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rite și capacități. a 

Li 

0! unul bun şi statornic amic, cu care am pe- 
trecut o mare parte a vieţei mele; cu care am! vi 

sitat, — jună amândoui și plini, de. ilusil pentru viito- * 

ul ţărrei n6stre, — monâstirile de. dincolo de.0Oltă 

acele multe suvenire ale mărirei trecute şi. ale de-: ” 

cadenței actuale a “Românici,. ce ?mi-aii inspirat po: 

esiile eroice coprinse în cartea mea — îţi dedicii a- 

câstă “carte, ca dovadii de amicia şi stima, ce îţi 

păstregii; —" amicie. pentru amicia ce “mi-al arrătat - - 

tot- diauna, şi stima pentru | necontestatele, talie me
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Pentru ce nu publici scrierili Dumitale? « în-, 
tredaiiă. mai deunăşi. pe.un bărbat. de. spirit şi: de, 
gust “care ține ascunse. în portofoliul; săi mai multe, 
maânuscripte de poesii. —: ; Mah, speriat; îmă rEs= 
Dunse;: de când am văghut atâțea. poeță 4. Negre=: | 
şi nică odată nu am avut mai, multă, îndestula=, 
7e,: nu lic de. “poesie;: ci. de :versuri.. De. unde vine; 
acesta ?' pâte''în „parte :din greşita, idee. că : arta por 
ctuluă ar fi:-mai ușră de cât.a prosatoruluă - — dupe, 
cum .Socotim cei -niaă mulță, atunci când, intrăm în. 
cariera literilor :cu tătă încrederea junejei ; = 2 Dâle. 
Însă asemenea -dintr'o lege. înaltă care va ca poeți să 
fie cele dintâi instrumente ale geniulăă “popârelor, 
Când geniul acesta . începe să se deștepte.. În „ade-, 

-VEr; armonia : având, 0: atracție naturală pentru; ceă, 
ICR Dia , Ra 
e aa - ai



i E ă sina mad men, şi versurile frumăse. intipărindu- 

“se cu lesnire în memorie, toți aceia care la înce- 

- putul civilisațiilor, simt, sai: cred a simți în sufle- 

. tul lor.o scântee divină, aleg instrumentul acesta ca 

cel mai sigur, spre aşi vespândi ideile lor. De a- 

Ceea. poesia: cea 'mak:: antică. artă a: sii iti :0- 

menesc; de aceea legile popăreloi celor antice erai 

scrise în versuri; de aceea -în erarchia literilor po- 

„esia are a . loc aşa, de înalt. Ta face cea mă 

ă mare parte a glorică națiilor ; și cele mai însem- 

“mate făzite,-căle. mat înalte descoperiri, ai :trbuință 

de: djutritl: că. câ să pstă.trăi. „Dar cu cât arta... 

00%. frumosă,* atât este mai anevoe ;. cu cât sunt-maă. 

raiă poeţi: 'cave: ai: lăsat numele lor : la : «secolă: atât, 

măi. nitmeroșă: acoca. 'tave sati; perdut î în. adâncul uk 

tări. *Tamosul: Beraiger, puternicul: liri ic al tin, 

„pilor moderiă, poet popular”: cuiaristociatice forme: 

şi "“uniul:.din capetele“ cele iuaă “vesonabile: ale rana 

ciei, "dice! căi multe din, cânitecile sale: cele Mică, ?1ib-a cos= 

„tat “dacă: şi trei 'septămâni de “lucru; mărturisire 

„ do dovedește“ câtă'străşnicie trebue :să aducă un-au- 

. „top la: “compiinerea: “scrierilor sale și: căci, arta este, 

aşă de” întinsă şi. “variatii, frumosul axe atâtea mu-, 

aiţe” delicate. şi "fug gitive, ator rile: imaginației: atâ-.. 

- ta. bebuinţă de: “ale: resonului câ: să “pătă, djunge țin- E 

„ta dor, care este frunosul idea, : sai: i strălucirea a-  



  

  

deutrului, dupe cum: şlice. „Platon, încât, nu este 

"de mirare daca: desăvârşir ea lipsește la. anulfă; că. 

rora ânsă mu le lipsește talentul, și. daca, literatu-. 
ra nostră - mai ales, a. căria “parte. poetică, nu se 

- compunea "până în aniă dinurmă: de: cât de nişte, -- 

valade. tradiționale: înspirațăă necultivate. ale Sufe-. ” 

rinței. și: ale. natureă selbateci, mau. este, ic, demi=. 
rare, daca - literatura mostră. masprodus. încă, nică, 

un cap d'operă care .să pâte “sluji de model netă- - 
găduit: acelea nu es de cât în literaturele fornia- - 
te, și în limbile „statovicnite, după cum o- știi mat 
cu oscbire toți aceia. care serii, şi prin urmare cu- _ 
nOSC influința ce are limba' asupra . stituluă 

Ce pociii dice acum de poesiile mele? o miti | 
- din ele sai măi tipărit. la Iaşi, în anul21842 şi 
defavor ul de care + mă Ducaranu abuncă, a contribuit E 
negreșit la pi iimirea ce li s'a „Facut, dupe cum se 
întâmplă cu tot ce este poprit. Rotipărindă. acu, 

„prefaria. de la cartea publicată în annul „1647, 
am şters pe unele, am vrut să îndrepteziă pe altele, : 
şi am adăog gat câte-va, între care inele sujelură îs- 
tonice de un interes național, și prin urmare, și 

„may puțin egoist; căci ei sunt. din numărul acelo- 
„a care cred că poesia pe lâng gă. neaptrata condiție. 
de a plăcea, condiție a esistenjei sale, este „datdre 
să esprime trebuințele sozietăjă, și, se deștepie simţi-
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“minte fianâse şi ziobile care înalți sufletul: prin 

: îdeă morale: şi: divine, până în Viâtor ul nemărginit 

şi în ani eternă. Ra 

* Sunt. departe de .a crede că am, tratat. aceste 

sujete” cu tot-interesul de cave sunt priimitâre. Dar 

"0: „scriere: este tot Peauiia 4 an migloc de a fact alta 

mai desăvârșită, şi ei voii. fi cel Dântbit d aplau- | 

da pe: „acela: ce: va a face mai bine, o 
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UIMRALDE CAUTE 
« EI 

După - uă preumiblare de: 0, “ma si jumătate 
mă, întorssesemii . în București locu. obicănuit al. Te- 
sidenţi melle. Napucasem încă să mă sentur bine 

-de praf, cind îmi aruncai ochii pe o scrisoare S0- . 
sită de la Iași, in lipsă-mi. Amicul ce'mi 0 adressa, - 
informat de. mai "nainte de Yoiajul. nostru, işiaretă 
părerea de răii că na. putut . să ne insoţâscă, ȘI 
sfirșea dicendă că,.se mingie cu idea că literatura 
„noastră se vă înbogăţi cu. vre o producţie vredni- . 
că de... Se a] 

Ne înţelegind tocmai bine spiritul celâr din 
urmă frase, convocaiit îndată. consiliul meit obick- 
nait, care se compunea de mine şi de I6n Ghica, 
tovarășul călătorii, și .statornicii părtaşit al întim- 
plărilori bune saii relle, Aci citiăi mensionata scris- 
s6re, şi ceruiii. opinia Adunări; . toţi, afară de : :mi- 
ne, îmi rospuiseră ast-felii ; j* înțelesul scrisori es- - 
te că, tu trebue să descrii totii ce -ai văzut, pela



  
caii întrun fiacar și eşiii pe uliţă. 

      

II 

locurile pe unde 'ai umblatii.“ O asemenea opinie din 
- partea Consilierilorii în judecata, cărora âm multă în- 

_credere, făcu si'mi cază hirtia din mână.— Idea de a fa.- 
"ceo carte 'sâii o broșură mă umplu de fiori, necunoscu- 
te: Gmenilor fericiți care mai căzut nici uă dată în 

„_ispită de.a se numi Autori, ca să ia un rangii pe 

polițile Librerilor; căci fie care autori ce se tipă- 

reşte, .odată:saii de două ori; şi face a se vorbi de 
"dînsul, -par'că ar lua o îndatorire către publică, și 

fie. cine se crede în drept ai cere socotâlă de în- ” 

“trebuinţarea timpului, cînd el, ce ar putea, să facă 

la mulţi aceași întrebâre, mare curajul nici a des- 
chide gura, fiind sigur că ar auţi drept respunsii, 

că scrissul nu este treba lorii. Dar ca să, mă în- 

" torcii de unde: plecassemii, idea de a face uă carte 

mă umplu de fiori: “sperindă însă că: judecători se 

vor -fi înşelat ca nişte muritori ce sunt, mă arun- - 

- Acâsta era la 30 August 1842, zi și sâra în 

care tâtă' suflarea, era datore “să se bucure: tâte 
cunoștințele ce întilneam îmi-strigaii de dedeparte: 
— Alte ai întors de la Monastiri, — Acum se 

mai vei! O să viii să'mi arăţi ce ai lucrat: pe a- - 

colo. In sfirșit- dăriii pe 1. Văcărescu, care ames- - 
tecat în mulţimea ce priv ca cu gurile căscate o.pil- 

cătâsă. luminaţie, părea a alerga dupe vre un vers. 

perdut sait dupe vre 0: copiliță de 16 anișori. 

EI asemenea mă opri și "mi ceri să vallă ver- 

surle ce nu le făcusem. * Atunci în credința că a-  
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mici mei aveaii dreptate, şi că Stntit negeşit osin- 
dit să descriii voiajul nostru, mă intorseiti acassă, 
sigur că luminaţia: își poate urma cursul, ări: de 
mine. | 

Apoi se intiuplase să fiii și cam supărată în 
sera. aceea, şi 'mi era temă să nu mă vagă ast- fel Ş 
jandarmi poliţii, care păzea pe uliți, și să. socot6s- 
că cu greşâlă că suntii om îndărătnicie, care nu se 
bucură de fericirea publică; jandarmi ai pentru mi- 

"ne niște fiori deosebite, care îm aduci aminte, 'că. 
am primitii odată vizita unuiă Comissar şi unui Că- 
pitan de dorobanţi schiopii, care venâii cui multă * 
plecăciune să.'mi câră hirtiile ca să, "vagă, ce am , 
scrisii, fiind “mari amatori de Literatură; și de a- 
tunci vederea unui om al. poliţii, imi face impressia, 
unei omidi ce ar. „cădea De mine, » adică, dosgust ŞI. 
cutremurii. „ 

 Acassă mă gîndit « seriosi. la "datoria ce iul: do- | 
vediseră că am; dar ca “să înşel speranța unora; 
care eșteptaii versuri, ca. să evit. bănuelile altora, 
care nu prea cred: adevărurile poesii,, (cu toate că 
prosa este asemenea de! mincin6să, cu osebire nu- 
mai că minciunele -celei dintiiii .mingie inima ŞI -În- 
nalță sufletul, -iar ale cellei din urmă sunt amari şi 

„Păgubitâre) mă “hotăriiii în fine, să scriii voiajul 
meii in limbagiul D. Jurdan, și. începuiii 'ast-felii. 

Diu copilăria mea audem.vorbindusă de Monasti- . 
rile de peste. Olt, de posiţia lor. De munți înalţi, 
de peșteri minunate, Și simţeanii un .fel de rușine”
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că nu le cunoștean, „eil' care cunoscii cu osebire tâte . 

ulițele şi mahalalele Capitalei. — Aşa găsindi pe 
"I6n- Ghica, cu aceiași dorință, hotărirăm să facem 

înpreună o espediţinne, el cu un cuget deștiinţă, 

„iar eil ca simplu privitoriă al naturei sălbatice Şi 

admirator al eroilor, care aii zidit. acelle. sfinte 

Locașuri.: 

Până a nu. pleca am “asit de cuviință să ne 

înarmămii cu ceva recomandaţii, neapărat trebuin 

ci6se, ca să călătorescă, cine-va in ţarră la nol,-și 

ne-m adresat pentru acâsta la D. V.,. dea căruia, 

* bună vdinţă ne credem siguri; se pâte înţelege în- 

să niirarea, nâstră, cînd el ne răspunse că trebue 
mai îutiiii se câră voce de mai susii, căci suntemii 

cam bănuiţi şi pote să nu fie plăcută întreprinderea 

nâstră.  Dândune cu acâsta să înţelegem, că avemii . 
de: gindii să complotăm, vreo răscâlă cu pacinică 

locuitori al oltarilor.. Ne am mirat îndestul: de o 

reputaţie usurpată, care am dobindit?o fără să o cău-. 

tămii, şi acesta ne-a făcut să gindim că, daca Li- 

bertatea pressi, ar fi fost ceva, :mal întinsă, notam. 

fi putut fără a. atinge: guvernul, nici religia, nici 

„morala, să demascămii pe acei -care: iînventesii as- 

-semenea, calomnii, ce interesii găsescii în elle, cât de 

" vătămătorii e soiul acesta de 6meni, ce deosebire c-! 

sistă, între. brasla spioniloră şi calomniatorilor: ne 
ruşinaţi, dintre care cei din-tiiii se mărginescă a. 

repeta, ceea, ce audii, şi cum un guvernii care își . 

-cunâşte interesul și consultă opinia publici, trebue  
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să tratese pe cei dintii; dar “pentru că Jucruiile . 
mergeaii alt-feli aceste reflecţii le am piistrat pen-. 
tru noj.:; , 

Așa iubite, ctitoria, fi iră să mal asteptăimă des- 
legarea, c2:putea să nu vie, iatăne într'o fr um6să 
trăssură (calâscă. care "nu era a: n6străi), alergind 
pe drumul cel mare al poştiei, traşi saii mat bine ti- 
riți de opt cai ce aveaii -multă greutate să se ti- 
rască singuri, — Ar fi de prisosii să, vorbescii de 
starea .postiilor: căci prea .puţini sunt care să-nu. 

„ştie, de cite oră se desnod strângurile, „de cite. oră 
sn rup hamurile“ și ciţi cai rămin pe drum de la 
o poștă pină la alta; intru acâsta nu ni s'a întim- 
plat nimic 'mai neobicinnit de cât altora; dar tă- 
“cînd despre lucrurile. obicinuite, nu mă pociu opri 
de a spune în trâcăt cite- -va „ amănunte care ne aii 
interesati. 

Căpitanul de la a 2: poşte numită Baciu, pe. 
drumul Slatini, era un om forte glumeţiă; el avea, 
vre.0 zece cîini .de o “grăssime nepilduită, care 

e 

neaii priimit cu lătrături vrednice de ciini cel. mai - 
vestiți în istorie. Contrastul grăssimei lori, cu slă- 
biciunea “cailor, din - care adusserămii . „cu noi 1iumai 
cinci, ne făcu să întrebăm pricină cae bănuiam, că 
pote Căpitanul „abusând de puterea sa, împarte la 

„câini nutrimentul ce :se cuvine cailor; dar el înţe- 
, legînd cugetărea nstră i, intră în odac fără să res- 

punţă, și --eși îndată încărcat. cu o -condică: „Cât 
pentru. ciinii gisse,. știți D. că nu mănîncă fi ni; a
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"așa, mă puteți crede că, fa-m ingrăşat ei y călăsori 
ce trecii pe aici; iară, pentru cai am făcut mai.de- 
unădi un raport la casă, aratind starea lor şi ce- 
rind. adăogire. la hrana:. Tată respunsul ce am pri- 

- îmi, atuncă ne citi un ordin al cassi, în care îl do- 
jenea strașnicii pentru cererea, lui; şi îi poruncea să 
numai: dea cregemint la. minciunele surugiilorii, ca- 
re se silescii săi dovedescă pentru interesrl lorii, că 
sint cai slabi. Neputind inbunătiăţi starea cailor, ur- 
mă căpitanul, mă silescii: să inbunătăţescii pe a mea 
şi: a câinilor; și adevărat după rotunjimea obra du- 
lui săii, putea judeca: cineva că a descoperitii pen- 
tru acesta, cel! mai bun -metod. Aşa mulţumiţi de 
conversaţia lui îi poftirăm sănătate și 'plecarămii.::* 

„> Fra cină ore. dupe amiadi; abia avuserămii 
timpii. să ajungem lan postia de Ja Talpa,:unde ho- . 
tărirăm să petrecem n6ptea; coborindune . din tră- _ 
sură -vădurăm două arcuri de triumph care decora 
celle: două intrări 'ale! poştii. —- Acestă vedere 
într? un locii ce -poartă un nume faimosi scrisu 
cu “sîngele. a Vouă :naţii. puternice, - întorse: gindul 
meii' spre timpii trecuţi; imi. inchipuiamit' că-sînt în 
Lagărulii vitedului. Împărat, care a: spălât rușinea 
armelorii Românești, și aşteptam se văd acvila ta- 
„beri! fluturind înnaințea ;Triumfătorului!) Dar ilu- 
siunea nu ținu mult, căci locuitori poştii, care n'au- 

    

) Traian la anul 109 dupe Jristos, Choraicari de fler asupra locu- 
„luă acel lupte, E :  
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diserii ici uă odată vorbindii de Daci saii de. Ro-. 
“mani, îmi spuseră că acelle: arcuri saii făcut de cu- 
rindii pentru o onor, pers6nă ] Ministru de Interne, 
care în adevăr n'a triumfat, în contră nimului, dar. 
a bătut pe mulţi surugii, trecind pe acolo, lucru ce -: 
făcea tot, una dupe părerea “lori, „Înşelaţă : în ilu- 

siile n6stre, căutarăm un loc unde să ne putemii a 

despăgubi cu somnul; un umbrarii 'sub care se 0- 

dihnise strălucita, pers6nă, ne servi spre acssta, Ne 

flatamii cu sperauța că sub un assemenea acoperişi, 

ne vom odihni mai bine de citi am merita. dar 

aci încă o amăgire, avurăm curind prilejul să ne 

incredințăm,, că „cei mari dorm adessea pe ghimpi; 

leghi6ne. de purici ne aii “muncit tt n6ptea, soco- 
temii că Decebal și oștirea lui, ce credea la Metam- 
sicoțlii, aii înviat negresit sub formă, acelor insecte, - 
ca să ne pedepsâscă, că nu putemii „crede, că ce- 
ream acesta, din partea armatei lui Traian care 
mar fi avut nici un. interesii să'şi facă uă glumă 

- din repausul nostru, pedepsindii: fără milostivire pe 
nevinovaţi și debilli săi strenepoţi. — 

A doua fi forțe de diminsţă ne grăbirănii a a în- 
china arcurile de Triumfu geniurilorii ce „triumfă-. 
seră de pellea noastră şi'a pleca cu repesiciune fă- 
ră măcar a întâree. ochi spre locul de osindă.:—Pe 
la amiadă sosirăn la Slatina, orașii vechii, Dar 
cel mai aicvoe de vigitat ce am vădut vre 'o da-- 
tă, —. Rissipit pe coștele dealurilor ce il i inconjo- 
Tă, orașul înfăţișâţăi o vedere „înpestrițată, şi pâte
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“mulţumi privită de departe; Înșă celle mal: multe 
casse,: dupe posiţiunea lori suntii „un fel de baterii 

"care trebue Să le ci cu asaltă, în' pericol de aţi 
„fringe. gitul, daca? din intimplare vei avea acolo 
yre un amică, pe care- se doreşti al vedea. 
„Pe la anul 1530, trăia în acest orașii un Bo- 

eri anume Vintilă, ce ocupa postul de jude sati ju- 
dectitorii, “după cum se. flicea în idoima „părinţilor 
noştri. — Simţimentele lui religidse și patriotice 
eraii.în genere cunoscute, căci nu era sărbătre să 

N lipsâscă el de, la biserică, şi nu era ocasiuhe în 
care să nu declame înprotriva, tiraniilor lui Moisse 
I. După “mârtea acestui din urma, și după scurta 
domnie a lui Vladă.al IV care să sfirși în: undele E 

„Dimboviţi, alegători prinţilorii, ca se încetege. nen- 
| nirea ce: domhea între ei, deteră tronul acelui bo= . 
eri din Slatina, și Vintilă L. fu unul din Domni 
„cel. mai. tirani şi "vărsători de singe. 

În scurtul timpii ce zăbovirăm - acolo pînă să 
me aducă cai, vădurăm pe noul Prefectii care tre- 
„cea în “judeţii, ocolit de ui, câtă. „întrâgă de doro- 
"Danţi, tistul sai. șeful loriii venea în urma trăsuri, 
țiindii Vasupra capului şi. întățiştind fără ruşine o- 
răşauilori vederea unei : mobili misteridse, ce “da 
 tutuloră să înțelâgă că D. Cirmuitorii este supusii 
“la, slăbiciuni care îl: apuc, “a dessea-ork în mijlocul 
Târ gului. 

2 . i 

“parte a ţări o cea mai bogată în 'surenire istorice; 
- 

Acum: eram aprâpe de Romania mică. Acâstă “  



  

a: e 
Vlonasţirile că... Pădurile, Munţii, râurile ce o tăi 

= tâte porti un, caracter de sălbăticiune - Şi de mări 
"me; Căntieile Haiduciloră, tradiţiile popolare, cos 
tunul pitoresc 'al panduriloră;: tote arăt un popor 
născut pentru arme și demn de ale purta. - Valo- 

__Toși Buzești. nobili cavaleri ui patrii şi al libertă- 
ţi Preotul Tarcașii, general al Romanilor, Bătri- 
nul Manta, Banul Craiovei, spaima: Tatariloâii, şi 
amicul lut Mihaiă Viteduli, ș Și însuşi acel Mihaiii fo 

"la oștirilorii și eroul Creștinătăţi sunt fi aj „acellui 
pământ. ” 

) 

: 

Impacienţi dară de a “vizita, teatrul atâtor în- 
timplări mari, a vedea locul naşteri atitor bărbați 
demni de comemorare, ne pornirăm curindiă de, la 
Slatina, și Sosirim la 7 ore pe Marginea Oltului, 
care în acel locii este de uă lăţime că la 200 pi- i 
cibre, — Aci pînă, să tragă podul, ce se afla de 

“ordinar de cea-lalta parte 1, ne ocuparăm privind 
un măreţii apusă, | S6rele inconjurat de nori vineţi - 
avea uă față singerată, și forma, în „unde uă col6- 

“mă de. aur ce se părea că, esse din t?uu vulcan de 
Hacări. Apoi cândă fu aprâpe a se ascunde, norii 
rămaşi deasupră'i subţiinduse şi întindindu-se ca, o pin- 
ze de păiajeni, îi formară.- uă, diademii strălucită de 
diferite colori. Valurile, . cu '0 'șoptă' înecată, se sfă- 
rimail de ua], și tăcerea misteridsă. ce domnea i in- 
prejur predispunea snfletul L cugetările melanco: 

PI ” . . N 
———— . 

5 Pină atunci nu se' făcuse podul stătătoră,
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lice care ne. coprinseră, cind dupe puţinii umbletă 

Sosirăm la .locul numiti: Drăgășani, loci cunoscut | 

de iubitorii petrecerilorii, pentru d6lurile lui, şi. 

calitatea. vinurilorii, iar de: amici omenirei nefe- 

ricite,+ pentru mârtea atitoră atleți ai Libertăţii - 
Greciloria i. 

Nâptea, ne ascundea vederea obiectelorii, "dar. 

cerul. era limpede, și stelele 'schinteitâre' părâii ași 

“aţinta, căutătura spre câmpul de resbellii. Din cind 

în cind, cite unul din acele focuri care călătorescii 

în spaţii, -se. desfiicea din tărie, lăsindii dupe. din- 

“sul uă urmă luminsă, şi se cobora a visita bata- 

lionul sacru prefăcut în ţărină. 

“A două li cercetarămii cu d6măruntul locul a- 

cela: nici uă urmă nu arăta că aici aii fost înce- 

putul luptei pentru Libertate; plugul a trecut pes- 

te 6sele Grecilorii, și singele: lorii nutrește semănă- 
a” FN 3 4 SER Re i 
turile, o: singură cruce înegrită de timpii e monu- 

„mentul ce ilă arătii locuitori cari aii fost martori 

întimplărilorii de atunci. Simceol al pacei, ca Uneș-. 

te subt umbra să pe Turci, și. pe Creștini, care se 

odihnescii impreună în liniştea morţi, marele impă- 

cuitor al patimilorii şi sfir Şit al luptelor omenești. . 

„o Am audit pe mulţi condamnindii entusiasmul 

unui Istoricii, care pune batalionul de la Drăgă- 

şani, în acăaşi linie cu batalionul 'Tebenilorii, Spar- 

țiaţilor de Ja Termopile, și gardai Împărătescă de 
„la Vaterlo..Bu tâte acestea suntii de părerea 'lui, 

trebue să facă, cine-va vă comparaţie relativă, tre- |  
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bue să judece că, uă mică oştire! răii armată,: stre- 
ină de tot telulii de tactică, şi. avind a se lupta, în 

"contra unei, mulţumi de dece ori mai mare; e tot 
atitii demnă de laudă ca și acelle faimâse batalion, | 
care în fine, mai făcut altii, de citi a muri pină 
la unul ca şi cei de la. Drăgăşani. Grecia LE es-. 
te datâre ondrea, intreprinderii, celle din urmă stri- - 
gări alle lori i, ai mișcat munți! Epirului şi inima lu Bo- 
țari, și ai fcutsi nască soldaţi din' fie care stinea.. — 
Dar 6neni inţelegii anevoe, şi ridii bucurosii de între: 
prinderi, al cărora sfirșit li se pare; himericii: nu- 
mai spiritul, Libertăţi urmă un. puneti lumin osii 
prin mulțimea anevoinţelorii; numai €l singurii iin- 
spiră “curajul, a semăna fără :a culege; Şi acei ca- 
re morii pentru libertatea unei Națiuni. suntii demni . 

a trăi În memoria naţinnilorii. 
„ Puțin mai ?nainte de vallea, unde odilnescii 

jerttle Omenilor, de marginea uuui pod, ne opri-. 
răm la vederea unci. jertfe a naturei sai maj Di- 

„ne a intimplărei: acesta era uu copil ca: de. de- 
“ce ani născut fără mini; mila ce el înspira era 
amestecată de groză: în locul umerului drept, avea, 
un deget de forma degetului -cel mare al miini, şi, 

“se sluja de dihsul cu o iuțâlăi- deosebită. În arun-. 
carăm un.sfanță care” îl luă cu gura: apoi. plecân-. 
duşi puţin capul, „Îl aruncă după deget; întindind 
piciorul apucă piiuea ce îi. deterăm și fară cea ma! | 
mică . greutate & adusse i: gură. Ta posiţia | ce a- 
vea atuuci, și după furia cu. care muşca din piine;
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semăna mai - mult o hiară “sălbatică saii o pasăre 
carnivoră, de cit ființă cuvintatâre. În staturi un- 

de mijl6cele iert a avea instituturi pentru asseme-" 
nea Omeni nedreptăţiți de natură, acest nenorocit 

Să ar ține viaţa învăţind vre-un meșteșug potrivit 

„facultăţilor ce îi mal rămin; dar, acolo undn, se a- 

fla era, în' pericol 'a muri de fome şi de frigii, da- 
ca săteni dinprejur nu ar fi îngrijit de hrana lui, 

-- În aceiaşi (i sosirăm la Ocnele mari!) unde fu- 

seseriim priimiţi și trataţi ca niște mari prinți, mul- 

ţumită D. Oteteleșanu care ţinea acelle ocne, și cu ca- 

re uitasem să spuiti că ,venisserăm pînă, acolo. Doă 

dille am întrebuințat a visita locurile şi munţi din 

prejur: pe virful lor se vădii doă mici schituri: u- 
uul făcut de spătarul Mihai Cantacozino, și numit 

Tiţirecii, spre mulțumire că, în timpul fugit. sale 

. 

în Transilvania, pe la 1677 Sa, ascuns cite-va gille . 

în acelle păduri; şi a scăpat de sateliții ce Duca Vodă 

„pornise după dinsul, şi-pentru că luaseră sfirşit ne- 

norocirile familii salle; iar cellă alt schit mult mai 

noii :sa clădit de un călugăr. al căruia nume nu 

Lami găsit. 

i "-I6n Ghica încântat atit de maniera cit şi de 

frumiseţea cămărăşiţi i-a făcut “pe ascuns portretul. 

E de prisos să laud talentul pictorului; vă spuiii . 

numai că, după ce mi-a arătat portretul dicindumi 

că este femea cămărașului, pe 'care o vedâm în tot 

câsul, n'am încredinţat că amicul meii este un n ma- E 

b, Ocrele „niari Ia Rimnicu Vilci,  



  

re politie, un bun mathematie, un a bun ineralog, 
în. sfirşit, că este or, ce alt afară de pictor. : 
„După acâsta, ca: să nu lăsăm. nimic neșiidut, 
ne coborirăm în ocnă care;e de o adincime ca de. 
30 stînjini ) se augisse că guvernul avea de gind 
să ne 0. dea drept lăcaş;: cu prilejul nnui: complot 
chimeric, și îmi aduc aminte că, acestă, idee cra a- 
tit. de întemeiată, în. cit mulţi care nu mă văduse- 
ră pe, afară, se mira cind mă întilncii, și în mira”, ” 
rea lor avâii..nu aer.care părea a dice: ce. păcat 
că nu sinteţi acolo! Așa nu vrurăm să -perdem - 
ocasia de a face cunoştinţa unei mine atit de -tri- 
stii pentru cei care o lăcuesc, şi atit, de profita- 
bilă pentru D. Oteteleșanu * care o esploată, DI 

Dupe acesta ne adunarăm: în formă, de tribu- 
nal ca să cercetăm. reclamaţia unui ciocănașii care 
se pliugea că Pa lăsat femeca sa; făcînd : -tâte pro-. 
testaţiile” de buna sa purtare în timpul unei scurte 
căsătorii, concidea, deicind că trebue să se îndato= 
tese temea a veni să lăcuiască, cu .dinsul.: “Dar ce 
vină, îţi g giiseşte? îl intrebarăm ?.-—- Nică o vină alta de 
cit că nu'mă,, mal va, și că s*a împlinit“ sorocul: dar 
ce soroc ? pentru. că, să: vedeţi: D- -vâstră, noi ne * 
luasserăm cu învoială să trăim. impreună doi ani, 
și, de ne o plăcea, Să mai trăim; acum pentru că 
Că nu'i mai place, dice că sa. împlinit sorocu; —. dar 

4 

„că. ştii bine, că mai, este o. „luni, și am făcut cu din; 

1) Pînă atunci mina uu era sistematică şi le coborzi într'îusa cu frîngia,
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sa, cheltueli de care trebue să mă despăguebescii. — 
Preotului care va 'cununată spusu'f-aţi învoiala? — 
Ba nu, pentru că, să vedeți D-v. nu ne- a cununat 
nici un preot, numai după ce am făcut vorba între 
noi Ilinca s'a mutat' a cassă la mine, | 

0 assemenea demoralisaţie sait furialism, i în mij- 
locul munţilor, - și la Gmeni care ăi nică o idee 

„de Furie, ne-ai făcut să ne 'gândim mult la starea 
„civilisaţiey nostre; dar acâsta nu fu singura distracţie 
ce avurăm acolo. Între mici foncţionari ce venită 

'să se închine înaintea D. O. &ra unul înbrăcat bo- 
erește, şi dupe aerul stii de niudrie părea a se so- 
coti mai .presus de cit toţi cei lalţi: întrebind des- 
pre dinsul aflarăm că se numește Banul Nicolae, şi 
că mindria lui.nu este neîntemeiată, căci este, sai 

a fost aprâpe să fie ban mare; împrejurarea urcă 

-ast-fel: el avea amiciţie cu un beiliceiii-- ture; pro- 

tectorul acestui turc, ajutat de desele revoluții ale 

saraiului, deveni vizir, și protejatul mare hasnatar; 

atunci Nicolae -al noste u'mergind cu unt, și cu mie- 

re la Constantinopol, rugă pe amicul săii: să facă, 

ceva pentru dinsul, şi acesta îl recomandă bucuros 
“marelui Vizir. Nicolae dar se invrednici a. săruta 

pâla, acelui înalt foncţionar, care, în considerația fa- 

voritului stii îl' întrebă ce post: este maă mare în 

țară. Domn respunse Nicolae; știii disse, vizirul, 
“dar Domn nu pociii -să te faci căci cel de acum | 

este sprijiniti de mai multe puteră; spunenni însă 

dupe Domn cine este -mai mare le voi? — Mitro- .  



  

x 
politul. — Mitropolit să fii, dre! — Să mă erţi inăl- 
țimea ta,: Dar acesta: este. un -rang bisericesc şi 
trebue, să fie cineva, călugăr şi să trâcă prin t6te 
treptele ;. apoi să fie consaeraţ de Patriarhii. — Nu 
strică nimic: trimiţ ei la Patriarhii să le facă t6-: 

„te acestea intro di. — Dar acâsta ar fi înproti- 
va religii nostre, — Spune dar rangul mirenesc cel 
mal mare. — Acesti rang este Ban. — EX bine: 
Ban să fii! Atunci porunci de aduseră un Caftan 
de postavii TOȘU cu care îmbrăcă pe Niculae: apoi 
îi dete o scrissâre de recomandație către Prinţu: 
“Caragea. Sosind în Bucureşti N. adusse scrisâre la 
Prinţul care, după citirea, că prin dragoman, îi pro- 
puse să facă Serdar și Vătaf de plaiii: dar el răs= 
Dunse, că nu pâte priimi nimic mai.jos de Binie, 
În gadar ini dat să înţelâgă, că acesta este înpro- 
tiva legilor ţerii, că e peste putinţă... Nicolae nu 
se indupleca. Așa, Domnul. supărinduse ordonă să 
aşețle intro căruţă, de- poştie, Şil porni la o Moniis: 
tire ; iar vizirului în răspunse că recomandatul stii 
este un hain şi nemulțumitor către. Înalta Portă, 
pentru care s'a și pedepsit. a 
„Sunt 190 de ani de cînd într'o sâră de tâmhii plo- 
i6să și frigurăsă, trei călăreți urmaţi fie-care de cite o 
Slugă, intrati în strimtârea acestor. stinci: pătrunși 
de plâe pînă la 6se, și sfășiind cu' pintini. costele - 
obosițilori armăssari;, ei” aruncati în urmăle câutături 
speriate, se părsii a fugi d6 o mare primejdie. Şo-. 
sindii la locul unde este adi Mina, o luară în stin-
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ga pe muche şi se înfundară, în dessimea cea mal în 

tunecatăi A. pădure. Să, ne oprim aici, (lisse unul 

dinti înși care se părea, mai în virstă: caii nu sint 
în stare să ne .mai ducă, „al meii a cădut de tot; 

| apoi pe ast întuneric: ne cunoscând bine . drumurile 
Dâte să cădem în vre o prapastie. — Prea bine, 

respunse cel maj june; eii insă nu sunt liniștit până : 
nu von pune picorul pe hotarul Transilvaniei; îmi 

e temă în totii minutul să n "aud umbletul! sateliţi- 

lor lui Duca, dar în, sfirşit nu putem face alt fel. 
„Atunci descălecară toți și legind caii de copaci să 

trintiră pe iarbă. cu capetele rezimate de buturugi, - 

și infăşurați în gebele ce le Slujaii de mautale. — 
E frig aici, dlisse cel mai june, — şi căpătiiul mei 
nu € nici de. cum mâle adăogă cel de al doilea. 
— Căpătiiul tăi Mathei” este „mai mole de .cit a-. 
cela ce îl avu Ja Zuagov nenorocitul nostru tată, 
răspunse cel mat mare, şi ţie George trebue s săți 
fie mult mai cald de cit în temniţa lui Gr. Ghica, 

“sai în acea care ne pregătea cîinele de Duca. - În 
adevăr fraților, cind mă gindesc la relele ce a su- 
ferit familia n6stră pene dreptate, îmi vinne 'să 
cred că este o ursită care gonesce. neincetat pe 
unele familii. —- Asta pâte să fie, disse Matheiii, 
dar când vei cerceta mai de aprope, giiseşti că u- 
„ele le -păţim pe dreptate; tatăl nostru care a fost 
om bun ŞI drept a, făcut țărei un reă cum nu pu- 

tea cel mai mare vrăjmaș : l-a dat un domn care a 
+ 

-.  
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SI. 
Dai re 

. ae i re . sit 
-lăsato în sappă, de lemn; care a intrigat! chiar! în“! 
potriva tată-seii și 71 l-a defă dmat ! ca' s%l scoţi din 
Domnie, și care a plătii făcătorului! seii de bine cu: 
morte. Fratele nostru Drăgici, mijloci assemenea pen- 
tra un alt tâlhar, și plata îi fu tot aceeași, în sfirşit | 
nelegiuitul Duca este, dator . Domnia iar unuia din 
famila n6stră, şi de aceea noi” acum fugim în ări 
streine şi ne „ascundem în pustietăţi ca, nişte fă- 
cători de relle. | 

| a În“ ast-fel “ac convorbire petreci acei ta 
Gmeni o nGpte turburată, „deschignă urechea, la'or e 

viţ io e sg gomot, Şi ascultind cu bătae, de inimă Opta vân: 
tului p “inte! frunse, | 

+ 
, 

APE ua 
Âncă nu se. liminasse de gioă şi e eraii că” 

tepa) lări pe - potecile celle mat „ascunse. ăle muinţilor,, 
Norocirea, îl ajută, astă-dată şi ajunseră Ja hotai, de 
unde intrară, în “Trahsilvania! Dupe: câtii- va timp 
srta familei lor și a țerei Ină o facă zimbitâre, subt: 
Domnia lui Șerban II, şi spătarul: Mihâr Gantaco- 
zino,' ce se întorsese cu fraţi sei, “zidi schitul, Thiti- ăi 

„pacat reci, în locul unde ai „petrecut: ndptea i în “vrâmea | 
i, nevoi, : | 

Dupe o ședere de: doi: gille într un "Too: mă 
ne aflam forta” bine, şi unde am “i patut zăbovi ” 
mai mult, plecarăm ' intri an „dupe prind, ȘI petie-" 
când nGptea în orașul Râmnicul-Vilei, a “doa di 
ne pornirăm la Monastină, dupe * ce. ne ua, adio” 
de la D. Oteteleșanu cu care „veniserăii . până a: 
colo, de la calea d-sale, de la dulecţile: “d-sale, în 

IESTITOTUL. PEDAO6!G BUCUREŞTI 
BIBLIOTECA. 
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răsărit, şi opreşte radele. s6r elui de a turbura, fără 

  

„.. fime, de la tâte, bunurile care fac vi iaţa materi ali, pen-. A. 
tru; „care, făcuseriin un drum „de ocol, „ce trebue să, 
fi. obosit, pe cititor „mai “mult de. cât. pe. DO. i 

a 

„OOZIA. 
.. p. . i , . EI . . et . ———— NR . 

: .: DE Ia . R ! EI: 4 

Ca la “trei ore departe de Rimnie pe un: braţ 
de ptimînt ce din p6lele. Car paților se întinde Masu-. 
pra Oltului, este zidită Cozia. Ca operă de Archi- 
tectură, monastirea acâsta nu diferă întru nimic de. 
cele mai „multe, Numai numele, fondatorului doș- 
tâpti nişte suy eniri. măreț nutrite â âncă de sgomotul ; 
valurilor, „care udă. înaltele. ziduri, şi se închin în 

_trâcăt, țărtni” eroilor, De cea altă parte a iului, 
un şir de munţi acoperiţi de arburi, formegă mo- 
năstirii o statornică - barieră, care o apără despre, 

timp repaosul părinţilor, . Oltul în măreţele lui ca-, 
priții ăci desfăşura: cu fală undele salle, aci stre-, 
curinduse ca un şarpe printre doă stinci, ce se-par 
a. sc „impreuna ca săi închigă drumul, își resbună, 
prin urlete sălbatece de, strimtorirea, ce suferă, și. 
spărgendusă cu. “furie. de. petrâsele lor: temelii, pa-, 
re. a le „amenința că, ajutat de timp va surpa 0 dată, 
culmea şi trufia lor, | : / 
În cea, dântei intrare, la ușa Bisserici este! un. 

i. 

i 
! 
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tron de pâtră, şi Vulturul cu dot capete fine da 
supra” corâna Regală... În „acel! tron spunii 'că!. 
se odihnea Mircea; care se află! „Picturat în întru: 
biserici, june încă, dupe 'cum era cînd â fandato ). 
Statura lui e de- niijloc, chipul blind și voios,''ochit' 
mari și albastri; părul castanii blond şi „Duclat, 0 - 
parte din - îmbrăcămintea, lui e vechiul costin al 
cavalerilor: cruciați; veșmint scurt, și spată; călțuni 
și culți,: la: genuchi are cusuţi îu fir vulturi cu do&ă 
capete, pe desupra pârtă mantie roşie cu mărgiriarăi 
de: aur, și. pe cap. o coroană. Valorosul donin este! 
înmormintat în bisscrică, În cea d'ântâii intrare; dot 
mari. pietre, acoper mormântul. "Inscripţiunea” uneia 
a început a se sterge, în cât abia. poţi: decifra câ-: 
teva cuvinte și numele “Mircea, iar pe: cea baltă : 
se citescii : deslușit aceste cuv inte: «Aici odihnesce! 
Daica “Teofana căhte gărifa, cu 'fi6 îesa Donuia “Deor iica! 

și fiul sei Nicolae vodă, let 1425. » Descoperire” - 
neașteptată și plăcută!” familia lui” Mihaii Vitâzul 

În: acelaşi mormint cu biitrinul: Mircea. “De şi 0” 
istorie dice că Dâmna Florica a murit în sclaviei 
la Hanul Tătăresc, căruia sc trimesesse“ în dar de: 
Sigismund Batori : în : urma Dătălică de la Boroslo,! 
dar'se vede că saii Mihai! însuși a reușit So sea 
pe, cu: prumissiuni. trimise Hanului prin deputaţii: 
Sei, saii că Radul Șerban Ţii „mostenitorul tronului * 

„. şiboerii ţeriă, aii liberat'o cu dare de bani, creând: 
că este o desoni6re generală Să se afle. în. >mâinele'“ 
Da 1886, ua



A 

Tata ilor, familia unui, astfel de omii. „Cât pentru: 
„maica lui, Teodora, pe „care în anul 1599, în tim-. 

“pul, enteditârei, „espediţiă. în Ti ansilsania o trimises-, 
se. spre, sisuranții la. Cozia, .este de credut că, amă-" 

rit, de mârtea durergsă: și timpurie a fiului : săi, 

dupe, care: ea mai. trăi doi ani, a înbrățișat: viața. 
călugărescă, ȘI Sa înmo, mîntat acolo ingă un Prin- 

cipe de aceiași familie. ŞI. valoros ca şi fiul să&ii.. 

„Aci sc păstredă assemenca, comemorarea ace-, 

lui principe. religios amic, al Sfintului Nifon și cel, 

mai fanatic fundator, de biserică. Am vădut, cu pă-, 

rere de. reii că, pentru” 0. -monastire cu venit. de 4: 

sait 5, 000, 000; li, Cozia. nu era îndestul, de „bine.; 

ținuță; ; picături, de - plâie ! Şi aii lăsat urmele, pe pă-,. 

reți camerilor: "celor mai bune, și lumina, dilei spe-.. 

rasă intre. curînd în, „Diserică, „prin: locurile cel- 

le, mai -oprite, - Părintele, Ipolit, Economul, care. 

„după cunoştinţile: sale ni Sa părut demn de po- 

cgumenilor din diferite tâmpură, s Şi, spre dovadă, ne. 

încredință. că „uni dintrinşi ai murit săraci ca. Ai 

ristid cel Diopt. Aceasta însă nu „oprea, bani mo- 

naștirei, de a. se chieltui, căci, părinţi egimeni, spre: 

ase ţine în posturile, . lor craii nevoiţi adesea-ori ;, 
Să dea sume, mari, Ja, unile pers6ne.« — “Intrebari, 

dece cuvioşi, părinți nwși dai demisia. din, egume-. 

ni, când li se cerea să întrebuințege . reii venitul. 

„Bisericii ? dar 0 assemenca „abnegaţie . de, sine „se. 
păru ca un lucru peste, putință părintelui Ipolit > - 

       



și ca să ne 'ieredințesă + 'că ast-f6l: merg Juărurile 
“uni ne (lise cu cea. mai "iofuindă umilință: „Veţi 
vedea D-v6stri, Și celle-l-alte” monâstiri, dar: cre 
deți !că, daca la a0ă pici; lă Bistriţă, poți : “Ne 
mulţumiţi de atâstă vaţiune, eram să Tospundesi. 
prin mai multe moralitiiţi, când ! no: âruncarăm, '0 
chila un: ăriincător de“ apă pliu de, cer mai feu . 
moși păstriivi, care jucând şi sărind: se părea că 
protestaii în conitra " impyudintelor i6stre cuvinte: 

" Acâstă, vedere i ne "pătrunse pină în 'sufflet, opri nt: 
mulţunirea pe busele mirmuri: itorilor, şi” împăică 
spiritul nostrii cu: starea lucruriloi de acu. 

“Dupe: în, prind : de. acelea ce nu se şterg u- 
șor din: meihorie, ne 'aruncărăm nt” o “lintre, în- 
soţiţi de 'un' june călugăr, și treouirțina Do” malul 
din drâpta. Ca” să visităm. un metoch îl Cozii nu- 
mit: Ovedâhia, ce sc află pe câsta muntelui în des- 
sniea pădulet. Dujc ce mergi cât- -va pe, înar vinca 
iului, te ii pe un fel “de galerie tăiată in pia- 
trăi card! „nâgreșit “fate pârte din dinu”  Romani- 
lor; apoi o! scară cu câte- -va. tiepte iarăşi 'de piatră 
facilitesăi” suirea că o imărâţă terați, spinduratii ca 
printr” ui " fainhec Vasujra abisului. * Aci sunt stiu- 
cele "ce privită din foişorul moiiastirel s6 par, a sc 
împr cuiă''ca să oprâscă Oltul. .La spatele teraţei, 

„pe“ culinea' muilitelui să văd” rămăşițăle unei zidiră 
ce se: numeşte Turnul lu Tr aian, loc de: olserva- 
re deiiin! de acei Gaiei . în! care tote: erai inari, , FR 

Mrtuţi, câ” şi Crinie, ia 
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“sunt încredințat că ;ne- -ar socoti oameni fără, de 

E XXI 

„Oa să vorbim ce-va cu călugărul ce ne „ÎNS0- 
țea il întrebarăm ce mână puternică a făcul “acel 

„drum?, : -. Traian, ne respunse el, — pină aici forte 
bine, dar „noi adiiogartim,, şi în ce timp? În timpul 
când „se biitea cu XMircea.. — Dar Mircea a trăiţ 

“cu o. mie. de ani mai în urmă! — Acâsta nu fa- 
ce nimic, "Dumnegeii a putut să inviese pe Traian. 

„Aci părintele. ne lăsă, fără cuvânt, căci de şi 
. se vedea auşurel in: istorie, dar era bine întemeiat 

în credinţă, Şi în contra minunilor” nof'nu ne pu- 
“team pune.  Adevtiat, ar fi frumos lucru să Învi- 
„eze câţiva domnitori. cari ai fost apărătorii naţi- 
unei, dar ia închipuiţivă pe Ţepeş Şi alţi ” asseme- 
nea “lui, eşind din, pământ ca să ne măcelărscă ; 

gust, ŞI Că mar, lăssă să se peardă ast-iel datinile 
strămoșești. Ne „trebui mai mult de-o oră pină 
să ajungem la Ovedenia, mic schit, lăcuit de vre 

-0 (lece călugări şi fundat de Mitropolitul Barlaam 
pe, la anul 1675 în timpul domniei luă, Duca Vo- 
dă. Părinţi, in buna lor voință de a ne arăta tot 

"ce ai. mak interessant, ue duseră, ]a, dos chiliuți fă- 
cute în piatri, „care, În termine. bisericești se nu- 
mese peşteri: „una din elle incă neterminată, se lu-.. 
creagă, cu chieltuiala unui boer . din Rimnic, Am - 
făcut obser. vaţie părinţilor că, cu 600 de, let ce di- 
ceaii că Sail chieltuit la dinsa putea acel boier, să 

- facă .5 sai 6 „camere, când în “chilia de piatră. a- - - 
bia. te poți învirti. Dar opinia „Părinților Sera cu 

ES 
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“botul contrârie; + “că considera” şcobitura, în "piatră 

ca cea mai completă probă de cuvioşie, şi "cel mal. 
mare servicii ce pote 'cine-va-să facă lu Dumne-. 

deii. Cu un cuvânt, un om care fâce o peşteră, or 
cum ar fi trăit în lumea „acesta, „este sigur Că va, 

fi mintuit în cea, viitâre. Aceste cuvinte ! semănaii 

disse ca să ne îndemne. şi pe noi la, assemenea, 

făptă; dar din nefericire ne lipseaii .şi mijlâce, şi 

Xoinţa de a pune în lucrare indemnul, , Ca .să nu 
fim însă „creduţi de erotică dideriim te-va părinţilor 

ca să ue. „comemorese. — » Aveţi și „ce-va morţi? 

ne, intrebară.. — Avem, dar pentru | Că ai: murit 

de „mult iati „commemorat alți. preoți. — Asia nu 
face nimic: noi aici n “avem. „nici o 'treabii ŞI, pu- 
„ten să ne rugtim „pentru dinşi.o : 

| "Acum cra târditi ca „să mal perdem timpul î în 
vorbe; , luarăm dar bine- cușintarea păriuţilor, pro- 
miţindu- le a cugeta, maj . serios. la fondarea unei 
peșteri și, ne întorserăni la Monastire; .. pn 

“zioa incepuse ase. > ascunde dupe munţi de la 

ți. . Apropierea serei da obiectelor colore fantastice, 
şi deștepta nentumeratele, voci ale” singurătăţii. 0- 
tăriți a. “pleca, a doua- “qi de la "Cozia, ne mal sui- 
răm. odată în foişorul ce dă asupra, Oltului :, „de a- 
colo preumblarăm căutătura nâstră pe "deşertele!i 
formare, i pe A insa, talentului cu „entusias- 

ta    
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„launde meritate valorosului Mircea, prin poesia in- 
titulati: umbra lui Mircea s sail '0 scrii la Cozia. 

ip pi EA , . “je 

DĂ Diac 

“Maulţumiţi de buna petrecere de la. Cozia, ne 
pornită de acolo în 'disposiţiile celle mai bune, şi | 
întorcindu-ne prin Rimnic luarăm drumul monastirei 
Dinti un lemu, 'care este în . depărtare. ca la dos 
poştii de. la cea dântei mănăstire, Depărtându-; -ne 
de! Oraş Şi lăsând” Oltul în stinga nostră, perspecti- / 
va luă altă faţă: Acum aveam 'a mai vedea ' nică 
munţi înalți nici ape” mărefe. Riuri multe, dar mici, 
câte cui îii deosebite. direcții, care, aci se impreun, 

Ş aci se; despart și so intilnesc” iară, ca să intre deo 
dată în riul “cel! mare. Dâluri în proporţia "apelor 
dar împodobite de tringură frumâse, în sfirşit tote 
mici dar tote CocnGte Şi eleganțe. lată! ce “întilneşti de 
la Dozit: până “la. monasir "ea Dinti”u un lemn. așegată 
asemenea" în: inarginea unii deal. o 
ii Ca să luă lucrurile pe find, -trebire mai ântâx 
să vorbim” de tradiția + ce, se ăstregă asupra zidirey 
acestei “năstiri dice iu 
tu vre o! 'trel- „deci: ant - inainte de a se zidi 
bisserică, un cioban! ÎȘI avea” Stina' în locul acela: pe    



ĂĂN 
costa delului. . Între o. nopte i. se inf iţișui în vis Maica 
Mintuitor ului, poruncinduri si tac stejarul cel mare * 
ce. cra lingă stină, Cobanul însă nu - socoti de 
cuviinţă a se osteni! să essecute porunca: dar vissul se 
repeti i în mai multe rinduni,. ameninţândul. cu bedepse 
care îl făcurii șă se, arate ascultător, : abia, lovi. de 
câte-va ori cu securea, şi copăciul ce era sec cădu. 
În mijlocul lui Sc. găsi 0 icână pe care ciobanul 9 
aduse la bisseri ica satului; dar noptea, aceiaşi vigi- 
une i se arătă poruncindu?i să, facă, bissorică in lo; 
cul unde a fost copacul; ducenduse la. acel loc, gă-. 
si Xarăși icâna, ce dispăruse, din bisserică. Atunci 
ajutat de tovarăși, să, ciobanul făcu o bissericuţă de . 
lemn ce se vede încă pe dl „din susul „Mănăstirei;. | 
pe rădăcina ştejarului este zidit oltarul, şi multe. 
minuni s'aii făcut atunci "de către icona “acea. 

„Mal în. jos, de bissprica, de. lemn este, un alb 
„stejar vechii, nepot al celui. tăiat, find că se trage 
din rădăcinele, lui: acesta asemenea face minuni 
întocmai ca, răposațul unchiul seii ; între altele cs- - 
te una de care stariţa ŞI cele Valte maici, ne-ai în- 
credinţat: elle. spun dat, că, în timpul ocupaţii Tar: 
ceştă, pe, la „1822, unul dintre ci, avind trebuință 
de lemne, a voit, să” ȘI, facă provisie, din „copaciul c cel 
sfi nt. în zădar i sa dis că acâsta, este, 0 nelegiu- 
ire grozaiă, „turcul, „care nu ŞI aducea; aminte să i 
se f „citit i în Coran. asemenea, “lucrări „Sapucă, de 
tăiat; „dar la « cea dintii, loviturii, toporul Î, sări din 
mini, și el „Su, mori,  Găietenia, Musulmanilor, ca  
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să r&sbune nenorocirea mortului, „indatorăi pe Mala 
"del plătiră cu trei sute lei, căci, de şi era bine î în- 
credințat că nu "l-ai tăiat elle dar gicea că ast-fel o 
cere dreptatea, fiind că copaciul este âl moastirej. 
_-*"Cel puţin de acâstă minune nu ne puturăm 

îndoi, căci tote maicelle ţinâii minte că aii plătit bani. 
| „La sosirea n6stră "acolo, găsirăm patru! dame 
Cratoveuce, cate făcuseră sfintul pelerinagiu pentru 
deosebite pricini. Am awnt plăcerea'a le însoți la visita, - 

„ce aii dat minunatului şteju, din care, cu multă dev 0- 
ție, aii rupt câte-va frunde, s'aii închinat, le ai să- 
rutat, și le-a băgat în sin, 

“Mathei Bassar ab, prinţ religios, ca cei n mai mulţi 
din timpi vechi, audind de aflarea icânei de care 
vorbirăm, fondă pe la 1640, în pâlele delului, in 
josul bisericii De lemn, o frumâssă bisserică iu: ca- 
re se vede că icâna a pr iimit să fie mutată. De- 
Yo ţia credincioșilor, şi mai ales a femeilor credin- - 
ci6sc, a impodobit cu cercei de: “smaranduri,. cole- 

„tură şi diafeme scumpe, acestă veche icână, imbră: - 
cată „peste tot i în argint de Logofătul C. Câmpi- 
nânul. 

