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PREFAȚA, 

.. CEZAR BOLIAC POET. 

Cezar Boliac a trăit dela 
1813 la 1881 şi a fost în plină 

activitate tocmai dela 1840 la | 
1870, când evenimentele consacrau pe cine ştiă să 

scrie şi să propage. A fost consacrat şi Boliac. Dar 

spre sfârşitul vieţii şi după moarte numele. său a: fost 

discreditat: numele arheologului, de Odobescu; şi al 

omului, de chestiunea diamantelor contelui Zichy. 

Boliac este începătorul studiilor arheologice la noi şi 

ca începător are merite incontestabile. După el, arheo- 

REAUA ATMOSFERĂ DIM- 

PREJURUL LUI BOLIAC. 

. logia a progresat cu Alexandru Odobescu, după cum, 

după acesta, a progresat cu Gr. Tociiescu.: Dar 

Odobescu nu s'a mulţumit să reprezinte progresul, 

ci a căutat sâ-şi discrediteze predecesorul. Şi nu i-a 

fost greu, înțr'o epocă în care controlul chestiunilor 

în discuţie n'aveă cine să-l facă şi hazul aveă precă- 

dere înaintea dreptăţii. Aşă se explică cum hazliul 

articol al lui Odobescu <Fumuri arheologice scornite 
din lulele preistorice de un om care nu fumează», 

apărut în Columna lui Traian (1873), a fost pentru
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marele public tot ce trebuiă să ştie despre Boliac ca 

arheolog. | 

Chestiunea diamantelor e povestită în Amintiri din 

Pribegie '. lon Ghica par'că ar vrea să apere pe Boliac; 

dar îl apără ca funia pe spânzurat, fiindcă nu vor- 

beşte hotărît. Cum stă chestiunea aceasta ? Boliac se 

împrietenise la Braşov, în vremea revoluţiei din 1848, 

cu generalul Bem, Acesta a avut nevoie într'un mo- 

ment dat să cumpere pe Omer Paşa şi a trimes pe 

“Boliac să transmită lui Kossuth la Pesta această ideie. 

Kossuth a. aprobat şi a trimes pe Boliac la conser- 

vatorul tezaurului să-şi aleagă un obiect de valoare. 

Boliac a ales nişte nasturi de diamant, foşti ai unui 

conte Zichy, ucis de Unguri în timpul revoluţiei. 

Boliac a dat chitanţă de primire şi a plecat la Omer 

Paşa. Ce soli întâmplat în timpul acesta, că Boliac, 

întâlnind pe Kossuth la Orşova, ii dă înapoi diaman- 

tele şi primeşte o adeverinţă. Ghica chiar a văzut 

adeverinţa, dar mai târziu a auzit că adeverinţa aveă. 

un post-scriptum, în care ar fi stat scris: «rămânând 

asupra d-lui Boliac numai pietrele de diamant dela 

bumbi», frază pe care, zice Ghica, nu i-o arătase 

Boliac. Afacerea aceasta a luat proporții mari, fiindcă 

ambasadorul Austriei a intervenit la Poartă, care a 

cercetat pe Boliac, fără să poată dovedi cevă, şi care 

apoi a plătit 2.500 galbeni, -despăgubire pentru dia- 

mante. | 

Deşi în contra lui Boliac nu sa dovedit nimic, 

deşi faimosul post-scriptum nu ştim dacă a existat, 

  

1 A se.vedeă lon Ghica, Scrieri, «Minerva», 1V, 89.
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totuşi povestea îngânată a lui Ghica a învăluit într'o 
atmosferă dubioasă numele lui Boliac. 

Faptul eră însă un păcat, nu numai 
contra omului, dar şi contra operei 

sale, o operă demnă de altă consideraţie. Deaceea şi 
„reabilitarea n'a întârziat să vină. A contribuit la 'ea 
întâi d-l Ov. Densuşianu în Cursul său de Istoria lite- 
raturii române! (vol. u, pag. 296), prin păreri ca ur- 
mătoarea: «Scriitorul acesta este uitat aproape la no! 
astăzi şi pe nedrept; el ar merită să i se consacre un 
studiu amănunţit, unde acela care l-ar redactă ar avea 
multe puncte frumoase de relevat. C. B. a fost, ală-. 
turi de Bălcescu şi de oamenii din întâia jumătate a 
secolului al xix-lea, cel mai activ nu numai ca om de 
acţiune, dar-şi-ca scriitor 2». In al doilea rând, d-l lorga, 
prin justele şi caldele aprecieri pe cari i le-a consacrat 
într'un capitol special, unde l-a numit: «poetul liber- 
tăţii, duşmanul privilegiilor, osânditorul boierilor 2 
şi «credincios al libertăţii, ca un Beranger, el are acelaş 

“simţ al milei pentru omul sărac, apăsat, lipsit de mai 
toate binefacerile şi mângâierile vieţii... *». 

REABILITAREA. 

1 litografiat, păstrat şi în biblioteca Academiei Române. 
2 Ca reflex al acestuj curs, am introdus pe Boliac în prima ediţiune a 

cărţii mele de cl. vita (/st: li?. rom. mod, Buc. 1904, pag. 53—87 şi 
332-333), dar în ediţiile următoare a fost scos de dispoziţiunea medie- 
vală a programelor analitice cari opresc pe autorii de manule să intro- 
ducă alţi autori şi alte opere decât cele indicate — şi dintre cari Boliac 
lipseşte. In acelaş an, am studiat limba lui Boliac în Desvoltarea 1. lit, 
pag. 172—173, 22», 225, 234 936. 

3 [st, lit. rom. în veacul al XIX-lea, n, 1908, pag, 179. 
4 Idem, 181. ă
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1. Operele lui Cezar Boliac, Me- 

POEZULE LUI BOLIAC: gizaţi, Buc. 1885, 84 pag. cu două 
prefețe: una către |. Câmpineanu, alta către tinerime, ambele 

reproduse aici. | 

2. Din poeziile lui C. B., partea întâi, Buc. 1843, 213 pag., 

având" ca prefaţă două scrisori: una către doamna L. Văcă- 

reasca, a doua către doamna C. Ghica, ambele reproduse aici. 

3. C. B., Poezii Nouă, Buc. 1847, xxu + 234 pag., ca pre- 

faţă având un studiu despre poezie, reprodus şi aici. 

„4. C. B., Poezii, Renaşterea României, Paris 1857, 16 pag. 

5. C. B, Colecțiune de poezii. vechi şi noi, Buc. (fără 

dată), xx -+- 424 pag.; ca prefaţă are studiul despre poezie din 

ediţia dela 1847. Deşi nedatat, volumul acesta este cel din: 

urmă , fiindcă cuprinde în el toate volumele anterioare de 

poezii. 

Volimul din urmă este ediţia definitivă dată de 

poetul însuşi; şi o ediţie populară — cum e cea de 

faţă — nu poate decât să-l reproducă. Totuşi o edi- 

țiune critică va trebui să ia în deaproape cercetare 

ediţiunile lui Boliac, ca să dea un text definitiv, de- 

oarece al poetului e prea inflenţat de. preocupările 

linguistice depe la 1860, când neologismele înăbuşi- 

seră limba. Citim : angel, belă, a pară (a împodobi), 

parfet, renă (regină), solemnel şi construcţii barbare 

ca de-un râu (a unui rău), de-un soare a (unui soare). 

Boliac, ca şi alţi poeţi contimporani — unii supe- 

riori totuşi ca talent —n'a avut simţul termenilor 

poetici, ceeace a mai adăugat la discreditul activităţii 

lui. Intâlnim -a gâdelă, geană creață, ochiadă?, iar 

  

1 D- Ov. Densuşianu îi presupune data 1857—1858 (pag. 304 din - 

Cursul de ist. lit. rom., u;) D-l lorga îl datează «după 1850», (st. fit. 

sec. XIX, 11, 119). : 

2 ba şi pe a intratără. 
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în subiectele din vieaţa rustică chiar pe a/de lelea şi 
ăla ;- de asemenea greşeli urite de acord, expresii 
prozaice, scăpări compromiţătoare, ca un june tânăr, 
creaţiuni personale ambigue, ca văros (văralic) şi 
impreună (cu înţeles de «ansamblu», cu termen 
muzical). Nici versuri armonioase nu făceă, fiindcă 
în epoca lui nu eră-un lucru prea uşor. In contra lui 
pledau deci atâtea condițiuni exterioare, cele dintâi 
cu cari vine în contact cititorul la vederea unui volum 
de poezii. 

Inseinnătatea lui pentru literatura noastră se justifică 
totuşi prin două consideraţiuni: 1. A cultivat specii 
poetice numeroase; 2. E cel dintâiu poet social. 

Să nu uităm că suntem înainte de Alecsandri şi 
după Văcăreşti şi Conachi. Poezia eră sărăcăcioasă 
în forme şi uşoară, prea uşoară, ca sentimente. Se 
cultivă numai poezia erotică și aceea redusă la câtevă . 
note monotone, în mare parte sensuale. Ele apar şi 
la Boliac câte odată: 

O, unde este timpul când, plin de tinereţe, 
In braţele fecioarei, fecioarei ce iubiam, 
Sorbiam al vostru balsam ; şi-a voastră frumuseţe 
Răpiă a mea simţire pe sânul ce-adoram. 

(Dimineaţa pe malul lacului). 

Dar în genere erotismul lui e mai delicat; Pe-un 
album, Un suvenir, cu versuri ca acestea: 

„Şi arburele 'ntocmai ce focul mistueşte 
Şi-i suge sucul cuncetul şi pe-ascuns, 

Când rădăcina-i arsă, când frunza 'ngălbineşte, 
Când cenuşa-i sboară, când focul l-a pătruns, 

» . e
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Mai stă tot mândru încă şi capul nu îşi pleacă 

Stă cu braţe 'ntinse zefirii înfruntând. 

Priveşte însă vântul ce-acuma o să treacă 

Şi-o sauzi un trosnet şi focui viforând. 

La „*,, cu strofa aceasta: 

Acea “cătare dulce ce veşnic scânteiază 

In ochii tăi cei negri. în cari împărăţesc 

Doi soti ce n'au eclipsuri şi care înviază 

Chiar inimi împietrite, sub ei când se găsesc. 

Autopsie, iarăşi cu o strofă de remarcat: 

" Frumoasă ca vieaţa acelui ce iubeşte 

_ Frumoasă ca speranţa acelui re trăeşte 

In raiul viitor ;. , 

Frumoasă ca şi visul, pe care-l dă plăcerea ; 

Frumoasă ca suspinul ce scapă din tăcerea 

! Răpirii din amor. 
N 

Poezia lirică până la el mai cântase patriotismul, 

cu lancu Văcărescu şi Cârlova. In aceeaş direcţiune 

dă şi el Spada, România solidară, Chemarea. 

__ Deaci înainte, alături de Gr. Alexandrescu, el cultivă 

specii literare noi, sub influenţa poeziei franceze. La- 

martine şi Boileau sunt şi maeştrii săi, ca şi ai lui 

Alexandrescu. Imită şi el Meditaţiile şi cântă nesta- 

tornicia operei omeneşti în Cugetare ; nădejdea, în 

Speranța *n ziua de mâine ; şubrezimea cercetărilor 

“omului în Adevărul; veşnica transformare a lucru- 

rilor, în Cugetarea I-a; frumosul rol al poetului între 

oameni, în Cugetarea II-a: 

Fiinţă nenţeleasă ! Pentru dureri streine, 

Tu gemi şi plângi mai tare decât şi pentru tine, 

"4 Când ei, spre răsplătire, te “blestem, te gonesc. 

"Tot astfel e gomită şi pasărea miloasă 
+
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Ce vine să jelească în noaptea 'ntunecoasă 

Cu cel ce e 'n durere; şin plângerea-i duioasă, 

“In loc să-i dea scăpare, o bat şi n'o primesc. 

Ca şi Alexandrescu, Boliac a scris epistole literare, 

cum e cea adresată poetului Alexandru Şuţu, ca să-i 
laude talentul: | 

Sună lira ta departe; a ei coarde sunt de foc; 

Unde-or merge-a lor acorduri, străbat inimi şi-şi fac loc. 

şi ca să-i aducă aminte de buna primire pe care 

revoluționarii greci au' găsit-o în ţările noastre: 

Aste ţări, azil al vostru, ştii prea bine că-a. 'nlesnit 

Şi cu braţul şi cu mintea la-acel plan ce v'aţi croit. 
4 

A scris de asemenea epistole-satire, cum. e La 

Maior Voinescu al 11-lea, de peste 400 de versuri. La 
început zugrăveşte casta preoțească şi pe cea nobi- 

liară, contra cărora poeţii şi filozofii nu puteau nimic: 

Filozoiul sau poet 

“Nu putură să-i dărâme ; căci sau prinții ocoliau 
Sau că "'mbrăţişau altarul ce pe-ascuns cârciumăriau. 

- Îşi precizează atacul contra călugărilor greci şi a 

boierilor de origină grecească, cari 

Ne-au stricat şi caracterul şi au format între noi 

Casta rea, spurcata caslă, care o numim ciocoi. 

Aceştia au ţinut pe poet şapte luni la închisoare 

şi i-au cercetat hârtiile ce s'au găsit la el: 

Ce mândre scălâmbări unul făcea! 
Se 'ntindichiă, clătiă capul cu un rânjet de schelet 

Se spetiă, sbârciă din buze, ca pisica de oţet.
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Totuşi, deşi nici hârtie, nici cerneală nu i-au îngăduit 

să-şi aducă în închisoare, poetul a continuat să 

trăească sufletește, inteligenţa nu i-a putut fi încă- 

tuşată, el tot a putut visă : ' 

Pe-ăl de vreţi să pedepsiţi 

Osândiţi-l să vă vază, numai atunci izbutiți. 

Face apoi apologia amintirilor şi arată rând pe rând 

cât au suferit marii poeţi. 

Milton îar, fără vedere, îl priviam când a vândut 

Pentru zece lire-sterling acest colos: «Raiul Pierdut» ; 

Şi-un librar, cruntat în gânduri, îl vedeam când numără 

Foile nemuritoare, spre a nu se înşelă. 

şi încheie, despre soarta poetului: 

Şi în care parte-a lumii va găsi azilul lui 

Ăst Ilot etern al lumii, ce nu e al nimănui. 

In această soartă vitregă a poeţilor sunt gradaţii: 

în vechime şi în evul mediu, tot eră mai puţin vi- 

tregă decât astăzi. Acum lumea a devenit materia- 

listă,. sun la modă calculele, afacerile, plasamentele 

-de acţiuni, trăim într'o vreme 

Când orice entuziasm aţintează tot la bani, 

Când orice mister în lume nu mai are-ai săi profani, 

Când bani sunt toată plăcerea, bani credinţă, bani amor, 

Când patriotismuri bani, când pe bani neamuri s'omor. 

Ca poet satiric, Boliac se apropie şi mai bine de 

Gr. Alexandrescu: Un vis în Carpaţi reaminteşte 

Profesia de credință, Se naşte sau se face omul rea- 

minteşte Scrisoarea către lancu Văcărescu ; Epis- 

tolă reaminteşte Satira Duhului meu: cu mai puţin 

haz decât Alexandrescu, totuşi pe un tot susţinut,
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ridiculizează şi Boliac “pe tinerii cari îşi studiază miş- 

cările îni vederea vizitelor prin saloane şi cari îşi 

reduc preocupările la felul de a-şi purtă pălăria şi 

lorgnonul. Alte satire, ca 7rădăforul, Lepădatul, ne 

duc în epoca de luptă între supremaţia turcească şi 

rusească şi batjocoresc pe cei ce-şi vindeau cugetele, 

iar România prevesteşte Satira illa a lui Eminescu. 
Li 

POEZIILE SOCIALE. , , , 
—— — constituesc poeziile sociale. Un 

merit cu atât mai mare, cu cât până la el felul acesta - 

de poezii n'a fost cultivat, iar după el abiă cu 3—4. 
decenii în urmă, cu mai mult talent de sigur, dar 

nu cu stăruința lui. Trei din poeziile acestea, Munci- 

torul, Sila şi Clăcaşii i-au menţinut reputaţia de poet 
până aproape de timpul nostru. 

Versuri ca: 

O Doamne îie-ţi milă 
De bietul muncitor 

sau 

O Doamne îie-ţi milă 
De rob şi de clăcaş 

“deveniseră foarte cunoscute. 

In câte şi trei ni se înfăţişează cu accente de rea- 

lism, duse uneori până la melodramă, suferinţele în- 

durate de omul nevoiaş, de când se naşte până moare. 

Pricina sunt bogaţii, e stăpânirea. Tonul este de so- 

socialism sentimental, un ton la modă dela scrierile 

“ abatelui Lămennais!. Boliac a încercat doar o adap- 

! Iorga, st. lit. rom, în veacul al XIX-lea, u, 1908, pag. 181. 

Nota personală a lui Boliac o.
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tare, reuşită când puneă în scenă pe iobagii ori ţă- 

ranii noştri, silită însă când înfăţişă .pe Ţigani, ca 

în Țiganul vândut, Pedeapsa cu moarte, Ocna, fata 

de boier şi Fata de țigan, unde versifică programul 

generaţiei dela 1830—1840 pentru desrobirea Țiga- 

nilor : 
Nu suntem şi noi oameni ca ceilalţi ce ai făcut? 

Nu suntem şi noi oare făptura mânii tale ? 

sau o Țigancă cu pruncul său la statua libertăţii 

în Bucureşti, în care o Ţigancă îşi duce copilul la 

statua libertăţii, ca la un altar, şi făgădueşte în numele 

lui credinţă poporului românesc care l-a desrobit. 

N'a să simţă el robia 
N'a să simţă tirania, 

Vieaţa tristă şi amară, 
Vieaţa care-am trăit eu, 

zice Țiganca. o 

meniravuLe,  Dela 1835, Meditațiile ui  Boliac 
DAMA, nu s'au mai reeditat. Poate el însuşi le-a 

considerat ca încercări. Totuşi în istoria literaturii 

noastre ele sunt dintre primele producţiuni de proză 

poetică, genul în care Cântarea României a lui Russo 

a reprezentat culmile. Speranța, Prietenia, Iubirea, 

Despărțirea procură poetului prilejul să scrie cuge- 

tări, aci avântate, aci desnădăjduite, şi pe alocuri pline 

de poezie. Ele au realizat şi un simţitor progres pentru 

limba literară, căreia — împreună cu. alte scrieri, fi- 

„reşte 1! — i-a format sintaxa, prin introducerea simetriei. 

PETRE V. HANEŞ. 

1 Desvoltarea [. literare, pag. 234—255.
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Notă. — Despre alte opere literare ale lui, Boliac vorbeşte singur în 
opera sa despre Mănastirile din România (pag. 155—157): 

«Hârtiile mele au avut nenorocirea să fie puse la index, ba încă să 
fie şi furate de câte ori a fost un Ghica la putere : adecă, pe când eră 
Mihalache Ghica vornic, pe când eră Costathe Ghica vornic şi acum 
când este Dimitrie Ghica vornic. 

«l-a 1839, fiind Mihalache Ghica vornic şi Manolache Florescu agă, 
poliţia, mai fără diplomaţie pe atunci, mi-a căicat casa francamente într'o 
seară pela 2 ore după miezul nopţii, a intrat în casă vătaiul agiei cu 
vestitul căpitan Costache, a intrat după dânşii Rafailă cocoşatul, cu o 
ladă în spinare, a pus câte doi dorobanţi la fiecare uşă, mi-au spus că 
au pitac, — pentrucă atunci eram boier şi nu puteă, după regulament, 
să-mi calce casa fără pitac —au strâns toate hârtiile de orice natură, 
scrise şi nescrise, le-au băgat în ladă şi au plecat cu dânsele fără mai multe fasoâne. Cu aceste hârtii nu nam mai întâlnit. Matilda, întâia 
dramă tratată în limba română şi reprezintată mai de multe ori, fără să 
fie tipărită; Tăierea boierilor la monastireă Dealului, altă dramă în versuri, care dase ocaziune Curierului Românesc să-mi facă atâtea laude, 
acelui Curier care schimbâfid mai multe nume deveni astăzi, la capătul 
curierii sale de 30 de ani, mârşavul instrument, gazeta basei poliţii ; 
Matilda şi drama ce fâcuse pe Eliade să mă numească Victor Hugo al Românilor, să-mi facă atâtea laude cu aceeaş neruşinare cu care mă 
deiaimă astăzi, se pierdură amândouă în acele vrafuri de hârtii cu cari 
nu m'am mai văzut, , 

«Fiind Costache Ghica vornic, în timpul căimăcămiei lui Vodă Ghica, aveam un fecior, om foarte de omenie, dar cât de cu omenie să fie o slugă, poate fi mai cu omenie decât un ministru ? Precum s'a aflat mai în urmă, feciorul meu Ghiţă aveă doi galbeni pe lună dela mine şi 
patru dela poliţie. Intr'o zi mi-adună hârtiile ce i sau părut lui mai in- teresante şi se făcii nevăzut. Ce să mai intru în multe amănunte ! Peste 
trei luni de zile, hârtiile mele, lăsându-şi fulgii pela comisar, pela agă şi * pela vornic, mi s'au restituit de către D. George Ghica postelnicul. Ne- greşit, d-lui, văzând că nu sunt decât lucrări de istorie, i-a fost milă să le răpue; dar în această lungă expediţie a hârtiilor mele, mi s'a pierdut un caet mare, în care tratam pe larg despre armele României, din care . tratat mi-a mai rămas numai un extras în limba franceză, care s'a pu- blicat într'o revistă ştiinţitică şi pe care îl voiu da într'o zi vreuneia din revistele noastre. Ă 
Acum subt vornicia d-lui Dimitrie Ghica, nepotul lui Mihalache Ghica şi fratele lui Costache Ghica, şi în agia lui Alexandru Florescu, fiul lui Manolache Florescu, amatori de hârtiile inele, au organizat treaba mai 

constiţionaliceşte (rog pe fiecare să nu-mi atribue că fac vreo aluziune
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la guvern). Se zice (nu afirm, căci mi-e teamă să nu-şi ceară cinevă 

“ onoarea) se zice câ sar îi alcătuit o comisiune de cinci membri preşe- 

zută de un profopopă chiar ! de un protopopă ! auzi prea stiinte Metro- 

polite ? în mâna cărei comisiuni S'ar îi dat suma de bani, ca cu orice 

preț să-mi îure hârtiile. “ 

 



LA MUZA MEA 

I 

Cântă o muză! Cântă o muza mea creştină! 

Pe antihriştii, pe impii, pe omul ce suspină 

Îi chiamă a te-ascultă. 

Pe coardele sonore vibrează libertatea, 

Şi toată armonia să-ţi fie-egalitatea, 
Şi mila fie-ţi legea, şi pacea ţinta ta. 

Prostituate muze le du la pietate; 

„Luceşte între ele şi dă-le demnitate, 

Delirul de profet. 

Societatea geme, — şi păsul omenirii, 

Durerea de confrate, întâmpinul cruzimii, 

E misia prescrisă creştinului-poet. 

Aci să stai, o muză, de-aci te aripează, 

” De-aci să dai semnalul; şi:adună, 'mpreunează 
Erantele ! scântei ! 

O faclă fă din ele, o faclă de lumină; 

Inalţă peste lume aceă lumină lină, 

Recheamă n datorire modernii Prometei, 

1 rătâcitoarele. 

Cazan Borac. — Meditaţii şi Poezii.
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In dezunirea noastră, întoarnă, muză, glasu-ţi! 

Intinde armonia pe unde trece pasu-ți, 

Şi fă a ascultă 

Şi sclavul şi despotul, şi slabul şi cel tare 

Motivul înfrăţirii în toată-a ta cântare, 

Anunţând pre Domnul! ce vine -'n urma ta. 

Bogatului ce strânge cu multă lăcomie 
Semănături, cireade ce 'nneacă-a sa câmpie, 

Grânare pământeşti, 

ji spune că tot spicul cu care milueşte 

Pe un sărac ce plânge, rodeşte, se 'nsuteşte 

In câmpuri empiree, în holdele cereşti. 

Săracilor zi iară: Pe ăst pământ voi treceţi; 

Vă poartă grija Domnul, şi cât aci petreceţi 

Voi credeţi şi răbdaţi. 

Nu pismuiţi bogatul ce seamănă şi strânge 

Râzând de munca voastră, râzând de cel ce plânge; 

lertaţi-l voi pe dânsul şi-l binecuvânitaţi. 

Cu înăcrirea urii nu vă "'ndoiţi mâhnirea ; 

Şi la durerea voastră n'adăogaţi căirea 

Ce vine după rău. 

Uniţi-vă în Domnul, sfinţiţi-vă cu mila; 
Săracul în iubire îşi uşurează sila, — | 

Ea-i răcoreşte minteă şi 'ndură corpul său. 

Unirea 'mbărbătează, unirea mântueşte, 
Şi mila şi amorul, popoarele "nfrăţeşte, —- 

1 Mântuitorul.
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Vă ajutaţi! lertaţi! 
lertaţi şi pe bogatul, orbit de lăcomie, 
lertaţi şi pe tiranul turbat de-a sa mânie, 
Veghiaţi, pândiţi minutul şi nu vă spăimântaţi. 

Combate, muză sacră, combate egoismul i 
Care viclean se-ascunde, şi ia patriotismul, 

la nume de creştin 
Să poată să-amăgească. Te du fără sfială. A 
La cei ce stau pe tronuri, le spune că se 'nşeală ; 
Căci unul este Domnul, şi fraţi câţi i se 'nchin. 

Fii mândră în tot timpul şi cântă în tot locul. 
Pe unde auzi plângeri şi crunt este norocul, 

Te-opreşte consolând; 
Şi orice chin, durere, şi orice apăsare 
Impacă şi alină cu sacra ta cântare ; 
Depune tu speranţa în omul suspinând. 

Ameninţă, inspiră, pe cei ce ne fac lege; 
Intâmpină cu trăsnet o mână sacrilege 

Frăției omeneşti. 
Şi poezia toată, gândirile 'nzeite, 
Pe care Provedinţa neîncetat trimite, 
Misionari de pace, misionari cereşti, 

Adună împrejuru-ţi ; alțaţi un împreună ! 
Un imn la mântuire, ca o vestire bună 

În o OI 

l ansamblu. . 7
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_Că vine Dumnezeu. 

A doua Lui venire de-aproape ne soseşte : — 

Profeţi! prelude harpa; căci iată-l se iveşte. 

Şi răul se ascunde la glasul Lui cel greu. — 

Bucureşti, 1847 Noemvrie 15. 

 



      Cazan BoLiac.— Meditaţii şi Poezii. 
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|. — Către Colonelul 1. Câmpineanul. 

Domnul meu, 

Interesul ce iei spre înaintarea literaturii româneşti, jertfile ce faci spre formarea Teatrului Naţional, ale cărui isprăvi lite- 
rare s'au văzut în atâta scurtă vreme, ostenelile ce pui spre a sprijini acest început şi a încurajă tinerimea întru cele ce pot să-i aducă cinste şi laudă neamului; iată pricinile cari mă fac a-ţi închină scrierile mele şi mi-e fală a aveâ în capul lor numele D. T., care este atâta de drag în gurile tinerilor români. În slabele-mi începuturi ce vă consfinţesc am îndrăznit a scrie- o tragedie, şi având de model virtuţiile d-tale am format pe Guliam, Adel şi Motmorensi; v'am împărţit cali- tăţile într'înşii, şi lui Guliam am dat pietatea şi patriotismul; : iui Adel generozitatea şi lui Motmorensi curajul şi statornicia. 

Primeşte dar, domnule, nu linguşirile ce se obişnuesc ase da la cei mari din partea celor ce au trebuinţă de dânşii, ci 
recunoştinţă ce mă simt dator, aceă recunoştinţă ce o insuflă oamenii cei mari, prin faptele lor, şi credeţi-mă că dacă alt 
cinevă îmi insuflă acest mare şi înalt sentiment de recuno- 
ştinţă, atunci negreşit aceluia închinam scrierile sale, mân- 
tuind modestia dumitale de nişte laude ce totdeauna strâm- 
torează pe aceia ce s'au învăţat a-şi află mulțumirea şi fe- 
ricirea în faptele lor. 

, A d-tale plecată slugă 

CEZAR BOLIAC.
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Il. — Către tinerime. 

Tineri Români, 

Până să nu intraţi în citire, mă socotesc dator a întâm- 

pină cugetarea voastră cu oareşicare îndreptări despre gre- 

şalele ce veţi întâmpină în slabele-mi începuturi. 

Dacă neîngrijitele-mi încercări, atât de în grabă scrise, nu 

vor puteă ascunde neindreptatele-mi greşeli, de cari negreşit 

trebuie să fie pline, nu fiţi atât de aspri a le prejudecă, fără 

a vă închipui greutăţile ce trebuie să cerce un începător, şi 

piedicile ce trebuie să întâmpine la orice rând. 

Poate însă să-mi adauge cinevă că cine ma silit a mă da 

însumi înaintea unei critici atât de prevăzute ? Eu îi laud şi 

îi cinstesc al lui cuvânt de sfială, dar se vede că este firească 

aceă nerăbdare de a-şi vedea cinevă ostenelile tipărite, o pa- 

timă ca şi toate celelalte, ce nu se poate domoli decât cu 

dobândirea lucrului. Patima este pe urmă sfială: îţi pune 

înainte felurimi de admiratori ; din toate părţile judecăţi blânde 

şi felurimi de mulţumiri închipuite. În sfârşit, am îndrăznit; 

şi iată o carte mai mult românească. 

Am întitulat «Meditaţii» scrierile mele, pentrucă mi-a plăcut 

"să gândească oamenii că eu aim fost absorbit în cugetările 

mele, când am scris. Le-am făcut aşă de scurte, căci nu-mi 

prea veniă bine s'o ţin întins, când luam condeiul, şi m'am so- 

cotit că şi cititorul o să-mi mulţumească că isprăveşte mai curând 

capul ce a început odată. Pe lângă acestea la sfârşitul fieşte- 

cărui capitol, până începe altul, se obişnueşte a lăsă cevă 

hârtie albă; cu aceasta, cartea mea pedeoparte va semănă 

voluminoasă şi pedealta în multe rânduri mi-a venit în gând 

că hârtia albă de multe ori preţueşte mai mult decât cea scrisă. 

