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COADA

MOMIȚELOR.

capitală

a Momiţelor

In Simium

Printr'o mârte repede şi fatală
Bufonii curţii cinci murird d'o dată.
Bufon între Momiţe în n6mul somilier
Eră. un

post

pre

sarcină

mare,

Un fel de minister,

însemnată

.

Pe quare trei partituri brigă quare de quare
Să potă ensuși.

în mișcare
Qudci eră post daquellea !—Poporul
eşi?
Stă questia să vedă cum que fel va
şi (ăbonii

Pagonii și 'Loricii, Mavoţii
Pe capăt se nirecea

Cinci candidaţi
De

quare

să

se mire

scotea
din

lume

toți

butonii ;

Siişi. ba mai din ainte
Păreri şi mari cuvinte
Quă

au

și isteciune

Și mare înțelepciune,
dela n6dă.
“Si davurile tote, un soiu tol

qud n'avea codă.
Și ştiţi pentru que 6re?.—Peniru

Şi limbuţiă, pre tare quo aqueast'

adăogire
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De

păr,

Absurdă
Do

de sgirciu,

de

nerve,

a spinării € proba

aquestă,

prelungire

qu& mai mare

minte mărginită, d'o scurtă
Și da cuvânt pre tare
Qu5 mintea se tocesce

cugetare

Cu quât e6da mai cresce.—
Eşiră attunei la lume Genonii, Sapajucii,
Talapii şi Malbrucii,
Momiţe lungi în. c6dă, şi susținea mai tare
Qud minte qua să aibă, și gust, talent, seiinţă,
Prestigiu cu diplome ca quei din seminariu,
E, forte necessariu

La o Momiţă coda. Și spre încredințare
Dicea qud de spinare
Și cap şi c6d' atîrnă; şi unul la o parte
Și alta 'n jos de alta, după firesei cuvinte

Măduva dela e6dă spre cap în sus se'mparte,
Ș'adduce multă minte.
lar cinci Machii pe quari codata adunare

Îi susţinea să intre la Rege în favore
Spărgându-se

Qud fără de
Que-ar fi de
Un monstru
(Quăei omu
Partitul

strigă:

aqueastă regală codătură
o momiţă și que-ar mai semăna:
spăimântabil, un OM! o pocitură!
ntre momiţe & prâstă creatură)

de a treia

pe

bvinci

Să

se opintea,

"mpingă înainte, să potă încăpea
Allâsa lor culdre
La Rege în favâre.
Aquestia firesce eră d'ăi moderați

Muţoi mai ideaţi
Unsoiu

de Popioni

De Babuini, Mamoni.
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Ei nu condamnă c6da, dicea qud-e lucru buni,
Dar ei avea codiţă! şi ?n public toţi propun
Qud bună este coda, dar nu aşă pre mare,

Si quăci excesu n tâte adduce încurcare;
Nici ciont nu este bine, nici nătărău codos,

Ci colea, cum se cade, de mijloc € frumos!
Și quât pentru aqaesta Madrili 's numai buni
lar Regele cu totul uimit şi asurdii
D'atâtea mari cuvinte și intrigi, rugăciuni

Cu totul ametit,
Rând unul quâte unul se pusse ai numi
In posturile "alte să v6dă que-a eși,
Şi el şi țâra 'niregă vădurd 'mvederat
Că lucru luminat
Qud cum intro în funcţii, Momiţa tot momiţă;
Și Câdă, și codiţă
Şi Ciontul tot un dracu:
De smosrfuri nu se lasă, que sciu aqueea facu.

Momiţa

biet. cu codă, și Omul

cu systema

ema,
Se crede qud 6 n stare a deslegă probl
aţii,
declam
altul
la
ri,
La una vedem smortu

Una uimesce bestii și altul stinge naţii.

1842.