Înliunte ul Bisserici! în - drâpia se vede un mor- 
int: a căruia inscripţie abia ' se citeşte: pe piatră, la 
cap, este! săpată, 0 cunună, în 'ea. vulturul, şi de: dn 

- mîndouă părţile “cote un heruvim:, Acest „mormânt 
- este al familiei talle vitâdule: Şerhau, prinţ: "demn 

a te: odihni” în, sfintul lăcașit zidit de Matei: Bassa- 
rab; “timpul și Gmeni 'ţi-aii lipsit pentru liberazea      
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nâstră!-dar Români: iți-:vor” fi 'tot-deauna.. recunos= |. 
cători pentru bunelle -talle: cugetări, tir 'știai că; lu- 
minele. şi învăţătura, vrăjmaşi. al tiraniei, sunt prie- 
teni şi reaţlem. ai prinților . celor buni. : Ocolit. de - 

învăţaţi streini, “onorind * şi incurajind “pe ai ţărei 
talle, introducând artele “și: întemeind. scâlle pentru, 

" educaţia publică, tu:ât vrut să, formed cetăţeni, 'ş 
"al-fost din' micul număr de. prinți începători aj ci- 
vilisaţiei şi: fală: nordelor."” Odihneşte in pace mă: . 
TEță umbră, iocolită- ca: de atitea - diademe de su- 
venirele "faptelor: talle; și, când bolta - Bissericii re- 
sună, de gloria, Dumnegeirei,, ând . credincioşii își 
fac rugăciunea, în limba, Părinților noştri,:. când în- 

_ ţelegem accea ce vrem, și acea ce fliceni, gindeşte 
“atuncea cu mulțumire” a numele teii ne va fi tot- 
d6-una scump, pe câtă vreme vom fi români i vom 
avea, .0 limbă..: eu 

- Monăstirea: "are 'un”aer 'de: veselie, şi: se ține 
în starea cea mai bună, în curăţenia cea mal. plă- 
cută.:' Acsta, face ondre „stareţei de acum, şi: dă- 
vedeşte. că femeile aii pentru: îngrijirea casnică un 
dar deossebit,.la care bărbaţi saii nu vor, saii 'nu 
pot a ajunge. "Acolo: locuesc vre:o nouă-deci:'de -: 
maici, şi eti nu indemn pe nimeni să le visitese, de 

-voește a'ȘI; mintui 'sufletul,i multe, din''ele' sunt june, “ 
multe âncă. copile, 'cari: nu știiă mici cum, nici pen 

„tru ce: se află acolo. i. o sir i i 
"Ar fi de trebuinţă să: ridice. cine-va! “glassul 

inprotiva nedreptului obiceiii' de a închina, la sluj- 

" 
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ba lui Dumnegeii nişte ființe: a ciirora, judecată în- 
că slabă, nică știi: preţui mărimea, îndatoririlor, nică 
pote avea libertatea alegerii;. cu: cât mai ales: de 
vom (ice. că: multe sunt silite de părinți loi să îu- 
brăţișese acâstă.. viața! Oare pentru. greşalele ce pot: 

„face -şi păcatele în: care “pot cădea, cine trebue să 
respundă,. elle, sait părinţii? Când îu: ochii acope-: 

'riţă "de vălul “fecoriei arde focul dorințelor, când sub 
rassa călugărâscă Date "o inimă. ferbinte,. re: sunt 
elle de osindit daca, in -loc de rue găciuni sfinte, 'de 
cugetări cereşti, duc la oltar suspinuri inccate Şi pa-" 
time ossîndite?' A fi priimite acolo! femeile: care 
desgustate de lume și de nenorociri își. aleg asilul 
acesta ca liman de scăpare, :saii acelea ce aii o a- 

“plecare hotărită, pentru : vicța din : monastiri, nimic 
mai bun; pentru acca -s'aii îngestrat de fondatorii 
lor cu dări şi venituri; dar ca un tată, spre a'şi 
impuţina chieltuelile,. spre, a scăpa de. grijile înzes-. 
„trărei, să sacrifice: pe una din fiicele salle ca să 
norocâscă pe alta, acâsta mi; se pare a-păcătui de 
o potrivă, înaintea - -Gmenilor şi înaintea, lui Dumne-= 
deii. Multe “nenorociri! ca să .nu (lic. crime, s'aă 

" întimplat din. pricina acestui necreştinesc obiceiii:. . 
“Un boer bătrân cu care vorbiam despre. ace-., 

ste lucruri, * îmi: dete un manuscris . în care citi 
_următ6rea, nuvelă,: ce. mi.se păru. a: merita să; fie: 
cunoscută, şi- pe care o inseraiii aici,, modificând: 
Duţini stilul manuscrisului ce era; anevoe de: înţeles. 

PD DEI IO EDD IEI ct    



Fragmentii, dintr'o nuvelă. intitulată. .călu- 
e „+ gărită, 

- Acâsta cra în: n: timpul Domnici fericitului, saiă. 
ca, să qic măi bine, a, „nenorocitului Prinţ Costan-, 

. 

tin Brăncovânul e care 1 -am cunoscut în viaţă. și: PĂ 

l-am plins, dupe mârțe. :... , 

“Să ne aducem puțin aminte de. piiferea fam" 
io lui, de: nenumăratele . lu bogății, . de -dulcețile, 
unci, lungă . vieţi pline „de, desfătări, și vom mărtu-. 
risi că sorta nu- putea face nimic „mat: mult pentru, 
un. Cris-modernii. Apoi să ne întârcem cu gîndul î în 
“capitala Sultanilor „la lâtul 1714 :, să vedem un bă-, 
trin cu o fisonomie mărâţă, cu Darba lungă, cu pă-, 
rul alb, ce îi .cădâă în „plete pe umeri, înaintind. 
către locul osîndei, ocolit de fii şi de nepoți seci; să. 
vedem capetele. acelor copii căţlind cite, unul unul îna-. 
intea, bătrinului, și săngele lor stropind hainele NCN0-. 
rocitului tată, martur. desnădăjduit al sfirșitului lor, 
sl vedem în minutul morții, aruncînd o durerâsii 
privire: "asupra, celui din urmă copil care X mai ră- 
miissese, înbr ițişindu cea din urmă inbrăţișare, Și, 
întindind „capul la: satirul g6latului; să le. vedem 
acestea, și vom ;dice cu, un. filosof: - aNu ferici pe. 
nimeni, înaintea. . sfirșitului !, Dar curagiul, cu: care 
ştiu a:muri, şi statoruicia ce, avu în religia, sa, fură . 
demne de un, vechii creştin şi spălară o. crimă... 5. 

„*) Se qice că C. “Brincăicnul a fost mnul din - pricinitori morţi. un- : 
« Chialur. seii Şerban II,- Pi 

ii DI SI Ia ; . miri 

  
 



XXX 
*“Panuilia. Corbenilor' era una din cele: mal în=: 

„semnate subt Domnia acestui Prinţ, şi soţia mâre- 
lui logofăt Corbenu, 'pe lingă, o vunăitete naturală, 
avea acea aplecare” la faceri: de bine, 'carc o dobîn- 
dise în soțietatea prinţesselor: Brăncovence; pentru: 

„biserică mal ales, aici un sacrificii 'nu i se părea! 
mare, şi tâtă părerea de reii îi era că nu pâte să, 

“ închine la Monastiri "atâtea. moșii cite ar fi dorit, 
Locul de întilnire al câilugăriţelor: din tâte părţile 
era cassa; sa, sigure. fiindcă Vor găssi acolo tot a-" 
jutorul și înlesnirele de 'care ar avea trehuință. : 

Dog fete şi-un băiat compuneaii acestă” ami 
lie; fata, cea “mai mare, Elena, în vîrstă de 17 ani, 
era nu numai frumâsă, nu numai că “moștenise ca-: 
litățile sufletești ale mumei, dar: se afla încă; înpo=! 
dobită, cu învăţătura câtă, se putea dobindi pe acele» 
vremi: “Mulţi juni S'ar “fi socotit norociţi să o ia! 
de: soție; dar atunci destrea, ni era cea, Vântâi con-i! 
diție a căsătoriei, şi ei ar fi vrut mai ântti să, so: 
încredințese de pot fi : plăcuţi; lucru cam. ancvoc: 
într”o epocă când adunările erati rar €, și când fetelg i . 
departe de închinăciunele cele viclene și interesa-" 

„te ale bărbaţilor, maveaii altă, soţietate de cât a mu 
melor saii a tovârășelor ! de copilărie.-: 

"Apoi - cum 'prin: tote: „acestea, greutăţi, juneie -- 
Leurdânu găssi prilej a face! pe Elena să gind6scă, 
la dinsul,. acesta este secretul amorului, și îl CUnose ' 
toți aceia care ai iubit vre,o dată: el nu era mat. 
frumos de cât cei: lalţi juni, dar-se deosebea din: 
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mulțimea lor. prin niște. sentimente. romantice ; și un 
caracter cavaleresc,; daruri de, o potrivă prețuite, de.. 
femei, cel d'â ântcii pentru ct răspunde „la „viaţa lor... 

"de ilusii, și cel de al doilea pentru că, femeille, ne- 
putînd dobindi singure gloria, iubesc chiar - umbra Ş 
ci, în „aceia, care o ai, saii care-se par vrednici a; 
0 avea; și. junele amores se purtasse ca-un brav, 
în bătălia din 21 August 1690, bătălie În care ro- 
mânii câştigară o biruinți strălucită asupra nemților. . 

- Apoi afară de aceste cuvinte, poate că Leur-: 
denul avea - facultatea a Yubi mai mult decât al-,, 

“ţi; pote că pătrunderea femciască descoperisse. în, 
el o inimă tînără și neprefiicută. . Adevărat, în a-. 
dunări cl! nici „odată nu: pomenea, numele Elenei, 

ba âncă -se părea | a cerca un fel de, supărare și, - 
mânie când augea. pe alţi numărând frumusscţele 

n ci; dar pentru acel ce sar fi interesat: să afle se-: 
cretul, chiar purtarea: acâsta ar fi fost.0 dovadă. | 
Or cum ar fi ânsă, Elena auţisse vorbind. de din- 
sul; îl văduse de cote- -va ; oră. călare în parada ; 
domnâscă, . ba chiar în cassa părinților sei, unde . 
însoțea câte odată pe: tatăl săii la gille de visită, 
Şi atota a fost destul ca să judece demn de îubi- 
Tea sa. ! i 

| Înțelegerea, lor. se: urma de mal multă. viene, ; 
Şi acum hotăriseră. ca cl “să, trimiţă pe tatăl sei a, 

o cere: formal în cîisătorie:. tâte Se puseseră la ca- 
„le pentru acesta, când o întîmplare Jieprevădută, 

i 

le strică planul, „cel „Puțin pentru „câteva Vreme, , +; 

      

  
 



  

“Doi” Gmenii însemnați” în istoriă lamei, atrăgcăti 
atunci interesul și atenția; “unul: general nare, Și 
răsboinic 'viteas, până la nâsocotință, destoinic, de - 
întreprinderile: celle "mai îndrisnoţe, natură, de fer,” 
fără slăbiciuni Şi. fără de preget, - deștepta: acel în- 
teres; te! inspiră gloriă: în nenorocire, > Cel- alt, și- 
teas” şi înţelept: tot: de odată; care smulgea în silă'" 
dupe: ochi ' supușilor sei” vălul: superstiţier' şi' al ne-": | 

“ştiinţei; care prin despotismul cel maj absolut civi- 
lisa':o nație sălbatică, însufla un' interes obștesc, Și 
essaltă spiritele acelora care' vedeaii întinsal 'un'! 
liberator al creștinătiițel, Românii : ar fi putut pro-ii 
fita de ocasia ce se “înfățișa dar: caracterul cel ne- 
„hotărit al Prințului Prâncovânul și 'improtivirea m! 
„nor bocri bătrini, zădărniciră” tâte speranţele, - - .-i 

, Resboiul se' declairasse ; “între Russia şi Pârta 
- Otomană, - din pricina! unui Rege odată puternic, ! 

care, disposând mai: nainte! de mai “multe” corrne ! 
ajunsese âcum să aștepte pe a sa: de la mărinimia 
unei puteri streine: 'oştirile ruseştă: se cobosiaii des- 
pre Nord, și ura și nennirea | domnea intre prinții : : 
Români, 

' În astă stare a “jucruvilori Vătrânal Corbtanuli. 
plecă la Moldova, însărcinat cu 0 misie tainică şi 

„tot în cea vreme muma Flonii: cădu - înti”o bolă 
"grea, din care toți ai sei perdusseră speranţa Wa 

o putea seipa: ca avea Duţini îneredere în docto- 
riele -omenescă,'și: prin urmare doctori * sei cei, nial ! 

: 

favoriţi erai eilugătițee care; Îi încunjuraii “patul 

) 
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(lioa Şi, nâptea, fue ji aduccati tâte. ajuiârele Su. 
fletescă ce le cra prin putinţă, o încredința că fap- 
“tele cei „celle bune: “ii "vor dobinădi stinătatea, și în 
dai despre. acesta: mai multe esemple de “pole pri 

. mejdidse timăduite prin „eredință; cuvinte negreşit 
- mingiitore și drepte, căci . nimic. nu este cu: Nepu-.. 

tință la Dumnedeul puterilor, care când va, îȘ întin- 
„de mână, și ne “opreşte „Pe. marginea mormintiilui, 
“Dar elle îl mai spuseră, că mulţi Șaii câștigat tă 
_ măduirea închinând „călugăriei câte unul din copii 

lor, saii pe "singurul copil ce aii avut, şi shi: 
| părăţuindu- -0 a face assemeneă.. -- 

„Nimic nu putea fi mai potrivit: cu dispesijie! 
„religidse ale bolnavel; spiritul ei cel slăbit de Sa 
 ferinţele timpului, vudu în acestă. idee cca di urmă: 
ancoră „de scăpare: Sârta, cădu” pe Elena; care, du-, N 
pe 'starea' “inimel ci, nică dorea 0 assemenea ondre, : 

"nici era -demnă de “dinsa; dar jurămintul se. e făcuse 
a „i se, Și sacrificiul. trebuia, sa se îniplinscă. . 

Bola începuse a merge spre bine, Și Logoiitui 
Corheanu se întorşese. de la Moldova. Acâsta era ! 

timpul dorit: de: anoresk. Dar va ai! “durerea. trebuia 
să. fie cu atât mal mare cu "cot era maj. neaștep- 

„tată, Nu fa cu grei Dâmnei Corbenci să înduple-" 
"ce. „pe bărbatul sei la, 'ceca! ce “hotărise ! în. lipsă 

“De. şi el nu eră, atita! de: stiipinit de fanatis” | 
“mul religici, dar” vedea - în înpuţinarea! copiilor an 
 Îmjloc - pe: a asigura nioștenitorului săi o" avere” 
„Mal însemnată, şi a scăpa. de o ) însestrare” ce din 

3 . 

  

  

    
     



  

Eu 

di în di se apropia. Acum. trebuiră, să spue -fileeY 
lor. cea ce i se 'găteşte: sirmana „copilă nu Ştia în-: 
că nimic de hotărîrea părinților, ca se afla gîndind | 
tot-de-una la iubitul CĂ, și închipuindu.- ȘI. (lioa a 
ceia când va imbrăca hainele de: miresă, "și când 

„unireă lor: se va _consfinţi de bine- cuvîntarea părin- 
ților: «Fata “mea, îi (lise tatăl sait într'o dimineţă, 

şti; că: maică- ta a fost bolnavă, dar ceia ce nu ştir: 
este că, pentu u dobindirea s sănătăți a făg găduit să te, 
închine! călugărici, şi... Abia cuvintul de călugă- 

„ie. isbi urechiele feti, şi gălbensla ce îl acoperi 0- 
brasul, ridică tată sei crragiul de a urma. Desnă. 
dăjuirea se zugrăvi în ochi săi,” suspinur ile o.îne-' 
cară, și lacrămile. făcendu'şi loc începură a curge în 
şire ferbinți. »Trebuc să fil mindră de asemenea 
cinste, urmă mumă: :sa, în care zelul “pentru religie 

. îneca “simţirea naturei: ce . sunt plăcerile lumei pe : 
| lingă plăcerea de a servi lui Dumnedeii;: cii cînd 
eram jună, m aş, fi. lepădat bucuros de une, daca 
părinți ce mă ave ai numai * pe mine m ar fi îngă-. 
duit. „ȘTI, tu ce noroc “poţi să al și "de o'să "me- 
mereștă un bărbat cum trebue. Apor, grijile căsni- ” 
ciei, bole de copil, și alte; numai în monastiri. p6- 
te cine-va să “scape de ele, îmi: aduc aminte. de 
grosiviile de mai "nainte, de nenorocirile atâtor fa - 
milii care Sali - risipit prin țări depărtate e, pentr u 
că uni: bărbaţi ținea cu un Domn iar alții cual- 

„tul, care, daca biruia, trebuia toţi. vrăjmaşi luă să   e
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„cele vremi „pot. să: se întorcă,. pentru. copii. mei. : 
„Un şir de asemenea cuvinte eşiră din gura. 
„D-ni Corbenci, ca să, facă, pe fiica sa să înțeleagă, 

folosul şi trebuința unei vieţi, liniştite;. dar: acesta 
era ca cum ar fi: cințat: la, urechile unui surd; fa-, 
ta vedea. cu un ochii de tot deosebit. perspectiva, 
vieţei:. în Iscul grijilor ce casnice o fericire fără. sfi r- 
şit, în locul bolelor sănătatea; în locul neînţelege- i 
rilor o unire: neturburată. Cat pentru espatrieri, 
nu puteai să: se mai întimple, căci bărbatul : sei, 

” - trebuia să ţie tot- deauna „cu partea cea mai. drp- | 
tă, cu domnul cel mal puternic. Ea cădu la pi- 
cirele părinţilor, şi îl rugă cu celle “mai pătrun-.- 
(lătore cuvinte. să'şi schimbe hotărirea: . Fa vru a 
mărturisi că iubește, dar frica în opri pe puse tal- _ 
na ce cra. gata ai scăpa: Ei bine ÎL glisse. tată-siti, 
dute numai să vedi cuin. e: pe acolo, ,s „Să petreci Ş | 

"cită-va vreme, şi: de nu fe vei „putea obicinui ne... 
vom mal gîndi Me E 

Nenorocita w' avu! curajul a se. iniprotivi “mar 
| mult, Şi mumă-sa îi vesti că trebue, să se găitescă 

că: a doa di. să, plece împreună. 
Nici o altă 'idee de mintaire nu 'se înfățișa 

Eleni ; numai supunerea putea săi folosscă;. „Yor- 
vele cele din uimă ale tată-săii în „mai sprijinea 
Sre cum. nădejdea. Dar mal. înainte de tâte vru . 
să vadă: pe iubitul 'seii, și să. se consulte cu, dinsul, 

Nici odată nu Sa socotit el atit ne  norocit ca: 

scape cu: i fuga, şi: mă: îngrosesc cind gîndesc, că: a 
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în” sâra: accia cînd Elena îl înștiință că îl aștâptă - 
singură în grădina sa. Pină atunci tâte „întilnirile .. - 

1 lor se urmaseră - de faţă cu- doica, cea: Viitrină care . 
-0 crescuse, și 'tâte favârele ce dobindise el pină a-.. 
cum se mărginisseră în a] săr ata mâna, : lucru prea | 

- puțin dupe părerea mea, dar care el îl preţuia mai 
mult decit or ce ar fi putut câștica de la alte, . 
femei. 

de” închipuiră plăcute pe care urmarea Eleni le a- 
_ „deverea 6re-cum, În bucuria lui el fu aprope să 

îmbrăţișese' pe slugă care: îl curăța: hainile, sărută * 
cățelul pe care îl bătea altă dată, şi îl strinse în - 
braţe încât era aprâpe sl Sugrume; acum. se cre-"- | 
dea la sfirşitul dorințelor, și cu. cea mal adincă a 
mulțumire dicea în sine: iată cum sunt femeile! nici: 
o 'rugăcinne, nică o. dovadii de. dragoste nu le sc6- : 
te din hotărîrea lor, „Or ce! greutate le sperie, or 

ce “sacrificii li se pare peste putință; dar când nici: 
„gândeşti, ideile” lor se schimbă și tot li se pare les- 
„ne; pote că elle socotesc că un: bine nădăjduit es- 
te mai preţios, “sait pâte vor. Să. arate că, elle nu: 
se înduplec- decât de sineși, și că noi suntem niște . 
sclasi” care, trebue să. aşteptăm “buna lor-voinţă: 
ori cum, cii. 'sunt un om fârte norocit. Nu că - dor 
până acum mă îndoiam de iubirea, că, dar-mai mult 
e tot- Vauna may “mult, Și mă ăsigură în contra te-: 

„merci ce am câte odată că pâte să mi-o ia altul: 
să vedem câte. ore sunt; afurisite « ore . . . naă am. 

, 

„Acâsta: însă nu : îl opri. de ași face mulțimi. 

 



„Ancă .câte-va , . „Dar să încep a a mă stiti, —pânii să. 
-mă imbrac, până să ajung, soseşte. şi ora: Părinţii , 
săi nu șcd prea mult 'sâra . ea 

Puțin. dupe acesta un om se; strecură în grăi : 
dina. părinţilor Elevii, pe la un loc ASCUNS; se -vi- - : 
ri subt o boltă de frunde, şi aci aşteptă; aşteptă 

“ multă vreme; căcă în neri ibdarea lui venise. cu doă 
„ore înaintea, celei. hotărite; în sfi rşit vădu în întu-.. 
neric un veşmint. alb, și Elena. intră, subt boltă : 
»sunt dou&:ore de când te aştept,» șopti el. Dar . 

ua fără săi respundă la cuvintele „acestea, «am venit, 
"îl .Qisse ca plengind să te mai vădit odată, mâine; 
mă duc la monastire. — »Ce vorbe sunt: astea, vrei să 

 glumești dar nu,: mi se pare că plângi. -. . > Sea- 
propie de dinsa, îi: luă. “mâinile, - îă. vădu lacră- 
mile. . » Pentru Dumnegei! spune'mi - curind, „spu-. 
nemi fără zăbavă de ce plingi? ce. Sa “intimplat? 
cine a putut. să te mihn6scă?» .., „fata Îă povesti ; 
hotărirea părinților, . înprotivirea, ce a 'opus, și. ne-: 
isbutirea sa: Elo ascultă în tăcere, o furtună. se 
formă, in“ inima, sa: «Nu, tu nu mă iubeşti, strigă n. 

"el fără să, “se gindească că pote il aude" cine-va ; 
tu nu mai iubit nici „Odată, singură, ai cerut'o acâs- i 
ta de la părinţii tei, saii “cel “puţin nu tecal. 
improtivit îndestul: ai vrut 'să scapi de. mine ; ctre 
„buia să le” spui că nu ești “liberă, că: mă. iubeşti, 
și că nai dreptul să mi ridice viaţa.» :— »Ar'fi- 
fost mai; reii; tu nu cunoști pe mumă- -mea, şi câtă! 

=" putere. ai călugărițele assupriri: elle” aii puso la: 
+ 
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i cale.» - „Căligărițele? o să le omor pe tâte; dar. 
daca: mă: iubeşti, nu. trebue să te. du, 'să fugim î în. 
cesul -acesta,» — Nică odată în câtă vreme îmi may . 
remâne nădejde: tată-meă mi-a, făgăduit 'să mă a- 
ducă, inapol.» — »A acum văd cât te costă să 
trăeşti fără mine; acum cunosc dragostea ta; bine, - 
dute, o să: au de mine, poate că o să mă pliugi, 
dar . atuncea. o. să fie prea târziic..,. Fata acum 

“plângea cu amar, »Eă nădăjdulam să găsescă la 
„tine mînghiere, glicea, și tu îmi îndoieşti durerea . > 
Eli îşi cunoscu greşeala, "cadă în genuchi și cerii 
ertare . dai. »Eleno, Eleno! unde este Elena? > stri- 

“gă "mumă-sa care se deşteptase * Şi o'câuta. ME 
„. ducii, qlisse fata tremurindi, și vrindă să. alerge la 
“ glassul ce o striga... Atunci ll se sculă, o, apucă 

În braţe cu furie, cu desperare ; buzele lorii se: iu- 
"tiniră, întPun lungii sărutat părură ași vorbi su- 
fictile; frunzele” se infiorară de plăcere,. şi cuvântul 
pentru tot Vauna, cuvânt al ilusiei şi al amorului, 

"fu cel din urmă . care eși -din gurele lor. . | 
“Peste câtă-va, vreme dupe aceasta, mai mulţi 

jun se afiaiă: adunaţi 1 a cassa unuia din tr'inşi, $i vor- 
_beaii.de noutățile dilei, şi de imprejurările vremei de 

. atuncă,:care se. păreai a pregăti O altă sârtă pentru 
„Română; doi Gmeni însemnați ereaii sugetul convor-! 

- birel, și atrageaii interesul și atenţia, generală ; unul 
general mare ȘI. resboinică. viteaz, : inspira, acel inte- 
resii. ce simte cineva pentru gloria nenorocită ; cellii 
Valt, tot, odată vitez și înjelepti, e care smuigea, „în . 
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şilă dupe. “ochi sapușilrăi ser: vălut superstiţică ş și al 
-“neştiinţiei, care prin despotismul cel mai absolut ci- 

vilisase o nație sălbatică. şi formase: un imperiu pu- 
ternică, inspira uui entusiasm general, şi ridica spi- 

ritile acelora 'căre vedâii intrinsul „un isbăvitoriă - 

al Creștinătăţir. Toţi, vedeaii un folosii, însem- 

nat peutru. ţeră în alianța” Prințului : Brancovea: 

nu cu Petru cel mare, dar.' caracterul cel ne- 
hotărit al. Prințului și împotrivirea unoriă Boeri bă: 

trint inspira dre care temere, - > Păcat că nu € și Le- . 

„urdeanu îutre' nok dlisse unul; sînt sigur | că el'ar 

gissi cu cale să ne unim . cu: Carol, XII, favoritul 

stii.» —aAm băgat de seamă respuuse! altul că de - 
la o vreme Sa făcut. intrinsul o schimbare deo- 

'sibită; de unde era glumeţit: și vesel, acum este sc: 
riosă şi posormor iti; abia îi scoţi vorba. din” gură, 

Şi se supără de ori ce; . apoi ÎȘI petrece viaţa a 

vinătâre; lucru. ce. nul Obietnuia ș Durnezeii să mă. 

erte, dar crezii „că este amorezat ; tu Cupăirescule ; 

care ii eşti amicii mai intim, al putea să ne spui 

Ceva.» — »Ba ză nu ştii nimici, ei are'o natură a- 

furisită, ÎŞI “păstrâsă secretul numai! pentru : dinsul. > 

»Și prea bine face, stri igară mai mulţi. ridendi: când 
şi le-ar spune ai bate toba, cum facă şi pentru ale 
tale; cândii ereal amorezat, de fata Corbeanului nu 
te couşultal cu toată lumea, ce „trebuea să! faci?! 

— »Bine. că sunteți vo mai Dunk, mărturisescit că 
Elena în plăcea, . darii: acuimă sa isprăvită : tot, să-i _ 
raca fată vor s'0 “călugiirească cu sila, ş Şi an auţiit 
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că, stariţa + care este. 0 feince foarte te . “aspră 9 mal- 
tratesi nieputindi s'0 induplece; 9. ţine închisă În. 
ro „chilie. intunccâsă, ȘI 0 “sperie. toții Cauna. cu 
Iadul, şi cu „dracii, | în “cât este aproape să Uși piardă 

| mintea ; adevărat mumii -Sa, „Spune în lume că Singură 
a, cerut să moargă la Mâniistire, că.s6.. mulțumește: 
prea mult. „ Darii cine o crede 2 — Uşa se des- 
chissc, Şi Lieupăeanu întră; el SDusse,, că s'a întors 

_de; la vinătăre., | - 
A doua, slujbă. a nopţii saii i piioaglere. luase 

sfirşit şi celle. din, urmă făclii: se stiuseră în „ise- 
rica schitului, ah. „Mulțimea călugărițelorii se impraştia 

-. în toate: părţile pe la chili; lungimea veșmintelor. 
: Şi lungile rasse ce: se „tiraii, pe arbă înaltă a curţi- 

- lori mănăstiri care „părea a.se mișca sub passurile. | 
| unor fantome, da aceștei scene 0. faţă fioroasă şi 

* mormântală; lumini se, “văduri aprinse pe rindi în 
toate odăile, darii pestă puţinii se stinseră, toate, şi 
tiicerea,. "Şi întunericul „Tămâse. singure; un vint rece .. 
sufla despre „apus, și alassul cobitor. al unei cucuvae 
răssuna: din vreme în- vreme în turnul clopotniţei, Și 
se prelungea . din, vale în vale; “atunci. o luntre se . 
deslipi de. „cea, Paltă; parte | a lacului, se apropii fără 
sgomoții de; mănăstire, şi: un om din; doi ce eraii : 
într'insa, se, îndreptă spre, 0 chilie aşegată aproape | 

de locul mormintelor ar 
i “în minutul acella starița ficea o: reyisie. de 
nopte, Ca. ȘĂ, e, „ncredinţese, daca „Sai, „culcat t6te 

„maicille:, „apropiinduse de. acel “loci i se e păru că 

  

 



aude vorbindii, apoi vădu cşindii un bărbat insoțit - 
de o jună călugăriţă; vruSă strige, darii ci o: vă- 
dură; o mină “puternică îi astupă ' gura, și” 0 tiri - 
în silă pină la luntie. ”: | a 

Aci. ca să nu pâtă cheină ajutorii, :0 băgară,. 
„în Iiuntru. și. hotăriră să o lasse pre cel lalt mal 
2. Dart abia braţul ce o ţinea :o lassă ca să apuce 
lopata, şi ea: vădenduse slobodă, vru să sae pe:mal, 
să cheme ajutorii. Linitrea pe :ncsimţite se depărtase 

- Puțin, eleşteul era. -adincii, — ea cădu în lăuntru. 
și nu se mai vădu, A 

„i A”doua di erao turburare deosebită în Mănăs-, - 
tire:. stariţa și o; călugăriță Jipseaii, și nimini nu 

N :Puteaii spune :ce 's'aii făcut, -tâte cercetările rema- 
ju: seră fără ispravă; în orașii ..Vornicul Leurdeanu era 
| rte - îngrijit pentru fiul. săi, care de. câte-va dlille 

nu se știa ce s'a mai! făcut, - i Da 
1. Peste câți-va ani după. această. întemplare '0 

“-trăssură cu cai de poştie se opri puţin în dreptul: 
Mănăstiri; în lăuntru : cra ' un bărbat cu o femeie * 

„Și o copilă ca, de: 6 -ani. : După ce se odihniră pu- 
ținit:: «să, plecăm : inai curindii, disse femeia ; acest 
„loci îmi” aduce aminte o intimplare: nenorocită, la 
care. ași vrea să-nu mai gândescă; apoi. adăogă,. 

„ netedendă .părul cel castaniii al junei “copile, cel pu- 
țin intemplarea mea e o învățătură: care 0 scapă: 

    

  

   

de assemenea sortă, 

                

  
   



BISTRITA. 
—— 

Dupe o şedere de -o di şi o noapte ple- 
cîndă de la Monăstirea dintrun lemn, și vizitindi 
in trecăt un falt schit de maici ce, se, chiamă -- 

Surpatele ) sosirăm pe la aniag la monastirea Bi- 

strița, 

Barbu Oraioveseu, Banul Craiosi, și fratele 
sei Vornicul Pirvu,: începură zidirea, acestei Bis- 

serice în timpul Domniei lui Mircea cel reii la a- 

nul 1512. Dar siliți. de crudimile Jul, eX fugiră in 
Turcia, și abia-o putură isprăvi, dupe întoarcerea: 

lori, cândă cu ostirea adunată de peste Oltii, go-. 

niră pe Tiran. Banul Barbu vrăşmaş - neinpăcat 

al tutulor Prinţilorii ce se alegea. fără voia. lui, 

goni assemenea și pe Vladii al XIII, care se orin- 

- duise” domnii “de înnalta - Poartă;. dar “in sfirşit 

fu şi el ucis de. un Capiciu: Bassa turcii ce venise .în. 

$6ră,. sub cuvânt ca să! aşegde pe tronii la anul 1524, 
“ luindă domnia Radu al XII, care se afla :popriti 

i IDE 7 

9 Surpatela să despart de monăstirea dintr'ua lenunii numa! priutr-.. 

uă gârliță; Acest Schit aşeat pun dealii și ocolit de un cringă n 

“sa clădit peln anul 1591 de către Stefan al II surlu fratele lut 

Mihaiu viteazul, Prinţul Blindă dar nceapabil şi din marele” nu- . 
. . . - 1 A 

"măr de 4omnitori, -neinsemuaţi care slujescă numai deelt date - 

-- ehronologice la repedele cursal întimplărilor omeneşti. 
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la Constanstinopolii; făcu Banu al Craiovii pe Vor- 
„nicu Pirvu, fratele Barbului, şi dupe dinsul Moise 

I-iii în. dete -de soție pe sora-sa, "vrând “s să, 
aibă mal de” aproape puternica, familie a Pirvu- 
leştilorii, care cra groaza mai multor Prinţi; ' darii 

- rudenia. acâsta nu fu destulă, ca să sprijinâscă pe 
“ Moise - inpotriva. furtuni ce crugliinea lui iidicasse 
assupră”, şi Banul Pirvul,' dinpreună cu Moise, că- | 
dură în bătălia, care acesta avu cu Vlad IV, 0 
'rănduitul diu partea Porţi. Amindol frați Pirvu-". 
leşti, cum şi Moise Vodă, sunt: ingropăți în Bise-: 
Tica Distriţi. Pirvuleşti sunt și zugrăviți în costum 
bocreseiii anteriii - şi: giubea, meși cu „papuci, i la 
cap legătură turcescă. „ 

Se vede că Egumeni ' dupe vremi. at acesti) 
„ Monastiră, - mindri de vechimeă, - locuinţi ilor, wa 
„găsit alt. mijlocii să încredințeze despre acesta 
“pe călători, de cătii lăsândii: Biserica și imprejmui- 

rile ei să, cadă în ruine. : La” cea Vântâii' vedere - 
mă-am adusii aminte de cuvintele economului de la 

"Cozia: »La not pica, dar la Bistriţa plouă; «Tot 
e trist și derăpânat: în lăuntru, tot e vechiii ,. și 
ne ingrijat pe dih. afară. Îngrijitorul de acum a- 
vândii un respect deosibit pentru antichităţi, n'a 

"găsit. cu cale: să se atingă cu vreo înoire: nelegiuită 
"de sfintele chili, “dar . pe de-altă parte : urmândii 

Î 

înţelepciunel omenești, a zidit 'pentru sine afară din 
Monăstire o pereche casse: indestul de. lumești dar 

- minunate pentru odihni. Cel Tag călugări, supuși | 
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la. ploae şi.la ;frigi, locuescii în chilii. ueinvelite, 
Şi sufer tot ce trebue să sufere, „cine-va,. ca să se 
învrednicâscă „a ajunge mucenici. Nu sunt -de 
“loci -la, indoială că în lumea ecai-laltă” vorii. fi feri- 
ciță, căci - întracâsta sunt îndestul de rei. N DI 

„Dupe. odaia ce ne o deteră de lăcuință; 
ficuriim 0 închipuire. jalnică de prânţul -ce ni se. 
gătea, și astă dătă nu furăm inşelaţi, Ca să ne min- 
giiemă, hotăririm a visita pe pusnicul: ce locuește 

“în. munte în susul monăstirei; un „părinte bătrin ne 
sluji de călăuză. — Ne trebui mai mult de un 
c6s : pină să ajungem, poteca,. era, strimptă,, „În 
nainte şi in dreapta prăpăstii, în vale riul ce pârtă 
numele monăstiri, inpotrivă stinci - ripâse şi sole, 
ŞI în stinga peştera în care intrarăm pe brinck ca 

'într'o viduine, cu toate că în liuntru e „destul de 
largă. Fieşte care dintre noi ţinea câte o făclie, 
aprinsă, şi înaintea, tutuloră mergea bătrinul pus- 
nicii ce.ne ceşisse .spre intempinare. 

Dupe ce înaintarăim cât-va, el se opri, şi în- 
“tindendii miinile. ne arătă cu un fel- de mindrie, i Îîn- 
tunecâsa și umeda sa locuinţă, şi mulţimea, lilieci- 

 lură inaripaţilorii, sei: tovarăşi, care speriaţi de 
lumină, vijia în toate părţile pe la ochii noştrii. 

“Acesti omii fără-a fi mut sa supusii de sine 
da o tăcere. vecinică. Este câtă va, vreme de cândă 
nişte tilhart: a intrat la dinsul. ȘI socotindii că ! 
pâte se află acum acolo averile. Monastiri, cu. fe- 
„ură de „casne Pai :silit să vorbească; dar tâte. ai | 

  

 



si 
fostă în adară. Tnsfirșită pergânds: nădejdea de a 

"* afla ceva, în necasul lorit; l-ai aruncat în prăpastie.: 
“Dar sait. minune, dupe cum spun părinți, sati. 

întâmplare, dupe cum” arii dice un necredinciosi, el . 
rămase atirnat de un copacii; 'a două, qi Îl găsiră 

"- în aceași posiţie şi cu multă greutate” îl traseră - 
în susii. aa 

În lăuntrui peşteri sunt două. inică altare În 
faţa. prăpăstei, . allii cărora „pusnicul e singurul” slu- ' 

Jitorii. Nu ştiii de ce, până: să nu vădii pe acel 
„omil -aliă. Muntelui, îmi ficâm o altă idee de un pus-. 
„nici. Nu îmi. aducii aminte "bine, ca ce idee îmi 
făceamii: destul numai că un pusnicii, mi se pare. 
o ființă care nu: semănă înti”u nimici cu cel Vali 

- muritori, un ce nematerialii, care se pierde din nâ-, 
intea' ochilorii, . sai un fel de sălbatecă: ce ese 
din despicătura uneă stîncă, Și se pierde într alta, 
călare pe un. urs, înblingiti de dinsul. | ” | 

Îmi închipuiam “că trebue să! „prindemii cu vi- 
nătârea; dar cândă îl Vădui că își: “plâcă capul si 

„ salutâsă; cândă . ilă pipăil şi Înțeleseiii că este. de 
Du carne şi de 6se; era aproape săstrigii : nu, aces ta nu” 
„este pusnicul! întocmai ca acea “damă 'de provin- 

cie care mergindă la Paris să vagă pe "D:nu Bal- 
"Zac, pe care „dupe, romanţurile lui şi” iuchipuia, un - 

*. June “galben ca lămiia şi elegant 'ca crinul, subţire 
“să tragă Pin inel, şi slabii - să cadă de o „suflare, 
ună. ce delicat care nică . mănîncă, nică bea, apoi vă- 
„dindă. în locul acesta, ideală unii „omii grassii şi 
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grosi, rumen și rotundii, care. gusta dimindța nu 
” ştiii. câte biftecuri, a dis în urmirea Sa:a Nu, aces- . 

ta nu „poate să fie Balzac, 

“BISTRITA 

” Câneneere.) 

„+  Coborindu-ne de la peşteră, însoțiți de uetul.. | 
Bistriţi ce. curgea în vale, luarăm o potecă ce du- 

-ce la Arnota, mică biserică, spre miază-ndpte, a- 

șeţlată la o înălțime de două -ori mai sus decât peş 

-tera; de şi Arnota se vede din, curtea Monastirii; 

dar îndată, ce începi asui, desinica pădurii, şi înăl-: 

țimea vechilor stejari, îți astupă vederea. Nimic 

nu îți spune că te al apropiat, decit . lătratul câr- 

nilor ce te presimt, și vestesc . părinților că. le 

vine 0 visită, 

Ne mirarăm de iuțeala cu care suia călugă- 
| rul hostiru, căruia mulțimea. anilor trebuia să! fi . 

slăbit puterile, dar care nu 'se arăta! nick-de cum 

obosit, în vreme ce noi avuim trebuință să ne 0- ? 
dihnim în multe: rinduri, iată ce e deprinderea. —Pe 
munchia dâlului, afară de zidurile Arnoti, este un fo- . 
işor -de- lemn, păreţii. căruia sunt. acoperiţi ca nu- 
mele fiă-căruia. visitator credincios “care a avut. 

răbdare să se sue acolo, Între alte .nume citirăm, 
x 
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pe al unei dame cunoscute, şi un. fel de aforisim 
scris de aceiași mină, împotriva bătrinelor cochete 

care se' joc cu liniştea familiei | lor, şişI fac o pro-. 
prietate. din bărbaţii altoza; lucra ce ne fac să cre- 

    

dem că.d-el se afla “atunci în “minute de jalusic, NE 
_Și că -avea Să 4 se Dlingi de, vre 0 „necredinţă” cas- 

Dică, . 
Din. acelă foisorii vederea se. “ întinde în “de 

părtai€ peste muuţi Şi câmpii, „până aprâpe de Rim- 
nici. În. drâpta mai josii este pesțerea pusnieu- 
lui, şi în vale Bistriţa. Mare trebue ' să fi fostă a- 
nevoiinţă' cu care se făcea aceste. zidir la ast- fel 

“de înălțimi; dar'se vede că greutatea biruită, era unul 
din meritele religioase. ale vremiloriăi de atunci. A-. 

- pol aceste: Monăstiri | pe înălţimea munțiloriă, crai ca 
> niște cetăţi care slujeaă de asilii liber tăţă la împre- 

„- Jurări grele, Trel călugări alcătuescii toată popu- 
_laţia Arnotet, — Această biserică are un venit de 
"100,000, lei şi cu. toate acestea nu Ştiii de: a „cul 
“pricină, călugări sunt siliți să cerşetor 6scă prin sa- 
te, pentru ținerea. vieţei lori, și a candelei care ar: 
de neincetat la mormântul D- lu M. Bassarab, mor- 
mentii frumosii,. care despăgubește. cu malțunire pe. 
călătorii de osteneala ce 'şi.dă ca sil .visitese. “ 

Acest monument ' este „de marmură albă, redi- 
cat de piiment ca de patra palme şi lungi ca “de 

4" piciore: Pe dinsul este săpat în reliefii armura, 
Prințului și a țărel, tunuri și steaguri. Bă 
Am zăbovit mai multe câsuri în Măuntru bi- 
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sericil, “gegândii pe, “piatră mormântului, și vorbind 
de virtuțile “unui „Prinţit cu inima nobilă, care” şti” 
ind: a birui, a preferatii totii dauha bunurile păci 
care destoinicii a dobindi nuiele, de "concher antii, a Si 

. alesii pe. acela, de legiuitorăt: Şi civilisatorii all ha 
ţii alle. “ Geierosii către vrăjmașii Săi, . și drepti 
către toţi, poate să gică cui-va, că el n'a făcut al-! 
tă greşeală, de „cât acea de a “trăit prea mult. Bi 
trineţile lui "l-ati! făcut să cadă subt! influinţa unorii 
ministri necinstiți şi nevrednici, care? l-ai intunecat 
gloria, și i-ai amărit! celle din urmă zille ale vieţel. 

| Bătrinul. Prinții este zugrăvit în "Biserică, în 
fața mormântului; el pârtă anteriti cu flori, Mao 
lotea” înblănită cu rissă și coroană, “statura lut este 
înaltă, părul albii ȘI. chipul Vărbătescii. Dupe. ce 
văgurăm cu deamiăruntul tot ce Arnota avea de vă-. 
dut ne întârserăm la Monăstire, unde sosiră în Ip 
sa noastră şi alți visitatori. 0 copiliţă ca de trel,. 
ani veselă Şi. frumoasă, se juca pe iarbă Întrebindi 
de numele” călatorilorii. aflarim că ste un, „pboeriă ; 
Craioy eanii “cu familia sa. 

Înnaintea bogatului coşeiugi în cară odinnescă. 
moaştele . sf. Grigorie Decapolitul, văd o femee 
îngenuchiată, care părea a se ruga cu terbinţ ală; 
linga dinsa era, altă, tenără, ce că părea că mare să . 
supere pe sf. cu, nici uă rugăiciune, cândii temea, 

„cea . Vânteiă ÎȘI intoarse capul, văzuiă niste tră- 
- Suri, care - îmă aduceaii aminte 0 perssoană, co: am 

cunoscut altă dată, 

ne
 

n 
a
a
 
a
a
a
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Dar vechea mea “cunoştinţă avea un chipii în- 
“sufețita de colorile diminsţei, ochi “plini de foci 
şi de vioiciune, şi un, ce 'zimbitor în: toate mișcă- | 
rile ; acesta din! protivă, avea “suferința: și găilbcuea- 
la pe chip, ochi stinși şi fără espresie, și. un ce du- 
reros în toată fiinţa. Ea se uită la noi, apol şopti 
un ce tovarăşi sale,. apoi, dupe ce eşirăm din Bi- 
serică, îmi dete cunoștiinţă. »Suntii. sigură, (lise, că | 
nu me mai cunoşti, dar nu pociii să mă mir, „căci: 
ştii bine. cât m'am schimbati. a 

Se pote înţelege uimirea mica,  cândă mă în- 
credinţaiii 'că este aceaşi persoană, pe care cu: trei 
ani mai nainte o vădusem tânără, și frumoasi;. “îmi 
adusel aminte. de cuvintele proorocului: »0. suflare 

: trecu şi floarea că, și pimentul ce e puită - nu. 
o va mai cunoaște.e Trei ani ai fostii destul ca 

„să pue_ o deosebire grozavă între tura de a- 
tunci ŞI. între femeia. de acum. .. i 
|  Darii multe sunt. dureiile omului, şi adinci și 
amare suferinţele | înime, schimbar ca adusă de vre- 
me, este o lege a naturei, ce 'Și urmează „cursul, 
firă să 'aibă în sine nimici sfirșitoriă,. căci "Și gă- 
seşte. un. feli de mivghiiere. și soarta, obşteascăi, 

- dar acea pricinuită de suferinţele zhorale -e tristă ca” 
mârtea,. și: apasă,. sufletul cu .un sentiment durerosii,, 

Gânda te preumbli. s6ra pe o livede vește- . 
dă, Şi vede „copaci descărcați de pod6ba lorii, şi 
frunzile galbene resipite, de vânturi, în adincimea 
văiloră, „Vederea. acâstă. deștept, în, sufletii idei Îi | 4 

  

  

   



DE 
inelancolice, fără amărăciune, 0 reveriă iedeslu- 
şită, -şi te  gindeşti, poate, la iarna vieţi. -: 

- Dar. cândă - primăvara o vijelie ne aşteaptată 
ruinâză, parterul, şi zambilele veştejite acoper pă- 
mântulă, de ai avut vre un fiii pe care Pai perdut 
încă în l6găn, vre un frate, sai. un prieten, sai - 

„oră ce ființă iubită, care te-a lăsat fără vreme, 
găseşti o assemănare tristă între viața lorii, cu a 
acelloră plante, și zică că aşa piere, aşa, se trece 

„tot ce e bun și fiumoșii în lumea  acâsta,! 
În. puţina vreme cât; niai zăbovirăm la Bi- 

striţa, "călugări. ne spuseră multe despre ticăloşia lorii 
şi obiceiurile aristocratice ale părintelui Egumen, 

„ morocire' că. noi veniserăm în trăsură cu 4: cai, 
unii surugiii care: striga de Îți lua augul, și cu 2 
dorobanţi ce îi eream datori pretinestii îngrijiri a 

 cârmuitorului acelux judeţii, — Alt-feli am fi fostii 
“în primejdie să mânem afară din monastire, dupe * 

- cum se: urmează cu alpi? păcătoşi, c care vin pe osii 
şi fără suită. a , 

““Dupe un adevără. trivial, înnaintea lui Dum- 
nedeii suntem toţi de v potrivă, Şi. în " locaşul lui 
nu “este. micii sait mare; dar uni din „urmă- 

„tori. Apostolilorii, “uitândăi “adevărul acesta, şi: 
cercetândii - cu “scumpătate distincţiile - sociietăţii, 

"te priimescii - bine, daca vei fi boeri, - şi încă 
„boerii : mare; mal. puţini. bine daca “vel fi ne- 

- Buţătoriii, iar de vei fi țăran te poftescii afară, 
Apoi: se pling că stăpnă ea ii  mcâreptăţeşte, 
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__ luândă o -parte din veniturile monastireşti pentru 
trebuinţile Statului; stăpînirea le-a lăsat îndestul 
ca să trăiască dupe. cuviință, „ŞI încă să facă și ceva, 
bunătăţi: să ne arăte dară bunătăţile care le faci, 

“saii care le-ai făcut, Chiar până să nu li se ia a- 
ceste venituri, să ne arate fetele sărace. care le-ati 
adjutat,. copii săracă care %-ai pus în 'şcdle; spi- | 
talele care le-aii întemeiat; să ni le arate „acestea > 
şi atunci, vom dice că trebue nu numai să li se lasse A 

“veniturile, dară încă să li „se“ mal adaoge. : Cer. 
dântiiii călugari, cărora li sai încredinţat direcţia 
Monastirilorii, s'aii arătat vrednici de sarcina, lori, 
şi ai înplinit-în cuget curaţ dorinţa, fundatoriiloră; 
darii alți mai târzii, molipsinduse de: patimile - şi . 

: vanitățile care muncesciă soțietatea,- aii vrut să 'a- 
dune comori, Şi se înoate în aură. „Dhrinezeescul fiul Si E 
al Marii era, săraci şi smerit, iar Gmeni care: aii 
făcut jurământ de sărăcie şi de smerenie, s'aii în- 
trecut la bogății, şi ai preumblat trufia lori “în 
mijlocul obşti. Ştii că sunt-la acâstă escepție 

- vrednice de cinste, ' darii aşi dori să fie încă mat | 
„multe, pentru interesul unei. credinţe care slăbeşte 
„din gli în i, care nu s'a, întinsit atitii. de cât prin 

morala sea cea desăvirşită, prin abnegaţie -şi iubire - 
de omenire, şi al căria întemeitoră, dicea ucenici- 

„lori :săi: ' »Celă. dântâul dintre voi să fie cellă 
din urmă. « e 

' 

  

   



Cu. tâte” că. Monăstirea  Polovraciloră, - nu 
este ” din - celle însemnate ale: micii: Valahit, : dar 
posiţia ei -şi frumâsa peșteră. de stalactiţi „ce se 
află acolo, o facii vrednică de.băgare de sâmă, 
Ea este aşedată pe o întinsă câmpie, între 2 stină; 

“care! incep două şiruri de munţi, şi ale cărora câste 
“cenușii Şi voleanice, se văd de departe; între ele 

în: vale“ curge riul Olteţul,: care printrun  felă de 

urletă sălbatecii,. dovedeşte rudenia ce are:.cu Ol- 
tul. Biserica este pe malul din dreapta, are curți 

de “zid şi vre o 5—6 chilii, care: Slujescii de lo- 

cuinţă nnui grosii arendaşii. . Nici un călugării nu 

se: află acollo afară. de preotul: orinduit pentru” 

“slujba biserici... 

Această Mică, - Moastire sa fondat pe Ja anui 

1640 de jupan Danciu Piră deanu,. şi Stan Marele | 
| Posteluicii, 

- Aceşti: boeri. erai: din numeri acelor ce seri- . 
dicaseră asupra lui Leon I. sub comanda Aghi Matey 

„Basarabii. “Norociţi în bătălia de Ia satul - Unga- 
„reni, ei se biruiră la Persiceni, şi își găsirii _Scă- 
- pârea în Monastirea Tismani, de unde fugiră în. 
Transilvania. Apoi pe la anul 1633, se întoarseră 
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cu şeful loră care era: : chemat de dorinţa, 'obştea- 
scă, şi, cinstiţi de „dinsul cu. posturi mană, luară. 
mare parte .la biruință.. lui, Radu “XI şi. asupra “uk 
Vasilie Arnăutul, Domnul Moldayiet. . : 

„ Puţină, vreme - ne „trebui ca: să ne indestulăm 
- de vederea Bisericii; lucru cel. 1nay iusemnat - ce gă- 
sirăm întinsa, fu. un mormint, pe” piatra „căruia 

„este. săpată. o. girlandă, în ca o mână care ţinc 
IG) sabie, şi de desubt cuvintele; » Andrcă Scoreja.. 

- După: cercetările ce făcurăm în. vechile „hârtii 
ale 3 Monastir], aflarăm că . acest Score trăia, pe la 
anul 1690; că era fii al unui cioban, şi în copi- 
laria sa păzea oile părintești, în poalele. MU 
telui  Vilcau,. unde se află: şi astăzi stâna. fa-. 
milică:șale, ocupată de ciobani din același, neamii, 
La anul 1687, căndii Şerban al "II se gătea,, prin 
alianţa sa cu Ionii şi Petru țarii alii Rusiei, a scutura - 
jugul Turcilorii, şi- aduna pe -taină oștirea in -mun- 

"ţii de. peste Oltii: tenărul Scorei, intră ca voluntar în 
“slujba lui. Șerban, și ajunse și prin destoinicia sa la ran- 
“gul. de „căpitan. . Despre acâsta „putem fi înşine 

chezaşi,: căci am: petrecut o nspte în stina: fami- 

- lieă lui Scorchi,. ş şi am băut acolo cel mai dulce lapte; 
Cea d întâi” -grije “dupe sosirea. . nostră, 

acolo, ne fn să. visităm, "“peşterea,. de . Stalae- 
tiți, ce. este într'una din stincile de care am :vor-- 
bit. Eșindit din. curtea - biserici, pe o portiţă spre” - 
miază noapte, apucarăm pe malul „Oltețului pe sub 

stinca, "din dreapta: acum trebui dupe o espre- 
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sie: țărănâscă,. să: ne luiim. inima în dinţi, căa po- 
teca, era - ripoasă şi aşternută, cu pietrişu, care la 

cea mai mică mişcare se pornea în prepaştie. Aci 
un pasii greșit - sfirşaște o viaţă. Ne ţineam dar 
cu multă greutate de colţurile. pietrelorii, -și chemam 
n adjutor pe sfinţi călătorilorii. * În Sfirsit sosirăm. 
la intrarea peşterii; acolo. aprinserăm făcliile: şi in- 

-trarăm. La celle: d'ântâiii. passuri noi ne oprirăm;— 
ni se păru că ne aflăm întuna din acele cetăți 

"încântate, ce le a inventat imaginaţia zimbitoare a 
“poeţilorii Arabi, „ne vădurăm ocoliți de o mulţime 

„de figuri de pietre, . care. la lumina făeliiloră luai 
0 formă de figuri omenești. 

 Ici -se vedea unii grup de copii, ce părea, 
a: se îndeletnici Ta luciările virstii. lori; maY-încolo 
alte fiinţe care se împărtășa de om şi de hiare, făuni sai 

„ cilvani, care se ascund dupe o col6nă piramidală. Înain- 
tezi, şi aceleași figuri par” că aii trecut înainte ca să' 
te aștepte, unele îță râdii, altele. cu: un aer misteriosă, 
Îți facă semniă. de tăcere. _Într'un colţă la întunericii 

„se vâdi 3 chipuri sălbatice ca 2 tălhari, care; cu 
“ avmele gata, aşteptă pe trecătorii. Impotrivă; “con- 
strastândii cu această scenă, 0 despărțire formează, 
un. alcovii ;* o' foinee se arată. în fundă, şi priveşte 
Prin dantelele unei perdeli ce: se. cobâră din bolta 

- stincei, în 'îndoituri grațioase; la un Iocii. bolta 
se pleacă, în cât abia te stricori de cea-l-altă parte; 
—apol i iar se ridică, apoi se: întinde, „și se lărge- 

  

  
 



şte, formând 0. al. 2-lea peşteră, şi desfășurândii 
o nouă, “privelişte. E o 

Aci nu simţi nică umezeala. acea "bătrunză-” 
*- t6re, nică. aerul grecii, care te apasă în. peșterea 

pusnicului,. o riicoare dulce te însoţeşte, pieptul re- 
“suflă mulțumitii, o uimire plăcută rătăceşte vederea. 
Varietatea, boltelorii gotice; albeaţa, Şi luciul par-. 
chietului ; nenumăratele statue care te înconjorii, 
grozave șaii blânde, posomorite saii zimbităre, dupe 
cum le priveşti de aproape: sati. de departe, la. lu- 
mină saii întunericii ; toate iţi. coprindă cu putere 

“ simţirile, şi omul cel mal fără ilusii, se crede traus- : 
portat înti?o altă lume. 

Ca să lăsăm un suvenirii. de vi (Sita nâstră, ne 
 scriserăm numele pe o coloană, care lucea de miide 
stelițe,. ca, acelea ce licur escii dimin€ţa, pe un mal de 
zăpadă. — Darii picătura muntelui, adăogindi; piatră. 
peste piatră, deva şterge cu încetul acele num& ; saii, 
de vorii mai rămâind câte-va litere, pănă cândii un alt . 
călătorii va trece pe .acollo, elle. vorii fi pentru 

"dinsul, ca acele simboluri nedesluşite, înscrise pe 
monumentele xinui „norodii necunoscut ce nu mal 

| trăeşte. 

  

   



IVI. 

aa TISMANA: 
dear. 