Imi pare rău că cam dau în satiră şi niciodată n'am vrut 

să aleg această urâcioasă ramură de scris. Providența, îngri- 

jind de a nu încetă niciodată mirarea omenirii asupra fiilor 

Romanilor, ne puse într'o climă mai deopotrivă cu aceea ce 

a produs duhurile cele mari ale strămoşilor. noştri; şi cât
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mă bucur a vedeă în toate.zilele crescând sentimentul de pa- 
triotism, întrecerea la învăţătură, producte literare, şi întin- 
derea luminilor, cu atâta ixă întristez când pe mulţi cei de 
o vârstă îi văd a-şi întrebuinţă duhul şi mijloacele întru a 
iuți veninul satirei, într'o vreme când patria noastră are tre- 
buinţă de alte scrieri. Boalele morale sunt foarte grele şi doc: 
toriile mai dulci, dacă cele eroice suni primejdioase. 

Dar am ieşit din pricina mea, căci eu nu-mi propuiu în scrie- 
rile mele să tămăduesc boale morale, nici să îndreptez lumea 
cu umărul. Mi-a plăcut să-mi îac nişte visuri dulci şi să mă 
rătăcesc într'o lume ideală. Am scris fără ţintă şi fără şir, 
şi n'am făcut decât să presăr nişte idei vage gi să le încăl- 
zesc cu un sentiment căruia singur nu.ştiu ce nume să-i 
dau. Indreptarea mea a fost către voi, tineri români, vârsta 
mea, nici încercarea nu mă iartă a mă posomori şi a vă da 
poveţi. Tot ce am a vă zice sunt acele ce mi le-am zis şi 
mie, şi nu fac decât să-mi destinez ideile ce neîncetat mi 
S'au înfăţişat în cugetările mele. 

EPOCA ÎN CARE AU Epoca noastră este mult mai feri- 
SARIT MENITA za Cită decât a părinţilor noştri. Pete- 

meiul aşezământurilor celor nouă 
se înalţă cu înţelepciune zidirea cea mare a fericirii noastre 
şi a urmaşilor noştri! Avem un prinţ patriot, carele pă- 
truns de adevărul şi foloasele acestor mântuitoare întoc- 
miri, se sileşte ca să ne aducă un viitor vrednic de cu- 
getările făcătorilor noştri de bine şi de cunoştinţile veacului 
nostru. Sub a lui îngrijire şcoalele păşesc cu atâta înţelep- 
ciune şi sporire. Cei mai mari.ai patriei noastre, însuflaţi de 
sentimentul ce au caracterizat totdeauna pe bărbaţii cari au 
lucrat pentru fericirea noroadelor, se străduesc a pune în 
lucrare şi a veşnici dispoziţiile constituţiei ce au dobândit; 
jertfesc felurimi de întocmiri ce se aşează pentru binele şi 
fericirea obştească. 

Două societăţi s'au întocmit: una agricolă şi alta filarmo- 
nică, ale căror isprăvi au început a se vedeă peste nădejdea 

APĂRUT „MEDITAŢIILE“,
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publicului. Cea dintâi, fundată de însuşi fratele înălţatului 

" nostru domn, alcătuită de cei mai înrâvnaţi şi cu cunoştinţe 

soţi, va rodnici brazda muncitorului şi va răsplăti sudorile 

lui. În cea -dealdoilea, întemeiată pe bazurile cele mai pa- 

triotice, prin soţii săi cei mai hotăriţi a sluji pentru cinstea 

neamului, s'au aruncat nişte seminţe fericite, care aşă de cu- 

rând şi-au dat rodul Pentru hrana duhului. Teatrul naţional 

mai s'a statornicit, publicul simţitor a început a cunoaşte fo- 

losul ce poate dobândi din această şcoală de moral. Litera- 

tura românească -a început a-şi luă sborul său. Nu sunt doi 

ani de zile şi repertoriul teatrului s'a îmbogăţit cu atâtea 

traducţii şi bucăţi originale, spre a căror tipărire s'au şi pus 

fonduri în destule şi s'au luat măsuri spre publicarea şi al- 

tora. Mădularele acestei societăţi, aprinsă de cea mai nobilă 

căldură, fac cele mai simţitoare jetfe : dănii însemnătoare 

s'au văzut în atâta scurtă vreme. Numele Manu va fi scump 

pentru totdeauna tinerimii ce se va folosi de şcoala filarmo- 

nică şi tuturor Românilor ce vor dobândi a lor petrecere şi 

învăţătură în teatru ce se găteşte a se zidi. 

Fondatorii acestei societăţi sunt cu- 

. noscuţi: pe cel mai de seamă îngri- 

_jitor şi ostenitor nu este de trebuinţă să vi-l spuiu. Numele 

lui este înscris în zidurile din Sf. Sava, în fieştece vorbă 

a limbii româneşti care în mâinile lui s'a făcut atât de 

mlădioasă, în «Curierul Românesc» care a fost un mer- 

gător înainte al Regulamentului Organic; în tipografia sa pe 

care a întemeiat-o cu ale sale însuşi osteneli şi din care tot- 

deauna o parte a consfinţit-o pentru faceri de bine ; în Teatrul 

acesta Naţional, în care a deschis un deosebit drum literaturii 

“româneşti, în inimile tinerimii şi în gurile tuturor cari citesc 

scrierile lui. Nimeni dintre Români n'a cântat patriotismul cu 

mai mare căldură şi entuziasm, nimeni n'a suspinat dragostea 

cu mai multă tinereţe; nimeni nu s'a închinat cerului cu mai 

multă credinţă, şi nimeni n'a blestemat şi a înfruntat iadul 

cu o mai mare mânie. El a fost admiratorul şi idolatru a! 

“ELIADE RĂDULESCU.
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al virtuţii şi biciul cel mai grozav al viţiului, patriot şi cos- 
mopolit totdeodată, cetăţeanul cel mai înrâvnat şi supusul cel 
mai credincios. O, bărbat fericit! Căci nu poți uni pana ta 
cu râvna şi recunoştinţa mea, ca să poţi a te lăudă pe cât 
eşti vrednic ! Dar, tineri, voi îl cunoaşteţi ; vieaţa lui va puteă 
fi de pildă la cei care întru neavere vă osteniţi a vă folosi 
din facerile de bine ale învăţăturii. Pana lui povăţueşte de 
model pe tot care voeşte această limbă, ce a ajuns atât de 
frumoasă în mâinile lui. Acest duh, trimis într'adins spre a 
deschide drumul literaturii noastre, şi credincios împlinitor 
al datoriei sale, păşeşte cu statornicie şi fără abatere către 
preursirea sa. Mândru de a răspunde prejudecăţiilor ce nu-l 
ating, departe de orice trufie, afară de aceea de a face binele 
fără răsplată, şi-a format fericirea în faptele sale şi în con- 
ştința sa. Care nu l-aţi văzut, mergeţi şi veţi cunoaşte pacea 
şi liniştea sufletului său pe în veci zâmbitoare faţă. Şi voi 
cari n'aveţi încă îndrăzneala de a publică scrierile voastre, 
cari doriţi a află un prieten povăţuitor al penii voastre, mer- 
geţi la dânsul şi-l veţi -află gata a jertfi ceasuri întregi şi plin 
de bucurie a vă censură cu blândeţe, a vă povăţui pe dru- 
mul simțului celui bun, a vă curăţi stilul, a vă împărtăşi 
ideile sale cele sănătoase, a vă arătă metodul cel mai înles- 
nitor şi a vă însuflă dragostea virtuţii şi a bunei cuviinţi. 

Mergeţi la dânsul şi în veci îl veţi află ca să zică ca el: 
«Blând, dulce, vesel, şi aspru nu l-am văzut vreodată». 

Vorbind pentru literatura noastră cu 
toată vorba, mi se înfăţişează şi autorul 

Primăverii Amorului, acel geniu, ca să zic aşă, creator al limbii 
româneşti, aceă mlădiţă acelei familii stăpâna aceştii limbi, şi 
care în cele mai nenorocite epoce ale decadenţii neamului nostru 
în veci a âvut fala dea se numisşi a se arătă Români, şi a scri 
şi a vorbi limba naţională şi a-i deschide drum prin gramatica 
cea dintâi, vrednic moment al duhului de care în veci a fost 
însuflată- şi s'a moştenit din generaţie în generaţie : şi acest 
teatru, care astăzi se priveşte cu atâta mulţumire şi irufie de 

IANCU VĂCĂRESCU.
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toată românimea, este un rod tot al seminţelor celor dintâi ce 

s'au aruncat de acest bărbat prin traducţia bucăţilor sale : Re- 

gulu, Ermiona, Britanicul, Ceasul de seară şi Grădinarul 

cel orb. 

Când mă gândesc la cariera cea plăcută a literilor, aceşti 

“ doi bărbaţi îmi sunt necontenit înainte şi pe aceştia vi-i aduc 

vouă, câţivă înflăcăraţi de nobila arsură a scrie. 

CEZAR BOLIAC,
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INŞĂLĂCIUNEA NĂDEIJDII. 

Sfântă nădejde! fiica cerului! tu ce eşti. venită a astâm- 
pără turbatele furii ale nenorocirii! tu ce ne aperi de toate 
năpustirile desnădăjduirii, arătându-ne în veci viitorul plin 
de fericire !.. 

Tu! a cărei priveghere dacă un minut ar lipsi din lume, 
negreşit cerul ar rămâneă fără slăvitori, pământul fără mMoş- 
tenitori, şi. toată ființa cuvântătoare ar umpleă numai decât 
încăperile Tartarului. | 

Tu te cobori din. sânul cerului în inima nenorocitului scârbit 
de nemulţumire, îl mângâi şi-i arăţi cererile lui ca cum ar 
îi gata să le apuce mâine... Dar vai, mâine al tău nu are 
sfârşit; făgăduielile tale, presărate într'un spaţiu nemărginit, 
întocmai ca sburătoarele fantome ale înşelătoarelor vice, fug 
numai decât ce noi gândim că le-am prins... Ei bine, atâtea 
vacuri n'au putut a nimicnici puterea ta? 

Au putut farmecul minciunilor tale cel amăgitor a înşelă 
şi marile inimi ale acelor vestiți bărbaţi ce au spăimântat 
pământul ? O, cât trebuie să tremure cinevă mai mult de tine, 
decât de moarte! Moartea, dând numai o lovitură, odihneşte 
pe nenorocit. Tu îl faci să cerce înzecită aceă lovitură la 
toată înşelarea, şi cu toate acestea mângâietoarea-ţi ghiară îl 
păstrează ca să-i mai dea şi altele, şi înecându-i simţirile în 
abisul minciunilor tale, slobozi a lui credălitate până la cele 
mai mari fericiri, numai ca să fie mai veninată durerea, când
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ridicându-i după ochi vălul ce nu-l lasă a cunoaşte adevărul 

le-o vedeă departe de dânsul. 

„O oameni! fiinţe în vechi supuse acestei desfrânate pu- 

_teri! voi ce vă gândiţi mai fericiţi decât cele ce voi stăpâniţi! 

voi vă ingămtaji socotindu-vă peste -puterile ce-şi bat joc de 

voi! Staţi !.. Ă 

Veniţi-vă în simţiri! vedeţi că nu sunteţi nimic mai "nalt 

decât o jucărie a acestei cumplite zeități !.. Ea vă arată co- 

morile, făgăduindu-vă cu ele toate bunurile şi chiar nemu- 

rirea, şi voi, beţi de rătăcirea „cărei sunteţi sujet, alergaţi, jert- 

fiţi prieteni, părinţi, fii, ca să câştigaţi un product al globului 

ce au produs şi pe voi; vă arată slava şi voi, ameţiţi, orbi, 

înfumuraţi în vălul ce nu vă lasă să vedeţi sfârşitul celor 

“asemenea vouă, dedaţi înapoi ceeace aţi strâns, pe pierde- 

rea aproapelui vostru ca s'o câştigaţi, ş'apoi tocmai când sun- 

teţi aproape a vă gândi fericiţi, iată îngerul orânduit a nu 

lăsă să vă apropriaţi de acelea ce nu e dată vouă, vine vă 

sugrumă, vă răpeşte de lângă acelea, după cari şi atunci când 

nu mai sunteţi oftaţi... Voi intraţi în veşnica nesimţire, şi po- 

menirea voastră abiă se ţine pe ruinele monumentelor ce vă 

râdică urmaşii voştri, asupra cărora lăsând ca o moştenire 

lipicioasa orbire, să dedă în urmaşii voştri, îi. fac să se mire 

"de voi, şi râvnind la ale voastre nesocotinţe, să se silească 

şi ei, cu asemenea cruzimi şi vărsări de sângiuri, a ridică ca 

voi, şi-aşă ale voastre, unite cu ale lor şi cu ale urmaşilor 

lor, să slujească numai spre a arătă viitoarelor veacuri, tică- 

loşia voastră, şi împlinirea scoposului acestei fatale zeități, 

care năpustită asupră-vă, cu un biciu de scorpii, va împilat. 

să munciţi- voi până la cea după urmă răsullare.
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MEDITAȚIA Il-a 

CEASUL AL TREILEA DUPĂ MIEZUL NOPŢII. 

Lină trecere! Balsam vindecător al turburatelor suflete !.... 
Tu, al căreia plăcut nectar, favorit inimilor simţitoare, deş- 
teaptă ţinerea de minte, ne bucură repetându-ne mulţumirile 
ce în trecut am gustat, şi arătându-ne viitorul ca un veac 
aurit, ne făgădueşte într'insul dobândirea celor mai mari fe- 
CĂ 

Toată suflarea tace! toată făptura visează în pace plăcerile 
ce au ale gustă mâine!.. Nimic nu turbură somnul cel după 
urmă al norocitului, pe care ziua îl aşteaptă, ca să depue în 
mâna-i muncitoare uneltile hranii !... 

„„„Abiă când şi când cântarea cocoşului sau lătratul vreunui 
câine vine să bată auzul nenorocitului părăsit de somn.... 
Dulce tăcere! cine au ştiut a se folosi de tine, şi n'au găsit 
înzecită mulţumirea, ce fiii chinurilor cu atâta osteneli o caută 
în baluri şi ospeţe de mare cuviinţă ? Care, de nenorociri 
apăsat, alergând la al tău liman, n'au aflat într'însul azilul cel 
mai adevărat?... Tu verşi în tinerile inimi aceâ dulce melan- 
colie, ce adoarme cumplitele furii ale nenorocirii ; şi făcând 
să curgă în ele un nămol tămăduitor, asemenea pacinicului 
pârâiaş al grădinilor, odihneşti simţirile obosite de cumpli- 
tele varietăţi ale soartei, întocmai ca un milos stăpân, ce des-. - A . . e i “| _3 a. curându-şi calul, căzut de oboseală şi de arsura zilei, îi des-. 
face toate chingile, îl bate pe spate c'o mângâietoare mână, 
şi-l sloboade în răcoarea înserării a paşte troscotul cel ră- 
coros al câmpiilor... O cât este de plăcută întristarea ce tu 
aduci !.,. 

Omul, depărtat de tot sgomotul lumii, intr'armat cu făgă- 
duielile nădejdii, sboară pe aripele idolului sau la scumpu-i 
objet ; îşi închipueşte poziţiile în cari s'ar fi aflând, repe- 
tează vorbele ce i-au zis, răspunsurile ce au luat, face o plă- 
cută critică slabului înţeles ce scoate din ele, numără căută-.
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turile ce au câştigat dela ea, oftările ei, vorbele ce se repetă 

în delirul cel dulce, le dă o coloare după voia lui, îşi face 

o ideie de ceeace gândeşte acum ; şi încântat în farmecul plă- 

cerii, îngânat de un somn întrerupt, aşteaptă un vis care 

vine şi-l aruncă în braţele ei. 

MEDITAŢIA lila 

NEÎNCREDEREA ÎN PRIETENE. 

Dulce prieteşug! Inger trimis din ceruri spre auni pe oa- 

meni prin compătimire ! Tu ce ne înmulţeşti fericirile făcând 

să le gustăm de atâtea ori, de câte ori le dobândesc aceia 

cu cari tu ne uneşti, şi ne micşorezi durerile, făcând să le 

împărțim cu dânşii! 

Tu eşti un alt soare duhovnicesc, ale cărui raze purtătoare 

_de nădejde, încredințare, încălzeşti sufletele acelora în cari 

intră. Cine, găsind în acela ce el a vrut, un sentiment însuflat 

de tine, ma mărturisit că eşti o icoană ce ne înfăţişezi aevea 

fericirile ce religiile dau credincioşilor? O, cât sunt de plă- 

cute darurile tale !... Tu la săvârşirea unei mici jertfe ce ceri 

dela noi ne dai nepreţuite comori... Tu zici: «iubiţi-vă ca să 

fiţi, şi fără zăbavă plăteşti cu prisos făgăduielile tale celor ce 

te-au ascultat... O! Dar de ce făgăduielile tale cele sfinte, 

blânzi, nevinovate şi neprimejdioase, să fie mai nesocotite 

decât ale îndrăcitului, aspru vinovat şi primejdios neprie- 

teşug... | 

EI zice «vrăjmăşiţi-vă, ca să vă sfâşie o vecinică crudă ne- 

norocire» şi iată-l gata a plăti cu dobândă făgăduielile sale. 

Dar tu ne uneşti cu cerul; lanţurile tale ţin un sfârşit ra- 

port între inimile generoase şi între îngeri... Tu ne aliezi. în 

sfârşit cu însuşi Dumnezeu. | 

„„.Noi fără porunca ta nu facem nimic bun şi nimic iarăşi 

rău cu voia ta. 

Ei bine, dar pentruce eu să nu mă împărtăşesc din como-
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rile tale 2... Ce fel! pentru mine nu este nici o inimă care 
să păstreze în sânu-i o scântee din tine ? Eu singur fui osândit. 
a trăi fără prieteni? Ce fel! Inima-mi tare, fieroasă fără. cu- 
vânt, nu se încrede la nimeni din nimeni din câţi mă încon- 
joară... . | 

Sunt ei oare toţi nevrednici de credinţă ca acela ce odată 
mă amăgi ?... Ei se arată trişti, simţitori la durerile meie, ei: 
născocesc felurimi de petreceri, mi-arată mii de nevinovate 
plăceri, ca să mă smulgă din absorbirea vinovatelor gânduri, 
ei se întristează văzând că mă topesc în arşiţa delirului sfâ- 
şietor; jură că vor fi părtaşi la durerile mele, jură că cu 
primejdia lor îmi vor ajută... Ei! dar ei jură numai până 
atunci până n'or cunoaşte covârşirea patimilor mele. Poate fi 
oare între ei vreunul cu atâta tinereţe pentru mine care să 
primească în el un vierme fără somn şi să-şi dea inima pradă 
acestui foc mistuitor? Ei mă iubesc numai până atunci până: 
când mă socotesc că doresc fericirea lor; mă mai pot iubi 
oare, când m'or cunoaşte al lor rival? o 

Negreşit că nu. Ei bine, să zic că prieteşugul, înrădăcinat 
în inima lor, îi va sili să jertfească şi acel dulce sentiment, 
ca să folosească pe un iubit părăsit de noroc, va puteă ge- 
lozia mea a împărți cu dânşii un foc prin care simţ, răsuflu, 
şi fără care n'aş puteă trăi un minut? Voiu puteă eu împrăştiă 
un sentiment sfânt, ce mă insuflă, mi-arătă bunul cel nepre- 
țuit, şi mă povăţueşte la fericirea cea adevărată, în vreme 
când gelozia-mi aprinsă fierbe, că nu are aceă putere electrică 
a-l strânge după unde îl vede înprăştiat, ca să-l adune tot la 
sineşi 2... Ce folos îmi poate da oricare, de-mi va află focul 
ce mă mistueşte întocmai ca ceața cea groasă vălul pămân- 
tului cel alb de zăpadă şi mă creşte totdeodată cu dulcea 
ambrozie, ce zeitatea oarecând îşi alese spre hrană ? 

Mai mult negreşit nu voiu câştigă decât dela rivali o ură, 
ce totdeauna este dată lor; dela indiferenți batjocora, de o. 
molicioasă slăbiciune ; şi dela prieteni o milă, fără putere a 
mă ajută.
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Nu, oricare din astea voiu câştigă, îmi va fi mai nesuferită 

decât însuşi moartea; nu, mai bine să mă sfârşesc după cum 

m'am început, în chinuri, în spumegoasele valuri adăogate de 

vijelia nenorocirilor, decât să mă dau sujet criticii desfrânatei 

omeniri. 

MEDITAŢIA IV-a 

SUICIDULI. 

Stăpân prea puternic! creator nemărginit ! tu! împărat al 

totului întreg !... 
Pentruce ai înrădăcinat în inima mea astă veninoasă ne- 

mulţumire? Pentruce pe mine numai nădejdea nu mă poate 

înşelă ? ce turburări grozave !.. ce simtimente necunoscute mă 

sfâşie, de cum m'am pomenit în lume! Cumplit stăpân !... Ce 

neiertat păcat a putut face pruncia mea, de le-ai : năpustit 

deodată cu junia a mă sfâşiă! Părinte prea slăvit ! aste grozave 

turburări fură orânduite a mă primi in lume? ori a trebuit 

a se naşte deodată cu mine ? Dumnezeu adevărat, dacă fără 

ele nu mă puteam naşte, dacă pe-ăst amărit pământ, eu nu-mi 

puteam găsi fericirea, de ce m'ai înființat ? care aşă mare 

trebuință fu a mă naşte? ce te sili a-mi tulbură odihna ce 

gustam în sânul nesimțţirii, până a nu te cunoaşte, şi a-mi da 

_un trup, un suflet, casă fie pradă pământeştilor chinuri... 

_ Eră trebuincios afomul meu la podoaba acestui glob ? Lipsa 

lutoasei mele îmbrăcăminte puteă opri armonia universului 2... 

„Ei fie! ţărânosul meu trup fie trebuincios a-ţi mobilă 

nemărginitul palat; lipsa slabei mele înţelegeri, puteă să mic- 

şoreze înalta slavă, ce ceri dela zidirea ta; cu un cuvânt, 

trebuiă eu să fiu; apoi neatârnata-ţi voinţă mă făcu, fără a 

mai îngriji de soarta mea? neînţeleasa-ţi putere, numită pro- 

vedinţă, să lenevi a mai îngriji de fericirea mea? Intâmplarea - 

1 În original sinucidul.
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mă aruncă în voia ursitei, fără nici un fel de condiţie? Iţi 
lipseşte dar ţie cugetul ce jucăriile tale porunceşti să-l aibă, 
încât vrei a înființă un norocit Nimica, spre a-l lăsă în voia 
valurilor ticăloşiei? Este de crezut că părinteasca- ţi - îngrijire 
să facă rău unde nu poate face bine? dacă nu vreai, sau 
nu puteai a mă mulţumi, de ce, luându-mi moartea, mi-ai 
ridicat şi aceea ce în vieaţă. nu mi-o poţi da? Eu nu te-am 
rugat a-mi da ființa; pe mine nu m'ai întrebat la hotărîrea . 
ce-ai făcut pentru zămislirea mea; părerea mea, de-ar fi fost 
întrebată, negreşit că n'ar fi priimit vieaţa de-o zi măcar ; de 
mi-ar fi fost încărcată de toate coroanele lumii, negreşit că 
n'aş fi schimbat acea liniştită nesimţire, nici chiar cu scaunul 
tău, dacă şi pe el ar fi irebuit să fiu viu lee 

„O, fatală fiinţă! cari sunt bunurile ce vrei să-mi faci a crede că mi-ai dat? simţiri mi-ai dat, ca să mă mir de mă- 
rirea ta şi să cunosc ticăloşia mea; hrană, ca să pociu târi 
o vieaţă trândavă şi monotonă, iar pentru scoposul tău. Ce 
mi-ai dat pentru fericirea mea? Soare? nu mă încălzeşte; 
Schimbarea timpurilor? nu mă mulţumeşte. Inplinind toată 
voia ta, necunoscută nouă, ce o să-mi dai mai mult decât 
acestea ? Fiindu-ţi împotrivitor, ce-o să-mi iei mai mult decât 
Ce mi-ai dat? vederi? auz? simţitate ? tot ce mi-ai luă, îmi 
iei ; că recâştig o parte din odihna ce aveam mai înainte 
d'a fi, n'oiu să mai pociu simţi căldura soarelui ? n'oiu să mai 
văz schimbarea timpurilor ? n'oiu să mai auz armonia sbură- 
toarelor ? de acestea toate nici acum nu mă bucur: pentru 
mine ori negură, sau senin, ori vară, ori sgomote, sau armo- 
nie, sunt tot una, , 

Apoi să crez iarăşi că tu poţi a mă mulţumi şi nu vrei!... 
Nu ştiu; poate că şi tu spânzuri! de aceă soartă de care spân- 
zură totul! poate că şi tu cerci ca şi noi nemulțumiri ! poate 
că şi tu eşti supus vreunei puteri mai înalte ca tine, necu- 
noscute nemărginitei noastre pătrunderi! Ce să zic! Sau că 
glasurile noastre, umilite şi revoltate, nu pot ajunge până la 

A 
- 
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înalta-ţi locuinţă !... Apoi iarăşi dacă fiinţa-ţi umple totul, 

dacă nemărginita-ţi întindere cuprinde toate, dacă tu eşti 

stăpân al soartei, prea puternic, milostiv şi bun, ce te opreşie 

de a ascultă duioasele gemete, ce natura întreagă scoate sub 

apăsarea nesuferitei nenorociri 2... Ce te opreşte a precurmă 

dureroasele ţipete ce să răsgomolă, răsbubue în acest deşert, 

din rărunchii suferitoarei omenirii ?... N 

„„Vezi şâroaele lacrămilor cum curg în templurile tale; 

vezi la picioarele miniştrilor altarelor tale îngenuchiată ome- 

nirea, ca să-i roage a trimite la scaunul tău, prin cădelniţa 

Jor, tămâia şi. fierbintele lor rugăciuni; vezi pe aceşti. cuvioşi, 

propoveduiţi ai tăi, aleşi prin monumenturile ce ni-ai lăsat, 

umiliţi la apăsata omenire, lăcrămând înaintea tabernaclului 

tău, cerând cu mâna pe semnile credinţei lor a trimite şi 

pe. pământ parte din fericirea, ce toată nesaţiul tău o păs- 

trează pentru tine... O, Dumnezeu slăvit! părinte şi stăpân ! 

ziditor prea puternic al totului. întreg | Deschide poarta veci- 

nicilor tării; ascultă glasul ce se rătăceşte, neputând a stră- 

bate până la tine, trimite mâna-ţi prea darnică a mă scoate 

din labirintul chinurilor... 

Părinte prea drepte! 'aridică-mă în azilul tău, trage-ţi în- 

napoi raza ce ai depus în mine ; smulge-mă din groaznica 

turtură a agoniei! vino, cu o moarte prea grabnică odihneş- 

te-mi tulburatul suflet: sparge-i printr însa întunericul ce-li 

îneacă, vezi-l cum te caută desnădăjduit ! trage-l în scânteie- 

toarele lumini ce-ţi strălucesc locaşul! Intoarce-ţi ochiul mă- 

rinimos “asupra fiinţii mele! umileşte-te ! îmbrăţişază o slabă 

neputincioasă creatură ! vezi-o spăimântată, îngrozită, în ghiara 

ursitei! vezi-mă în genunche, smuls, sfâşiat dedesuptul bol- 

ților tale !... Tremur!... Părinte 1... Of!... puteri nu mai am le. 

ziua se iveşte iară, nevoile se deşteaptă, şi cerul încă nu s'a 

deschis: O cruzime! Tiran neînduplecat!... Urechea-ţi ne- 

simţiioare nu se apleacă, decât numai la concertele cântăre- 

ților şi organelor; tu nu-ți tulburi a ta trândăvie, ca să asculţi . 

țipete jalnice; nu, văitări, lacrări, gemete, pe tine nu umi-: 

lesc, crude ! inima-ţi tare nu se mişcă, nu se atinge de
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milă; tu nu reprimeşii întristarea ce odată ai depărtat 
dela tine. i 

«Răscoale-se sbieretele acestor nimicite făpturi, răscoale-se 
fipetele viermilor mărginiţi ; stavila ce am pus puterilor e 
destul de departe de tăriile mele. In sgomote atmosfera. lor, 
până pe rându-i fieşcare va întoarce împrumutata ţărână de 
unde a luat-o; în tarele mele bolți, nici mâna lor, nici glasul 
nu va puteă răsbi în veci». Ah! De ce nu pociu să răsbese 
la tine ! Cum aş şti să-mi răsbun! aş scăpă cel puţin lumea 
necunocută încă; aş uscă izvorul efemerelor tale lucrări, ca 
un potop m'ai vedeă stingând focul, ce, plin de venin, aţâţi 
pentru învierea nevinovatei nesimţiri! ah! dar asta... , 

„Este o zadarnică cugetare ; asprul despot a ştiut a se 
asigură ; suflete nenorocite! păstrează şi afară din mine 
dreapta ură, ce ca o moştenire îţi las cu jurământ. Depăr- 
tează-te de dânsul, cât vei puteă, fugi de îngrijirea lui, vezi-l 
pregătindu-ţi îndoite fiare decât acestea. cari ţi le sparg eu 
acum ! Vezi-l pismaş pe nemuiirea ta, cum te aşteaptă a-ţi 
da o rolă mai grea, mai ostenitoare decât aceasta pe care 
i-o precurm eu; vezi o altă formă ce-ţi este gătită; vezi-l 
cu o mână slobodă la împărţeala chinurilor cum grămă- 
deşte în ea necazurile şi te aşteaptă a te împovără cu dânsa... 
Dar, necăjit suflet! fugi de dânsul... Fugi cât vei putea... 
Şi unde poţi fugi? In care azil poţi scăpă de dânsul? In 
care ocean ? În care gaură te poţi apără de sugrumătoarea-i 
ghiară ! | 
Of! sufletul meu nu-l voiu puteă scăpă !... Ah! stăpân 

nestrămutat ! dă-i, de" este în mâna ta, dă-i şi lui moartea. 
„Destul! Mulţumeşte-te cu chinurile ce sufer în mine, destul! 
„opreşte-te de ai mai da un trup!... Dară către cine vorbesc! 
cine m'aude? o rătăcire! rugăciunile mele, totdeauna ab- 
surde, nu se vor ascultă în veci? Cine altul îmi poate da 
şi mie, şi sufletului meu odihna, decât eu ? eu însumi numai 
îmi pociu da fericirea, ce cer dela ei; sufletul meu, de va 
puteă, urmeze-mi ; dar eu numai ; acum când mâna-mi si- 
riucidă, grăbind fulgerul morţii, îi va întoarce înapoi darul 
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ce, fără să-i cer, mi-a dat... Teava vulcanică ce nenorociţii 

cei mai înainte de mine au născocit-o, nu este în mâna 

mea? plumbul, stăpânul morţii, n'aşteaptă mişcarea degetului 

meu? Ce mai aştept. A 
Adio, prieteni! muritori nenorociţi! urmaţi-mă ; umple- 

țivă-ţi ţevile ; înflăcăreze-se grindina de plumb; aprinze-se 

silitra; turbeze Etna, verse-se Vezuvul; ardeţi... Dărâmaţi... 