MĂCEȘUL ȘI FLORILE.
Se scie qud Russia
locul

prin

quare

i sar

căută âncd de mult
fi legitimat

amestecul

mMidîn

affacerile interne alle ţerrii nostre. Ast-fel în annul

1844, trămissesse în Bucuresci pe un anume
Trandafirof cu propunerea către guvern da
i-se da
dreptul să esploatede tâie minele que va
deschide

în România

cu lucrătorii ruși, adduși întradins, iar

profitul să”] împarță cu noi.
Deși materialicesce aqueastă propunere
eră în
aparință. folositâre pentru țerră, âns€,
din punctul
de vedere politic eră funestă; qusci,
îndată que

Trandafirof ar fi avut dreptul să lucrede
minele
cu Ruși, ţerra ar fi fost nu numai colon
isată, de
denșii, dar sar fi dat Russiei și dreptul
d'a se a-

mesteca în affacerile nostre interi
dre.
lussia eră omnipotentă attunci în
principate.
Bibescu, quare domnea, nu avâ curag
iul s& se op-
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pună

aquestei

propuneri. Suppusse dar proectul în-

cuviințării obstescei adunări. Presa fiind incatenată,
nimeni nu cuteză s& arate prin publicitate peri-

colul que ameninţă națiunea,

daqua

se va primi

propunerea rusescă. Attunci Heliade Rădulescu,
quare priveghia că o sentinelă t6te mișcările ina-

micului, dette alarma. prin fabula Măceșul și florile
Quâte-va sute de manuscrise se împărţiră în
capitală, și lectura. aquestei fabule produse așa de
mare sensaţid în quât desceptă pe Români și hotări pe representaţii obstescei adunări să aibă cu“ragiul da se oppune planurilor rusesci, respingând
propunerea lui Trandalirof.
Prin patriotismul Românilor de attunci țerra

scăpă de pericol.
Gândindu-se

puterile

străine

geographică
tot ajutorul

|
la

cine-va

cunosceau

epoca

din

pre

puţin

1844.

când

importanţa

și politică a principatelor spre a le da
în potriva Russiei quare dictă aqui,

Românilor

se miră și admiră pairiotismul
quelie timpuri

ea

grelle.
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MĂCEȘUL ȘI FLORILE.(:)
3

Un măceșiu
De

ghimpos,

prin locuri

stlbatecu

depărtate,

Noduros, râios, iernatic,
Smuls de criviţe turbate,
Aruncat într'o grădină,
Avuţită, roditore,
Vrea să pringă rădăcină
Intre flori mirositore.
Pir

(2) avea

pe lângă

sine,

Buruiană Blestemată,
Que

se 'ntinde în mii

de

vine

Incleștată, înţesată,
Și t&rremu 'nțelenesce,

ÎL usucă și 11 stirpesce,
Stinge n6mul

d'ori-ce îldre,

Suge sucul din livede:
Fruct, legumă, abia. vede

Muncitorul cu sudâre.
1). Măceşul eră Trandafirof, iar Florile Românii.
2). Pirul era, Ruşii,
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Astea toţi le sciu pre bine,
Dar măcâşiu "i mărăcine,
Sciţi quă nu € de vro mană.
Specula

dar

Să 'şi dea
(Qudci

întru

nume

la dânsul

sine

cu pomană,
suvensre,

Va să dică pomenire).
Dise dar qud e de vița
Trandafivilor faimoși,
Să se bucure leliţa
Și. flăcăii năduroși.
Ingâmfat

d'a

lui mărime,

Ca un semn de mobilime
Că se trage dela nodă
Și qud simte, pătimesce,
La, folos obstesc gândesce,
Iși puse şun of în codă
Nodurosul mărăcine
Şi credi quă-i stă pre bine.

Of! încâce, af? încolo,
Of! grădină, r&sună.
Floricele curiose
Una p'alta se 'ntreba:
— Trandafir să fiă, Lele ?
— Nu € trandafir, surato;
_— Vai de noi de floricelle:
ată?
— Que-o mai fi de noi, “cumn
Naiba
— E măc6s, lua-l-ar
Viorelele strigaro,
.!
E semn rău ca scaiul, sgaiba
ţiră.
E sălbătăciă 'n

—

«Surori bune, dumnevostră

Nu vă temeți, surălele:
Rugii, noi, din firea nostiă,
Și noi facem floricelle!
Sunt d'o lege 'n astă țerră
De Domnul blagoslovită,
La

spor

mare

vă

invită

Viţa mea. de din
— «Măi măceşe,
Măi spione, măi
Dă-ne pace şi te

afară (4)
măi măceşe,
ploscaşe,
cară:

Du-te dracului din ţârră.
Esci un

proelet

mărăcine,

Nu ne-aduci tu vre un
Pivul ăla e rea

bine

piesă!