“Tată, cea mai veche și mai mărâţă din toate. 
, mamii de peste Oltii.  Începută de Radu II-lea 

Bâsarabii, la 1366, ca se săvârşi de. fiul stii Danii, 
şi multi mal tirziă se prefăcu, de Neagoe Basarabii, | 
În semnii de recunoștință că şi a, găsit acolo scă- 
„parea când se afla gonit de Radu cel mare, pen- 
tru găzduirea ce didea sfintului Nifon. Dari prie= 
tenul unui sfintii, religiosul şi blindul Ne cagoe, mavea 
trebuinţii de această! nenorocire ca. se înoiască bi- 

„serică. Ori cum va fi el a statii unul diri Prinţi 
cel mal, buni; dar vir tuţile lui, aii perit cu dinsul, 

"şi nai adus. nici uni bine statornicii la nația îni 
“care ait- strălucit, Atâtii, este de „adevărat, că, ca- 

| lităţile personale” nu pot aduce nic un folosii te- 
meinicii,. cândii. tote “Lucrările . se intemesii pe vo- 

diuță iar nu pe legi. "— »Cândă Marcu " Aarclie 
muri, zice Șatobriană, Romani se rcadinciră în Te- 

„ele năravuri, cu o ast- fel de. infocare e, în cât ar 
„ f- luată cine va de Gmeni, care şi ai dobinditii de 
“curindit libertatea, ci însă nu scăpaseră de câtă 

. de virtuțile cellorii din urmă stăpinitori. e 
"Ca „să zidească, Tismana, Radu al II avu tre- 

buinţă să. reteze. uă . parte din” munte, „Aşegată” 
„la uă înălțime ca, de 100 picioare; apărată în față 

  

  
 



IA: II 
- de uă măreaţă stincă, ce se plecă dasiprii, 0C0- 

lită de zidiri vechi care: se intind pe marginea pră- 
păstici, şi incorunată; de turnuri, această zidire privi- 
tă din vale, - sâmănă unul din: acelle palatuiă din 
veacul de mijlocii, una din acele cetăți - feudale, 
din care Baroni şi Cavaleri, înfrinta puterea abso- 
tă absoluţi: el însuşii în proprietăţile lori. | 

În stinca :de' care pomenirăni, și care. se inal- ” 
ță îngrozitoare, la spatele zidurilor i, este 0 'mân- 
cătură adâncă; un felă de peșteră, din care esse un 
izvorii, ce trece. pe sub. pământ, prin curtea Monăs- 
tiri, se aruncă din înălțime ca un; torent,:şi, impre- 
unânduse cu riul Tismani, ce -curge în vale; for- 
mezi împreună, 0 girliță, ce 'şer pueşte între . 2 şi- 
ruri de munţi și sc. pierde în depărtare. = —Totă 
în aceiașii stincă,  Wasupra peşterii la 'o înălţime ca 

"de 30 picioare, este : o: viduină adincă, chilie ne- 
muritâre a: sfintului Nicodim, care. sc : afla: Egu- 
men al Tismani: „Călugări şi locuitori de prin pre- 
jură, vorbesc multe despre miuubele acelui sântii 

“și negreșit: trebue 'să fi făcut, de vreme .ce tea 
să locuiască aşa de sustii, pe.un n perete. de piatră Da 
ră să aibă, aripi.” Se 
“Un singur. călugării; un tăntiră frate s'a" de: 

prins, să se. 'sue acolo. — L'am vădut înşine agă: 
țânduse de pietre “cu unghiile ca uă pisică sălbati- 
că, intrândii în chilie și scoţendă cenușe din. vatra 
Sfintului. “Cer alţi călugări mai înţelepţi, Şi mal 

- puțină iubitori” de gloria cerâscă, se: mărginescii- 3.      



Sa LVII 

cinsti pe sfintul în Biserică unde işi. are coșciugul; 
căcă trupul s'a, făcut nevădut într'o noapte, dupe ce 
o vedenie amenințătoare a indatorat, pe Egumen, să 

tae degetul sfintului, ca se remiie drepti suveniri 

“Bisericii. - 

- " Aci se. păstrează assemenca crucea de ferit a a 

| Sfintului, haina cu care a, trecut. prin focă, și un 

" patrahirii de o stofă bogată, ce se dice a fi dăruit 
„de Mateiașii, Corvin Regele Ungariei. + 

| În acâstă mănăstire: se adunaii la 1820 vi- 

teji. panduri ai Mehedinţului sub steagul .lut 'Tu- 
dor Vladimirescul, .om mărginit și crud, dar a că- 
ruia “întreprindere. innaintă. cu uri pas libertatea po- 
litică, dupe cum se urmează: pretutindenea, unde 

Gmenii-sunt siliți a intra vremelniceşte. în indepen- 
denţa “naturală; supuinduse. pre urmă la legi, ei- 

păstrează, totă'auna; pomenirea, 'slobozeniei lori. ... 

-* Învremecândii ne îndeletniceam a vizita, biserica. și 

priveam tâte amăruntele, “cu acelii interesii cel de- 
| şteaptă unii monument istoricii, de care multă vreme 
al -auzitii vorbind, „văzurăm “vind. către noi un 
bătrin,. de. talie scur tă, „cu ochi cufundaţi in capii, 
dar vii şi vorbitori; el j ne spuse că-este fii ali 

" Imperatului Americi; ne arată câte-va decoraţii de 
„hârtie, şi ne întreabă ce face - Imperatul Nicolae; 

- de- a: respunsă . la scrisorile - ce i s'aii adresat de 
dinsul, şi de are de gindii să declare resboiii. În 
respunserăm că toate mergi bine, ŞI Imperatul 
se inchină cu plecăciune, și "li rugarăm să ne spue 

ALI 
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„de cînd este fiii de. împărat. . » Din. vremea . lut 
ă Capudistria, ne răspunse: la mârtea, lui mă aflam în 

biserică, şi. toată Grecia. Sa sculat să mă. pue pe - 
tron, dar mam primit.a— Acestii nebun este unul 
din cei mai fericiți: ce am vădut. vre o dată: el: 
ține o "corespondenţă - ideală cu toți suveranii Eu- 
Topi, care ai se pornească - curindiă un resboii 
obştescii pentrn drepturile lui, ae 

Îndemnaţi de buni părinți, no: plecarăm să 
. visităm - un metochii al monastiri, zidit pe munte 

spre miază, noapte, la: o'inălţime deosebită, . ellii . 
_este făcut de sântul Nicodim, și atât de micii, 
încât abia 'cincă Sai șese 6meni poti încăpea, în- 

„trinsul. — Părinţi de acollo ne spuseră, că în susul 
acestei zidiri,. lao depărtare ca de trei .ore; pe 
“creștetul cel mai înaltii ală. muntelui, este: 0 altă 
biserică făcută de acelașii- sântii, care. slujea . în a- 
ceași zi la câteși trelle biserici;. întreprindere cam 
anevoe, şi .pociiă - glice peste. putinţă, pentru un: om 
care nu ar fi sântii.. — Cu tâtă, rivia ce. aveam 
a nu trece: nimicii cu vederea, dar astă, dată vre- 
mea. sait mai bine curajiul ne lipsi, şi; ne întoar-. 
serăm iarăși la Monăstire unde ne odihnirăm puţin 

„în foişorul ce dă asupra prăpăstici în faţa drumului. 
„S6ra începuse a da. obiecteloră :o culoare fanta-. 
stică; dar. în faţa noastră, spre răsărit o lumină ro- 

satică vestea apropierea Junii; peste puţini o vEdurăm 
licurindă. ca o stea depărtată, ca o făclie care se 
„aprinse, în deasa intunecime a copacilorii | ce -aco- 
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per “muntele. Apor un *'globii” iruvinosii, se vădu 

legănânduse printre “frunzele . desfăcute : de: vintii, 

și inălținduse puţin, aruncă 0 rază: piezişe . pe: ră: 

miăsiţile- unei: zidiră ce 'sc vede pe: câstă,. apoi d'o- 

dată: arătânduse d'asupra, stejar urilorii cellorii mai 

îialţi, ca pe un piedestalii de. verdeață, lumină 

peşterea : sfintului, turnurile +Monăstiri, potecile 

“tainice, şi stinceile din: față,: în vreme ce o parte 

a păduri, rămasă în umbră: facea să. se audă un 
uet' fiorosii, assemenea, cu' Sbieretul + depărtat. al 

„hiarilorii sălbatice. “i: ui i Ra 

Am vădut de multe ::ori răsărindiu și apuindt 

luna, dară nică: o dată, acea, privelişte nu mi-a făcut 
“atâta : împresie.. “Tăcerea acestei cetăți unde răsuna 

o' dată" zgomotul : armeloră;. întinderea prostiiului”, 

| singurateca lună ce se inălța melanicholică, pe câmpiile 

| cerului, mi se parea a înota în atmosferă, ca:unii 

fanalii aruncat pe nemărginirea ocânului; tâte, UM= 

plea inimă: de melancolic, și deștepta, idea unei vi- 

eţi, petrecute: în singurătate în. sănul naturei. 

. Pe la miezul 'nopţii:'plecarăm - de. la Tismana, 

“fără a ne “lua, dioa- bună de la părinţi, care gustă 

“în” câsul : acela: dulcețile: somnului, și indrăptarăm 

calea noastră spre turnul. luă Serverii, - i 

  

   



    

 
 
 



ANUL 1840, 

. 

| Să „stăpinim durerea care pe om supune; 
_Să aşteptăm în pace al soartei ajutor; Ea 
Căci cine . ştie 6re, şi cine îmi va spune” 
Ce-o să aducă ţioa și anul viitor? 

e - 

- Miine, poimiine,- pâte, :s6rele fericirei - * 
Se va arăta vesel pe orizon senin: - 
Binele ades vine pe urmele .mâhnirei . : Da - 

. Și.0 zimbire dulce dup” un amar suspin.     
 



Aşa dice tot omul ce "n viitor trăește, 

Aşa, dicea odată copilăria mea; 

Și un an vine, trece, şalt an îl moşteneşte, 

Şi-ce nădejăi dă unul, acelălalt le ia. | 

1 

Puţină aş vrea, iubite, din dilele mă perâute, - 

Dile ce m secinice Şi ini repedele sbor; 

Puţine suvenire, din ele am plăcute: . 

A fost numai. n durere varietatea lor! 

Pe tine te dorește “tot neamul omenesc! 

Şi că sint mică parte din trista, omenire, r 

Sie cii,a ta sosire cu lumea o sliivosct | 

„Cind se născu copilul | ce Șaștepta să vie, 

Ca si ridice iarăși, pe omul cel tifut, 

"Un" bătrîn îl luă ?n braţe, strigând cu bucurie: 

» Sloboade-mă, stăpine, fiind căl am „vădut. 

Dar pe tine, an tânăr, te văz .cu mulțiunire !. 
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:oAstfel:-drepții ar dlico,r'derar: vedea “mpliziite:- 
Câte -într'al: teii nuime "ne sunt; figăduite, iza îsi DE 
V an, pregis“ătâta,: măreț reformator! ui 
Începi, ptetă;i'restărnă. și -îmbunătățează, iti. 
Arată semna acelor:ce' nu ivocsc isă crâazăjrriti!, și 
Addo fără''zăbavă ro. turmă: ștani-păstoir i: ii 
. „o... -. .:: . de. . IC 

"A luinel:temelie se mişcă, se. clătește, -::-ii Ri 
Vechile“ Bstituţir se: şterg, Sai. rugiiit; în m ud 
Un duh ferbe: în':lume,: și 'oinul! ce gândeşte; a 
Alcargă, cătie'tine;;căct vremea, ia: sosit! iii aj 

i ta ELEcRRaa RR 
e gr a cat o 

:10; umbre de noroade le .vedi ocărmuite 
De umbra unor. pravilă călcate, siluite, 
De: alte mat mică: umbre;:.neinsemriați pitică: în? 

Ori care-simtiniente- înalte, :izeherGse;; i BI i 
„Nepar: ca, niște . basme. de: povestit- frumoase, m 
Și tot entusiasmul -isvor ide. ide mici: +: bi ui 

„Politica: adincă/ stă in: fafaiionadăjirii: ii 
Și ştiinţa vieţii în ofoisna “cumplit; fi “i 
Da omului mărire: nimic "nuidă dovadă, > iii 
Și numai despotismul:r6- biie: întărit, 5 si a î7 ip , 

a 
AP



u 
Anii nuoii Aştept minunea 'X ca d; 3; cerâscă „lege: 

„Dacă însă „păștoruliceitu ni” Ay; “alege, îi tni iii 

Vă fi tot: că ipăstoșil; de 'câre-avem 'destul,i; si: 4 

Atunăă . . iilaşă: în.:starea” Vătrna irânie sape 

“La darurile tale căi -nusimţ: bucurie: dial 

De "mbunătăţiri :rele căt: arek: suntemi;sătii.:t obhb/ 
+ 

PCI Sa : 

“Ce bine. al aduce. 0 :aştfel :de : schimbare? : - Lan Ă 
Și ce mal: zeii i-ar: face. o,stea, un. ;comeP. mare; -: 

Care să,ardă,, globul: șal lui locuitori! i. i: i 

"Ce pasă btețel,, turme; în ;veci.: nenorocită, tul 

Să ştie de ce mănă va “fi micelărită ; 

Și daca are unul saii mulți apăsători? 

iii ti ri ai iti a ok 

pini Ii) i ri Ta 

Ri nu: iți eră: În parte-, mimica. pentru.:mine:: i 

„ Boartami cu a mulţimii aş vrea :să:0:unesc:” i 

Dacă numal:; asupră'mi: nu. poţi s'adduici vr'un bine 

Ei rid d'a mea:durere,. şi :odesprețuese:.. : +: îi: 

După suferiri: „multe inima se: 'mpetreşte; “i 

Lanţul ce 'n veci, ne-apasă--ujtămi câte de grei; 

Răul se face fire;- simțirea: amorțeşte,. îi. n. 

Şi trăesc in durere..ca."m'elementul meii, :..:;-. 
GL 
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Dar aş vrea să văd (liga pmdatulut vestită, 
Să respiri"un aer maj liber, mat * curat, 
Sa perd idea tristă de veacuri întărită, 
Că lumea mostenire desmoţilor Sa dat! 

Atunci dac” a mea frunte palidă, obosită, 
Dac a mea privire s'0 'ntâree spre mormânt, 
Dac a vieţi'mi triște făclie osindită, - 
So ntunce), s'ar stinge d'al patimilor: + vânt, 

2 
Pe aripele mor ți celei mântuitâre, ? 

Voiii părăsi locaşul unde-am nădejduit; 
Voiii lăsa fericirea aceluia ce-o are, 
Și a mea Suvenire acelor ce-am iubit.



fa fa adi i stliaoo, a ii 

  

„ESTE se ol aia dit ciur dit od 
5 di irpzon bt cbr bcu? inele 

. er certau con Spa %a + oDC ir ui iittiyirto iti y BE. 

  

tal siiho- -oino ih tea 
(ing toat, Teqati n ia mită oaăatosl i 15 «bo 

a hosit su: în „în tiataiua 9 9 ra alturi al 
o E „in TRECUTUL no ine isus 

pini: tou si uiti toinbo'trou. ii, inot 
irma AL MON PAȘIREA A BEMOL, Pal sa 

- 
v 

LEE Ia 
Fa 

„ulita 25 sita lua 99 terhtinţ 1 

SS vitrate Atu n ni 00 mii si d 
; Precum 0,;senținelă, je -acnuivdeprtat., 9). 
Domneşte, mohăstirea ; ș: şiuzidut, celoînalt, tis!) 
Se "ntinde;:imprejuruii, pustilu, şi: învechiţ, :..“1, 
De edera :.bătrină, de, mușchii ; acoperit; 1) tat 
Acolo - “Bă ,odihna, locaş: adinc,tăcut, zi su. 
Eroi. ca: maj „nainte mult: sgomot.: aii, făcut, r: ) 
Un cap îi presideasă;i) «şi, daca,s'p; 'ntimpla, 7, 
Cu: vreme, :România,;s* ardicen:frupteat Sat iz 
P'a „Dimboviţii yale oștiră .de.:s'or ÎN fa. mia dei 

A upțelor cumplite; părtaş el, Yor mal TI 
a: 

1) Pecănd scriam aceste v ersurk, re'noirea maGinraeniclor n nu începuse încă. 
2) Capul: gur; Mihal vitesul tu și pa cr n an ai btnid 3



10 - ae: 

„Ei în copilărie, iubeam să m& oprese 

Pe muri mănăstirei, și în vale să privesc | 

Mireţul Turn, tris martur Lal nostru trist apus, 

_Şa cărui origină în secoli sa repus; 

“Turnul din care-odată bărbati renumiţi 

„Vedeaii Române taberi pe câmpi nemărginiţi.!) 

În preajmă e cetatea! ai el locuitoră | 

Ruinai adi cu fl AFătODizl Scsilitori, 

Precum atiţi nevrednici, trăind în molicăuni, 

Se land 40 maHă:" fapte făcuitâ de stritbsuni. 

Dar pentru ce oraşul atit de strălucit, 

Acum între oraşe e cel mai umilit? 

Ce voetprea”hlaltăi cc lepeiiporunți iii 

Căderetls: Wopotivibicui:intițartaia fi Dnenall 

E o „fatalărsoartă ft'sati penatestupămtiit!. să 

Liisă (urinele; sal&iblestemul niui' Sânt2%j "i 

Daca însă ;0' țârăptinineam! axtitidator, vi::-7. 

Cândiaitl gresit: /Desposiţi, neleginivea, lor E. 

A o'plătiș atunceat oraşul"osfuidityt îi «o n 

Și numelepediviluinbde zniult iai «periti: 3 ) 

Căci milide plasuă stinse d'al tiranicrifer, si 
Due În strigări 'durerâse 's'aii! înălțatila 'cerțaii îi 

  
„busoutiit 

  

"AJi Turnul" 'curţerDothheşti.: pont veti ti sani ed 

2) Sântul Nifon, care se dice că a blestâmât: pe Radu Vile? 4. 

    

 



  

Ai ÎI. 

Căci: ploi: ce în torente: de vâcuntis di! vărsat. 
”. Sângele 'dupepetre-iihcă: nu Vaii “spălât, “zii i? 

: -. . . .. N e. „p par cre za me aif ile, LA Ga a jel 

pan T Teitritaee TON io sp itzi Or exim! Va, ini € scumpi. cetatea « ce-a, domnit, sere 5) 9) ja toiul O iubesc căci e tristă i că a sufer it: 
Ante oaie “i SSTA0E7 oxzlo) Și, precum „anticarul, la patima”, Supus, sos: 

Culege vcohca-aramă, ce “numai are Urs, o, 
rusi ji ti '09 330) Aşa în a nea “isa, pe. locul pă rințesc, ilor A Pit) “ Hi “us i: Piăe al astor ruine, țărâna. lor șlăese Pi sit DIE SIRET Si Piu Încă în Padiic aminte. „de. gr6za ee , Simţea an, 

Z, , Ti i 
d A re dn | Când la spusa Ale aie lor. : priveam, ic 

»P'aici, diceat bătrîni, o boltă arătând, | 
»Intră o jună Dâmnă, frumoasă și fugând 
»De cetele: “tartare, "când ele, acest” palate ! ha 

„»Lipsind oștirea: n6stră, în “trâcătraii predat. '):): 
2 Peştera, ce:'se întinde: departe: sub” „pămbiitin-) 

„»Prin. drumuri rătăcite:n! doc. mecunosctiti.: ni! ba 
»ÎșI are resuflarea: în sâhbl: cr găseşti anulu! 
»Averi nenumerată, comorile Doriâcștri; 20155 ud 
>În preajmă-le- ard focuri, căci ele se păzesc 
»De iesme, tauri negri ca iadul locuesc; 

| “2Şi când vrun_om_aprâpe a! “mergea cutezat, 
->E1-la lumina: zile . na sa mai. arătat. pt 

) Tradiţie,
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Aștfel. diceati; :Şi. timpul un pas..a mai făcut; 

ȘI . chiar „acele .esme așilul2$i-ait- perdut!, pari 

_Tot € tăcut şi, jalnic: însă așa cum ești» 

“ Singură. porţi; „povara măr irei „Româneşti. 
capita e Tate al “rus "0 

| Tivgtvite: hută “poatul iritat 
0 j2 fii 0 Dio oii O 

Colore variate “în: stu a aflat, 
far, si be uite toni; „i 

Risboinicul cioabituiă “și, dadam: asculta, ÎN 
EI cute 0 ELIS ti) 

“Ceea .ce“în “favotu si Yeclamă Slava ta, 
ia hol cat „tri tă n ai rea, 

A vitejilor' vibe dam şti i o cinstim, , 
sr cutia rinieb “La sut 

Vreduici: de iba ale doi an putea să (n. i 
ag Duis joi 

“Am ada” del dinși i Li jertfe trebuesc, 7 
Lutijoglaz tatib tza si Day 

“ Prin câtă ciiorgie nații sc mântuesc, 

dh, 

pufirin lo o iri dinoih „98 du 

tuia da nouri at tt ii o Yule 

A facăsuprovedinţa vea altul, simtiment; ou 

Ce: "pchină, vitejică: măreţul, monumenit;. hei le 

“Oe. alegerpe; măţime al. nemurirei 10645 tt 

Să: fie nnoăcârma, colina cea; ile foci ni 

Col6na, cc: odată. din/era, de esilrlinz-i «ris Pole 

Pe calea : mântuirel ducea,.pe Asărail tr Tla 

cz Be pla bi tao Trusa „4 ude 

pci p%âdti ul, toi ati Pritii rari ul i 

ÎneoJi DI 90): - Sa fiii “ur “ii Ie) i2e 

„a etirn fat «a ua toli” tenul si Ale 

similare i 

    

  
   



a pati papii pad 72050 e Cid CU 2 id lia- it iul 
i ” . 2 

LA 2 o G sa DAIA Uau 209. [a ui i ij is oby. i FR 

msi Ti î9 Dura il, 
o. . a ie .. iz iai intii intii « 

  

iul, Da at1002 95fii î TI tate ai Da „nur dA 

tăi UMBRA! LUI-OIROE 2 At det, | „to 
ki alte Ori: ih (ŢII (0Î019 Shot da sk 

a să puorteni i TA A iC97I). ah '8 i sii 
îi 

    

«uvo Tobiasi crezare dzoi în vino AluilO 
Cit ls NDIBmi 31 Bf szitoino! toi trol. ir AlG. turnurile unbre peste: ando “Stati culcate; Fi 01592079 917 Îoea BEL DL 94 UL liftul it il Către țermul din „protivă se întind, sc: „prelungesc SVISG ii pont at lina ut 20 Du ru sl) Șale valurilorit mândre generaţii spumegate e 

Zidul v chili al monăstirel în candență “I isbesc, A 

( Praerre iz bul side Guru ud 0). Î9 -glar 
„ipida- Iuliu P [n ne dotuiti fe ol relee) 

Dintrio, peşteră, din:ripă;. nopțea est, mă tipresâră,p 
"Depe. muchie, ;deies stincă; chipuri, ncgrei se. cobori] 
Muschiul' zidului se mișcă. pintre. jarbă se strecdră,. sira cu sia E 150) tat nohooie nf „Ci O “suflare, care trece ca., prin, Vine Un; for 3 
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“Riul inapoi se trage... munți virful îşi .clătesc. 

lu 
de 

v 
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| Este « ora “nlucirți: un mormânt se desvelește, | i 

O tantgmă *ncoronată din el ese... 0 zăresc... a 

Ese. . vine către țermuri,.. stă... în prâjma ci priveşte... a 

" Ascultaţi..! mart fantdmă face sezmn... dă o poruncă... 

Oştiră, - tabeni fără umeri! îniprejurii învigfi... N 

Glasuki er se 'ntinde, creste, repetă din stinCYn stincă, 

Transilvania: "1 aude, -Utigări 's€ inarmdhi- 
S 

ȘI puternici legi6ne: pa ta margine-al. privit, 

Virtuţi. inari, fapte, 'cuniplite, îți sunt ţie cunoscite, 

Cine” 6re "pote “4 fie omul care “te-a migrozit? 
pete NR 

pa taie ud aia E: “ei iu 

  
Si ittitață tii RI 

RI pă „0 “e A e x 

zi e pati Ca i i bl IN 

“Este el cum îl arată sabia lui și armura!) 

Cavaler de ai credinţei, sait al Tibrului stăpin, - a 

'Teaian, gloria: Romei! ce «se-:luptă cu: Natura??) | 

Uriaş-e al Daciei, sati e Mivea: cel: bătrin? i sc 

orz ir sa atei 2 lu Din Eilozatiă 

1) EI i acrita de la Cozia Mircea este ogrăvit în costum de cruciat, . 

2) Pe malul:arept'al Oltului se vede! “drumul! făcut 'de Tiaiad la UI 

Oltule, cară ai fost martur vitejiilor trecute, „ul   

   



„o Da 15 
e Mirecat îmi espunde delul; „Mircea! Oltul. repetâsă; | 

„Acest sunet; acest nume “valurile: a primesc, afli i 
, Uiiul: ;altuiatiil sprine, iDiinărea, 'se mştiințâsa, +: 

Șallesiei 'spurnate, undă câtre: mare îl pornesc; : 

are urit io o 

A arina oo ni ini urina ata 207 şt 
"nac ara Sărate tibi scie piinoţte” măi) 

, n Teto ns 
T De: la îr ai României” care tu:l0 dl. cinstit * 1) 

Noi: verii itarcăl ist 
Apar 
ă la miormiatu [ia depune; 

Vecurile ce "'ngit n6muri al teii nume Vai hrăpit. 

„Dâinat to ir DI a, Id9 iei Îndoi) ti 

  

iso sa priit fe Dlzri Lant 

a Tu dT tt atat pe îi iu ia dit - i sd 

3 
: 

Rivnatţi,, fu „neosebită, tnăotungi a sta, „silință:, 
Pină Padinci bătrinețe pe Romini înbărbătaşt; 
Însă, vai! n'a ertat s6rta să 'mcununi a ta tori 
Ş al, teii, nume e, moştenire, „ibey tăți, îl laşi. 

i 

  

i ec iul îi iz 
i pe a , „- zale pi PP UCI DID le e i linie ai 

  

   a ap | o Miu! ii toli "90 mut, 
Dar cu slabele' Hi mijltce faptele? ți sunt de mir are; 

Pricina nu  resultatul, laude "ți-a câştiga; 
Întreprinderea; ȘI fu „drâptă, a, fost „nobilă şi mare”. 
De acea al. te nume: va- a-i scump. și mepătală, 

, 

 



16 

pi îl 

„4? Îns acel locaş "dă “pâtră;: drumi:ce duce:lavăcie, 

Unde. tu «tepăndâşti,.pâte,:la norodul ce-ai iubit; 

- Câtă al isiţit” plăcere? când „a':luţ- Mihali soție: DU 

A. venit:să, "i porestăscă, fapte es-aii:stiălucit ţi 

_Noi citim luptele vostre, cumpr ivim ve chea ar mură, 

Oe uriaş: :odatii, LR, răsboae a, „Burtat sat aia” 

"Greutaţea, Ci 15 nici, „trece. slaba ne măsură, 

Ne doi. An să (mepin întru „adevăr, ali, „Str 
tă ip si Le sii d Stii boii 

să 000 ip Suisir io [i înutitou sacii ai aid 

l 

AU trecut timpi acei, timpi de fapte strălucite, 

însă triste şi amare; legi, nărav. uri se. 'mdulcesc: 

Prin Științe , Şi prin arte naţile nfeăţite, | 

În: gi eri An «păeo drurlt lofioi giest:i! 
” iz sji su ui iq thus sf a! rsiei: zl în i în . uzul 

jeiirob si fn în eo drd su Br ini 

cigit 

Caci săSbotulieiticiti rgiiiot “tare ibitiaituoşte 

şi ai lui singeraţi Dalia naţiile îi plătesc; 

-B a. cerului urgie, este foc care topeşte 

. Crângurile înflorite; păduri care 1 hrănesc., 
| 

"coeur 9 fn iuli ei iale be «to sl 

î 

—
 

Li 

  

ÎI BIZIT ua Nitaluu | 

    

1) bămna “Florica “soția Tar. Sita este îngropată în acelaș mormânt 

co ÎNirdeăţăpe? cint irătă inscripţia” dee ptr, 1 20998 sl 

N 

i 8 a db si inomunii scorul 
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.
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Dar a nopței n nâgră miantă peste deluri se liţeşte, 
- La apus se adun nori, se intind ca un veșmânt ; 

Peste unde şi ?n tărie întunerecul domnește: 
Lot €.gr6ză şi fiicere,.. umbra intră în mormânt, 

* 

4 

= 

Lumea e in: așteptare... turuurile cele - “alte - 
Ca fantgme. de mari secoli pe ervi lori jelese; / A 
Și ale valurilor mindre generaţii spumegate, 
Zidul vechii al monastirei în cadență, . il isbesc, 

      —BIBUOTECA 
-. + CENTRALĂ - 
UNIVERSITARĂ * CAROL 1”) 

- BUCUREŞTI 
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a DD ori Rae dbili pd 

  

i Di Sit maret ile min ni 3) 

  

“vita bila DĂ sui! ia. sit 

Si ap dot usual iitbova 3 05 zi za >) 

Pi i ii int ut pai Zothiasi ”dolo, „LO 
„titi „ uisăurton pt iz piu ud 

e Dei ah "ohisiruț fite mii oa 
- N Pa LA TISMANA, 

mi Oi Dot totu beti Pula    
mileniu tener auteri Futanu 

„lo iai DD Otil nov”! 
TI 0) sii di În alun, „ut = 9) 
Dă situ ia din ui sr ca ră) 

De cât în frumâsa, n6pte când::plăpinda”-lină ragă i 
„A copilei, dulce, frunțe,;eu „viii umbre colora, m iz 
0 Dio aceea: oh mi n'aăi „putut se, Pa 

“si întă, ca, o teii, ca „făclie, depărtat. 
"Ce drumeţul 0, „aprinde în pusțiluri, rătăcind;, 
În a„bragilor, desime,, în, pădurea, ntunecată, sn A 
P'intre, frunzele, citite, ami,zărito, licrind..; 

zi ue ” 

“SD DOI.



N 

- - | 

Eraii dulă! stelă: ore de estas: și de gindire: o 
Șoptele;- “adinci: miiizure -te iati “viaţă în pustii, a - 

A morminteloii  tăceie' ce'domnca în monastire”: : * - 

Locii de 'sgomotii altă dătă, de politiei: vijelii.: 

| 
- | | 

. i i 

20. 
- 

Apoi tainicele“i raze, dând peziş pre o zidire, 

Ce pe muche se 'ridică, locaș trist nelocuit, 
. 

Te
 

Di 

Li 

. 
. 

Mingie-a ei ruină cu o palidă zimbire 

Ca. un vis ce se strecâră întrun suflet pustiit. -- a 
* _ . - . . j 

Apoi, glob rubinos, nopţei- dând mișcare şi viaţă 

Se mălţă, si din” prejuru'i “dese! umbre depărtând, a! 

P'ale stejarilor virfură piramide de verdâţă. | 

Se “opri; Apoi privirea peste” “lume aruncând, 

Lumină, adinci prăpastiă,_m monastirea învechită, 

Feodală: cetăţue, ce de turnuri ocolită, 

Ce. de lună colorată şi “privită de departe, * -. 

Părea unul din acele Osainice palate. - îi || 

Unde “genuri fantome cu urgie se isbesc;: - * +": 

  

Și pustiul: fără margini, și'cărarea. rătăcită..- 
apei mea ue pi ae. tt 
Stincă; peşteră! adencă; în' vechime locuită * “i 

De al muntelui sâut: pusnic:'ce''sirmâni îl iubesc.: -- | 

  
 



21. 

- Nâptea, totul astei scene colosală da mărire, | 
“Duoă nobile instincte cu putere deştepta; | 
Uni a cerului - “credinţă, altii, a patriei iubire, 
“Ce'o dată n, „aste Jocuri „pe strămoşi î îi însuți 
4 

Manţi noștri aii fost adesea scump asil de libertate, 
Şi din werful lor Romini, torent iute, furios 

* Saruncai: „ mulțimi barbare pentru pradă adunate, 
„Lei, sosind, : eraii la fugă, ca un cerb rănit, fricos. 

Cu trufie riga ungur . către țări "maintâsă +1). | 
Sunt: plini munţi de oştire, sună zalele de fer; . 

= Pinteni lucesc; la lună săbiile scânteiază ;- | 
- Basarab închee” pacea, cum vrăjmaşi  luk. o cera) 

a 

Dar Români nu vor pacea, nu vor trista unii 
Ce. asupră-le aduce un necinstitor tractat; 
Ura lor e. ne "mpiicată ;: în.a lor crudă dorinţă 

r Coprind manţi, închid, drumal ungurului spăimintat, 

  

1) Carol 1. 'regele Ungariei, la anul 1330. 
- 2) Ion Basarab. Pa 
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N 

“ Astfel e atunci omorul; cât ostașul “încetâdă 

N Obosit, și Riga singur. cu puţini, scapă fugind; 

Strălucitelei veşminte le aruncă el.de grâdă, 

linge, şi în a sa ţ6ră se întârce blestemind., 

"Nici odată astă lună ce. înndtă în tărie, 
1 

Ca fanal purtat de valuri pe a: mărilor câmpie, | 

Mai mult. număr de cadav re de atunci mă !uminat, 

„> Nici odată mindru vultur ce?n văsduh se cumpinește; 

- Acel: domn alatmosferei ce un vâc întreg trăește, 

De o prad așa bogată încă nu s'a 'ndestulat, 

Se găsesc șia "acum per ipe bucăţi de ar muri isăr obite, 

Am: vădut: înşine pinteni de rugină putrediţi, 

Şi pal răsboiului. mate monstrudsele morminte 

Unde ef wmgurimel dac cu i si ămădiți 

, 

Dar Români, fil ai celor cen vechime se luptară, 

. Cu sudori adip pământul, câştig hrana în dureri; 

Sunt plugari; și alte "nume, 6meni uuoi se înălţară, 

„Omen uensemnați, și mîndri de vechimea lor de eri. 
s . 

„m 
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". Streini prinți cenă apiisară, aii datlor drept, miniere, 
” Aa eri, cinsti, care „odată se "mpărțâii drept răsplătit; 
 Monopol fac azi de drepturi;. în a lor scurtă vedere | 
Propăişirel n ncînvinse pun că. dese nprotivirl. 

ș 

* + 

Nu 5 așa, legea năturey,. nu & aşa a țări lege; 
Ca tot ce nu e la locu” va. cădea trufia lor: 
Al sudorilor streine rod ci mul vor mai culege; 
Va, fi mare tot românul ţări lui folositor, 

. 4 , . 

„ Cugetări adine ascunse, ider. drepte şi “înalte, 
Ce în inimilă alese ura, lor le apăsa, 
Vor vedea lumina: dilei ; şi în formă de mari fapte, 
Subt privirea. provedinţei, lumei s6_ vor arăta.- 

! 

 



MORMINTELE 
7 

„IA DRAGAȘINI. 3 E 

Gând visitam odată Lotaşurile sfinto : 

Măreţe suvenire din vremi că aii- încetat; E: 

Ei mă opriti pe valea bogată în morminte, | 

Unde atiţi. răsboinici „at Greciei sliwite.. « . 
Strigarea libertăţii ântâr ai. înălțat. 

 Dioa- de mult trecuse; natura: obosită... | 

Se odihnea;: nici 'sgomot, „nică cel mal ușor. vint: . 
„Nimic viii: eram singur. în lumea adormită, „.: 

"Și stelele asupra pe lunca părăsită : re 

Luci ca nişte. candelă; „aprinse pun. mormit, 

pi 

 



Din: Yreme . m vreme numâi de dincolo de dealuri 

Părea Caud un sunet, un uct, depărtat, 

„Ca, glasul unei ape ce nâci i-ale ci maluri, 

| Sai ca ale mulțimei întăritate valuri, 

.. 
"Când din robie scapă un n6m împovărat. 

Și ochi'mi s'aţintară pe:semnul: mântuinţei 

Ce singur: se înalță „în locul” de 'suspin; 

“Protector al durerei, năidejdă â suferinţei, | | 

Labarum vechii al luptei, simbol al biruinţei,. . - 

Prin cară a "mvins barbari, creştinul Constantin. . 
7 

7 

- Și mă 'gândâm Paceia. ce umbra'i învălește,. -: 

La Grecia. modernă ce ei ai: spiijinit; --- 

Căci jertfa pentru: naţii la cer. se priimește, 

- Căci sângele de martiri: e plantă ce rodeşte - 

" Curind, tirziii, odată;: dar însă nelipsit. - 2 

Precum cei. L Vântăi preoți „ce crucea - 0 purtară 

Din peşteri, din pustiuiă, săraci, desprețulţi, 

În circ; amfitâtr uri, puterea. înfiuntară, : 

Pe purpura Romană credinţa 'aședaiă, n 

Şi nvinseră- pe idoli în capitol Săi 

ț 

       



. 

Aşa sângele acelor „că aicea, se. jerttiră ae 
Niăscu p'ai liber rtăți vestiți vâsbunitori ; 

„Parnasul. şi Olimpul cu fală. sc, piviră, | 

Când flotele barbare sărobite le „Zăriră, 

ȘI ftacăra din ele suinduse, la nori, 

Sunt -vr rednici de vechimea din vâcuri, fabul6se, 
Sunt mari cum . fa robia subt iinpedelei, cer, 
Și lupta şi ishinda a Greciei frumâse, 

Iar Boţari, Miauli, colosuri fordse 

Se par ca semidei eroi ai, lui. Omer. 

Aldea ta, „viaţă de” lume „admirată, 
Când naţiei gemânde, veniseși ajutor, 

De asprele. ursite nu ar “fi fost, curmată, 
D'ai fi vădut. tu, gioa in. ceruri insenmată, 
Arold al desnădejăer, silbatec călător, 

O nuoă epopee, “Doemă “strălucită, 

Creştină Iliadă pămentii ar fi "nchintat, 
Ca trâmbiţa * nvierei de suflet. presimţit, 
Puternica ta liră, de, mânaţi pipăită, 
A v6curilor stinse cenuşii-ar fi mişcat, | 

AN 

„3 

 



9: 

Pământul ţări nâsire e agi adăpostite: - 

La Grecilor: țărină: iar agonia, lor, 

Cu jale a văduto a Oltului oştire, 

Şi semne de frăţie, dovadă: de iubire 

- L6 a dat ea îndestulă în gioa de omor. “ 

ia A 
„. 

“Căci nu “gândiţi, o umbre, "de lume „depărtate, | 

Că locul” morţi vâsire e. luptelor strein ; - 

Oştirile creștine. de: cruce însuflate, | 

Adesea se văzură aici impieunate 

Subt Uniad Românul, subt Mateaș Cornin, 

şi, cât. ura robiei, a patriei iibire, 

În limbi deosebite se vor numi virtuţi; 

Cât vor număra "Greci între vestite die 

„Dioa când! Leonida căgu la Termopile, a 

Şi e cât va purta Oltul diademsti de munți, 

Voi veţi trăi; căci voi Grecia 'e datâre; 

„Căci. vol” aţi dat “semnalul la liber tatea sa; 

„ȘI "n vremi dc! “suferinţă, în vremi. de apăsare, 

Nădejde Şi - credinţă virtuţi mintuitâre 

A vostră suvenire ades va: deștepta. 

' 
4 

  

   



0 IMPRESIE, 
DI 

DEDICATĂ OSTIREI ROMÂNE : 

"2 aie 1846. 
a 

Puţini erai'la număr ostași României, + 
- Dar când. ale lori cete pe “luciul câmpiel 
Semeţ înaintară cu pas resuinător ;. 

„Din sulițe, din coifuri, din 'armele albite; 
Cănd srele ' în unde, i în raze âurite * 
Lumina Își răsfrinse--; -pe stâgul. tricolor; 

ij 

i 

+
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“Cind caii, repet), ageri, cu come. răsfirate, 7 

Cu nările aprinse, cu gurile spumate, | 

- Muşcând de ncastimpăr zăbala ce îi ţinea, 

ISbind subt că pământul şi răsuflând omorul, | N 

La sunete de. luptă pe câmp își luai. sborul, .. Si 

“Ca vulturi ce în aer o pradă ar vedea; | 

      
Şi când auziii glasul arâmei tunătâre, 

Și. când. văduiii silitra de fulger purtătâre; . | 

| Câmpia, atmosfera, de. fum întunecând ; , | Si 

| Iar pintre fun, p'in câţă, egretelă albicâsc „ | Ț | r 

Mişeânduse departe, ca umbre. “fiorose | | 

Ce es din ntunerec « o crimă- aerințând; e 

. 

- “Electrică, scânțee „simțiiii ..... şi bucuria, “i 

- Din inimă pe chipumi. suită ca mânia, | : | 

“Pe fruntea! m se. „aprinse, în ochi? mi „străluci; ..î- 

Subt pasurile, mele simţiiii, ardend. piimintul; 

_. Și vechea, strălucire cu sgomotul, „CU vintul, PN | 

Ilusiimă bogate cu, fală se îvi. | | 

  i i



A! unde e acuma puternica mărire, p, : 
Din vremea când 'a țării eroică : oştire. m at) 
În lupte uriașe Buzești. Comanda; n) 
Când vulturul : Daciei cu feuntea ncoronată,: Mă . 
Și duhul răsbunărei „cu manta! i sângerată, 

Da semnul biruinței și edita ne arăta! imita d 

N 

- Călugăreni: Ancă, păstrează. pomenirea, re ce . 
Vitejilor ce ?n valea aflară: nemurirea, 

AL faptelor de cinste preţ vecinic, meritat: p 
Iar praful, ce acolo de: vânturi: viscol6se,; Îi 
În aer -se ridică, e „pulbere dă „Se it ii Dă 
Ce tabere dușmani: în trăacăt, aii lăsat, | „- 
DI a DI e 

Spun, că în urma! luptei, în Asia bogată, 
“Daca Maometani :vedâii câte odată. . a 
Un armăsar ce: npreajmăi căta” el sforttind ;, 
Coprinşi Vadincă spaimă diceaii 'cu. nfiorare,; ! a 
Că el.a vădut umbra acea îngrozitâre,... .: : SI 
A lui Mihai vitâzul ;asuprăle. viind, Di 

. sii . e. ..., . Li N) . 7 . , - 

 



„Aşa, erati odată Români, dar unirea: 

Ce le hrănea corajul, ce: le . 'nsufla.. mărirea. 

- Cu vechea şimplitate” din foii a lipsit, 

A patriei iubire obiect de ironie, - . î: -:: 

în veci este pe buza acelui 'care ştie 

„Cu numele se tragă norodul amăgit. 

“Aşa în râste cajiişti care trecâii de sfinte, 

„AV idolilor preot cu magice cuvinte: 

- Mulţimei adunate: oracole împărțea: | + 

Oracole viclene de: interes dictate, 

"De, înţeles lipsite, de' patimi esplicate, - 

„Şi n care neştiința neincetat: credea: +. 

O : a: 
. o 

A IRI II E Da 

„Dar tot se afli âncă virtuţi, şi. viitorul ă 

- În ele se încrede, aşteptă ajutorul + 

Ce îl aduc-la naţiă: bărbaţi :mîntuitori : 

Însuși Domnul naturei gisese altă. dată, a 

Că pent” un drept el iarta. Gomora, vinovată: 

Dreptatea şi virtutea în ceruri sunt .surori. . 

  

. . | 
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„Tar vol răsboiuici tineri, drage bataliGne, 

Fiice ale acelor” vestite legiGne, -. | 

Care între pop6re un. nume ne, ai lăsat;. 

Voi, căror acest nume a. dat el în păstrare, | 

Cu cinste“ veţi răspunde Pa patriei chemare 

Când vechiul nostru sânge nu pste fi.schimbat. 

pa 
2 
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“RUGĂCIUNEA. 

Al totulut părinte, tu a cărui voinţă, 
La lumi ne'nființate at dăruit. fiinţă, 

" Stăpîne creator! . Si 
“Putere: fină margini, istor de vecinicie, -:; 
Al căruia sânt nume pământul nu îl ştic,. 

Nică. omul muritor! ii mi 

o



6 a i 

Daca, la, cer saude glassul fipturei tale, 

“Fă ca în tot-Pauna pe a virtuţei cale + 

Să merg nestrămutat., i 

Când s6rta mă apasă, cum şi când îmi  zimbeşte, 

"Când: veseli m'ajută,. când aspră: mnă goneşte, 

Să. pociă fi neschimbat: | , . 

7 

Mindria n fericire să nu în stăpînească, 

„Mihnirea în restriște să nu mă: umul6scă, 

Dreptatea să o ştii. | a 

„Conştiinţa să'mi fie cerâsca, ta povaţă, 

- Prin ca tu mă Yndreptesă, şi când. greşesc menvaţă 

3. Cum trebue să fi, 

Fă să doresc de obște, al omenirei bine, e 

--Bă mă Cunosc pe însw'mi,, şi paltul de cât tine 

“Să nu an Dumnegeii.- _ 

La. Gmenă adevărul sl spuiii fără. sfiială, 

De cel ce: răi îmi face, de cela ce me mşelă 

Să nu îmi răsbun ei. 

  

    
   



ȘI fă câ „tot-d'auna, al, mei, suflet, să, Vă as în) 
Isumina, aşteptată, a, ; nemurirei ragă,. at) ritul 

Dincolo de mormint, „a 
îti pot 

Acolo unde viaţa, ccă veci nică e amteie,, ia 

  

Știii cum că lumea n6stră, între „globule, multe, 
Ce sunt. pentru, mărirea/ţi; cu, un „cuvînt „făcute, ra) 

traii 

„Dupe -un 'vecinic plan, 
e LI . hi rii Ra srl 

Nimica, înainte'ţi,, nu .pte. să, sc, crea, aprut 
C'aşa de puţin., este,; Şatâta.. „Înisemu6gl a Heer 

Un val în Ocean. . baia rea îi ai 

Cunosc cu tâte acestea; şi %&d cu 'ncredinţare, 
Că m fapta cea mai mică șin lucru cel mal mare 
„De o potrivă eşti, | | 

„Că la ata dreptate nu este părtinire, 
Că îngrijeşti de tâte, că fără osebire 

Șasupra mea priveşti,
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Cu tunetul din cout: “ti ocolești părin,” 

- Infloreştă „cu: natură și răcoreşti” cu: vintuj i 

Ești. viaţă ce ne- ai „dat. ie sită 

Ri Ascultă, dar, * 'stipine, “supusa rugăciune 

Ce sufletul o "mălţă, 'c6 inima depună: - iii: e 
La tronu'ți nencetat. îti! sent fi 

( 

Pânăn: câsul dn urmă amorul tă simi fie + 

Comără de! nădejde de dulce bucurie - 

Isvor de fericiri; Art e 

El singur simi” stea faţă în” acele miniite, iat 

Când planuri viitore; şi: amăgiră: trecute 
pe -Se şterg ca năluciri. a 

o 

: ă 7 
— CL Da . 
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nu . . nn ăla da pi Tati cazi „Prin dese, prin negre zăbrele “de fer” * 
radă nord îm aa e li Pret ate O ragă perdută îmi spune fiinţa 
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„ VOIGAŞUL ână' vor, 
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ia zeta, 

i ii, pp “i O temniţă adincă îmi e locuinţa :!) i 

  

mpa 

Cerescului s6re, seninulii cer... - - 

  

1) Sujetul acestei poesii este o întîmplare adevărată, Osinditul, so- cotese că trăeşte încă, şi nu e mai -mult de patra ani de cînd 
s'a judecat pricina la tribunaluri,:unde'el mărturisind. fapta, “cău- 
ta a se desvinovăţi prin povestirea norocosului vis. Dar judecă.. torii temindu-se ca nu cum-va îndurârca către acesta să însufle 
şi altora dorinţa de a visa, aii aplicat pravila care nu coprinde 

„nimic despre vise. Căci pravila criminală, după cuin ştim, e în- Dc LE IE Ta pp Ia: că nedesăvirşită, îti ie ai - 2
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Și frigul mă 'nghiâţă; e umed pămîntul; 

De ziduri de lanţuri e sunt ocolit: 

Aici suferinţa aşteptă mormintul, 

Căci legile lumei aşa aii voit: 

“Adus, ca. 0, crudă, șălbatecă ] iară, „i 

„La temniță pârtă "nădejdea- am lăsat, 

Și simţ chinuire atât midi amară 

Cu cât a mea, sârtă. ei mam meritat, 

„O nâpte fatală! o ndpte cumplită ! 

Pe patwmi de, trudă dormâm obosit. ., 
li d 

„Era despre. gioii: soţia mă iubită, 

Ședea lingă mine, +... mun vis, „pis cumplit! muie 

pr a ip i 

tm a 

„Văd: în btrine păduri depărtate: i 
" Părea că mă aflu; eram: “călător; 

Dar calea perdusem; pe 'rămură uscate: 

Cânta cucuveaoa cu glas: cobitor. | 

m
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Copaci. în: preajmămi „părea: că nviâsă + Piz 
„Din totă tulpina. un: -gemet caii, i 
Flămindă, cunplită, vedeam:'cimi “urmeză: Pi 
O câtă turbâtă devlupi, ce urla: ei: Ma 

i 

2 

Și e eii „fugă iute, fugem cu; gribire, tr 
“Dan locul sub miine! de! singe mchegat, în arre ii 

Silinţe mi zadarnică, . „punea: mproibire;- tii 
D'o rece sudâre eram: inundat... ia 

Sufla un. vint. iute, şi luna: îngrozită + o 
In spaţiuri vecinici: trecea alergând, tat 
Cu stinsele” rase, cu. faţa apălită i. , 

“ Intinse pustiuri abia luminând. i îi 

Apoi de, odată; în: noră se. ascunse, -,.:; i 
Și lipsa ci: dete cuinplitul. semnal; rain iti 
In spaima. nespusă ce: atunci mă trinse, ui i î, 
Văii trecând nidrtea :pe. palidu” cal.; ai 

 



în 
Schelet: “caltă lume,. cu forine. cumplite, ; | 

Rinjind, către mine: privea. neclintit: ni 

In mina. uscată, în ungi ascuţite: 

ţinea o femec.,. din: capu'i sărobit, i 

Muşca, câte: odafă, muşea cu turbare,  ;.. 

"Şi creezi şi 6se din gură cădea: . :. i: 

Uimit rămăsesem: la; oii-ce mişcare: : îi... 

Părea “că ea rupe din: inima: mea. +: art 

Dar ceata de: hiaie' o "văd. - ină. soseşte... : 

| Ferbintea'i șuflare. acum 0: simțit: i tu mu 

Mă. plec, cat SĂ mina/nui” grea: peabiă "ntilneşte, : 

" Coragiii desnădeşjdea;: imi: dă; şi ;. isbiiti, + atit 

Un fipet S'aude:.. cil: salii: în! picidre, DUR 
Din somnu'mi îie 'grâză atunci: deșteptat. ii 

- Soţia'mi, Jipsitii- Wa vieţi suflare +. iii 

Zicea, .. capul. tînăr era sfărimat! îi sii 

  

  

    
 



D'atuncă zile multe, și nopţi osindite . 
Pe fruntea'mi trecură! cii nici am simțit 
A lor oschire; “vedenii cumplite | 
Și țipetu- -acela în veci m'a,- nsoţit. 

Resună “el sâra, 11 aud diminâţa, 
Precm'în minutul prin crimă "nsemnat; 

„Și că. trăesc încă! trăese, căcă via, 
Amară pedeapsă, în dar mi Sa dat. 

e 

Air aştept vremea ' și dioa dorită; 
“Să văd daca dreptul ceresc împărat 

Priveşte la 'faptami ce este cumplită. 
Saii numai. la cuget ce: este curat. “ 

r 

43.
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"Tăcerea € adineă” şi „nopteai nbunăeosă 
„Nori ascund vederea înaltelor. tări, îi a . 
Ș'a stelelor: de: aur: mulţime! luminioşă ie ri, 
Ce smăltuiâii. seninul: cereştilori:câmpil. * vii i) 

 



Numai relijidsa a. candelei lumină- 

Aprinsă de credință, şi limpede și lină,. 

Luceşte inaintea, icoanei ce slăvesc, 

Emblemă-a bunătiiţei, mingiitore rază, 

Ea parcă priimește şi parcă . nfățişează,  - 

Rugăciunile n6stre stăpânului obştesc! 
* 

. - - 

Iu minutele-acelea câud sufletul gândeşte 

i Când omul-se coboră în conştiinţa lui, 

Ca unci inimi care'cu noi compătimește 

Prăţeştei ei „ bumine, durerea, me mea a „Supuiii 
re 

„> Câte chinună ascunse, câte lacrimi. vărsate 

“Ati avuto de martur, şi îi am încredinţat! 

„Câte dorinţi smerite, și ncinfiinţate 

Am tăinuit de lume, și. ci am arătat! 

Dumnedeii, ce „de: față pe cruce, se arată, „i 

EI care-a nedreptăţiă. e: pildă de: "ngrozit, 

Imi spune că :năinte se. va vedea, odată + 

Cel ce ne dreptăițeşte,, cu cel nedreptăţit: 

  
     



“Atunci creştinii-atola cu. fruntea în!. țărină, +! 
Dar cu otrava 'n buze, :și-cu ferul: în'mină,.:, ii 

„_ Umilit ca, să mşale,, Și blind ucigător, -: î. cr Rai 
Tronul: Dumnegeirei cum vă, putea să aţa. n: 
Când li un semn puternic sc' vor clăti cu gr6ză 
Cerurile aşeţate pe polurile lor 2 RR 

Dar adinea odihnă în, lume; încetâsti +. , 
Religiosul clopot se leag gănă in. vint, pi i ae 

Chemind' pe credinciuşi ce somnu 'mpovărâsă. 
Din ale lor. locașuri în locașul cel: sfint. | i 

Iutunecimea nopții - care încă i domueşte, 
Ca un om ce cu viaţa:'sc: mai luptă murind, 

Se mpraștie cu ncetul, treptat se risipește.” 
ŞI ? n. wnbra dimineţei, se perde mgălbenind.. 

| Se desfișar în 2 ochi minunile zidire: 
Credinţa se deştâptă în omul retăcit; 
ȘI “nalţă a ci. ruga cu imnul „mulţumire, 

„La cel ce după nâpte și: Qi 1 ne- a. dăruit,
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Iar tu- candelă .sfintă, :a,. căria vedere . 

-Tmi aduce aminte atâtea: năluciră! sir: 

Imi vei fi tot-MVauna rază::de mingiere, =. ii. „ie 

aa 

4 

“Vel ști. de o'.potrivă şi fapte şi. pîndiri. + unii 

II NIN A E ID N a Pt 

.. - : ” , 
i: ee ta pa ta i ; 

Voiii alerga la tine în dureri şi necazuni,: 

De. 6meni şi de sârtă când voiii fi apăsat: 

Astfel corăbierul când marea, 'e în :talazuri, 

ui 

ari n) 

ră 
Ia. 

Alârgă la limanul 'ce adesca 71 a scăpat, rii: 5 d a ) 

Dl cb dr otelu ut ba urii 
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Adesea pe câmpie: Daci, 
Aud o armonie, raze izola 

i ni Un ce, melodios; RR 
Un glas care, se pare i 

Ascuns în depărtare, ; Lo mea 
“Un imn, „misterioş, + mot) 
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: Cuvintele că şopte, ce "n: inimă răsun. 

De unde oare vine? 

_Din sferele: senine? 

"Din zefiri ce sbor? 

Din iarba ce șopteşte ? 

"Din planta ce triioşte? - - 
Din fire? din isvor? 

Din. mici una în „patte, 

Din multe - "mpreunăte, 

Din tâte e ?ntocmit; . | 

“E glas al suferinței, - 

"Al lumeă şal fiinţei 

Suspin nemărginit, 

Aşa e frumusețea: tii ssitiiie 
Dulcâţa, tinerețea - - ti-i: e iii, 

  

Blândeţea, eleg ganţa; oi. ncing,' 0: încunun: 

Cipui e. crin, porfiră, Da | 

Inima. că o liră; : 

  

  
  
   



Şi graţia zimbirei 

-51 
ȘI flacăra privirei 

In ochii ci 'se jocă, .pe buzei locuesc, 
3 Din prâjmăti ca goneşte, 

Durerea ce muncește, 
Ic6nă-a, fericirei, ilusiă o "nsoţese. 

€ 

Un dar, ce nume nare 
In limbă muritâre, 

„Mișcările însuflă, în umbletut i vedli; 
„Și tote, în unire, | 

Câştig acea - numire, 
Ce rar e "ancritată, c ce tu- o meritegi..
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PRIE BTŞUGUL, 3 AMORUL 

„BuItAzĂ. 

pia Cal vea p prioteneşte, i | 
Să iubeşti, să fă iubită: „a | 
Dică că e: patimă „cumplită: 
Diet. că este. „trecătăre. i 
Flacăra” „cea ardătore!. 
Şi ce nu €, trecător? ri 
Dupe vara cea bogată . o 
Vine iarna "ntăritati | 

“Bate vînt. îngrozitor, Ş 

1)



4 

-- Trandafirul din grădină, 

r
i
 

Înflorit de diminâţă, 

- Dar căci iarna şi durerea, 

Ji 

Dace veşted pe tulpină, 

Dupe gioa de viaţă. 