Pustiiţi pământul... Vă jur... Vă jur pe odihna morţii: ur- 

maţi-mi... Urmaţi... 

> 

_MEDITATIA V-a 

NĂLUCUL SAU PESTE UN AN. 

Au ce n tot minutul mi-arăţi lungimea ta! treci, grăbeşte 

ale tale timpuri!.. sfârşeşte, du-te cu ale mele chinuri! fugi, 

târăşte cu tine a mea restrişte şi-al meu apăsător!.. zi, ce 

peste un an mi-arăţi naşterea mea! saltă, înalţă-te din al 

anului şir! şi pe ale tale aripi, cu a doua-mi ursită aridi- 

că-mă din iad. Soarelui vesteşte că a cerului lumină, de -azi 

semnată, este dator a-mi da; spune-i că cu moartea în zadar 

mă ameninţă în al lui zăbavnic curs; vieaţa-mi se renaşte, 

cerul nu voeşte 'a-mi rămâne dator, el a mea durere opreşte 

şi al meu instinct vestind, nădejdea îmi sădeşte de al său 

prea mare dar. lar dacă natura întreagă, pismaşă pe al meu 

de zeu noroc, îmi va grăbi sfârşitul până a nu-l gustă; atunci 

tu iarăşi spune-i că acel prea scurip odor, pe piatră-mi 

„consfințit, eu îl aştept în cer. Adaogă-i că atuncea când voiu 

mai fi trăind, el tot să-mi mai vestească al ei prea dulce 

nume ; şi pe ale sale raze, purtând al meu amor, să-i ducă, 

să-mi aducă în tot rontu-i câte un sincer raport. Şi tu cuget, 

ce ai puterea în tot omul muritor! tu, ce spre mustrarea cri- 

melor te înfuriezi! du-te, aleargă, până ai vreme; strigă, 

spune-i, până trăesc; vesteşte-i a mea înoarte, neputinţa d'a 

trăi, spune-i că ea poate a mă scăpă; mai adaogă-i că ştie,
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poate bine, dar nu vrea. lar de vei vedea-o tristă Vale tale 
impulări, tu atunci opreşie-ţi gura şi mă lasă a muri. Dar 
tu mormânt, gând, rece, al ei dar vei primi, atunci tu în ea 
sădeşte un suvenir nestins: spune-i că şi în moarte, subt tine 
adâncat, eu pentru ea şi aci, în veci sunt neschimbat. Şi tu 
puternică stea, când eu grabnic oiu pieri, formează-i dintr'ale 
mele zile, de timpuriu pierdute, o mulţumită vieaţă; împră- 
ştie-i întrînsa aceă fericire ce mie-mi hotări. Dar însă în 

tot locul, în tot lucrul ce-o gândi, adânc tu sapă al meu 
nume, în toată urma ce-o păşi. 

  

MEDITAŢIA Vl-a 

INSERAREA. 

Bradul cel mândru se înceaţă în munţii Carpaţi! Norii se 
joacă cu al lui mlădioas creştet şi zefirul inundează verdeaţa dela tulpina lui cea nesrămutată. Pleopul cel argintuit fâlfâie 
ale lui late frunze; sgomotosul vâlcelii face să se auză îal- nicele sale vărsări în conrăspunzătoarele văi şi spumegând se prăbuşeşte din râpă în râpă, până la trufaşul râu. Undele 
Prahovii coboară toată varietatea cerului în adânca prăpastie, 
şi şerpuind abiă albesc, subt o neagră stâncă ce le înghite 
ne'ncetat. Soarele, ruşinat şi rănit totdeodată de frumuseţea - interesantei, bălaei lune, neputând sta faţă dulceţii aceleia ce 
totdeauna fuge de dânsul, s'ascunde dinainte-i, lăsându-i 
numai lumina ce-i este dator; şi măreaţa fecioară, împoiri- vindu-se negrului întunerec al nopții, cu un pas lin, pompos şi plin de “dulceaţă se înalță din Orientul său. Incă se văd, 
sângeraticii munţi de aburi, înrubinaţi de murindul foc al „soarelui, când Vinerea !, repezită peste orizon în toată strălu- cirea ei, se înrivală cu dumnezeoaica cinstii 2. Neputincioasa 

  

! Luceafărul, 

2 Diana, luna. 
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noapte, răsipiiă, nedestoinică a se împotrivi biruitoarei ei, îşi 

ascunde învinsele-i umbre şi subt cel mai mic copăcel. 

O înalte lucrări! secreturi grozave, ce, puşe înaintea cu- 

riozităţii noastre, ne fermecă simţirile numai decât ce îndrăz- 

nim să le judecăm... | _ 

Mare Dumnezeu! de -ce nu pociu, lăsându-mi pământeasca 

haină, împreună cu conurile, (2) pe astă rece stâncă, ca un fulger 

meteor să sbor prin ăst hrănitor văzduh în. lăcaşul fericirii, 

şi slujind împrejurul scaunului tău, să privesc d'acolo lup-. 

tele vânturilor, armonia sferelor şi tot ceeace visez aici ? 

lată ceasul în care fiul morţii sună al său plumbos sceptru 

şi îşi întinde ocrotitoarea-i mantă peste asudatul muritor. 

Ăsta este ceasul în care al meu suflet aşteaptă căutând pe-al 

său stăpân ce aţintă într'o. lume care ochilor nu este iertat 

a vedeă. Acum eu, până a nu-mi da încă somnul, plata os- 

tenelilor de ziua, viu singur în astă înălțime, ca să-mi fac 

religioasa. închinăciune către al meu şi al totului Dumnezeu 

pe ăst răcoros creştet. al globului, viu: singur a-mi face da- 

toria către stăpânul meu... a. 

Misterioasă putere, ce vii a-mi deschide drumui, prin care 

sufletul meu zăreşte pe-al său Creator! Tu ce-mi spargi norul 

care mă desparte de dânsul! Dă până în ale lui auzuri sin- 

cerile-mi mulţumiri, pentru bunurile ce-mi dete până acum 

şi fierbintele rugăciuni a mi le da şi pe viitor. 

Părinte ! tu ce luminând întunerecul nesimţirii, spărgând - 

adânca tăcere a haosului, formaşi ăst pompos univers, numai 

pentru a cuvântului fericire! Tu ce, depuind în focoasa-mi 

simţire raza duhovniceştei lumini, îmi arătaşi în tot lucru al 

al meu simbol! Primeşte din a ta înaltă locuinţă recunoştinţa” 

ce mica-ţi fiinţă îţi trimite de vieaţa ce i-ai dat! Primeşte 

slaba strigare a tarei credințe ce îţi înalţă din astă singură- 

iate cu Apusul unui soare, din care îi dăruişi ! Primeşte res- 

pectul cu care şopteşte numele tău !.. Mă 

lată ceasul în care, sburând pe aripele credinţei mele, ajung 

faţă în faţă a întâmpină nevăzuta, dar de faţă în ochi-mi putere, 

ce mă face a trăi!.. 

»
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Bun stăpân! Tu, ce pentru a mea fericire lucraşi atâta! 
Ţine a mea întregime, ce din, rărunchi, pentru a sa nelipsă, 
mulţumiri, adânci recunoştinţe îţi trimite. Lucrul, simbolul 
fiinţii mele! Primeşte din a ta înaltă locuinţă, recunoştinţa 
ce mica-ţi fiinţă rezemată de astă piatră îţi trimite din vieaţa 
ce i-ai dat. Primeşte slaba strigare a tarei credinţe, care îţi 
trimite între Apusul şi Răsăritul ăstor două îndreptătoare făclii 
ce-i dăruişi. 

. 

MEDITAŢIA Vil-a 

- AMORUL. 

Când atotputernicul Stăpân, spărgând tăcerea nimicului, 
unelti universul şi ființele lui, despărţi şi o parte din neîn- 
vinsa-i putere şi o trimise zicându-i: «du-te, cuprinde toate 
viețuitoare şi neînsufleţite, întemeiază în ele unirea şi fă-le a 
te cunoaşte stăpân». Şi aşă acest suflet al naturii, sburând 
din înălţimea cerului, se întinse în tot coprinsul nemărginit ; 

depuse în toată făptura câte o scântee din flacăra torţii sale 
şi o sili a se închină lui. D'atunci acest semeţ, fatal Dum- 

_nezeu, despicând vremea, înaintează în capul anilor, porun- 
cind veacurilor să-i împodobească triumful. Tot universul, 
de când răsuflă natura, i s'a supus; nici un muritor nu s'a 
găsit atât de îndrăzneţ, ca să i se împotrivească; legile lui 
sunt destul de primejdioase ; sfârşiturile împlinirii poruncilor 

lui destul de amare; însă acest împărat al sufletelor, acest 

Dumnezeu al simţirilor, ştiu a-şi acoperi veninul său sub 
masca celei mai dulce plăceri, şi momind credulitatea tică- 
loasei omeniri până la vârsta cea după urmă, îşi scoate 
masca, îi ridică vălul, şi o face pradă .recelui pământ. 

O putere, ce în tot lucrul ridici mărirea ta! tu ce'n soare, 

în lună, în stea, în cuvânt, în necuvânt, tu cen văzduh, 

pământ şi apă vărsaşi al tău venin, tu nu ai vreun sfârşit?
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Toată zeitatea, şi chiar dreptul Creator, de multe ori şi'n 

muite locuri fu necunoscut; dar tu în toată vremea, în om, 

în dobitoc, în tot locul, în tot veacul apururea să triumfezi? 

Zeu spurcat, ce'n a ta cauză lumea toată o târăşti!... Cer 

nedrept, ce la a lui cruzime atâta ne-ai supus, tu, ce atâtor 

rele: furii ne zidişi! Vezi în turmele-ţi un duh ce se scutură 

"să salte dintr'ale voastre nedreptăţi, ce s'ardică, se foloseşte 

de-al său puţin cuvânt, ce cunoaşte, vede şi-alergă la abso- 

luta fericire ; se bucură, se mândreşte d'un azil ce îşi găsi; 

se înalță, se duce, şi de voi îşi bate joc. 

MEDITAŢIA VIil-a 

O SEARĂ DE PRIMĂVARĂ LA COLINTINA. 

Suflaţi o dulci zefiri! suflaţi aicea iarăşi, 

Suflaţi pe-ăst verde câmp, viat! acum de voi! 

Suflaţi pe astă vale, ce variată 'n flori 

De roditori copaci, mă îmbălsămeşte-aci. 
Suflaţi pe astă undă, ce lin se încreţeşte, 

Suflaţi pe a ei pânză, ce 'ncet se înfăşoară 

Suilaţi pe-o înverzită coastă 'mparfumată, 
„Ce veşnic cununează acest limpede lac. 

Suflaţi pe-ăst verde şir de tei mirositori, 

Suflaţi pe-ăst neted câmp, înrubinat la-apus 
Suflaţi pe-ăst drum neted, suflaţi drept pe o calg 

Ce merge colo întins la-acel palat frumos, 
"Aci pe-ăst pavilion ce stă "ntre lac şi tei, 

Ca în lacaş al vostru vedeţi-mă-ţi viind. 

1 însufleţit.
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. Eu vin, copaci, aici 
Cu lira-mi, la-ăşti zefiri, 
Ca ajutat de dânşii 

Să pociu. trimite-o odă 
La cel ce vă sădi. 

Da 1, zefiri! La voi viu, 

La voi şi iată-mi coarda » 

Cum toată 'n deşteptare 
Numai pe? el visând. 

* Şi-adaogă puteri. 

Adiaţi, dulci zefiri ! 

Veniţi în astă seară 
- A fâlfâi de-asupra, 
„Pe-ăst falnic monument ; 

Şi cu al filomelei 

Acel variat glas 

Cântaţi o odă lină 
La-acel mormânt prea sfânt, 

Cântaţi a lui virtute, 

Cântaţi a lui dreptate, 

Ce plină de mărime 

In cer se însenină, 

Sculaţi cu al lui nume 
Noroadele şi lumea 
Ce sub a lui iubire 

Fericele-au gustat, 

  

1 în original, dar. 

2 îre original, pă.
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:Nu vă sfiiţi vreodată 

Ale-ăstui bărbat fapte 

Ce nu se-sting cu moartea 

Prea falnic să câniaţi. 

lată-mă eu în rontu-mi 

Îi dau acum tămâie 

Ce-o văz mergând deadreptul 
Pe frunte-i a fumă. 

Şi el iată-l că-acolo 

Cu braţele deschise 

Ca să-mi primească vine 
Ruga ce-eu îi fac. 

Prin el acum cu cerul 

Vorbesc de-a lui ferice 

Ce după e! aicea 
Cu-al nostru îl uni. 

Auzi-l şi de-acolo” 

Cum straşnic porunceşte. 

Trimite-aici dreptatea 

Să se 'ncuibeze 'n noi. , 

Spuneţi că al său scaun 
Aci de-asupra noastră 

In centrul miezei-zilei 

Veşnic şi-a întărit.



! trăiă, 

MEDITAŢII 25 

Cântaţi, şi-ecoua voastră 
Sboare, meargă-a se uni. 
Cu armonia sfântă 

Ce umple-al lui auz. 

Cântaţi, la veacuri spuneţi, 

Spuneţi că vecinici martori, 

Cât va trăi pământul. 
În veci, îl veţi cântă. - 

Că-odată aici un Domn, 

Vrăjmaş al nedreptăţii, 

Via! cu-un veac de aur 

In ăst norod tristat. 

Şi spuneţi la tot omul 
Ce soarta-l va îndreptă 
Aci înpreajma voastră 

Să calce-acest pământ.. 

Spuneţi că-acel prea mare 
Bărbat, Român de sânge, 
Ce-o lume-a fericit, 

Acum aicea stă. 

Sub astă rece piatră, _ 
Aci pe-al său pământ, | 
Al României reazăm 

Se-aşează adormit.
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Dar însă-a lui virtute - 

Cea 'n stele desinată 
Şi pe pământ viindă! 

Slujeşte de model. 

A ei curată faţă 

De aur nepătată 

Brilează? după dânsul 
In veacuri a-l numi. 

Ferice de acela, 

Poet sau şi istoric 

Ce cu-un bărbat ca-acesta 

Putu a se 'nsemnă 

“Şi fără-a luă titluri 

„Ce neagră pată naşte 
Ca îngeri drepţi: trecură 
In veacuri a se 'nscri. 

Ferice şi de-acela 

Prea norocit norod, 

Ce la cârmaci ca-acesta 

Inima sa şi-a dat. 

Vază în el tiranii 

„Prea marea-le ruşine 
Şi spre-a luă iertare 
Aci cază'n genunchi.
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Şi dintre stele vază-i 
Cum ochii-aci şi-aţintă 
Şi conşiinţa blândă 
Cum stă la dreapta lui. 

Cum în a lui vieaţă 
Pn vremea-aceă de foc 
Se străduiă el singur 
O lume-a mulţumi. 

Şi sub o lege blândă 
De dreaptă-oblăduire 
Tot înmuiat în dafini 
In inimi guvernă. 

De-auzi în capitală 
Numele lui răsună ; 
Auzi, în ţara toată 
Pe urmă-i tot jelind. 

“Şi zidurile astea 
Ce'n ele lumini nasc 
Vor spune 'n multe veacuri 

_Că el le-a întemeiat. 

In uliţi, în spitaluri, - 
In inimi de săraci 
Cu-un sfânt tipar acest nume 
Va fi în veci săpat. 

27
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Strigări la-a sa ţărână, simţirea-mi scoate acum.. 

lato e aţintată, vie, toată 'nfocată 

Se saltă să deştepte, acum în miezul nopții, 

Şi prejmile, s'aducă pe piatră-a se închină. 

Sonet, la-a sa virtute, răsună coarda-acum, 

De-o înfocare sfântă: auze-o bubuind . 

Spre-a-i înviă ţărâna, lira-mi toată 'n muncă 

Strigă şi iar strigă, chemând numele lui. 

î î. [. [. |. [. | [| [ca .. .. .. 

In monumenturi sgomot se-aude detunând... 

Şi'n apele dorminde, în şirul ăst de tei... 

„O echo vie vine, sunând numele lui... 

Trăească — auzi ea zice, — trăească ! în vânt iară, 

Trăească în cer s'aude, trăească iar în mal, 

Trăească ! “tot răsună, în veci numele lui... 

  

MEDITAŢIA IX-a 

DESPĂRŢIREA. 

Lin, trăitor miros din bolta senină se răvarsă în pieptu-mi 

ce ocnă de dureri, oftează dupe-o urmă sfinţită de aceea ce 

nu maj este aci; Galbena lumină a unei. eclicsite varsă în 

mine trista-i umbră ce m'apasă ; aci în sânu-mi veşted vine 

să-mi aducă lumina-i ce n'o simţ! Tăcere afundă acum vine 

să îndoească al meu amor fraged ce în veci eu am trăit! 

lat” aci pastorul, pe cârja-i rezemat, doarme în turma-i dulce 

dincolo din râu; un car coloîn vale pe 1 verde dejugat, ocolit 

  

1 în original pă.
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de focuri şi de ţărani culcaţi, stă strejuit numai de un câine 
deşteptat ce latră, răspunde celui din ochi deştept... Iată pa- 
vilionul ce ea îşi alesese. lată malul colo ce ea încunună. Aci 
ochiul zilii de dânsa lăudat apuse în departe, după acel mal 
râpos ; de-aci sfinţirea-i ieri, de ea bine zisă, plecă să vestească 
Sirina ce văzii ; ieri deşteapta undă ce acum departe a ajuns, 
trecă cu al ei nume pe grabnicul său râu.! 

lată colo piatra pe care ea aşezată, tristă, toată în gânduri, 
prea dulce suspină. O dulce răcoare, ce urma-i parfumă! 
Sfânt, răcoros senin, ce eu nu pot gustă! unde e aceea ce 
ieri te înviă ! Spune! Noapte ce face ea acum. .. . 
[| . |. . . e. . |. . | 1 n eee... ș . 

„Ei bine! numele ei îl ştiu! Eu nu voiu 'un nume ce 
toate -mi-l răspund, eu nu voiu icoana-i cen umbră-mi e în 

veci, eu voiu o ştire de ceeace ea acum .în pace gândeşte, 
când eu departe sunt... 

„„Ah ! ea poate acuma în braţe de soţ strânge pe acela 
ce nu au fost al ei, dar eu neroditor, în lume rătăcit, ca 
prundul acesta ars de piatră, nisip, târăsc sub cer trupu-mi, 
ce putred de dureri şi în veci în chin oftând, ca moaşte a 
ajuns !... Scump objet, ce în lume eu nu pociu aveă! Iriger 
ce în mine cărarea ai aflat! Floarea omenirii şi-a "sexului 
tău! Steaua lirii mele şi viu-mi Dumnezeu ! Eu nu mai pociu 
în ascuns acum să te iubesc, nu mai pociu în taină acum a 
te slăvi ? Stiig, o spui pe faţă, că tu. eşti care în lume, tu 
eşti ce în vieaţă pe mine astăzi mă ţii! Prieteşug, amor, re- 
ligiă, respect, virtutea întreagă în tine am cunoscut!!! Legile 
tale îmi plac! Fiarele-ţi sunt scumpe! Pieptu-ţi bunătatea şi 
gura-ţi e nectar! ochii tăi ca pacea, verzi de tinereţe, aprind 
foc în pieptu-mi şi setea de a-i privi! Tu eşti ce în lume 
cerul îmi arăţi! Tu ce în tot locul eu văz necontenit. O 
sfântă fiinţă, ce raiul îmi vesteşti! Dulce zeitate ce sufletu-mi 
încânţi! De ce nu pociu în lume cu tine să fiu! Să văza 
ta. cătare, să sorb a ta. suflare, să uit reaua-mi soartă, pe 
pieptul tău să mor!
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MEDITAŢIA X-a 

MOARTEA. - 

Inger grabnic al tarelui cabinet! Sol urâcios al iesmosului 

lăcaş! Negru ministru al tribunalului răsplătitor! Repede 

Fulger purtător de intuneric! Noptoasă, spăimântătoare,. ne- 

văzută săgeată, ce desfiinţezi fiinţele! Unde duci tu vieţele 

ce scoţi din trupuri? pe care pământ transporţi aceea ce nu 

ştii purtă ? cu ce mijloc poţi tu duce cu tine aceă lumină, a 

cărei faţă tu n'o poţi vedeă? 
. Blestem groaznic, răsplătitor păcatului lui Adam ! pentru 

tine muncile neostenite ; ţie făgăduelile-ţi, cu tine odihna în- 

tunericului ; fugi, sfieşte-te de acel ce te urăşte; depărtează-te 

de cel ce nu te chiamă; tremură de puternica lumină ce vezi 

în mine; nu, nu este nicio vreme, nici un ceas în care să fii 

chemată. Odihna-ţi nu o voiu, fericirea ţi nu-mi trebuie. Fan- 

tomă înspăimântătoare! Groaznic hrăpitor de fericirea ce 

cerul dărui nesimţirii! Târăşte-te, pustiile fie al tău lăcaş! 

Incetează odată de a-ţi învârti înfricoşata coasă prin împo- 

pulatele vetre ; vezi stfâşiată rămăşița ce laşi lângă prada ta; 

vezi duioasele răcnete ce-ţi urmează urlând ; auzi părinţii, fiii, 

fraţii, prietenii nenorociţilor sugrumaţi de tine cum te bles- 

temă ; vezi că nu este nicio formă, sub care să fii dorită: 

fie în biruinţe, fie în nenorociri, în desnădejde, în răsbunare, 

în fericiri, în averi, în neaveri, tot o icoană porţi! 

- u... Ei bine! asta e moartea; apoi se poate ca dreptul creator 
ssă lotărască la tot omul.a ei necesară faţă, fără să contri- 

buească la a lui fericire? Se poate vecinicul Tată, blândul 

oblăduitor acela, să hotărască la toată fiinţa acest groaznic 

pahar, fără a vedeă un tot aşă de mare bun într'insul? Nu 

nu, Stăpâre, ce vecinica moarte ai omorit! Chibzuirilor tale 
celor sfinte nu este ființă care pe drept să le poată impută; 

nu Părinte! ăst nestrămutat: hotar între valoroasa, vremel- 

miceasca vieaţă şi între vecinica ta nemurire trebuiă negreşit
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să fie. Nu. Tu nicidecum nu vei primi a pune astă urâcioasă 
putere, ca să înghiţă pentru totdeauna, în vecinica nesimţire, 
duhovniceasca aceâ lumină, ce singur, de buna-ţi voe, dărueşti 
fiinţelor. Nu, ea nu are mai multă putere, decât săfacă o 
prefacere. 

Asta nu e moarte, este un paznic ce ne transportă în ne- 
murire din curăţitorul foc ce-l numim lume, în care suntem 
veniţi numai să ne spălăm de nesimţire, ca să putem trece 
în a Ta vecinicie; asta nu e vieaţă, este un puţin mai lumi- 
nos loc decât nesimţirea, prin care curăţindu-se de întuneric, 

- sufletele ce înviaşi să poată trece în vecinica nemurire, ce li 
se hotări, fără a cercă aceâ greutate ce cearcă ochiul închisului 
sub pământ la cea dintâi vedere a soarelui. Dar, oameni, 
acolo ne e locul cel hotărît de Dreptul, acolo, de faţă cu nevă- 
zutul aici Părinte, vom cunoaşte adevărul care atât de întune- 
cat ni se povesteşte aici, sub felurimi de neadevărate descrieri ! 
Fă simţirile mele a preţui acest bun, ăst sfânt instrument, ce 
aşă lesne precurmă chinurile şi varsă adevărata fericire... 

  

MEDITAŢIA XI-a 

SCHIMBAREA SOARTEI. 

" Soarele dulce acum răsare 
In pieptu-mi veşted ce-abiă suspină 
Luceatăr falnic, acum păşeşte 
In drumul negru ce m'a crescut, 

„Aurăt lină acum se vede, 
- Negura piere, în care eram , 
Prin raza zilei via-mi simţțire 
Acum. zăreşte drumul la cer. 

  

1 vânt uşor. 

1
9
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Dureri! Necazuri ! Din sânul vostru 

Al meu ferice acum eu aflu, 

Din voiu eu traiul din cer lăsatul: 

Din. voi eu triştea-mi acum primesc! 

Ah! Facă cerul ca aste chinuri, 

Ce până acum am suferit, 

Ca nişte visuri ce nu se întoarce, 

Ca râul grabnic piară 'n trecut. 

Cu ele rele; cu ele patimi; 

Cu ele noaptea din care-ieşii; 

Vieaţă dulce, vieaţă lină 

Vieaţă noă acum să gust. 

Chinuri, pedepse, acum departe 

Se văz ca valuri ce se răscoală, 

Se lupt, se saltă ca să înghiţă 

Pe desbareatul, când e la port. 

MEDITAŢIA XII-a 

“ DECLARAŢIA. 

Verde pânză însmăltează răcoroasele dealuri. Trufaş, ste- 

jarul, ca un împărat al arborilor, fâlfâie âmerinţător. Lina, ca 

-o insulă de flacări, izbeşte plină în albitele, unde ce o împart 

însgomotate ; Stele “toate nestrămutate păzesc armonia ce li 

să hotărî... 
" 

lată una mică! Fi-va doar a mea?... . 

Coboară-te negau meteor! striveşte-ţi nenorocitul !... Dar
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ce; un nor ce se înalţă deadreapta-mi, negru ca un munte 
de plumb, îneacă luna! Infulgerat de trăsnete, tună şi răstună 
în boltele d'aramă. Tună, şi ca acele din iad organe, lung răsbubue în munţi. Echo le însoţeşte şi, ca urlet de cutremur, răsurlă în pieptu-mi obosit!... | 

Cădea-vă el pe! mine? Cază, că eu îl primesc! Dar ce glas s'aude ?... Un coboritor mister mormăe în uriaşa stâncă!... 
«Destul, îmi zice, lasă vinovatele gânduri». Trebuie s'as- cult? Nu! nu împeliţat mister! ăsta e norul ce mă ţine în această vină ! ăsta e, şi trebuie să se spargă-odată ! Dincolo de el e luna-mi, şi eu trebuie să-l despic! Mă duc! dar ce! trăsnet deodată scapă din tartara negură, inemerit izbeşte în 

cremenea stâncii, cu trosnet o sfarmă şi iat'o în bucăţi... Pe: „mine ochi ăst trăsnet!.., | 
Fie! cremenea vecină să sfăramă, dar hotărîrea-mi, mai tare decât ea, rămâne nestrămutată ! ca Marţ 5 înfuriat alerg să-mi omor restriştea ! astăzi, dar astăzi negreşit, precum o 

soartă de Tantal, astăzi, sau călcând iadul ce mă îneacă gust cerul cel adevărat, sau ca acel obraznic Gigant găsesc veci- nicul Tartar, — mă duc!... Ei bine, iată am ajuns, iată ceasul, iată cerul, iată iadul, vai! fior din unghii până'n creştet mă 
petrec numai decât ! Mai nesimțitor decât trăsnita stâncă, ră- mâi încremenit ! 

„Ceasul e aproape a: trece, şi eu slab fără putere... cer 
ajutor, 

va
 

Y, 2-In original pă. . 
3 Marte, zeul răsboiului, 

CezaR. Boi4c. — Meditaţii şi Poezii. d



 



CARNAVALUL 

l. 

Incepe carnavalul ! şi 'n salele bogate 
Se cerc c artişti şi muzici plăceri mai noi s'arate 

În nouă veselii ! 
O! ce de griji acuma la nouă toalete! 
Ce visuri dulci, frumoase în junele cochete! 

Ce mai de bucurii! 
Li 

Fetiţa tot visează la flori, la-a ei ghirlantă, 
La gaza cea subțire, la rochia-i elegantă 

Şi la a ei cercei; 
Gândeşte la răspunsuri, la graţii, la cuvinte : — 

_ Îşi râde în oglindă, de loc ce-şi pune 'n minte 
„Cevă ce-i place ei. 

Corsetul aci-şi pune; îşi cearcă iar rochia, 
Panglica care-o prinde, — săracă copiliţă ! 

Vieaţa-i e romanţ! 
O! cât a să mai joace! Ce bine a să-i: vie 
Şi păr şi rochi, panglice, buchet de iasomie 

La sol în contra-danţ!



Cs
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Mulţime de maşine prin case «de neveste! 

Femei şi croitori abiă le prinzi de veste 

Când vin, când se strecor! 

Părinţii schimbă itre în foile de zestre; 

Galanţii 'n neastâmpăr citesc pe.sub ferestre 

. Bileturi dulci d'amor. 