Unde-apucă de 'ncuibâdă
Bagă nasul, sfredelesce
Sapă locul, găuresce.
Dă-ne pace și te cară:
Du-te dracului din ţârră!»
Intraquestea, 6tt6 vine
Grădinarul (2) să așede
Binișor

pe mărăcine

Și "ntre flori să'l încuibede.
— <Nene, Tată Grădinare,
la gândesce-le mai bine,
La primejdia quea mare
Que-o să faci cun mărăcine 2»
Floricelele sivigaro
Și ferbinle se rugară.

la astupă aquea grâpă!
Vin'

mai

bine

de

ne

adapă.

1). Luaţi aminte quă aquea viţă stă astă-di la hotare.
2) Grădinarul eră Bibescul.

Dă la ciâre pe Roşcatul
Qud ai să ne tragi păcatul!
— «N'audiţi ? Tacă-vă gura!»
Strigă omul supărat,
<Mie 'mi trebue r&sura:

Voi nu sciți a ţine sfat.
E obrăsnicie mare

Sămi diceţi curat anume :
«Gr&pa-astupă grădinare,
«Dă

la dracul

pe roşcatul!»

Mi e rușine şi de lume
S&'mi

Quând

strigaţi

qud

trag

păcatul

eu iârna, tâtă vara

Ji şi nâpte asudedu
Să vadăp, să vă lueredu.
Quât m'a obosit povera.
Eu voesce obştescul bine
Ş'a grădinei avulie;
Eu sciu şi din mărăcine
Să scot flori cu măiestrie!

Altoi-voiu eu răsura

|

Tot cu rose franţusesci,
Trandafirii împărătesei
Să vă tacă vouă gura!>
«Nene, tată grădinare,
—
Vedi primejdia quea mare.
Dar fi trandafir, tot merge,
Qui vedem ghimpose verge

S'aquel of grozav din c6dă

Que cu trandafiri se m6dă.!....
'Țot mai multe scie satul;
E sentimental

spurcatul

Ş'oftătura lui r&u pute
bute.
Qu'om merge din hute în

[1

Nu vedi pirul que ne-aduce?
N'ar

E
Și
Se
Ne

mai

appuca

s'appuce!

o prâstă buriană,
se 'ntinde pe poiană,
prăsesce în grădină,
stinge din rădăcină!

Que'ţi veni cu avuţia?
Lasă 'ncolo măiestria,
Curcitura, altoirea,
Quă tot lucru 'și are firea:
Măceșul e mărăcine
Ciomăgos și plin de spine:

Florea este iarăşi fl6re,
Que dă spirt, iar nu duhdre,
Pune-o în pept, la cap pe masă:
Mărăcini nu pune 'n casă.

Vorba, scii de la părinţi.
Lacrime vrăsam ferbinţi.
Noi

scim

rîvna

înfocată,

Scim sudârea. lăudată:

Preţuim sciința mare,
Nene, tată grădinare;
Qui

măcâșul

e ispită,

E sămânță

de gâlcâvă,

De

cumplită:

dihoniă

Vai de noi, şi d'a ta slavă!
Țipă-l

peste gard

afară:

Mergă Dracului din ţârră
— «Florilor, tăceţi acolo,
Qud

vă dau

cu

sapa

în capu.

Am făcut o-dată grâpa,
Șacum cinstea voiu să'mi scapu.
Que

am

făcut

nu

se desface;

Pen” acum nu sa mai dat
Grădinari să c6ră stat
De la flori. Şi daţi-mi pace!»
Grădinarul ostenit

atâta gira multă,

De

ia nu

Sapa

Și sappucă

mai

ascultă,

de sădit.

Quând tot vântul de appus
Face-o vijelie mare,
Un vîrtej rotedă tare,

()

Şi măceşul sboră sus !

Peste cap “ţi-l învârtesce
Ameţit ţi-l răsucesce,
In bucăţi il împărțesce
...
Si la dracul ţi-l trântesce..
Si ?m grădină pace bună,
Grădinarul cu flori adună:

Unul

sudă şi luerâdă,

Altul câmpul însmălteză,
Unul sapă şi plivesce,
Altul fructui însutesce.
Gxădinare, grădinare;
,
Vedi de pir a te feri
mare;
că
mun
Qud "ţi face

trăi.
Fugi de of quâi vei
:
nte
Florilor, luaţi ami

Flori nevinovate fiţi!
cuvinte,
Nu pr€ cerefți iar
eriţi !
Qud nu 'n tote nem

188%
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OD

nciei, que
Îa revoluţiunea, Fra

re
se prepară şi pe qua

publicat în Currierul
prediso. Vedi psalmul
autorul cu doi anni â
1), Alusiune

de ambe-sexe,

din

1846.