Sunt condiţia vieţii, 

Apa 40 
Tunurile, tiner eţi? 

„Căci zimbirea! A, graţigsă. 

7 

Trelue, să „las- plăicerea, pr ţa 

„Vremea o să'ţi o răpâscă, 

Tr chuc, cât ești fe umosă, 

“Nimeni să nu te iub6scă 

„Aşa cum miroși” o f6re, 

Care trece, care mâre, 

Care miine n'o găsești? 

Primilvara, a ei. zimbire,” 

? 

„De ce mvit-a ta simţire, 

Bară: iţi 0: inchiputști: 

0, ascultăm dorită, Să 

- Seunipă, dragă iviliet? 
29 5 

O zi bubă, fericit, 
ar 

-E o pâite din” vecie, 
iz 

cun sri a) Î7e 
Vedi, plicbile” uşâre, . aaa 

! ci 
Împrejurul tăia unite, E 

- Diinţuese' fir! cetăre” i 
fe cet 

3 De amorii . "povăițuite: ” 

Ş.: 4] 

iă 

gl 
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Te "mpresor cu mulţumire, 
Fie-care ţi. se *nchină, 
Și amorul 'cu mihnire 
Te priveşte, şi suspină. 
Dii-le, dă-le ascultare; 
Pentru tine adunate, 
Subt col6re de. mirare . E 
Vor şi lumea, săi arate, 
Pină ajungi timpul rece, | 
Bucurăte de natură: | 

"Apoi când vremea -va, trece 
Peste-a inimi căldură; 

- Când din hora încântată, 
Ce viaţa ta coprinde, - 
Cu o față întristată 

 Sraţiile sar desprinde; ; 
Când. odată » ȘI or lua: sborul, 

| Tinerețe, bucurie ; | 
Dei poftă. atunci amorul, 
'L om numi o nebunie: 
Îți voiti fi prieten, frate, 
Îţi voiti fi or ce iţi” place, 
Și de Ie şi de tote 
Imprei cună ne-am desface,



SUFERINŢA. .. 
pe gi 

Îmi place a nature săJbatecă mânie, o 
Și negură, și viscol, şi cer intăritat, i 

_Și tot ce e de grâdă, ce e in armonie 
“Cu focul care „arde în peptu” mi sfi şiat. = 

„La. umbră, n întanerec gândirea” mi se arată; 
Ca tigrul îu pustiiuri, o jertfă așteptând, 
Și prada îi e gata... de fulger. luminată, A - 
Ca valea, chinuirei se, vede siigerând. ; 

“A
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Încerce acium sârta, simi crească suferirea.; : 

Adaoge chir iadul şrpi, furi ce muncesc; 

Durerea mea e multă ca desnădăjduirea, | 

E nâgră ca și qlioa când nu te întilnese, - 

Z
I
 

p
a
!
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Get astfel e acuma viaţa osinditiă,- 

2 rY 

2 Lu 

O lungă agonie în care tu domneşti; 

La. glasuțţi, la privirea ţi_simţ: inina'mi isbită, 

Luptinduse- n: convulsii cum nu'ţi închipuești. 

,   ti! 

și ochi. viei în i lacrimi înctă în tăcere, | 
: i Fa nb 

Și pismuesc adesea. pe cei ce nu mar! “sunt; 
at Lo. 

Zadarnică dorinţă când sulletul nu picre! 

Nu 0 simi tuburi re “Şi pâceă “din morhiut? * 

N q sa se 'îitârcă! “amba? mi cumplită, fiobosii 
ae si 

Pe pasurile! “tale” 'or unde: locueşti ? NEI RR Ea   “E lume, e" vecie "atâta: de fiiumosă, De a mi | 

În cât să uit'păriântul a tt dobre 2 i 
- i - o» i - i 

.     

 



Să mor dar la picidro'; să nor dar de plăcere, 
„În c6sul cel din urmă s'aug că mai iubit, 
“Să string draga ta mină, să simţ a ta durere 
Vărsânduse asuprii ni ca balsanu fericit. 

. 7. 

Și sufletumi atuncea pe: Dbuzelo'ţi să sbâre 
- Să în un lung, un dulce, un veciiie sănitat; 
"Din braţeleţi, din. sinuţi să trecă el in! s6re, 
Să ducă la vecie plăcerea ce-a gustat,



NU, ATA MOARTE, 

„Nu, ata mârte nt'my foloseşte; 
„Nu; astă, jertfă eii. n'am dorit; | 
Dămi numai pâcea care "mi lipseşte, 

Pacea” adâncă ce 'mi at răpit. : 

Idm suferinţe, aspre, turbate, a 
"De adânci chinuri vecinic isvor, 
“Die amare, nopți turburate, 
Pline de tine, Gal meii amor. ;-: ,
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" “În -zadar ochiţi arăt iubirea 

“Ce eşti departe da o simţi;. 

În zadar chipu'ţi pârtă mâhnirea, 

Umbra durere”, ce m'amăgi. 

“Subt astă, mască văd „bucarie, 

VE] siulgunăireâ?ţi să pătimesc, ” 

Și or că ai dice, vrei ca m vecie 

Ces de 'odihnă să_nu. găsesc. 

4 

Cunosc - prea bine a mea, areal. 

Dar cunoștința” nu n'a mdreptat; . 

Căci a mea sortă, tristă, fatală, 

Zimbirei tale. pradă ma dat... -: 

„ 

Astfel în: crânguri: o -păsărică . ... 

Audă aprâpe-un ciripit, ii 

Sboră îndată, şi fără frică - i 

Lângă colibă ea sa. oprit. 
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Priveştă,. ascultă; dar: fără: veste-.(: ” 
Tainica, cursă 'ce:ii sa ntins,+:: it ui 
Se mchide ..:.: râbă ca, Se. găseşte;:iiiiu,;. 
Un glas saude: diccnd, “»tătam: prins.a «vi 

Și vinătorul ce imitză ii 
Pe frunzuliță. un glas Strein; a TIE 
De vieleșugu'i se “ingâiufeză, a ta L 
De bucurie el este :plin.ii RE pr e 

e 

„O! „câte “lupte, câte Suspine, n: 
Tăcuta” nâpte wa ascultat ; De 
Câte pustiiuri de -grâză pline 
A mea durere: wa visitat !:.. - 

Ma vădut șoimul pe “malta. stincă, : 
A cării virfari Sascund în noni, -: +: 

„ȘI al lui țipet i în. valea- adincă -.; îi A 
Sa 'ntins dzarte indo tan ara 

Î
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„Dar nici: pustiiul, „Dică depărtarea, i 

“Gindiri cumplite n'aii biruit: + i E 

„Molifţi, brazi, ce port răcârea. 

Fi suferinţa mi n'aii. răicorit. ia. 

x 

"Te iubesc. astăgi ca maă nainte, 

„Ca în minutul cel încântat, : . 

Când că de peptuți tânăr, ferbinte; A 

Tremarând, fruntea'mi am _xezimat, :-: 

Minutu- acela n veci mă muncește, 

Ca o sentinţă e ?n mintea 'mea,; . 

De ating frunteami, simţ, că svieneşte, e 

“Focul din sinu'ţi arde în ca. 

Ferul ccl roșu care îl apasă, 

Mina crudimei pun osindit, - N 

“Moi adinci urme nică el nu lasă 

De cât amorul asfel. simţit. Ia i 

a
i
 

  

   



A mea durere trecut nu are;. 

Ea nict va: creşte, nici va scădea: 
Și fericita, dulce uitare . s 
„Ce crezi că cârcă inima mea, - 

* 

E acea, tristă, vie tăcere, - 
Care domneşte dupe răsboi, 

Pun câmp de grâză şi de durere, 
De , morți, de Chinuri, şi de nevoi: . 

"Unde un tată pe un fiii plânge; 
Unde: nădejdea tâtă-a-'mcetat; | 
Unde se 'nalţă, un fum de sânge, 

“Ca blestem jalnic Și necurmât! 

Mai mult Vatâta nu. poţi a face: 
„Asta e sârta ce "mi ai gătit; 
Singurul binc, singura mi pace, 

__Dupe amorul că am suferit,
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Când: dar o săi “puşti” jacca; o” inimă ihnita 
Când dar o să- mcoteso' aimâr ul: teii! suspin? 

      

Viaţa tac “luptă, grozav zic blind, LEE i 
„Îubirea vechuie chin. e era ini 

Din cani , desfitirai aici niște; o 

O singură privire. viața vâstojaşte it n. 
Cu lanţuri de amor! i Vo i
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Arhor care ad6rm me și legi.şi datorie, . _ 

__Ce gloria o stinge; ce nare nimic sfint: , 

Antonicii jertfeşte a lumi "mpăr ăţie, 

5 -Și află un mormint. 

ca Nu sunt patimi mai nobil, mai mari, maă lăudate, 

Mai vrednici să s apringă în inimi bărbăteşti ? 

„“Nădejdi, viaţă, cinste, simţirile "nfocate, 

“Femeii le jertfeşti! 5 - Pi 

“ 

A - , E 
= 

» Credi tu că pentru tine răsare, sait sfințește. 

Acel uriaş falnic, al Qilii domnitor? 

„La patrie, la lume, la. tot ce ntimeşte, 

“Nimic. nu eşă d dator? 

Fii lanţurile mele le sgudui cu mânie, ; 

Ca robul ce se luptă Cun jug neomenos, 

Ca leul ce, isbesce'a temniţei tărie, 

_ Şi geme furios. 
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Dar rana e adtncă şi patima cumplită, 

Și lacrăma de sânge, obrajii mei. arlând, 

- Resfrânge frumuseţea, icona osindită, - Si 
“Ce o blestem plângând! - | 

O văd gioa și nGptea, sâra și si diminca; La 
Ca un rănit de morte simţ în pept un fer greii; 
Voiii. să trag: ferul ese, dar insă cu viaţa, | 
Și cu. sufietul mei!



Âncă o-di cu tine, 0 gi de fericire ! | 
În dulcele” estasuri ce” simţ cănd te: privesc: i 
Âncă un c65.... un zîmbet... Adînca mea iubire 
Isvorele nădejdei mai mult nu. o „Iriinese,. | 

7 

Și srele mai palid. din di în di ina pare, 
Și cârdele vieţei. în peptwmi obosiţ | 
Se ru p! nici tinereţea; nici “scumpa ui sărutare,-- - 
Nu pot ele să. schimbe | ce. sorta a voit. .



. 

2 

Întore acum asupră ţi privirea ma i durer 6să, 

Ca. cel. din urmă-adio, la tot „ce am perdut: 

Din ceţa vecinicici, stea blindă, lumin6să, | 

Te a lucind departe, departe în trecut: 

r 

„Și tot ce n natură, obiecte şi ființe, 

Panorama de umbre, se, ntunec se strecor; 

Ilusia, mă lasă:.... și artă și “silinţe” 

"Sunt stavile zadarnică Pal sufletului sbor? 

- Aşi vrea numai € blând: înger, "ca, numele! mi să fie 

„Scump, drag. inimel. tale, _ades sl "repetezi, -. 

" Precum, ui „dulce sunet, precum. o. melodie - 

în inimă: remasă, din an „ce regretezi, 

Căci: „toatii-a- mea: viaţă i fu ea închinată; 

Căci alt de cât iubireați ca nu. avu ma, sfint; 

Căci tu ești încă, astăzi dorinţami. neschimbată, 

Şi visu'mi cel din urmă aicea pe pămint.. 

  

     



Ei - Ştiu că la povaratunt Şi “tu ai lut parte, 
Ei ştii că 'n suferiţair mi şi tu a. suferit, 
aceaşi: ne-a fost: calea: a unuia în nete . 

e __. Na fost acesta tinta; 'Sfirşitul pentu care i 
- Gândireami fără pieget i in munci am frămintat? 
Nu dobândesc resplăta dorită cu: 'mfocare?" 
Nu e acesta rodul ce eii''am 'Sâiniat Ș i 

Apoi dac al tăi suflet 1 am bănuit vro: “dată, 
Daca: nemulţumirea/mi “adesea, teza mâhnit, 

E vremea de ertare: : vecia. ne "mpăcată, | 
MB chiamă... cerul iartă, acelor ce-ai iubit. 

- De ce să. pling viaţa? în trista. prelungire 
Ar” fi vădut ea pote amoru'ţi apuind ; 

“Minciuna, calomnia, daii tainică isbire, j 

Lumina, adevărul în inimi înegrind.-
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Dar. „când. ia însuşi : mortea a n6stră, apărare, 

Când ncgră sa, „pecete, pe: gropă Sa "nsemnat, 

Ca martur. de „credinţă, chezaş de neuitare,: 

+ 
Păstrâsă : suyenirul;.acelut depărtat. |. : 

„ Valea, răsunătâre, a iului murmură, -. 

Veșteda, tâmnel. frunză ce flutură, în vînt, - 

Palida, lunei rază, puternica natură, . 

Îți “vor şopti adesea cuvinte” din mormint.. 
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„UN CEAS:EDE CÂND. ANUL. TRECU. 
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! Denannaati ' i 4 d 

. | 

Un ceas e de când anul recu.. : mă aduc: aminte 
„Cu ce nădejdi..zimbinde, „ce; dulce a. inceput: . 

Ce vie; salutare din inimă fierbinte,” i 
La priimit! ce s6ră!. de „anii atunci trecut. pi 

-Dicem: “»s'a. dus: ş'acesta,. o parte din.viaţă; . 
| >Dar gioa lui „din 'urmă -cu drag 'o pomenesc; iat | 
»Frumos apus vesteşte foumâsă dimineţă, n A 
Și anul: ce- începe tot astfel îl. doresc,e EEE RE
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“Așa 71 doream! în lungă, în Grbă neredințare 
Ei nu vedeam că. sârta zimbeşte -cu amar; 

Că vremel şi durerei găteşte» resb unare, 

"La vechile lor. drepturi uitate în zadar. 

s 

- r 

|  Schimbat,. nimic. "mu: pare; “alesele fiinţe,” ; a 

prieten altă dată, strâng astădi mina mea:. | 

De voia intimplărei mai multe din dorinţe 

Cu grabă împlinite putuiii-a le. vedea., 

- 

:Apol- unde: e real? de ce: şi cum... “cuvintul 

Om nu: pâte' să ştie: “afară * de câtre; n) 

„Ascuns e în adincură,. tăcut 'e ca, "mormîntul, - 

4 lar” martur: r:suferinţi mi' e: numai Dumnejeii. ui bul 

A!+daca'?n “astă lume ceva putea, fi "n: stare - 
“S'aline;. să" adormă un chin sfâşiitor, + 

O ştii, ar fi frăţiați acea mângiitore . 

E : Acel simțimont : tînăr” ce' eii îţi 'sunt; dator;-! Sa 

1 

  

 



ID scump- prietesugul! ice suflă: 0: emee îi 
Deprinsă al cunâște, născută al simți ; 
Și. dulcele săii: suflet, electrică scântee,: | a iri 

„ Mângie orce: suflet la” 'cară:: So inj a i 

- Ades, când sunt în luptă; cu “gindurile! -mele, 
Muncit dal suferinţei demon neimblânzit, | 
îmt pari un silf ce vine pe -raza unei stele, 
Din sfere lumin6se, din aer ” biilsămit, 

Apo negură, deasă lumina tunecâză 
- Fantome d'altă lume  şoptesc, „ME Încunjor;. 

În fie care şoptă o inuneă înviază, : 
în ochi' mol se confundă trecut şi viitor. Ia 

„Căci şti eii viitorul. "el nu n pâte; să fie. 
De cât ca anu-acesta, „Ca anul cel “trecut; 
Bogat de: chinuie, deşert de bucurie, 

Pustii firă nădejde, sălbatec Și tacut, 

TT



18 
. 

Ştejarul depe munte ce trăsnetu 71 isbește,.: . 

Stă încă în.picore, semeţ şi, neclintit; . : "2. 

- Dar inima 1 e arsă, și or cât maj trăește 

De nici o primăvară nu. pote -fi 'nverdit.. . 
. - 7 . - , 
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Dorită odată: era. a ut câtă, E 
„Pe când altă mină de el îngrijea; 
Dar! astădi se stinge, zimbireali em ... 

Și perde colora ce ochi icânta.. ui 
Sfârșitui cel jalnic îl va. cu "ntristare, NE 
„Căci ei pe viaţa puneam. un preţ mare,
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O singuri frunză acum mai pluteşte; | 

„Ea plânge atiiţea tovarăși de flori: 

Sreină, uitată, de ce mai trăeşte,.: 

Dece dragă fimnză tu nu poți să mori? 

Când piergi o fiinţă obiect de iubire, 

o lung să i viaţa e nenorocire, 

Cind florile-acelea în inânitmi. cădură, 

Favor ce meredinţă iei nani 'meritat, “ 

Treă tinere nimfe pe rînd mi'l cerură, 

Și mult se rugară... iar ei... nul am dat. 

mi pare că incă le văd, câte: trele, 

Jaluse, privindul în. mâinele mele. 

să vedeţi acuma di os cu putință 

-Acea pieţisă dorinţă Sasculi :. 

Că lor li se “cade, a mea "conștiință | | 

“Indată ?mi- 0. spuse, eii nu „gindiiii, mult. : 

Ca Pais cu „pâna acea “fabulost i 

Hotăriiiii buchetul: la câa mai fruimăsăi: 

2 
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„Dar atunci nevoe, atunci . greutate, 

Sii fac osebire, în zadar. am vrut: 
„Aşa din trei flutură. cu greii ochiul. pote... 
S'aleagă p'acela ce e mai plăcut:, 

Aşa trei gardfe p'aceâşi. tulpină, 
Frumâse şi alte domnesc în grădină. 

Vedend cii acâsta il luaiii cu mine; 
Cu multă, ? ngrijire-a casă 7 am dus, 

- ȘI limpede apă -şi tot ce e bine 
L-am dat, şi silința cu dinsul mi- am pus, 

Făcând ori ce pâte un om.sa gândâscă, 
Ori câte o mumă ar ști să găsâscă. 

Zadarnic dorințe, nimic vajutară! 
„ Din ora acea speranța-am perdut: 
Viaţa la mine îi părea amară, 
Știind cine! dete, cine "l'a cerut. 

ȘI palidi şi veşted trecu fării veste, 
“ȘI astă-Qi cenuşă, în mina înea este.: 

81:



Ea plânge atăţea tovarăși de flori: 

80 

O singură frunză acum mai plutește; : 

Sreină,, uitată, de ce mai trăește,.: 

De ce dragă frunză tu nu poţi să moi? 

Când pierdi o ființă obiect de iubire, 

O lungă viaţa e nenorocire, 

  
Când orile- acelea in mână cagurii 

-Favor ce credință iei n "ani meritat, 

„Trei tinere nimfe pe rînd mi'l cerură, 

ȘI mult: se rugar: 20 iar ei... nul am dat. 

Imi pare că încă le văd, câte tele, - | 

Jaluse, privindul în înâinele mele. a     st vedeţi a acuma dă 705 cu  giitinţ 

Acea preţi6să dorinţă ascult: i 

Că lor li se cade, -a mea, “conştiinţă 

“Indată mi-o spuse, că nu gindiii mult. 

Ca Paris! cu „pâna acea fabulos 

î
 

. 

Hotăriiti buchetul: la c6a mai fiimăsăi- 7 i | 

 



Așa din tr ci fluturi, cu greii ochiul. pote... 

“Dar atunci nev 06, atunek. greutate. | 
Să fac osebire, în zadar am 'vrut:. .. i 

S'aleagă p'acela ce e mai plăcut: a tai o) 
„Aşa trei gardfe p'aceașă tulpină, cp 
Frumâse și 'nalte domnesc în :grădină... ; 

Vedend cii acâsta îl luaiii cu mine; 
Cu multă ? ngrijire-a casă 1 am dus, 

- Și limpede apă -şi tot ce e bine 
l-am dat, şi silinţa, cu dinsul mi- am pus, 

Făcând ori. ce pâte un om sa, gândâscă. 
Ori câte o mumă ar sti să. gisâsei. 

Zadarnic dorinţe, nimic n'ajutară ! 
. Din ora acea speranța-am- perdut: : 
Viaţa la mine îi părea amară, 

Știind cine'1 dete, cine 11-a cerut, 
Și palidii şi veşted -trecu fără veâte, 

„Și astă-Qi cenușă în mîna mea este,
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Aşa dar sfirşitui veni din dorință; 
Buchet ca acela eii nu mai găssesc! 

Cenușa lui scumpă o ţiii cu credință, . 

Ce-a fost şi ce este. adesea gîndesc, 

Ei 'sufer. de mârteaii, da lui pătimire, .- 

Şi-a, fl6rei trecute păstrez suvenire.. --- 

m
r
   

  

 



  

  

De sgomot departe, în vesela vâle, - + 
A cării verdâţă ades am călcat, 

În. liniştea nopţei, privirile tale - 
Se - mal, se. aţintă pe cer luminat, 

De unde oar' vine, a, ta, reverie? 
"Ce. visuri plute în preajmă DN se joc? îi 

_ Admiră tu natura, a că armonie?! - 
Citeşti viitorul în-literă de foc? 
II
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Sai cauţi. departe o stea favorită, 

-Ce cred că asupră'ți priveşte zimbind? 

Dar. nu, e iistinctul d'o viaţă dorită | 

Ce no află omul aicea trăind.. 

"Căci sufletul nostru, ca raza: de sâre, - 

„Ceși are 'nceputul mai: sus de pămînt, - 

De şi luminâsă a sa închisre, 

Își află în cerură isvorul cel sfint. 

e 

D'acolo adinca acea, aspirare Mă 

„Spre bunuri ascunse, ce noi devină, . 

D'acolo deșertul, dorinți, întristare . | 

Ce "chiar: în plăcere, ades: le aflăm, a 

Un clopot ce. seră, Saude la, turme, 

Ce stă, reîncepe,. abia resunând, - 

“Ca, glas care mortea . e aprope săl curme .: 

Când 1 viaţa ncetâsă, treptat îngheţină; 

  

  

   



Un greer ce: cântă, o iarbă; 'Tăsura, i. 
Stut6sa pădure, 'perdute cărări, =.” 

„ Adinea murmură ce ?nvie natura, .: 
Ca geniuri. tatnici ascunse pin: floră; ;; 

N 

“Tot are un fermec, tot .este mister; ., 
Nădejdile nâstre, suspin, suferire,... e 

"Acolo în stele ca; n lumi .de lumină, 
- Sunt suflete, îngeri, ce cânt şi ador; 
Fiinţă graţiose ce blind se, înclină .. 
Cătindu'şi în lume tovarăşi lor, i 

Și când, stăpânită, da vieţi. mâhnire, 
“Te plimbi tu pe câmpul tăceri mchinat, 
De simți o suflare, Maui o şoptire, 
E glasii unui. înger. de tine 'mcântat, 

_10: 

pi 

“Tot mişcă, încântă, a n6stră gândire; i. 

pe ati 

Dorinţi' fără. nume, -se 'ndrept către” cer. ..
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De ce ânsă gândirea'mi se, mtârce cu durere: 

Spre dilele acelea? timpi ce: aţi depărtat, i 

Când pe urmele vâstie: tot intră, în. tăcere, : > 

Când ştergeţi plăceri, chinuri: ce omul: a cercat; 

Ond. inima “satulă: “de uri i, de iubire, “+, by: 

N'o mișcă nică: un bine, n'o trage: nică un dor, îi 
r. 

De ce singure nuniăi a: “vostre.- suvenire. 

Trăcsc cele iu Sin ca un nestins'âmor? li: 

Sunteţi voi-acâl sunet,'a, stâncelor: viaţă,” +: 
pă 

Echo, care trăoşte: în loc: meloctiit? tai 

-. 
da 

T 

Sai sunteţi aurora: care: știnisă ScG ini iii 

Din statua luă Mevinon “suspin nemărginit?: . 
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MEDITAȚIE, 

ț , „mi (II y ay 

ui Ca i i tea 

da Cei elit teo Ş 

Vara “Și apucă sborul, spre. țărmuri depărtate, 
- Al tâmnei. dulce săre, se plâcă la apus, 
„Și galbenele frunze, pe dlui” semănate, 

Simţiri deosebite” în Suflet "mă.aii, adus. : 

! Mn d 5 ! i ij 

I îi . i ti ! II 

ia ruj i “i 
„0! cum vremea cu mârtea cosesc fără, ?ncetare! 

Cum schimbătoarea lume fugănd o renocse! 
Câtă nerărginită pun ele depărtare, 
Între cei din morminte, și acei ce doresc!



Unde atăţi prietini, plăcuţi de tinereţe? 

Unde-acele ființe cu care am crescut? 

Abia ajunşi în virsta frumâsei dimineţe, 

Ca ca fâr” a 'se 'ntârce, ca dinsa ai trecut! 

Ce netedă, cămpie! Cum ochiul se uimeşte!!) 

Ce deşărt se arată, oră în cotro priveşti! 

întinsa depărtare se pâre că uneşte, . 

Cu ale lumei mărgini, hotarele cereşti. 

"Cât sânge aste locuri setâse ingiţiră ! 

Câte 6se răsboiul aici a semănat! 

Câţi veterani răsboinici mOrtea, purtând, muriră 

Pentru isbângi de care ci nu s'aii bucurat! 

4 

  

1) Câmpia Brăilei. 
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Îmi pare că văd âncă, resturnafi, în ărână,.. 
Pe 'ncreţita, lor finnte,, „stirşitul arătând, 
Dar. mal clătindu' ȘI capul, şi c'o murind mână, 
Ferul care le scapă cu furie strângând, ui 

do 

"EX nu gândesc la mârte, nu gândesc. la rel. 
EX nu gândesc la fapte, ce ?n viață ai „urmat, . 
Ci când sufletul sbâră, „când. „sângele ingiaţă, 

“ "Totă “durerea. le-este, că nu 9. ai resbunat!,., 

Paţin, nial anainte un monument. sarată ; i 
Să privim. „Dar ce semne d! ondre pe el Stat, 

„ Negreșit cei dia trinsul slăviţi aii fost .o dată: 
AŢI slava stă asupra, şi omul în pămint! - 

- 

„Iată, fără "'ndoială, o mare mângâere, 
O. voi, care un titlu Şun nume pismuiţi! Da 

Când tot ce e "nalt cade, și când. mărirea pere, . | 
Mărirea, înălțarea, la ce le mal doriţi? |



5. 

Din vremil6,' "trecute, “în: “Yeacuri viitore, - 

Un nume să “tesunie; cui slavă ă mpodobit, 

Să “trecă, peste: "vârste, şi peste - ani să “Sbâre;. Da a 

Acela ce îl portă cu de'a folosit? îi i 2 ii 

„A Când: masea” mtritatit, * 'Grabia?ţi sărobește; IIS 

Când” loc! de: mi Antuire ni este; nică. liman; ii 

Când “eur gi Ozav6; “furi asupra ' ta“ porneşte ia 

Spumsele Ti valuri. bătreiiul” Oceân: iri iii 

* 

Spune” mi i iţi pas atuncea, să știă de mai pluteşte 

Catartul: fără pânze! ce nu ini e Vajutor. mii PE 

| Si edi dâcă” pe 'unde se: ţine; se cliiteşte, - 

| Și dac ai fost odată, în barcă sai vapor 2.   
4 Viaţa e o 1uptă,, o drămă variatii 

Și actui cel “din armă în veci e. “sângerat: 

C
R
A
I
 

Moartea," încoroneii, “moar tea icimpicată 

Care în a sa „cale! pe nimini n'a uitat. 

  

       



aia, Y Â, intorcând + privirea spre: icre - -tiicute, ia 
Și nentetiit păncutul vădendu'l pustiit, ii 

- Vădend tot' aste: relejtitor! ile iptăcui ti 

De sârta omenire, din-sutlet man: mâhnit: 2 +2 

4 

Câte feluri de chinuri asupriti se adună! 
- Însă veţi cum speranța o *nșală nencetat? 
Cu o dulce zimbire vine, ţiind de mână | 
Ie6na fericirei. - Dai so priidi ... A scăpat, 

Astfel un vis “ţi arată o iubită ființă; 
Astfel cu bucurie voești si. "mbrăţișeză, 
Dar astfel umbra "uşală zadarnicați silinţă; 
Acum din mâini iţi scapă, acum iarăşi o vegi,. 

Daca în 'car tea sortei omu-ar ști să citâscăi, 
Să'şi alle fieş-care 'grozavul viitor, 
Cin ar mai vre, stăpiue, aicea să triicaseă, 
Când lumea ce de chinuri nodeştr tat isvor?



2 a 
Vremea d'acum, trecutul, al şti avem putere, 

Numai ce-a să se *ntămple noi nu. putem vedea; 

„Dar când ora. sosește, când nălucirea pere, 

Se. trage. deodată, „ȘI, Vecănica perdea. „i. | 
d   

   



  

  

- Peşteră, ntunecată, asil al. pocăințel, ai 
“Unde „omeneşti fumuri ca, fumurile peră, - 

Unde Eroii credinţei, Ca a 
Ai “murit pentru lume, ca să trăiască ? n. cert! 

. 

Tu care ai fost martur, Latiitea „rugăminte. , 
Ce se şoptia în, umbra şi în 'răcârea ta a 
“Cănd inima ferbinte,. e 

Viaţa de vecie în lacrimi o: căta, i ţ 
. 

.
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Daca bolțile tale, ce nu pot fi pătrunse 

De omeneşti suspinuri, d'al patimilor vint, 

Duc sufletul, prin locuri şi prin cărări ascunse, 

Departe de 'pămint, . - 

Tartă: cumplita “spairiă, ce in “simi'mi aprinse - 

Furi6sa. privire a fostilor părinți, | 

Şi altarul de piatră pe care staii întinse, 

Mădulare de sfinți. oz 

Fioroasa - răceali ce *nsuf a tatvedere, - 

Vecinicul intunerec aicea domnitor A a să 

Și grozava, tăcere, sii ae 

Arăt 'umbrele: morții. ce p intre !6s6 -shoii titi 

A 

> 

- 

Îmi pare că mă aflu în locuinţ' adineă; ' 

A unei grâzneci: iesme, te. sângiuri 10 „hrâmesc mi 

Și care de o. stincă, Si i : 

Pe călător sfăraină cun sbicrot sătănesc, *: “i 

ia 
me
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Saii în pădurea aceca, în care mat mainte, 

Druizii cei sălbatică jertfiaii pe osândiţi, 
Când, setoși de omoruri, treceaii de puteri sfinte, 
 Stejari "mbătrăniți! 

Aia cu toate- -acestea, religia” vorbește, 
Celor ce vor sasculte cuventul lui IIristos: 
Groaza cwncetul pere, și omul întălneşte, 

“ Poveţe de folos. n 

Viclânul. îşi desbracă aici ipocrisia; 
Acel căit se împacă cu ceru "ntăritat ; 
Aici. fapta cea bună visâză vecinicia. 

Ș'aştâptă, neincetat. | 

LE
 

Și omul care crede, şi i omul “ce aşteptă, 
D'o sfintii mângăere în.veci e însoțit; | 
Pacea va fi- cu dinsul; "el: va lua, resplată 

Căci. a. nădejduit. | 

"95 

E



Păşeşte lin 0 „barcă pe unda adormită! „. 
- Respect6ză-al naturei r&paos trecător; ; sii e Pie 

Inima mea de sgomot cu totul obosită, .... su 
Ca la un scump tovarăș sencrede Pal teii :sbor, :.. - 

Portii-mă ?n 'sus,, în laturi,: or unde vrei Și "ţi Place, 
Unde te "'mpinge vintul,. sai. unde tu; doreşti ; 
„T6te ? mi sunt Wopotrivă, dacă mă ducă în pace, 
Dacă cu mulţumire -vedereami rătăceşti, CI
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Voi cunâşteți, o unde, cu cătă bucurie, . 

De ce sfârșit pornită, cu ce cuget. curat, 

Barca mea tot dtuna p'a vâstră *mpărăţie, 

Ca 'mtwale ci coprinsuri jucând sa preumblat. 

pri 

Îngițiți pe. tâlnaii * a căror îndrăsnclă, 

Cu trupuri sângerate; cu morți. vă otrăvesc, 

Ce. întocmesc complotură, și fără de sfiială, 

Apr6pe de perzare, ucideri chibzuesc. 

Însă melancolia, “amorul și: plăcerea, îi 

Priimiţile vesel-ca'pe ai vostri fă: - ii 

Fii „vă cunosc : mărirea; cil” vă slăvesc puterea! : 

Când alerg p'ale'vâstre mult :umede, câmpil.: +: 

Ia Din: rătăcitami” barcă, “:ce-o' las -la întîmplare; 

Ochii. mei către cerură uimit: îi, ațintez;. e, 

-Seninul lor însuflă sfială și inirar6; e si 

Ei mă rog: în'. tăcere, :virs' lacrimi și: mă merez.:!.. 
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| Cerul o să :ne-ajute, dlicea a: mea. Mit 
EI până acum tace! Să wo fi ascultat ?:. 

Și pote frumuseţea a o vedea mâhnită, : 
„ Aducendu” drept; jertfă. suspin, mcincetat?. Dai 

Dacă: întraste câsuri de vie desfătâre, 
Sar afla lângă mine. . . minut dumnedeit 
Vicţa nu stă în (ile, ș și cii cu 'mcredinţare, . 
Câtă "ml rămăne-aș dao, "mi aș Jice: Am trăit, 

Mergi, mergi ușdră, barcă, în dreptu celei stele, 
Căria ? i am dat nume. ... un nume ce slăvesc, 
Nume ce'm infocarea închipuire mele, 
Pe strălucitali fr uute, îl văd și îl citesc, 

Acolo te. opreşte, acolo privegeză, 
Cât, raza ci asuprălţi Şasuprib mi va- zimbi ; - 
Când va peri cu n6ptea, atunci te depărtâză, 
Și iar cu nâptea 'vino la diusa a privi.
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“Până .când! fericirea, atâta așteptată, 

Îmi va resplăti vâcurt trecute cu amar; i. 
Dacă şastă speranță, ca altele "'nșelată,. Ie , 3 
W'o trece:ca speranță, şi n'o fi. în zadar! 
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Gindiri „religidse Pa. lui Apolon fl. 

Î o. ii IDEI ' 

, 

MIEZUL, ori: Mă | Pai rii 
îl Pi ai 
i N ; Pi 

, 

+ 

„Aici. p'aste ruine cu mândre surenire. aa 
Privesc cum orizonul se umple de făcli, i dea 
Cum luna in tăcere; Sarată să inspire + | io i 

Când tot dârme „n natură, când tot e.  iviştire 
Când numai e mişcare în. „lumea, Celor vii, 
Deştâptă privegeză a mea , „tristă gindire, ;- 
Precum: 0 piramidă se. „nalţă în „Pustit; A 

11 

ar
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Ai mei. ochi se preumblă pe deluri, pe. câmpie, 

AL meii soffet se "malţă pe aripi dun foc sfint, 

în sboru se rădică la pârta de vecie | 

Căci nici o Legătură nu are pre păint. 

"Speranţa mea, “din „lume de morte se precurmăi; 

Trecu ca precum trece! un fulger pintre nor; 

S'a şters precum se șterge a vulturului urmă 

" Când spintecă văzduhul -în falnecul săi sbor. 

N 

5 
N 

De când: per du părinții trei cr nă în tr cgi trecură 

Trei erni, :căci! după erni viaţami socotesc, ii 

Căcă gilele'mi ca.iarna de” viscolse”! mi fură 

Copaciu din mezul oii co” “vinturi "îl 'clătesc 

“ Frumâsa, | primivarii- acuta, se dribeşte 
A “Ta carui: să. înhame pe! izefiri ' ușori ; ” 

-P ăşaşte, şi pe urmii verdâţa se iv te 

Și cer rul se > deshbiacii de! vtoroş i nori. 

  

    
î
n
c
a
 
a
a
a
 

 



e 403 
Zeirul printre frunze misterios suspină, 

B limpedă orizonul şi cerul luminos;.. 
A riurilor şoptă. ., . Dar unda lor e lină, 
Iar sufietu'mi e ?n Valuri, n'am s6re seninos, 

Căci închinat” durercj, amara mea, viaţă 
D'atunci e pentru mine nisip neroditor, 
Ce vara îl usucă, ce iarna îl înghiaţă, 
Pe care flori nu află sârmanul călător. , 

Liisat streini în lame, lipsit de ori ce bine, 
Vedend că numi rămâne plăcere pe pământ, 

„Vegâna gilele mâle de suferințe pline, Do 
Puiii mâna pe a lea frunte şi caut un mormânt, 

Li 

Puciniă vreme. încă şi glasu'mi se va stinge, 
Și inima, da bate în pieptu mi va nceta! i 
Atunci fără ndoială; ci sorta, voii învinge, 
Și a vieții taină în morte voiă afla.



e BLISA. 

Spune'mi scumpă Elizo, ce este fericirea 9. 
Pe ce ţermură Tesare, ce loc ii e plăcut ? . 

_E veche ca. pământul,. îimpodobesce firea 
„De .mult, saii de odată cu tine s'a născut? 

Am cătat?o - n pustiură am căulat'o ? n “lim, IN 
Am cătat?o: pe “deluri, pe: munţi și pe câmp; 

"Am cătato ?n deșertul eho a “unuă nume, 
Pe. valurile măr, în titluri bogății. ! 
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„ Zadanică, silință,! Fericirea s'ascunde ; 

Fără, folos pe urmă vedâm că ostenesc; 

O, chiemam. cu ?nfocare, dar nu vrea ani iăspunde: 

Te. întilniiit iubită, şi 'n ochiţi o-găsesc! - 

Veeţi aceste. Tocuri, aceste stinci ropâse ? 

„Vedeţi pimentu-acesta de “toț nelocuit ? 

Ei bine, aică tâte mie îmi par frumâse ! 

Mai multi de cât ari unde aică sunt fericit, 

Eliza .€, viţa, ce tâte 'nsulfleţeşte; . . 

Zimbireai e. corâscă,; privirea ci Amor; 

A sa, dulce. sufflare, ast aer, vilsimeşte, 

Şi grațiile, nt” însa văd, o, tentă sor, N 

- Daca . ar: fi pământul. în „vechea ; simplitate, 

Când. cea Mântţii femee în. Raiii sa pomenit,. 

Frumâsă, m podobită cu darurile tâte,: : i... 

Și nobila” icână în unde și-a priviti. i: 

EL 

9 
m
p
 

  

 



"Negreșit.:că, - Elisa -de sine încăntată, :i i si 
Vegându'şi în: fântână atâta; frumuseți, + 
Tovarășelor sale: »Veniţi le-ar. 'zice 'ndată, 
sÎn cristalul acesta minune - să vedeţi. aa a 

» Voi sinteţi. prea plăcute, şi dulcoai:x vă: privire, 
»Inima mea. 0 trage, 'mi:6 :drag să: vă, ascult: 
»Dar văd. colo în apă, -un -lucru peste' fire, : 
«Uu chip 'care'vă.: întrece; imi! place Şi may: mult ! 

| Până nu o vădusem, pân':a nu o cunâşie, + 
Eram de nopţi, de dile, de: tâte desgustaţ, : 
Timpul ce-acuma.. sbâră;: părea: că se târaşte, Dă 

"Anii ca o povară. grozavă d de purtat! ID IRa 

Vântu: "m părea suflare: zadarnică” şi reco;: 
Cerul ca: o .cârpie de care sunt situl; * -:: .. II 
ho. numai” un' sunet; ce. fină folos! trebe; 
Aurora o rază. privită îndestul. '- 

- 
oiȚ. 
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Dicâm: O gi ca. alta, și tot. același S6re!: 

“În lume vedeam chinuri, pe .cerură vedeam” nori. - 

Le privesc! cu Eliza; totul' schimbat îmi. pare, .;,: 

„Cerul este cu stele, câmpiile cu flori... -; -.: : 

N 

Îi 

Aurora 0 Nimfă -de sâre prea iubită,   Se destâptă, ş în aer alunecă zimbind: 
„Do cele dWântti ore, d'ai sti fii ocolită, 

La s6re .că-o urmâsă cu dragoste privind. :: 

Defirul o ființă de me făcătâre, . 

Care către cer duce suspinuri omenești; .. -..: 

“Eho o geitate la chinui simţitâre, 

Ce repetâză glasul. acelii ce. slăveşti: 

N i € 

Când „tăcerea FElizil, îmi. spună a ci iubire, -.. + 

"Când mâna ei mă stringe, când ochii imi vorbesc; 

“ Când lângă. ea, uit, lumea și numai am simțire, 

De cât pentru minutul în care o privesc, 
.  
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„Dic: »Viaţa este scurtă, și fericirea, trece: - 
>Spun că plăcerea 'stinge făclia lui Amor: * 

„»Dacă iubirea nâstră e salbă Sfirşit rece, , 
»De ce n minutul acesta, de ce acum nu mor?% 

4 

e
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„Acesta este ora... :saii cel Pugin sosesce, 
Dar ea unde să fie? De Ce nu se ivesce? ... 

Minuturi fericite sunt dre de: perdut? + 
“Pârte pugine omul. în viața, lui are! - SE 
"Se audi un sunet... Să ascult... mi.se pare. 
Nu e: nimic; 0 frunză în. vale a căţut,
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»Nâptea în -aste locuri n 'are de loc tăcere; 

Totul se mișcă, umblă, dar tâte sunt părere; 

Vântul, umbra mă 'nș€lă, când cred a -o vedea. 

Luna aci siarată, aci iar se ascunde: - 

Abia pâte o dată întunerecul pătrunde, 

Și norii înainteii se pun ca o perdea. 

»Pote că și ea“are o. tahiică "atâlnire, 

Pote că stăpânită d'asemenea simțire, *. 

Pișesce nvăluită în umbra unul nor, ' 

Chiar în acele sfere care aii ceresc nume, 

P6te-amorul domnesce ca aerul în lume: 

Cu ce drept omul: singur să fie simțitor ? 

+ 

>Nu sciti, dar. la atâte rele. nesuferite, 

"Ce _asupră 2, adese se par'a: fi! unite, 

Singur amorul' este: isvorul fericit, | 

-“Ce „fără încetare: m'adapă cu uitare, 

Ca. undele vestite. fontănel de mirare, ă 

Prin care morţii uită, că m lume aii triit. . 

  

 



Pile nepreţuite ale, copilăriei, . Re 
Tovarăși ai vieţei,. şi fii at bucurier! Si 
De mi ar fi „ertat:  astăţiă „a cepe să trăesc; . -; 
Câte "mi-a dat amorul, minuturi, „ore bune, - 
La un loc adunate, cu voi să, se "mpreune, | 
ȘI din tâte. 0. scurtă. Viaţă să "'ntocmesc! .„,j:.: ii 

M aşi duce unde sbâră 4 atâtea rondarale, | 
Când viscolul începe, când vin vremile rele; , 

' d .. Pe. pasurele verdeţel ca ele miăș ivi, e 
„Din loc în loc aș trece în climele sine, 
Unde sunt alte stele, şi ceruri mal senine, 

. Dar iar n moș ; întârce când firea ar zimi. e 
+ 

'»Sătul de mari nimicuri ce nu daii fericirea 
Cătând în viață, pacea, şi 'n pace mulțumirea, 
Ca riul fără nume, aş trece nestiut, | 
Or cât de mic e templu, dar tot îl: locueşte, | | 
Acela, ce pămentul şi cerul stăpineşte : 
Numai pentru a lui slavă şi omul s'a născut! 

7 

> 
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>» Nădejduesc într tiisul ;- “el “pote” sti arte, 

“Un drum fără, primejdii,. căr iri nescriiinate 

De asupriri nedrepte, de" cursă vieleuasol. 
„ti ii fi 

, 

Din frunza, 'ntunecâtă a pădurii vecine,” 

Se întinde o umbră... cineva parcă vine.. 

Părere 'mciălătâre șacum mă amăgesci? - 

Dar ni; văd 0 “finţă,. .. „spre mine naintest 
N i 

“Să marăt... de vederea! ml. ea. nu se spăla 

.. 

a 

tntâsă, 

Un strein pe aice sfială îr avea. 
e îi 

Ea păşeşte, ia seama... « G aug. că şoptește, SIR 

„„Negreşit e - femmce .... Ce dice? MS numeşte! 

Peptul, inima 'mi bate: Acesta, oste ca. 
N iN , a 
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pa up , Pt pui ri 

- 
N 

Pe 
Th , E , ii iu Inima'mi e ?ntristată, a 

Și 'n. lacrimi înecată, O. ii 
La fericiri trecute gnăește în “zadar e 

Plăcere, mulțumire, . 

po. 
d 

. ? 

rii 

Viaţă, fericire, |, a 
Le-am: gustat: A lor lipsa acuzi [i o simţ: am ar.



u6 E 

„Acele dulci suspinuri, 

Cum se. schimbă, Dă chinuri, | | 

Și bucuriea n6stră, în otrăvit venin! Ie 

Cât tii dup'atât bine! 
Aşa furtuna vine, 

„- Când sârele zimbesce, când cerul e senin. - 

Adio! Nam envintei pi e pi: 
Siţi arăt tot ce simte, 

“În asfel de -minuturi, mâhnit sufietul mei. 

E o durere mare, 

ȘI suforinţi, pe care 

A le simţi pocii numal ale: “deseri. "mi e grei. 

A! cât de mult amară, 

Viaţa o simi pară! | 

Minuturile secoli. o să, le „socotesc. Da 

„A or .căreă' di rață, a 

Nuoi lacrimi o să vază, 

NI LIRE 

Când pe streine ţermuri strein o să trăesc! 
dai re, a 
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ia Spune” mi însă iubită, 
Când inima ţi lipsită, 

un credincios” prieten, cu el nu va mal, si 
Vei putea uita: tâte i i i 

Plăcerile gustate ? a bat 4 
Ri
 

D
a
m
 

iz Siijirăa se' va: stinge, şi il vel” "mai dori?” 

Astă lege obstâscă, i n m 
Se cade se "ngrozâscă i tat 

Amorul: câre “vremea atâta: 11 a ntre” 

În ce loc, pe ce cale, iii e 0 ina ut ia 
Călcând pasur'le tale, ati mur - | 

Vel avea , drept a gice: Aid nu mia iubit? mii 

s* 

Durerea cea mat mare 

Nu pote să omâre: 
P'a „mea, care- -a. ntr ccut!o? Dar tot nu pocii să mor 
„A! de % maj. ținea minte, 
Atâtea jurăminte, i 

Îmi vei păstra, pâte, o urmă: de amor!" 
, - 12 

“ASTiTO3UL PADAGOLIG BUCUR: su) 

CI NTECA    
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EL : E 
Când .sâra tu. vel merge, | E E 

Pe câmpuri, a culege îi p îi ai Sia N 

Floră tinenă, ca și. tine, „ acoperi, fruntea, ta, i. | 

Daca din întomplare, AER ua 2 

Vei nemeri 0 flre, E tzara ct i 

Ce portă | un. scump nume, celt ic: Nu, mE, uita: 

- Atunci, atunci gândesce i 

“De mine câți vorbesce. za Di AI a: 

"Asta 'mi este: speranţa, Şi, Vasta mai tritese,; 

Ei tot cred că e fire, ui 

Acea, compătimire, pa taie: 

Ce inimile. l6gă cu lanţul, sufletese, ua pai 
a 

AD ata 

” - «d ti     
' îi 

ț „ cos ssui i HR 
- a 

. Pr,  



ȘI câsurile repeili, şi scumpa ta: zimbire, + 
Cu 'sufflet, cu, viaţa sunt gata :să; plătesc. 

“În valurilă acelea de: lame încântată, 

în: care. ne- am găsit, . 

În vesele cadrile, în sala Iominată, ar 

Stam singur. şi mâhnit. 

ate ( pieri 

TB MAI VEDUL ODATĂ 

„Te mat văţr odată fiinţă de: inbire, mit 
„O angel ce slăvese! îi tii 

ar 
i 
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N
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e
 

eg
 

a
a
a
 

a
 
a
 

a
a



20. Da 

Plăcerea, frumuseţea, podâbe. felurite, 

"Pot era în zadar; 

Ele nu pot: să vie sințirilă amorţite 

Dal -patimei amar, 

Bucuria ce. "n re mină trecea, cu „re e june sjmă ml , 
a: 7 d 

Trist, rece mă “găsia; că 

Și mă gândâm la timpul! care în veci n! apune 

În Suvenirea mea. - 

Atunci intrași D'odati, de pe 'a mea „Vedere... e 

Se rădică un nor: o 

“Te presimțiiti ; Îmi. spuse. ata, apropiere... ia to 

Uu aer de amor, i iii > -, 

Zanbila primăverii” aşa ea ne: împarte . i S 
 Desfătător TirOS, | ui 

Aşa dulcele suflet. se simte de. departe, za 

în aer răcoros... ri aa 

e
a
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e
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e
a
 

  

 



  

o Core tz, iar Și inimile n6stre, Şi ochii se nt Iniră,; 
| Simţiiii ce pătimești; 

2 
“ "pi 

a... .. si 
“4 f : Un zimbet trist ? ni o spuse; ai tine în zimi, 

.. Puterile cer eşti! 

„ Veguiii peptul tău tâniir, Dita d de! turhnirăre, 
Subt Vll + „ce e Săla; - m îi a 

21 2 

„pitt: = ij 2 sp ” Vot puterea a. ” sa 

pu. i EEE „i M i , i ia ve ai i Dar « cum, se, Stricorară. delirul, “fericirea +. ini 
"Ce iute, ai, trecut! 

Mintii iesi Jalusă. da mei, „bine, făcu, „nenorocirea. Mae a 
Uu semn, și te-am perdut! 

  

Lt aa Di, E nat] i . îi 3, si 

rs) Multe rele d'atunce am suferit, iubită! - | | 
az m e ' Malte am ' pătimit !- n e 

Sârta mea credineâsă Ra urai ne c'niblănzită, 
Din sborui s'a, - oprit.



“Viitorul în ochi'mi. îşi perde nălucirea, e 

'Tote mă “obosesc; i 
Tu, îmi. erai „speranţa, tu îmi i inspiraă gtndirei, . N 

Ta făceai să trăiesc. | Ia | 

1 

Roua buselor tale sufletul . răcoreşte, 

Dă viaţă și plăceri: . .   | 
Subt. umedele' fi gene, e un foc ce e topeşte. | | 

“Tot telul de dureri. i, i 

A 

| | 
, Dar depărtat de “tine, ce pot simi folosâscă, i 

“ Lumea şale ei Dunuri, Şi or ce: aş avea? ” : 

“Pustiul unui sufflet ştiii ele să: "uplinescă?. 

„Pot saducă trecutul, pot faee- -a te vedea? i - 
B Pe “7 

st, at ți 

Pot să întârcă timpul. ş acele ore sânte 

- Care “sunt. al „Si dar, Pi 

Ga să mai vers odată o lacrimă. ferbinte -   Pal inimi: oltar? . RI 

. .  
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Za, ir 

! berii ra 

ia a > 

- „e it ri II tea 7 

- pri pă ii 

pi ot 

DE CE SUSPINI ( 
iri Mi ape aa 

a r 
- ” cs tr IER , 

2 ri i 

Ă . n] sp 
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Și cum pociii apr: răspunde? 
De ce mai întrebat? 

„E ştii cam suspinăt, - 
Dar taina mea e tristă si, va a se. ascunde. 

Să die, "că ești. feumâsă, n [ a 
"Ca visul de amor, . 
"Că pasul tăii uşor. Di a 
Abia se însemnâsă 
Pe iarba 'mlădiosă; - 

1 - a.
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Că. chiar privighetârea 

Te crede. trandafir, 

"Că, dulcele zefir. 

Sărută cu plăcere 0. frunte sragideă: 

Că, forile grădinii | 
Cu pismă te privesc, _ 
Și închipui: se' unesc, :.-i vii, 
Cu gragie cerâscă, gardfele și crinii; . 

Să die Cacestea tâte _ 

ME fac:să pătimesc,. 

Săți. spuiii că te slăvesc, 

Că ochi! ţi îmi insuflă suspinuri întocate, 

Cadinca mea iubire, n o 
a e i Titi ir lia 7 a 

„Dar nu „voit -săţi deserii 

- Amorul mei cel vii; . | 

Las inima săţi spue a mea nenorocire,.! 

Mă . pa 

a . i : strai ! ; a 

iai i > 

4 -. 7 

tă ! Pa: 

  
a
 

a
a
  



  

Dar plângi! Zefirul astfel fără. cuvânt Suspină ;. 
T6tă lacrima, ?n ochiți e un. măr găritar, aaa 

. - 

7 

| pp 1 bin, PET 
a pia ii a 

zi i ir 
, y 3 :., , ju 

i „A 

„ MÂANGHIÎBREA 
tiger ie cae a ata pic „ 

0 UNEI JUNE PEM 
. Ei p. DEI A „i - 

TA i pare pt 

si aj tt pa) 

De ce. urești. viața;, tu, fica armoniei? . -, .. 3 De ce. dintr'al. tu suflet speranța Al gonit? ci, Care. dureri” ascunse, . Vrăjmașe. bucuriei, zi: A virstel nălucire și Visuri, l-ati. răpit... Ta: 

„Tu nai : deşertat cupa: ce âncă, este plină: =: 
Tu:nu ştii „deți ; păstresă - otravă, “Sali nectar,..... 7
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„E nu voiii să adaog a ta melancolie, 

S'ățI sugrăvesc icâna durerei omenești, 

Să desfășur în ochiţi a mea copilărie, 

Ca osândă, de m6rte în care să „citeşti; 

“i iri ri | Ie 

Seţr. arăt inupre egiuru'mi un larg cere de morminte, 

În care dorm fraţi, rude, părinţi ce mail iubit; 

Să, vedi ce e durerea, să-vedi Wavâm cuvinte, 

Când chiar de 'provedință ne vrând mam indoit. . 

- 

ui Să vezi apol în lume cumplita răutate ini 
Otrăvinâwmi -ani, zile;* chiar umbre de plăceri: zi 

Să vezi... Ah!:atuincă numai, atunci al vedea pâte» 
. i 
ba Câte un singur 'suflet-coprinde ?n el: dureri! 

E 

| “Lumea: mă crede. vesel, dar: astă ' veselie; 

“Nu spune-a: mea: gândire, nu marâtă;: cum: sunt! 

„E hamăide pod6bă,: mască de bucurie, ti 

„ȘI mâhnirea *mi''e 'numai al inimej vesmânţ : 
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e
 

a
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Dacă nu. după gile, ci după suferinţe „n si 
Ni sar socoti - "versta,. ştii mare Dumnegeii, -— i] 

„Pentru. care. ani, secoli, şi lume și fiinţe; -::. aur: 
Nu sunt nimic — ştii singur:câți ani aș avea -cii':. 

o 4 A 

A mea: “credinţă. ânsă,.nu' este âncă: m6r nt; 
„Mânghietor: tovarăş ca::nu m'a părăsit: . ital 
În umbră, îmi deschide a veciniciei ir, il 
Î negura mâhnire ades': mi! a răsipit, e 

Dar tu, căriy speranţa s'arată aurită, 
Tu cării viitorul 'păstrâsă năluciri ; 
Când tânăra ta verstă zimbeşte inflorită, : 
Când nu ai nică o cordă a inimii isbită 

De viscolile lumei Şi. de nenonociri, i 
„Mânghiete copilă, şi simte - mulțumirea 

- Gare o "nsuflă daruri ce firea ţi lea dat; 
Fii când te-ascult, uit tâte, uit. chiar nenorocirea, 
ME aflu ?n altă lime uimit şi încântat. 

Subt, degetele tale,. în sunete- -argint6se 
Clavirul când resună, când dulce. preludeţi, . 

“ Deştepţi în al mei Suflet. acorduri fior6se, 
A patimilor stinse, cenușă înviedi.. |
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Talentul, frumuseţea; 'adesea pătimește;: Si 
De sârta. 'cea; comună: şi tu pote să ţii; se ti 

„Dar veqi drâpta natură: cum te: despăgubeştet 

Glasu'ţi este “esența 'cereștii melodii. :-. : 1- i. 

Desăvârşitul bine nu'l :pbte-avea : : Dimântal să 

Ce mări feră italadluri, ce inimi fără chin? . 

Omul este:0 taină. caie-o știe mormântul, - 

 Feemea e un. Ânger, vieaţai -un suspin; i. 