O! câte case nouă şi câte case sparte! 

Ce visuri îşi mai face bătrâni şi juni în parte 

In lungul carnaval! 

Tot fierbe 'n capitală! Şi lumea işi propune 

Un lanţ de fericire, un şir de lucruri bune 

- Dela întâiul bal! 

La câţi vă râde soarta, gândiţi că'n aste zile 

Stau sub pământuri, ocne, prin temniţi şi exile 

Atâţi nevinovati, 

Pe care pizma, ura şi neagra calomnie 

l-au părăsit cruzimii, şi oarba tiranie 

Îi ia necercetaţi! 

IL. 

Când armăsarii voştri, cu coama lor pletoasă, 

Alerg şi scapăr iute pe-o-ghiaţă alunecoasă, 

__ Ca fulger, ca năluc; 

Şi lângă drumul vostru, — oh! tremură în cale 

Un biet bătrân ca iarna, cu piept, picioare goale, 

Flămând şi fără suc;— 

Se-opreşte, ia căciula, spre voi mâna întinde, 

Şi trista lui cătare de rugă se aprinde,
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Văzând că nu-l vedeţi; 
Şi tremurându-i barba, spre ceruri mormăeşte, 
Când sania din urmă de ziduri îl striveşte ; — 

Voi treceţi şi râdeţi! 

Nebunilor ce sunteţi! Vă pare că e glumă 
Un cap strivit de ziduri, un om ce se consumă 

De foame şi de frig! 
Vă pare că e glumă, când cruntă desperarea 
Şi ţintă către ceruri; — vă râdeţi voi de starea 

Victimelor ce “strig: 
N 

II. 

Când o căldură dulce de samur, catifele 
Sub draperii bogate de stofe, de dantele, 

V'adoarme pe-un divan; 
Când mii lumini ascunse în lampe colorate 
Resfrâng şi vă 'nmulţeşte ?n oglinzele — ardicate 

De jos până 'n tavan ; — 

Şi-o copiliţă dulce, râzândă, graţioasă, 
In reverenţe intră uşoară şi frumoașă 

Ca şi un îngeraş, — 
Şi după ea un june măreț, voios şi tare 
Cu faţa vie, plină, cu fruntea 'ntinsă, mare, 

Şi şed pe-un scăunaş;
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Când: vă vedeţi într'înşii pe voi miniatură, — 

Şi gest, organ, accente, oricare-a lor trăsură 

E-a voastră, — îi iubiţi! 

Îşi vede muma soţul, şi tata iar soţia; 

Şi ştiţi c'aveţi mijloace! vă iartă avuţia 

Să-i faceţi fericiţi ; — 

Oare gândiţi atuncea că poate 'n altă casă 

Au doi bătrâni o fată tot astfel de frumoasă, 

Dar e trăită rău; 

Şi plâng; căci mâine poate copila o s'apuce 

O cale... r'au de hrană; şi vieaţa este dulce, 

Că-aşă vrea Dumnezeu. 

IV. 

Când cina vă aşteaptă în sala de mâncare, 

Şi m jurul vostru vase cu flori mirositoare 

Vă 'nbată de miros; 

Când ochii vi se pierde pe mese încărcate, 

D'argint, de porţelanuri, cristaluri tot săpate, | 

De-un viu foc luminos; 

Şi când pe masa voastră, cea plină de legume 

Ce globu 'ntreg produce, d'esențţii şi de spume, 
De vinuri spumegând, 

Vedeţi îndestularea. ce cară, grămădeşte, 

Şi-un şir de servi în preajmă că-alerg, vă ocoleşte 

Punând şi ardicând; — 

Atunci, atunci, gândit-aţi că lângă casa voastră 

Este-o căsuţă veche şi spartă, mică, proastă;
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Şi crivățul luând 
Hârtia din. ferestre, un viscol o petrece, 
Bagă în ea zăpada; e frig într'insa, rece, 

Căci toată e în vânt. 

Gândit-aţi vreodată că-aci 'n astă cocioabă 
O văduvă săracă, bolnavă, goală, slabă, 

„Cu şase copilaşi 
Stau în ocol pe vatră abiă cu un tăciune? 
Le-e frig, le-e somn, le-e foame şi pic de slăbiciune. 

O mult sunt drăgălaşi! 

7 

Când unul dintre dânşii ardică-o mânuşiţă 
Scuţ, roşie ca racu, şi zice: «Măiculiţă, 

«Te scoal'”, nu mai dormi! 
«Nice. frig şi ne e foame: te scoal”, fă focu. mare, 
«Dă-mi pâine ! Pune masa». Şi ea, "n delir, tresare!— 

Nu poate-a-i mai minţi. 

Se scoală-şi smulge părul şi iese pe zăpadă, 
Şi vede casa voastră în veci tot în paradă, 

- In veci în veseli: 
Ferestrile 'ndoite ce crapă de lumină; 
Şi vesele-vă umbra râzândă, dulce, lină, 

Săltând în bucurii... 

Curând! Daţi în genuche! Uitaţi! O! piară slava! 
Blestemele s'asvârlă, precum s'asvârlă lava 

Ce-o varsă un vulcan! | 
O! tremuraţi! căci glasu-i în ceruri e puternic ! 
Mai greu decât sentința cu care un nemernic 

* Striveşte un sărman! 
1840.
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ERMITUL 

Ce geniu te împinse om trist, nenorocit, 

S'ajungi în astă stâncă unde cocoş nu cântă, 

Şi câinele nu latră, şi iârna îşi împlântă 

Eterna-i locuinţă, şi vara n'a răsbit? 

"Fugiai tu oari de lume, sau de-un duşman al rău ?. 

Fugiai de: tine însuţi, fugiai de nedreptate; 

Cătai să afli pacea şi sfânta libertate 

Pe unde însă omul n'a 'mpins veninul său ? 

Cu şoimii şi vulturii ai vrut a locui? 

Cu vântul care geme, cu fiara ce mugeşte, . 

Cu fagi de când pământul, granit ce nu rodeşte 

Ţi s'a părut mai lesne că poţi a vieţui? 

Mâhnit ai fost, bătrâne, aci când te-ai oprit! 

Sălbateca natură şi stânca scorboroasă, 

Şi peşterea ce urlă, şi râpa cea noptoasă, 

Au dat eco mai blândă la sufletu-ţi rănit 

Decât acele feţe de tot fără amor, 

Decât acele inimi răcite în păcate. 

Şi sufletele-acelea, de patimi ferecate, 

Ce nu le-ating nimica, nimic nu le mai dor. 

“In peşterea-ţi cea rece pământul s'a'ncheiat. 

De doi buşteni e uşa de care e închisă, 

Şi patu-ti, aşternutul, e un frunzar de tisă 

Mai verde decât vara de care-eşti depărtat.
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O Biblie şi-o cruce e avutu-ţi simbolic: — 
E legea şi credinţa. — Din bolta cea 'negrită 
Şi verde de-umezeală, în vreme cumpănită, 
Loveşte-o picătură pe-un lesped granitic. 

E poate din izvorul ce trase Moisi; 
E poate picătura ce'n boală-ţi te adapă: 
Te-adapă când e vifor şi. nu-ţi poţi cătă apă, 
Când cotropesc troienii şi nu mai poţi ieşi. 

E chiar un cronometru secunt' a despărţi; 
Şi cade, trist, ca lacrimi din pleopele sclaviei, 
Ca orele fatale din mâna veşniciei 
Ce omul le priveşte, dar nu le poate-opri. 

e 

De-aci tu poţi mai lesne s'asculţi pe Domnul tău 
Şi acvila, ce-aţintă lumina cea cerească, 
Ba vârfuri ce-ating cerul, ba munţi să locuească ; 
Câmpia-i prea departe de creatorul său.. 

Şi om al cărui cuget trăeşte numa 'n cer, 
Ce fuge de mulţime când încă o iubeşte, 
Şi oamenii cu cerul a-i uni voeşte, 
Îşi cată un Sinae! la sfântu-i minister 2, 

Şi Crist se roagă 'n munte la Tatăl-Creator. 
Profetul află 'n munte ce trebui să vestească, 
Ce trebuie să crează 'şi ce să nimicească; 

- Mântuitorul lumii s'arată în Tavor. - 

  

1 Muntele Sinai. 

2 rugăciunile către Dumnezeu.
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Eu mă unesc cu tine:-mi place să privesc 

Aceste vârfuri albe, mai 'nalte decât nori, 

Pe care scântează câteodată sori 

Ce din câmpia-afundă de loc nu se zăresc! 

Imi place s'ascult râul mugind într'un abis ; 

Îmi place-a privi brazii în formi de piramide, 

Moliftul şi cu tisa, ce malurile 'nchide, | 

Ca tari cetăţi în aer, spre cer numai deschis! | 

imi place s'ascult vântul tunând din mal în “mal; 

Îmi place să văz capra sărind din piatră 'n piatră, 

Îmi place s'aprinz zeada pe o întinsă vatră, 

Şi cerbul pe-o sprânceană să-l văz fără rival. 

Să stau la obârşia gârliţii de cristal, ” | 

Mai rece decât ghiaţa, şi'n unda-i cea măruntă | 

Să văz suind un păstor şi lostrița căruntă 

„Mai iuți decât săgeata, pe piatra de metal. 
- 

S'ascult la păsări triste ce noaptea se deştept; 

S'ascult tempeste negre departe 'ntărâtate, 

Şi prăvălind copacii, torente 'nfuriate, 

Şi văile să urle de un potop ce-aştept. 

Şi trăsnete în cremeni izbind neîncetat, 

Să umple tot eterul de aburi de pucioasă, 

_Să surpe în prăpăstii o stâncă scorboroasă, 

Să sbiere pe ea ursul de groază spăimântat. 
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Şi liniştit în mine, când preajma văz turbând ; 
Mai liniştit, mai: paşnic decât într'o cetate, 
In care mii de condici şi clase separate 
Imi spune că-este pace, când tot eu văz gemând. 

Imi place să-mi las gândul să sboare neoprit, 
Ca acvila. măreaţă când stă o vijelie, 
Ce-mi ia 'n eter avântul, -cătând cu bucurie 
In strălucitul soare din cerul limpezit. . 

Imi place să-mi las gândul să sboare ne'ncetat, 
Să sboare peste lume, s'asoarbă 'n veci în sine 
O faptă rea sau bună, s'o tragă tot în mine, 
Ca soarele bând roa ce noaptea a lăsat. 

Imi place s'afund gându ?n al timpului noian, 
A! vremilor trecute, al celor ce-or să vie, 
Şi 'n ele să renască, ca îutr'o mare vie, 
Cum spun că renasc vulturi în ape din lordan. 

, 

Eu aş dori cu tine aci să vieţuesc, 
Să "'mpărtăşesc cu tine şi gândul şi vorbirea, — 
Ăst dar, cu care. cerul dotează omenirea, 
Şi care anticriştii pe buze ni-l şoptesc. 

Dar nu te văz bătrâne! Tu poate că-ai pierit 
Sub ghiara vreunei fiare, cătând cu ea "mpreună 
Vreo rădăcină moale, vreo coaje-oricum mai bună, 
Ca să-ţi rechemi puterea ce te-a fi părăsit. -



46 CEZAR BOLIAC 

Sau poate c'a fost timpul să vezi pe Dumnezeu 

In faţă, căci eu aflu ca iarna că albiseşi 

Şi tremurai ca frunza, la schit când te iviseşi, 

Ca să-ţi mai ceri tămâie; — ca moartea-erai de greu. 

Oricum, ermit ferice, de încă: eşti- p'aci, 

Eu strig şi-ţi doresc pace; iar de-ai ajuns cu bine 

In corul cel de îngeri, mă trage şi pe mine, 

Mă trage, căci e timpul a nu mă mai munci. 

. 

Cu dulcea-ţi poezie, ca tine de frumoasă, 

Sărut acum hârtia pe care-a odihnit 

O mână pânditoare de rimă-armonioasă, 

Şi care dă speranţa în sufletu-mi mâhnit. 

Ferice de acela ce poate să te vază, 

Când, râzi şi când eşti tristă, deşteaptă şi când dormi, 

Asupra lui s'aştepte aceă cerească rază 

Ce scapă printre pleoapă-ţi, când gata eşti s'adormi! 

Ferice de acela ce poate să te-auză 

Scoţând un glas de înger, ce până 'n cer îl sui. 

Şi "n via ta simţire, ce faţa-ţi va s'ascunză, 

Să poată înţelege că scapi numele lui! 

Ferice de acela ce poate să respire | 

Etern acelaş aer pe care tu îl scoţi, 

Şi-etern tot la' picioare-ţi să poată să-ţi inspire 

Aceă compătimire ce tu depui în toţi! 
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Ferice de acela ce va puteă vreodată 

Să-aprinză a ta vervă a ne mai da un rând 
De dulce poezie, de-o rimă-aşă bogată, 

De-idei aşă sublime pe-acelaş stil curgând ! 

SONET LA 
Pi   

Eu nu pot, surioară, să fac portretul tău: 

Sburdalnică-aşezată, tăcută-vorbitoare, 

Cochetă-virtuoasă, modestă-muşcătoare, 

Orice trăsuri ţi-oiu face, eu văz că iese rău. 

Pe-un serios profesor, îl faci a fi ţingău; 
Pe-un libertin de frunte, ce patimi nu-l mai doare, 
Un simplu al tău zâmbet e 'n stare să-l omoare; 
Orice 'nţelept te vede, s'a dus curajul său. 

Dacă schimbări la faţă aş şti că se cuvine 
Să crez în timpyl nostru; — privindu-te pe tine, 
Aş mai croi un basmu l-al Vinerii fecior. 

Atunci, cu "'ncredinţare, ştiu că-aş brodi-o bine: 
E tânără, — încântă, — schimbarea e în sine, — 
Ce alt să fie, aş zice, decât, decât Amor! 

i Cupidon, zeul amorului.
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ERAM RĂPIT ATUNCIA 

I 

Eram răpit atuncia când te-am văzut a plânge, 
Şi cerul, pietatea, priviam. cum se resfrânge; 

În lacrimile tale. , 

Ferice, am zis, e bardul, când sunete găseşte, 

A combină acurduri ce 'n inimi prelungeşte 

Preludurile sale ! 

Căci, crede, viitorul şi trâmbiţa veciei, 

Ce "'mbată încă 'n vieaţă pe: fiii armoniei, 
"Eu rece le privesc. 

Dar a simţi gândirea-mi pe-o frunte de fecioară 

Că trece cu-orice notă, că harpa mi-o nfioară, 

E tot care doresc, 

Oh! Să-mi privesc ideia in ea cum se răsfrânge. 

"Că spiritu-i o simte, cum inima$ se strânge 
O lacrimă a stoarce; 

Cum buza ei se mişcă, vrând a 'necă suspiuul, 
Cum. lacrima în ochi-i intunecă seninul, 

Spre cer când îl întoarce ; — 

! 

Şi a simţi că simte, şi a vedea că vede 

Icoana dureroasă ce bardul întrevede 

Când este înspirat; — 

Să simţ în estaz gându-i, s'o simţ că contemplează 

Nuanţa cea mai mică, când coarda mea turbează, 

Hulind vreun păcat; 

. 
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Să văz înflorind roza pe crinii fecioriei, — 
Ca cerul când se-aprinde de focul veciniciei, 

Că-apune în departe; 
Tuleele pe faţă-i simţirea cum învie, il 
Precum pe-un lac zefirii înfioraţi adie - i 

Şin mii de unzi împarte; E 

Să ştiu că al meu nume, bătut de răutate, i 
Trăeşte 'n suvenirea-i ca în eternitate, ii 

Ca "'ntr'uh azil ceresc;         

  

i > ag i Să ştiu că a mea harpă în inimă-i răsună. şi 
Dorinţa-mi şi suspinul se urcă împreună, ] 

Ca 'n sânul îngeresc ; | E 

Şi-n lacrimă-i durerea-mi încet să se privească ; 
Ca 'ntr'o fântână salcii şi bolta cea cerească ; 

Ca într'o mare norii; 
Ca dânsa în oglindă, ca lebăda în apă! 
Ca 'n unda unei gârle un mal care se sapă; 

Ca'n ochii ei amorii |; 

   
   

  
Atunci, atunci eu aflu şi cer şi vecinicie; 
Atunci mă fură vise pe dulce armonie; 

Atunci sunt încântat ; 
Atuncia al meu suflet se 'nalţă în tăcere; 
Atuncia a mea coardă din nou mai ia putere; 

Atunci sunt stremutat !... 2 

1 amorurile ; ? transportat. “ Te 

Cezan Borsac. — Meditaţii gi Poezii.



50 CEZAR BOLIAC 

HU. 

Dar te-am văzut a plânge şi'n altă întâmplare, 

Dar am văzut că faţa-ţi îşi face silă mare 

Să poată a zâmbi, — 
Ca 'zori în zile rele de tomni întunecoase ; 

Ca paza unui soare prin ploi vijelioase. 

Ce stâu a ne izbi. — 

Şi am privit pe chipu-ți ascunsa ta durere 

Şi mă miram de-atâta tărie şi putere, 

- , De-atâtea “înfruntări : 

Precum privesc botanicii o plantă care creşte 

Cu mii insecte "'ntr'însa, şi nu se” ofileşte, 

Stă mândră 'n apăsări. — 

Am admirat natura în oricare-ţi mişcare: 

Deschis am privit cerul în oricare-ţi cătare, 

În tot suspinul tău. 

Mă adânciam în gânduri: De ce oari bunătatea 

E prada răutăţii! De ce oari pietatea 
E pradă celui rău! 

De ce oari frumuseţea e pradă laşităţii ! 
- De ce oare dreptatea e pradă nedreptăţii! — 

Cine-mi va da cuvânt! ? 

De ce iubirea focu-i tot în dureri resfrânge ! 
De ce simţirea geme! De ce un înger plânge 

Aicea pe pământ!... 

  

1 motivul, 
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Şi-am aşteptat pe gânduri, doar mi s'a da cuvântul 1-— 
Urlă în vas vaporul! Sufiă în pânze vântul, 

Şi Dunărea curgea! 
Aşă se fierbe omul în gânduri pieritoare; 
Aşă ne-ar purtă soarta pe vremea trecătoare 

Cât lumea va ţineă 

LA CEA ÎNTÂI CORABIE 
ROMÂNEASCĂ? 

Corabie frumoasă! Te du, te du, grăbeşte! 
Pe ţărmuri depărtate aleargă, prevesteşte 
Că lesne-aşă nu moare un neam care-a trăit; 
Că tirania poate pe-un om să prăpădească ; 
Dar vieaţa unei naţii nu poate să sleească, 
Până "n sfârşit dreptatea etern a biruit. 

Când vei ajunge bine în porturi depărtate, 
Şi alte neamuri mândre, crescute 'n libertate, 
Vor vrea să te intrebe de numele ce porți, 
Atunci tu pavilionu-ţi să-I laşi să fâlfâească, 
Să spui că al tău nume e lesne să-l ghicească: 
E scris în istorie pe-ale măririi nopți. 

lar vrând să te întrebe de au vreo "ncredinţare, 
Şi daca în pământu-ţi nu cerc vreo strâmtoare,— 
Tu spune-le că neamu-ţi nu ştie vicleşug, 
Că-i este prunc comerciul, nu-s reguli aşezate: 
Dar este drept şi pacinic, şi fără răutate, 
Măcar că n'avii condici?, măcar că fu sub jug. — 

  

1 motivul ; 2 Marița ; 3 Codici de legi, 
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Robitul când îşi sparge obezile odată 
Şi peste-ale închisorii tării se mai arată, 

Atunci mai ager este, atunci e mulţumit, 

Atunci îi place cerul, dorinţa lui s'aprinde; 

Şi-atunci cu anevoie în curse se mai prinde: 

Experienţa 'nvaţă pe cei ce-au suferit. 

Le spune că pământu-ţi e ţara generoasă, 

Săracă'n meşteşuguri, dar clima-i e văroasă !, 

Produce mii de bunuri ce pot a-i mulţumi; 

Că lânuri scoate bune, mătăsuri minunate; 

Bogate are holde de feluri de bucate, 
Şi n'or să se căească în ea când vor veni. 

Păduri că are întinse cu multă lemnărie; 

Că munţii ei încuie o mare bogăţie; 

Dar rar sunt care ştie comorile din ei; — 

O pescărie mare, şi vinuri de minune; 

Cirezi şi turme grase, căci are dulci păşune; 

Şi faguri de zăpadă, in, cânepă şi tei. 

Adaogă la astea că ţara-ţi nu hrăneşte 

Nici fiare veninoase, nici plantă ce-otrăveşte, — 

Şi ei, expuşi naturii, nimic n'or pătimi, 

Pădurile ei, spune, n'au umbră-omoritoare ; 

Livezile 'n gizdee n'au ierbi otrăvitoare; — 

Urs alb, hienă, tigru, viperi n'or întâlni. 
4 

    
Stejarul, ulmul, pleopul, şi bradu 'n veci tot verde, 

Corn, frasinul, aninul, ce vârfu "n nori îşi pierde, — 

1 de vară,  
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Ei singuri fac: cunune pe trâmbele de munți. 
Mistreţul, căprioara şi mii de cerbi şi sute, 
In râuri de cristaruri se, plec ca să se uite 
La păstrăvi, ce se joacă cu lostriţe cărunți. 

Că sunt, le spune, liberi la orice vânătoare; 
Că boalele năprasnice nu pot să mai omoare, 
Şi hrana vieţii-oricine prea lesne va găsi ; 
Că foametea aicea abiă se povesteşte; 
Că frica de răsboaie, părinţi nu îngrozeşte, Si! 
Şi rănile-i cumplite, ei nu le vor simţi. .   

  

Corabie frumoasă! Te du,.te du, grăbeşte ! : 
Pe ţărmuri depărtate aleargă prevesteşte i 
Că lesne-aşă nu moare un neam care-a trăit! 
Că tirania poate pe-un om să prăpădească, 
Dar vieaţa unei naţii, nu poate să sleească, ! 
Până în sfârşit dreptatea etern a biruit. 

IDEALUL ŞI POZITIVUL 

Când primăvara vine pe, cer şi pe câmpie, 
Când aerul se umple de dulce armonie, „ 
Când crângul şi gârliţa şoptesc întrun deşert 
Poetul atunci iese pe coasta ce 'răsună 
Şi inima-i, ca harpa, sloboade un înpreună 1 — 

La marele concert. 

? 

1 ansamblu. . . 
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Coteşte rândurica, se 'nalţă în versuri nouă; 

Alunecă pe iarbă ce scânteie de rouă 

Şi ageră se. 'ntoarce, se pierde leşinând. 

Se gudur porumbeii ; se “nalţă turturica ; 

Aleargă mieluşeaua ; zâmbeşte îloricica ; 

Sticleţi şi filomile se sparg pe crăci cântând. 

Acestea văd poeţii, când soarele răsare; 

Când soarele de prier! cu dulcea sa vâlvoare, 

ÎL chiamă să-l salute pe creasta unei văi; 

Pe-atunci, pe când bogatul s'adoarmă abiă poate, — 

Şi în somn, numai răstimpuri ! — Ce visuri speriate 

De griji şi oameni răi! 

Când soarele 'n domenuri de raze luminate 

Se "ntoarce ca eroul din lupte depărtate 

Şi 'mpraştie căldură şi vieaţă, şi amor, 

Când brazde muncitorul, în trâmbe înegrite, 

Intinde -în departe pe maluri însmăltite ; 

Precum artişti dau umbre la peisajul lor; 

Când ies pe bătătură, pe prispele lipite, 

Grămezi, grămezi copiii cu plete aurite, 

Cu grase picioruşe, cu ochii scânteind; 

Şi mumele lor tineri, cu furcile în brâuri, 

Privesc la pânze 'ntinse pe margine de râuri 

Spuind şi povestind; 

Când soarele apune pe văi şi pe colnice; | 
Când satul tot se umple de vaci şi de junice: 

1 Aprilie, 
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Când sare viţeluşii şi ugerul e plin; 
Când rumene copile, flăcăii numai zale 
Işi râd cu dinţi de lapte, se trag de mâini din cale, 
Işi spun câte o glumă, îşi iau uh măr din sân; — 

Atunci, atunci poetul natura contemplează, 
Se miră şi se 'ncântă, şi crede, adorează 
Cu pruncul şi cu firea pe Tatăl creator. 
Bogatul însă-atuncia pogoanele măsoară, 
Tot numără clăcaşii ce-l văd şi se 'nfioară, 

Gândind la dijma lor. 

De este vreun lac pacinic, de este vreo pădure, 
Bătrână ca pământul, ce n'a văzut secure; 
De este vreo livede de îlori şi de miros,: 
In care saltă iepuri şi presuri ciripeşte, 
Şi prepeliţa paşte, cârsteiul şerpueşte 
Şi-insecte purpurate plec spicul undoios, — 

Poetul le priveşte cu-o sfântă bucurie, 
In orişice nuanţă citeşte-o poezie, 
Se lasă pe-o visare, explică un mister. — 
In vreme ce bogatul, străin la-astă plăcere, 
Se uită tu ochiu rece şi calculă n tăcere 

În inima-i de fier: 

Cât dă, în ierne grele, ăst lac ca să sleească ? 
Pădurea ca să taie? Livezi ca să cosească ? 
Şi camăta ce-aduce cu sumele pe ani?— 
Sărac este bogatul, când astfel calculează !: 
Bogat este poetul, când firea adorează ! 
Sărac este bogatul cu sacii lui de bani!    
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Il. 

De e câte-o frumoasă ce scânteie privirea-i, 
Ce 'ncântă frumuseţea-i, ce fermecă zâmbirea-i 

Şi-al căror sân se saltă de-o flacără d'amor; 

De-al căror organ dulce poetul se 'nfioară, 

Bogatul le priveşte, se uită, le măsoară, 

Şi spune dintr'o vorbă cât face-amorul lor. 

De e un bun prieten cen dulcea sa iubire 

Îşi uită interesul l-a altui fericire; 

__ Sau ţara unde omul lumina a văzut; 

Sau sclav ce duce vieaţa sub biciu, sub tiranie: 
Sau gârbov care zace în lungă agonie; 

Vădane ce pierd bunul şi-un reazăm ce-au avut,— 

Poetul la-astea toate, pătruns de grea mişcare, 

In palpit crud sloboade o lungă suspinare 

Şi cerul .cu-al său suflet şopteşte-un sfânt mister, 

Căci ţara lui pe dânsul la suflet îl atinge; 

Căci lacrămi de sclavie cuțite 'n el împinge; 

Căci gârbov, orb, femee din gândul său nu pier. 

Bogatul însă spune şi ţara lui cât face, 

Şi sclavulcâţi banitae.—Lui gârbov, orb, nu-i place:— 

Când astfel cred bogaţii, sunt însuşi chiar satani. 

Eu plâng bogatul care în bani tot preţueşte! 

Ferice, e poetul ce plânge şi iubeşte! 

Nemernic e bogatul cu sacii lui de bani! 
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UI. i 

De este templu 'n care trufaşa-arhitectură | 
Se urcă pe coloane de-adâncă săpătură, i 
Se 'ntinde pe sub bolte ce timpul a lustrat, 
Şi unde 'nscrie ruga antica-i maestate; 
Şi plânsul şi tămâia, adânca pietate 

Locaşul şi-a 'nsemnat ; 

  

Aicia unde-artiştii, peneluri înzeite, 
Cobor Dumnezeirea pe lemne vechi sfinţite 
Şi dau icoanei graiul din placa lor ieşind ; | 
Aici unde se 'nalță măreaţa poezie !; 
Din mii de guri vergine pe dulce melodie 
Şi-n eco-o poartă iară pe marmuri reci şoptind, 

„Poetul se strămută !! îi râde Serafimii, | i 
Străluce zeitatea, amerinţ herovimii 
Şi capul său se-aprinde de-un foc dumnezeesc ! — 
Bogaţii îşi pun ochii pe candeli aurite, 
Pe-o cruce numâăi, pietre, icoane 'npodobite, Ş 

- Şi- -un preţ le hotărăsc. | Ă 

Când sunt în teatruri orhestre sgomotate, 
Şi'n loji ovale şiruri, prin lustruri luminate, 
Se "'nplânt pe albe sânuri zambile, amarant, 
Când tremură în spasmuri arcuşul pe vioară; 
Când flautul sloboade suspinuri ce 'nfioară; 
Când trâmbiţa vibrează ; famtarele ne salt: — 

7 

Când repede semnalul opreşte armonia : 
Perdeaua se ardică şi vine istoria 2, 

1 se transportă ; 2 piesa de teatru.  
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_Şi veacuri mai uitate le 'ntoarce înapoi; 

Când scena unei crime, virtuţi încet ne fură, 

Ne-amestecă cu-Edipi, cu Bruţii ce conjură 
Şi ei renasc în noi, — 

S 

Ah! Arta pe poetul cu farmec îl învinge! 

Cu Bruţii el turbează, cu locasta plânge, 

Şi inima-i se umple de rane, de balsami, — 

Bogatul însă, preţul intrării socoteşte, — 

Bogat este poetul când arta îl uimeşte ! 
Sărac este bogatul cu sacii lui de bani! 

LA D-IL-IOAN VĂCĂRESCU 

Etern tot delăsată să stea citera ta? 

Zefirii primăverii, a dragostei zâmbire, 

Cântarea filomelei, a viselor uimire 

Ă Nu va mai imită?   
„ Sfârşitu-s'a amorul, sau danţul s'a desprins ?. 

Pierii-au oari păstorii, a răguşit oari cucul, 

În dealuri, în dumbrave nu circulează sucul, 

Sau focul tău s'a stins? 

S'au veştejit oari timpii, restimpii a 'ncetat ? 

Nu mai suspină îrunza,sau nu mai geme râul? 
„Nu plânge rândurica, nu murmură pârâul? 

Ce? firea s'a surpat?  



Ce? Acvila Daciei va sta fără Tirteu? 
Ce? Teocrit adoarme ? Durerea nu-l mai doare? 
Plăcerea nu-i mai place? Scânteia cântătoare. 