AREOPAGIUL
Un
Quă

BESTIELOR.

Lup o dată se plângea tare
de que merge
Bestie mare,
Bestie mică,

lumea

se strică:

Adi € tot una, or lupi or 'gnei....
Grelle prefaceri! timpi şi mai grei!
Quă pe el Lupul toţi îl înjură

Și toţi cu totul îl pradă, 1] fură!
Șapoi quând e o Vulpe de rea reputăciune,
IYo viaţă pre urită que nu se pâte spune.

Și culme peste tdte
Vecină

din păcate

Il fură blestemata întocmai că un frate.
Și n'o mai pote duce cu portu-i cilibiu,
Quei mareai paţienţă îl bagă ?n iad viu.
Făcii dar peticiune
Cu foc: şi cu rugăciune
P'o limbă reformată
Și trase 'n judecată
Și el ca năciunal
Pe Vulpe

'n tribunal

Compus

ca nici o dată

DWun Urs cu brânca lată,
D'un
D'un

Bucefal-pardos
Sgripţor şi Cocoşu;

Eră şun Rangutan
Eră şun Curcan.
Toţi judici că aqueia, înalt Arepagiu,

De bestie arbeitragiu
Petiţia pornise pan Lupul să se plângă
Si în deâpta îşi luo locul, iar Vulpea în

Procesul

a slingă.

eră în forme, avea şi avocați
fot smei de doctoraţi
P'o

limbă

bestială

dicu

Que'i

şi năciunală

Eră şi speptetoi,
Aptriţe si aptori;

Vorbiă dun reglemînt
Scotea şun testămint
Pe 'lim'ba bestială

P'attuncea năciunală.
«Princip! proprietate! Ne- a Lupul 'naintă;
«Frăţie ! libertate! Lea Vulpea declamă;
«—Justiţie—'mpilare—; Virtute—strâmbătate,
«—bBa, causă !1-—Ba gască !—; Minciune —Veritate.
!
«—Martyriu, abnegaţii!—Desfrău, hypocrisie

«Ba Dumnedeu mă scie!
«-—Ba, binele comun
«—Ba binele străbun.....
Ba. Lupul şi d'ondre cu dinţii se ţinea
Și pînd

la cand6re

Paquestea
Spelunea.

şi Vulpea

întindea.

talmes balmes din ambe
de

cicane

părți tună

de uct. resună.
19

2 8
Bătea cu laba Lupu
Săriă,

pe Hâţa fulgeră.

tipă și Vulpea:

Și iaroși la martyriu,

columnie!

strigă.

şi iar la libertate,

ȘI iarăși la ondre și iar la veritate:
Și Vulpea
A

lupului

trecute

Ajunseră

că istâţă
le dă

de

tot pe

Pe tîrnuit

pe

ras

Ultrage fârte grelle Va unuia
Ajunse

facă:

în fine a 'şi arruncă în nas

a Vulpei dibăcie;
pîn'să dică quă lupii

domnie
sunt rapaci!!

Și Lupul să întârcă qud Vulpele's cârpaci!!
Attunci să fi vădut
Que nu sa mai vădut!
Scot dreptul natural

Scot dreptul criminal,
Ba dreptul zoologic,
Ba cussul pathologicu

Prăţiei mmedicale..... scotea şi la patente
Din quelle mai potente
Ți desvoltă amarnicu sciința economică,
Și arta chironomică,
Și drepturile tste pe facă şi pe dos
Ci de trecutul Vulpei şi Lupul se înhăţo.
Din

scârță

Demostine,
Cu

pînd

n

scOrță

retorice sfoiate—

Cicero ar fi remas
gurele

pe jos

căscate.