, 

ae bee e e pa stŢ 
Di) .. pie lia Ta nds ma 4 1 LII , . 2 
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ia | zi, zip 

o MULIPUMIREA, | 

- _ co anării 

„Aşa! Îmi trimiți daruri iubită copiliță; : > „ii. 
Abia; eşti, de:o palmă şi vrei să te Slăvesc!: -.. 
De ochii tăi a 

În, limba armoniei îţi place să vorbesc?.. . zii 

7 

Ei nu știti ce .oş. face. dai fi, mai, măricică, . .. 
„Ei nu ştiii ce aş dice, „nică cum te-aș fi. câ ntat 
Dar ştii cu "ncredinţare, Caș cere: fâră „frică, -.. 
Drept plata, ostenele,. un: dulce. sărutat, sp 

a 2 

Ibastri, de mica ta:guriţă, sii: sii 
pa.
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“Acum însă, adio dorinți amăgitâre! 

Cu astfel de monedă eti m'o să fii plătit: , 

Când tu pe scena lumci vei fi veselă fldre, . 

De ani, dureri, de patimi mă vei găsi slăbit: 

s-a. 
rr ez 
fe : i 

. td . i. Ra 
r. 

Parcă te văd, frumsă,; de fluturi ocolită, 

” “Sburdalnicei lo trupe cu crație gimbind ș 

Cununi modestie pe fruntâţi împletită, 

A inimilor tineri slăvire priimind 

3 

Ştii bine cal: mei suflet e'sânt, nu'mbătrineşte, “ 

Că aş putea şatuncea să'ţi spuiii că te iubesc;'. 

Dar tristă rolă jocă, un 'sânt care trăeşte -..... 

În nişte vechi .ruine ce-abia' se. sprijinesc. -.!. +. 

. 

A cel puţin, copilă, -atuncă aduți aminte, 

Ca n l6gănwți adesea te-am bine cuvântat; - 

„Ascultă: cu 'răbdare trezitele'mi :cuvinte, 
Zimbeşte'mi câte-odatăi,. şoiil fi îndestulat, 

„ps 
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“Ear daca vre un june, în dre capta jalusie, 
Se va mira atâtea nemeritat favor, 
Dii! ăsta mă cunâşte din mica. mea _pruncie, 
La tot ce simţ, cemi i place Sarati simţitor. 

A fost în casa nstră, la. or ce intemplare, 
„ME mânghiea adesea, îl știi de când trăesc; | 
Cu tată-meiă odată el deșerta -pahare, 
De mult aii fost prietini și âncă se iubesc,



Sa. 

7/7 

- NINA. : 

! : Îi | „* 

După atâta cochetărie, ;.... ie 
Și necredință și viclenie, , “+ sa 

În. sfirşit, Nino, simţ că. trăese, pr 
i Inimi “astăgi. e isbăvită, Să 
Pacea, sclavie: nesuferită,; - E 

ir 

- Dat: mult asuprămă nu m amăgesc, | |
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Nici ale_mele lacrimi trecute, 

Fără de pismă, acum de tine -- 

| Sa stins în mine flacăra t6tă: 

Subt o mânie neadevărată 

Mai mult amorul nu e ascuns. 

Daca în lipsiţi eşti pomenită, 
Saii înaintemi de ești slăvită 

De turburare nu sunt pătruns. 

Ei dorm în .păce! fără de tine; 

Când deschid ochii, când dioa vine, 

Nu eşti. dorința'mi cea mai Wântâi. 
Nu'mi mai însufli nici. o gândire; 

„Fără plăcere, fără mâhnire 

Te las, te "ntimpin,- mă, „duc când vii. 

Nici suveniri dulci și plăcute, 

Na pot a: face să te doresc.” 

Cât'mi- ești de scumpă poți vcdea bine: 

Chiar. cu xivalu mă pociii să, vorbesc. 
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e 
e
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Fii cât: “de mândră; fi neupăeată, 
A ta. mândrie e ne'nsemnată, 

Ca şi blândeţea ce ai avea.. -: i 
Nu'mi. dic nimica vorbele tale, :-+ 
Şi nici chiar ochii nu mai ati „cale 
„Ca să pătrundă n inima mea. : 

La al ui zimbet, Pa ta: mânie, 
A mea mâhnire sai. bucurie > 
Nu pot nici creşte, nici a, slăbi. - 
Cringură “stufos, peşteri tăcute. - 
Fără” detine îmi sunt plăcute” : NE 
Și iâr cu tine pot a num fi. 

. 

- - 

Tumi paul feumâsă câ altă dată. | 
Dar. mal mult nu 'eşti Nina ce-o dată 

„ Desevârșită, eii' o vedeam. a 
Drepta gândire ce târdii vine. Dna 
Ag mă învaţă și VEd în tine 
Gr reşeli ce 'graţii atunci numiam:
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Prilej:să scape când a găsit: ; 

“Când. sărobiii lanțul robiei mele, 
Dâmne ! ce lupte, ce chinuri. grele! 

În mâna morței credem a. fi. :. - 

Dar în 'nevoe, când omul arc, :;. 

iCorajă statornic, pentru scăpare 

Ce răi ,nu.pâte a 'suteri?:, . A 

Așa din cursa primejdiţsă, ,. : 
O păsărică simplă, fricosă,. ..... 

Piergdendu'şi .pene,-ia măsuri bune . 

Și 'nvățătură de 'nțelepciune, |... 

Să se ferâscă de ce-a păţit. .; .- 

“ "Tu credi că pote tot te sliveşte.. 

"Acela care, âncă vorbeşte. îi 

"De niște chinuri ce, a.cercat;, .. „i 

„Dar însă, astel scăpând. din mare. 

Corăbierul,; fără ?ncetare.... ;... +. 

“Spune ? n ce, valuri el, Sa. aflat. | 

7 

    

 



Acel răsboinie ce biruește, 

După isbândă ne povesteşte 

Prin ce primejdii el a trecut; 

„Şi robul liberă, după robie. 

La toți arată cu bucurie 

Lanţul în care anni a zăcut. 

Îţi arăt stareami fără sfială ; 

Vorbele mele n'aii, îndoială, 

Că sunt zadarnică să nu gândeşti; 
Și ori ce ai gice făr' osebire, | 

De loc nu'mi pasă, n'am mulţumire 

Să ştii de mine ce fel vorbeşti. —<€ 

Nici frumuscţea'ți prea lăudată 

„Nică viclenia'ţi n'or găsi ?n dată 

Amorez asfel cum mă fălesc. 

Te pierg, dar sorta! mi rea, nu îmă pare,:- -- 
e 

Căci, eii o altă inșelitâre i 

„Mal cu lesnire pociii, să găsesc. 
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1") : | sp ! | 

CÂNELE SOLDATULUL..,., 

Rănit în. răsboe, soldatul ciiduse, ...... 
Și n puţine qile chinuit muri, * a 
Departe d*o mumă care „îl crescuse... . - 

Și care?l iubi! i ta 

a 

" Sârman, fără rude, pe. ţermuri, streine, . . 

Navea, nică prietini, nică un ajutor ;,. 

Nu era, ființă care; să suspine, a 

“ Pentr? un trecător!



,- 

N 

Singurul tovaroș „de nenorocire, 
— Singura-avere, un câne iubit, | 
Şedea. lângă dinsul, şi ?n mare mâhnire 

Părea adâncit, 

Acum: tot. e “tată, pentru îngropars, - 
Acum ridic trupul pe mâini de soldaţi, 
Onori hotărite acelora care 
Mor pentru: *mpărați. 

1 fruntea paradi cânele porneşte pi 

„Din ochii lui: pică “lacrimi pe pământ, 

„Ca un: iubit” frate, el îl. însoțește îi 
“Până la mormint, a 

. 

Aci se opreşte, aci: se. așădă, ie iei 

“Nimic nu îl face a se: depărta: 
Aştâptă să “1 strige, crede co săi vadă. 

„ Când: so: deștepta! a iii 
Î 
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EI 
Câte- odată cârcă pâtra 'so ridice, 
Câte-odată latră dup! un călător, o. | . 

"Coprins de durere: Vino, par car dice, 
Sămi dai „ajutor, . | a 

„Apoi când streinul de milă voieşte 
A” trage do parte, și hrană ai da, 

„El iși plecă, capul în pământ: privește, 

Și nimic nu va! - 

De două ori :nptea, cu umbrele sale 
Emisferul nostru, 71 a înv ăluit, 
Și sărmanul câne “din locul de jale, 
A fost nelipsit! a 

- Dar în diminâţa acea viitâre, . --- 
ăi Pe. când se deştâptă. omul muncitor, 

Zicea lângă gr6pă mort de întristare,. | 
„Cânele Azor! a 

ai tina



FERICIREA. 

0 Vedeţi colo, colo în vale, Sa A 
Unde natura vesel zimbeşte, 
Unde păstorul, dlilele 'sale . . 
În paza turmei le mărginește? | 
Inima simplă,. nevinovată, ... : ; i 

Oră ce. dorinţă, lesne. "mlinită, 
“La câmp simţirea, e adevărată: „: 

- La câmp viaţa e fericită: 
La câmp, “nădejdea glice : veniți, 

„În fericirea de, „vreţi să 64 

-O vedeţi calo, în palat: mare, DI 
- Înconjurată de bogăţie, Sai 

_ Vedeţi ce cinste, că drepturi :are * 
ă - Vedeţi | pe “frunteaă. ce. bucurie?- =... 

:Releleii fapte se“ schimb. în: bune, | 
"Oră ce dorinţă. *Și are “mplinirea, - - - 
.
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"Şi recompensa'ise nemurire. “i 

Numai mărirea t6te supune, 

Numa m palaturi e fericirea, . 

„Mărină, speranța dice, goniţi, 

În fericire de vreţi să fiţi. 
pare pa ai 
ri 

pa LA Îi. 

O vedeţi colo, colo -?n r&sbe, 

De stâgul,,slavei, falnic. umbrită ? 

“Ochii sunt grâznecă, plin de văpae, 

De morți: de sângiuri,' stă ocolită :: 

Apără” dreptul; legea, credinţa,:::: 
7 

„ţi A! ce' plăcută 6 biruinţa !: i 

Ce fericire: e la. oştire! 

Speranţa” dice: “răsbolnici” fi îi 

De fericire” dacă „doriți: | 

a pg „i 

O vedeţi dat colo/ pe mare; i: 

Cum îşi încrede sârta la vinturi, 

Cum se' preumblă fără meolate î 

Și ce departe, e. de pământuri? + 

Busola . drumul: la pol.? Ă arată, - 

ABă lumi: nouă, creşte simţir ea, 

Măs6r 'adincul, lăţimea tâtă: 

„Numai. pe.mare: e fericirea. -: + 

    
e
 
a
p
 

ra  



- Nădejăea dice: pe mări trăiţi, 
În fericire de vreţi să fiiţ. 

O vedeţi colo, 'n ţara Grecâscii, 
Asil al slavei ştal libertăţii, 
Fantomă mănâră, urieșască, 
Unde-a, scris Solon cartea dreptății? . 
Frumoasă climă, ceruri senine, 

- Care însuflă “n veci bucurie! 
“În aste locură cât e de bine! | 
Ce fericire e în Grecia! 
Nădejdea-acolo, zice, trăiţi, 
În fericire de vreți să fi 

„O vedeţi colo, colo depărte, 
În norul cela ce se zăreşte? . 
A! zice omul, care Ja moarte 
"Albit de dile, mâxnite -soșete :: 
Ca voi: odată, aveam Sreșală, 
Dar : al meii sânge astză e rece, 
“Astădi speranţa nu mai mă 'ns6lă 

- Veţi vedea singuti norul cum trece! . 
“Pin'a tunci insă, mergeţi sosiți, 
Notul acela unde-o zăriţi.



îi 
AD10, 

„LA TRGOVIȘTE 

. 

Gulcat paste ruine, “sub- -care: adinciiă Sri ia a 
E gloria strebună, și umbra de COL, ii 
În linişte, tăcere, văgii lumea. adormită i II 
Ce uită + n timpul: nopți, necazuri și nevol. 

Rai 

Dar ci cine: se aude. şi ce: este ast sunet? 
"Ce Gmeni,; Sail ce. armil, și ce repede . pasi. 
„Pământul îl clătesce răsboinicescul : tunet.. e 

| Sgomot de taberi, şopte, trece, vişie-un me 

m
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Dar unde sunt acestea? saii dus! ai fost părere 

„Căci armele, viteji; şi tote aii tăcut, 

Aşa or ce mărire nemicnicită piere! 

A n6stră, a Palmirii șa Romei a trecut. 

A a 
și pe țărănăi-acea; de cară-o dinidră 

Se spăimântaii tirani de frică tremurând 

A nopții tilhar vine, passiiri cobe sbâră 

„Pe. monumente: trece păstorul şuerând. 

A 

M& scol, mă: mut aicea ;- ducii pasurile mele 

„Ce pipăescii -cărarea în fundul unui: crângă. i i 

Și lassii aste: :morminte “cu. suvenire- grele, : Pr 

Pe care nu: am lacrămt: destule. ca. se: pân, RE i 

„Aicea am speranță se aflu mulțumire, -: > sti 

Eii voiii să auţlă: unda și cerul:să "| privescii” 0); 
„ti „S6 văii a'Auiiori” mult veselă, zimbire” ii": 

“Rasele: dimineţii':ce norii: aurescii; -: i e iti 

=    



, o dd9 

Aci stejati: cu fală se "mâlţăi, 'Se: tarot srl 

Urcând a le or: ramuri spre” 'azurelle: cârpă” i. 

Aci plopi cu frunza 0 .valle - mcoronâză; “ pu e 

3 
i. Acolo se vădi dealuri, -şâici sălbatici vil,-.. :-:: 

, 

Din câsta- acestor stirice, din 'verful! ast: inte, 
De unde își âpucă vulturul al: săi zbori)    A nopţii stes răvarsă lumină: p'a mea frunte di 

Și raza'i se reflectă pe „limpede isvorii? i tin 
* 

a , _ 

- Aci zefirul vssel prin frunze! “neet suspin; „uiti 
Aicea orizonul e dulce, luminos ; n 

Aici aceste! furi, Dar unda” lor e lină; al 
Iar sufletu'mi e n “valuri, wan sâre: “seninos:" zi ! 

IN 

Din sânul maici mele, născut în: griji “necasuiii” 
Restriștea mi: a fost l6ginii, cu lacrimi ntain “he tinit 

Lai Ca ale mării repeţi şi groaznece talazuri, at i 
De ventul rellej”: soarte spre stânci” am fost: Bănie, 

14:
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Acuma pretutindeni. întorci a mea, vedere, : Ii i, 

Dar ochi? mi mulţumire-, de, loc, nu. intălneseti. 

Căcă nimenea:. nu simte cumplita. mea durere, : 

Și Gmenii pe: mine! trecând me, ocolescii. E . SĂ 

, 

Așa, aşa! dubite; s'a, dussii scumpuț, apei bine; „:c; + 
Văgând ii numi. rămîne, plăcere pe pământ; . „, | 

Văgend că, pentru, mine Sail dusi. (inele. line, ) 

“Puii mâna p'a, mea frunte și caut un mormânt. 
e. 

o: 

i | - , 

Din illele. trecute, din vechea fericire, tis în 

Din versta mea, a, aurii, din sântul lor amorii, E 

Idei aii rămasii nunial,, precum '0 nălucire 

-.
. er, 

ji! 
Rămâne dimința, din vissuri ; care sboriăi; ; 

AŞA, feră, “ndoială, amara mea „viata. tre tei 

“Pacum, e. „pentru mine” nesip. meroditorii i arat 

Ce. “vara îl ussucă Şi iarna îl înghiaţă ; : . N3 pa 

„Și. mici fl6re afli, strmanul, călățorii. 
a    



Dar insă suvenirul fiinţelor Xubite, 
Va fi la al meii:sufiet etern înfățișată 
Ca frunzelle adusse de vijălii pornite 

La, vechea, lori tnlpină ce-o dată le-a purtat. 

De vissurile vâStră speranțe- -amăgitore 
Acum peste măssuri mă văd îndestulatăt; 
Fugiţi zadarnici dille, „ce “griji omoritâre 
Pe tenăra mea vârstă curând. „aţi adunati. 

Când tâmna să arată al ernii rece s6re, - 
Copaci plini de jale, perdi frunza, . se usuc: 

Aşa nenorocirea uscând a versti "mi A6re 
ici lumei un adio: în lira şi mă ducă.



  

m, ea e as | r ia Ni îi i, ir is 
Lu , 

9 e i tea iii 4 iE: RE ii a SE 

iz LORD, BIROX, LA SOCIA SA. otet 0 

r + ' “pt Di î 1 Dia i sI at Ch! sit Ca 

, 
. , Tr da i! Di dur EU 

SR Dea) a LG E iati ICI 

și în “sfirşit ză și “dacă: relii sote ” i ia 

Îi place a fi “vecinic, . . . „adio Erăşt diet 
"a 21! “ie 

_ Zadarnica 'H e ura, că n „peptui ni fâră” morte!” - ri i hier tie sii Dragostea, mea Viagă; ni “secoli! nu 0 stric. 
LE 

aa De ce nu „pocil în "ochi? ţi inima mi a desface, 
- ii ai out o at „Pe care- -adeșe capu i IL rezemai „Cu pace, . 

Când somnul cu dulecţi pe “gene: “ţi odihna!“ ii 
„Și asfel să'ţi arate ascunsa ci gândire! 
Căci pâte, ve cunâște cai fost în amăgire, 

N (SIș St Tia i "If Ils) Șa ta desproțuire neărtptă vei Vedea, telul sie 
DU SI IDEI ri tit Ay n) . 

7: 
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Lovirea ce ni dai mie de Gmeni se slăveşte 

Când ranami singerâsă, plăceri ei af atună! 

Dar: vedi” că astă Inme amar te necinsteşte,- 

- Întemeindw gi slava pe ale mele munci. 

Cu tâte că 'n-credinţă greșala ? mi este mare, 

Cu tâte că în faptă după a me purtare, 

_Destule am ei singur <asupra?mi a 'mputa; | “ 

„Dar crugiă, nu pătură un alt braţ să găsesc, 

"Atât să mă sfişie gadine să mă rănescă, | 

De cât braţul c6-odată'cu drag mă “rabrăţișa ? 

Să nu te înşeli atâta: amorul cu cet: pere, 

„Dar iarăşi nu mai crede că inimile pot 

Prin ori ce depiirtare, prin oră care” tăcere, 

Prin ori ce silnicie schimbate-a, fi „de. tot. 
fa i aa 

A ta âncă pistresă, amorul Câtre mine, 
= Ta it 

A mea, e singerândă, dar însă pentru tine 
“ii trad. i ” 

“Bate, s sasvirle, arde, şi arde ne incetat, 
it d o pari 

O cugetare „grâsnic, pe. amândoi pătrunde: 
i bla i DU 

Voiii â we alte țeranuri, și cine, Ştie unde? Mi 
"Pi Demi 

Vecinic, în despărțire, de tine depărtat! . 

tt oi ia tii, Ra 
“a 

a INA 
ja a    



Tristele dimineţe când” voii trăi dopaite i p 
„Ne vor afla cu jale pun văduv pustiit, pat? - 
Când vel vrea să te nhânghâr cu fiica ta iubită, 
Şi când “va fi vr '0dată: urechea” ta: bit, 
De glasul că tînăr, de vorbele: Vântăi, aa 

"YVei învăţa- o" 6re'să, dică : al mei tată? n: 
Macar că n'o să potă -săl vagă vre o dată, 
Săi dea îmbrăţişare în lumea celor vii. 

e bg 

Pi [N 

CE N IER a 

PI ARI ALEI Ie i îi i 

y Când: mâriele'i prea trageţi te- or strânge cu' duleâţii DR 
„Când mica--ei guriţă va cere pe: a ta E 

- Gândeşte la acela “ce ni va mat! fi faţă, în: | 
Ce'm veci de fericirea? fc el" cerul va ruga, si 
LPacela ce amoru "ţi “putea sil fericâscă: - E 

-Și dacă acest martur 40: dragoste cerdscă să 
" Vavea într'al săi: aer cevi, d'al tată „si, tii 
A ta inim'atunce va bate” pentru mini; E 

Fior: rece va. trece prin. “a le tale vine; 
„ Răpide sc 'va strige, va Date pulsul tă. 

Cumplitami r ătiicire ' e cinoscută pote: 

Dar nimine să ştie smintirea. mea, nu cred. 

Pe urmăţi în tot locul a mele nădejdi tote 

Se vestejăsc, și 6răși pe urmă ă învied.



E 0 SE 
"A înimimi „simţire cu: totul: şovăeșce; ,.: E 

“Tr ufia? mi. „ce „la nimeni ea nu se umiliște,. 

La tine. se “închină, la tine sa, suppus, . 

Dar! «e părăsit: de. tine, şi - suffletul. mă lasă, 

Viaţa, "mi-e .povară, „0 siniții cum. mă. apasă 

| Ș ori ce fericire; o vEd căimi, a appus. 

, e să Pa pre i 

Destul, în zadar este oră « care e rugăciune, 

Ş'a mea nu se .ascultă; să nu „vorbim mai mult, 

Căci, sunt „cugetări triste ce n silă, ne: 'suppune,. 

Ce fir de vole, scapă, de. lege" nu aseult., 

Odată înc adio! Lipsit, acum de tâte 
. a z 

. + 

ri: 

De. câte mi rail. scumpe, simirea? mi nu mai pste; 

Inima ml ostenește, de.- a mai sufferi,. . | 

Sunt jalnic, 'singuratie, coprins. “de intristare, . 
o. 

Și desnădăijduirea” mi sc face tot. mal mare, 

PE 
Și- sila mă în6că, căci nu . pociă a muri.: 

Stii Lord. Byron. îi 

ag 

d) 

paper oi 

. 

, p . i 
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„i ! ua Dia 

ÎNTRISTARE iau 
pai at i 

„3 Z sn aci ti ua 4) 
. | TI ae pie 

“ pa i Il 

; îi, ii 

Duceţi-mă acolo pe  țermuni fericite, pat iza 
Piceam, unde „Neapol pal. mării, sn prea lin. = | 
Răsfringe dâlari, stele - de noră, neinvelite, „i 

"Şi unde „Cresc, oranzii subt; „cerul: cel Senin. . cea - 
Ce ntirgier ? Să. mergem ;, din unda, cea, „albită 
Să văd eşind. Vesuvul în facări. care shor „ i 

Să văg cii Aurora, pe. dsluri strălucită, > a 
Și voii, ţiind de mână, ușor, p'a, mea dubită, ȘI a 
Din aste nălţirul, vesel visând să mă “cobor. + a 
Urmâqii mă în ocolul acestor golfuri “line; i 
Să "ntârcem pașii nostrii pe țermuli cunoscut, 

„La 2 “lui Virgil cenuşă, Pa Cintiei grădine, 
T/al Venerii vechi templu . ţărin: acum făcut, 

7
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“Acolo subt oranze, subt via, înflorită - 

A căria mlădiţe cu miri se mărită 

Și fruntea'şi o'mpleteşte c'o boltă -de lungi, flori, 

L/al apii dulce sgomot, Pa vintului murmură, 

Noi singuri cu amorul, cu vesela natură, 

Gustând: viaţă dulce, placuţi vom avea sori 

„A galbenelor dilefăclia, se topeşte, | 

„Se stringe cu încetul de a restriștii vînt, 
"Ori dacă câte-odată puţin mai filfieşte, 

Schânteele” X aprinse de suveniruţi sunt. 

Ei nu ştii dacă cerul în mareai “îndurare - 

Voeşte al ingii suflet în ast loc a eși; 

Viaţa'mi e. aprope de recoleii hotare, - 
Mii Șabia pe un an pâte că încă va. păşi. : pi, 

Dar daca veni mârtea;' în primăvara Veţi ei 

De trebue: în local: la bine închinat 
ţ Ri 

Să scap din a mea: mână o cupa tinereții: iu 

"Pe card că 'floil sorta" părea ca! meoronat;'! 
p 

Fii nu rog; "Durincdeii de cât săi “merg -odată, i 

„Pe (armuri cei “păstrâsă îubitu: . Suyenir, a 

"Să dic-un lung adio ' la clima câă, cur ati, 

ȘI, unde- -ani "gustat Mala să. peid: al vieţi: fr. î 
ia SEL LT, 

pi 

A 

tari aa mg totul : Lamartines :    



FLUTURELE. 

Cu primăvaw-a naşte cu roza ci. să mâră, 
In unde de lumnipă cu zefiri, a'nota, 
Pe. flori a se da n lâgin c'o aripa ușdră, 
De ar de mir6se, senin a'se "mbăta, 

- De praf a sale aripi. de june să clătâscă, 
“si sbâre ca suflarea la bolta cea, cerâscă; — 
A fluturelui asfel e sârta- de iubit... 
EL este ca, dorința ce m veci nu se aşailă, 
Nemulțumit de tâte, „din tâte. vrând să vagă. 

„Se duce ste ! n ceruri pliicerea ce a dorit, 
3 

- Lamartine,
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_DEDIATĂ PIITORILOR : DEPUTAŢI AL ROMÂNIEI, 

pi , PRI 
DEO i aaa i 

  

Pe antice monumente, am voda ades sculptate, 
Acvila ce. pârtă crucea, Zimbru țărri "'nvecinate,. 
Subt 0 mână, o: .cor6nă, într, unite figurind; | 
ȘI în vechea, „Capitală, „. “mărgţă, monăstire D 

“După: lapte, „stngerâse, monument de înfrățire, - «i 
Dal Moldovel. Dem. „chdiţă, stă trecutul atestând. 

Rt 

  

ia te „al 

  

1) Biserica Steli dia Tirgosigte i! bitii tu
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- e . - | E | TI. Ă 7 Ă E N , 

. Ce” spun aste suvenire? ele-arăt că altă dată, 

Inainte-a celor. lupte, în vechimea depărtată, 

Fii ai Romei cei eterne, acești popoli aii fost fraţi; 

Cale lor restrişti cumplite aii isvor în despărţire, 

Că la răul ce % 

De cât numai în. unirea către care “sunt: chemați. 

r-apasă nu pot s'afle, lecuire, 

pp a pi . | ppeveory 
„. sf tre faut rr? FIN 

Abt a zi Pi rail 

IML 

i OALE CAN PPLOUI 
7 “. 

Căci de urele interne, mult a profitat streinul; 

Căci. în suflete şi n inimi el a infiltrat veninul, 

Ce corumpe, ce îneacă-tot” instinctul. generos; 

Căci slăbiți prin moliciune,- umiliţi Din ' apăsare, 

În furtune și în intrigi balotaţi fără, ucetare, 

Am. uitat noi vechea cale: „şi trecutul glorios. 

eee ep e ces , 
Fir ri dU Piaget 
A . € . : . 

IV: . 

iti ae Dai, 7 ii Me Di Pic 

î
 

Astigi nu i 'se cer 1 Iape,: sacrificiu de' sânge, - 

d 

- “Virtuţe mari de altă dată; "astădi ținta von  ajtinge, | 
Sata Prin crtăințăe în irc, prin “unire în dorințe si 

Ai 

Mari puteai” âcum idii parte la destinul! ce neraseâptă | 

„Orizonul ce 'nsenină, calea,. nâstră -este-dreptă,..—.. 

Și asuprane se ?ntinde mâna ;bunei ,provedinți..:« e 
*  



Români !, „Dulce e unirea, „Ascultaţi.. „glasu'i răsună,.; - 
De la fi, României „cere patrie Comună, se izor „5. 
Sleaoa. merge. inainte, simbolu-ă „Sacru, pe, pămânţ; | 
Cum în, Vitleem odată, „Stea din, cer, mântuitgre ;; n 
Conducea „pe "mcoronaţi cavaleri, „din depărtare, .. Sti 

„De la; ;marginile lamei, „către Tegtiul, cel, „Sfânt. 

VL 

Când citim fn "vechea carte a istoriei strbune, 
Virtuţi mari, ilustre fapte, ale naţiei Române 
Care inimă stă rece? care suflet nemișcat? 
Cine mare dor să vadă: țera sa-în- fericire, 
Cu legă bune, “ca legi drepte, în tărie Și m unire 
Cultivând artele păcei, pe al săi: piimont bogat? 

-VII, | ÎNC R 

În tăcutele. morminte, Bogdan, Mircea, se mtâlniră, 
Și 'ntr'o lungă -'nbrăţișare -pe Români ît înfrățiră; 

“Imprejuru-le staii dese umbre de .măreți eroi,.., _ 
Ele astăgi sbor în aer, inimile nflăcărâsă .., .. 
Deputaţi !: asupra, vâstră ei privirea ȘI aţintâsă, 
"Fala saă. ruşinea țărrei se așteaptă- de la voi., 

a 
. - 7 , 7 -



| VIII. 

Fii” vostri vor: ascunde :a' lor: frunte în “fărină, 

Daca voi acum veţi. “perde marea cats Română; 

Prin meschine! interese ce ?n mici” inimi locuesc: ” 

Timpul trece, omul! piere, dar'a patriei “ubire ! 

E averea :ceă mai' rară, 'ceă mai scumpă nioştenire, 

Ce de -la' pizinţi. ide! merit mobilă “fir 0 primescii. 
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La Do ap: [Ori Dai ! 

MĂRII sărpue DOMNULUI | 

 ALESAN DRU IOAN LL. 
ip e sa Anul 1839; -.: i 

Pentru zioa intrării salle'' Bucuresci, 
oa i ma N i A pa Pe 

  

„Timp dorit, di de speranțe, 
Fiii al: ţărrei, Salutare! pi 
România învestită:- 

In vesminte de stvare, 
".. Iţi doreste, îți urză 

De mari fapte viaţă plină, 
Și se-nclină stelei tale”: - 
Ce străluce- de lumină: +. 

i 15
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Când de glasul omenirek 

Inspirată şi condusă, 

„Pleiada, Europână, 

“De puternică regi compusă, 

Reda, haţiei gemânde 
Antică drepturi şi tărie, 

Sârta-ți, se-nseria în ceruri 

- Cu lumina cea mal vie. . 

Fă dar. numele-ți. să trecă 
„Intre numele divine, -- 

Celor ce aii fost ai lume 

Nobili făcători de bine, 

„ Secolul să te admire, 

Și cu, noi să se făl6scă. sii 

Franţa naţiea; „cea; mare, ;.. 

Naţia cavalerâscă. ..,;: 

Caci e aspră. datorie ... Ra 

Ce o nație: impune, ti 
d. '  
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Căci e grea, mult grea corâna 
„Ce pe capul tăi se pune. . - 
Țârra ta te. salută, prinţe, , 

Cu plăcere și iubire, 
Și”ţ încrede viitoru-i 
Zimbitor de fericire. -



  

, 

| . 

ai 1 prea 32 
, Da citi ud 

ii O cat pi) 
vai i, , ! E 

i Di al 
| ” ma tir i duri 

ă ERAI , pante i 
A PE a ta i 7 

o PROFESIUNE DB CREDIN NPĂ, SI 

: i titi - t jetul 

; i (tii e 
- Ra) ii ai i DI 

Domnilor. alegători, „mă rog să. fi ascultat, e 
Și după ce im ăț citi” mă: rog. să fă deputat. - 
Căci am cuvinte. să: crez că, la: „Divanul „Ad- loc, 
Bine: lumel o să fac, „Şi rol. „nobil 0 se joc, pe 
a „După cum puteţi vedea, 

Din “mărturisirea „Mea, +: RI State 
: Încă Dână, a nu, mă naşte, eii am fos, patriot n mare, 

Și: după ce mam născut; ia . a “U n ui 
Pentru. ale. nâstre. renta m'am luptat fură incetare 
Până, inţeacest . minut, Tag nt a
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- Cunoscând că într'o țârră, fericirea generală, 

Se compune tot deauna din acea, particulară, 

Ca un iconom politic, prin mică slujbe, mici lefş6re 

Am înbogățit eii statul, cumpărându'mi. moşioare 

- Iar guvernul, ce vtduse vrednicia şi talentul, 

Îmi da ranguri pe tot anul, siluind regulamentul, 

"Pe când mulţi păcătoşi alți, lipsiţi de capacitate, | 

Servind ţărri diu''pruncie staii cu buzele umflate. 

Apoi. când streine armii țârra nâstră ocupară, _ 

„De la: cine 'înlesnire întru tăte cle'aflară ii 

Cine pentru dece: care a făcut ades cinci sute, 

„Numai ca să nu se 'ntâmple s'âud vorbe neplăcute? 

„Când era ?n lipsă ţârra, subt a meg isprăvnicie, 

Am ţinuto eii cu- grâne precum fie cine ştie. 

Apoi daca neplătite ai rămas prin multe sate, 

Daca eii la socotelă le-am trecut ceva "ncăreate, 

Am făcute n conștiință, 'de îubirca Omeniiei, Mă î 

„Numai: spre! “a mă „depriude' cu! 'Toggula! înmulțită. 

Las' do: parte: “ale mele: ostâneli: și cheltuială, m 

Căci îmi 'place â 16 redă nepuse “la idoialiii 

Căci acâsta mai 'cu' “semi fu' tezoriul' cel mai mare, 

Pentru care a Europa, forte” Ycoinoscătâre, 

După lapte ' sânigerose! încheiid trâctat de ' pace” 

Hotări pe România fericită a 0ifaceti e ti 

Pbi'aceste' dai eiileiuri fraţi Roriâni cii vă, cer votul; 

Și la causa cea sacră, aţi mă! devâtes cu “totul”! 

, 

e: 
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Apoi: daca dup” acestea mai âveţi cumva dorință * 
Să -varit printro 'programă care'e a mea credință, y 5 Cal 3 

„La Divan ce” voii susţine, vă pocii da, încredințare” 
Că. unirea 0 crez 'sântă, co .voiii 'cere -cu *nfocare ; 
Căci: mărinduse „pământul; lefile -pste vor. creşte ; «i 
Însă Prinţ Strein nwmi place căcă nu ştie româneşte; 
Şi când Slujbe îi vom cere:cl de loc n'o să privescă 

De suntem boeri saii ţinem de vro casă boerâscă; 

Ci :G'aveni talent, virtute, merite saii probitate; - | 

Calităţi din altă lume “forte, rele şi:ciudate; - î : 
Pentru “cea mai mică vină. ce-0 va 'numi! hoție i: 

Ne vom vedea :prin gazete, poteişi -la; “puşcărie;:; ai 

 Protejăţi ca și! protectori, toţi: vom fierbe într'o :6lă; 
Ş'a, streinului Domnire + “Țări: îi va fi fatală, si -. 

„Şi: religia; i Yom. pierde și vom-uita: româneşte: ... 
Ca, în Grecia :modernă unde "adi vorbesc nemţoşte, 
Pe când unul dintr” al noştri, domn de viță, românâscă, 
Tot: mai lesne 6: să certe slăbiciunea omenâscă. 

Nurl voiii însă, ereditar, căci a țării veche lege 
Pe” domn chiar Şi din opincă ne dă voe al alege; 
Şi aşa, cu chipu-acesta de loc nu e de mirare 

„ Daca chiar şi'noă rindul ne: o-veni din întâmplare. 
" Autonomia mă place o. voiii, cum e scrisă "n carte, 

O cer'pentru ţera mtrăgă dar și pentru mine-n parte; 

" Adică în or ce casuri să urmez Că. cum îmi place 
Fără a putea guvernul obserțaţie ami face, 

:
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Cat pentru: Guvern. și forma” cea, constituțională, -. 
Vrând-să. mă declar V'acuma . simţ: o. mare îndoială; 

„Căci vorbind drept, nu sciii bine ast cuvânt ce va se gică . 
Și încloc de bine ţării să mi fac mai r&ă mi e frică. 

„Daca; cum; mi a'spus un dascăl cu destulă pr icopsdlă 

Un guvern. în constituţii e supus la socotâlă,; 

Daca: adunări saii -cameri, pot :vorbi. făr”: a a se teme, 

Astea: m or si ue. aducă decât pierdere . de -vreme, 

De cât lupte fără margini şi .desbateri incurcate; + 

Care plac: junimel n6stre cei cu. capete" stricate: - AI 

'Frebile.. cu veche-a. formă, nu cere nici o "mpiedicare, 

Șun Ofis. redijat bin6 co 'lege "n prescurtare... 

Dup” aceste dar: cuvinte, fraţi români ce mă înţelegeţi 

. Puteţi fără de.:sfială la Divan să mă alegeţi, . -.+ 

Căci, să nu fiți. la? ndoială, vă voiii “face tr6bă: bună, 
Și? mă veţi mulțumi odată daca *m veţi cădea pe mână; 

Tar până. Să vie vremea să vedeți: astă: minune. 

Sunt supusul d- vostră ŞI mă ?nchin cu plecare, 
7 

| 7 12 August 1857, în „ 
o, 
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Pe câmpul României 
Tronpata. câhd. r&sună, 

„La glasul datorita. e 
Ostirea se adună. , i 

| O, 
Și stâgul o unbresce 

Și arama-le lucesce ti 

Și inimile n pepturi.. -; 
Bat repede. Volos, i
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De nică un fel de vreme 

— Soldatul nu se teme, 

-.
. Devisa “i-e credinţa A 

Şi suflet curajos. - | 

Q. 

„Când bolta din tărie 

De nori se încunună; 
= 

Pe munţi: şi. pe câmpie .. o 

_ --- Când fulgeră şi tună. 

Soldatu "naint6să, ” 

"Și maişul” seii urmesă ' m 
- PR! 

“De misia sa! mânăru: 

Nu cată înapol.* ii 

EI legea implinește,- 
Și 'Ţârra-şi 'ocroteşte,” ! 

” E tot d6una cata i 

În pace şi n răsboii, i" . . 

ŢI
A 
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| În astă lume mare Ă 
"Oră unde sârta 1] duce 

_Viaţai schimbătâre | 
Plăceri cu ca aduce. - 

II. 

-. Apoi când totul trece 
Când bate csul rece 
De fraţi sti de arme 

"Măreţ, e 'nmormântat; 

| EI vesel vieţucștey 
ȘI mâre bărbăteşte 
„Căci astfel este traiul , | 
Și mârtea: de solăat. 

- 1853 Septemorie 18.
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" Cometă cu lungi câde, însă, cu scurtă minte, 
De ce vreti să; ard globul “ce. noi îl locuim?! 
EL drept, mult: nu plătesce; 'dar tot -avem cuvinte, | 
Viaţa piicătsă, câtva. să prelungira. 

. pd me î 

| De ne vei arde- “acuma, să scii că or sii nască 
În I6cu-ne, “finje mai rele de cât no; --- i 
Ce 'n grab: or să “ntărite” nânia ta: stelâscă,:.. 

| Prin fapte, 1 mat i cumplite, prin "crime și văsbok'
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„Cel ai uitat tu oare potopul daltă dată,. - 

La care cum s'aude destul ai conlucrat, | 

Atunci când tata, Năe în luntreai deşălată, 

Plutea pe universul subt unde înecat? - 

Ei bine! omenirea ce mosceni pământul, 

- Fiinţe, lighiGne, :ce n urmă sai ivit, 

Întrec ele p'acelăa- ce Şaii găsit: mormântul 

“În marea, adâncime şi monstri aii nutrit? - 

Câmpiile de asta, sunt: el mai mânâs6 cu 

Ce cât cele antice?. măgari mai descepţi? .... 

” Brâsca” mai musicantă în bălțile stufose?. ... - „2 

Tigri mai cu blândețe, şi oameni mai drepţi? 

! 

Nas ut bagă de semi săi nu “fa, [ greșală, 

“De care mai: în, urmă amar să.te căesci; . . .., 

Ba âncă “să dai, pote, o aspră socotâlă, aţi 

“Prea bunului părinte al rasei omenesci, o 

* 
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Căci noi avem de lucru în Ţerra Românscă ; 
Legi vechi şi ruginite, avem să le 'noim, . 
Regulamentul multe are să pătimescă, 
De ne-or lăsa în pace aşa precum dorim.. 

De esci tu essecutor înaltelor “decrete, 
Mai dăne un mic termen de dece mit de ani, 
Să ne 'ndreptăm purtarea, să ne spălăm de pete, 
Să nu cădem în faduri. pe giare de Satan. | 

2 .. 
E - 

Atuncea, dâca globul, n'o merita viață, 
“Poţi să '1 prăjesci în voci, eii nu mă 'nprotivesc, 
Dar agil, topesce numai a. inimilor enâţă, 
Și arde astrologi ce” lumea îngrozesc. 

_ 12 Fevruarie 1857, 
*
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Mi era, în cugetare, 

Neam ce-l credâm perit 

„Căci nu Pam mai zărit; 

Și până 'ntr'alt minut, 

(ALE jur pe'al mei nume) 7 

"Ei nică aș fi credut 

Că, essistați pe lume;. 

Dar de vreme ce scriţi 

Voi trebue. să fiţi. 

Numai nu: “înţeleg cine Na, putut spune 

Că avem “pentru: globii intenții aşa bune. 

E netăgăduit, | 

Ca lui desființare 

De timp nepomenit 

În cerc tot. vicios | 

Vădând că se mvârtesce,., ii 

Şi omul păcătos - 
În rele mult sporesce; .. .. 

Văgend că jos la vol mulţi Gmeni într și buni 

Lumei folositori, ai trecut de: nebunii i 

Ati fost persecutați — 

În vreme că-aii trăit, ae : 

Şi forte lăudaţi | - | 

Toti cret 1, 

“După ce ai murit, at d til 

"Bi prea răi am uimat,i 1 iii te 

Când am lăsat odată: ii iuti 
i tite Ta a pitt le 
P Asi 

dp i 0 hit, . 
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„rPe Noe, ibâ:scăpatia i smeri reod 

+ Cu Iuntrea-ă deşălață, sie e 
Căci scil-ceia făcut, uni su 

„ Cât-liber sai văguist it i nceri 
El a sădit: '0“-viersriu:. Data d puii 

Șaicădut pă beţie!: ii n zii a vit 
Iar. cu fetele lu rii îi ii rm ui 

„i Ce.'a mal făcut nu SD i iii 
nt Iar:de atunci! înc6ci din el câți, sai prăsit, 

Acel ce-ai: fost: taripe cet slabi ai „robi; 
S6rele- aii ; spăimântat prin: lupte: şi:omor, 

" Pentru! globul pământ: ce: nu. era, al ilor, 
ni Căci „socotesc; că scii,:i nevoe. m'am! săţi spuiă, 

Că:nuze al vostru -el; ci. voi “sunteţi: ai :lui, 
Apoi aţi apucat,,., ..... , 

Cerul daţi spionat, 

„Prin sticle. cercetând 

„Ce avem noi de gând, 
Ce fel ne preumblim, 

Până și ce mâncăm. - a 
Ba încă aţi scornit 

Feluri de secături, 

Și pe vol vați numit  --. 
Alese creaturi | |
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Acestea, drept să spuiti :eii: nu; le. suferem, 

Şi răsbunarea mea. în::taină pregăt6m.!") 3 
Dar fiind că“ îmi serii: că sunteţii: ocupați 
Prostelor v6stre legi: spoială-să le” daţi) 

Fiind că ai cerut sorocul: mărginit: + îi 

De gece mit. de ani; fiind! ca mizlocit 2 
Ș'o graţidsă stea, dintr'ale 'cuiţi:mele,:;! 
Pentru câţi a, poeţi ce cascii gura;la; stele, 

ji. Mă mduplec în sfirşit;irastâmpăr; al':meii foc; 
itm ipuiiccai. la: grajdiii, işi câdele la toci: 
„Numai: luaţi: 'mesuri, gândiţi, și :căutaţi.”. 

“Deiiindulgenţa, "mea acu j să profitaţi::““: 
;q/Cări, daca, spre:--pământ vr'odată:m! ob jorni, 

iniV&: pociiisiîncredința! că: bine: iu o'ţrirfi.”) 

(Seria în Palatăi nostru do vară), !:! i 

„14 Mată 28572: Îi ă 
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„Dio duri. uite Blood 
e „ii van pi Bare sinea ad 

t 
: 

LE 

. ia be anii al Ziho tiy „So 

" DOMNEI P. 8. a, 

Și veselă şi jină te-am "cunoscut odată; 
"Cu același defecte acum tar te găsesc; 7 
Pe sogiul ce te-aştâptă 'iîn $eră depărtată, 
De „şi strein de erai, cu tot il fericesc, 

“Căci. spiritul ce ncântă şi graţia dorită, 
Viaţa viscol6să ades, a îndulcit; 
Pe calea însemnată da omului, ursită, 
Nemulţumiri, plăcere cu el ai împărţit, 

ani ft ai) Poirouezaari etrora 2050 n)
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A unui vechii prieten amabili soţie, 

în insula streină în care lăcuiţă, 

Când veţi vorbi 'mpreună d'a ţărei poesie 

vă rog, câte odată la mine să gândiţi. 
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Ca ei blândă, dulce” esci + în! 
„erei dit”) 

Tot ce e “phicui în lume 

In persâuia'ta, "unesci,” 

Eleganţă şi Juneţe, . | 

Graţie şi frumuseţe | 
Te "ncunjorii te încununii, 

| Florile cu vii -colâre 

Trimeţi ţie salutare | 

Zefiri numele'ţi spunii, 

    

pi piri! 

2



Când dai nume fiicii mele . 
"Atunci una dintre stelle 

De lumină strălucind - 

„Luă missie cerescă | 
In viaţă so 'nsogâscă 

De la a r&ul gonind. 
rrr 

o... ti fi ÎS 

.. 
. 

Și când astă copiliță 

„Va fi ?n vârstă să vorbscă, 
Voii deprinde a ei guriță 

Cu amorii să te numâscă 

Și să, albă pentru tine 
e dati. da oa on, 

Tot acea; „Simţire vie, i: “d ai 
Câtă inima "my conține, 

a e fi i 
Pentru aneu amicie N 

bă a CL 

„shoani.. i ițuanali! ! 
ID ara i 

ozana ia tie) 
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4 
ED rii i 

Peer e [i 
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DI, santal, inu i la 
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Cate seral uni it Pol) 

stiu cobra si E, 
tibiei iz ir a 

Butii br fe Aosta? 

D-NEI M.C, 

In albumul . dumitale 

Doamna, mea dorind a seri, 
Nu putuiii _găssi culdre 
Nici omagiuri a desori 
Frumuseţea 'ncântătăre * 
Graţiile zimbitâre, 
Acelii spirită cultivat 

Ce adesea ?n convorbire 
“Ma pătruns de mulțumire 
Şi n dem m'a transportat, *
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P'al tii nobil bunii 'consârte 

Il iubesc ca pe un frate, 

Căci amicii. bun Pam aflat: 

Și la amândoi unire 

Vă uresii -şi fericire 

Traiii plăcut, şi ndelungat. 
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Îmi place .micșunâoa, zambila dulce floare, 
Simboluri de ilusit ce nu. vieţuesc "mult, | 
Îmi place trandafirul; dar mat. frumosi "mi pare , 
Privirea ce le-alesse şi mâna ce lea smuls, | 

"Căci spiritul ce 'ncântă, şi gracia dorită * 

ȘI daruri ce unite prea 'rar se întilnesc, 
De. flori neperitâre ghirlandă fericită, 

Sunt scumpele podâbe ce nu te părăsesc, 
, - a 4
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“A! fi6“ţi viaţa dulce și gilele senine 
Și numajl pentru fire se aj gândiri, dorinți; 

A. inimiţi odihnă, nimic să n'o - 'nvenine. 

Amarul fericirel în veci se nu îl simți. 
4 ” 
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„UNEI NECUNOSCUTE MOLDOVENCE : 

CARE MI-A CERUT VERSURI. 

„De vreme ce" îţi place a, ţări poesie 
Prin calităţi alese cred 'că te osibești, 
Cred că ai eleganță și ?n suflet -armonie, 
Misteri6să limbă a silâlor cerești,
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Să dice însă, dâmnă, că, eşti și mult frumâsă, 

Nobilă?n sentimente: în spirit grați6să, 

Dar val! nu sunt perfecte fiinţe omenesci ; 

Căci se mai dice încă (şi forte răi: îmi pare) 

Căci lingă tâte acestea ai şi un defect mare, 

Că sclavă datoriei numai un- om Yubeşte. 
-.
 

_ "10 Iunie 1857 
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"ii Ia a ta i MIE FRUMOASĂ. E : NATURA 
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Tie ceai ir ra „a 
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Frumâsă e natura, “frumosi dimin&ţa 
Plăcut este al undei murmur -melodios: 
Și roa şi zefirul, şi flOrea şi verdâţa 
Dar lumea nimic mare ca.tine de frnmâs, 
A: mea inimă, suflet pe pasurile'ți. sbor, - 
Și vântul. îţi şoptește misteruri de - amor, 
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Sfânt dulci ale prunciei dorite suvenire 

Și visuri fericite, ilusii ângereşti 

Dar nu e niihic dulce ca dulcea, ta zimbire, 

“Dar nici un. vis numi place de nu! pricinuești. 

Când soarta ne "mblingită m'adapă cu durete 

Când lumea şor ce bunuri aşi vrea a le uita 
E pc PI e ie 

* Nimic nu 'ceiii vieţii, mărire, nică putere,  -. 

- Nimic nu mă -mânghie de cât iubirea ta. 

A- mea inimă, suflet pe pasurileţi sbor, . 

Și vântul iţi şopteşte misteruri de 'amor. - - 
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| “Şi fruntea'ţi: cea curată * 

HE i. 
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ai dia 
, pia ri i ui 

patit y 

ii pi aa 

Di a pi 

ÎN ORE DE MÂHNIRE 

a iezi i fur 
îi DIR Ia i Ru 

- ir; dă 
et tit ' pp a 

" În ore de mânie RR 
E mtimplă câte-odată, 

S'alin 'a' ta privire: aa ps: 
aim 

Pe care umbra tristă în: veci no! inveloște: i 
Pe“ care 'liniştirea! şi “pacea: Jătuoşte:” i 
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 “Atuncea în mirare, 

întreb e cu putinţă 
Un suflet. ce nuare | 

Nici patimi, nici dorință, SIE 

- Saii care adânc scie simţirea a'și ascunde 

Ca negrele“i impresii 'să nu le poţi pătrunde. 

Viaţa ca, vissul, - 

Ce vessel se! “renasce ? 

Gândirea “chiparisul: 

e EI ai 
_Ce nu se vestegesce, 

“Ce Yarna, 'când în preajmăti e viscol, intristare, 

„EL verde, primăverei trimite sărutare. 

- „Sai este. că voleanuli ce arde în tăcere, 
“n faţă Şi în preajmă” Sarată liniscit, | 

Când sânul lut coprinde și muncă și durere 
Ca or şi ce “trăesce, ca or și ce-a trăit. 

2 cat ti 

Or cum va 

“Ca elle „în, tot; locul însufli. mulţumirea, SR 
La nascerea'ţi. natura .zimbind te-a, îmbrățișat; ; 

„i 

îi, copil, senină “fr e privirea n 
„ Blândeţea, bunătatea, de.:soră te-aă luat + IE 

a
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| Daruri ce vin din sufler: sunt negreşit dorite, 
"Sunt vrednici de. iubire or ude le întâlnesci; 
[i le ador, dar elle îmi par mai prețuite 

„Câna le găsesc unite | 
“Cu daruri mai zadar nici cu graţil mai trupesci: 
Inima mea, de fire așa” este făcută, 
Și trista omenire așa este născută, 

Voi fiicele Aurorei, dulci tinere pansele, - 
“Flori care o cunsceţi, flori care o iubiți, 

“- Frumbse 'ea icOna din vissurile mele, 
Nu „puteţi câte-odată de mine să “1 vorbiţi? 

+ 
1
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Dilie 4 

1 MN Sa i 

DESTINAT A SE CÂNTA LA INAUGURAȚIA TEATRULUI, 

a! 

LL 

Veniţi Români s6 consăcriin 
O zi .insemnătore, - m E 

Și artelorii: cc cir? ie 

S'aducem salutare. di ii ii
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În. sfârşit iată rădicat, | 

"Templul la” muze dedicat, a 
Templul măreț impodobit, de aude * m viitor 
Se va 'nălţa în sbor 

Vestea răsunătore,. 

“Ca să arate n lume 

Că şale nâsțre iume 

Pot fi neperitârg.î: !     AI E FIVES ȚAR aa te ai ti | 

| Artişti, poeţi care simțiți 

 Scântea inspirărel, a a | 
„Acum deschisă vul priviț. | E | 
„Arena 'naintăret, Ă e | 

| 

Nobile, naţii, se fălese „rr sis 
“Cu scrieri. lăudate,. şi, 

| Prin simtimente te. trteşe,,, ale. - | 

ȘI prin idei bogate. spe i biet 
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Vi 

Veniţi,: vă nitreceţii tiiumfaţi; 
Cum triumfa odată: imn aie tă 

„. Escil Sofoclii aplaudaţyi iri: îi 
„În Grecia încântată! a să 

VI 

Talentele iși: voi găsi: ci i 
„Aicea răsplătiie, -i: au Mă 

aa ia i Idei măreţe vor rodi! tii iii, 
$ pt În inimi cu Simțiie. =: oi ma i 

it aa 
VII. .. RI ENI p po 

Aici se va încorona ” 
Virtutea lăudată, | 
ȘI viţiulii se va 'nfrunta 

„Prin fapta-i imitată,» 

“VIIL 

Plăceri şi plânsuri, 
Dureri şi Tâsuri, 

„Ce fac viața p acest pământ, 
-"T6te împreună 

Scena, le-adună, | 
Folositâre tâte ne suni.
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„ Veniţi, dar. în. ast,-templu,; 

În solemnelă seară, : . iii cu 

Să onorăm bărbaţi . :: 

Taia 

Acei ce îl fondară. i: ii: 

X. îi: 

Un ciiget, o gândire, i... 

Să gicem în unire: -. 

Trăiască ţerra n6stră- 
a a 

Şi arta Românâscă. 
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Pe toți să ne 'nfrăţescă, i, aa, 

Și în arâptă mulţumire. ....-.--: s 
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„EPISTOLE și SATIRE,



aci 2 Oa 

RESBUNAREA' ȘORECELOR 
IDE DE ., ta) IND Ra Cea RIL au 

SAU E i E , 

ui 

_MORTEA LUI SIox. dc JI” 
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ir 1 

  

“Pe d6lul 1 Mitropolie, | hi 
pt În ar chiva Roimânici, - 

  

“: Unde statul griimadește - ei 
1 Tot-ce nui mal tr chueştă; ” 

".- Unde s'allă aruncate 
tea "Secături» nenumărate, - . ine 

0 Hârtie,” condici osindite, mp 
- "Judecăţi nenorocite; iti aie



Are cuiburi din vechime 

Numer6să 'soricime, i 

Seminţie rodătore, 

Și de literi rogitâre, - 
- Şeful ei; un ghiscan mare, 

„In dosare locuește, 
, Nume de Rozon elare 

| Și, pe. poliţe domnește; 

"EI e strănăpot 'de frate 

- „Lui Raton, care odată, 

Traia de “sgomot departe, 

[e 4 pa 
dai ia 

Intr o cameră privată. 

“Întro' gi nu, era Sâră —' 

Dupa lui Roţlon poruncă . 

Şăreci toți s'adunară 

i intro. tăcere adincă, 

- Aste vorbe ascultară: 

> 

«De când subt aceste: bolte me! aflăm 'adăpostiţi, 

„ «Fraţilor! voi știți prea Vine, câtii'am fostii de fericiţi 

«Șeful de agi al Archivel, om : de pace iubitor 

aNe-a fost: chiar. ca, un piirinte, un zelos oczatitor, 

«Nimeni din voi nu se plânge că din cuib a fost gonit, 

| «Sai că într aceste : ziduri. vo pisică a ntâlnit, 

aSaii că n'a pututii. să r6Qă. de. frica :vrunui -duşman 

«Pergaentele antice, condicile :de, divan; 

. s + 
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«S6rta ne. era prosperă, șeful trecca! zimbitor, he, 
«Gener aţiile u6stre 'aveaii falnică. viitor, i Si mi 
„aDar adi, vai! totul ce schimbă, ali suntem amerinţaţi 
„Să n6 perdem locuința, și să fim disgraţiaţi, 
«Căci un moldovân obrasnic, Sion, care a cântat 
«Paradisul, „(de şi iadul el: cu “drept! Pa meritat) 
aĂ scris nu de multă, vreme, într un stil neomenos,. 