S'a întors la Dumnezeu? 

Ce? Ai luat cu totul simţirite lumeşti ? 
Apusul, Răsăritul, natura nu-ţi zâmbeşte ? 
Cereasca armonie Apolon nu-ţi şopteşte, 

Când :stai de te gândeşti? 

Ca harpă-eoliană, dai drumul a sbură 
Câte-un acord în aer; şi când întreb de unde, 
De unde .vine-ăst sunet ?— De loc mâna-ţi s'ascunde, 

Mă lăsă-a mă miră. | 

insă în darn s'ascunde, e sunet ce înţeleg, - 
E de citeră veche, — dă sunete curate ; 
Nu e citeră nouă cu tonuri îngânate, 

Ce nu pociu să le-aleg. 

E muza, chiar aceea ce a creat pe-a mea, 
Pe care-am ascultat-o 'n a mea copilărie ; 
Ce i-am rostit cântarea în toată-a-mea junie, 

Căci prea mult îmi plăcea. 

Îi recunosc preludul care de-atâtea ori 
M'a legănat pe vise, mi-a alinat durerea. 
Mi-a reîntors epoce sfinţite de plăcerea 

În braţele -d'amori ; 
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Îi recunosc acordul ca prin instinct firesc ; 

Precum cunoaşte-albina o floare priincioasă; 

Precum cunosc cocorii o climă călduroasă 

În care vieţuesc; 

Precum cunoaşte cerbul izvorul de-unde bea; 

Precum cunoaşte orbul o pază ce 'ncălzeşte: 

Precum cunoaşte pruncul pe muma ce îl creşte, 

Când îi e dor de ea; 

Precum o turmă simte un fluer de păstor; 

Precum păstorul simte un bucium sus pe munte; 

Precum, dormind iubitul, ghiceşte pe-a sa frunte 

Un sărutat d'amor. 

: CUGETARE 

Nous naissons, nous vivons, bergăre. 

Ngus monrons sans savoir comment 

Chacun est parti du nsant: 

Ou va-t-il?... Dieu le sait, ma chăre. 

VOLTAIRE. 

Prieteni, priviţi zidul acela chinezesc, 

Şi templii, elefanții, colosuri egiptene, 

Pagode suterane, pagode indiene, 

Ce se mai lupt cu timpul ca neamul omenesc, 

Şi spuneţi, unde-i omul ce-odată le-a zidit? 

Priviţi Memfis, Efesul; priviţi Babilonia, 

Cetățile: gigantici din Indii şi Asia, 

Cui vreţi a le şti vârsta din stilul ce-a pierit.
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Priviţi Sidonul, Tirul, ce pe profeţi au dat; 
Gândiţi la-a lor putere, pe lumea cunoscută ; — 
Cătaţi-le-ţi ruina! A! este prefăcută 
'n acele elemente din care s'a creat! 

Oari unde e mulţimea ce-atuncea le măriă? , 
Şi unde dle-e comerţul? Unde le e oştirea? 
“Unde le este legea? Ce s'a făcut mărirea, 
Ştiinţa, avuţia ce-atunci le înfloriă ? 

Miraţi-vă-ţi acuma de cărămida lor! 
Umpleţivă-ţi muzeul de sapături, inscripţii ! 
Cătaţi cei d'alfabeturi! Croiţi-vă-ţi descripţii ! 
Râdeţi de-a lor credinţă, de epopea lor! 

Trei mii de ani vor trece şi alţi pitici turbaţi 
Vor populă deşerturi acuma neumblate. | 
Ca mâine Paris, Londra pe pietrele surpate, 
'şi vor spune epopea la altfel de 'nvăţaţi. | 

Ca mâine 'n aste templuri, palaturi şi ceţăţi, 
Locaş al veseliei, al pompei, al trufiei, 
Săracul unde-aţintă pe-ăl beat de bucurie 
Şi unde destrânarea se 'mbată în nedreptăţi,
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Castori or să s'adune; maimuţele jucând, 

Or să se strâmbe în cioburi din lustrurile sparte; 

Şi bufnița, ciovlica, ţipând pe-un colţ departe, 
Vor trage prin palaturi haitic de lupi urlând.... 

SPERANŢA ÎN ZIUA DE MÂINE 

Mâine şi iar mâine; şi de mâine, mâine; 

Astăzi e durerea, mâine fericirea : 

Astfel crede-acela care n'are pâine, 

Astfel şi bogatul: — Toată omenirea 
Crede şi aşteaptă mâine 'ntr'ajutor! 

Dar ăst mâine oare când se isprăveşte? 

O ce rătăcire! Mâine e vecia. 

Astăzi este vieaţa, cât omul trăeşte: 

Astăzi e 'ntristarea ; mâine, veselia : 

Vieaţa este vrajbă, Moartea e amor. 

ALAIUL UNUI CERŞĂTOR 

'The proper study of mankină is man, 

POPE. 

Popor, faceţi loc! — Trece-un călător! 

Un sfeşnic înainte şi-un preot după dânsul. 

De săraci se duce un trist cosciug de lemn. 

Infăşurat în trenţe, un corp este într'însul, 

Lacrime sau doliu tristarea nu însemn. 

Cei mari, vă plecaţi! trece-un cerşător! 

A
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Bogaţilor, loc! Trece-un călător! 
Acel cerşător care chiar ieri nu aveă pâine. 
Clopotul răsună, că a ajuns la- port: 
l-a încetat durerea şi grija pentru mâine : 
Regi-s d'opotrivă cu cerşătorul mort. 
Staţi țari şi cezari! Trece-un cerşetor ! 

Loc! loc suverani! Trece-un călător! 
Țărâna-i se depune în urna veciniciei, 
Unde concheranii! pe-a lor o au depus, 
Şi viermii putrejunii dau pânteci lăcomiei — 
Sufletele toate se văd acolo sus. 
Indărăt bogaţi! Trece-un cerşător ! 

Stăpânilor, loc! Trece-un călător! 
Vă trageţi, plecaţi capul, gătiți-vă-a răspunde ; 
Creatorul ascultă pe cerşătorul mort. 
Din câte a tras? aicea, nimica nu ascunde ; — 
Greu or să răspunză acei ce griji nu port! 
Tiranilor, loc! Trece-un cerşător ! 

PE UN ALBUM 
2 

4 

LA M. G. 

Când laşi bălaia-ţi pleoapă spre ceruri să se urce 
Şi păru-ţi să undeze pe-al graţiilor far; 
"Când geana-ţi încreţită o laşi să se încurce 
'N albuele acelea tulee de canar ; 

  

1 cuceritorii, 

2 a suferit.
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Când mâna ta cea albă -o laşi să rătăcească 

In dusă absorbire prin bucla sa de fir; 

Când gânduri fără ţintă himeri laşi .să gonească, 
Şi-n giuru-ţi sbor uşure amorii pe zefir: 

Când amaranţi ! în faţă-ţi melancolia-i stinge; 

Privirea când îţi lepezi pe-o lume de dureri; 

Când cerul tot azuru-i în ochii tăi restrânge; 

Când fruntea-ţi e încinsă de-a Vinerii? puteri, — 

Ah! spune, bălaiu înger, atunci la ce gândeşti? 

La balul ce-a să vie? La nouă biruinţe ? 
La vreun costum de renă 3? La vreunul de capriţe ? 

Sau simţi tu cevă tainic şi nu te domireşti? 

Ah! spune-mi, frumos înger! Tu nu ştii cât îmi place 

Să aflu care geniu ghiceşte-a gâdelă 

Aceă ascunsă coardă ce poate a desface 

Atâtea nouă graţii pe dulce faţa ta! 

1840. 

LA 

Cât sunt gelos, *** când ştiu 'că azi eşti pusă 

Să-ţi laşi sărutul dulce la câţi te felicit! 

La câte vederi astăzi vei fi tu oare-expusă, 

Şi câţi la-a ta oehiadă se crede fericiţi! 

  

1 diamantele. 
2 zeiţa Venus. 

3 regină.
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Acele roze fragezi ce laşi ca să se vază 
Pe faţa ta ca crinul, la oricare-al tău pas, 
Acele bucle negre, ce-adesea laşi să cază 
Pe sânu-ţi de zăpadă, când scoţi frumosul glas ; 

Când geana ta cea lungă o laşi să se unească 
Cu cea de corb sprânceană, la care Mihail I, 
S'adauge s'ar teme chiar linia-i cerească 
Şi să-şi prefacă-ar face Madona Rafail ; 

- 

Aceă cătare dulce, ce vecinic scânteiază. 
In ochii tăi cei negri, în cari împărăţesc 
Doi sori ce n'au eclipsuri şi care înviază 
Chiar inimi împietrite, sub ei când se găsesc ; 

Modesta ta mişcare, accentele-ţi ce 'ncântă 
Pe oricare ființă de orice caracter, 
Şi toată frumuseţea-ţi ce'n inimi se împlântă 
Când ştiu că este-expusă la un întreg parter, — 

S'alerg îmi vine îndată, să nu gândesc la lume, 
Să sbor din aste maluri, s'ajung în cercul tău, 
Să strâng pe buze-mi mâna-ți urând la al tău nume, 
Să iau pe-ascuns un zâmbet şi sărutatul tău, 
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CEZAR BOLIAC 

FATA DE BOIER ŞI FATA DE ȚIGAN 

. Comme elle belle au soir! aux rayons de la lune 
Peignant son col blanc, sa chevelure brune; 

Sous la tresse d'6bâne ou dirait, ă la voir, 

Une jeune guerriăre avec-un casque noir! 

ALFRED DE MUSSET. 

Vedeţi colo pe-o piatră în dosu-unui oltar, 

O fată "'ngenuchiată cu mâini prea rugătoare, 
Cu fruntea către ceruri, cu fiarele 'n picioare, 

Tremurându-i buza şi plângând amar? 

Vedeţi cât e de slabă şi cât e de frumoasă! 

Ce galbenă albeaţă, şi talia ei trasă 
Poţi s'u coprinzi în mâini! 

Vedeţi cea buclă neagră pe sân cum îi undează, 
Vedeţi ce geană creaţă” şi cum se 'npreunează 

Cu-a ei sprincene lini!. — 

Vedeţi ce ochi vii, negri,-şi focul ce-au în ei! 

„Vedeţi ce gîră mică şi ce trăsuri plăcute, — 

Ce veştede s'arată! — Pare c'ar fi trecute, — 

Cine-ar puteă spune care-i vârsta ei? - 

Vedeţi cum stă din geană-i o lacrimă să pice! 

Auzi!... abiă s'aude cuvintele ce zice; 
__ Oh! staţi s'o ascultăm ! 

«De ce nu asculţi, Doamne, şi la a mea durere? 

«De ce nouă, Ţigani, nu dai tu mângâere, 

Când ţie ne rugăm? 

L line. 
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«Nu suntem şi noi oameni ca ceilalți ce-ai făcut? 
«Nu sutem şi noi oare făptura mâinii tale? 
«De ce ne zice crudul fiinţe ale sale, 

«Spune că noi suntem lucruri de vândut? 

«Ce-oiu fi greşit eu, Doamne, de sunt acum în fiare ? 
«Căci am iubit odată, au drept să mă omoare? 

Dar ei de ce iubesc? 
«De nu-mi este iertată iubirea, — ce mi-ai dat-o ? 
«De vatămă simţirea-mi, — de ce nu mi-ai luat-o? 

«Ce-i laşi de mă muncesc? 

«Când ăşti stăpâni la care ai vrut a ne-aruncă 
«Intră "n lăcaşu-ţi, Doamne, ca ție să se "'nchine, 
«Le-aduci tu oare aminte că asta nu e bine? 

«Munca! ce ne face, nu e voia ta? 

«Ce! Pentru noi, Ţiganii, tu n'ai făcut nimica ? * 
«În loc s'avem speranţa, noi n'avem decât frica ? 

«În loc a ne iubi, 
«Ne osândeşti, stăpâne, ca să trăim în ură? 
«Aşă ţi-e voia, Doamne? E dreaptă-astă măsură 

«La alţii a robi? 

«Şi cum am puteă, Doamne, noi legea-ţi să ţinem ? 
«lubirea şi speranţa şi milă, rugi, credinţa 
«Ne sunt oprite toate! Ne iei şi chiar voinţa ! — 
«Poţi da îndatorire, când drepturi nu avem 2» 

Oftă şi vărsă lacrimi, săraca biată fată! 
«Grăbiă să meargă iute, când o chemă s'o bată, 
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Dar n'aveă nici un spor; 

Căci fiarele-i sunt scurte, şi nu puteă s'alerge ! — 

Oh, ascultați, sărmana! O ceartă ; cere verge'! 

O bat până-o omor. 

Il, 

Fetiţe norocite ce soarta vă zâmbeşte 

De când eraţi în leagăn; pe care vă iubeşte 

„ Aceia ce iubiţi! 
Rugaţi părinţii voştri, rugaţi-i să nu bată, 

Să nu muncească astfel pe sărăcuța fată 
De, taţi nenorociţi ! 

Ea e de vârsta voastră, — ca voi de frumuşică, — 

l-e drag şi ei pe lume! Şi nimului nu strică 

Cândvă a întâlni 

Pe-a acela ce-o iubeşte! — Ea nu ştie să-i scrie, 

Să-i însemneze ora pe când poate să vie, — 
ÎI va, când a veni. 

Căci nici el nu e liber, când a voi, s'o vază; 

Cu mare grijă vine; cu frică şi cu pază; 

E rob şi-are stăpân. - 
De "n'a ieşi la dânsul atuncia când o vede, 

El tare să mânie şi nicidecum n'o crede 

Că-are stăpân păgân. 

Ea nu are saloane, ea nu are mijloace, 

Teairuri, să 's'arate aceluia ce-o place, 

Concerturi şi plimbări. — 
Să iasă până 'n noaptăl, i-e toată fericirea! 
Să n'o vază stăpânii, i-e toată norocirea, 

Când ia îmbrăţişări. 

1 înoptează.  
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II. 

Voi, când sunteţi acasă, ieşiţi într'un balcon, 
Şi-alene, fără grijă, cocheta ne'ngrijire 
Vă 'mgroapă pe-un fotoliu în dulcea-vă răpire. 

Invârtind pe deget al vostru lornion; 

Simţiţi inima voastră din ce în ce a bate 
La sgomotu-unei droşce, unui galop departe 

Ce-auzu-vă-l ghicesc. 
Pe nesimţite, mândre, priviţi pe -om, şi calul 
Ce spumegă şi ţipă să stea în loc rivalul 

Cu calu-i englezesc. 

Atunci, puind lornionul, spre el îl aţintaţi, 
Băgaţi de seamă bine să nu fiţi înşelate 
La-alegerea ce face o inimă “ce bate, 

Spune trebuinţa să vă 'nduplecaţi, — 

Intocmai ca monarhul când merge 'n bătălie 
Şi-şi vede căpitanii, ce stau cu bucurie 

Comanda-a priimi ; 
Şi se gândeşte bine ca nu să se greşească 
Cu-alegerea ce face, şi-apoi să se căească 

Când timp nu va mai fi. 

O! câtă mulţumire aveţi, când vă priviţi 
Inconjorate 'n cercuri de juni pe cari aprindeţi! 
Ce vie bucurie, pe taină când le prindeţi 

Ochii sau suspinul! — şi-i vedeţi uimiţi |! 

Când la clavir vă puneţi rugate de mulţimea 
Ce încântați cu-un zâmbet ; când toată tinerimea 
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Stă mută-a ascultă ; 

Când degitile voastre, lungi, albe, 'subţirele, 

Aleargă pe octave spre forte cele grele, 

Şi 'ncep a detună; 

Când cearcănul sub buza de un mărgean în foc 

Mărgăritarul-şi lasă pe sânu-vă să curgă; 

Când pieptul vostru saltă cu glasul ce se urcă; — 

Ochii-asvârl scântee ce prin lustruri joc. 

Când îndrăzneţul ager, ce ochii vă 'ntâlneşte, 

Işi lasă semicercul şi vine, se lipeşte 

La spate-aşteptând - 

Când să întoarcă foaia, — atunci se adâncează 

Prin sânu-vă ochiada-i — atunci el înviază, — 

Voi vă pierdeţi cântând. 

Dar însă osebire e mare între voi 

Şi 'mtre Țiganca voastră; — ea stă şi se piteşte, 

Când va voi să vază pe cel ce o doreşte; — 

Se văd, şi îndată s'ascund amândoi. ” 

Ei nu au vreme multă, ca să se tot gândească: — 

Le-e jale şi le-e milă ca să se tot privească, 

Şi-ascund chinul, se înşel. . 
E plină de vii rane, e slabă, trenţăroasă, 

Şi moare de ruşine, cu toate că-i frumoasă 
Şi-iubită mult de el. 

Se strâng în braţe numai oftând, plângând amar, 
Unind a lor suspinuri, unind ale lor flacări, 

Plângând a lor junie, sorbind ale lor lacrămi, 

Blestemând robia fără de hotar. 
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Şi cât le e de scurtă chiar astă mulțumire! 

Ce scump este plătită! Amară chinuire, 

Sărmanii, îi aştept! 

Ce trist e-al lor adio! se despărțesc cu groază; 

Nu ştiu ce-o să se 'ntâmple, de pot să se mai vază, 

Căci nu au nici un drept. 

IV. 

Priviţi la Țigăncuşa ce-acuim întâi iubeşte ! 

Grăbiţi a-i luă partea când crudul o munceşte, — 
Scăpaţi-o din bătăi ! 

Ea s'o rugă la ceruri vieaţa să vă 'ndulcească, 

Să vă iubească lumea şi ca să vă păzească 

Să n'aveţi bărbaţi răi! 

Gândiţi câte odată, când intră-astă copilă 
In camerele noastre, pe taină sau de milă, — 

Pe alte slugi rugând, 

Şi vede-atâtea lucruri la care se uimeşte ; 

La ce pot să servească, ea nici că bănueşte; 

Le-admiră 'n ea tăcând. 

Când vine înaintea unei psişe, a voastre 
Şi-şi vede goliciunea în nişte trenţe proaste. 

Ce-abiă se ţin de ea. 

Incepe de-şi ia seama; - se uită, se priveşte, 

Şi nu vede motivul ce o deosibeşte 
De-acela ce-o băteă. 

  

Priveşte bine chipu-i: ochi, frunte, mână, gură, 

Picior, piept, braţe, mijloc şi oricare trăsură 

11
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Făcută-a da plăceri ; 

Dar însă toate astea într'o cumplită stare : 
Sdrobite rău de bice şi roase adânc de fiare, 

Pârlite de dureri! 

Şi îşi închipueşte cât i-ar veni de bine 
In lucia mătase, în blondurile fine 

Şi într'o catifea... 
Da 'n visul ăsta dulce, un crud lacheu, obraznic, 
O îmbrânceşte afară. — Oh! ce blestem greu groaznic 

Se revoltează 'n ea,. 

Când se combin în minte-i a ei cumplită stare 
Şi fericirea voastră ; când va ca să compare 

Ăst traiu ce v'osibesc ; 

Când nu se domireşte, ca ce să fie oară 
De se munceşte astfel, ce vină o omoară, 

De ce o chinuesc. — 

Oh! Vorba care trece prin limba minţii sale 
Infiorează cerul! — Ar strămută în jale 

Şi însuşi pe satan ! 
Popoarele acelea ce-au suferit robie 
S'au şters din foaia vieţii: — a cerului mânie 

Sdrobeşte pe Titan. 

V. 

Feriţi-vă, fetițe, ca dor de-ţi scăpă voi 
De grelele blesteme astor nenorocite 
Fiinţe asuprite şi-atât de chinuite, 

Inpotriv” acelui ce trăeşte'n noi! 
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Vai de legiuitorul ce le nimicniceşte ! 
Vai de nenorocitul care le chinueşte' 

Cu' dreptul de stăpân! 
Cristos mântuitorul, cum spune-a noastră lege, 
Când va veni d'aldoilea, oari cum îşi va alege 

Creştinul din păgân? 

E! drage!, porunceşte ca noi să fim toţi fraţi; 
El a adus iubirea, blândeţea, caritatea, 
Credinţa "n răsplătire şi dulcea libertate, 

Care le o. hrăneşte ăşti neruşinaţi. 

Fiara-apucă prada şi 'ndată-o şi sfâşie; 
Creştinul, când ia robul, măsoară-a lui mânie: 

L-omoară 'ncet, încet, 
Adună instrumenturi găsite în turbare, 
] le aplică rece, dar nu va să-l omoare: 

Va a-l privi schelet! 

Gândiţi la copiliţa ce răii chinuesc, 
| Ce n'a gustat, sărmana, plăcerile vieţii; — 

. Se trece în robie, şi floarea tinereţii 
Sub bice de scorpii cruzi veştejesc ! 

Gândiţi la ea, săraca! Gândiţi că este smulsă 
Din braţul unei mume, spre-a fi etern expusă 

“S'o bată cine-o vrea! 
Prin curtea-vă de grajduri, în pulbere, să zacă 
Fără părinţi sau rude. — N'o hrănesc, n'o îmbracă, 

Nu le-e milă de ea. 
ANII 

1 Aşă e şi în Din Poezii (1843) şi în Colecţiune de Poezii (nedatată.)
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Ea nu are speranţă a se căsători; 

Să aibă soţ odată, să fie şi ea mumă! — 

Nu, fetiţe, nu râdeţi; nu vi să pară glumă 

Soarta-i ce n'o iartă până va muri! 

Şi-atunci când interesul va s'o căsătorească, 

Ea ştie că durerea-i mai mult încă-o să crească, 

Căci atunci va simţi 

Şi-a soţului robie, şi-a fiilor ce-o naşte: — 

O! cât plânge Țiganca când vede că păşaşte 
Copilul ce hrăni! 

Pe ea o fac să crează că este de alt soiu; 

Să nu spere nimica, nimic pe astă lume; 

In ețern să se roşească de ea, de al său':nume;, 

| Bând a sale lacrămi, goală în gunoiu. 

De-i este frig sau foame, ei o încarc de fiare, 

Îi dau fărâmi de pâine călcate în picioare 
De-al slugilor rândaş! — 

Oh, Doamne ! Fă stăpânii, fă-i, fă-i să se gândească 

Că ei sunt fraţi cu robii! Şi c'or să se unească 

In sfântul tău lăcaş! 
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ADEVĂRUL 

Ami, ne creusez pas trop Pabime de 
vos penstes, la spirale est profonde 

ct Lon revient pâle du voyage. 

VicroR HUGO. 

Il. 

Şi m'am gândit adesea: Ce este adevărul? 
ÎI ştie oare-acela ce-aleargă în răsboaie 
Ca tigrul fără saţiu, cen noată în şiroaie 

De sânge omenesc ? 
ÎI ştie oare-acela ce-aleargă în departe. 
Să strângă avuţia care comerţu îm parte 

In câţi negustoresc? - 

ÎI ştie muncitorul ce înoată în sudoare? 
ÎI ştie ipocritul ce adoarme 'n nelucrare, 

In fundul unui schit? 
ÎI ştie curtezanul ce linge ca un câine - 
Piciorul unui gâde s'apuce un pic de pâine, 

O vorbă: Favorit? 

7 

ÎI- ştie pamifletistul ce 'n veci nimic nu-i .place, 
Ce-a putrezit în temniţi, ce 'n veci în fiare zace, 

Ce n'are 'n veci pământ? 
Îl ştie filozoful ce ?n noapte, zi gândeşte, 
Ce-aţintă o ideie pe care o goneşte | 

Şi până în mormânt?
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Îl ştie cel ce sboară pe-aripile puterii ? 
In fundu-unui palat? 

ÎI ştie oari martirul în sacra sa credinţă ? 
ÎI ştie oari un scepiic la chiar a fiinţă, 

Un tânăr amorat? 

Oh! Adevărul este un caos fără seamă 
In care-orice gândire, şi cea mai fără teamă 
Ce crede că-l străbate, se întunecă în nor. 
Un caos de 'ntunerec în care s'adâncează 
Popoarele de gânduri, precum se 'nvălmăşează 
Insectele în aer şi păsări care sbor. 

Oari. acvila 'aceia ce sboară către soare, 
Şi toate celelalte popoare sburătoare 

Le lasă în urma sa, 
Pătrunde ea tăria cu agera-i pornire ?— 
Te-opreşte trufaş geniu ! Opreşte-a ta trudire, 

Opreşte râvna ta! - 

Căci crede: adevărul, gândirea omenească, 
Să-alerge mii de secoli nu poate să-l găsească, 
Nu poate să-l ajungă, el piere nălucind. 
Când ochiul minţii noastre fantoma-i chipueşte 
Şi 7n fundul ăstui caos la ea se năpusteşte, 
E 'n buzele adâncimii, stă în faţă rătăcind. 
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UN SUVENIR 

Nu, nu se uită lesne, când din copilărie 
Cinevă iubeşte precum te-am iubit eu; 

Şi blestem pe aceia care, prin viclenie, 
Mi-au amărit vieaţa şi tot amorul meu. 

Mânia mea din urmă, mândria-mi cea silită, 
Când ai şti acuma cu ce preţ le plătesc, 

Şi cât, sub faţa-mi rece, mi-e inima sdrobită, 
Tu te-ai miră poate că pociu să mai trăesc. 

Aş geme la picioare-ți, mi-aş arătă căirea! 
Dar ca să fiu vrednic în veci de-amorul tău, 

Inec durerea în mine, măcar că-mi văz pieirea 
In rana ascunsă ce-o roade-un vierme rău. 

Şi arburele, 'ntocmai, ce focul mistueşte 
Şi-i suge sucul cu *'ncetul şi pe-ascuns, — - 

Când rădăcina-i arsă, când frunza-ngălbineşte, 
Când cenuşa-i sboară, când focul l-a pătruns — 

Mai stă tot mândru încă şi capul nu îşi pleacă: 
Stă cu braţe 'ntinse zefirii înfruntând; 

Priveşte însă vântul ce-acuma o să treacă, 
Şi-o s'auzi un trosnet şi focu-i viforând.
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O CĂLĂTORIE 

Eră frumoasă seara 'n aceâ călătorie! 
Ce gânduri dulci visează, ce plan de veselie 

Işi face-un călător, 
Când intâmplarea-l duce ca să călătorească 
Cu chiar aceă fiinţă ce 'ncepe să iubească 

"Şi-i va jură amor!. 

Mult timp acum trecuse de când nu mai iubisem: 
Eram la toate rece şi harpa-mi părăsisem ; — 

Uram orice 'ntâlniam ; 

Dar cerul ne păstrează câte-o fiinţă nouă. 
Cu care ne întoarce când o arată nouă 

Sub forma ce iubiam. 

Aşă trimite roua ce udă, răcoreşte 
O floare -veştejită de-arşiţa ce-o pârleşte, 

Şi-o 'ntoarce înapoi. 
Da, pentru toată fapta-i se ţine, se păstrează 
Pe taină câte-o rouă, prin care re'nviază 

Şi plantele şi noi. 

EI totdeauna are o aură "ncropită 1 
Cu care să "'ncălzească natura amorţită 

De crudul Achilon ; 
Prin stele el dă faruri acelui ce pluteşte 
Pe valuri furioase, şi- atunci când rătăceşte, 

l-ardică pavilion. 
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II, 

Aura 1 ce îmi da vieaţă eră o răsutlare 
Numai parfum şi balsam : gândiam că printr'o floare 

Răsufiă un zefir. 
Ochi ei îmi erau fari?; sânul ei, pavilionul ; 
Eu o priviam pe dânsa ca un diadoh? tronul: 

Trăiam întrun delir! 

O să mă cerc a spune ce fel de frumuseţe 
Aveă această fecioară; — dar unde găsesc feţe!,,, 

Cătaţi în Lord Biron, 
La ovreeşti armonii: acolo se găseşte 
Portretu-unei Evreice ; — prea mult se potriveşte 

Fecioara de Sion 

Cu -tânăra-mi vergină +. Nici Eufrat, nici lordanul, 
Nici soarele cel ager ce-a înpodobit Libanul 

Nu crez să fi produs 
Mai vii ochi şi mai negri. Platanul nu păstrează 
Pieliţă mai curată ; Coranul nu visează 

Huria ce-a propus. 

Nici cu un păr mai negru, nici cu organ mai dulce ; 
O zână mai plăcută la fii ce-or să se culce; — 

In somn, — nu le poftim, 
Cine a produs-o, nu ştiu; hurie sau perie 5, 
Ştiu că gândesc la dânsa, şi simţ o bucurie: 

Eu îi zic heruvim. 

vântul. 

faruri. 

moştenitor, 4 fecioară, 

Aşă e şi în Din Poezii (1843) şi în Colecţiune de Poezii (nedatată).
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III. 

Noi începusem drumul şi mergeam spre apus. 

Se "'nchise răsăritul, şi numai câte-o rază, 

Slabă şi tremurândă, se întorceă să vază 

O urmă ce lăsase soarele ce s'a dus. 

Munţi de rubin, unde monarhul! s'ascunsese 

Ca să privească luna, în preajmă-le "ntinsese 

Doi întinşi oceani 

De purpură şi flacări, unde plutiă mulţimea 

Ostroavelor de aur. În urmă-albiă desimea 

De aburi în troiani, 

Luna, 'n convoiu de stele, se înălță pe-un cer 

Albastru, sfiicioasă, ca un monarh fecioară 

Când priimeşte sceptrul ce îi încredinţară ;— 

Astfel veniă Diana 2 să ia un emisfer. 

Goniă încet din urmă umbrele rătăcite 

Care-şi cătă azilul pe sub văi zugrăvite 
Cu felurimi de flori, 

Unde jucă zefirii. — Micosiă universul. — 

Privighetoarea nopţii-şi dregeă sub frunză viersul, 

| Plăcerea da fiori. 

Când pasările zilii pe-a nopţi deşteptau ;- 
Când se 'ntreceâ postaşii în fuga cea mai mare; 

Când munţii şi colnicii fugiau în urmă tare 
Şi când strigări în coruri pădurea spăimântau, * 

1 soarele. 