Nu pră sciă de carte ă'i judici bestiali
Șavenăd cam pe a rîndă pe dişii naciunali
Pe unul și pe altul întw'una condamnară
«Tu

Sentința. pronuncară :
minţi, jupîne Lupe, quând ne vorbesci
«Quă nai princip, nici lege

d'ondre

219

«Si tu vulpe

de unde eşi şi cu a candâre?

«Pe amândoi se'i lege:
«Furatele de Vulpe de Lup s'au

fost furat

Vă&dute învederat,
»Si 16te să s'adducă aqui în tribunal.
«Articolul—cutare din dreptul bestial
«Le dă neappărat
«Dup'al naturei curs
«La Sgripţor și la Urs.—

«Cocoşul şi Curcanul
«Precum

şi Rangutanul

«Precum şi Bucefalul vor fi de mărturie
«Să puie— aqui pecetea precum că să se scie.»
1856.
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32 RUCUREŞTI

MUSCELE

„Judecată forte mare
Intre

ȘI ALBINELE.

6re quând

sa ridicat

Musce şi albine în quât Inmea
Muscele sbârnăia tare
Și prin probe vederale
Dupd gust şi demâncare
Demonstră că avocate
Trecute prin doctorat

au

"(Quoci avea şi ochelari
Că toți docţii quei mai mari).
Demonstră învederal.
De la una pîn'la miiă
Quă se trag din carne viă
Și quă “Tabără le-€ legăn
ȘI holesul lor în sânge.

Quă 'ntreţin și bărbăţia
Supărând pe quel que lânge
Quăci

elle ciupesc

heroii

Și "i deștâptă la reshel
Și "i invită la măcel;

Elle împungu

și demni

boi

speriat.

La căval la arrătură:
kle cailor dau ghes
La suiși spre culmătură
Şi quă unde-o fi să fiă,
Mai curat şi pe 'ntelles
La îmbuibări călugăresci,
La ospeţe împărătesci
Elle
La
Cu
Elle
Elle

mare au protie:
dulceţe, la plăcinte
dreptul de presidinte
'ncep de căpătâiu,
pișcă mai întâiu.

Si qud înfine peste tote
Fără ânsă fără pote
Musca este cocon€ţă
Qu6 se pune poponâţă
Peste tot que-a viețuit
Peste tot. que s'a mâncat
Pe ori-que sa cheltuit
Si ?m colibă și n palat.
Prin deci dar argumenta
Si aşă învederau :

Cum quă mierea din dreptate
E « lor proprietute,
Qudci albina nare gust
Ca muscoii după must

Nici încai isteţul bot
Qua

să dea

că Musca

n

tot

Ci tot dă din flâre în îlore
Adunând că cerşetore.
Ba drăcdice
'Tilhărdice

282

Hoţe de conservatore
Retrograde trădătâre!...
Astfel Muscele turbate
Da

şi elle prin Dreptate

Prin Progres și Libertate
Și prin gquâte allea tâte.
Și sbieră la lumea, 'întregă
Qua să judice, s'allegă
Nimului nu
Shîrniă

mai

da pas

Și.se punea,
Avocaţilor pe nas.
Timpul Muscelor venisse

Că și timpul la ciocoi,
Quăci natura, se stirpisse
Producea tot la muscoi,

Și eră ?n disprețu laborea
Artele, sciința—ardorea
Către

binele

commun,

Și quând muscele se pun,
Elle sciți, cu iertăciune
Qu5,

Șapoi

que

facu

nu

se mai

şun Muscoiu isteţu

Și din toți mai precupeţu
Că un mare mierologu
Strigă tot din terfelogu
«La legi nuoi

«Lingariţi nuoi!>
Și lingariții quei nuoi
Se aflară ăi Muscoi

Și sbură şi sbirniă,
Se'ndesa, se repediă,
Unul p'altul se 'njură,

spune.
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Și la luptă quând eră,
Pept

la pept nu

cutedă

Ci da tot pe din apoi
După

legile mai

noi..