«Că a şefului Archivei Daia not am 'fi „ros, 

Li 

Cât dulapurile tote în: Archivă : :saii „mișcat.: 

«Apoi suferivom - re că acel cutegiător, 
«Vrednic a purta mai bine. nume. de! defăimător, 
«Să vie precum venise, chiar într al nostru pământ 
«Să ne strice fericirea Nu. tât ei în, Viaţă, sunt 
aNu va fi: acumie' timpul 'să ne: ăsbuniim şi noi, 
«S'arătim că m șoreci: curge .nobil sînge de eroi 
«Și că păginul acela, ce ura “a: meritat, 
«Nume de inoldovân.. vrednic» cu nedrept a, câștigat: 
«Mergeţi dar şi mastă „n6pte picerele. vii: gătiți, 
«Și când so ivi de gioă cu toţi pe drum să fiţi. 
«Ca prin marș repede; gr abnic, la Moldova, s'ăl călcăm,: 
«Cine sânt, :şoreci “noştri, şi Doţlon săi. arătăm. :: 

«De veţi găsi: mptotivire, să nu vă descurăjați, - 
«Și la orce întâmplăre, tot, deauna., S'alergaţi, .. . 
«Unde Zări. că se mișcă. virful "de „la--c6da . mea, 
aCe'pe a glor că cale pururea 9: veţi vedea»: , : 

> 

.) 

— Dise şi: auditori așa „mult..aii: aplaudat, i... i
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„A dona „dli.şoricimea cu mare grabă porni; -:: -. 

Făcu la Focșani: gustare, și 'sâra: în Iaşi sosi: i: ă 

  

4 po Ei ji f i 
Bi - , ! 

zip. Noptea domnea i înatura, 

vs ni i Şi zefiri Tăcorogi; ep 
2. Sufla cu aceiaşi măsură e 

La drepți saii necredincioși; ru 

ui Dea ţilei ostenclă. ui   a a ui: Sion dormeâ! ODositi imi a   ui Dormia !, fără îndoială: e e 

simoii 20 1m, somnul ul” fericit: pi 

pa a Visele; tainei fiinţe, ir îi 

o, Din loc în loc îl purta. - a 

ii a ȘI tote: ale lui: dorințe! -: ii. 

ic “Inplinitei arăta, i i o ră 

aaa „i 

Co. graţiosă- muntâncă î' se părea că. vorbea, 

Și inima. ei-și mâna c'o bună destre. cerea. IE 
Când. de- odată el dete un țipet ingroditor:+ : - » i 
Țireovnici cu lungi plete alerg 'intru ajutor; | 

Departamentul “credinței la care fu-mădular, n. 
„Cu toţi darabani: vine... ânsă -târdiii, și ?n. zâdaii- 
Pe pâtul lui de odihnă. Sion, qăcea. sângerat, | 

Ca un caşcaval de: Parma pe jumătate mâncat: ! 

   



| ou 
= Urechile. lui și. năsul chiar daca le a fi avut, 

Atuncea să se găscscă de loc nu Sa mal putut. 
Numai Pa doua mviere ci reg. că se vor găsi, 

: Când șâreci le-or aduce, daca or- inaj trebui: 
Cu” tote acestea, lupta,- d'o fi cum am audit, 
Mortului face onsre căci mult sa împrotivit: 

Și Sai găsit imprejuru”i, de mâna lut sugrumați, 
Un mare număr de ș6reci tot din cel mai însemnați. 
Ba âncă spun — (Dar acesta eii nu vo. asigureg, 

„Căci fapta e de mirare, și nu îmi vine 50 creţ.) » 
Spun că și chiar comandirul, faimosul acel Rozon, 
Liisă 0 lăbă în mână eroicului Sion... .- 
Ce s'a întâmplat în urmă, eii nică am mai cercetat, Căci de perderea acesta fârte mult n'am întristat, Sion amic îmi fusese, talent și inimă avea, | Șirered Car fi trăit âncă daca atunci nu murea ; 
Literaturei Române el'ar fi fost de folos, | 
Daca din nenorocire şorecii nu Par"f TOS, -
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„ Pocit. faimos proconsol, model “de. tiraniie şi i 
Cumplită fie “calea -pâ: 'care ai plecat; i tii 
Cu apa. consacrată: prin somnul - de i vecie, 

„Vom. curăţi pământul ce tu ay întinat.” 

| Schelet: fantasmagorit, fiinţă 'infernală, mii 
“Gerâsa, tristaţi climă, e ea. âncă, mia produs: 

: Jiganie mat 'cradă,:o iadimă mar: fatală, IAR 
De când: soiele Sâra să: plăci la-apus îi: 

8.
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Datoreste roimânul a” sa recunoștință 

Monarhului. ce țârra cu tine îndestra, 

Căcă delul tăi sălbatic fanateca'ţi silință, E: 

"De graţia robiei pe robi chiar desgusta. 

  

. 

Căci mulţi căre "mprejuruţi. cerşaă ata, rinjire, 

“Vrăjmaşi aX libertăţi ce binele .nu'l vor, : _ 

Născuţi eraii să fie cu tine în unire 

De nu umileai crede, Și chiar baseţea lor,   
Tiran omio-patic,: cum. nu desii se găseşte e, 

Otrava: prin, otravă în, noy- af vindicat. iii 

O nație: “întrâgă prin - -mine "ţi malţumește, Dată 

Și te proclam din partei al: țărri Ipoerat. :.: . 

“A! Daca vom ajunge la ţinta. mult. visată,. :.. 

De voiu trăi atuncea (şi mi place. să o creflii), 

“Tu vei avea, fil. sigur, O statuă. bogată 

Al căriă bust. cu lanțuri -cii. am săl: decoregii.. 
. . „i 

   



„În jocul Ion: copil 0 vor scuipa în faţă; 
“Şi când -vre-unui gide vom da. numele. tă&ă 

Acel. om se va crede nevrednic de viața 
Pierdut din omenire; bătut de Dumnegeii. 

* ui 

Aşa când, tâmna- rodul sta copt în vi, grădină, 
Țeranul ce se teme teme de hoţi zburiitori,. 

Pe ramură înaltă espune la lumină 
Scheletul coţofenei, cadaverul unei clori. 

. 

' 

| Spectacolul goneşte jivine răpitâre E 
- De lacoma lor câtă ogorul e ferit, 
Țăranu- atunci profită d'a fegie lui sudâre, 
E veselă natura și omul mulțumit. 

„Adio ! lung adio! şi fară revedere, 
Departe mult departe te du din ţârra mea, 
Pustiiul Siberii te aşteptă, cu plăcere. 
Pământul să te 'nghiţă și dracul să 'te ia. 

———_.... — 
, i ;
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„pei , iz sp ÎNDII S îi st 

E - y „ i, . po) d. i tri 

CONFESIUNEA UNUI RENEGAT. 
| a _ Pta a ct 

* Ascultă: me, sint preotii; scule mă părinte: ” 
Ajută ună nesireânict, lipsiti de, „ajutorii; 

“Consolă hi tristă suletai ce. sr ta îşi resimte, | 
Cândă sună câsul! grâsnicii. vecie i veâtitorii m 

Viaţa'my “de” 'n6cinste și "crimile m trecute, : - , 
Ca furi ne "mpăcate âsujriaj iiivălescu; 
Vengări, Sătanescr „Planuri, de: Iane neseiuită 
În in inima'mi pună Iadul, ca: “iesme îmi ta ” 
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"Câte eu a mea” faptă a ami i drepturi, cătizale?,. a 

„Cw nalte. sinaţimente, la d: m am arătat, 

  

218 Ia a 

“Nopțile” mi suntii grozave, tiicerea imi şoptesce, 

ME inconjorii prăpastii lu fiă-c caire „pasii ; 

Părulii meii cal luf Caini pe fruntemi se shireaee; 

Gura mi senclestesă, şi nu pociii scote glasii. 

ME răicesei pe, câmpuri, dar iarba „înviesă,, EEE 

Dar arborul padure, ia formă, mi-e “vit jmașiii; | 

Vulturul m& privesce, și ochiu'i scânteiasă, 

Șa sfăşia e gata unii leşii de ucigaşiil. 

Veţi cesornieii- -aeesța, care: Aa zen ni bate? mii 

pet i 

i A 

pa 

piu te ta te 
V igarea, fu plăcută, dar, ei, 1, despreţuită. 

. Amii e zunoscuţii vtrbaţi. uerândii, Vali, “țărrel, Pine p 
iai 

zairi 

Ieri Ie- -ainl jurat, cr gdinţi, şi astă- A, i. „ami, tridat 

Târ&ndu- ME. la ds, salt „înereduti în mine;. 
i 

pi ej 
Biti IRA a. 

a au) 

   



" Urândii- ork-ce ; virtute ce no. Puteam ajunge, ti 
Pe'.oii-ce omii de: merită : în. veci “ami defimată” 
Proteii cu feţe multe, strigoitii setosii 'de: sânge, ! 
La umbră, la ntunerecii, pe: mulţi: amii sugruimatii,- 

e 

Subtă .aerii de: blândeţe, urmam a :mea turbare, 
Și giara'mi. veninată. în inimi. înfigeanii, știi 
Avendii nepedepsiiea de. preoții Pa: mea vendare,; iii 
Minciuni: nerușinate eit liberi: tipăreamii. -: + Ra 

Angelă de întunerecă pentru- ale 'lorii-păcate.: ! si. 
Eşindit din: adăzicirea noptosului Tartară, -+: i 
Amii auţlitii. cu Spaimă, “cuventulii de dreptate, : 
MP amil, prefăcutii. cătmi place, și an zimbitii'amiară.! 

Amit gisii, tă: speranţă, prilegii de bucurie! rii. 
ŞI bogății și titluri acum “să debândeseiș. sii il 

- E timpulii să 'se "nalţe: smerita':mea trufie, :: ii ci 
Am imitat virtutea, “dar:0: so :prigonescii.: 

 



u Pociii să sugrumiyp'asti oameui, şi, săl € “iaii vesmântulii,; 

Căci. i. suntii..celli mai. tare; avendii; tainele. lorii,: 

Multe: fiare. ca minele: suftere. pămentuli pa 

ȘI cerul: “cu u: zibayăi: imite „ajutorii. pia 

„a 

"De ură nică nu "mi . pasă, cândti” e fără putere, ie 

- Despreţul e o. vorbă deşertă . denţelessii;. i -.: Ai 

- Mal suntii .pâte. și “alţi: cu: mine'.d?o părere, :: 

Și cândii facii ali, mâii bin6, drum sigur mi-am allessă./. 

“Etă pugine. tacă, „din: multele'mi păcate, i, ini. 

Etă crime ce. astă- -Amu > pociii: să le. mal: lucresii,.: 
într alti lul Hristosii nume: drăcesce aii fostii lucrate. : 

| Rideam “de semnul cruccă,! dar lingă :mârte:: credii.- 

Asta e “adevărul Ce pocăința ll. nasce; 1: „i nn. 
"De frica, judecății; în. sânu'ți lt. depuiii, îti. 
Amăgitorulit -Şerpe abia..se: -maă: târasce;:. ivit! 
La glasul v vecinicie CU roză : mă supuiii. pi 
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Dar ce-am Qissit? Nu voiii ruga, ni nu voii a ta credinţă; 
Urăscii a Vostră, lege Şali vostru ajutorii. 
Este o slibiciune ori care, pocăință; - a 
Gide am , fostii i în vieţi, şi side voii să'n morii.



    

Fi pa: III! 

Aşa, simpla vioţuir e, 
u Eu, ș ştii” să. 0. preţuesc , -, 

Și de, 'acea.. fericire pp tă 

Voiii bucuros, „Săți vorbesc, 
Dar florile :ŞI.ver d 
„Apusul şi. diminâţa, a 
Și. fluierul cimpenesc,. ai 
Cu patimi, cu „cliinuri. „grele, 

„Gu starea inimei mele, „4 
“Nici cum ; nu; se ;potrivesc.



! 

Să ştii să "ntrebuințez! | 
“ Colarele osâhite,::-. i: +. 
+ Tonurile “felurite, = 

“Departe d'acele locuri, 

Ce pite m'ar î nsuflat, . i a 
De țerăneştile jocuri 

_Ce- adesea matii încântat, N pă 
" Goprins de nemulţumire, SE | „A 

De grijă şi de mănnire p 
„De. „S6rta, mea ocolit, | | 

“1 rele 'ce' mm npres6ră, 
„Ce gânduri, idei omoră, 7 
Spiritul ? şi «perde puterea; 
E greii să deserii plăcerea, 
Când sufletul e mâhnit. | 

1 

Ânsă a mea mulțumire ă 
„Pentru a ta găzduire Mă 

„Bă totziii: o pociii “uita, - 
Și cât vasta * prin pâtinţ 
Voiii pună. a“ mea Sinţă, 

 Adevării â! imita 
Măcar în "vorbele 'inăle 

să pociii: să găsesc “Vipsele, 

Care''stilu 'nsuflețez: : :    



Sarăt atâta simţire,. „a 
Cită, siţtam mulţumire, . 

- Când dulce: erei răcâre: 
„În prâjmitmi: se întindea, ! 

: ȘI patimi - sfâşiitore,- aa 
Ca, aburi. din lac, din:.mâre 
Deşertul mi le- absorbia.. i 

Coprinsul, unde .o “dată -: 
. Împreună -am' viețuit, > :- 

Și plăcerea adeverat o 
Dilele;, mi-a. îndulcit, . 
Este un:câmp. lat, ce. are. 
De vechy şi fireşti hotare, 
Un. mal. „către resărit,... i 
Iar către; apus; o: apă, 
Ce sadură, grădini adn, 

Ce udă, țărmul setos, - usa 
ȘI n. ramuri multe păr A 
Curge” mândră, iniștită. 
Pe patu” cel. năsipos. 

Casa, p%o muche clădită. 
- Singură. câmpul: domnind, 
De umbră neocolită,  -..-..: 
O .vegi în aer: albină. 

. 
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“ 

“Tot te e ieapălrat:! Salt 

Și dacă pe tonul glumel, ! a | 
| | 

| z. 3 . pu 
i AL lor număr, mieşorime, | 

- Atât nu: se. învoesc;::.; 

„Cu lesnire pâte.:crede,. : 

Să gic.că a: ei zidire,” 

E. lucru scu'osebire, -; 2 

Că e. do. arhitectură 1.) 

Cap-d operă în: natură ; ai 

De loc. numi: ar ipitea greă; - 

: Însă: acâstă minciună, *     Deşi: indestul 'de bună, i 

„Apasă cugetul mei. 

Așa. dar, iati : îndrăsnelăe. 

Și spuiii că adevărat; 

Nare nimic de mirat; 

Dar are, fără mdoială,..-"!   
ENI , iii Pa 4) 

Spre. jiatru: părți ale lume), Şi 
_“Patru ferestre privese;: -:: | 35 

Liber îmi e 'să vorbesc, ' 

7 

Cu a. casei înălțime, .-) 

Încât ochiul ce le vede, 

Că se plătia alță dată! 

Vro dajdie insemnată, : 

Subt nume .de:ferâstrit; i: -    



„Măcar că nu. mi.;se- pare; 
„Nici undeva: am''citit, ui 
Că la:.vre: 0 întemplare. : 
Nobilii „săi: fi. plătit: 2. 
Ast-fel de snăravuri prâste, 
Dacă vre o dată: aii. fost,: 
N'ai putut; fi. ale. ndstre:: 

| Ci-ale. norodului “prost, 
Numai el singur. pitegte, N 
Fiind, „mal „Obicinuit ; . 
Iar, de: ce,, nită. se sorbesţe; 
Păcatul “ar fi: cumplit. i 
Pricina e delicată, 

Și prea puţin, câştigăm, i 
- La: mulțimea nensemnată, 
„Adevăruri. sar UNCĂM; -- e; 

pr _ pn. „a * EI Li S 

Dar în vorbă, peplăcuță,, f 
". Ca să nu, ne - încurcăm, ;, | 

Și ca nu, din. intimplare, i 
S'aduc la mulţi, Supărare, 
Descrierea, începută, .. ui 
Mai bine, Să 0 urmăm.. 

Aprâpe de, casă dată, - 
Spre „miagă n6pte Sarată;. 

;
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„Pe urmă ochiul zăneşte, 

"O biserică smerită, :*--.: 
. 

Un- templu: Dumnedeesc, 

Unde' muncitorul vine, 
„4 

: Prindsele 'să'şy închine ;:* 

„Unde ruga umilită, -- 3 

Ca tiantea,! cea! sfințită 

„Este dă: cer priimită i 

"De părintele obștese.:: 

“Tot către 'acâstă 'parte, - 

Un sat! puţin înseninat, 

"În două rânduii- se e mparte, 

„Pe linie: sat.» i 
ea Tai | , Date 

În vald 'se văd: desişuii, : 
- Sadu, lived, alunişuri, 

Un. del ce se prelungeşte 

Verde şi: împestrițat. mi 

„ Costele”i sint învălite, 

De: vii, de: sămănătiări 

De' ţarine felurite, > <- 

„De crânguri şi de: păduri! 

Manţii ina în depărtare ! E 

„Se văd ca tulbure nor; 

Vara le e la” pici6re i 

Şi iârna, pe. fruntea lor, ! 
2   

    

 



ata, dujainiea. “pătere, 
- 115% Locul "'atâtă: dorit;ziub ui” 

, Unde 'qile:de'rplăătre,ut: 
“Dile: scumpe “ar” teăit:.! 
Frum6să, singurătateii:' 
Bunurile-adevărate::: nt - 
În sînul! tăi! le-ar: Sinii, 

îil;Pacej.: linişte, “viaţă; 5 il 
T6te-acolo mă: nsoţea, i . 
ȘI din” or''ce: dimineţă, -* 
Mulţumirea': se năiștea: ZE 
Dacă:vre'0: cugetare, i: 

„ C'o'“uiibră de: iuitristare' 
-*ivFruntoa -iiea' “acoperea; 

Uş6rat-futipărire,! Ira), 
Cacercul. âcel: Supțite, 
Ce-aţiţă/:din: înteimplare; 
P'o.iundă: “nemişcătâre, :! 
"Un vint: cu lină: suflare, 
Trecea, se: pierdea: »de: sine, 

“Șali fiiet. glas! simțitor, i” - 
Și ideile Senineiiri tisa, 
iat i iarăşi, cursul lor” 

ip pa „i iri Da Put 

Adetea” Ori: “pei cânăpie i 7 
Departe" mă :rătăceam 

. | 9 

- 

,
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„Adesea, .cu; „bucurie oii 

“fn dulci); gândită, mă, pierdeam., 

Simboluri, de;. tinereţe, +] PA Ă 

Fluturi; cu vesele, feţe;,:/ . 

“Privirea.mea,0 trăgea:i . - 
„“: Pe iarbă, în depărtare,it! 

„Fluturile: părea; florg;. ri 

„Dar când; umbletu? mă, simţia 

: Insecta- amigitore,,,; stări - 

Se; "nălţa;+ găsea, scăpare 

i Aripele ȘI. scuturând,- “isnf 

Și eii.co. dulce; mirare 

" Vedem florile sburând, 9. 

“Nori, „deși, negri, „câte; odată: 

Cerul. il, intuneca, j:;; mă] 

Și, plbia.? n că, adunață;> 

“Pe. „câmpia: “nsetoșață,.., SE 

în torente, se; vărsa; „«y 1 
- Apoi, razeleii. robite, „iy 

i S6rele pncet;. desfăcând,, 

- Și niimunţi, « valuri: aurite 
Norii umezi, prefăcând,: FI 

Copprivire:, 'nflăcăraţă, d. 

" Lumea el: 0 "coprindea, N 

Și. Oră, purpurată;,. 

Peste. „ASluri : intindea, i 
er a - „o 

      

   



Când acea, stea; a rțen 
„3-o Aprâpe dal, ei „Sfinţit, 

„Părea, a. da săirutare,. p » 
„ Pămentului, ce a, "acăldit, 
şi mal intorcând, .0 „rață, 
„Ca, Zimbet prietenesc,, «i 

Sta un minut să:0. vag 
Ochil: „care. 0 dorii 

"Ochii acel pentru, care... 
„Este ca din armă; sâre, 

„Ce el. pote. mâj. arvepi -: 

 Supus: la. acea uimire, , 

- “Oare” supt. ceruri. senine 
 S6ra, aduce: cu „Sine, r... 
“Liber, de. erijh; de. dorie, 

- în cugetu'mi mulţumit, + 
 Slăvind 0; "altă putere; 
“Ei ascultam; în. tăcere” SI 
„Alumultor mil. de. fine, | 

„ Concertul nemărgivit,. 7 

mini i i if 
și când. lun argintuită, + 

Albind iarba,de, pe, ale, | 
Eşia lină, ocolită, rii? 
De „stelele „curţi. sale; 1 

231 
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Pe d6lurile” Tipâst,
 ţ 

_Stam, m opreara să: “privesc 

Cerurile sămănate” i 

De globuri nenumărâtă, : 

Care; făclii luimin6se, ic 

„În umbra” nopței lucesc, 
. . a , 

i; Di a.. Dă 

P în: aluniş sufla ventul, 
- Frungă: uşor! detina, 

Nuci bătrâni: ca pământul, 

„Da lungul: se desina;-"--. 

. 
Î 

Unda cea armoni6să - E 

A unui ascuiis iSvor, - - 

Ca 'o şoptă amorsă * 

S'augea în! 'prâima “lori” 

“Ouriând adâncă” trei , 

A Câmpului liniştit, 

„Un: glas cânta ci plăcere: 

Un cântec “obicinuit. 

Asti glas, "acestă: Câmpie;- 

Nâptea 'câre''mă:: Pnvălea, 

“Gândiri de melancolie 

În inimă învia: 

Și florile tinereţei,! i: 
Visuri, nădejdi, -amăgiri,: 

Acea” girland” a -vieţă. “i 
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“Țesută de năluciri, 
Care,. câte una, „una ii 

„Treptat sai, „desființat d 
Ca frunzele: ce furtuna 
De Vergi le-a smuls, le-a uscat, 
Mi Sarăta, înainte;, E 
„Cu gândul mă. intore6am ; 
La locurile dorite, a 
În valea. ce atât iubeam. 
Vedeam, livada, grădina, + 
“Poteca, ce, des călcam, | 
Părul înalt. şi, tulpina: “ Mi 

Unde copil, mă jucam. 2 
Astfel în. țări depărtate, p 
Unde. strein te numeşti,.: 
Dauqi: pe. Ticaşteptate , 2 
Limba care „0 dorești, | 
Limba acea. părintâscă, . Da 
În care.tu -te gândeai, - 
Ce ? n virsta coplărâscă, 

„Cu, malcă-ta, LE “vorbea, 
Or cât de. aurită fie, Si 
Aspră, grea la augit;. 

„Simi atunci 0 bacurie 
"Un ce neobicinuit;- ! 
0, simțire vie- adincă .



, 

În sufletiți: rătăcit, i îii--1- 

“Și cregi-că te afli încă” - | | 

„n țerăi ce-ai părăsit, i 
aia AI mie ii -. PP: 

iii Al dacă! o Provedinţă ! i 

| Asupra! mea, ar privi, | “ o | 

Dacă Suicrita i oi ! î | 

" Sârta oâr împlini; i: a 

Departe dat tiraniei 1 E | 

Tovarășt” nclegiuiţi; “ 

De cursele vicleniei; : II 

| 

| 

iar IE 
„De Gat: ncomeniți, +! 7   De tot'ce sectei mare ii 

În fapte ce necinstesei i -: ji 

” De 'zimbete protectăre + | 

. Care le: nâsocotese; “i i 

Uitănd” 'acâa“geitate::':".! - 

- Care "n"'sgomotosuii sbăr a S 

. Staturilor înălțate, *: n 

Le” suflă: căderea. lor; . - 

La câmp” locaş de: pliere, 

Fii mulţumit: aş trăi, + 
Liniştit. şi în tăcere," îi - | 

Pioa-mea aş împlini. '+" Da 
La, binele ce îmi place: “ - | | 

Și neamului meii - doresc,” 
7      
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„Pe vol, câţi. puteţi “a! face, 
Aş cerca să vă poritesc: 

Aș pune “mica mea parte, 

- Silinţa-vă ludând, - | 
Isprava nu prea departe, i 

Bună drâptă arătând, Oe. 
Via arăta resplătirea; | 
Ş un ânger ajutător,. 

-Ș ondrea, şi mulţumirea a 
Ce inimile. aprinde ; 

| Iar celula ce se vinde, 

“Un. trăsnet, resbunătoi.
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o. ' : ! pr . i ii 

Din gioa când ain citit serisârea către Oras, - 
Dorâm,: de 's'ar fi putut, t6tă :sfala. să las, “it 

" Săţă scriă pe un ton: măreț; cât mai măreț Sar putea; 
Și săţr pornesc un' bilet lucrat. în ' fabrica mea..-- 2 
Dar augisem că vol,: poeţi, scriitori: vestiți, în e 
Indată ce: aţi: murit vă faceţi cam! nectopliți,:: ici: 

„Cam groși; necivilisaţi; şi drept să spuiii'mă temem, 
"Să numi: intorci un răspuns mat aspru de cât dorâm: 

> = Răspuns ca'acel“ce:dici că-n anul “trecut ţi-a, dat; „Din partea lui Boălo ua” sectetarii ne'nvăţat, 
, -
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Aicea, ca și la vol, se află mulţi nitttrăi, 

Care sar da bucuros că sunt. secretari: ai 48: 

Cu tâte aceste acum, dorinţa. mea, 0 ascult; 

Respectul- numelui tăi nu mă opreşte mai mult, 

Şi paeţi bine sti râu, liber din partea me a- eşti. 

“Nu cercetez dacă 'n raiii, dacă în iad locueşti; 

La, ce fel de munci, pedepsi, păcatele ţi te-au s uppus 

Și dacă în lungi frigări draci! acolo te-aii pus. 

Sânt sigur că sânţit toți: asupră'ţi aii reclamat, 

Şi chiar de nui. î prăjit, „eşti negreşit, afumat. 

. Trebile acolo» n ia, nu “merg: “Caici pe păniânt, 

Unde păgâni s&ii creştini cu toţii la un loc 

Unde “vedem fericiţi pe cei mal mark păcăto 

- Şi sârele luminând pe'răi ca pe “credincioşi; 

sint, 

ȘI, 

„ Paptele-acolo ne pun la locul drept meritat. Î 
. 

n. 

a) Hi ni ee Ra ; 
pa pia GI tii bi SEI p Sa ŞI he 

“ Dar spune'mi,. te rog; Volter,, tu ce folos al aflat; 

De. şi al, legei vrăjmaş, să „critici să:osindeştă, +; - 

Acele ."nalte: cântări, acele gândiri. cereşti, - ia : 

Care, al, naturet:'stăpân el însuși le-a insuflat 

Spre slava, mumelui- săi, poetului: împărat 2; 

"De nu :ca.:0m,; ca „creștin, i idar: ânsă,;.ca, autor, « c, 

Vrednic erai : socotesc, să simţi; înălțimea lori: si 

- Și geniul tăi; frumos,:.până acolo :săl. sul.. . .. e 

iesea! 

Cerul, tăria, 'xvestind, faptele- mâinelor luă; ii. -. 

    

   



Din pavilonui de nori, “accl : prea înalt “taniând i 
"Cu fulgerelei! de: foc: vrăjmaşi luă răsiimănd; mia 
Pămentul: din: “temelii: lătit, “desrădăcinat: i file sa 
Suflarea-acelei miiiit 6. 1nările-ă,- ntărita,ş iii ul 

“Aste măreţe trăsuri, tu cum le desprețueșa? 
Idei, ic6ne, figuri, tote în ele găseşti; 

, | Rasin'-pe care! iubeaj,- 'din 'el6: Sa adăpat; îl 
- Ruso pe care : 'urat:adesea lea. imitatii îi îi IL, 
T6te aceste: le a “dar! furia tu te a cei, 

. aria pas insă i 

Tu ca, odată Satan, pe om “din rai "ar ont, 
Sperânţa,: ast fruct: ceresc;: în! inimi: o'ay: călcat; 
Și care. despăgubiri în -loculiă eX ne- -aY' lăşat2-ii „ 
Ucideri şi desfrânări,! 6tăioce? suntem datori . 

- Viaţa- al:-făcuito grea, sărmianilor inuritori,: iii: . 5 „ 
Ear pe șcelerați” al scos din jugul lor neplăcut. | 
„Vor în: zadar aţi. găsi ui - Cuget ce niaă avut; 
Ai dice că: tocat luptat: abuzul. să. răsbocşti;” _ 
Nu, vemelia-at surpat i în n dogmele creştineşti: * a 

PEPTIDE aaa : „a! tie LN RI a 

„A! dacă talentul tău mar bine 'ntrebuințat ma 
Cu sortă”i. â: se lupta pe om 1 ar'fi: înarmat! ui 

RE Dacă pe: “drepți: înitărina, pe răi af îngrozit, ni 
+ Îngeri: numele tăi cu: drag 7] 'ar fi pomehiţ.:.



N . 

Şi nelucrate câmpii de: ghimpi 'să,.le.curăţim..... +; 

240 
Drm 

Ani, dă, trăit îndestul, ol măreţă-ai. at 

A lume stăpânitor; adesea, te-ai vizitat: „ti: 

Acum acestea, „pe:noi nimic, nu;ne, folosesc; ziua 

Iar geniul tei, sublim e. Singur ce; pismuesc,, ;. „+ pr 

pt 

DĂ NE 

ST AT pati tată 

La tâte-aă fot, norocăt : nu, Cred atât isbuteal, 

D'aj fi avut să formezi. limba, în „care. scriaă;. „sii 

Dar secolul: te-a ajută;, în, vremea când te-ai, născut, 

Stilul era, curăţit şi drumul era făcut. 

pr. - . 7 . Ea E - 

PRET a iN EP a ae 

Alt fel, e n Pi la nok:, mol, trebue; să formăn, 

Sa dăm, un: aer, un „ton limbi în; care, lucrăm ;, 

Pe nebătute cărări loc de trecut, să, găsim, „+... 

î Pa . .. _ . : | . 
RE ID RR Vel e pi ta a : Pi 

. v pă . , ..- „ 

ra it AR 

„Aş vrea să p5ţi si să mio. o ţi numal, să a taăești, 

* Parnasul, nostru: sil eg, apol, să. ne mat, vorbeşti 
Unul iscoditor trist, de termeni incornorați, 

- Lipsiţi de 'duh creator numește pe-toţi cer-l-alţi, 

Se plânge: că..nu "nţeleg. acei „care „il: ascult, : ; 

În vreme.ce: însuşi el nu se 'nţelege- mai: mult, . 

Altul. strigând furios, că suntem; nem. latinesc, 3 Ă 

Ar Vrea, să: nu mak.-ayem nică, un; cuvint ereştinese, , 

    

   



a aaa 
„Și lume să arătăm că "nu am degenerat; | 
“Altul ce. scrie pe șleaii ca preotul de-la sat, 

E „Dice că e deslușit, se. crede simplu; iar cii 
Mă trag d'o parte, privescii şi scriii cum dă Dumnedeii. 
Cu toate-acestea luăm, titluri de mari autori, 

„Dăm sfaturi şi osindim, ne facem legiuitori, 
„Ne credem pe cât putem ai lui Apolon nepoți, 
"Ridem de unit câţi-va, şi publicul de noi toți, 
Amestecul întîmplat în limbile omenești, 
Când sa zidit acel turn, în vremile pagâneşti, - 
Na. fost atât de pestriţ, n'a putut fi mai ciudat, 

„De cât acel ce aici urmâză neîncetat, * 
Uniţi am face ceva, am fi. d6 re un folos: - 
Avem un dialect bun, ușor, şi îmlădios ; 
În el fieşce cuvânt nu ce cala vol legat, 
Cu un articolii semeţii, cu un pronume ciudat; 

- Pronume-articole lungi care “sufletul ţi scot, 
"Şi sâmănă când pâșcsc suita unul Despot. 

Dar ce mai mult să vorbesc? Câte am avut de dis, 
Câte de tine gândesc, mă vedi că liber le-am scris: 
Cât pentru noi lucruri mari nu e să nădejdueştă 
Numai acel Dumnedeii subt mâna cărut vorbeşti, 
Duhul unirei de sus spre noi de il va: porni, 
Pirerile ce se bat, el numai le va nvoi. | 
Alt fel, de cât să gindese că noi ne-am alătura, 

Mai lesne-aș: putea să_ cred, că-tu te vei boteza. + 
———
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Ea a = ph i 
ela nat firii PABULAST MOLDOVEN, ; sist 
” 

3 a " N “ - PR E “ 
PR SBS și at 

et Papi ri > ia - ” — 

RE păi soli    
am ia amar a ate tie rup, sal | 

Cum măsoră! ţi se: măs6ră, ::'este” ui proverb ştiut, 
"Aste versuri, de lungimea celor ce tu "m ai făcuţ: 

i „Sânti:pornite isăți aducă: ale“ mele: mulțumiri, 
i Sint: r&spuus"la' ale tale vrednici : bondre: gândiri. 

î Die ata Aaa a fe rue stai scai “tipa Ra 
„ii '"Nu'-știii bine dacă cerul, precum Qici,; n'a tngâsttăt, 
Cut "talent, :cer:mi 'se -pare puţin; slab; ncinsenintat, . 
Dar iubesc. italentu-acesta i care itu'il. preţueșii; n 

“Tot ce-e. mai-:sânt;mal nobil, în duh, inimi omeneşti, 
+
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ai da at ao pia 

Prin €l ni se înfăţişază, și al binelui amor, 

Se aprinde Ia făclia unui geniii creator. 

» Pe acei ce mii dai pildă ei adesea “i am citit; 

„La o slavă meritată cu mândrie mam smerit; 

Săi urmergii este alt lucru ; gloria pâte. o doresc, | 

Dar â lui Torquato sârtă, nici de cum n'o pismuesc, 

“Am temeinice cuvinte: mă cunosc, mă simţ prea mic, 

Și nevrednic să ia urma unui mare mucenic, 
“ Tec 

Pali 7 

Cred. cu: tine că talentul ne e din -cer dimuit 

Că e” fot! 'care: 'bel stinge. daca nu! Va fi 1 nutrit :. 

Şi de amo „di măt lină, un c6s bun de întâlnesc, 

Cu plăcere a "1 aprinde, a: da hrană mă silesc. 

Dar pe om şa lui natură destul nu ai cercetat. . 

De voeşti să fiii ca, riul care curge .ne'ncetat. 

Acel rîi trece p'o vale, pe câmpie, pintre flori; 

Iar prin relile vieţii e mai grei să te strecori: 

„Prozaice « „umiline nu: pociil a:le iînfr unta. pitt) 

ii til pe E gi fi 

Tuivedi: xrerile de astazi::Te ntreb, daca muza'ta, - 

Poftită la -tribunaluri,; ar merge „să [dea cuvint, 

Să spue în bună proza de ce umblă după vint: 

iDeţiar dice judecata ;; „Fiind: cam aflat. că, scrii, 

pFiinducă "vorbeşti cu norii, şi: pui: slove! pe hârtii, 

„ Ad'o.. versurile; tale; :avem.poftă:să ;citim;: s-* 

„ AŞi-de .n'al:atins; pe nimeni noi-osinda'ţi mărginim.“ 
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Daca, gic, plăcaii? dicătea de: Par: tări af! 'cereati” 
“La: atâtea dobitce. suflet dre: ai: fi dat: i tit 
„AT fi dis”! cu “îndrăsaelă” din: “Valpoiti: judoctorii a 
Că îl vegi câte. odată, cu puf” alb: pe botișor; : - 
Că în cumpăna dreptăţii câşul el 2: a campăsit;. 
Până € „ce Prigonitorii « cu himic S'aii  porenit? 

La vot Sunt mai domol Gment; einu's 'ating de nimic; ' 
„ Aicea daii de novoe,. orce mă încerc să dc. 
„De voiii să cânt. eroismul bunilor. noştri strămoşi, 
Aud o sută de glasuri; „Ce? noi suntem ticăloși ? 
„Numai cel “vechi îţi plac ţie? Prilejul s'a mtăţoșat, 
„Și noi dovegi de virtute, curaj hu am arătat? Ma 
De laud vr'un ora de merit, Yrun amplţiat cinstit, ” 
„A! ! îmi die” de pe delătuură, pe. nol acum te-ai pornit? 

: „Lăudând faptele bune, arăţi, şi învederat, | 
„Că nu sântem de aceia! Pe noi tu ne-at. satirat 1, 
Căci dumnâlor știi prea. bine, ca, 6meni care citesc, Da 
Că. în lauda virtuței acel răi se osindesc, | 

De ar fi-o muljumire să te. veţi în tpar dat, 
Și pe ulii câte-odată, cu degetul arătaf, “ 

" S'augi: asta e cutare! apoiii eii te-aș ferici, 
Pentru scrierile tale ce iubesc -a le citi, 

A le cărora sujeturi, stil uşor şi Tămurit,. 
Ah a fabulei plăcute merit netăgăduit. 

. „20
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. Suţu, dice, într'o, “carte, că, în.. Grecia, de vrei, 4 

Poţi. să: serii or. ce, PL place, fără,. vorbe Şi o; : 

Mulţi. din. „autorii nostri, „ali, acest talent dorit, ; --, 

„Cu locul cu, "mpregiurarea, cu, yremile: potrivit, 

„VE că. o; „duc. forte, bine, şi ei: o:să1 imitez ;.. 

O sibi întrec, de se: pâte,: nimic. mo. să mal lucrez, 

Nuinai din vreme în vreme, îi să afli. că trăesc, 

Și muzele din :Moldova, că: ştii, să e prețuese. 
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ii AUTORUL, PRIMAVEREI AMORULUL . -::" 

——— 

Tu care ai fost din pruncie al Muzelor “favorit, 
Şi ca strămoșescă-avere. “geniul ?] aj moștenit, . ..-. Cântăto» al primăverii, ce ai darul a plăcea, 
A fi "nalt: cu” deslușire,:simplu. fără a cădea; - 
"Care lucruri mici de sine, ştii să le mărești frumos. Și să nu gici nici odată, cuvânt ce ax A de prisos, |. . * Dacă mai ghândeşti și astădi cura atuncea socoteai, 
Când destinat de 'natură să fii poet. mă credeai, - - Făr' îţi vorbi de folosul bunelor "tale poveţi,' , La a mea; nedeslușire, alerg, âncă să mă "mveţi;. i 

„N
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“Când ne "nţel6sa natură, „din stiut cel roditor, . 

„Cu talentul poesiei naşte pe un muritor, “ 

(Fără să mergem departe, atât aşi dori să spui) 

. Hotărăşte de odată și felul scrierii“ lu? 

„Mulţi îmi gic cum că acesta nu e de tăguduit, 

ȘI că tot omul "sapl6că la, ce este mai pornit ; 

Că acela: ce "n tragedii face patimi a vorbi, 

„Nu pste şi n. elegie chinurile a deseri. . 

*. Dacă iar în cea din: urmă "ştii frumos să zugrăveşti 

Plăcerea, melancoliă, amor, chinuri sufleteşti; 

Ai ode cei infocate ton înalt du poți săl ţii, - 

Nici să alergi; 'D “ale; slavel,. pline;, de, sânge câmpii. 

Felurile's osebite, și voesce osebit dar! 

„Cine ?n mai multe se cârcă,; ostenla“ e n. zadar, 

, Bu dar cedin cruda'mi strstă, de când ochii am deschis, 

Când a::nceput pentru ;mine,. al. „vieţei. amat.: vis, 

Am iubit de o potrivă tot ce 'mi.a părut: frumos, - 

Tot ce șaBetul înalță şi, e, minţi de .folos;;!..+ 

Ă Poet, cum, pociii-a mă crede, când-allirei Dumnedeă, | 

Ancă: nu. vrea. să'mi arate, care; este: felul -meii ?.. 

Pi 

Tot, ce “ai place -mă aprinde, şi "n: minutul ce citesc... 

A putea lucra, întocmai, . d'o cam; dată socotesc.:. 

„Apol vine, cugetarea,, P'al: meii, spirit. întreb:, Şir, - 

Dacă, tu; în felul, acesta. ești: născut. sait nu să scril?. : 

Î 2 
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Câte. plaiuri astă aspră: idee, mt. a „Stânjinit! ui 
Și din ce: cărări! plăcute,: cu: putere: m'a oprit i 
Ei asemăn'a: mea stare cu â, unui călător, i: iti 
Care. neştiindu' Şt. calea, fără povăţuitor, + î i 

"Se opreşte p'o: câmpie: cu. totul: întristat, m m 
Drumuri vede, dar: riu 'ştie care e adevărat. :: 

| Pl&că,: 'se întârce “ndată, se .porneşte “iar. pe ea! 
Perde :vreme: preţisă şi. alergă “ntrun : "noroc." 
Astfel sânt şi eii;'ca. dinsul: tot-dcuna; rătăcit, în: 
“Casă nu! perd, lăsând drumul, pote când Pam nemerit, 

" Apot nu ajunge-atâta, ci 'şi chiar când: mă pornesc, 
A lucra cu “hotărire, pe un.plan'ce îmi: croesc, |” 
Nu pociii păzi cuviinţa , nici: cun: 'umbleţ;” măsurat; 
La. sfirșit s'ajung d'a dreptul, fără să mă may abate 
Dacă -drescriăi o':pădure, suma de copaci. îl las,.-! 
Și la un stejar mal mare,-trec cu:un repede pasi: . 
Dacă. stint' întro grădină, pe Ia flori de vând nu i 
Ci la. trandafir îndată, şi” apot la crin: “alerg! * -. 
Depărtarea;: cea mai mare, şi ocolol cel' mar lung, îi 
Un câs:nu mă zăboveşte, fac:trei pasuri: Și aug SE 
Mirunțişurile mi scapă.: şi ideile 'ce'mi vin, + C 

| Dacă 2 „ncep cu '0-zîmbire se: Sfirşesc” cu':un' suspin. , 
Aplicarea îmi. lipseşte, şi. nam: darul insetaniat,: 

"A strica şi a preface, câte 'sânt de: indreptat. 
Fără astă slăbiciuns; ceva: toţ: aş: isbuti și | 
Ostenâla, și răbdarea pot or: ce! “ai dobtudi a aaa
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„+ Însă eii:ca să mă apăr, las un, lucru început, .. 
“Şi ntrun sfert stric câte- odată, ce-ntr'o lună in făcut, 

De .pământ; trântese condeiul, meseria,.0.: urăscii. 

-Și să nul mal :iaărîn vicţă,, că mă jur şi hotărăsc 
Dar precum. Boalo. dice, un astimpăr” ne' nţeles- 

Ne'ncețat, se, "mprotrivește „hotărirei ce-am. ales. :.: 
De urechi parcă mă trage, din somn n6ptea mă desen 

ii cu: multă, plecăciune. rima mindră: o astept, 
- Patima „înimei mele,. chiar -şi streine: NEVOI, : 

A. le pune. pe hărtie,. sînt. silit; fără să voiii. 
“ Apol cănd. în. „clegie;: destul nu „Pociă- Să vorbesc, . 

Și sarăt fără sfială,; „toate căte, socotesc, : î SI 
Vre un -dobitoc: îndată. vine înaintea mea, i: - 
Șimi. rădică, cu' lesnire, Sarcină, or cât de grea, 
Lupii,. urşi. îmi fac. slujbă, leii chiar. mi se supun; 
Adevăruri un preţ mare, când. le poruncesc că: Spun. 
Socotesc, că putem, dice -fără să ne îndoim,. 

„Că. e prea. bun, „pentru: fabuli, secolul, în.care “tăia; 
"Măcar: că. se. află oameni „care nu. pricep de loc; :- 
“Cum a putut să vorbească. un: sălbatec dobitoc, a 
Și care. vin să. te "ntrebe, dacă e adevărat, - RR 

„Că în vremea, veche: câinii, aii vorbit așa curat? + 
însă, cum ştii foarte, «bine, adevărul desvălit, - 
Fără mascii, între. oameni lesne:.nu e: priimit: 
şi subt feluri de: podoabe “nu. îl. tărnueștă ,.. 
Ne'nţeleapta, „luă: ivire. poate ;Scump.să o platesti. i 
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Tu dar care-al dis odată, cum că naţiile ? ncepii, 
“Prin poesie, ființa şa lor stare de'şi pricepi, 

“Slăbiciunea, musei mele, vino a o indrepta; 
"Căci de scrii astădi în versuri „ asta este vina ta. 
Tu, amorul poesiei, mie mil al insuflat, 
Și esemple indestule de ce e frumos ay dat. 

Aşa, când viitorimea, al. nostru judecător, 
Care, fără de sfială, aspru, „nepărtinitor, “. 

- Val săă tribunal supune, pe răsboinicii. vestiți. 
Pe. despoţi şi. pe ministri, scritori străluciți ,. 

“Ba voi să cerceteze pe: acei care: ântăi, 

Stătură începătorii româneştei poezii — 
În: rândul celor de frunte, numele tă va: găsi, 
ȘI antemeterei cinste, de la ea vei dobândi. 

„Sunt mult mai vrednici de slavă, acel care aii făcute | 
“În ştiinţe sai în arte, fericitul început, 
De căt cel ce după. dinșil, şi de dinșiă îndrepta , 
Au ajuns desăvirşire de „esemplut! ajutați. 

=
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 Dicear că în viaţă, cea : „mat pltcutăi stare, | 
E. a omului liber; de or „ce, “nsârcinare;. re 
Care. grijile; lamei: departe. le aruncă, ; 
ȘI 'n pace, în. tăcere, în linişte. adăncă,, 
Lungit frumos. “pe. spate. cu un; ciubuc: în: aut, 
Avendu'şi intru tote" plăcerea de.:măsură, . 
La fumul ce se "nalţi, se: uită, se;  Bândește, : i? i, 
Și slava: drept, nimica, drept'fum o. socoteşte:, 

..
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„Tu. dar. Apostol vrednic al- acestet doctrine, 
Care: ne. izbăveşte de, grijele, ștreine, je 

4 i 

Spune” mi. :prin: ce mijlGce. natura'mi, pociii.. preface , ; 
Și dilele, ca, . alți să le; pebrec, În. „Pace? îi A fă 

> 7



„Dar tâPa mea, silinţă, 

Cum să mă scap de muze, de vechea, tiranie, 

De ale lor capriţii, d'a lor cochetărie, . 

„Care în: totdeauna, mi-ai fost supărătore, 

„Şi pricini felurite de lungă întristare? 

În'ce muzele nâstre pot să ne. folosâscă? 

„Nică „chiar de un datoriiic” nu ştii să ne plătescă ! | 

| în zădar mal dâunâdi, am vrut, prin poesie, 3 

Să scap "do bagătelă, d'o mică datorie; | 

 Ș'ain arătat acelui care cerea parale, 

Că, viața e scurtă şi vrednică de jale; 

Că, aurul, argintul, metaluri păcătâse, 

La -omul ce-o să mâră nu. sint trebuinci6se, 

Că averâ. n'o duicem în' lumea! viitâre; ati 

Lam făgăduit: încă o clegie mare, ! î 

“Care pe larg său! spue, “curat; săi dosedescă, 

“ Cum, trebue: averea să o desprețuâscă, * 

- Şi versuri din” gtamadă X ani dat; ca, a aleg 

A fost peste putință, 

Puter6 armoniei să căi so înțelteă, 

" MPaşi” mânghia acesta, când ași vedea: căpete, - 

Prin scrieri sar “preface: năravuri desfrânate;. : 

Atunci, lăsând: odihna, “pentru al mulținei bine, : 

Aşi dice Şi 25) face, cât spândură de mine, 
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"Acum. însă, ce ese .d'viii; alerga, p'în casă, i... cina) 
De mpoiti'-lovi. d'un scaun, de sobă: și de "masă, :!) 
Ca să arât în versuri, în rinduri mâsurate, 
Că cinst€ şi virtut& sunt lucruri lăudate, 
Că “numai :fapta „bună este izvor. de bine, :- i» . 
lar cea, rea: Îşi aduce pedeapsa'er 'cu sine di) 
Aste sunt prea frumiise şi-bune' pe ::hârtie;. na 

“ Cine însă le asculti sai va; că: săi. le ştie? ii 
„De 'când lumea 'e-lume,i.ec carte” omenească,: îi 4 
Putu de fapte.'rele pe oameni: să ;oprească, : i 
Tiranilor să "'nsufle:a patriei iubire... i i:i-:,; 
Pe cel fără, de sufilet săi. facă cu Simțire, » :: ;;: 
Pe hoţi săi îndemneze cu cinste să trăiască, - ...» Și căţi judec” “poporul să nul-năpăstuiască ? in. 
Cânte lupii. si urșiă. în' pilde cât le place, îi . 
Omu'şi caută treaba. şi tot ce a /nvăţat face. rii. 
Poveţele sunt "vorbe, dar. fapta. e departe; SE 

i “.. . Si vu A - . i 2 
„Și prea puţini urmează morala dintro” carte... : :: 

.. IE e y IER 

« EP 
aj 

, ip 
, 

De aşi avea 'ncai darul să scriii :de” -poruncâlă; Și când .cârcă pământul Vr'o" mică sguduială, i *: 
Să fac câte-o :duzină de: ode: sugrumate,. - a 
Să laud râii saii bine; îşi fi :molțumit poate,; !-. tă 
În vreme. ce: acuma vorbind cum mi'separe,. -i 
Îmi fac vrăjmaşi, Sunt. dameni ce riuiaii în dreptare, 
N
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„Bar mai „vertos: aceia, ce: vor “să ne muncâscă, 

Cântându- -ne cu. Iadul cântarea cea drăcescă.: a 

i 

„. Dra . . , A 

“Tu ştii: că. ami păţito, 'când ara cercat a: spune, 

Că versuri schilogite nu creţiă să fie: bune, - 

Şi că de o. cam: dată noi nu știm latineşte, La 

Ura neimpăcată, ce?n furia” scrişneşte;: 

"A gis:. (ce urit :vede a omului '6rbire'!) 
Că lupii, urşi, leil vorbesc de stăpinire;. * - pui 

Că lupul e-cutare,: ce judecă, desptte,:. îi: 

Şi ia după; :om pielea -ca lupulide pe'oae, =: “i 

Că lebăda 'e. omul: ce-:dii povăţuire, a Se 

Acelor “care : “umblă, pe calea de: peire; i | 

Că boul e cutare ajuns în treaptă mare, 

„Dator. de: ori ce: bine la” oarba, iitomplare, ti 

Şi în sfirșit, că! măgarul ce sbiară şi 'răcnește, 

“E un ajutor jalnic. ce: prost: ne: “sfătueşte. | 

» Eată ce înţelesuri şi ce cugete” rele, 

Vrăjmaşii fără lege daii scrierilor mele. 

| Apok pas de:lucreză în aste vremi de jale, 

"Când vor'să, ncurce statul în :pricini literare. 

In zadăr şi censura de mine neredinaă 

Și alți. căți-va prieteni cu bună, judecată, 

ME apără -în “lime, le spun că aii groși, 

„Căci. ei.o ţin tot; „una şi glic că nu se "nşală. a 

 



“Mulţumesc astă, dată. şi stăpâniret nâstre,ri:u: ar) . 
Care nici vru S'asculte la vorbe . aşă -proste,: „+. 

„Alt fel (gi iîmi'e teamă: că-în,, loc: de, iii 
Mar fi făcut :prieten -cu: vre! o. monăstire iu: «i N 
Unde spălându' mi vina, prin post şi “nemâncare ,: 
Mer geam în rai; d'a dreptul şi fără: cercetare. . 

  

De ce domnilor critică atâta urâciune ?-- -. : i 
- Dobitâcele melle „ai cugete prea. bune; :.; pa 

Și numai ton de cârciumi, poesik: -monistrudşe iz: IA 
Censura cea deştâpti c. drept: să; nu le lase; a ză 
Ele ne strică gustul, și trista lor manie, 
Parnasul îl preface în proastă băcănie. 
Dar fabulile. mele. de tot. mevinovate,.: 

„Nu se ating.de nimeni, ati personatitate, e 
e De vă găsiţi în. ele. îmi. pare forte: bine; a ae tr 
ps Insă de .vă e: teamă: :ca nu cumva, prin. mine; „i 

Să se nărepteze. lumea, greşala : vă e:prâstă;. ..-..: 
Puteţi să luaţi pildă chiar: de Ia dumndvâstră, ii 
Care.-ny. vă: prefaceți, şi. fără. incetare, ii 
Acelor ce vascultă aduceţi supărare; . a 

+ - 

Ori cum, în e cam frică; de, astăgi inainte” 
La pasără,, lighi6ne, voiă da: alte cuvinte. 
De şi mai aveam încă, mărturisesc păcatul, 
Să dic câte-va vorbe de Paris răposatul ,
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Care, bărbat Won6re, om: plin de bunătate, iai 

* Făcea versuri. d'acele : ca din topor lucrate, 

Cum. faceți dumnâvâstri.. Dar. iar Vandeam. gura,:! 

ȘI iar “mînjiaţi hărtie,. i iar :warătaţi căldura; 'i 

Furioşi de mânie, iar 'strigați după mine: . - ..: 

“> Audi nelegluitul că: morţi nu serii bine! 

"Aug a le cul versuri, le socoteşte glume, 

ȘI cu ce chip vorbeşte . de: duşi de pe lume ! 

Acâsta, este:vină. grozavă, „criminală, . 

Ș merită osindă, pedepsi capital, a 

Aşa ca să nu sufer.strigări, nemulțumire, - . 
"Ca să nu trag asuprămi vre 0 nenorocire, 

„Gândeștete şi'mi spune un mijloc de 'ndreptare, 

Tu, care petreci. timpul. în sântă nelucrare, 

Care aă scri prea -bine de ai avea, dorința, 

Dar care în: odihnă îți mărgineștă silința, 

"Spune mi cum. pociit: de „rimă, de muz'a, mă dasface, 

Și eii drept recompensă , o, satiră *ți-oi face. ee 

i
.
 

 



„ Caveal cuvânt, o Văd. bine; eii prea înșelat eram, 3 
“Când socotiam de cumplite, relele ce 

ici 

i BPIBDOLA 
D.|.A. 

4 

„Prietene, mat ţii minte, acele povăţuiri. o 
Care'mi dai la ale mele trecute nemulțumiri ? 

-afunci cercam... Intro ţi, (de atanet însă multă vreme a. trecut), Povestindu'ţi ei o -nu0 
| 

ă neplăcere ce-am avut, | 
Te-ai întors, şi c'0 zîmbire: » Văd adevărat, mi-ai gis, - „Și cunosc că al dreptate, dar arată-o, În scriş, 
„Și în versuri, iar nun proză, căci or câți sunteți poeţi, i :pVoe a vă plânge 'n proză; de P Ap olon nu. aveţi. «. -
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" Uitasem acâstăi glumă, Act, fără să gândesc, 

„Cea dintre noi depărtare, locul unde locuesc, 

Negrijirea, nelucrarea, poet mă silesc să fiii, 

Şi în versuri de un stînjin lucruri de nimicii săţă scrii. 

Sunt încredințat cai ride, când vro dată ai putea, 

Să mă vei umblând pe câmpuri, rătăcit ca muza mea, 

- ȘI vinând câte-o-idee câte-o! rimă, un cuvânt, 

“Când pin lună şi pin stele, când pe cer şi pe păment. 

Iar degropi nici că e vorbă, căci în câte am cădutii ei, 

Căutând câte-un fras nobil, ştie numai Dumnegei! 

Xa zânâi cu tote- acestea cum că mă gândesc săi cânt, 

Gloria vremi treciite, secolii care numai sunt, 

Saii să laud pe vitejii fii ai vechii libertăţi, 

Care cu ferul în mână, pe zidul Sântei cetăți, . 

“Pentru a unei cruci umbră în 'răsbde ati: pezit, 

Şi: ghirlanda “veciniciei cu a lor: m 6rte-aii dobandit 

Asfel de nălte sujeturi, pentru - muza mea nu sunt; 

“Pâna. nu :sbura în ceruri ea se. cârcă: pe: piment, 

. Precăi soldatul e ce este: pentru resbel pregătit, 

- Pâna nu pleca '$ i "ncârcăi-al sâbiet! ascuţit. 