2 luna.
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Zâna-mi fugiă înainte, eu fugiam după dânsa ; 
Izbiă d'adreptul 'n mine resufletul dintr'insa. — 

De ce 'ntâi să mă mir! | 
Ea-şi întorceă adesea capul să mă privească: 
Păreă că este-o nimfă, o nimfă câmpenească, 

” Gonită de-un satir! 

  

' AUTOPSIE 

. +... 1 Joyeuse d'une main ravie 
Elle allait moissonnant les roses de lu vie, 
Beaută, plaizir, jeunesse, amour! 

V. Huco. 

Vezi tu ăşti ochi, amice, afunzi şi fără vieață 
Pe care puse moartea sigilul său de ghiaţă 

Şi 'nchise pleopa lor? 
Acum câtevă zile se luminau de-o rază, 
De-o rază ce da vieaţă în câţi puteă să-i vază. 

Şi cred că este-amor. 

Vedeţi această gură pârlită şi stricată, 
Sdrobită 'n agonie, în tortură încleştată, 

Incât- n'o poţi privi? | 
Accentu-i eră în stare un om să fericească ; 

-* Şi pe-un murind, o vorbă-i, să facă să trăească, 
Să-l facă a iubi. 

Ăst sân, în care umblă înfiorat cuțitul, 
Eră Eden deunăzi. Ar fi lăsat iubitul 

Cazan BoLrac. — Meditaţii şi Poezii. . 6
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Şi tron şi globu 'ntreg 

Pe o sferă depe dânsul, pe-o sferă de zăpadă! 

Cu un mărgean în centru. — Medici, pe-a voastră pradă 

Cuţitele se 'ntrec; 

Voi râdeţi rupând pieptul ce-acuma nu mai bate! 

Dar ştiţi sub aste sfere şi coaste sfâşiate 

Ce sfânt amor fierbeă? 

Ce palpită, zăstâmpuri, plăcere, bucurie, 

Ce vise răpitoare, ce dulce armonie, 

Ce raiuri se creă! _ 

Ştiţi voi ce cerc de tineri, frumoşi ca nişte îngeri, 

Se 'nfiorau în gânduri, se înecau în plângeri 

Privind la un buchet 

Ce: răsăriă pe pieptur-i, privind o modestie 

Ce tremură pe sânu-i, privind o simetrie 

Pe bustu-i cel parfet? 

Ştiţi voi ca ce răpire, ştiţi voi oari încântarea, 

Ştiţi voi ca ce transporturi simţiă, sorbind suflarea 

Acestui silf uşor, 

Un june ducând valţul ce braţele încurcă ? 

Văzut-o-aţi vreodată fugind înti'o mazurcă, 

| Galop, danţ sburător? 

Oh! nu striviţi zambila atunci când înfloreşte ! 

Nu cereţi, nu daţi moartea femeiei ce iubeşte, 

Femeiei de iubit! 

Nu rupeţi trandafirul pe când se colorează! 

Nu smulgeţi micşuneaua, grădini când parfumează 

Un crin când e înflorit! 

3 Aferele sânului.
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II, 

Frumoasă ca vieaţa acelui ce iubeşte, 
Frumoasă ca speranţa acelui ce trăeşte 

In raiul viitor; 
Frumoasă ca şi visul pe care-l dă plăcerea ; 
Frumoasă ca suspinul ce scapă din tăcerea 

Răpirii în amor, 

O magică putere avea a sale graţii ; 
Mişcările-i, cătarea erau electrizaţi 

Şin oameni cei mai grei. 
In ochi-i eră soarta ; pe buze-i, fericirea : 
Şi vieaţa, zeitatea, Edenul, nemurirea 

Eră *n suflarea ei. 

  

ȚIGANUL VÂNDUT 

l 

«Vai ! eri aveam soţie, aveam şi tată, mamă, 
«Aveam un copilaş ! — 

«Vieaţa-mi păreă lesne, robia-mi părea glumă, 
«Privind al meu sălaş! 

«Când trişti veniam pe noapte din munca cea în silă 
«In care ne-osândiam, 

«Şi dam o roată vetrii, oh! ne priviam cu milă, 
«Dar tot ne mângâiam ;
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«Măcar că dela muncă veniam obosiţi foarte 

«De foame şi bătăi; 

«Măcar că-adeseaoară rugam a noastră moarte, 

«Ca să scăpăm de răi. 

«Când este între-ai săi, omul îşi află mângâierea, 
«De-ar fi-oricât mâhnit ! 

«Dar când străin e omul, atunci e grea durerea 
«Şi focul îndoit !... 

II, 

«O! oameni fără lege! Stăpâni fără- mdurare 
«Cu inimă de fier ! 

«Când smulgeţi unei mume un singur fiu ce are, 
«Gândiţi atunci la cer ? | 

«Gândiţi oari la durerea ce cearcă-aceă săracă ? 

«La-acele reci sudori, 

«In care disperarea şi lacrima îi seacă, 

«La-acele cruzi fiori 

«Ce se deştept într'însa, când îşi aduce aminte 

«Că nu mai are fiu, 
«Că nu o să-l mai vază! — îi piere dinainte! — 

«| dă 'n mormânt de viu? 

«O ! când ne daţi botezul, ziceţi că suntem rude; — 

«Ziceţi că suntem fraţi !... | 

«De domnul nu. vă temeţi ? Nu ştiţi că el v'aude? 

«Gândiţi că-l înşelaţi ? 
:
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«Când vă: jucaţi cu oameni, întocmai ca cu vite, — 
«Şi ce zic!— mult mai rău!.. 

«Căci voi cătaţi de vite; sunt mult mai îngrijite ; 
«lar noi, munciţi mereu !... 

«Un cal în grajdul vostru ce îngrijire n'are ? 
«Pe-un cal câţi robi n'aţi da! 

«Ţiganul rob, sărmanul, ar fi el oare 'n stare 
«Cu-un cal a măsură ? 

+ 

II. 

«M'or fi plângând părinţii 1... De muma mea mi-e teamă 
«Că-a fi murind jelind! 

«Când îi întreabă fiu-meu : «unde e tata, mamă» 
«Oh ! cum l-or fi minţind ! 

«Când să-l mai văz odată, par'că mi-ar fi mai bine, 
«Par'caş puteă să mor!,.. . 

«Nevasta mea, săraca, a fi plângând de mine, 
<A fi murind de dor! 

«Acela ce ne vinde, nu vinde şi gândirea ; 
«Măcar că s'a tocmit 

«Pe sufletele noastre ; măcar că omenirea 
«Nemic a socotit ! 

«Şi-a râs el de-astea toate! şi-a râs el de durere 
«Pentru puţin venit !... 

«Să-i fi luat lui fiii, părinţii şi muere, — 
«Oari cum ar fi trăit?
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«O! cât ar fi mai bine să fim ca dobitoace, 

«Să nu simţim de loc 

«A noastră chinuire ! Să nu ştim ce ne face 

«Pe când în cărţi ne joc! 

IV. 

«Ce-a îi luat pe mine!... A fi 'n mai bună stare! 
«OE! rănile mă dor 

«Şi lanţul rău mă strânge! M'au strâns, cumpliţii, tare, 

«Cum aş voi să mor!... 

S 

«Vedea-va faţa-ţi, Doamne, stăpânul ce mă vinde ? 

«Copiii i-or trăi? 
«Pe neamul său păcatul oari nu se va întinde, 

«Când el nu va mai îi? 

«Oari îmi păstrezi acolo ceeace-aci-mi lipseşte ? 
«Voiu fi eu răsplătit 

«De muncile şi chinuri, la care m'osândeşte 

«Acest nelegiuit ? 

«Bagi tu de seamă, Doamne, la astă omenire, — 

«Cum merge treaba-aci ? 
«Ştiai ce am a trage, când îmi dedeşi simţire, 

«Şi ce fel voiu trăi? 

«Când îmi dedeşi vieaţă, când îmi dedeşi soţie, 

«Când tată m'ai făcut, 

«Ştiai ce-mi scrie soarta ? — Născut că-s în robie, 

«Și co să fiu vândut ?» 

p
a
z
 

IE
S.
 
a
e
:



POEZII si 

V. 

Aşă vorbiă 'ntr'o noapte, flămând 'nchis în casă, 
Țiganul cumpărat. 

Priviă gemând la lună ; dar nu puteă să iasă, 
Căci strâns eră legat. 

A doua zi stăpânul mai că se îniristuse, 
Aflând c'a păgubit 

Patrusprezece galbeni ; — atâta cumpărase 
Țiganul ce-a murit. - 

“TRĂDĂTORUL 

Vedeţi colo în umbră un om cu păr sbârlit? 
Căutătura rece, cu faţa speriată, 
Ce 'n jurul lui se uită, pare car zice: iată 
Acum or să mă prinză! Eu sunt afurisit? 

De umbra lui i-e frică; dar tut nu se căeşte, 
Vedeţi cum mişcă buza pe gura lui cea largă? 
Acuma la vreo crimă, sau la vânzări gândeşte. 
Şi nu vânzări trecute, — la altele aleargă. 

Ca pacoste s'arată: e iadul întrupat. 
Se infectează locul pe-acolo pe-unde trece; 
Pe urmă-i nu rodeşte; suflarea lui e rece: 
Se uscă, se stârpează orice a sărutat,
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„Mergi, mergi, gonit de cuget, pe calea semănată 
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Căci a muşcat adesea din a vânzării pâine; 

Căci inima-i e locul ce naşte calomnia ; | 
Căci noaptea se gândeşte la crima pentru mâine 

Căci faptele-i şi” chipul arăt neomenia. 

Il. 

Întră în viezuină-ţi! Ascunde-te-de tine! 

Te pierde în deşerturi cu iesmele spurcate ! 

Te-afundă 'n umezeală, strigoiul unde vine 

Cu umbre serbezite, cu gnome! necurate, 

Să cânte-al lor sabat! 

Fugi cu arginţii 'n mână şi pe obraz cu palme ! 
Ascunde-te de soare, ascunde-te de lume, 

Confundă a ta bârfire 'n a iadurilor larme,. 
Cu-al lui satan alături inscrie şi-al tău nume ; 

Căci locul ţi-e lăsat! 

Mergi, umbra laşităţii, la locul de mustrare! 

Mergi, Jidov rătăcite, fără pământ şi lege! 
Ce mai îngâni cuvinte ? — vezi, nu e apărare: 

ți este 'nscris păcatul; oricine te "'nţelege, — 

Mergi fără ajutor. 

E 

Fără amici şi rude şi fără locuinţă! i 
. a A 4 v j Grăbeşte-a-ţi roade banul în mâna încleştată ! 

Mergi, mergi în defăimare, în lepră umilinţă ! j   De spin neroditor! 
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Mergi, mergi pribeag şi bolnav ! Când ochii vei dechide, 
Să nu vezi decât iesme şi lilieci, şi gnome, 
Şi umbră fără corpuri; şi când îi vei închide, 
Să vezi a tale fapte, să vezi scrâşnind fantome 

De oameni ce-ai vândut! 

Etern s'auzi în juru-ţi pas rar că te goneşte! 
S'auzi murmuind râuri şi să te frigi de sete! 
Mergi, mergi până'n Tartaruri !! Acolo te priimeşte 
Al tău prieten Iuda, sugând un om pe spete, 

Cum Dante l-a văzut. 

LEPĂDATUL 

Ce! asta-ţi e morala, şi asta e-a ta lege, 
„ Să blestemi pe aceia ce zici că-ai ajutat? 

Prin facerea de bine, doctrina-ţi va să lege 
Etern într'o sclavie ce cel ce-a apucat ? 

Virtute este asta ? E facere de bine 
Să chemi un om din cale, zicând că-l] foloseşti, 
Şi-apoi să-i ceri vieața să maibă traiu de tine, 
Etern în totă lumea să-ai drept să-l ocărăşti ? 

Şi daca tu, de sineţi, împins de-a ta credinţă, 
Plăteşti o datorie, când ştii că eşti dator, 
Oare poţi tu pentru asta, în bună conştiinţă, - 
Să tragi în judecată pe cei ce-şi uit pe-a lor? 

1 iad,
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Virtutea este-o taină ce rar. se desvăleşte ; 
E chiar instinct ce naşte cu omul virtuos; 
Indeamnă a face bine, răsplată nu primeşte, 
Şi-acel ce-şi spune fapta etern, e viţios. 

Nemernic! Mai nemernic decât acel ce simte 
Un, preţ, o răsplătire în conştiinţa sa, 
Ţi-alergi bătrâna limbă, şi care etern minte, 
Ca fierea, strânsă 'n tine, în alții a vărsă. 

Pierdut nu este-acela ce încă este *n sine, 
Nici este slugă-acela ce 'ncepe cum tu zici; 
Acela este slugă ce minte ca şi tine, 
Ce cugetul şi-l vinde şi linge cum tu lingi. 

Ori care e păcatul ce-ţi face-acum mustrare ? 
Zi, care este culpa 1 ce-acuma te-a turbat? 
E cugetul tău însuşi ce-aţâţă-a ta turbare ; 
E chiar Cristos acela de care-eşti lepădat. 

Din câţi cu-a tale lacrimi, ce ai etern gătite, 
Păgâne, spune unul pe care-ai cunoscut, 
Care-a crezut, sperjure, viclenile-ţi cuvinte ; 
Şi care, până'n urmă, n'a fost şi el vândut? 

Vânzările adună-ţi, o ludă lepădate ! 
Se văd pe frunte-ţi, iată, aci s'au înfierat: 
In sarbadele pete de fulgere 'nplântate. — 
Rabdă, de poţi, oglinda ce-ţi strigă: şelerat! 2 

  

1 greşala. 

2 scelerat, ticălos.
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Ăsta e bunu-ţi nume: vânzător. Tu îl ştiai 
De când cu negri idoli, cu care ai tratat 
Vânzarea ţării, ludo, a ţării ce tu n'ai; 
Dar lumea te cunoaşte; şi d'aia ai turbat. 

Strigoi ce după moarte sugrumi pe-ăi de iubiai! 
"Dacă eră pierzare în locul ce îmbeli 1 
De ce mugiai în somnu-ţi şi te încolăciai 
Strigând : aci e raiul! Voiai să ne înşeli? 

S 

Tartuf! Viclean călugăr ! Ce 'ngâni Evangelismul? 
Nu, nu ţi-e timpul ăsta; te du de-unde-ai venit ; 
Pe buza-ţi infernală, ce spurci cristianismul ? 
Te-afundă ?n întuneric, de une ai ieşit ! 

Apostat! spune-odată ce ţi-ai făcut credința ? 
De ce te-ascunzi de lume? Ce! boala- -ţi mare leac? 
Căci ai trădat misterul ; căci ţi-ai mâncat credinţa, 
Te-ai prefăcut, ateie, din şoarec liliac. 

Te du, profită încă, mai speculă şi-acuma, 
Prilej mai iată şi-altul ca să apuci un os, 
Deschide-ţi ochii însă ; din el ecsală ciuma, 
Şi de-or mâncă şi pui-ţi, să duc la iad prinos. 

O, cât oiu să râz iară aflând depe la lume 
Că-acel cui lingi piciorul, te lupţi într'al său nume, 
Furişi te simpte ! n somnu-i că, tremurând de frică, 
Răpezi şi'n gâtu-i noaptea o ghiară de pisică ! 

  

! mânjeşti. - 
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Cu mult este mai nobil un dabitoc sălbatec, 

Ce naşte in pădure cu-al răului instinct, 

Decât un om nemernic ce'n adunare, pacinic, 

Târîndu-se tot muşcă, ca cel mai prost insect. 

Un om fără iubire, ce nu ştie ce crede, 

De astăzi să închină la-acel ce ieri huli, 

De vieaţă nu e vrednic,dar nici acel ce-l pierde, 

Onoare aşă mare nu poate dobândi: 

Un vierme e în tine, sperjur d'a treia oară! 

Iţi roade-acum rărunchii că-ai vrut să-ţi faci comoară, 

Vânzând pe vinovaţii ce ştii că n'au putere 

Ca să-ţi răspunză, gâdeo, la-ata nelegiuire. 

Acei ce vezi în somnu-ţi că vin să te sugrume, 

Sunt draci, ai tăi tovarăşi, ce sbier îţi fac sermon 1, 

Voind să-ţi ia suflarea într'al satanii nume, 

Şi dacă n'o pot face e cauza, demon, 

Că-a ta spurcată gură a dat o sărutare 
Acelor bărbaţi vrednici, ce-acum te-au oropsit; 

Şi sufletu-ţi să iasă, în neagra sa turbare, 

Pe gură-ţi nu cutează, căci este-afurisit 

lar soarele ce vine de draci ca să te scape, 

Este Cristos, sărmane, cultul cel sfânt ceresc: 

Lăsați-l pre 'el, zice, de ce-l siliți să crape ; 
Nu ştie ce-i se face! Şi dracii se 'ngrozesc. 

1 discurs, predici.    



POEZII 93 

LA ROMÂNIA 

l. 

De ce suspini, o belă brunetă despletită ? 
De ce-ţi întorci cătarea şi faţa ţi-e pălită ? 
Te ruşinezi de starea în care te-a adus 
A ta chiar frumuseţe, natura ta divină 
Şi belica ! ta frunte, şi acvila-ţi sublimă 
Ce râspândiă teroarea spre Răsărit şi- Apus ? 

„Te ruşinezi că 'n pace pierduşi cea diademă 
Ce n'a putut vreodată resbel a ţi-o luă, 
Sau plângi că-ţi vezi fiinţa ajunsă o problemă 
Şi fraţii fără milă privind pieirea ta? 

Tu fuşi cu dânşii altfel, pe când veniă cu fală, 
Triumfător în toată Europa-orientală; 
Să "'mplânte Saracinul 2 luna în continent, 
Tu singură cu spada-ţi fuşi pavăză ne'nvinsă, 
Şi ardicaşi de-alungul pe Dunărea-ţi întinsă 
Stindarde libertăţii şi crucii monument. 

Văzuşi pe frunte-ţi spinii a se "mpleti cu lauri 
Şi-aceasta-ţi fu răsplata. De sar fi apărat 
Şi Spania ca tine, Europa despre Mauri, 
Despre barbare ginte nu, nu s'ar fi călcat; 

Şi cununaşi cu glorii, trecuşi la nemurire 
Pe fii tăi aceia ce cu a ta mărire 

1 răsboinică ; 2 Turcii,
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Ştiau să-şi facă nume de-eroi în triumfări. 
Nu se cătau atuncea dezonorate-onoare 

La inemici, tiranii pizmaşi pe-a ta splendoare; 

In câmp eră onoarea, nu se cătă 'n trădări. 

Fi nu făceau atuncia comerţ mârşav cu tine; 

Nu-şi căutau aceia în gâzii tăi patroni!! 

Muriau cu spada 'n mână, căci sânge aveau în vine: 

Superbi îţi erau fii, şi ageri campioni. 

Il. 

“Frumoasă-ţi e natura, o belă Românie! 

Avută şi întinsă e vesela-ţi câmpie, 

De Dunăre udată, umbrită de Carpaţi. 
De ţi-ar fi dat norocul cât,ai dela natură, | 

De n'ai fi fost trădată de bruta impostură, 

Coreligionarii ce ai privit de fraţi, . 

Ai fi mai onorată, ca o suror mai mare, 

De rudele-ţi de-aproape, ce te nesocotesc! 

Printr'o fatalitate fuseşi greşită tare 
De te rupseşi de Roma. O, ritul cel grecesc! 

Aceasta-ţi este culpa de n'afli mângâiere | 
In sânul casei tale, în care, cu plăcere, | 

Se bucură toţi fraţii de bunul cel comun; | 

De n'afli simpatie în rude-aristocrate, | 
Ce se mândresc, s'orgolă 2 că sunt civilizate, 
Căci s'au ţinut de mână şi nu se despreun. 

i 
! nu-şi căutau patroni în gâzii tăi. 
2 şe îngâmiă, :
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Rău te-ai unit de-atuncea cu ginte-eterogene, 
Cu gintele slavone, mânjite la Fanar! 
Pe-o cale retrogradă vei merge mult alene? 
Veninul tot, în pismă, vei scurge din pahar? 

Oh ! Turcul te umilă şi ţarul te corumpe, 
Gotul cumplit te suge şi ne 'ncetat îţi rumpe, 
Furişi câte o parte din nestimaţii tăi! - 
Şi Fanariot, ciocoiul, rărunchi-ţi descompune, 

Pe fii-ţi desfrânează şi-orice costume bune, 
Orice averi morale, trădau la-ai tăi calăi! 
Și până şi'n biserici duc mâna sacrilege, 
Pe junii tăi de arme-i duc de-i tund Slavonii, 
Şi limba ta maternă ţi-o fură din colege!, 
Şi cât îţi cresc copiii ţi-i pâgăresc spionii, 

Le-ascund a ta splendoare şi belica-ţi tărie 
In catihisme falşe, ce zic că-i istorie ; 
Nu spun de Academii ce răspândiau lumini 
Şi "n statele vecine ; nu spun de căpitanii 
Neincetat în lupte ca bunii lor, Romanii, 
Cari duceau teroarea monarhilor vecini! 

Nimica despre Mircea, nimica despre Vladul 
Ce-a pus viziri în ţeapă, despre Mihai nimic, 
Ce l-a "'nzeit învinşii, nimica despre Radul, 
Nimica despre Neagul, al muzelor amic, 

  

1 şcoli,
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Ce ne lasă atâtea măreţe monumente, 

Ce ne dotă cu prese, cu condice prudente, 
Pe când Muscalii, barbari, de regi. nici că visau, 

Ce sute de volumuri făcă de se traduse, 

Şi limba ţării sale pe tron alturi puse 

Cu pacea şi dreptatea care guvernau. 

Triumfele 'n Dacia plântate pe coloane, 

Cetățile mulţime, de-a Romei legioane, 

Gigantice 'n tot locul, pe Istrul, pe Carpaţi, 

Troianele ce taie câmpii şi munţi şi Istrul 

In sus, în jos dealungul Dacia până 'n Nistrul 

Şi tablele de-aramă ce stau la Romanfi, 

Odoare de templuri, morminte, sarcofage, 

Monede şi medalii cu care te-a dotat 
Din casa părintească, ce plugul'n sus le trage . 

Pe brazdă, — toate astea, azardul le-a-aruncat! 

II. 

Tu plângi, tu plângi în doliu, o belă Românie! 
Căci fiii tăi de astăzi sunt mai denaturaţi: 

l-a prăpădit cu totul cumplita tiranie 

Prin legile molatici sunt toţi afemeiaţi! 

S'au dus Buzeşti şi Farcaşi, s'au dus Calomfireştii, 

Fustaşii, dorobanţii şi şefii lor Căpleştii : 

Biciu poartă dorobanţul pe neamui verşunat: 

Fustaşul numai este; lăncerul şi arcaşul 

Şi-atâtea alte arme: spătar, hatman, armaşul, 

Trişti, înfăşaţi în rochii, s'au şi desfiinţat.
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Ți-au stins orice putere şi fizică, morală ; . 
Dar şi-astăzi chiar viclenii tot vor a te 'nşelă, 
Spuind că toţi plămânii îţi sunt mâncaţi. de boală, 
Şi-arterele-ţi se rupe, de loc ce vei strigă ! 

Se tem şi azi tiranii de-antica ta virtute, 
De agera ta minte, de văile-ţi 'avute; 

_Să tem, căci Istoria ţi-o ştiu ei toţi de rost; 
Se tem că-a venit ziua în care zeitatea 
Trăsneşte tirania şi-acordă libertatea 
La naţiile acelea ce subjugate-au fost. 

Minciuni sunt câte-ţi spune, o belă Românie! 
Aşă cât eşti de slabă, las” părul despletit, 
Dă-ţi fiilor tăi sânul, ce-apar în letargie, 
Strigă-i pe toţi la arme, — şi dă un deminţit!! 

Fă pe tirani să afle că-o nație nu moare, 
Că-o belă fiică a Romei nu. pot să dezongare ; 
Până mai are vieaţă, se poate apără; 
Nu va ca al său nume, de-o naştere ilustră, 
Să şi-l unească 'n nume de ieri. Pe ea o mustră 
Cuget, a Romei arme, pălit (2) a mărită. 

Puţin mai ai tu sânge) dar de Lucreţă 2 sânge ; 
Fierbe când este vorba de brute siluiri ! 
Incoardă dară braţul, nu-i timpul de-a mai plânge, 
Te apără, — sau mortea în belice ? loviri. 

1 0 desminţire. —— 
2 Lucreția, model de virtute ;-3 răsboinice. 

Cezan Boniac.— Meditaţii şi Poezii. 
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ODA LA BAIA LUI ERCULE 
(MEHADIA) 
  

Izvor de vieaţă nouă şi demn de-orice cântare. 

De unde-i vine cursul cu astă fierbântare 

Licuidul gumvital ? 

Pucioasă, fier ce împrimă 'n marmură calaiul, 

Prelins din Etna este, sau Ecla-ţi ţine traiul ? 

Ce ocne de metal? 

Prin unda-ţi cea fierbinte, reîntorci tu oari din vieaţă? 

Re'ntorci puteri. din moarte? a bătrâneţii ghiaţă 

Vii tu a re'ncălzi? 

Eşti ramură din focul ce totul cârmueşte? . 

De unde-ţi iei puterea ? Ce soare te 'ncălzeşte ?. 

Ce mână te porni? 

Pe frigul lui Aheron, de caretot se teme!, 

Aduni scântei din vieaţa ce moartea: fără vreme 

Şi tineri neboliţi 
O las trecând la iaduri? Eşti poarta-eternităţii, 

La care vine omul să lege firul vieţii 
Cu vieţi din cei pieriţi ? 

Nici Baia, nici Abano, ce unda-i şerpueşte 

In şopta- armonioasă şi pacinic prăvăleşte 
Timavul linistit, 

Nu au a ta putere. Nici chiar aceă fântână 
Ce 'n Rinul lin îşi varsă prea lăudată vână, 

Unde Corol s'a mărit.: 

1 iadul.
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Când unda ta cea caldă, în colcăiri spumate, 
La obârşie-ţi fierbe cristaluri colorate 

Şi 'ntinde curcubeu, 
Intocmai ca într'acela ce curmă vijelia, 
Bolnavwn el priveşte speranţa, bucuria 

Şi chiar pe Dumnezeu. 

Puternice părinte ! în orişice schimbare 
Pe globul ăsta-ai face, păstrează-a ei izvoare 

A nu şi le slei! 
Curgi ; curgi fântână lină, cât va țineă tăria ! 
La-a vieaţa-ne cea scurtă, mai dă din vecnicia 

Ce ceru-ţi dărui! 

Bătrânului cel gârbov, ce 'n cale şovăeşte, 
Mai dăi din nou vieaţă şi sângele 'ncălzeşte, 

Şi fă-l a mai trăi! 
Fecioarei ofilite, ce patima o stinge, 
Mai dă-i vioiciunea, şi fă câţi te-or atinge 

“Puteri a dobândi ! 
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DEŞERTUL MI-E O LUME. 

Deşertul mi-e o lume, cu chipul tău de faţă; 

Şi lumea mi-e dezertă, când vrei să nu irăesc. 

In tine mi-am speranţa, în tine am vieaţă, 

Şi fără tine toate sunt negre, le urăsc; 

Dar mi-eşti etern de faţă, şi-etern sunt fericit. 

De sunt în adunare 'şi saltă veselia, 

Când danţul se răpede pe pasuri de zefir, . 

Când nimfe trec, aleargă, aleargă bucuria, 

De eşti, ori nu cu mine, te-aduce-al meu delir 

Şi eşti etern în minte-mi şi-etern sunt fericit. 

Şi atuncia, ca un geniu, ca vie zeitate, 

Cu păru-ţi cel de aur, în unde resfirat, 

Intr'o mulţime rece, faci pieptul meu a bate; 

Prin ceruri sbor atuncea, şi raiul am aflat, 

Şi mi-eşti etern de faţă, şi-etern sunt fericit; 

RUGĂCIUNEA 

l. 

Trece noaptea. Un luceafăr s'a ivit spre Orient, 
Stelele-şi pierd lumina, şi luna va să-apue. 

" Ca o femeie din somnu-i, ce mijeşte un moment, 

Răsăritul îşi revarsă, peste aburi ce se sue, 

Nişte plete aurite. 

Numai poate rândurica | 

1 Cântând, Toată păsărica
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Se spală 'n rouă oprită 
Sub frunza unde-a dormit. 

Tuciul solemnel resună, ne chiamă a ne 'nchină. 
Toată fiinţa se roagă, simţirea sa se renaşte: 
Muma îşi priveşte pruncul, oaia mielul care paşte ; 

Păsu 'ncepe a fi simţit, 

Fiara hrană a-şi cătă. 

Il. 

Dar, stăpâne : în tot locul este "nscrisă mâna ta. 
Sau“ în umbră sau în soare, sau pe stâncă sau pe unde, 
Sau pe iarbă, pe zăpadă, — pe tine-oiu întâmpină, 

In elefantul gigantic, 
Intr'un mieluşel, hienă, 

In găoace, în balenă, 

Chiar în ateul cel groaznic, 

Te explic şi te onor. 
Până mă-i trage, stăpâne, într'un alt. domen al tău, 
Până-mi vei lăsă gândirea, până când mi-i lăsă graiul, 
Până când, subit astă formă, sunt, trăesc şi-mi găsesc raiul, 

Pe eternul îl ador, — 

Mă cunosc că sunt al său. 

ELA 

Ăst soare ce mă 'ncălzeşte ; aerul cel irăitor; , 
Apa care mă adapă; pământul care mă poartă ; 
Aste timpuri ce se schimbă, fiecare roditor; “ 
Astă mare fără margini; astă noapte înstelată ; 

Vederea ce mi le-arată, - 

Auzul ce mi le spune, 
Oari, ce fiinţă spurcată 

Vreodată-a tăgăduit?
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Cum poate omul să fie, să trăească, făr' a şti 

Că este, trăeşte, simte ? — Şi dacă este, trăeşte, 

Cine l-a făcut? Ce-l ţine? Unde? Cine îl hrăneşte? 