Şi în mierea que fură
- Acolo se şi "nnecă.
lar Albinele tăcute,
Ca ori-quare muncitor

Eră tote prevădute
Din

apoi

eu accul

«Noi de ceră să cătăm,
să luminăm,

Şi dicea labori6se:
«Templele
«Si a miere

que

«Daqua Muscele

lor.

bărbătesce

producem

codarde

vor

s'appărăm

să dea pe din apoi,

«Sbirnîind,

«Calomniind
«Binele parodiind,
«Tot la e6dă pre firesce cătă să ne

armăm şi noi»

lar Albina conductore
Pîn” aqui ascultătâre
Se sculd
Și cuventă:
fetele melle; ânsă sciți queva mai bun ?
armat,
«V'aţi
«Vă cătaţi de lucru vostru şi de binele commun.
«Miere

quât de multă fiă, și appuce
«Quă Muscele cu-al lor bot

«Que dau lacome prin tot
«Se stingu, uitele, de sine
«Quână
«Quând
«Quând

în miere înnecale,
de aburi opărite
de flacăre pirlite

«Quând

de Crivăţu degerate,

măcar

quine.

284
« Ascultaţi fetele melle,
«Nu-i pericolul dela elle:
«Despre Urs, uccigă!l toca; fiţi cu ochii luminaţi
«Numai pentru -Botul lui
«Mai mult de quât al ori-cui
«Aceele vi le păstraţi».
1862.
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Âncd din annul 1868, 1. Ieliade Rădulescu îşi propusosse a, 'şi retypări âifteritele sale poesii.
A început cu Iyicele. apoi în 1870 a dat publicităţii o parte din
epice: Anatolida. Fingal şi Infernul.
Avea, de gând a complectă epicele și în urmă a imprimă și quelle
lalte genuri de poesii alle salile. quând o morte crudă pusse capăt
tutulor projectelor salle!
An voit, după que am avut nefericirea de al perde, ca îndată
să încep iypărirea operilor salle. Mam adressat dard la diferiţi
Ministrii de Intevne şi ai Instrucțiunii publice precum şi la Academia,
nostră a contribui să se dea la lumină quel pucin scrierile salle de
litteratură. historie. philosophie şi religiune, ânsă este trist a declara
«ud sau preferit a se imprimă alte opere de pugină valâre de quât
ale lui Heliade Rădulescu, quare quând a avut Typographie a pus'o
la disposiţia. autorilor români spre a "Şi imprimă gratis cărţile lor.
A tmehuit dară ca cu puginele melle mijloce să complectes volumul de poesii epice, imprimând Michaida, Ierusalimul libeat și
Orland Furiosul. Am mai scos de sub presă și tragedia Bratu. una
din scrierile posthurmne.
Acum adunând nai. tote Satirele, şi tol que a mai scris Heliade
în genul humoxistic precum şi /abulele sale, le dăm publicităţii
făcând câte-va, explicaţiuni la unele din satire spre a se înţellege de
viitorime allusiunile lor.
Am credut de cuviinţă a typări întrun volum nu numai Satirele
şi Fabuleie. dax a, despărţi aqueastă inaterie în doă: una conţinend
nunai Satire şi alta Fabulele.
In volumul aquesta de Fabule am scos cowmeutariele şi allusiuîn
nile politice. pentru «ud aqueastă carte fiind destinată a intră
allusiuni.
aquelle
cunâscă
să
mâna, scholarilor nu se cuvine ca ei
lui
Sperăm ea în curând vom publică și Daunele și Tragediele
Heliade Rădulescu.
EpiAttunci Românii vor ave poesiele saile complecte: Lyricile,
Tvagediele.
și
Dramele
şi
precum
Fabulele
şi
cele, Sativele
urmă quelle
După poesii dorim a typări operile posthiumne şi în
coimplectăm
să
aquesta
modul
cu
ca
«quari nu se mai află lesne,
tote scrierile selle.

I, 1. Heliade

Răduleseu.

ERRATA

LA

SATIRE

ȘI FABULE.