Vino" dar de''ai' răbdare, şi “ascultă, 'săți! dese, 

Un „coprins unde * mtâmplarea: “astă voeşte :să fii, 

Ca” să m'ai! curent a, dice, ca:mea muză, mia făcut, 

- Pentră' buna: ta plăcere oi cen mână a stătut. 
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„Aică nu sînt vii sati dlui, nui sînt crânguri sait ii păduri, | 
Care. înpodobesc': cu: “fală, Sânul”veselit : naturi,..  î 
Și de -unde' ÎȘI înalţă. cântăreţul -sburător, îi... :: 
Imnurile-armonidse Pal :naturci icre ator.. ș Da 
Nu e locul inspirărei,: ş Şal: naltei: cugetări, pi 
Ce umple. duhul de g gândiri, inima de desfa, 
Ci câmpie fără - margini; co arată. ne ncetat, a 
O vedere: monotonă;:.ochiului cel: întristat, - n 

  

„Spre: amiadă-(i se vede, mişter “point” Şi: niste vi 
Nişte: salcit” 'seinănate: că. şi. colea: pe. câmpii. . „ui 
Iar la răsărit. departe, 'a lor “frunte: ÎȘI ivesc, vi SI 

„Nişte munți care cu. Slava. ceai "perdută se fălese. | 
- Spre apus curge o apă, între două țări. hotar: Dr 
„Pati a căror. ncunire. 'a avut Sfârşit” amar.::; pă 

“Pe. o: margine e zimbrul, iar. „pe alta: un: Vultur, : 
Care zici nu: măi piscdă “deral Tibrului: marrur, n. 
Care: Subt o: nouă formă” şi. numire ce'ai luat, - 

pa mulţi, cântecul;pur “tarea și năravul: sta săi. N 
“Alt ori în cotro ntorci. ochii şi. ori în cotro priveşti, | 
Nimic. mu sc, mai. arată, deșărtul. îl: întilnești, + o 

"Se: preumblă peste câmpuri miliâne:de:: infor 
Care după răutate, semănă, a Gmeni maiij : si 

“" Muşcă cât îl iartă gura, şi cucâte - ai puterii: i 
Prin “cântări mă desfăt6ză, par: Car: fi: paracliseri, 
'Turime de oi 'sunt mulţizhe,. însă. âncă' mam cit, 
Un păstor ca în idile, un : cioban de > pismuit. 

- - 21.



i “Binc- -ar: fi. dacă, vederea; âș „putea. so amăgesc, : 1 
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-Și „nur: ştii: cum în:vechime; tr mari bituiton; 
| Pirăsiaii avers, slavă, şi trătaii între păstor, 

Dar adesea 'ori Poeţii ucr aril zugriivesc, : - -:: Si 

Nu: pre precum sunt în fiinţă. ci cun şi-le ies 

Și acel ce: fericita neayere-aă lăudat, înnoit. 

Ale ci: "dulceți! Şi, „bunuri. nu cred să. le f gustat: . 

Nimfele le Vă desculţe ; îmbriicate ? n pet de: „Ol; 

: Păstoriţele, pe, viscol,: pe: furtune. și pe. po 

“De a lor .ticăloșie :ocolite ca d'un lanţ! + 

Îți ridică. tâtă: pofta, de. a face, Xre'un rormanţ, 

Mie "mi pare: răi din suflet, căci: de: aş. fi memerit, 

Ciobiinenţe cum: vădusem , într'o. carte ce am citit, - 

Ca:un. om.:ce din, „natură nu; am fost. aristocrat, + 

Fără perdere de. xreme „m ași: fi. Şi amorezat, 

Acum ânsă; ce pociii: face, cu..ce mijloc. să suspin, | 

| Când, nimica nu mă dre, și când :simţi-nici un chin? 

Șun obiect 'ce. „urit. este fr mos să închipuesc;; 

„Dar: miicar. de. şi? inchid : ochit, nu pociă imita elu, 

. Pe, modelul - rătăcitei,- pe. vitezul. Don- Chişol.. | 

Asa : mărginit: în. sine mi; trăesc aie. ca un sânt, 

Şi 'mpă&rat: al nefiinţei mi. se, pare. cun că; sant; | 

„Fericit când :se: întâmplă, g sonit de vr'un xiscol greii 

Un ;călător. să: sabată, puţin în locașul :meă!. e    

  

„Nu că, e: deşert - -pămentul, de. toţ;de locuitori; 

N Pin prejur: sânt câţi-i va: „mobili de moşii” săpt, 
| - e . z 
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4 

"Care din copilărie: aică sati! “obiomuit- ii ai. 
Șale luă. Avraam::bunuri: din „stroși- ai! moştenit, | 

Ă Dar vorbâscii- “numai de. Vreme, n'a: nvăţat a se sândi, 

Și, de; cât: dilele luncă; alta. nu; dorescii-a, Ştii 

„„Pâte'vrei sivi afli anume; însă alt nu pocii săţi: spăi, 

„De cât.că fiește, care “e: copilial înumel lut... +” 
Nu. demult unul din trânșii,, părăsise- al:seii locaş 
Săb “cuvânt că: 'ocueşte, al: cerurilor vrăjmaș; 

Dat. în dilele “trecute, după” cum am audit, : i 

i Cu, tăimâe- şi:'0.. Cruce, pe” toţi: drâcii ka gonit. : 
| Despre: altele: buni 6meni;: că. sint gata-a!. arăta, 

Că după sânt? Scriptură, cred tot. făra, cerceta, : 
„Pentru ce? ast cuvânt aspru, la aug supărător,” II 

- Și de tarburără grozave, lumei pricinuitor ;, | - 

- Cuvânt vrednic de osindă, care, tot d6una- a fost; 

Ca un termen de nimic, la norodul acest pr ost, 

“Nu. se dice: paste țermuri, unde omul liniștit, 

| Se ? ngrași n  nestiință, ca în 6 aurit: 

"Dar destul iubită Muză! stăr. să te mat odihneşti, 
Că puterâţi este: slabă, şi cam lesne: osteneşti. 

„RI. tur înţelept prieten, „care adesea-ori, "mi al, dat 

. Poveţe folositâre ce cii nu prea-le am urmat; | 

Ale cărui. fapte: Duane : sint vrednice” ase; cinsti; | 

Și o ncptă resphtire, merită a dobânăi,- | 

oz
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"De se vor pane'vr'o dată, în: cum Gnile cereşti!) - pd | . 

Ja. „Dor țile'veciniciei purtările „omenești, + i a 

„Adio!“ de. a:'le:; inele „nuwţi mai: vorbesc rătăcină, 

“Singura pricină adesea, ai. am „fost-'de - nenorociri , 

Măcar; că şi-a mea. sârtă, care nu prea "mi a zimbit, 

„+ Nencetat, ca.0 fanitoniă pretutindeni ma gonit, AL 

Dar ce. sint: relele ,mele?. Nimic ci le. socotesc, 7 

Când: cu' ale sârtei  talc.: nedreptăţi : le-asemuese.i, Di 

Asfel când: de pe: un. mute, mă uit în jos pe pnţont 

Dâlurile; „cele-l- alte, fârte:mică. îmi parcă. Sint, 

Ochiul: abia sc, opreşte: pal lor. virf! ncinsemnati,:: ! 

* 

| Şi: maro. mi” pare: numai muntele: cel:. înălțat, PER IN 
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NN . 

“e HR) Ma fit i paz 

Ga, Prater bo mt 

imi) : - Dale ie i 
7 - - ș. îi ra re ta ey a. 9) d 

pirae . ., “i, RI „ .. . . Ă e ete sa e ua il 
hi pa tei mir Po 

Th SATIRA 
PI EI PE N .. pai xi iesi aaa intii tul? 

: «SPIRITULUI AU. Dida 
o : a N IRI: Dus su. RAI sita 

, . IRI ! Su et Ii eta anii a, ia ga ti 
- ae PD a ai N ea d N CIEL ID Tila | pt 00 TU) 

“ io rj : , . E: .. ic a iri . L 4 aa ai 

Trageţi toți căte- -oi i Carte: domhulc, sti cu' mine. 
Ședi mă rog- improtivă,; şi i vogi de J6căibine. pita 
—Dar “i “am Spus' coconiţi, Că ci din intimplare, 
Nici bine, nici ne“: bine nu: "pociii: să: fac certare: -: 
“Am cuvintele piele: - aste. jocuri plăcute: meri 

1 Cu voia, dumitale înbă “sunt; necuihoscute:: ii dr ot oi 
„— Nebun cinc: ite- -0: crede; vrei să te! rugăm p6tă': | 
Astăidi chiâi: şi: copii ştii: jocurile: te: titi 
Secolul. maintâgă, Caro: vezi câţi e rindul, 

“Dar ce făcuși acolo ! “unde. îţi. este” gindul? .. 
[doc 

Când ei an dat pe: ij iza, baţi cu alta” nat” "marc? 
(i n si n, 

„Asttel de ești c lucru „de mirare! Santi
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“Aşa mi cea deanăţi cu totul supărată, 

O damă ce la jocurie' "foarte învățată, 

Apoi optind pe: taină cu căteva, vecine, 

Vedeţi, zise, ce sortă, și ce păcat. pe mine ? 

„Donă: greşeli ca asta, zăii, sufletul mil scot, 

A! ce » Benorocire! Ma. Dă ce“ idiot! 

Vino : acum de aţă ş şi star la judecată, 

Tu care le faci astea, fiinţă, prea, ciudată, 

Spirit ce joci o rolă în. jumea trecătăre : 

De. ce tr6bă'mi ești bună, putere ginditâre, 

N Când: nu: pociii la: nimica să mă ajut cu tine, 

Când nu te-ai deprins încă nică vistu să] joci bine? | 

ma „eşti tu acela care: n: copilărie, 

„> Ştiai pe: din afară, vestit, Aleesăndrie,,...-. 
- Şi :yiaţa ciudată: „a unul Craiii cu. minte, - . 

- Care; lasă pe: drăcu fară, încălțăminte ? ). | Mii, 

Ta! care. mal, în. urmă, xigând. daceste. tâte, 

- De rost: puteai; a, spune tragedii. însemnate, ; i, 

- Meropa,: Atalia, și altele “mai. „multe,. i ia 

„Declamândule. tăte: cul vrea, să te asculte? if 
De i . . ” E E ge 

i d ed 

3 Arghir, eroul pottucr:e ce  păetă numele lui, a furată 

ur 

“de la “dracu o pereche de” papuci” câre slugiaii drept 
aripi acelui ce se. încălța, cu:dânșii. . îi 

   



Negreşit,' îmi. ver zice, ţii minte: ce: îmi place, . 

„Dar. cărţile cu mine: nu potii: să se. împace, Ă aa 

Mai lesne! pociii: a: spune hoţiile” urmate So 

La dece: tribunale sub nume. de dreptate, ' î RR 

| Mai lesne pociii. “să: număr : -pe degetile: mele, -: manti 

Câţi sânţi avem pe lună şi câte versuri. rele, : : 

De cât:să: bag de semă ce carte nu-€. dată, 

A cui este “mal mică, şi cină 0 să bată... - a 

Când. Sunt! în adunare; n'am altă mulțazire,, RE 

“De cât să se „deschi(lă sujeturi de vorbire: 

Atunci, sunt. gata, liberii; ascult; Şi cu plăcere, ; 

Tuşesc, „zimbesc; mă 'l6găn, şimi. dati a mea părere, 

— Frumos „răspuns! Ascultă ; pe: cât mie. îmi, pare: - 

De lume, "de: nărâvuri: ai slabă incercare; - ACEL a 

Trebue să ştii -jocul;' şi danţul: ce” ți lipseşte, 

Și. nişte mică: petreceri ce se .glic romăneşte 

„Jocuri uevinovate: Nevinovate: fi; rail , 

Măcar. că: vint destule: din ele: pot: săvie, 

: Trebue să. faci pasuri, şi. complimente. bune; i, 

La vorbe. seri6sc când alţii se vor.pune. -:.i îi 

Să n 'asculți, să spuiii, glume, să scoţi la nări 

Și. pin a ide alți să: Tdi, tu mal: ânteiti. : 

_Vegi domuişoru cela care. tâte le ştie, ) Nu 

Căruia vorbă, spirit î stă în. pălărie, : . Aa 

În Chipul: da o: scâte cui graţil” prefăcute ? Si 

*
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„Hainele: „după; dinsul sunt la Paris. cusute: 
| Singur ne meredințâzii, lorneta, atârnată, - Ea 

Pizitadi Ce lormetă,! te-arată -mai frumâsă! i: >. 

Pretenţia. ac6sta, “mi sar “părea: ciudată... * 

a . i 

Este şi mai, streină,. do for mă, minunată ;. „a 

Vrea, s'o „cumpere Prinţul, dar. ca un:0m cu. minte 
Dumnslul-: 0 tocmise ceva. mai inainte, 

„ 

o: 

Când le-a spus: astea ste, oriala. oclu, priveşte: Zi 
* Chiar pe: dama: aceea cu care: atunci. vorbeşte; 

To dă în. nas, se plecă, și în sfirșit o, lasă, 

a RE ja zi 

 Fieş- “cine cundşte,; ce cap. tinitrul are ;; che, „1 

Dar, pentru. că. dă bine. din, mâini și din. „picidre, 
şi trântâște, Ia vor be fără; să se. gindescă,-.:. . -.- 
Am vădutr multă; “lumet:cu duh săl: socotâscă, ; ti 
Iată de ce: talente“ avem noi trebuință. : 

ei Si ARII az 

“Dar tu. care uiţi: lesne, Spirit. fir ae stiiuță, 
 Socoteşti tă „poți: Ore, prin: alt. fel: de: mijlOce,-. pi 

pi 

Arătândute: “în :lume:vre -0.. figură. a face? Ia e 4 [Si 

i “ i . - 

Gâna pla: munte,; baluri, ne “duceni vre o dată, 
„(Căci din. nenorocire puternica natură 

Ne-a unit impreună” cu 0, strinsă, legătură.) . 
„Rig vădendute, singur, “şi întrun, colţ: do mate, 

„ Parcai i ners: acolo: 'ca să: compul: 0. carte, de 

a Data pi Fo . : RI e 

   



Iar nu ca să, te bucuri cu. lumea din preupă.: 
Dacă YI”0 coconiţii, frumâsă, dulee,. „bună, pu i 
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-.. 

Iu! po. 

-Cregdend că: ne prefacem,: ne mdâmnă,,. NC „pofteşte, 
„Ne ia la, joc, greşalai îndată, ŞI O plăteşte + 

Rar. să sc. afle, damă de mijloc aşa. tare, -. Sa 
Ca să 'o, fac să':cagă la,:cea: Vânţâiti „mişcare. 

" Asta iți e talentul. şi darurile, tote, .., 3 paza, 
me , .. . i pa N : 
Pi fa pn Et, e, . i MR da 

Cat. pentiră darul vorbei, ce cred că: il: ai. pote. 
E numai o, părere; Îţi. ceiii, ȘI, ertăciune, E i 

... 

pi 

La 

Ei 

Că nică pentru prieteni minciuni nu “voii a, spune: 
Adeyărat, se întâmplă. să (ici pe. la: sorâee,, i... 
Câte o. .vorbă două, care. la unii place; 
I 

Te fac să :scoți. cuvinte ce. nu ar-fi-cu calea; 

—
 

- Să superi din. greşală: persâne insemnate: A a: 
Ba încă căte- odată, şi 'dame delicate ,.: mn bea i 
| Ridând: Wacele : două; statornică, pereche... 
Care işi petrec sera. şoptindu'și la. “u6che., 

„De 'cele-lalte: patru'. contese, ideale, - i 
"Umflate. de pretenţii şi vrednice de Jale, 
„Pe. care. dacă. prinţul. le; ia” la bal. de mână, ea 
„Nu: mai vorbesc: cu nimeni câte 0: “săptămâni. 
Astăigi rigă d'o pedaută, mâine. do preţiGsă; 

Dică. de una ajunsă in vârstă cuvisă, 
Că atestatul vreme) DU, Va. „Să. priimeseti 

n: căte .rănduri însă distracţiile. tale, ss pi n 

€ 

Pa



DA 
Și Malti” c6 iubeşte “de cinste să! vorbâscă, îi --. 

- az Ce laudă -tirtutea' şi: veci ţi o pomeneşte în 

Pici:că: e: virtacsă cât Stim noi i evreește. a 
“Di ai li Teza pa gi 

Gresie aestea îi fac un urit:nume,:: îi 
Tu ştii” ce: se “întâmplă când se aude în: lume, | 

ă Că cinevași Sapucă' defectele sarate, ! Ea 

„Mulţi scot subt -al lui gume minciuni nenumărate, 

S'a: vorbit înt”o casă de un fanfaron. mare, DE 

Declamând simtimente: ce: sigur nu 6: are, m ii   „Oare: la“ loti:ar pine''suflar ea -omenâscă, | 

Când cineva cu: dinsul! ar vrea” să. o::tocmâscăj-b:. - 

S'a dis ceva-de: Iancu, de: Stan, de Lăurâscu; a. 

Cine le-a scos” âcest?— Le-a scos mecsană e, „il 

Fir aa-(lice nimica, singura; "ta zimbire, ra : 

  

De tei afla''deifaţiă, e o "nvinovăţire.: * i: m - 

In zadar te porţi” bine: și laudi câte-odată; a 

| Chiar Iuda: în: „gură ţi de satin e luată. mi 

i Di : pie 

“Aşa, în loc s să critici: greşalele“ streinc- 

În loc să zidi de alţii, mai bine? Tigi de: tine; a 

Iavaţă danţul, vistul și multe alde alea: - | 

Iar de: vre. să facă. versuri, . în  pillă de: la Pralea. DB | 

t. [. .., pe ep 
pu Eat i   

1). Pralea, traducătorul Psaltirei în “versuri. 
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eta ua LUA 5 aia 

"D- Li p. GRIGORI ALE gavbnastr 
. 

aa ” EPISTOLA. rii în 
E a 

ri 
Pit 

ta Pi îi LA BĂRĂTTURĂ, “FABULE is ie cz 
i i mil AI 

dati i, RIUL SI HELESTEUL. 

: Nici găndem ca pentru versuri să iaii în mână condeiă 
Când ţintir?mi aici este la un altfel de idă, .- 
Care nu cer epistole: nici fabule de glumit, a 
Ci. protesturi. reclamaţii dreptului de spriginit. 
Dar dorita, întilnireți mă făcu Să stati un ceas, 
Și din coprinsul temidei să mă calăr pe parnasă, 
“Nodul astei. întreprinderi e fabula ce 'ță închin 
Serisă.. cu o grabă mâre într un: stil nu pr6' senin, 

„: Dar a: mea. dorinţă este ca tu să fii în veci riă 
„De pocsii curgătâre. de- talentul cel mai vii. 
„Bă scrii pentr ua a, n6stră slayă, ca toți să ne lindiim



AIE | a 

A a -. 

Câţi o limbă, rominâscă, astădi întrebuințăm. . 

Șt prea bine că talentul: ne e de la. ceruri dat 

Și oră care'și va da sema cum în lume La tractat. 

Talentul tăii este _mare și s6ma'ţi va fi mai grea 

Când, din ori ce întâmplare al părăsi tu vei vrea. 

Toţi poeţii cerc în lume felură de nemulțumiri 

Dar, din fle, scânteiază acele; Ral Vi. simţi; „i 

Aţițat de mprotitire a se luptă ne. ncetat, 

Şi isbînda/i este slava..cn.. care s'a încununat. 

Serie! serie! iată ți, legea ce trebue să urmezi 

Pentru ca să fr cai riul. ş si me nicetat să, viezi. 

ă Sit EA IDR i SA, Donici. 
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„niuL sr! i AntasTeui i 
- ai OR ata ; Pi iza aj Pi 90) 

- 
———. - DR o aa mi til + | | A iai Ec 

Ce vrea „să dică frate ? E 
" Dicea către- un riii vecinul heleştel, SLI 

„Ei apelegii merci, i: pios 
Le "văd: că sunt; miște it, ti da 

ȘI cum. nu oboseşti mi-o: greii- de: :ânțeles;i;i a 
Apoi privesc adesea | | 

„Pe unda ta plutind, când barce. încărcate, ji 
Când plute, — litri de: care-sunt; mat: nenumărate, 

„Aceste ostenelc, ape iii ied 
 Zadarnice' și. arele;,: i dea pita 
„Cum nu. le: piriseștr:, ji: Ia a RE 

  

Cum. nu.te: vildueştt mt 
„De a mea. viaţii MĂ tat 

- De desfătară plină. Me ni ee ata
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Căci ei: de -şi nu sunt pe hartă arătat, 

De şi nică un poet vrun vers nu mi-a cântat, | 

Dar stati în maluri moi, - Ma - | 

Pe perne de noroi, - ] 

Ca o cocână mare . e. 

„Pe -putul cel mai mâle. . 
De barce plute, luntri, nu sunt înpovârat 

Și greutatea lor- „asuprii-mi n "aan cereat, IE i 

Viaţa, fără. griji în pace-mi o petrec, E 

Cică tâte pre pământ ca vânturile tree, i 

Deşertăciuni. lumești cu ură, le privesc Na DI 

"ŞI în filosofii prin somn mă adincescii. 
„A ; .. - . * « ji . .. . Ai . ' 2 

„Dar filosofisind, ir
 

»Pătrunsai legea bine, ..: - Să 

“>Că apele mișcând i o e: 

»iistrăzi„ prospezime? + e 

Asupra giselor: lui, riul a. respins: | 

„Si daca astăţi: ci 'nu sunt:-un. rii iscuns E | 

„De a istorii prea falnică privire, -. Di Ia 

- Apoi acâsta e a: mea, neadormire; îi si-si 

„Cu care-am: urmat: unuă aşa “înţeles.” : 

Și pentru care sunt din riurimai ales Sa | 

Iar tu de. secetă vei riiminca uscat. Do 

“ În trândavul tăi pat E Dia 
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" Acstăi gicere a fost proorocie 

Căci „heleşteii sec curgând, s'ă nămolit, . 
„Iar riul astădi- e un rii de toți slăvit, 
Mişcând neîncetat a, sale ape vie. 

Aşa talentele când lenea le coprinde 
Slăbind din gi în di se: pierd fără a se 'ntinde, 

Ia i Eă „A. Doniă,
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„ Atunci cerbhgittele tfgu; 3 

 Plecaii de lă Adunare, is i 

Căte ne făgăduește. 

Dar la buna” predicare 

Nimini nu da ascultare. 

Căţi-va ş6rică, cerbi de munte 

Veneaii rar să o asculte; 

Insă ei în depărtare, | 

Neavând nică de curh stare, 

Fără „Chiste sai „favor, 7 

Nu: puică IA Sl daia iii 

Slavă astui orator. 

„Aşa el schimbă, vorbirea , 

Detăimă, păpăştuirea, itsiqbie a 

Pe urşi, tigri,.lei, tru PR 

„Arătând a lor; tarbare toi jetui tan! 

Și a sânge Frsare, iv, pt 

  

pei? pet 
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Ascultaii întru. mițare;, 2 aotis că 
Și în lacrimi „cufundate i, rit. Îi 

fite der beep ia si a 
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Vulpea “şi făcu, mare nume, ao î2 
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"Un lei forte cu; credinţă, “pă 

Să o vaţă avu dorință:ozl cu 

Deci şi ea CU, „bucurie, rush 
aus said 

„La palat crăti să ger 

Domn placea parte „di de, lame, 0, fe i 
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Unde ajungind vorbeşte, 
Tonul ci immărmureşte 
Pai pădurilor tirant: 

Cu putere” ea descrie 

Slaba nevinovăție, - 
 Pradă, acestor! duşmani, 

Cufundată in durere | | 
Cerând la "malta putere 

Asupră-le ajutor, 

„Curtedanii în mirare | 

- Ascultaii cu supărare, 

"Căci așa -vrea prinţul lor, 
Care plin de bucurie 

“La. palat pofti. să vie 
Vulpea în acel minut, 

*»Ce ai vorbit, ÎI disc, mi place, “ 
Căci prin tine mi se. face 

Adevărul cunoscut : . 

“Insă pentru ostenâlă. - 
Spune fără de sfială 

Ce vrei? slujbă, rang sai: bani? e 
" Oratorul dise îndată :. 
“»Prinţule, în loc de plată 

« Aşi pofti căți-va curcant.e



nipăeqol mo poțoasrrorrii 

00 sS) 2 core sp 45) 

ia 0 omis al 

pata Înstu Si ni 

sii a CCI at zl 

PRIVIGHLIOAREA ȘI, „BA UNUL. 

2 e Snitagidiz i tocul 

„hitit oops „irita = 

tra ii ze parul Filomela arizittdsă ă | ȘI 
Văgând vremea” cea” fr tuns le 

„Bile dulci de fericiri”, bu pie al 
„Povestia cu itristare 
La echo: rescântătâre 

Tristele %. nenorociri"! di 
Atunci însă de odată 932 ina îi 
Un păuniă î'se “arată: ” d ur 
(Domn era într acel loc). ! iii n 
Veni plin de supărare; mai 

zar ip! Frei sr “Mânios şi. cun ton“ mare: PI iti 

AD fa pt 

pt) Fair 

  

ui bi 

r 

  

PF 
ata 
DT 

  2 fiu   

p ” r a) z 
- Astfel îi. vorbi pe Joc: iun 9. E 

„»Nu vegii că” ni ii 'sadă bine” rr Sl 
Că nici .nu ţi” se! cuie; | ruta AL 
Cu acel cioe uticios, iii 2 îns tal 

“Cu' a ochiloi Brosirii6,! 

Cu a peni ntunecime. 

„Să cânţi în ast crâng frumos? 

a 
a or tu



„Astfel îmi porunceşti mie, -- 
Şi. atăta sgomot facă 

“Și singuraţi minehiere, 

_Pote mul, „Să ștrălugeştr::.., 

Dar. amorul” vederi. are i tin AT 

Frumuseţea cu dreptate 

Cât va vrea a cânta pote; 

Pe ea cântece no stric: 

Dar tu cum: n'ai stâmplirare ? 

Ei sunt frumos de mirare, 

«Și tot) iuvorbesc: nimic, | iri i ii ti 

- Filomela în răspunde : 

- »lartă-mă, nu pociii ascunde, 

Frumosă de loc nu sunţ;.. „+ 
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„Un măgar vădu odață,. e i 
_P'al să Stăpîn .că ,dormia, i: 

- Şi sapropie îndată... ri ag pi 

Binişor 2l-mânghiia. i. zii 

  

“Dar să ştiţi că dinainte, ia Bg 

Era trist și supărat, ps je ie 

Căci vedea” cu;ice cuvinte tan) 

Mănghiia . învederat îi tra cit? | 
Un cățeluş mic din casă, ATEI a 
Glume jocuri cei făcea,., + url ij 
Și cu dinsul tot:la masă: ap, cip. 
Dioa, noptea, petrecea, atu) 
>0 ce rea nenorocire ic stu ali 

Işi dicea bietul. măgar fini iza D 
De ce astă osebire! 2-0 Liuta îo 
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Ei că alerg până sâra , 

Ti dai cea mak':buină pâne "sti 

Și pe miine toți“mă- ?njur.-': 

“Mijlocul da mainta;:: 1: 

| Cugetând astfel “în sine; pur boi) 

“ÎN loveşte cun “picior -» iii ori) 

= 

i 
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Are potaea' VP un dar? Si 

Că muncesc necontenit, 

Ar cu boi tâtă vara, 

ȘI de fân chiar sunt lipsit, 

Ba ades6 și comege 

Pe spinare cam câştig: 

Asta yeștei a mea. lege; ii pi iu 

Să. mă ete, 'Surda strig. 

Blestematului” de căive,, 
Căci îi j6că împregiur, 

  

Daca linguşirea 'este . :.. îi 

  

Si mă duc dar fără vestei: i: sti 
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Vine, calcă -încetişor,: iti titi i 

Și când Sapropie bine;iri tit 
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Ca mai mult săi: Placăi reni 
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De. durere stăpinit, 

Strisă, se vaită tare: Se 
>Săriți că m'a prăpădit.e a 
Slugele alerg îndată, 

Pe jiupin “il cioinăgese , | 
„Că e Măgar îi arată, 

-Cu _tufeleii mulțămesc. 

“Nu siliți natura; 

Veţi fi neplăcuți 

Cu talentul care 

Nu sunteți născuți.
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Lăsând. a, sa, colvie + i 
Ta. „pădure vru Să vies: ii, 
Papagalii, a se plimba; -ie.i 

Și îndată ce, ajunse, vi «ut 

"Să judece;:el se puse - 

_Păserile -ce,. cânta. : 

Că de loc nă suie bine; 

Că, glasul ci prea lung ţine, 

Filomelii tot dicea.. Di 

ŞI. aşa pe ori și care, | 

Pasăre mică saă mare, 
EI să.tacă le făcea. | 

„Dar. odată supărate, | 

- Păsările adunate,.
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Improtiva, lui strigând, 

Merseră ca, să vorbescă, 

Cu dinsul, şi săl silescă | IE 
Să cânte ce-va, (licând: 

„Cântă dar tu împărate; 

„Fă acâstă. bunătate, 

Un esemplu , să ne. dai; 

Căci, din ă tă “urate. 

„to Socotim cu';neredinţare ::> 

Că prea, minunat -glas di.« 

E! atunci stă la; 'mdoială, 

Și prea cu multă sfială, | 

“Le răspunde: un: cuvint 

_ „Domnilor ! ci “iq pica “Linie 

„Dali, iar''cât pentra "mine 

De loc cântăreţ 'nu sunt“: 
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ma CATIRUL, 

OBSI LAUDA NOBILiTĂirRA. 
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"Catârul unui părinte - 

- Cu prâstele lui. cuvinte 

Nobleţa îşi lăuda: 

Picend fără încetare 

Că de o virtute mare 

„ Esempluri mumă-sa da, 

Că ea a fostii la răsboie, 
Că la cutare bătae,. 

Singură a, biruit, . 

Şi că Pa ci privire, 
Oră care om cu simţire, 
De tot rămânea uimit, 

De aceia se cuvine 

Oamenii să i se nchine, 

“ Domnul catâr socotea ; 

N 

cena!
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Și uitând a sa rea stare, 

Părinteasca naintare ,, . - 

La lumină tot scotea. 

Dar cum se sfârşi nobleţa ? 

Când îi veni bătrânețea, 

La râşniţă cl fn pus 

Unde, prost. 'în- scăpătare, 

: n jDe tatăl-seii niăgar mare rii 
iri asi 

EI aminte şi-a adus, 
Pa asa 
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Minuni. în vremea. notă nu vă a a se, mai face, 
Dar că vorbea, odatii lemne, şi dobităce,. NR _ - 
Nu rămâne mdoială; pentru că de n ar fi , , | 

„Nici nu sar povesti. . Na îi e . 
ŞI cail lui Ahil care proorogeaii NE E 
Negreşit că aii fost, de vreme cel trăgeaii. 
Întomplarea ce ştiii și voit so „povestese, 
Mi-a spus'o un. bătrân pe. care. îl cinstesc, . De 
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Și care îmi dicea, 

Că şi el o ştia 
De la strămoşii lut, - ” 

Care strămoşi ak lul dicea şi ei co ştiu 

De la un alt Strămoş ce nu mai este vii, 

Și pal cărui strămoși, dâii nu pociii să viii spuiii, 

Intr'o pădure veche, în ce loc nu ne pasă, 

“Un ţăran se dusese șă să ȘI, ia lemne de casă. 

Trebue să ştiţi însă /- Şi pociti- să "dai: dovadă, 

Că pe vremea: aceia tporul avea cdi, 

“Astfel se începii t6te: vremea desăvirşasce, 

Ori ce inventă omul; ori ce spiritul. naște. 

» Așa țăranul nostru numai cu ferul în mână, 

Incepu să slutâscă pădurea cea bătrână. | 

Tufani, palteni, ghindari se: ingroziră forte: | 

„Trist veste prietții, i te gti “de: mâtte, a 

Incepură, să dica : „ toporul” “e aprâpe! i - 

In fundul “unei sobă făranu-o st ne mrăpe te” 

E vre unul dal nostri! ci el ca săi âjute, 

Dise un stejar mare, 'eb 'avta auli “trei sute; ă 

Și care cra” siigur “ceva mat la: o parte? Ş 

— »Xu. aşi ff în pace: astă dată avem parte: 

Toporul Și țăranul: alt n'o să isutâscă ai d 
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De cât să ostenâscă.a 

Stejarul avu dreptate : : 

După multă silinţă, cercări indelungate , 
Dând în drepta şi “n stânga, cu puţină sporire, 

Țăranul se întârse firă de isbutire. 

“Dar când avu toporul o câdă de lemn tare, 

Puteţi judeca singuri ce tristă întâmplare, 
—. 

„ 

Istoria. acesta d'o fi adevărată, 

Imi pare că arată, 

Că în fieși ce ţeră, | 

„Cele mai multe rele nu vin de pe afară , 

Nu le aduc streini; ci ni le face tâte, 

Un pămentân dai nostri, o rudă saii un frate.
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„In Vremea de demult, dobitâcele! tâte, pl 

De impăratul lei: sătule, desgiustatei, 
Ii aleseră lar i 
Un alt stăpânitor, a Lil. 

Pe domnul Elephant, cu nasul invertit = 
Puternic iudestul, dar "iusă, necioplit, 
ȘI de cap tare, gros, cât! vreți să, sucatiţi. 
Insă ca să puteţi să vi ii inchipuiți .
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„ME grăbesc să vă spuii 

O judecată a lu. 

Noul stăpânitor, 

Cât sa orânduit, 

Puse ?n slujbă pe boi, 

Iar lupul mâncător 

Se făcu favorit 

Și ministru la oi, 

Vă las să judecaţi, 

Câţi miei fură mâncaţi, 

Şi câte oi slutite 

De fearele  cumpliţe!, i 

În zadar fac strigare i 

Oile "mpovărate , 

Chip nu e de scăpare, 

Și plângeri necurmate 

Ce vin de pe la. turme 

Rtul nu pot să'l curme, 

“Lupul :dar. își urmeză .. 

A sa nelegiuire; i: 

Căci de ce se lucreză ,....;.. 

Riga mare de știre; ... i. i 

Ba câte lupul spune, 4: 

„Le ia tâte de bune... i. ii 

A! când,o să-me:vie,..,. 
O gi de. bucurie, ;; Îi 

 



“Di forte, așteptată î 
Și scumpi în nevot, | ni Di i str 
Ca să vedem odată, RR 
Pe lupi mâncaţi de 02, E 
„O! asta nu se, „Dbtese, 

„Dic unii „lili în. lume. 
Domni mâl se pot tie, „a, 
„De și le puii. drept, glume; . 

Apor, sciți dumncvâstră LL 
Ci; dea este orâstă i 

Şi că uădejduesce E 

Aceia ce doreşte, „.. 
Ei cu. încredințare ,, FE „7 „n 

„= Am audit oda ată, ră i 

Ă su Tetea d 
iz iata 

La o turmă cam „mare... a 7 

O vor aşa, „ciudată, pi i 
Dar cum pociii, sci ce spune N: 

/ Oile între ee? 

Pentru astă minune , .... 

Am cuvintele mele. 

- i 2 ea pi 

Acum, să venim iar, ” la vorba începută. 

" Văgând Dietele oi că tâte o să piară, 
După lungi chibzuiri Saleseră o sută, ni: 
Și merseră, la, Prinţ, isbăvire, să Cer, i i
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Prinţul sta ocolit do numărâsă, curte. . 

Cerbii cu cârne lungi, urși 'cu “code” scurte, ” 

Alcătuia un "ştab vrednic a "A privit. 

“Un berbece învățat ce' stia să citâscă A 

"se nfăţișe smerit, şi mcepu “să vorbesc: 

„Ne rugăm să ne. aszulţi Rege. prea! 'strgiucit ! 

ȘI 5 să întorci spre, noi mila mărici tal; e 

Pentru că domnul lup ministru ce ne-ai “dat 

In loc a ne păzi, de tot: ne- -  mpuţinat* & 
Săi [Oi 

Domnul lup, întrebât; 

Ră&spunse cu glas! mare: 

„Stăpâne luminat! 

Nici un cuvânt nu are: 

Când.le am nepăstuit? 

Când am 'scos biruri grele? 

Ii iati obicinuit i 

De oae câte o pele. +: ia 

Dar prostimea clidată” - inta 

Aşa e învățată, | 

Şi. fâr” a sci ce cere 

Va memeetat să shiere e i 

Măreţul elephazit, după te se: gândeşte, - îi: 

Dă de trei ori:din cap, şi: lupului vorbește: : i: 
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» Ascultă,- dice, şi ia aminte 
La ale n6stre domneşti cuvinte. 
Cât pentr'o pele trâcă şi mârgă, 
Fiind că singur, spuiii cai. dreptate, 
Dar pentru Castăgi. oaea alârgă 
La mila n6stră care mult pâte,- 
O iert: de dajdir fie.scutită ; | 
A le ci plângeri voii să le ascult ; 
Şi de cât pelea obicinuită 

Să nu poți cere. un Er mai mult.e 

ni ooBă Dos
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Ama citit altă, dată, nu, mai, sei în: ce “carte, “E 
Că: într'o ţeră mare, de aici nu, departe, -.: 
Plăcuta frumuseţe: trecea, de urâciune: . . 
Câţi se tâmpla so aibă se. socotea Slutiţi; 

Iar frumoși de minune; pa 
Se socotea. aceia. ce, era: mai pociţi i 
Oglingi ca, să” sepvază 'nu se afla în. țâră, 

- Şi era poprit. lucru să s'aducă d afară, IRI 
Așa fieşte cine | 

„ Bocotea . despre sine: . 

"Ceia ce auzea,
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Căci chiar undele gârlei ce curgea pin cetate, 

Eraii. atât de negre șatât de 'ntunecate, . 

„In cât nu putea omul nici umbra aşi vedea. 

Dar după multe dile, şi vreme 'mdelungată, 

O corabie mare, cu oglingi încărcată, 

"Trecând pe lângă ţera de care vă vorbesc, 

O apucă furtuna, o furtună cumplită ; 

Saii ca să glie mai bine, furtună norocită, 

Pricini, de prefaceri, de un folos obştesc; 

Și pentru al obștei bine, o pagubă ork care 

Nu mi se pare „Mare; : ic 

Mai vârtos când acesta nu “atinge de mine, 

Împinsă de talazuri, corabia slăbită 

Se sfărâmă, dar marfă puţină s'a "mecat; 

Și în a că pornire, unda noni 

  

Oglindele' mai. tâte' le: scose- la uscat, în it tit. 

Locuitorii PE i ” iu 

Câţi se aflaii atuncea pe o ţr murile : mărit, it ii 

Cu toţi “alergară, a a E) 

Şi» n grab lo adunară: 

„Se priviră în elâ;”şi coprinși de mirare“: 

Vădură adevărul, : mulţi. insă cu 'ntristare. 

Dar aflând dregătorii” minunea intiniplată m 

„ Porunciră îndată , SEI RI DOO 

A: se sparge eu petre ş Șa sc 'desfiinţa: * 

 Oglindele acelea ori unde Sar afla, î3 5 

  

 



305 

Multe. se Sfărâmară, dar ascunseră multe, 
Acei „care porunca nu vrură 0 asculte. 
Și din vremea aceia toți 6menii frumoși 

“„Arăt câte-o oglindă acelor urâcioși. 
7
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- Lupul  cu''tdtă prostia „el si) 
„ Gârmuia tmpăriăția și citi, a 

Și ca un stăpânitor: i: : iz 

Unora le da avere, 

Altora, pe o părere, 
Le lua chiar starea lor, 

Favor, :ură: schimbiitâre, 
Isgonire, sati 'chiemare, as 
Al domniei era plan 

“Câinele” gonit 'de. sârtă;. 

S'audise! cum că portă i 

'Simtimenturi 'de dușman; ii * e
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Car fi dis, nu ştii Ja cine, 

Cum că nu este prea bine 

A mânca atâţea mei, 

Şi că dacă le adună 

Lâna lor pe ori ce lună, 

Săi lase măcar cu pei. 

“i 

„le i DICA i a 

Asemenea mari cuvinte , 

Precum fieși cine simte, 

Nu sunt prea de suferit. 

Pe loc vrură săl gon6scă;..-.. 

Dar politica, domnâscă 

Alte pricină--a găsit. 

A qlis că nimic :nu ştie, . 

Că nu este bun Să ţie. . 

Un rang între. curtezani; | 

- Că la ori cel rândueşte 

Nici o slujbă nu 'mplinește, -. 

Ci nu: face nică doi bani. .... 

Par 

1 

e 

 



Atunci vulpe, șârpe, -brâscă,;:. 

- Fără măcar să 'cunâscăzr. : - 
De prostia lui vorbea: --i -: 

Unul dicea, că glas nare, - 

Altul, că nu este ?n.stară, -;; 
O pâtră de jos săia. iii rr 

Se mira cum. de -răbdase,,, 
Domnul, -și nu depărtase .,. . 

Pe un“câine ticălos,. ,.- 
A cărui. t6tă trâba, ... ii 
E să mănânce de gcba,;.. pi 

Făr a face -vrun -folos, NEI 

Dar după. o lungă vreme, ;. 
Sătal, în zadar a geme,.:. i. 
Jalbă, câinele! a dat it 
Dicând că, Vacum- 'nainte,., :. 
Tâte îi vor: părea - sfinte ,. 

Numai-să fie iertati... „-. «, 
24 
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“Ce dicea: cl era-bunes. >. 

" Spiritu”i cra vestite: sri 

"Adescă ntienpracirea:! i: tii, 

Schimbă gândul și simţirea:::: - 

Pe loc fu-şi:sloboziti toi: sii 

Cincti, averi, nu se.mal. spune: 

Intro :di: neavând! treb, : 

Domnul pe aY săi întrebă: "tt 

— Voi, de” câine ce gândiţi 2— - 

„Şerpi, șopirle;: “de 'odatăi:: -: i 

Toţi răspunseră îndată: 

— oImălţime să trăiţi! | 

»'Tutalor “este plăcută -.: 

“ Cinstea, cea, cu “drept făcută. 

Astui vrednic dobitoc. .- 

Al lui cap, alui știință, 

Glas, putere, iscusință,  -:: 

Pentru noi :sunt un noroc 

 



au 

„»De trup este prea “puternic, 
De slujbi multe este vrednic, 
ȘI în lupte e vestit. 

— Astea le știâm prea bine, 
Știam ce i se cutine, 
Dar atună era gonit. a 

Papa
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SOAREORI! sI “PISICA îs sl 
LD mei 55 sosit 0 ini 

tr ih Vie uita id al 
înotul re mood Dan 10) 

iti Tie tot si ou cub 

dh ot pzorroaa tipe bou a a) 
Un şorece de! nm ;; şi, anunt Raton;; BT. in at 

Ce fusese crescut; „sub::pat; da “Pension, iii: i) 

Și care în sfi irşitsi dupe un -n9bil plan. iizo | 

Petrecea retirat într, un! vechiu: APRrmazan, st vi 7 

„.- 
Â "d 
ri 

“Intlni înta”io , di, „pe iachiar'; pisicovici:p y “ui . 

Cotoiu, care avea; bun, ntume' ntre. pisică: ya tiu 

Cum că domnul; „Baton, îndată sa, „gătit, ; 3) Da, Ţ 

Să o i la picior, nu.ct.de indoit, i. vioi 97) 

„Dar smeritu)icotoiu;, cu! ochil! În. piimânt, ah To). 

- Cu capul ?ntre. urechi, cu un aer de; sâuit,
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Incepu a striga: »De ce fugi domnul meii? 

Nu cum-va îţi fac răi? Nu cum-va te gonesc? 

Binele şoricese, cât de mult il doresc, 

Și cât îmi eşti de scump, o ştie Dumnedeii! 

"Cunosc ce răutăţi vai făcut fraţi mei, 

Și că aveţi cuvânt să vă plângeţi de ci; 

Dar eii nu sunt cum cred, căci chiar asupra lor, 

Venâm să 'vă slujesc, de vreți un ajutor. - 

Ei carne nu mănânc; ba încă, socotesc, 

De va vrea Dumnedeii, să, mă călugăresc.e 

La ast frumosi,cuvents, Iaton, înduplecab- 
Vâgând că Dumneţeii de martur e luat, 

Işi ceru ertăciuni, şi”l pofti a veni, 

Cu n€mul șoricesc a_se mprieteni. 

Îi duse pe la toți, şi'l îmfăţişă 

Ca un pricten bun ce norocul le dă, 

Să, fi vădut'la:'ci 'jociirt și: veselii 1ub vovtie sii 

Căci şorecii cred“:multila fisiontoniil et ci +). 

Ș'a, acestui strein atâta :de cinstitiiziii: ni mii «i 

Nu le înfățișa "uimit de” Dinuitii tztitrt fin eni i 

Dar într'o gij când'toţi,r: îi :deterii “unobal i Die 

> După ce refuză: şi limbi.gir'cașeaval vio „iului 

Dicând că ciin:post işinii pâto:mâncayob i rr) 
. ? ia : x de : N Pe prietenii sei ceru:a nbrăţişaiiie d ii e e 

Ce fel de. mbrățişerit0e” fel: do/ sărutat 4 tut 
«Pe: câți gura punea,, [sit ot iara m. 

 



Indată îi jertfia ; | Ie 

Incât abia doi trei cu fuga aii scăpat, 

Cotoiul cel smerit 

E omul ipocrit. 

Li prin cotoiul acesta să vă arăt, w am silit 

Icâna adevăratii a' Gmului ipocrit, 
* 

. ar DID Po
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„ Nenorocita privighiătore, 

Cântă n pădure a el durere , 

Natura "mtrâgă da ascultare, 

Tot impregiuru'i -eia „tăcere; ii 
Ci * ba PL ctg app i 

i i A E IRI Pa a 

a 7 mart de eul ” Dot Dupa ia cati) 
7 

Alţii în locwmi ar descri pote, 

Acele ” tonuri neimitate, 

“ Glasul: iacela : mlădiitorp a st ap). 
PE 

+ 

Ce co intorsură,. lină, uşâră şi 44 
Treptat se: urcă. şi. sc: "CObOră sis i 

Plin - de Simţire,: plin- “de. “anior, ; 

ASTITORUL PEDAGOGIC BUCUREȘTI 

R.RLIOTECA
    

n.
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"Capul plioștise, saii rădicase 

. . 

Eii vă spuiii numai, că despărţirea, 

Și suvenire pline de jale 

Că nedreptatea, nelegiuirea, 

Eva sujetul cântării sale. 

prNiTiie-c 
[iii pisi i
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Un măgar mare ce o ascultase, 

Şi ca un aspru judecător,, 

Câte-o ureche, ?n semn de favor, 

Cei piaţa torta : j : 
Ă 7 . . .. 

ro re at 

teii r, 

de Tși "nainte să idea: povățăy uni ni 

Şi co ner6dă încredințare: 

„Am fost, îi qlisc, aci de faţă, 

"Dar (ăi numi place a ta cântare. . 

pg Pai i titi cl ai 

»Cu tâte-acestea;::am" nădejdi: bune, 

De nu ţii'pare lucru: prea! greii, 

La nişte:'reguli a: te supune ţi: 

Luând" Pesemplu cântecul !meii:* :::"! 

ma a... 

7 eeey, ai, 
il cina ie 

vu: LATRI prez 
. .  



Atunci începe. cu bucurie 

„Un cântec jalnic, şi necioplit,: 
In cât de aspra lui armonie, 
Totă pădurea sa ivgrozit, 

Privighiătârea, firă sfială, ” 
Dise: »Povaţa e în zadar; 
Căci, ași, urma-o, nu e mdoială, 
Că eii în locuţi mașt fi măgar. 
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„Oamenii spun “ades6 că n ări civilisato, 

»Cât îmi sunt de urâte unele + dobităce , E - . 

Cum lupii, urșii, leit, și alte câte-va, i 

„Care cred, despre, sine că - preţuese. ceva! 

„De se, trag. din, n6m, mare, 

Asta e o 'atimplare: E DC | 

“Și ci pâte sunt nobil, dar so arăt | nw mi „place; 

Este egalitate, ăi 

„Tote iaii o schimbare, i lunea se „cXoplește , 

Numai pe noi mindria nu ne mai piriiseşte. 
p. 

- Cât pentru inine “unul, fește cine ştie, 

„2 Co am de bucurie
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Când t6tă lichiâna măcar şi cea ma! prâstă, 

Câine sadea îmi dice, iar nu domnia-vdstră.« 

Aşa vorbea de ună-di cu un boii Gre-care, 

Samson duliii- de curte ce .lătra fârte tare.— 
— Ciiţetul Samurache, ce şedea la o parte 

Ca simplu privitor, | 

 Augind vorba, lor, 
Și că nu aii mindrie, nici capriţii deșarte , 

S apropiă îndată 

Să'și arate, iubirea. ce_are pentru ci: « | 

» Gîndirca “vostri, “disc, îmi par ididunati, 

Şi simtimentul vostru il stimezit, fraţii mei « 

»Noi fraţii t&i, respunse-Samsori plin de mânie: 

o. fraţii tei potac ? 

să ţi dăm o bătae o | Oi Dr 
_ Gata s'0, omenești. o Sa 3 

Cunoşti tu cine suntem, şi i se cade. fie, ai 

“Lichea, neriișinatăi, astfel să ne. "votbești?e n 
Dar dicâţi... a „Si ce pasă? Te treb eii ce ce dicem? 

dorin at vorbâm, _ „ i 

  

CR EI: 

Că na iubesc minăria, și că uresc, e Iei, - 

Ci voiii Ggalitate, dărina pentru câte.“ 

mai pat 

Xcâstal înure no adese o “vede, 

Și numa; cu cel mari că zalitate vrem: 
pa... fi A: EI: 
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a “j it (i ESOIIti sar > sila 

side Iza) 

i mi i) 

At e UD Piri 

: “i ' 1 > i a ) tii ii 

ae 

îi „ideea 

PISICA! SE LBATICA , si, PigRUr, * 
pai za i 

! Era pi tă 

Ta „zi OU 
ta 

  

Unii :cotoii sait pisică, e tii ei 
Din ducă nu ştii care; i: 
Nici mare nică prea, mică și i) 
„Dar forțe mâncătâre, i. re 

Și din. soinl':acela ce ?n: păduri locucște, i. 
iii pe copaci răcește, te ua 

Vădu un tigru mare | 
“Trâcând pe o. cărare, ai 

De sus de pe: ghindar unde era: urcati i 
„Pisica :socoti | 
"Că pote al. îngrodi, a 

Și făra perde vreme se adresă îndată, 

La tigrul ce trecea, . 

Fără de ali vedea. . = -
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»la stăi mă .rogii puţin, jupine de pe jos, 

Care te socoteşti 

Că nu ştii cine eşti; - a 

Mindria ce artți cu noi e de prisos: 

Ştii din ce nem mă trag, și că strămoşi mei 

Sunt fii de Dumnedei ? | 
Nemuritori toţi, din: cer când aii fugit, 

Subt nume de. pisici, în lume ai trăit. 

Preoţii egipteni în templuri îi slăvese, 

Si nişte tigri -mici cu noi se potrivesc !* 

— „Dacă strămoșii tei cu tine semăna, 

Negreşit era; proşti câţi lor. se închina; - 

Răspunse tigrul meii: iar daca aii avut 

Vrun merit cunoscut, -. : ap 

"Ceva duumedoese ii 

Atunci cite căese, i i i 

Şi pentru starea, ta. de: milă sunt. pătruns, E 

Căci Vor fi câte spuiii, (li, prea reii ai ajuns. e 

De și -mulță ai (iso, ci tot o-mai giat - 

Gloria, străbună pe: strămoşi. cinstește: “ | 

„In zadar nepotul cu ea se făloște,.. 

Când e cum se ntomplă,, un- om de. nimic, 

| AnaRaAAARAMNAA a E - 

- -. Ia aa 
- a: N 
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. ro oc ) , | n, 

E: Pi ! Ei , 
Na Zi ki i 

PA; 7 
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DERVIȘUL SI FA 
A 

; ta Î atit ia 

za a Po tiu 

Se :povesteşte Cum că odată, +! m 
Un derviş: pusnic, :om cuvios, *i: - 
S'amorezase, 'văgând :0 fată”; mii 
Cu trup supțire, cu 'chip frumos, '* 
„Dintruna 'ntr'alta vorba aduse, 
„Si în stilneted“patimă și spuse, +". site: 

Să Dicena: Ascultă; 'eii te iubescăi is: us) 
Și pentru, tine mult pătimese. e 
Stilul acesta, adevărat, 
Nu mi se pare prea niiiiunat ; 
Dar pent'un pusnic trăit departe 
De ale lumei valuri deşerte, 

„Putem. să gicem că nu e prost. 
25 
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Fata răspunse: »Pote aşi fi fost 

+ Destul de bună ca să te cred, 

" Dar aste haine bisericești 

Nici maii a face cu ce'mi vorbeşti; 

Şapol de barbă mă "nfioreg.« 

Pusnicul: nostru pe loc se duse, 

„Îşi rase barba, se pieptănă,. 

- Nemţește bine se înbrăcă, 

| : o pălărie pe cap îşi puse.. 

"Veni ;1ă” fată: ls Cui fi! se :pare? 
O ?ntrebă. Spunemi mai te mdoeşti? 
Vegi ce putere amorul are? 

Mi-am lăsat legea; alt mai „voâşti?a 

"—,Nu. „Yoiii nimica; atunci-ea,, disc: 

Credincios. mie. cum:0 sămi- fii, ni 

“Când jurăminte în: ceruri scrise; 1; 7. 
! 

ȘI Aula lege:,nu +poţl 5:0. fie 5) 

„eta EA i ata 

“Fata avea, dreptate: de.:nu vrea, să stil asculte. 

Cine- -a făcut; o „crimă, pote .face- mai. mnlte: 
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Chea cantor A 
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„roi prd sibi 

rit nb Sniiteg era frati 73% putut 

  

a e.n 7 ” pie Poe . sr - i] tre tri ui sobor n [97 

i a Brie ca carea) us ÎD ceai] 
ii rob îi ia v10i, ni titi) 

„iii „lea pi fer ie “bhebrăriA Aa hu ao 
sI U i to dat 

pif “ pai cerut Dio, Vi tina It isi re 

  

! 

Di i UI o sut orb son i 
ter Da Dizut o hr zi toli 

Leul, de, multă! “râine,' rodicăse-ojti lia 
Să se bată cu'riga:'ce: se: numea! Pardos;' iz 9) 

„Căci era între: dinşi o. veâho brigonire; Dir patat 
“ŞI gilcevire*mâre; iperitiui uh mic folos, e mit 

FR) pn ii A Vreaii,: adică, să ştie,: aminti Str ur 

  

„Cui:mat “mult:: se eine! ca aa 
trezi bee na Dot Să ţie pentru sine: tii: Pc aia 
iii Ed în a „Un „petec: doi câmpia ji ij i io sa da 

  

Şi! un colţ, de pădure, de tot: ne: mscinnător ! 
Ce despărțea ținutul şi” staturile 'lor: 9 te “A 
Acum “singe: mult” cre; şi multe''lank 'trecură, isi



Făr a se putea şti, 

. Cine va birui. - Ia 

Elephantul năsos, o. 

Și bivolul peptos,. : 

“Cu lupulg câdă-lungă, - - 

Multe isbingi făcură. 
Fieşi-care tulpină era plină. de singe. i 

Ici se vedea un taur jumătate mâncat; 

Lîngă el un' tovareş ce sbiară şi îl plânge; . 

Colo, un porc selbatec fără duoă picidre; - 

Şi mal la vale, vulpea se tăvălește, mâre. 

Oftând după Leica ce tiică % au Stăpat ! 

Iar mai-vrednic de jale era vitâzul: urs, 

De duoă cârne grâse îi inimă, pătruns. 

"Leul vădend 'că lupta nu se mai .isprăveşte, 

Trimise la, maimuţă, „Xestită, yrăjitre, n iei. 
Say A voga ati Ve goana. o. .. -. 

: . . . i 

Ce spun că, șia: multe,,,şi „că. preorocia, „iad s2 să 
Intemplările t6te, „după, ce, se, trecea și în ot) 

Trimise gic, Ja: dinsa, sti, facă întrebare +. stim A 
Via 

Cum” pâte- să ajungă, sfirșitul ce. doreşte, "7 

„Ea se puse pe gânduri,; tuși,, apolrespuuse, 
Rojând cu mulțumire darurile; aduse. ij 32 

>Ca să pâtă 'mpăratul lesne, să, biruâscă., aj. 