Prin ce? Cum s'a zămislit? — 

Scepticul s'ar ameţi!... 

IV. 

Nu e nici un om, stăpâne, ce n'a avut Dumnezeu: — 

Nu pot să te înţeleagă, pentru asta n'ai un nume. 

Inţelepţii, toţi te cată : Brama, Odin, Prometeu; 

Dar ne este scurtă mintea, nu poate pătrunde 'm lume. 

Te-au aflat însă, te crede: 

Dar nu te pot înţelege, 

Căci e-adâncă a ta lege! 
Moisi, şi el te vede: 

Dar nu spune ce fel eşti. 

Zoroastru, Minos, Solon, Socrat şi cu Ciceron, 

Se mir şi ei cu plugarul ce simte tainile sale, 

Vede ne'ncetat efectul în toate muncile sale, 

Se gândesc, — unde trăeşti ? 
Dar s'opresc toţi cu Neuton. 

V. 

Stoicii cei tari şi mândri, Pitagori cum şi-ăi de 'njur; 

Democrit care îşi râde, Eraclid care ne. plânge; 

„Din Platon ce ne mângâie, până 'n crudul Epicur; — 

Luter şi Calvin, Saint-Simon; Mahomet ce cere sânge, 

Când pe-ascuns şi când pe faţă, 
Când numind, când fără nume, 

Cum că astă mare lume 

1 dimprejur.
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Are un stăpân ne 'nvaţă 
Care trebuie-a-l slăvi. 

Şi baza voinţei tale fiecare a simţit: — 
«Omul, omului să facă aceea care doreşte 
«Să-i facă şi lui iar omul». Nimeni nu tăgădueşte 

Cum că, stăpâne, ai voit 
Omul a fi fericit. 

VI. 

Unul, un miel fără pată depune la templu tău ; 
Altul, colo îţi înjunghie ecatomba cea bogată ; 
Altul, vezi că-ţi sacrifică soţia, sângele său ; — 
Şi-un caţic, taie, mănâncă prada lui cea necurată 

In faţa statuiei tale. 
Ştiu că rătăcesc părinte ; 

. Dar, vai! ce alte cuvinte 
Îl fac crud cu ale sale, 
Dacă nu iubirea ta? 

Trudele care martirii de când lumea au prădat; 
Acele-otodafe groaznici, cari îţi aprindeau creştinii, 
Răsboaiele sângeroase între creştini cu păgânii, 

N'au fost în onoarea ta? 
Stric ei, daca au stricat? 

VIL. 

De când tu liberaşi vieaţa ; de când ai făcut. pe om! 
De când, ca să te cunoască, i-ai spus marea trebuinţă, 
De când, ca să te găsească, el sfărâmă orice-atom ; 
De când mintea-i se trudeşte, ca să facă-a ta voinţă - 

*Intr'o pasăre ce sboară, | 
Intr'un fenomen departe, 
Intr'un fum ce se împarte,



104 CEZAR BOLIAC ? 

Chiar în victima ce-omoară, 

De-atunci oare-ai măsurat, 

Stăpâne, din aste neamuri, care mai mult te-a mărit ! 

Dar ţi-au dat schiloade forme! dar te micşoră'n ţermonii!; 

Cultul lor eră onoare, sbieretele lor, armonii! 

Credeă că te-a 'ndatorat 

Cu-o cruzime de 'ngrozit. 

VIII. 

Tu vei primi deopotrivă şi pe-ăl rău ca şi pe-ăl bun; 

Tu ai lăsat în om însuşi pe om cin' să pedepsească, 

Cine să-i facă mustrare şi cine să-l pedepsească : — 

Ăst stăpân ce-ai pus în mine 
Fără clipă privegează: 
E-aci blând, aci turbează, — 

Când mă depărtez de tine, 

Mă întoarce înapoi. | 

Şi când sunt fără păcate, când de rele sunt plătit, 
El atuncia mă liberă şi sânul tău mă primeşte: — 

De tot ce-am făcut aicea, unde voia-ţi m'osândeşte, 

La ora mea de apoi, 

Sunt curat cum am venit, 

IX. 

Eu nu te-am crezut, părinte, cu slăbiciuni omeneşti: — 

Nici de lemne, nici de piatră, nici în mantelă albastră, 

Nici pe acvilă călare, nici pe nori.că te-odineşti, — 

Slabe simboluri ce naşte mintea mărginită-a noastră! 

Le-am disprețuit pe toate, 

N'am hotărit locuinţa-ţi, 

N'am crezut că ştiu voinţa-ţi, 
N'am crezut că daruri poate 

  

1 ceremonii. ,
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Pe tine a 'nduplecă. 
Şi ce daruri avem, Doamne, care să putem să-ţi dăm? 
Tămâie ? sânge sau aur?— Orice-avem e dela tine,.— 
lartă, Doamne, pe aceia care se privesc pe sine, 

Şi voesc a-ţi aplică” 
Slăbiciuni ce noi purtăm! 

Ă. 

lartă pe toţi deopotrivă: şi pe cel ce te va om, 
Şi pe cel ce te va şarpe, şi pe cel ce te va soare; 
Pe cel ce te mărgineşte întrun fel sau un atom ; 
Pe cel care, ca să-ţi placă, se porneşte să omoare 

Pe cel ce cu bani în mână 
Vine să te mituească! 
Pe cel ce va să zidească 
Un templu unde te mână, 

„_ Şi-a-ţi da pravili ei cutez! 
Pe cei ce-au a tale daruri şi-ţi mai cer şi-alt ajutor, 
lartă pe cel ce se roagă să-i ajuţi, când face crime ; 
Pe ateul ce te'nbală 1, blestemă a ia asprime ! — 

O! ăst blestem este: crez * 
In eternul Creator! 

XI. 

Când durerea ne găteşte fericiri nouă-a gustă ; 
Când lenea nu ne dă hrana, sau când sub tirani “ne-apasă ; 
Când cugetul ne trudeşte ; când pisma ne-a revoltă: 
Vrând ca să scăpăm de toate câte aci ne apasă, 

Atunci alergăm la tine: 
Unii rog, alţii blesteamă — 
Te, gonesc, alţii te chiamă ; 

DI 
1 mânjeşte. |
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Căci nu ştiu cum e mai bine, 

Şi le trebuie-ajutor ! 

Când cugetul se mânie, unde putem alergă? . 
Atunci, zăpăciţi, stăpâne, te căutăm şi dăm năvală; 
Te cheniăm ca să dai pacea 'n ăst demon ce se răscoală;— 

Când n'am crede-un creator, 

Atunci nu l-am blestemă. 

XII. 

lartă, Doamne, deopotrivă pe tot neamul omenesc! 

Pe tiranii ce turbează, când încep ca să bea sânge! 

Care, orbi 'n a lor turbare, sug pe-acei ce se smeresc, 

Şi sburlez ca nişte fiare, când privesc pe cei ce plânge. 

__lartă-un preot ce te vinde! 
Pe-ăi de-şi uită datoria ; 

Pe-ăi de 'ncurajez sclavia ; 

Pe cel care se întinde 

Să ia hrana-ălui sărac ! 
Pe cel ce nedreptăţeşte, ca şi pe-ăl nedreptăţit 

lartă pe-ăl de 'ncurajează crimele cele spurcate ! 

Pe celce se veseleşte deun rău ce altul pate! 

Pe cel care,-după plac, 

Dă dreptate la-ăl greşit. 

XIII. 

lartă pe cel ce în umbră a 'nfipt fier omoritor! 

„Pe cel care, orb de glorii, chiar pe fraţii săi striveşte ; 

Pe cel ce îşi smulge însuşi vieaţa care ţi-e dator; 

Pe cel ce cumpără, vinde omul care îi robeşte ; 

Pe cel care ce supune; 
Pe cel care linguşeşte; 

Pe cel care să târaşte;
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Ca pe cel cu fapte bune 
Ca pe cei folositor ! 

Pe spionul ce-şi dă fraţii gâzii ce I-a cumpărat ; 
Pe cei ce-şi blestem copiii; pe cei ce-şi îmbal părinţii; 
Pe cei care, beţi de pofte, îşi rod vieaţa lor cu dinţii ; — 

Laşi ce-au calomniat, 

Şi mârşavul trădător! 

SCHITUL 

Acum €e miezul nopții, şi. tuciul, deşteptat, 
Loveşte şi resună din "'nalta-i locuinţă, 
Ca glasul ce porneşte o oaste în biruință, 
Şi n munţi, din stâncă în stâncă, eco l-a repetat. 

Şi preajmile 'n departe parc'ar spăimântă: 
Par'c'a sosit şi ora d'a doua înviere; 
Par'că se înalţă tronul, la care ni se cere 
Şi cugetul şi fapta resplată a-şi cătă. 

Ca suflete întocmai când strigă Mihail; 
Ca umbre, căror moartea. locaşul le arată; 
Ca oaste ce se cearcă de este 'n veci tot gata ; 
Ca emigraţi ce află că-i chem de prin exil, 

Pe sute de potece bătute ne 'ncetat 
De grei sandali negri ce 'n nopți fără de stele, 
In zile fără soare, pe lapoviţe grele, 
Pe vijelii, pe vifori, de loc n'au pregetat, —.
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Se mişc prin întuneric părinţii singuriţi, 

Mai negri decât noaptea, mai vechi decât stejarii, 

Cu pletele ca blana pe care 'nbracă arii, 

De privigheri şi posturi neîncetat slăbiţi. 

Şi când luceşte-un fulger pe câţivă gârbovi, orbi, 

“Al căror sânge "'nghiaţă în vinele slăbite, 

Se văd jucând pe raze acele barbe-albite, 

Ca fulgii unei ierne pe penele de corb. 

Orbiţi de bătrâneţe, slăbiţi de-al rugii jug, 

Se leagăn în toege, căci mai le-au trecut seara; — 

Sunt grei ca şi pământul, şi galbeni ca şi ceara 

Ce luminează groapa de morţi fără cosciug. 

Se mişe încet 'spre centrul în care e 'nălţat 

Un templu-a cărui cruce de nori se rugineşte, 

Precum se roade piatra-i de plânsul ce pisteşte 

Din fruntea încreţită a celui genuchiat. 

Nimic nu îi conduce spre templul înegrit, 

Nimic, decât o lampă ce par'că licurează 

In fundul monastirii, precum ne luminează 

O rază de speranţă, când sufletu-i mâhnit, 

«Fraţi, vom muri !» şopteşte pământu 'm preajma lor; 

«Vom muri!» răspund pacinic, în loc de salutare; 

«Vom muri!» se "'ngână şi mai în depărtare, 

Şi moartea se urează ca un ceresc favor. 

Sprânceana lor ascunde o pleopă ce-a secat 

Privind icoana morţii în hârca cea uscată, 

Ca sălcii plângătoare o piatră îngheţată, 

Sub care focul, vieaţa, speranţa a 'ncetat. 
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Dar însă-a lor speranţă e vie ca Christos; 
E verde ca tulpina, a cării crăci pârlite 
Se 'ncarcă în răiezul iernii de scuţurile-albite, 

_ Când mâna-eternităţii vieaţa-i dă. din jos. 

Aşă se hrănesc şi ei de mana cea din cer; 
Aşă credinţa vine pe-ascuns de îi nutreşte, 
Pe când asprimea rugii şi postul îi slăbeşte 
In lunga lor veghere pe un toiag de fier. 

Şi tânărul acela ce 'ntreagă vieaţa sa 
In ast locaş petrece în trudă, pocăință; 
Ce a crescut în rugă, în posturi, umilinţă, 
Şi ma avut prilejul. de rele-a se 'mbătă, — 

Ca şi bătrânul care în crime-i obosit, 
S'adun să-şi ia resplata ; căci nu e osebire: |, 
Mântuitorul lumii, în marea sa iubire, 
Primeşte pe-ăl din urmă -ca pe-ă! întâi-venit, 

S'adun ca să se roage de Tatăl Creator : 
A uşură ţărâna la ginte reposate, 
La mii de generaţii de lume uevisate, 
Cu care 'ngroaşă globul sărmanul muritor. 

O! generaţii care strate, strate se întind 
Pe stratele învechite, ca undele de valuri | 
Ce se adun din vâriuri, se prevălesc din maluri, 
Se 'ntind pe oceanuri, vechi valuri cotropind.: 

O! pentru generaţii ce trec neîncetat 
Pe ăst ţinut de doliu, cum trec 'şi nişte turme 
De oi fără putere -etern pe aceleaşi urme, 
Ce turmele trecute, trecând, au însemnat.
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Acum sunt toţi în strane ca în mormântul lor. 

Ochiu 'n pământ aţintă trufia pieritoare 

Şi mintea-le se "nalţă la vieaţa viitoare, 

Unde şi-au pus comoara prin rugă şi amor. 

Moisi, Isaia, Daniil se deştept; 

Ai'lui lehova preoţi ce-au profetat în lume, 

Ce-a fost şi ce-a să fie, — al mântuirii nume, — 

Le strig ca din morminte. la câţi vreun bine-aştept. 

Asculţi tu oare Doamne, de unde locueşti, 

Cum s'urcă cu tămâia un: Doamne milueşte? 

Pe-ăşti gârbovi care-ţi strigă un: acuma slobozeşte, 

Îi ţii să vază lumea cum ei s'o mântueşti ? 

Trei mii de ani mai bine, stăpâne,au trecut, 

De când aceste imnuri, în trista armonie, 

Inalţă omenirea, s'aline-a ta mânie, 

S'o mântueşti de Răul cel voia-ţi a făcut! 

Ai hotărît tu, Doamne, sfârşit la ura ta? 

Vre-un Hanaan ne-aşteaptă sau a Sodomii soartă? 

Mai e vreo cercare la-a fericirii poartă? 

Mai sunt cutremuri. groaze, până te-i arătă? 

O! mintea mea se pierde, cu cât o duc mai sus! 

Se pierde 'n mii de gânduri, ca urma 'n labirinte, 

Ca ruga şi ca plânsul vărsate pe morminte ; 

Se pierde ca tămâia pe vânturi de apus! 

. 1 

Se pierde, se-adâncează înti”un deşert noptos; 

Se pierde să strebată voinţa-ți, vecinicia, 

Ca acvila ce-aleargă să măsure tăria, 

Şi-orbită în lumină, se prevăleşte 'n jos. 

PND SN  
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GUGETARE 

Etern aceleaşi patimi pe ăst pământ hulit! 
Etern aceeaş luptă, etern aceleaşi trude! 
Şi omul vine vesel la jugul unde-aude 
Gemând împovoratul, sub sarcina-i sdrobit. 

Ca şi milionarul, aşă şi-un cerşător, 
Se plâng de-a lor vieaţă, de-a lor nemulţumire ; 
Ca şi un sclav ce geme în fiare, asuprire, 
Aşă şi concheranii! se plâng de soarta lor. 

Şi unde este bunul de-aici depe pământ? 1 
Unde-l cătaţi, prieteni ? în lupte sângeroase? 
Saraiuri destătate ? In biruinţi pompoase? 
In inventări măreţe, pe-al fantaziei vânt? 

Cătaţi de moştenire Flofelul d'invaliți 2 
Panteon, Piramidă, de-un Sardanapal soartă 2 ? — 
Oricare vă-a fi ţinţa, a fericirii poartă 
E dincolo de vieaţă, — şi-acolo vă gândiţi. 

Egalitate, pace şi oricâte dorim ; 
Frăţie, libertate şi toate-aste cuvinte 
“Fără 'nţeles, deşarte, cu care omu-şi minte 
Dorinţele şi patimi, — acolo ie găsim ! 

Socrat ce află raiul, Columb şi Galileu, 
Cezar şi Bunaparte avură:amară vieaţă, 
Ca cel care cerşaşte şi viforul înghiaţă, 
Ca sclavul care geme, uitat de Dumnezeu! 

  

1 cuceritorii, 2 soarta unui Sardanapal.
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Egalitate-aicea e numai în dureri ; 

Pe cea adevărată mormântul o vesteşte, 

Unind pe animale cu om şi-orice trăeşte, 

Şi contundând săracul cu putredul de-averi. 

Ce s'a făcut virtutea lui Lafaet de ieri ? 

A lui Rotşild avere? a lui Ruso gândire 2— 

Cătaţi-le ţărâna !— aflaţi vreo osebire ? 

Oari pe Traiani cunoaşteţi: din Neroni sau Tiberi? 

Dar au lăsat un nume! — şi ce le pasă lor! 

Mai simt ei oari acuma a noastre comparații ? 

Mai simt ei vreo plăcere la-atâtea veneraţii ? 

De onorăm ăst nume, sau e îngrozitor? 

  

4 

EPISTOLA 

La D.K.A.K. 

Ei, prietene, ia spune-mi din voiaj ce ne-ai adus, 

Au în ţară-ţi tot acelaş te-ai intors, precum te-ai dus ? 

Ai adus vreo mantelică, vreo lornietă, vreun lornion ? 

Invăţăt-ai să-ţi faci haine dup'al Franţii frumos ton! ? 

Franţuzeşte învăţat-ai cârlionţi să-ţi învârteşti ? N 

Şi, â/ imbesil, crăvata mai cu gras? să potriveşti ? 

Invăţat-ai aceă sticlă întrun ochiu a o incă, . 

A ochiă îrumos pe dame şi 'n caleaşcă a şedea ? 

invăţat-ai de se cade deodată a intră 

In salonul unde-i cercul, sau de trebuie-a cătă 

Alte uşi mai indirecte, şi-aci, făr' a te simţi 

Adunarea, cu încetul, să te vază a zâmbi ? 

Invăţat-ai de se cade sau de nu a salută 

La intrare, la ieşire, — pălăria a-ţi fură ? 

  

1 bon ton, 2 cu grăţie. 
.
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Ştii, intrând la vreo damă, când mânuşi va fi purtând, 

Cum să ceri ca o pisică, şi abiă din ochi rugând 

Mânuşiţa să-şi golească şi apoi a 'naintă 

Cu-o strânsoare lin simțită frumos a i-o sărută ?: 

Dar când vei vorbi cu dânsa, învăţat-ai. cum să stai, 

Cum să joci prin geană ochii şi ca ce mirosIsă ai? — 
Pieptul trebui scos afară, dosul dat mai înapoi: 

Piciorul drept înainte, şi pe-ăl stâng să-l încovoi. 

Pălăria 'n mâna stângă, mâna dreaptă 'ntr'un buton?; —: 
Astea, crez, vor exersate până-a nu intră 'n salon. 

Ai băgat şi tu de seamă, când cu dama vei mâncă, 

Cum s'o îndopi pe tot minutul, asiefa? a-i schimbă, 
Cum să-i torni şi vin şi apă spre a nu se osteni 

Şi cu toată înbucătura, s'o întrebi cum se mulţumi? 

Cea de ginfilom deviză ştii acum a contbină 

Şi pe viziera voastră câte creste a săpâ ?. 

Ştii ce însemnează: nouă, şapte, şase, cinci şi trei? 

Ştii când trebuie piezişe şi când drepte să le închei? 

Dar coroana de deasupra, când va îi de prinţ, câţi colţi 

O să dibă? Dar de ducă, de baroni, de conți, viconţi? 

Cu un cuvânt, spune-mi: fonul, heraldica-ai învăţat 

In această lungă cale pe pământ civilizat ? 

Aş! dar eşti tu om de aceia ? — Mie-mi pare. că te-auz 

Făcând pasuri mari prin t casă, când pe gânduri, când comfuz, 

Să-mi spui că-are Englitera maşini, prăvili5 şi-ăst venit ; 

Canaluri, drumuri curate şi comerciul înflorit. 

O să-mi spui că-au instituturi, şcoli şi făbrici, n'au censuri, 

Şi că toţi muncesc pe-acolo, nu se plimbă în trăsuri, 

O să-mi spui cum că în Franţa iată ce s'a mai ivit; 

Şi că 'n Camera d'acolo, iată ce s'a mai vorbit; 

Cum că sunt ţăranii noştri asupriţi şi ne 'nvăţaţi 

Şi că nici că au să fie ocrotiţi sau apărâţi. 

i parfum, 2 nasture, 8 fariurie, + în original p'in, 5 legi. 

Cezan Bocrac. — Meditaţii şi Poezii. 8
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Că subt ăşti arendaşi jidovi şi subt otcârmuitori 

Gem, precum gemeau şi servii subt toiege de tretori. 

Şi-o să te aprinzi cu "ncetul, să te-ntinzi la ăst cuvânt, 

Să posteşti deşarte vorbe, să asvârli cuvinte "n vânt; 

Că-ar fi adică mijloace şi ei vieaţa a-şi vedeă, 

Neamul boeresc să scază, privilegiul a cădeă: 

S'avem legi şi şcoli ca lumea, şi teatru, şi tipar, 

“Să "nceteze şi-astă boală de paharnic, de pitar, 

Voi sunteţi de vrajbă oameni, toţi sunteţi din Câmpineni ; 

Voi aţi merită, grămadă, s'o porniţi la Mărgineni. 

Astea-s vorbe de un nobil? Ai tu şânge boieresc? 

Tu pare că-ai fi opincă: eşti. din neamul românesc ! 

Auzi că să aibă drepturi un mojic, un opincară 

Rumânoiul dela ţară, muncitorul, — un plugar'! 

Mâine-i zice că se cade şi în Cameră să-l bagi, 

Şi să şează cu boierii când vorbesc despre iobagi! 

Tu, de-ai fi precum se cade, ca cocon, şi ca boier 

Erâ să aibi stare astăzi şi poate şi minister. . 

Fuşi comandir în oştire; întâi avuşi escadron 

Şi întâi, şi mai la urmă, tu umblai tot cu cuvânt 

Să înveţi pe! soldat s/ujba : nici o coastă nu i-ai frânt, 

Nu i-ai deslipit ureche, m'ai scos ochi, de păr n'ai tras, 

Nici măcar cu bobârnace nu l-ai ciocănit în nas. 

Un ostaş, când va să bată, nu dă douăzeci şi cinci; 

Strigă : Toţi undr-ofiţerii! daţi până veţi da pe? brânci 

Soldatului mâncă-i hrana, leafa; nu-i da nici mondir; 

Dă-i de muncă, dă-i bătaie, de eşti sdravăn comandir. 

Numai munca şi bătaia ţine "n frâu pe? un soldat; 

Cât îl ţii flămând -şi "n muncă, nu te temi de revoliat. 

Fuşi ispravnic la Brăila, la un port cel mai frumos ; 

Favorat şi plătit bine,.cu speranţe spre folos; 

  

1 unter-officieren, subofiferii. 

1, 2, 3 în original pă.
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Dar şi-aci tot îndărătnic: Tu vreai a administră 

După cum rezonul cere, după conştiinţa ta. 
Dă la dracu conştiinţa şi te-apucă de câştig! — N 
Lasă-te de propagandă, lasă-te de cei ce strig. 

Ce-aveai tu, daca ţăranul, de-arendaş năpăstuit, 

L'a inşelat neguţătorul şi ciocoiul l-a căznit ; 

Că nu mai are opincă, n'o să aibă ce mâncă, — 

Vino-ţi, omule, 'n simţire! Asta nu e treaba ta. 

Nu-i aicea stăpânire? Nu sunt prăvili? Nu e domn? 

Nu e ţara o grădină? Eu mă mir cum tu mai somn; 

Culcă-te şi dorii în pace subt aceşti frumoşi tufani, 

Lasă-ţi punga-a sta deschisă ; căci acuma plouă bani, 

Cum ploă cârnaţi odată ; starea-ţi faci din lucru mic; 

Astăzi e tot meşteşugul: să ştii să nu faci nimic. 

Ce-aveai tu s'opreşti podvada, să nu laşi pe negustori 

Să mănânce săptămâna proştilor de muncitori, 

Să strici vechile-obiceiuri, să pui a da îndoit 

Câţi au jefuit opinca? — Eşti un om nesocotit. 

Voi sunteţi vrăjmaşi ai ţării şi-ai neamului boieresc; 

Vreţi să mojiciţi noblețea cinstită pe! cal domnesc. 

Voi v'aţi pus să stricaţi lumea şi să spuneţi la ţăran 
Că e şi el om în lume, deopotrivă cu un ban; 
Voi şi barbe vechi, lăsate prin timpi, epoci... dar, să tac; 
Căci aveţi naturi ciudate ; cele bune -nu vă plac. 

Ce-atâta nemulţumire ! Ce huliţi ! Ce tot strigaţi! 
N'aţi avut chiverniseală ? Nu sunteţi înaintați ? 

“Care” alţi, atât de tineri, ca voi au înaintat? 
Ce voiţi să fiţi? la spuneţi — Nemulţumitor! ingrat ! 
Vreţi să fiţi tot cu -cordonuri? Domni voiţi să fiţi aleşi? — 
Dar, să mai vorbim greceşte ca să nu fim înţeleşi : 

  

1 în original pă.
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Ti! l'esi telis ma ginis afendis ? 0, X0! 0 xo ! 

Alos ta gini afendis, alos. To ksero ego A, 

Dar, destul vorbii în pilde; să-i lăsăm la Dumnezeu 

O să schimb acuma tonul; ăsta nu e felui meu. 

Tu erai profet odată: îmi spuneai că-ăşti montaniari, 

Când li se va scoate masca, o să văz că sunt muşari. 

Ce ciuidată combinare! Se şopti că'n minister 

O să fie o schimbare, şi că pân' la vistier 

O să se împarţă ranguri, şi, iată-i, plecaţi în jos, 

Toţi se leapăd de-opincă ca alţi Petre de Christos. 

Mi-a pierit orice speranţă, stricaţi suntem foarte rău ; 

Nu-i Obştească adunare, de când nu e unchiul tău. 

Publica părere? încă până-acum nu s'a format; 

Pilde nu sunt, tipar nu e, obiceiul e stricat. 

Ce speranţă de 'ndreptare putem oare aşteptă ? 

Să privim la ruinare ? Trebuie-a ne deşteptă. 

Să găsim şi noi vreo armă; sau, cel puţin, un azil. 

Ce ne îngrozim atâta de-o gonire, de-un exil ? 

Ce e astă amuţire? Până când să lăudăm | 

Tot ceeace nu ne place? Până când să nenşelăm ? 

Cel puţin o faptă bună să 'ncetăm a defăimă ; 

Să 'ncetăm a întrebă pe-alţii ce 'e bine-a lăudă. 

Să învăţăm a fi ai noştri ;- să învăţăm a ne, gândi; — 

O să pierdem, o să pierdem, până. când vom izbândi. 

Să păşim şi noi cu lumea ; avem timpul ajutor. 

Să ştim, cel puţin, a-zice: ăsta-i bun judecător, 

Ăsta este bun ministru, ăsta-i bun de deputat, 

Ăsta poate-o fi profesor, şi-ăstălalt un avocat. 

S
x
 

  

  

1 Aceste vorbe sunt zise de consulul Minciaki, care prezidă la făcerea 

Regulamentului Organic (Boliac). 

2 opinia publică.
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Până când, tot din grămadă, o să tragem la noroc? 

Până când, ca în băjenii, să n'aflăm al nostru loc? 

Până când ce a fost tata, să fiu şi eu neapărat? - 

Dacă tata îu de treabă, şi eu sunt un om stricat,. 

Daca tata, din potrivă, fu om rău şi ticălos, 

Şi eu am capacitate, pot fi ţării de folos; 
Numai pentru astă vină, că el n'a înaintat, 

Trebuie ca eu din locu-mi să fiu astăzi depărtat? 

Sau, daca al meu părinte, printr'un chip particular, 

A putut să înainteze subt un domn dela Fanar, 

Oare eu, care atuncea încă nu eram născut, 

Am a lui îndemânare? Pentru toate sunt făcut? 

Ce sunt aste ranguri multe, care nu se mai sfârşesc: 

Conţipist, pitar şi-atâtea care mai nu le brodesc: 

Văz că ies câte o mie pe! tot anu 'n sărbători, 

Şi, de ne-i aveă vreunul, nu poţi nici să te însori. 

E o boală lipicioasă ce s'a întins între Români, 

Mai rău şi decât holera; face oamenii păgâni. 
Să despoaie ziua "n uliţi, părinţii omor pe fii | 

Ca să moştenească banii, — taxa unei serdării: 

Un serdar, măcar la groapă, decât vieaţă fără rang! 

Să-i şopteşti că-l faci paharnic şi îşi pune “muma în ştreang. 

Care oare e onoarea celor ce se poreclesc? 

Nu mai ştii nici cum îi chiamă; nu ştii cum să-iscălesc. 

Aci-i zic pitar, paharnic, — mâine agă sau clucer ; 

leri ştiai că-i zic 'postelnic şi-acum îi zic vistier. 

Nu mai spuiu de-al nostru Apolon ce strigă: sunt în zadar, 

Slăbiciuni sunt aste ranguri, şi acuma e pifar. 

Nu-ţi vorbesc de-atâţi profesori ce virtutea tâlcuesc, 

Şi apoi declar, din suflet, fără rang că nu slujesc. 

Ce mă pune în mirare, este numai un bărbat 

Care-l ştiu că este tare, nu e nicidecum stricat, 

Care-avi şi cutezarea a trimite înapoi 

Rangul ce îi oferiră, fără-a-l cere ca-alţi ciocoi, 

! în original pă. | NE
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Ce declară simtimente şi virtuţi de un Caton 

Şi s'arată, întru toate, democrat de-ai lui Platon, — - 

Se 'mbătă şi el deodată de ăst otrăvit nectar 

AL tiranilor ? Ce dracu! — văz că şi el e serdar. 
Ce sunt aste lungi cordonuri? Aste cruci plântate 'n piept? 
Toţi sunt oare de vânzare? — maş voi să fiu nedrept — 

Ei de sine își pun cruce, sau de alţi-i la mezat? 

Sau spre a li se şti preţul, de stăpâni s'au înfierat? 