O

SATIRELE.
e naționalitatea în loc de naLa pagina 51. rândul al G-lea. citesc în loc de ostrogate.
othe
ostrog
12
al
l
rându
la
şi
ționalitate
uesce cuvântul și prin ni.
La pag. 6%, rândul al >2.lea. înloc în loc de zioși.
rioi
e
citesc
25,
rând.
La pag. 81.
fortunatissimo în loc de fortuLa, pag. 100. vândul î2, citesce
notissimo.
Machiaveli în loc de Machicalei.
La pag. 102, rândul 6. citesce
r&ută în loc de răut şi la râne
La pag. 161, rândul 16, citesc
de 'uainte.
loc
dul din urmă, citesce înainte în dupd cuvântul somna-i pe şi quare
ă
adaog
14,
l
rându
162.
pag.
La
!
sa sărit.
e ferrică în loe de fesrică.
La pag. 467. rândul 12. citesc alde în loc de abde.
e
citesc
17,
l
vându
La pag. 168.
şi la râne ramuri În Joe de rumur
La pag. 170; rândul î, citesc
a.
epapee
de
loc
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dul 16, citesce epope
mă făcui în loc de făiu menc.
La pag. 171, vândul 4, citesce
e mințile în loc de mintele.
citesc
10,
La pagina 175. vândul
attamicea în loc de attunci.
e
citesc
La pag. 176, vândul 17,
Iuă în loc de ud.
e
La pag. 19, vândul 17, citesc erclusivi în loc de erclisie.
e
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l
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198,
pag.
La
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e
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dul 3 citesc
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La, pag. 208, rândul 30, citesc
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La pag. 210,
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La pag. 227, rândul 6. citesce pheni
iele în loc de aegorsele.
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citesc
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l
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La pag. 280.
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10.
l
La pag. 245, vându
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în
2
e
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5.
La pag. 249, rândul
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public
tesce publică în loc de
în loc de reste.
La pag. 252, rândul 19. citesee sestes
în loc de 'n ro.
La pag. 258. rândul 15, cilesce "ucoi
loc de dă și la rândul 5
La pag. 259. rândul 5. citezce dă in
ce.
de
loc
în
ea
citesce

La pag. 263. râudul 17, citesce șuerarc în loc de sucrare.
La pag. 265, rândul 15, citesce da în loc de br.
La pag. 267. rândul 1, citesce bun în loc de buni şi la rândul
15,

citesce

intră

în loc

de

La
La
si la
21 di

pag. 269. rândul 10.
pag. 275, rândul 17,
rândul 19 citesce alta
alta în loc de ali.

1884

cu

1844

quânu

intro.

citesce
citesce
în loc
lar la

a fost făcut

dexceptă în loc de deseeptă. .
giadinur în 'loc de grădincvul
die altu! asemenea şi la vândul
finele paginei îulocuesce annul

măceşul şi florile.

La pag. 276, rândul 15 adaogă după cuvântul iad pe de şi rândul
18 suprimă pe cu.
La pag. 277. rândul 6, citosce și un în loc de șun şi la rândul
8 citesce bestii arbitragiu în loc de bestie arbeitragiu, iar la finele
paginei citesce wet în loc de cf.
La pag. 278, rândul 21, citesce şi în loc deși şi la rândul 26 citesce Demostene în loc de Demostine, asemenea la rândul 28 ă7 în
loc de &:.
La pagina 284. rânudul 2. citesce pericol în loc de pericolul.
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Aqueastă physiologie coprinde portvetele următo
|. Poetul Lamartinicu
N. Poetul intim
ML. Poetul urlător
1V. Poetul dynustic
V. Poetul rebusicn
VI. Poetul, umanitu
.
VU. Poetul Olynipiau poetul de salon, "poetul
regență,
Cacaler
poeţi:
i
VIII. Diferiţ
proletar,

poetul

de

romanțe

ete.

Domnul

Figavo și Don
Duleamura

Sarsailă

Pascali

Prefacă la brebenei.
Brebenei și Ghiocei .

Viorelle și Micșunelle
Brebenei
Danciul .
Cântecul ursului .
Introducția lu Zandulida

RR

i

îi

IX. Decima musă .
i
„ Poeti de protincie .
Introducţia la, physiologia poetului

a
.
;

RE

1—
24

33
77

24—
31—
33—
AB—
48—
18—
54—

Bl
35
38
43
47
53
87

58—

63

64—
69—
71—

69
70
77

„78—

99

-100—102
„105—108
„109—111
1419—114

„115—117
„148-—129
„1929.—182

„182—136
„16,7—148

Tandalida sau Tândală şi Păcală
Note la Tandalida
Un Muieroiu

și o Femeie.

Solcanu

„ 150—176

„ 177—192
„198—198
„ 199—212

FABULELE.

„ 317—247
„ 248—250
„201—258
„254—256
„257—258
259-261
262—26

a fost

Corbul și Vulpea que este
Ciora. pricighetore
Orologiul lui Carol VP.
Vulturul şi buţa .
Foile și Cărbunele
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