Trebue, să, jerțfesct, SI) ih sh diva rs ir 

Pe acel ce în 6ște e;de,câtitoţi: mai taresr:s ei) 

"Mat vestit în resbdie, mai vrednic; şi: mal imares;- 
4 
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Augind astea, leul strinse asa: ostipăiz. fini) 
»LighiGnelor! gise: vii să ivătdaăi ide: știrg, i 
Că astăgi, din noi unul trebue să murim: 
Aşa va proorocul: Rămniile acum să! 'ştimii sii va 

Cine ieste: mai tare, îti pr tal, pa a 
Cât! pentru mine! unul, cum. vreţi! dani ni se pate: 

“Că nu'prea: sunt” puternic, : căci” pătimesc: do tusăb! 
Vulpea era aprope: »Ce are a face! respunse , 

Inălţimea ta eşti „7 N 
"Oră cât de slab pofteștie | 

„Dar şi puterea n6stră 
BE îndestul de prâstă.a | 

Strigară tigri, urși, și cu un cuvânt tâte 
Lighi6nele acelea ce crai may colțate. 
—»Nu, remâne *ndoială: le răspunse *mpăratul. a i 
Epurile sărmanul „— cref că1 trăgea păcatul, 

Saii pecate mal multe - 

“De moșii luk făcute -.. 
Veni săși dea părerea. Dar toți cât a zărită, 

Asupră % năvăliră, 

>la vedeţi! strigară... Cu bună, neredințare 
„EL este cel mai tare! 
S'ascundea urechiatul, şi nu% plăcea să: mâră, 
Ca să ne facă nuoă biruinţa uşră! 
Pe el copil! Luaţi : el are să, "mplinâscă; 

Ce ne-a gis proorocul din' porunca cerâscă!e -
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Câlnii atunci. săriră st îi pi baie 

„ȘI ?n:grabiţil-jupuiră, e te tt 
n : ! iu . ” N aeiceg - ÎN) 

UD atat tată ata 

Se află vre.0 ţară,. unde :Paşa:intâmplare.; -.: e. 
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Să se jertfâscă leul? Nici una; misse -pareiti:) ” 

Nu, ști cula. se urmâză nu pricep..cum :se;:pâte;' 

Dar. Văd că, cei” puternici, ori: unde ai: dreptate, :.! 
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Vam spus, cum mi se pare, “de 'no'ţi fi uitat, 
Că lupul se întâmplase: Sajungă împărat; ut? 
Dar fiind că vam spus 'o„!voiii încă: să :vă- spaiii, 
Ceia ce sa urmat subt stăpînirea lui! su Ru 

1 Audind împăratul, că n stăturile sale: tv 
Fac năpăstuiri; multe” păroşii dregători ; sie) 
-Că pravila stă "n ghiare, că nu'6 'd6l sait vale, 
Unde să nu veţi. jertfe, mai: mulți” prigonitori; it:iii:) 

| Porunci să s'adune obştâsca; adunare: îi iti 
| Lângă un copacii MMALEș iii 3 tei daf,
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Căci vrea pe “unit “alţi! sii cam dojenâscă, 

| Și ?n puţine cuvinte, , 

Să 1& aducă aminte - 

Datoriile lor. : 

Toţi se înfiițişâră: şi nălţimea lupâscă 

Începu să vorbscă 

| C'un glas dojenitor: ! 

„Domnilor de tot felul! Bune sunt astea tâte? 
Datoriile slujbei astfel le împliniți? . 

Nu aveţi nică sfială, nici frică de păcate, 

„Să faceţi nedreptate şi si năpăstuiţi? 

Tote slujbele vâstre, ț&ra: vi le plăteşte: 

„Încă, pe la. sorâce 

Cate un dar vă face. i 

Dar reaoa nărăvire, | 

Ce o aveţi din fire, 

Nu se tămăduește.; teapa pu 

Vedeţi cu. ce morţi 'grele iii: i e îsi 

„iiSe-săvirşesc din lume, si, e atit i 

Și cum lasă reii sume, “ii: tiu: a 

Acel care fac.rele :. =: „lin i 

Gindijivă că pote: veţi da cuvânt: odată: da i 

„La: "malta judecată, iii it te ai SE 

Gindiţivă la, suflet,:şi.. luaţi de'la mine iii: *> ouă | 

Pildă a face:bine ei io ci ti bet 

Ast cuvint minunat: : cat 

e
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Pe care domnul lup aud că a nvățat, 

Trecend pe lingă sat, 
La dlioa unui sânt, când preotul citea, 

Și propoveduia, | 
Pe mulţi din dregători să plingă “1 a *ndemnat 
»>E! ce aţi hotărit jupiini amploiați ? 

Oare-o să vă 'ndreptaţi ?e 
Ii întrebă atunci înălţimea 'mblănită, 
Ce purta o manta de 6ie jupuită. 
»Spuneţi o să schimbaţi purtarea-vă cea prâstă ?e 
— >Să trăiţi la mulți an! dobitocia, vostri, 
Respunse un vulpoiii, în slujbe lăudat : 

Ne pâte fi ertat, 

Să vă 'ntrebăm smerit, pe înălțimea ta, 
De unde a cumpărat postavul de manta?e 

Când mmantaoa domnâscă este de pei de die, 
 Atunăi, judecătorii îp siguri că despâle.
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SEE dee sibi 
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„Mie fa sun nt pm 
În nişte fabulț” un post, seriei; 
Că nebunia Și pruncii amor 
Se jutaii singuri..pe o. „etimpie, nl; 
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În primă-vera, vieţi, lor, ci, 4. .VI€ sii sil) cat 

  

zu tai cz si i 
Știță că copil, cu; înlesnire, | "2 «auda i 
Găsesc sujeturi de neunire; 
EX “dar odată se gilceviră *.- , 
Pentru-o fi6re ce întilniră, . , 
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Striga amorul în gura mare: 

Cea-laltă însă, minut cumplit! - 

ÎL isbi 'ndată atât de tare, 

Cât de lumină ea Va lipsit. 

Adinc copilul simți durere, 
Rămâind astfel fără vedere, 

Trista lui miimă, jalbă pornește 

Lal seii părinte, stăpîn ceresc: 

Va resbunare, se tângueşte; 

Cu ca toţi deii conpătimesc, 

Mars fi Apolon, mai C'osebire, 
. 

4 fel 
“Artă “mamei - a “lor nino: 

i îsi 

S'adună sfatul cel fără morte, 

“Și hotăriră în obştea, lor, 

Ca, nebunia, în veci să pârte, 

Să cârmusscă pe orbi ăinor. 2: 
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stu io în ataloa 7) 

Acestă drâptă;''grea Gsindiis,!- i ian <A 
ru Din gioa aceia, luă "mplinire;: pi tii 

Din diua aceia sunt impreună, + 

Și nebunia [i ţine de'imânăiiti” i il 
tenor at Vina Deir 
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LEBĂDA sI PU CORBULUI. 

Lebida. odată, aflase, Vii 9) 
.. (bisă cum se ntompplase:a si oz 
„Nu pociii să, N. dati. cuvânt) —i -ii - 

Cum-că intrun: colţ. de, lume,,y; «d 
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iii 7] 

Întran. loc cu mare; nume, ih a-ti) 
Și pe un îrumos păimânt,;; île sit 
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- Nişte paseri osândite, 

IC IC Ic fit 
“Par 'de! corb: nesburători, îi 

“Petreceaii. ca''în' grădină; it: i 

“Da lor s6rtă'mulțumiți.i: io si - 

Corbi de câţi-va ani numite , 

În. primejdie trăesc. 

Lebedele aii din fire, . .. 

O. ciudată presimţire, 

Care este dar, ceresc. - . 

 Aşa,.să le ishăvescă, 
Cu .o rivnă părintâscă,... 
Fa plecă până în ziori, 
Ajungând într'o livede, 

În culcuș, de vulpe vede, 

> 

! 

1 

“Care, într'o vizuină , îi iii. 
a 

i) 
7 

că Pasărea, ceai albă; -ndatăjirii fii. 
! a eo cae a > pete 
Către dinșil'se! arată, bi o îi 

Dice: »Poiloi iubiţi: suie sit n se 

.., ş 

Ii. 
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»S6rta vâstră:e de :milă iri s-n7 

Spuneţi: 'cum peivol:în 'silă ui 50 
Aici vulpea wa! dduă?u zor Int 

Corbuleţii „în. mirare:ş în î n „că 
. Răspund iute, .rigând tarezi) si: î) 
„Nol de voe.1ie:ami:supus::tir id 

„>Vulpe ce e; nu''ştim”spâhe)-, Sci 
„De cât că năravuri “bune ni î: 

Acea damă arăta: Be sri co ou 4 

Că avea câdă, pei spate ri: Lido 

Cal et păr în galben bate, îuiitn 
„Şi că ochi lucioși purtâ;s, îi; io 0 

»Ea .când:!ne-a;: luat Macasă j: (le 
Ne-a spuscăilata: sa; masă ni un) 

Are feluri deimâncări; se i 5 si)” 
Că e prinț de::dobitâcey; "4 îi but 
Că pe noi vaia:ne face iz tii: 
Să ajungem la“ inari:stări.ie hai 
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Ea, ca şi al nostru: tatii, i Di 

„Ne-a mai :spus că:ne e:rudă,::- 
Că, din virsta, cea, mal crudăis:iiu 

N6mul nostru-Pa:iubita suc oi. 
îi 

Că ne tragem netarată;:: i! 

Din vulturul, cel: slăvit. SV 

* îi 

>Și adesea„ne.:vorbeşte, ns si iizi Pi 

Că din suflet, se isileşte,. . : ii si 

A ne da slava dântiii,e ::: se 

Lebăda strigă :cu: „jale îi. | 

  

»Sunteţi pe;a morții cale, a) 
O voi ai corbului fil! ini n Ea 

> Dar al vostru sec:părinte,.:>, pie 

Cum nu'și a;adus;aminte, zii; su 

Ceia ce i sa: "ntemplat;şi; tai i of, 

Când își părăsi” locașul tip A dn 
"Și din gură lăsă Cașul, pat Bg E) 

Ear de vulpe” înşelat ?e: i a i 
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Puii ncbăgândo ?n s6mă: 
„Cale bună, 1 gic, madamă, 
Noi nu ştim ce ne vorbeşti. 
Și prin astiel de cuvinte, 

Să ne scoţi acum din minte 

Cam de gba te silești.u 

, 

>Ei mă duc, lebăda dise, 
Însă, vouă vă sunt, serise, 
Multe rele să răbdaţi; | 
“Căci prostia-vă cea mare , 

„Ca a peni întunecăre, 
Nu se pâte so spălați. e 

„26
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    i Bine DOI ie 

PRIVIGHIE OREA. INGCOLIVIE. 
02 ir oua Ba citat pi) 

O cântăreță priviehitâre;it ah ia în 
De” mică „Prinstizi sta, la; uchis6r e ui) 
Şi colivia și; era. locaşii, vit Duo A 
Vreme la: mijloc;:multă . trecuse, “cl 
Dar caise suite totynusputuşe;i;: nt O: 
De::unde-a; luat!o. omul: vrăjaşti | 
o 

e 
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PIPTPE ze ti PIC A Tusa t/ 

-Carei:do "minte! era: cam 'prostă)i 

Ne 'ncetat tristă, gândea cu jale, 

I'a tinereței veselă, vale, 

TPacele crânguri, Pacel isvor, 

Unde Pa nopţii lină tăcere, 

- Ea a vieţei cânta plăcere; 

Razele dilei, dulcele amor. 

La, câte paseri sunt sburăităre, _ 

Libera viţă e lucru mare; -- 

Natura este patria lor, 

- Aşa, şi mica paserea, n6stră, 
“ pote! 

4 

Căţa mijl6ce să scape m sbor. 

Astă dorință e lăudată, sii 

Cândse ?ntărită' pe-judecată, ii “ii 

Şi când folosul: e '-prevăgut;irito> i” 
Dar a: uitase că mai "nainte, cil 

O ?aştiințasecunepiiii cuminte, «i 

Că vrendisă; sbâre mulţi! ai cădut. 

Ei 
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„Ea n'avea aripi, fără mijlâce, 
O păsărică, ce pâte face, 
De cât supusă. sârtel a fi; 

Saii să aştepte până săy crâscă, 
Smulsele aripi, şi să găsâscă, 
Nouă mijlâce de a fugi? |, 

Astfel pe dânsa o sfătueşte .. 
O rendurică ce o iubeşte, 
Şi care gândul ei îl ştiea. 
Lsempluri multe des îi tot spune, 
Și în arată cu dovedi bune, 

“Cacum să scape nu va putea. 

DI E 

Însă juneţea neînțel€ptă, 
Poveţi n'ascultă, vremi nu aşteptă; 

__ Tâte "nainteă jucării sunt, | 
P'intre zăbrele ea se strecâră, 
Puțin se - malţă, do palmă sbâră, 
Și cade 'mdată jos pe pământ.
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ee i dia dei So oc 
” - ta, sh i POI Muzeu 4) 

URSUL 4 ȘI. LUPUL, 
Za a Gad poze is 

a Împărăţia: “dobitudete ţi Mota 
Cai'şi'a: arte noieag sl 50 
Statornicie” comică mape 92. A 

“Tâte supuse siirit -la "schimbate | iu 
N 

Din" mână m "mână sceptiul'se! Dlimbă 
Cel de eri mărci” “astădi e'migill i: 
Leii pe urs” “bate;i uțs?pe! IGit “scliimbă, , a aa be uet i : Dintr'o 'mtemplare prea de nimic; :* - SR _.
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| Fârele tâte indată ee: inut 

* „ 

„De curând ursul pe leii schimbase, 

Și pe domnescul tron înălțat, 
Cărma în labe tare-o luase, 

„Şi cu vergi tufe sta *ncoronat.: 
N 

Dator eii'însă sunt a vă spune, 

Că ursul cela, anticar că Urs, 
E ai 3 Tic 

Dar simtimente' av6a prea bune; 

D'al obştei bine era pătruns. 

-- 

Că le- “a, „dat, „gerul „un ;stăpin nuoii 

Să, se închine, lui; alergară igirirots:z - 

"Una co „vacă, alta Gun boi: zii? 
« 

cr 

„Lupul. în. urmă, spre tron se -duce,y 

Şi. după, ; vechiul bun. obicei. i [d 

i Mării- sale: plocon îl, duce... :, Di oa 

put 

:€ 
“a 

Fr ȘI înainte -X pune doi, mel: 
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Într'o; rumosă, Prea, pr Ă 
îi dovedeşte. car-fi: avend.... ui 

Nişte, hrisâve arătătâre, -. NI Ii 

Ce aii făcut; urși, d5i nu: ştiii: cină, 

Caste hris6ve, pe pel-.de :oae, -;: 
Scrise cu apă, 'spun lămurit, i i 
Cum. aii mers urșii. la.-0' bătae,, : - 

Şi câte: mure „el „at: jertiit...- 

Cu plecăclune -apot 1 arată « tati 
Cum-că-din suflet:sa bucurat; si." 

. De întâmplarea, cea "minunată , ti 
De *ncoronare: când a-aflate.: „iri 

„Cum- că doreşte supus si fe 
Că tot dauna'el Pa:iubit, : ... 7 
Că pentru dânsul. vieţi o:mie :i.+,i- 
Su le jerit&scă. « e mulţumi, II



Astfel d6“4orbei'sergic cin: luineşziri 
îns dreptPfâimnilisăssocotese:șrot Ii 

Căci fieşi cinetdlă:iărde" glume, iz: / 

JOăzc isâ tă icâit sâzvorbese, îi3 ud 

Dar usul “crede, se: amăgeşte 12; 

În slujbetpune nâmullupesc: cziist 

" Cum că “prieteni are; gândeşte, tii 

Care persbitiuluii o 'Slăvese: oii i7. 

- 

După o jieme Teuil se seblăsoelg 0 

'Tocmaif când! ușii mnort ilieredea) 

După «0 :ntare rşi Jung bâlă pini oC 

Vine săşIrt6răi tronul “ceraveai sil 

Locuitoiit! se :îngrodită șa e 0) 

Vestea se:duse :pân, la.palăt;:? i) 

Lupii îndată, Idei! fugiră şridisit 3) 
3 

„Pol lor prieten: toţi: Vaii “lăsat, ui ii a 

. 
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Taurii numai ce nici odată, 

AX fi prieteni nu S'aii jurat, 

Peste cinci sute veniră "dată, 
Pe domn, și țâră ei ai scăpat. 

Prea cu lesnire omul se: 'nşală ! 
Dar fârte mare face -greşală, 
Cine la vorbe dă credământ, . | 
Faptele numai ne dovedeşte - 
Fieşte. cine cât preţueşte, 
D'avem prieteni, şi care sunt.



"Un. boii ca: toți::boit; piiţin la: simţ i 

pini ta Dot timer ab ie zu) 

ITS at a) aa a poor e - -. 4 , | 

trim 2 au Paoart Dazarteh pa) 

ich ag soptit i 

BOUL șevipiut, a 
"poa pa ii tut caii) cai Ma 

, 

,- 

În gilele 'nâstre;de' sârtăi;ajutati:-r: :i. tri: 
Și de cât :toți fraţii „mat' cu: sosebire;+ i 

: Dobândi a: ciredă, “un' post însemnat, tii. 
y 

| —Uabboi: ta post :mare? "Drept :cam ciudat vine 
Dar. asta se 'mtemplă în ork: care. loc: jul 
De cât multă, minte, Ştii că! 'e mal bine + i 

Să al tot. dauna, u un: dram de DOTOC. :
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P ] 

Aşa a vieţei veselă schimbare, 
Cum şi de mănârie boul stăpinit, 

Se credea, că este de cât toţi mai” mare; 

Că cu densul nimeni! nu e potrivit, | 

* 

Viţelul atuncea plin de bucurie, 

Audind că unchiul sia, făcut boer 
d asul le LUOU 

Că are clăi sumă și livedi'o mie: . 

„M& duc, dise dati, niţel fân săi cer,e . 

4 

4 

Făr a perdenVrenie,iviţeluli.porneşte;» iod ui 

Ajunge la unchiă;târeăi ae întrazetzin sblib n 

» Dar pe locooilugtsine::șiilș oprește: îî9 9 id 

» Acum dorme;,. dice jenw l:pociă: supăra dida 

. o. 

ase »ăcumidârmepite “fel !npentru întâialdată —- | 

După prăngisă-:dârmă uobiceiul; ll: fizn as 

Era siipmu şâgă -dioa nici odată; stana şt oi 

Ast somn nusprea) "ml, place; -şis:0: să ă.0 spuiiia 
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— »Ba săţi caiițittrebașăci mănănet int; 
Sa, schimbătiiboerul, inu &fedm: iliştit;uh sbust 

Trebug aiitei isăomerei::cu sfială ș Said, 
Priimitiîn!' casă idaciiivreă „să Asi D Î9ntea ani 

La o mojicie. atât de mare, 
Viţelul respunde că va aştepta; 
Dar unchiul se_sedlă;.plâcă: la-plimbare, 

- Pe lângă el trece, - fă ase uita. - 

“Cu mâlinire tâte băiatul: le vede, 
„. Însă socotește că unchiul a orbit; 
Căci fără “ndoială nu putea, a crede , 
Că buna sa, rudă să fi ocolit. 

A duoa qi iarăşi prea de divincjă, 
Să găsesc vreme la, densul veni: 

. O. slugă, ce afară, îl vedea. că mga6ţă, 
Ca să facă; bine de el pomeni. A 

<,



“„Boerule ,.. lise; aşteptă afară ijiii nt -- 

Buia dumitale, al-dâmnei vacisfili: E "miile rii 

— : Cine? ai mea rudă? mergi :de'lidă peuscată, 

Nam astfel de:rude, şi nicioy oii „s%l ştii, aii-i 
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iii V bu 1 i mia zi 

Că: de când: elephantul! peste . naut dotameşte, i 
Trebile merg la vale,: şi. lumea, pătimeşte; | 

9 recitat .. Y. d lei at i fa bun nf pe 

Di za Iza a fin f 
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Șt ț "i 3 ab iz 

pi a iu) 

i, eur zii re teaiim [A 
pi datat apr Ne fiii vid pri 

Pta ti Oa 

VULPEA LIBERA LĂ. 

sita crt ul 

E : 7 : Dig y SEE ce 
. TOT 7 i Pie t sot vi 

2 po : . , ş ja „i ee ati a MU a 

ci ulpeai “fără 2 ncetare: ie ut e ” 

“-Striga' în 'gura mare. i îi tuia 

«Căieste nedreptate,“ si nisi "su tn 
„Că:va, să cheltuăscă sti iii ti 
Veniturile tâte, | 

Pentru: masa: domnească! ins. viera 

D'acestea, elephantul;:cât:'a luat. de știre, i: 

'Temânduse, e dreptul, de vre-o resvrătire, 

Pe epure la vulpe cu un bilet trimise, 

O invită la curte, o o 'abrăţişo Şi dise: 
27
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„Am aflat jupăn6să că ai mare talent. 

= Voiii să te pui în pâlne; 

"Și începând de mâine, 

Iţi dăm cu mulțumire, 

Ca un semn de cinstire, 

Al găinelor n6stre întins departament: 

„Caută'ţi bine trâba,a 

—»Pe s6ma mea, te lasă. a 

_Răspunse oratorul şi sărutându'i laba, 

= Se .întorsâ/ feast. 7.01] 

In giua _viitâre, . | 

Vulpea ca tot dauna veni la adunare; 

Dar însă oblojită,- pe sub barbă legată, 

Și cu un lipan mare la: cap înfășurată. 

_2Ce aj, de suferi astfel !,.0 intrebarărtâte.a 

— »Imi' e râii de asâră, îmi e .r&ă,cât?se pote 

Și enstrebile țării să mă lăsaţi. în;pace;» sp 3 

Domnul ştie-ce:!face;..., »! misc: pila? 4 

EI ne 'ncetat gândeşte, la, al. obşte, folos 

- Adio! sunţ bolnavă::.n amînecat cun: os. 

toi iai a? 
 Gunose mulţi liberali..]a,, vorbe, ei, Seadatree 

Dar pinăs,iin «sfărșit. cus:6se::ses, înce, ii 

tii vaza vota ab ID 19 Dei) IT 

E at tă artera 7 ore sl 
> 

  

a Pai 0 i 
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mei pie Te true esa Yin si PE i Tita Oi 
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rh MERLA ȘI. BUFNIȚA | 

d at 

4 i aa 4 Pa ES : 

Măi ia a 
iti d 

cit pa i ! ' iii 

TD a tit : e d 
Intro pădure dă, a cetăți depărtată, 

“ Merla se mtălni sâra, cu bufnița „umflată. , 
5 Prieten, îi lise, 2 aşi face 0 "mtrebarg, 
Daca a mea, "ndrăsnâlă n adlice Suptrare, . ... 
Spune' mi, mă, Tog, lumina de, „ce nuţi e. plăcută, 
De ce stai. tot diua. „aseunsă, nevădută 2. Cs. 
Nu. „cunoşti, cum “se, vede radele dimineţei, is 

N Duleţa primăyerei, plăcerile vieţel., zi Pa 
Pâte eşti ruşin6săi, şi cregi că nu cânți ine: 

“Dar eii şi alte păsări may: demuie de cât mine, 
Îţi vom da învățătură, -şi -vom .pune silință, 
Să ţi mat supțiem glasul cât va fi prin putință, 

„ 

tt 

pa 
sa
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+ 
Vino mâine'la mine să mergem la plimbare. 

Ca să faci cunoştinţă cu'o privighitâre.e 

Bufnița îi respunse »]ţi mulțumesc iubită, 

Ei cu sorele- vostru nu sunt ohicinuită ; 

Imi supără vederea. Lumea o să mă vadă, 

Insă când mvoiii deprinde cu a luminei. ragă.e 

Mulţi gic, că nemul nostru nu este încă ?n stare, 

Ca altele, să, facă cercări de "naintare. 

Că 'mvăţătură, „adincă, idei, filosofie, . 

Sunt prea, “vătâniătore' Pa lu copilărie, 

Declamaţia acâsta, pompâsă, îngimfată, 

De vreți, pâte să fie despoţilor iertată: 

Numa! lor le e bună a unui n6m. orbire , 

Căci nu'l lasă si ȘI vaşă a sa nenorocire, 
d 

Dar în gură “acelor ce- :0' dic pe di afară, nl 
Dee) if 

Sai e o: nerogiie, săli este o ocară. n: i 

îti 
Noi lezam putea zespunde- paținele: cuvinte : 

Bufniţei adresate de” “mierla cea: cu” “minte: “ 

AT 'vosbit de: minune ! Dai îa spune "mi vecină, 
4 
a 

Daca măcar „cercare, tu! nu' faci “vre odată, ? 

Să scoţi: cel puţin Capu - din n6ptea ntunăcati, $ 

„Apoi cum tei deprinde cu s6re, “cu lumină?” 
: tat at pa i Se zu mă i i 

e . 
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„392 Shin fo tt 
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CUCULĂI,., îizatta ul 

dinu Î2 

iza În ie vii 
ăi „O Tari cz pi 

"Cucul, pasere prosti, dar plină, de; „mândrie; 
- Bocotind c'al sei: nume, d îi oul: 

ă Este vestit în. Domnesti E: four 
Hotări să mal facă vre. 9; ;Călătorie Visu 9) 

„Ca s'adune  respectuă, şi, însuși, Să, uPriyeșcă e 
Cu ce, chip. Slăveşte. naţiea, păstreșe,, îi fa ue 
Plecă: dar, abia, Merse; „nină n; Yeciniitate ri opt 
Şi găsi Telurime de „păseri, adunate, | jnnz sli i[ 

Care din întâmplare, . .. 

Se: nţreceaii. la, „cântare. jiu ua 307 
Stătu să. le asculte: tote: pe rând, „cântară, 7 neta 7 
Care prost, câre bine, talentul ȘI. arățară, lt is 
Iar. bieţei, ;coţofene,. î, cerură, iertare;,, 130235 air 

" Că nu, „ai; ascultare: =: “4 ast fe 

Te Qiseră »'Taci! Soro,; rte r6găi obştea. nâstră în, sr 

  

Despre cântec, ne iartă, „esti. „Ca, un “cuc de prâstă
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Astfel păţi şi cira; în ris ea, fu luată. 

Și cu un cuc nemernic de tâte comparată. : 

- D'asemenea, onoruri cucul supărat fârte, 

„Se.duse mai. departe; . E 

„Dar ori: unde, mergea, 

Nimic alt. n'audea.. 

In sfârşit. obosititi 

Și desnădăjănit, .. i 

La cuibul stii veni, 

 Făr a se. mal opri. | a 
Puii: câţi: il: Qărită,! pi aj iezii ÎN 

Pe loc îl ocoliră;'. tisa tn builooyăi 

“Apoi îl întrebarățiil ni i na sit 

ă „Ce mai: vestei "patati pi tii di da în 

— »Urităj le Fespunse, și! tă rednică! adj gain ui) 

JDUD 

ŢI 
sala    

s
r
 se a 

Am umblat multe "lociiri:: Aa ni: Valia iii i 
ri 

"Tâte îmi pai senilă, ȘiritGte” vu kgf1a” vile, ii 

Păsările. sunt bete işi” juined: antenei doing, A 
eg ulii 510 

Tot omul despre, sine: “Tesiie'” se! “amgăștot. 9 

Nimenea nu iși: ieste ispriijădezător n alie bită 

-Dar judecata” obtel: e:o: iv prbuă, ii Pong 18) 
şei Mulţi ce se cred'je Sine fii te i răăitin! iatuasți 

Mai lesne dic că lumea nu ştie: ce'lvorbeşte; 

De cât să va: săși..simţă: nimicnicia: rit e tbrrozil) «il 

291 ei SEE dA iz Spit da. sait putza 
re Oa - . 

. 
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“ e ie EDO nor A 
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Pins si sita pr Vinea 99 tan si 3) 
„te a co sr pt Dn „ariei ih boul 

„ULBUL ȘI CÂINELE. nicio tă) 
orbit sii 

bobi bat Yen 

să bitii 93 „efzdy obiita 12 

  

„DEN ol te pr in intel sr-suio gl 
Ton prinse“un “ulei, şi::ducându'l; acasă ph îzninana 

Îl legă cu! o :sf6răn blănii 30 sTiyui ua îi 
Lângă! coteţii afară sl druute anl iz îl] 

De o vecinătateritașaic:primejdiosă,, „ini o îqâ iq 
Găiniy, cocoşi și gâște întâiii se :ingrodiră,, «d 
Dar cu 'ncetul;:cu:/ncotul 'sg: :maisobicinuiră.ssq 91) e 
Incepură să vie cât colea săll: PrivEscă iul: / 

Incă şi săi vorbescii:axi, « gti Bo sal 

- Uleul cu blândeţe le priimirpe tâtez un «sl 
Le spuse că'severede::diny suflet nokocit 139 10) 

Pentru vizita-acâsta cu „care! Pati”: cinistita, DĂ 
ț
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Că cl însuși „nu ipbte, dar în pare răi forte, 

La dumnlor. să vie, | 

Visita să le. "ntârcă dup a Sa datorie. 

Mai aditogă. însă, „că daca. dumnâlor 

DI, vor da, ajutor 

„Ca. să potă scăpa, | 

EI. le. fag sdueşte, 

— ȘI Dumneşțeii cunâște cum vorba. 'Şi o păzeşte — 

Că la ori ce primejdi va şti a le ajuta: 

Incă din. intlțime, el Ie vă da de sure 

Când asupră- 16 vrea lv va) fă nl 

 Astă făgădudlă, 

„Numal lăsă “ndolă; _ 

Și găinele proste, ce. doreaii să păsâscă, 

Pe cine-va destoinic să va să Je păzescă, 

* Sapucară, de. lucru; ca: mâine; se Yncercară.ti: nul 

Şi cu, ciocuri, cu unghii, abia îl «deslegară. p 

Ulei ? "Şă luă sborul. Dar serîntorse:: datări. 

Şi răpi o găină, pe urmă ituoă;zrtrefptiniour o o 

„„. Pe mă; câte vrei si nisi îi irecod uiti) 

„Ce pază.-6ste: vastaji strigă una :cu! “jale 25 o ul 

„ Worbai mării ţale:: ol 45 cir ic. Sanqoyul 

„Bra să ne: plizești pe niterz, We fa sani 

lar nu săthe jertfeşti:a n! at uu tus) 
— 0! cil ştii: forte bine: cuventul'rce-v'âm “dat, a 

-Și co;feltinvămi jurat. n, pi în ctisie wet 
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* »Dar când mă juram astfel, eram legat, supus, 
„Acum însă sunt liberi şi vă vorbesc de SUs.> 

Eii ași fi fost găină nu ași fi slobodit: 
Dumnelor aii făcut?o și văd că s'a căit, 

Uleii sunt cinstiţi, 
Când sunt nenorociţi.
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» lo fe vu dir iu Ahotul Ba ou virat 
> EUR si Dita „pa noua sl 

. pi A i iu d aq il 52 Sue tliof o 
. ve z Ni 1: 5? Fi zl Cât SIM AOARU RULE” Â citi BDUL 7 eco fer 

mea OSTI te 

Cu urechea plioştită, cu câda "ntre picidre, - 
Câinele, trist şi. jalnic, mergea, pe o cărare, . 

“După îndestul umblet , iată, că? întâlneşte | 
Un, măgar, și opreşte: 

 >Unde te duci îi dise? 
- Şt parcă te-a ploat, ce răi ţi sa întemplat? 

„Aşa stat de mâhnit. e 

»Dar, sunt. nemulțumit. | 
“La împăratul „leii în slujbă mam aflat: 

Insă purtarea Iu," E 
De e slobod so spuiit, |
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M'a silit însfârşit, să fug, să'l părăsesc, 

Acum cat alt. stăpin; bun unde să'l găsesc? 

„= >Numal datât, te plângi, măgarul întrebă ? 

! Stăpinul Pai găsit, îl vedi, de fagiă stă, 

Vino numai decât la mine să te bagi; 

Ei îți figăduesc, | 

Nu răi să te hrănesc: 

"Nimic n'o să lucredi, nică grijă n'o să tragi. a 

La propunerea sa, căinele k-a respuns : | 

aAscultă-mă săţi spuiii: e răi a fi supus 

La ori care „tigan: da dar, r pusă la, măgar, gari în 
JA 4%) 

E mai umilttos, și Şi N) inalt amar.» 

DE a 

„rii oi shoo so ditsoilq „obor w) 

iii o sq eozrut „Sine 2 dir „olonii) 

osului io det doiters uzobui Zu 

| metre Pia „inobur stil 

cit ii tau 5 oDiJa 

* Pestele în i o „dacie nod vas iii 

” sulina 9 [iz BA 

Murilngraîztie „anCLe 
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a Sa „iul nihinu ful 

„ina ot bodola 9 a 
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toiul po 1 e 

haita tu 
BURSUCUL, și, VULPEA. 

m fa ri ST eta e rii neg e 
Na at, fe 9: e Ii i i, rit Gia pi | | 

ia o tag pl i futi at 

' : e eo. a? .. a eee : ÎP pt Pi ap e aa Calan ui) ai za 

Bursucului îi venisâ: liidul și el să: domnâseă 

„„ Peste. un pogon de tute, ui pidirea” părintescă, 
- De “marginea uney ape; Rigatul i era “mic, ' ii Î 

Şi acei ce“il! văd * n iii) 
„. Toţi întpo unire” die a Sti 

Se învoese îa Spune! că iu cra” “alt: nimic So i 
miei cât: o „miniatură: Mea îti AR i, 

Dar riga, voiajase ,: spite va i 
“Și n: 'streinătaie' aflase” pa Sa i cn 
"Că un “bursuc' domnitor sunt nu) 

DR tri



„7 Ce va, săbșă facă_un nume 

=. * Mare şi faimos în lume, - * 

"Bt ne apărat dator 

-.-. Să ia un'ton. de mărire, : 

Să dea porunci pe ostire, 

- Chiar de mar avea soldaţi, 

„Căci astfel obişnuesc 

“ "Toţi acel care domnesc | 

„Duci saii regi sait împărați. 

“Aşa el şi slobodi 

Patru” ordine de di. 

înittadeăt JGhipiaredigiăte ai 

"—s»Către armiile n6stre de linie şi de mare, 

Cavalerii, infanterii , şi artileriei ușore. 

Poruncim... şi “cele-Palte. e 

O poruncă din acestea, nu ştii cum s'a întemplat 

a 080 vânt a fost, „aruncată. , i Inline 

n, În; era, învecinată, si mogul en anti 
Unde domnea, Jeopardul, aceșt, domn sa. nea, 

" Văgend că bursucul â are A 

"Armie aşa de mare: 

Spre a fi încă maj, sigur, el. întră acolo pi porni, RI 

Pe ministru din afară, Te, vulpe, PL porunci 

Să, saluteze pe prințul, dar. În taină, a Spiona 

Și a trage cu urechea, . iar mal ales a afa 

„Cum merg trebile.p apela cât, e de, „prinaejăios , 
Li . 

a 
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Și câtă armie ţine vecinul seii cel păros, 
| Sfârșindu-se ambasada, vulpea înapoi veni 

Se înfăgişă la curte, se închină şi vorbi: 
= „Porunca am împlinit ; - 
Cu ochi'mi le-am vădut tâte, 
Și poţi dormi liniştit 
Fără să ai griji deşârte, 

Căci tote acele armii de linie și de mare 
Cavalerii, infanterii 7 şi artilerit uşdre, 
Nu sunt alt, poţi fi prea sigur pestrițule împărat 
De cât un soldat pe apă şi.0 luntre pe uscat. 

3: 

Vanitatea e mic viţiii, dar cu bună ncredințare | 
Ea adesea ne espune la ridicol forte mare,
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3502 Ea ta bea ce cacao ca cetera cf „BIS 5 iNiA Dattun neguțător iite: 1 ir tn) — 
Paste . - 

RI IVI . - e Cărui, vedera Y.slăbise 
A E DIRără nici Oi invitare vie olirie uit i 

ai ri furdootor” vestit Venise, ui €D3r 10 
- Câiiă! gic "vdStit, se ?nţelegeircă:nimeni/nu'l cuiioştăa. 

Însă avea atestate. 
SE >"Nubal- în dur” legătăiu ifotituj ozon 

Diplome” ce-ini Academii :liăset'6liinv6l 'gitealyii 
„Prin ţări care nici odată 

Nu ai” figurat: pe” hartă, 

N 
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Dar care cu bună sâmă el nici: le-ar fi părăsit 

Iar fi mal avut acolo. vrun bolnav de jecuit. 

Bunul pătimaşi îl crede, | | 

Doctorul vreme nu pierde 

Ci il unge co alifie, apoi la ochi la legat, 

- Apol după ce îi spune din partea lui Ipocrat 

Că are să „s6dă astfel o septămină deplin 

întinde mina .,. pe masă era un frumos rubin 

Inel de formă antică, vechiii suvenir părintesc; 

Doctorul il ea, se duce, şi ca să vă povestesc | 

Mai pe scurt, el vine iară a duoa şa treia di, 

Și ne 'mcetat, tot- dauna, la. ori ce vizită nuoă 
, ir pate 

„ID Te [il Ad! wil, ia hi Lt iul 

Din lucrurile mai scumpe câte in casă găsi, 

Când se ?nplini săptămâna pe bolnav îl deslegă: 

„ —»Uitete, cum ţi se pare, şi cum veţi? îl întrebă.» 

— Cum văii! respunse; bolnavul împregiurul seii . 
geidiila rola Tarii) privind, 

Şi din averile sale nimica: ne mai zărind; 

„Cum văd? nu știți, frate; atât onumaţ poet să qic 
„Căzolin, es vedemeodată, acum nu mas vtd, nimic. 

viniuoin por ent 

Cunosc patrioți politică „1 care-aşa :esploatez 

Simplițatea populară: Şi el:singură „profitez. ulei 

to Ela est) Fiii ui! 

Ta 
iii st dai IDSII 5 uri | 
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-Un om avend= un: armăsar 

ÎI înhamă la jug 

"oo vită de măgar 
A un boii de plug, . 

Sa „Boul fiind sacat, 

„La un picior rănit, 

. N “Măgarul ne myăţat, 3 
sa Și prea reă nărăviţ, : . 

: Stăpinul lor, din car, 

; Striga, plesnea ? n zadar: : 
*
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Calul “se asvirlea ,:!-.. - -. 

Dar' boulîl oprea; -- 
Măgarul îl lovia, | 
Și “carul. au mergea. 

: »Preai:răiii i-ai potrivite: 

Dice un trecător; ni 

“Eşti forte amăgit 

vii “Domnule privitoria”t îi: 

= + Respunse omul: ve - -:" i: 

„Lumea am 'visitat, 

“oŞI, dacâ'vrel 'să ştii, 

5 aÎnt însa am afat:: ++ 

„/.oMiltei drcătitorii 2. 4 ul 

Tot asttl intocmite: ca. atelazul meil.e 
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stilati luzni Ph eo “noii, iesi ii 
iei ie ed lu 
eat i îi i tf 

Calitățile, nostre cele; mal; lăudate, rs) 

Ne 'surit ades în lume drept: crime, «reproșate 
„Acesta se. întâmplă de: ;câte. Oră „prin: ele, rs) 

* Oprim cesecutarea intenţiilor,, rele. ri 

Epurile odată! 

Fu tras la judecată - 

De un ogar, În tuphe atuncea presida- 
“ Copoiul, 'și sentinţe fără apel cl da. ' 
“Ogarul “către: cl așa se adresă, 

Și "n limba lut strigă :.
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»0 tu ce e presideăt senatul cel cânese, 

Te rog să mă asculți: că viii să jeluesc 

De acest ticălos - - ) 

„Ce sufletul mi-a scos, 

Ă Căci vrend al întâlni, pe d6l sai pe cârpii, 

! EI fuge par”. Car fi gonit de vijelii; 

Ș?apol..n'al6rgă drept 

Cu cl să poți da piept, 

- Ci merge tot cotiși 

| Și sare: curmezişt: 

Cun cuvânt mare pas, nici umblet creştinesc i 

Ii Dar co să mal; vorbesc, oa preț 

Când chiar măria ta, d'o fi cum am aflat 

AX fost adesea ori de dânsul înșelat?e 

— »Destul , lătră atunci copoiul cafenii; 

Pe el nici îl ascult, purt tările" le știi, - o 

Ori ce păriticiiiel: eroţ; si și iată: osânditi::) | 
re Săij fie d jiipuit mil ml za data o 

Carnea'Va :rtmânea: pentru jdoctăr e 
- Tar labele”tor fi pentru: jeluito. i: iu 

A ADD aie 

sati lcd ar 
- Pe - 370 : U a. apar PDL eee i tu sil 

i n i fa rate a i beta ta Înlpă 
. - e . . 

he ceia feepa 3 02 BE Dia Ina 
i . sur pu. , . 

în Diet 
. 
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„Ce bine aii să mârgi trebile în “dure, 

„Pe impăratul | tigru când îl vom resturna 

»Și „noi vom guverna. a _ 

Dicea unei vulpi ursul ,. Cori cine 0 să. jure 

>Că nu s'a “pomenit, a să 

„Un. timp mai fericit. a | 

—»Și n ce o să stea 6re 

»Binele acest mare? 

întrebă. a 
— on tte. e Sa
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» Abusul, 

„Mai ales în “dreptate: | . 

tihăria, avem. să le stirpim ;; 

„Și legea criminală s'0 'mbunătăţim ; 

2 Căci pe, vinovaţi. tigrul „Antâiii îi judeca 

P. »Șapol îi sugruma.a. | 

„Dar Voi ce o să le faceţi? a 

— »Noi osti sugrumăm | 

Șapot sr judecăm.e 

«Outare saii cutare, - 

Care sc: cred în: stare. |:tii! 

Lumea a guverna,. 

» „Daca din întemplare 

„ iii (ii 

vitrina (iz îi ha 

Ar face încercare 

Tot astfel ar urma. 
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UT o Piţi iai 

Di a aha 

CP pe Pat 

- CORBI:ŞI :BARZA, 
tie za „i Pe, a 

“patul, Di E mite pup m 

gi iat a 

ionul Priorel 

Pe:'0''Câimpiă ir": i. 
Marei! bogată; . i. 

Urmă, odată! 7» | 
Orbita i 
Aspră;, cumplită, neăsemănată 
In cât cadavre: nenumărate 

- Zăcâi griimadă neîngropata.: 
Corbi îndată luară ştire: 
Laconi de pradă, că“ năvăliră 
** Și 'cutgrăbire uni do 
Aci sosiră,. | 

Și după ce mâncară, și după ce băură
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“E locul pentru. cină? e ora de plăcere 

«Pe un pământ de doliii, în zioa de durere? 

iH 2 Tati CD dă 

“Mult sânge, începură, . 

Cun plac îngrozitor . - 

“Să cânte cina. lor... : 

“Barza cea simţitâre, 

-“ "Care pe om iubește,. .-: 
- Și n prâjmă'i se nutrește, 

» =: Vedândn”, de departe 

Le. strigă: — «Cum se pâte 

„a Aş! ncruşinară 314); 

„ «aMumele își pling fii 

 aIsyorul bogăției 

«Câmpul, e „ruinat, 

«Iar vol:.vă, îndopaţi, 

«Și cântaţi!.», i 

a — Dacâsta: me „ertaţi 

RăspunSede odată, iii, 
Câta; întunecată; ji ul 

«Omului cât Xplacey 

«Rote fi ruinat iu ictic!) 

:a Dar not. suntem în; patez, | ' a 

„Și mult„nă-am, îngrăşat.» 

iza ao  
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Acei ce de aţerei grea sârtă piofitară; 

Ce de streini în posturi, în ranguri se "niilțară; 

„Ce prin trădări, baseţe sunt astăgi mari, bogaţi, 

P6te şi decorați, , 

- După a mea părere, sunt corbi nerușinaţi. 

Dar ași dori să-mi spuneți domnilor cititori . 

(Căci eii vorbesc d'o ţâră 

De tot imaginară) 

La, not să află -6re ast-fel de: muritori? 

Daca aveţi de Gmeni idee aşa, prâstă 

Las răspunderea, tâtă asupra Dumnâvâstră,



Siria 2miiqeiti mine nui € 
iii Sent „li, îi Oli suijug o)zo ant 7 

zoizivli cu doza nu ir A oi te in” in 
Aelozr stu ilie sat în putuuse u7) 
bis dizirsiie ni Mad Cizer dieta 0 Juba BA 
rr su i 525 ÎS SI aizdop mi | 9e î) miO 
air dși n Îsi ditiiniob : î porehyiiul 

ea A pi _ > OATIUTAIVENDU 
did 299) 594 But EDIT Î: 13) , 

piloidiei ei iert Ian sil 
DIAMANTUL. OUNMPERAT.. 

d. i a ze 

“Plin de bucurie. mare, 
'Ore- -cine "mi spunea, 
Oa vendut din 'ntâmplare 

».* Șircu'un preţ de mirare :..- 
“Un cal prost-ce el avea; 1! 
“Căci bietul cumpărător, 

| 'eDicea el; Sa înșelat îi: 
d “<Și puţin cunoscător 
i <Ori-ce %-am cerut mi- -a „dat. »' 
La acestea co săi. gic? 

”
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“Atunci n'am răspuns nimic: 

Dar peste puţine dile, îl văd, însă furios, 

Şi "mi strigă: — «Nu ştii frate, un mişel, un ticălos 

Ce semăna, om de tr6bă, fără milă m'a. 'nşelat.- 

Mi-a vândut o sticlă prâstă drept un diamant curat, 

Cum ţi se pare acâsta?—» «Zăii așa cum mia părut 

Întemplarea, dă deunăţi cu calul ce ai. vândut.» 

Ștrigăm 'şi proteștămv fare 
Când nedreptatea cercăm, 

| Dar mulţi rmăm la întemplare, 

E LRapta ce o defăimim::.I d 
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„PORCUL LIBERAT 

Când s'aii liberat ţigani, în anul de la X ristos 
O mie şi... nu ştiii câte; unul din că, omenos 
Vru şi el să libereze-pe ui: porc: ce el avea, 

“Şi în jug de rhultăi vreme. lângă şatră: îl ținea. 
“ÎL chemă dar, şi îl (lise:  «poreule, purcelul mci, 
- Cunosc însumi, din' tercare jugul cât este de greii 
De acea te fac liber; d'acum. poţi a vieţui 
Or cum'*fi-o “plăcea, şi. hrana singur a ţi-o dobindi. - 
— Să trăeşti! însă stăpine, în grădini pociii eii intra ă 
Pepeni, dovlecei şi verze fără. grijă a mânca?> 

. - ,
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—Ba nu, astea sunt oprite» —"e Aşa, dar îţi mulțumesc, 

«Cu. un sfert de libertate drept să spuiii nu mă "nvoesc. 

aBa cred chiar că. e ruşine, când toţi porti aii trăit 

«La coşare în- robie, să es. eii. mat osebit, 

aSi'mi ridic mal pe sus botul şi de trâpta lor să fug; 

<Şapol, ce ar! „glice boi văglendume „fără se i 

+ aie, si i Lu i Nr 
, ' 

Uni înţelegi libertatea, ca porcul cel tzăaese: 

Alţii deprinşi cu robia de ea greiise despărţesc. 
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pi Dra n) 

Mai multe lighine,: Tocuind: într”o vale, - : a 
_ Eroii des vătămate d'un: iute” ii, vecin, a | 

Care eşind cu sgoniot “din 'malurile sale ' po 
Strica vizunii, 'cuiburi, ȘI traiul lok cel lin. î 

Ele dar" adinară, + vi Sa . o. 
Și mult'se Consultară, i» 
Ce fel ar'putea faceti - i 

“Şi prin'care rhijlâee” - 
Stavilă iar! opune : hui 

- TPacea iînecăciune. îi: 

-
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Zid tare 

«Fraţi, dise un Castor, | 

Zidar de soiul lu, . 

Ei asta socotesc, 

„De mieţi da' ajutor, 

Să m'apuc să clădesc.. 

de pămint şi apoi să] opuiă.> 

— «Bravo! bine ai gindit, 

Strigară toți. pe loc; 

- Eşti patriot vestit 

DRE Castorul încântat, 

aaa Făra ial zibovi 

“Sapucă de lucrat, - 

Şi mare dobitoc.» 

"= Daronu" fu ajutat,” 

i, De; multe «ploi umflat, - 

+. Isbi. şasvirli :jos-. e 

: - Pămentul înălțat, , Îi i) 

i, Atunci. cei-l'alți; fugind a 

: Pe meşter. blestemati 

„Și prea reă isbuti, . | 

"Căci riul furios, 

E Și toţi. îl. defiimaiă:;. 

„Dicând:, ace. es, 

Ela pricinuit + pia 

Reul ce Sa. mpa, 

„ Pentru că a, cercat. ..,.:. i 

”. 
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In ner6daă dorință - 

„ — Lucru peste putinţă, - 

Eii Pam novăţuit 

„Dar nu m'a ascultat, 

Și de acea noi 

" Tragem aste îevol.» 

  

7 

Adesea ori virtutea aşa, se preţuește, 

Ori ce nobilă faptă ori ce dreptă ? ncercare, 
Pentru al mulțimet bine şa ţărey: apărare 
„Mişei o defaimă daca nu isbuteşte,
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ME da ae 
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Di brate ) Di ui iii 
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i n ; “i DER ” 

MIBLUL ÎURIND. 

o. Biz . să i „e ct i, 

tai , i, a pm DEI > : Pg 

i i ii aj ii a 

Fiu al: “unul berbece: care de. zault murise, 

:.Un miel: se bolnăvise : | . :, 
-, 1. Mușetnd din întîmplare tepi 

__O ?nveninată flsre, Ni 

> Sai, iarbă „nu să, ştie; NT E adi 

„Destul .că a, lut mârte e. 
Numai era departe. 7. a 

3 Acura el îşi făcuse datoriile tote, 

Câte şi le fac mei în cesul cel complit. 

„+ Mumăsa cu durere 53 

IE Incepuse să sbiere ; a
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II săruta Sirmana plingând: necontenit, Di 

Şii gicea: «cemi e bună viața fără tine? | 

_aCui mă laşi fătul mei ?, 

«Spune tată: teii dragă, că viii curind şi e 

«Căci pe acestă lume numai aşteptă vrun bineh» 

— «Dar ce să răspunți mamă —- întrebă micul 

a - miel — 

| «Demi va: face. 'ntvebare - 

«Despre a turmei stare? 

«Tu st bine că. el, ri 

- . «Iubiă” ut: să i dibâscă- 

“«De dulăi din turmă, şi de câtă lupscă> — 

„— «Spuner că turma tătă zace de rea gălbză ; 

«Că are ş6pte doctori ce pre rtă o tratâză. 

" «Mal spune! că căobanul, a pus .pe un nepot, | 

“aCe «tată: teii 71 cundşte; ingrijitor la: turme,“ 

«Ca să stirpâsc” abusul! şi“relele să curme;, 

«Atita spunei: uumâl şi:nţelege el tot. 

e ter og 

- „După acel din : prejmă care! N £ „ocolese . 

Poţi judeca” prea lesne! pe ce! ce drmuese,, 

: RD iai si d Îi Sr 

Aid) i fa ui DI. 

e tera Do ut 
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„Di a 40) 

  

       



“La un zugrav. forte” vestit, „mergând din întîmplare, - 

DID 

' $ 

i -. 

Portretul mei îi comandaiii ; ântâiă. însă, ntrebare | 
Artistului. îl: adresaiii;: de pâte .să mil facă . 
Aşa cum:.or, cul: l'o vedea portretul 'meii să placă: 

"Căci am'un mare: interes, voii ca -?n. 'streinătate, 
Șa nume ?n Franţa, ma! ales, la ochi să, pociă ei bate, ... 

: Fiind acum de. măritat 0. fată forte .rară, 
Șa el epitropl căutând bărbat in, astă ţeră. 

- e 

.
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a — Prea lesne, înot. răspunse el, nu e ântâiași dată 

“aCând pe uriţi făcânăui frumoși lunii o bună plată, 

«Eşti negru, te.voiii îace alb; eşti slab, te îngrașă bine, ” 

„-aNumal ved de portret departe a te ține.» - 

Vorbind aşa, mă zUgtăvi, şi daca al meii nume . 

Jos a portret rar figura, nică un creştin pe lume. 

„Yar putea crede că sunt că, atât sunt de schimbate 

- Trăsurelemi, ochi,:gura, -nas, și înfrumuseţate. 

"AY noştrii rid câți mă cunosc, dar prea puţin îmi pasă, 

De voiii putea. să, dobindesc pe nobila miresă, 

Și daca, vre. un venetic,, eșit din țări streine, 

Sail vr un român mai indrăseţii, 7'0 isbuti mal bine. | 

Redactori care lăudaţi 

Pe uni dintre candidați; + 

Ce proştilor- le daţi virtuţi, .. 

„ă elocuență celor muţi; - 

Bi i Ce pere. faceţi virtuOşI + 2 i el 

e „şi patrioți pe: ticăloşi, îi ot tii 

Oreg e că nu-răii vă potriviţi cu Gimul ce.m'a zugrăvit, 

„Săi cu 'vestitulii' Carealechi, redactor. care-a trăit, 

ital "cărul jurnal “fabulos ::* pe id 
-* Eva destul, de- mincinos; Pai, 

„+ Dare care! cel puţin” spunea ii 

  

: Acelori care mu] 'credeajc re ii 
2 . - me 

  

 



.! 

397 
Că dadevăru-adevăratii» 

„Este prea lesne de aflat; | 
„Că mai de cât să fa pe dos 
„Câte a, scris el de prisos, . 

Șatunci pot. fi încredințați 
Că nai să fie înșclați. O



CATÂRUL, CU CLOPOȚEI 

De-unăqi un: Vicar. de sat 
 Catârului “1-a atirnat -. 

= Salbă de. clopoței, : +. 

„Numindu'l el ingrijitor 
Și înainte mergător i 

Ciredei de viței. 

0 Însă, curind sai; neredințat | 
„n “ Că'şa făcut mare păcat! 

Cu bietul: dobitoc, ..: E 

Care, cât sa simțit :i..



Asa impodobit 

Strigă: «o ce noroc! . 

aÎn sfirşit iată-mE chemat . - 

«La gradul ce am meritat. 
“ aMeritul meii necunoscut 

„«De lumea toată e vădut. 

«Acum de sus am să tratezi 

„aSoiul dobitocesc; 

- «Pe nimeni nu mai saluteză 

»aCăci prea mă umilesc, » 

ui — 2. AŞA Alicend, 25a Bou, , 

“gi plin” de ingimtare 

“EI clopoței începu 

S%1 sune fârte tare; 

Aşa de tare îl sună 

Cât mintea i să răsturnă ; 

„Și el:care june: fiind „1! 

- "Precea:.de: cam. mintit; 

Acum mat mult îmbătrinind 

De tota 'nebunit fr, 

  

aia sia toti 

Cura socotiți -şi. dumneavostră, . . 

Dar. eii gindesc: că, "n: țara aste, 

Se află așaii i dregători 3 

Numit chiar. exellenţă-:s DI 
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"Ce cu catârul sunător 

P6te da „concurență, 

| Care să crede om de stat Să 

Chiar. şi politic însem nat, 
ȘI care netăgăduit 
“De clopoței este smintit. 

401.
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Ă ST, pe 
i Si ir ia - 

Spun că: n vara trecută, | 0 lişeţă o rață, 
Al. lebeder : de, baltă consilieri” privaţi, - 

| Supt, presedința gâştier S'aii strânsă de dimineţă 
„. Pelac la cişmegiii ; Acolo, invitaţi . 

Eraii din înalt ordin, a hotări, în Sfat | 
-0 pricină de stat, 

„. Adică prin desbatezi adince să cibzuiască 
| Pentru. un peşte mare cu ce sos săl: gătească, . 

| „= Căcă lebăda, gâtosă. | 
Voia să dea' o masă: 

a i o. 

.
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Mare le fu gilceava şi lungă, convorbirea! 

- Presidentul le gise: "eFraţilor: Senatori! 

„Si lăsăm chibzuirea,, 

«Pricina cum să. vede, e fârte' delicată, 

Și dup'a mea părere trebue aminată ;» 

«Veniţi mâine - În Zori 

„,— Propunerea acâstă cu toţi o  aplaudară 

Și pentru "ntbia-6ră 

| Pe gâscă .lăudară 

Pentru a eă ideie, “apol se rissipiiă 

Și a, doa &, dară „A Vacelaşi loc veniră. 

Pân' â “doa gi "tusă ştiţi cât întâmplat? 

Find vară şi sbre şi o căldură, mare, 

„1 Peştele, s'a” stricat 

ȘI raci Pa imâncăt, 

  

„ Duvintele” aci “scrise săi nu vă" 'parăi glume ;:--. - 

“ Consiliul dacestea vedeni. destule, lime ""* 

Şi: dai not“ Tiât: ales! * 
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Un ostihdit '1a “morte pentru 0 vină mare ii 
Ruga pe un prieten, să facă: încercare, .! a î5 
Ca unul ce la curte avea multă putciă . ii ae 
De la prinţ, saii "ministri iertarea, lui 'a cere?! 
>A! respunse acela, nu te pociii ajuta,, 
Pentru-că de aşi face-o, eii te. aşt compromita.“ 
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“ CBLUI. on SCRIRA - 
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