Pentrucă văz osebire ; nu sunt, toate tot un fel: 

Una mică, alta mare, şi-altele nici într'un fel, — 

Cu coroni încolţorate. — Aş dori acum să ştiu, 

Ăştia ce-atât le poartă, ce "nsemnează crucea ştiu? 

Ştiu ei pentru ce o poartă? ştiu 'ei cât o pângăresc? 

Ştiu ce mare este crucea şi cum o nimicnicesc? 

Ştiu că cel ce poartă crucea e apostol, mucenic, 

Cavaler al libertăţii ? — Mai staţi oameni de nimic! 

Odată erâ şi crucea simbol sfânt, simbol frumos ; 

Dar acuma, cine-o poartă, este luda lui Christos. 
Cine ia acuma crucea ? Cel ce ştie sugrumă ; 

Sau acel ce 'n câmpul vrajbii mai mulţi oameni va trădă. 

Dar acei ce primesc semne depe la mai mulţi tirani; 

Care, «pentru» şi-«n potrivă» sunt la cei dintâi tâlhari, 

Astora ce-am zice oară! — De vânzare sau vânduți ? 

Şi, la care dintre dânşii? Unuia, sau la mai mulţi? 

Cată orice stat să aibă un mijloc a resplăti 

Şi, din contra, iar să aibă altele a pedepsi; 

Insă trebuie gândire, spre a nu se profană 

Nici pedeapsa, nici resplata ; trebuie a combină 

Ca şi una şi ceailaltă să poată contribui 
Oarecum ca să mai dreagă pe acel ce le-a primi. 

Orice premiu de răsplată e căzut, e profanat, 
Când sa dat acelor oameni care nu l-ar merită. 

„Idealul întrun premiu în veci -preţurile a dat: . 

Dafinii sunt buruiane când nu ştii cin' i-a purtat.
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Se cuvine şi pedeapsa tot aşă a cumpăni, 

Ca să fie cât şi vina; trebuie a gândi 
Ca pedeapsa să servească oarecum a corijă, 

A mai îndreptă morala, nu a o mai degradă. 

In aceste argumente două neamuri izbutesc: 

America pedepseşte şi Englezii resplătesc. 

Insă nici un stat ca-al nostru n'a ştiut a se gândi 

Cum să-şi strice el poporul. — Oare nu ne vom trezi! 

Cel ce a furat găina e tot astfel pedepsit 

Ca şi cel ce tâlhăreşte toată vieaţa nelipsit. 

Cei ce-au jupuit poporul sunt tot astfel resplătiţi 

"Ca şi cei ce-au servit ţării şi-au ştiut a fi iubiţi. 

Sau, mai bine, chiar din contra, cei oneşti sunt exilați, 

Şi tâlharii 'n capul ţării onoraţi şi lăudaţi. 

Când ating această coardă, să -mă crezi, mă revoltez; 

Şi când văz că-aşă-o să meargă, simţ că mă înfiorez. 

Inţeleg că-ar fi- mai bine să fiu cevă mai sceptic, 

Să mă îndoesc de toate şi să nu mai văz nimic. — 
Un ştiu şi eu! sau ce-mi pasă! să fie tot ce răspunz 
La oricare întrebare, pentru 'ori şi ce abuz, 

Să mă închiz în vreo casă, şi, pe gânduri rătăcind, 

Să stau cu-un poet în mână când dormind şi când citind: 

Pe-o hârtie poleită fapte mari să născocesc, 
Să scriu imnuri, dedicaţii la cei ce ne stăpânesc. 

Să fac o apologie, să scriu un panigiric 
Acestor pitici gigantici şi la-alţi oameni de nimic. 
Dar ce faci când ai un dimon care vine a-ţi strigă 

Că prin rău se scoate răul, că nu trebuie a arătă 
Viţiul nici în părinte, că-ai nevoie să goneşti 
De aproape criminalul, eşti silit ca să izbeşti 

Pe tâlhar deadrept în faţă; cum că, pentru un boier 

Nu e altă îndreptare decât un Robespier? 
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Viu să mă deschiz la tine; — poate că e un blestem!— 

O ideie ce mă roade, şi, aceea ce mă tem, | 

Este frica cum că în vieaţă-mi n'o să văz a-şi răsbună 

Aste trupe dezarmate! N'o să văz. a se 'nchină. 

Capetele pângărite la opinci de muncitor; - 

N'o să văz săteanul nostru a-şi fi el legiuitor! 

Credinţa mea îmi spune că-ăst timp ne va veni; 

Dar, până atuncea, oare, voiu puteă. şi eu trăi? 

Nu cumvă va fi târzie ca Mesia! ce-aşteptăm? 

Nu cumvă ne minte răul, ca să facă să-l răbdăm? — 

Fie, căci până atuncea misia mi-o împlinesc: 

Până când n'oiu luă fierul, pana mea nu-mi părăsesc. 

REFLECŢIE 

O, câte trebuinţe chiar omul şi le face, 

Pismaşi pe sine însuşi, se lasă-a se târi 

De patimi şi de pofte, îşi vinde a sa pace 
Şi-aleargă el de sine sub jug a se vâri. 

"In veci fără simţire, trăesc ca dobitoace, 

Stăpâni îşi cată singuri, le zic că sunt păstori; 

"Ca vita fără voie la glasul lor se 'ntoarce, 

Şi gem, se 'mpovărează, sunt aspri protectori. 

1 Vezi loan evangelistul, 14-15.
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Găsesc de fericire sub jug ca să târască; 
Genuchii lor să 'nmoaie şi capul le-e plecat. 
Şi oricare povară sunt gata să primească ; 
Se 'ntrec, sărut piciorul ce simt că i-a călcat. 

Se bucur şi sunt veseli, când capăt vreo poruncă ; 
Şi. mândri de onoarea că sunt deosebiți, 
Alerg, cu mare îală, şin valuri se aruncă ; 
Îşi uită-a lor fiinţă la câte-s porunciţi. 

La slujbe ruşinoase se 'ntrec să le "mplinească 
Şi faptele cu fală ca merite: îşi spun, 
Şi tremur. ca stăpânul să nu îşi necăjească. 
Şi liberându-l pe-altu s'aleagă mai de bun. 

Ce dulce e vieaţa acelui ce trăeşte 
Stăpân pe sine însuşi, şi nu-e-al nimănui, 
Se bucură de toate şi toate îi prieşte ; 
Natura, universul, întregi sunt ale lui. , 

„lar trisă este starea acelui ce se yede 
Legat, că nu mai poate de sine-a dispoză ; 
Maşină fără suflet, nici ştie, nici prevede 
De-i dreaptă aceâ lege ce vin a-i impoză. 

Şi dacă vreodată simţirea-i se desghcaţă, 
Îi cere socoteală de câte a făcut; 
Sau va şi el odată să schimbe astă vieaţă, 
Un glas din iad răsună, îi strigă: eşti vândut!
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Departe toate astea! In turme ei trăească, 

Cu : pielea şi cu vieaţa tiranii a-şi hrăni ; 

Eu crez în libertate, şi ea mă cârmuească, 

Nu-mi trebuie protector în lanţ a m'ocroti. 

Departe astă vieaţă de omul cel ce simte, 

Rămâie pentru-acela născut automat, 

Ce n'are-inteligenţă, nici poate da cuvinte! 

Spre ce veni în lume, spre ce fu întrupat. 

Ce e aceă onoare ce tremur a o pierde 
La micele capriţe a unui îngâmfat 

Stăpân ce îi sugrumă, şi ne 'ncetat îi crede 

Născuţi pentru serviciu, la câte a visat? 

Ce este acel aur, din care-şi fac podoaba, 

Spre fala unui mândru despot ce le-a luat 
Şi sufletul şi mintea, şi le-a depus otrava 

Ce-omoară-inteligenţa ce cerul le-a lăsat? 

Acel ce'n sărăcie nu poate să trăească, 

El sclav a fost să fie şi sclav etern va fi! 

Servească dar, de-i place atât să se-umilească, 

Târască-se pe praguri, căci sclav el va muri. 

II. 

Îmi place vieaţa lină, speranţa înainte; 

Şi'n locuri singuratici, în sine-mi mulţumit, 

Să nu port aceă grijă ce duc cei fără minte; 

Să dorm înii place paşnic, de cuget ne-trudit. 
x 

1 motive.
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Şi pură, tot vergină rămâie a mea pană; 
Să nu mă facă *'n vieaţă-mi de mine-a mă roşi. 
Corupţia departe ; tentaţii de satană 
Să nu găsească 'n mine cărare a veni. 

Eu las societatea şi grijile ce-omoară 
Pe toţi nesocotiţi ce-un bine-şi nălucesc, 
Ce-aţint vreo: himeră şi 'n ea se dezonoară, 
Ce-o duc'în agonie şi 'ntr'insa se sfârşesc. 

Deştept cu aurora, să stau la o fântână; 
Şi roa dimineţii pe fruntea mea căzând, 
Să-mi cânte rândurica şi fluerul din stână, 
Să văz cum paşte ziua şi turmele născând. 

Să văz pe muncitorul cum țelina despică, 
Şi 'n brazda lui adâncă să-l văz a semănă 
Speranţa unei toamne ; sudoarea lui ce pică, 
Să-l văz privind-o vesel, când brazda-i va udă, 

La paşnica murmură de-un râu! ce şerpueşte 
Prin văile verzite cu unda-i de clistar, 
S'adorm în murgul serii, când mierla fâlfâeşte 
Prin frunzele stufoase a unui vechiu stejar. * 

S'ascult privighetoarea, pe când se desmierdează 
Pe-o cracă înverzită în noaptea fără nor, 
Acololo unde laţuri şi puşca nu cutează - 
Să turbure-al ei cântec, să-i dea vreun fior 

  

l a unui râu.
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Veniţi, iubite muze ; etern să fiţi ca mine ; 

Să nu gândiţi vreodată că eu vă voiu trădă 
La câte vă degradă acei ce nu-s în sine 

Şi vând pudoarea voastră, tiranii a cântă. 

Veniţi, frumoase zâne! Cu voi eu toată vieaţa 

O patrie şi-amoru-i în pace voiu cântă; 
Cu voiu eu împreună doresc să gust dulceaţa 

„Ce-o gust aceia numai ce ştiu a vă visă. : 

ŞI CE-AR FI POEZIA 

1 

Şi ce-ar fi poezia 
„Când n'ar îi frumuseţea ? 
Ce-ar fi şi-un muritor 
Când n'ar simți amor; 

Ce-ar fi şi veselia, 

Când n'ar fi tinereţea ; 

Ce-ar fi nişte comori 

La cei din închisori; 

' Ce-ar fi măreţul soare 

La cel ce vederi n'are 
Sau geme 'n chinuiri; 
Ce-ar fi o moştenire, 

Ce-ar fi o fericire, 

Ce-ar fi a ta simţire 
La cel fără simţiri.
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IL. . 

Albastra ta privire. 
E-atât de-atingătoare, 

Ca şi un cer.senin, 

Ce scoate.un suspin 
De cel ce, 'n absorbire, 

lşi uită ce îl doare. 

Spre cei ce-i aruncă 

“Dulcea cătare-a ta, — 

Abstracţie 'n simţire, — 

Îşi. pierd a lor gândire; 

In tine toţi trăesc. 

Recoarea cea de sine 
Ce 'n preajmă-ţi simţi că vine, 

Ast vânt ce tragi în tine, 
E suflet omenesc. 

O LACRIMĂ 

Inima ce pătimeşte 

De-un suvenir ne'mpăcat; 

“Inima a cării rană 

S'a închis vremelniceşte ; 

Inima ce încă-i hrană 

Viermelui. ce-o otrăveşte, 

Prin lacrăma ce-a vărsat, 

Simte că s'a uşurat.
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Când va inima să spuie 
Cât de mult s'a întristat 

Şi că'n tot prăpăstii vede, — 
O! privirea-ţi flăcărată 
Atunci când, ca să supue 

Pe acela ce n'o crede, 

Vreo altă speranţă nu e, 

Prin lacrima ce-a vărsat 

Simte că l-a 'nduplecat. 

„Atunci când inima bate 

Pe un piept înflăcărat 

Şi se 'mbată de plăcere; 

Când iubitul vrea s'arate 

“Amorul ce altu-i cere 

Şi gurile sunt legate, 
Prin lacrima ce-a vărsat 

Par'că s'a îndestulat. 

Il. 

O, vezi lacrima-mi şi crede 

Că eu nu te-am înşelat! 
Inima n'ari altă limbă 

Pentru-acela ce n'o vede 

“Atunci când a ta se schimbă, 
A mea toată se prevede, 

Spune tot ce a răbdat 

Prin lacrima ce-a vărsat. 

, 

Eră înţeleasă-odată . - 

Astă limbă ce-ai uitat; 

Ţineă loc de jurăminte
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Când da gura încleştată 
Suspin în loc de cuvinte; 

De câte. ori m'a 'ncântat 

Lacrima ce ai vărsat ! 

Aste suflete, odată, 

Pe buză-ţi s'au sărutat, 

Şi, din inima-ţi fecioară ; 

Curgeă lacrima curată, 
Care încă mă 'nfioară 
Când în minte-mi se arată; — - 

De crezi că te-am înşelat 

Vezi lacrima ce-am vărsat. 

Pentru orice îndoială 

Vezi lacrima ce-a picat ; — 
E ca-atuncea de fierbinte! 

Numai lacrima nu "'nşală, 

Numai lacrima nu minte! 

Pentru orice bănuială 

“Inima-mi ţi-a arătat 

Lacrima ce a vărsat. 

Omu-o varsă-n bucurie 

Ca şi când e întristat, 

Numai o simţire-o stoarce 
Din inimi în agonie; 
Arde însă, când se 'ntoarce 
În dureri, o bucurie : — | 

Cearcă-aceasta ce-am vărsat. 
Și vezi de te-am înşelat
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EPISTOLA LA COLONELUL 

|. CÂMPINEANU.! 

Tu răgnes cependant! Tu răgnes sar toute âme 

Dont ce siăcle glac6 n'a pas âteint la flamme. 

VICTOR HUGO. 

Destul ! — omul, a sa soartă, trebuie a-şi întâlni ; 

Când va vrea 'să ocolească mai turbată-l va izbi, — 

Num-acela este mare care ştie a răbdă, 

Care ştie cu mândrie un răstimp a înfruntă : 

Nu e nici o vijelie după care-un curcubeu 

Să nu vie să vestească că trăeşte Dumnezeu ! 

Astfel cerul hotăraşte şi. trimite'n veci martiri 

Să se-arate în popoare care gem în chinuiri, 

Să vestească mântuirea, să sdrobească tron de fier: — 

Ei sunt prada tiraniei; dar sunt toți plătiţi în cer! — 

Când toiagul tiraniei cade peste un erou, 

Fama-i este avocatul, şi protector Dumnezeu. 

"Deşi: cade'n înireprinderi cel ce face 'ntâiul pas, 

“ Adevărul, istoria în uitare nu îl las. —. 

Volontirul ce s'asvârlă înainte el în foc, 

Deşi cade, fără-a prinde biruinţa-aci pe loc, 

Însă gloria-i trăeşte, el e 'n veci învingător, 

ÎI onor etern urmaşii ca "nainte mergător. 

Dar se folosesc urmaşii de-acest rod al mâinii lor ; 

Ei autoată fericirea ; gloria, acei: ce mor. 

Al lor nume, fără moarte, irăesc chiar între vrăjmaşi, 

Amicii-l rostesc cu fală şi duşmanii sunt pismaşi. 

Toată cumpăna dreptăţii se ardicăn viitor; 

Cântăreşte-a noastre fapte fără de prigonitor. 

  

1 Censura a desfigurat mult această epistolă când sa tipărit pentru 

întiia oară. Părţile cele scoase nu s'au mai putut găsi (Boliac). 

,
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Istoria-i nemurire, şi într'insa cin' s'ar scri, 
De pedeapsă sau răsplată nu se poate mântui. 
Ca şi Tiţii!, şi Tiberii2 tot de-o mână sunt plătiţi ; 
Unii, glorii au eterne; alţi, sunt de toţi huliţi. — 
Dar tu prea te-ai lăsat moale, prea îţi râzi de gâzii tăi; 
Ei, despreţul tău nu-l simte; cât îi laşi, se fac mai răi.. 
Şi chiar Christ vrea să se scape, când se vede 'ntre păgâni : =- 
Trebuie ca să te aperi. când eşti presurat de câini. 
Provedinţa, chiar ea însăşi, nu te poate ajută, 
Dacă ne-i mai da din mână când noianul te-a înecă : 
«Dintr'o inimă, curajul, zice marele” Voltaire, 
«Face, sau un erou mare, sau un mare criminal». 
Cât de neagră-o faptă mare are puntul ei frumos; 
Numai mediocritatea este lucru urâcios, — 
Din osândă la răsplată e adesea chiar un pas : 
Cugetul e rea: pedeapsă în aceia ce se las 
Dintr'un drum ce. poate duce la o ţintă ce-a avut; 
Cât e calea mai spinoasă, atât preţul e avut, 
Știu că Cromwelii se schimbă, — se înşel bieţi pământeni, 
Dar, tot timpul, ştim prea bine, a produs şi Câmpineni. 

. . . . . . . . . . 

Când să ştii ce bine-mi pare că eşti astăzi exilat; 
Ca prizonier al curţii, şi'n Rusia defăimat, 
Ca să pociu, fără ruşine, şi de faţă-a arătă 
Până unde-a ta virtute mă sileşte-a te stimă, - 
Tu, cu toată amicia, crez că te-ai fi îndoit, 
Şi ai crede cum că'n -taină, în veci răul ţi-am voit; 
Dar am martor conştiinţa şi mă jur pe ţara mea, 
Că de aş dori o soartă, este niimai soarta ta 
Pe-un exil atât de nobil şi-astfel de nenorociri, 

  

1 Titus ; 2 Tiberius, împărați romani. 

” Cazan Borrac. — Meditaţii şi Poezii. ” 9
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Chiar tiranilor le-e pizmă, afundaţi în fericiri. 

Dacă. cugetul cu, tine este blând, este 'mpăcat, 

Dacă conştiinţa-ţi spune că tu rău nu ai urmat, 

Las” s'alerge calomnia ; — tu eşti vesel, liniştit; 

Când în pace eşti cu tine, pururea eşti fericit. 

Calomnia n'are arme, eco nu poate găsi, 

Se întoarce, — şi varsă fierea acolo de-unde ieşi, -— 

Când vieaţa ce pâraşte este limpede ca-a ta, 

Când într'însa fapte bune le găseşti fără-a cătă. 

Insă ţinta-mi acum nu e ca să-ţi fac panigiric, 

Nici. să-ţi fac apologia, eu mă simţ cât sunt de mic. 

„Aş voi să aflu numai acum eşti mai sănătos ? . 

Ăst voiaj, la sănătate, datu-ţi-a vreun folos ? 

Acel înger de femeie care tu ţi l-ai găsit 

In nenorociri, cu tine, este şi el mulţumit? 

Costantin, seamănă tat-său ? poate 'n temniţă a trăi? 

Sabia ce i-ai adus-o poate a o mânui? -. Ă 

Să-l înveţi cât poţi răbdarea; secolul ce l-a produs, 

Vreun leagăn de mătase n'aş crede să-i fi adus, 

“La-ale tale interesuri, poate a te supără, 

Dacă-ai tăi sinceri prieteni în exil te vor urmă ? 

Spune-mi : Vrei să aibi cu tine vreun om ce te-a iubit ? 

Vrei să viu şi.eu acolo ? — hotăraşte- mi desluşit, 

La această întrebare voiu să aflu ce gândeşti; 

Şi, nerăspunzând, voiu crede că tu nu mă mai iubeşti.
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VARA 

l. 

“Frumoasă este vara! 
E cerul cu lumină 
Şi pomii, cu verdeață; 

Natura este plină ; 

Roşatică e seara, 
Gălbuie dimineaţa. 

Câmpii prea colorate 
Exal miros din flori, 
Şi viersuri' variate 
In cerul fără nori, - 
Ca dintr'o harpă mare 
S'aud' în depărtare 
Și 'n inimi dau fiori. 

Imi place astă dată, 
April când înfloreşte 
Şi pomii şi câmpia, 
Pădurea cea uscată 
Să văz cum înverzeşte, 
Cum naşte bucuria: 

Să văz cum se destinde 
Azurul cel ceresc; 
Să văz cum se aprinde 
Cu focul pământesc, 
Cu munca şi cu sporul, 
Speranţa şi -amorul 
In toţi câţi vieţuesc.
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Imi plac şi gândăceii, 
Cu-aripe mititele 

Cu felurimi de feţe, 

Imi plac şi fluturei 

De smalt pe floricele, 
Când sbor cu aripi creţe. 

Imi place rândurica 

La cuib s'o văz zidind, 

Imi place păsărica 
S'o văz pe pui hrănind, 
Imi plac şi brotăceii, — 

Se îmbuc şi porumbeii 
lubind şi gunguind. 

Imi place-atunci grădina 
Şi florile 'ngrijite; — 

Să văz crescând zambila; 

Să văz roind stupina 
Pe coaste însmăltite ; 

Să văz râzând copila. 

Să văz şezând la soare 
Copilul mic şi blând; 
Să văz că nu mai moare 

Un orfelin flămând. 

Să văz înbelşugarea 
Pe cer şi pe pământ. 

Atunci cel ce iubeşte, 

Sau a iubit vreodată, 

S'absoarbe în tăcere, 

De vise se răpeşte, 
De vise ce-i arată 

“Trecuta. lui plăcere
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In unda care fuge, 
- In crângul cel întins, 

In mielul care suge, 
In focul cel aprins, 
In umbra ce se'nparie, 
In dealul cel departe, 
In danţul ce s'a prins. 

Atunci el par'că vede 
leşind din crini, lalele, 

- O nimfă ce visează ; 
Atunci pare c'ar crede 
Că vede 'n viorele 
Cătări 1 ce-l aţintează, 

„ Zefirii, când: prin frunze * 
Adie în brebenei, 
FI simte pe-a Jui buze 
Trecând suflarea ei; 
O 'simte 'ntr'o cântare 
De cuc, privighetoare, 
O simte 'n fluturei, 

„Se "nsoară atuncia firea ; 
' Sărbează universul 
Ateii şi păgânii! 
Fetiţe 'nvăţ iubirea, 
Poetul .află viersul, 
Intineresc bătrânii. 

  îi - 

! Priviri.
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In. om e fantazia, 

Amoru în trandafir; 

In ochi e bucuria, 

„Plăcerea în zefir; 

Plăcerea în gândire, 

Piăcerea în unire; 

Natura e 'm delir. 

7 

II. 

O! Mult îmi place vara 

Cu verzi păduri stufoase, 

Cu pomii plini de roade. 

“Cu grânele, secara 

In holde mari, frumoase, 

Cu spicul care cade! 

Cu noaptea înstelată 

Cu cerul cel senin; 

Cu luna cea curată ; 

Cu aerul cel lin, 

Cu pasări cântătoare 

Cu fluturi peste floare 

Cu stupi cu fagul plin. 

O! Vara, călătorul, . 

Să umble-i este lesne 

Şi 'n munte şi 'n câmpie; 

Căci rece e izvorul, 

Căci rar se află 'n besne, 

Căci tot e veselie;
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Căci roua scânteiază, - 
Când ziua s'a ivi: 

“Căci raza-l luminează, 
Şi când o osteni, 
O umbră se destinde, 
In braţe-i îl copriude, 
In somn a-l Odini! - ” 

Atunci mulţimi de glasuri, 
De pasări certătoare 
Il fur încet pe vise;. 
Atunci el simte pasuri 
De nimfe jucătoare 
Cu sânuri tot deschise. 

O! Vara, orfelinul 
Părinţii şi-a aflat! - 
O! Vara piere chinul; | 
Săracul e bogat; II 
Vieaţa e frumoasă ; 
Natura e pompoasă ; 
Coliba e palat!
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S 

CELE TREBUINCIOASE 

Un talent va şi ştiinţă; 

Concherauul !); conştiinţa ; 

Diputatul, semeţie ; ” 

Ministrul, ipocrizie, 

"Şi un prinţ mărinimie. 

Judele va iscusinţă ; 

Preotul va umilinţă, 

Şi ostaşul va credinţă. 

O fetiţă, modestie; : 

Şi-amorezuil va mândrie. 

Galantului trebui stare; 

Bărbatului inimă mare, 

Şi nevestii viclenie. 

Amorului 'npiedicare;; 

Moralului, puţină sare; 

Temătorilor, plimbare ;.— 

lar cornaţilor, răbdare, 

Şi-orăşencii 'nobilare. 

Astea toate, în credinţă, 

Sunt de mare trebuinţă. 

    
1 cuceritorul.
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LA Z.F. 

“Tot ce noaptea lină, 

, Când zefir suspină, 
Par'că "'nchipueşte 

Celui ce pluteşte 
Pe unda albind, 

Văz pe a ta faţă 

Unde, fără ceaţă, 

Umbra şi seninul, 

Ebenul şi crinul 

Deodată se 'ntinde. 

Dar, între fei 1), Perie?), 
Ce caţi din Orient? 
Vesteşti tu pe Hurie 
Aci în Occident? 

Când a ta zâmbire 

Vine din iubire, 

Amarant, grenată 
Faţa-ţi de zăpadă 

Pare c'a 'nflorit. 

Ca corb ce-o să sboare 
Peste o ninsoare, 

Bucla îţi cade-alene 

Pe-al tău sân iubit. 

1) zâne. 

2) spirit „bine sau rău făcător la Orientali.
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E - 1) părul, 

CEZAR BOLIAC 

-Dar, între fei, Perie, 

Ce caţi din Orient? 

Vesteşti tu pe Hurie 

-Aci în Occident ? 

Când a ta privire,. 

In vreo absorbire, 

Plimbă, rătăceşte 

Ochiul ce priveşte 
“Lumea de profani, 

Prin a ta sprânceană, 
Creaţă, lungă geană, 
Inger blând din ceruri, 
Inger de misteruri 

Piânge pe orfani. 

Dar, între fei, Perie, 

Ce caţi din Orient? 

Vesteşti tu pe Hurie 
Aci în Occident? 

Timbrul tău încântă. 
Ochiul tău înplântă 
Vieaţă, bucurie, 

Dulce armonie 

In cei ce-l privesc. 

Raza din cătare-ţi, 

Viul din mişcare-ţi, 

Neagra-ţi şevelură 2), 
Dau a lor căldură 

Ca un foc ceresc.
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Dar, între fei, Perie, 

Ce caţi din Orient? 

Vesteşti tu- pe Hurie 

Aci în Occident? 

RECHEMAREA 

O, iartă-mi îndrăzneala, sublima mea fiinţă, 

De chem iubitu-ţi nume pe-ăst loc ce-ai părăsit, 

E singura 'ndulcire la cruda-mi suferință ! 

E balsam -ce alină un piept prea obosit. 

In toată întristarea-mi, de n'aş aveă icoana 

Ce laşi tu după tine” n ăst suflet dureros, 
Ce altă mângâiere mi-ar uşură povara 

Ce-atât de greu m'apasă pe globul cel spinos? 

Vieaţa mi-e întreagă în astă suvenire 
Ce vine ca speranţă să-opreâscă-al meu suspin. 
Vederea umbrei tale mi-e dată moştenire, 
Şi nu rostesc alt nume când cerului mă'nchin. 

Să văz cu nepăsare aceste sfinte locuri, - - 
In care fui odată atât de fericit! 
Să nu mai simţi ficare, gândind la-acele jocuri, 
Ce *n braţele. naturii “cu ea am săvârşit ! 

Să viu pe aste maluri, să văd astă dumbravă, 
Să calc aste colnice, fără a-mi repetă 

„ Plăcerile de- atuncea, şi-a uitării-otravă 
” În inimă-mi să-o facă- -a nu mai palpită ?
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Aceste sacre-inscripţii ce timpul adâncează 

In coaja noduroasă copacilor ce cresc, 

„Ce ore de vieaţă, de-amor înfăţişează, 

Să fiu străin de ele? Să nu le mai citesc? | 

Să nu mai ţiu eu minte acele nopţi de vară, 

Pe când, cu ea 'mpreună, ăst lac îl ocoliam ; 

Când, fără-a prinde veste, gândind că-i decuseară, 

Vedeam că iese ziua şi nu ne mai treziam? 

Să uit, când rătăcită, cu frica 'n cătătură-i 

Din braţele-unei mume, în braţe-mi s'aruncă ; 

Când sânul ei pe pieptu-mi şi gura mea în gură-i 

Uită şi datoria şi chiar fiinţa sa? 

"Să nu adun în patu-mi, şi plin de nerăbdare, 

Să iau aceste rânduri cu lacrămi a udă? 

Fiinţa-mi cea mai scumpă, să cază în uitare? 

Să nu am mângâierea, măcar a o cântă? 

Nu, spirit al vieţii mele ; num'astă suvenire 

Imi poate 'ndulci vieaţa din care tu scăpaşi. 

Mai fie dar cu mine şi până la unire, 

Când, .lepădând povara-mi, voiu fi 'n al tău lăcaş. 

Acolo, împreună, scăpăţi din astă-urgie, 
Vom îi etern în pace; de-acolo ne-om rugă 
Eternului părinte să nu se mai mânie, 

Să nu mai hotărască în lume-a ne-aruncă. 

= 
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ŢII TU MINTE OARE 

L 

Ții tu minte oară, 
La băi, astăvară, 
Când pe râpi tăcute, 
Pe vârfuri de munte, 

Noi ne întâlniam ? 

II, 

Ții tu minte oară, 
Pentru "ntâia oară, 
Când la tulpiniţă, 
Jos lângă gârliță 

ă Noi ne sărutam ? 

+ 

II. 

Ții tu minte oară, 
Când ieşiam pe seară; 
Ne-ascundeam de lume 
Şi-adunam alune 

Intr'un aluniş ? 

IV. 

Ţii tu minte oară, 
Aceă căprioară, 
Ce de-asupra noastră, : 
“Coborâ pe coastă 

Când noi stam pitiş 2
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Vo 

Ții tu minte oară, 

Bura cea uşoară, 

Când pe sub umbrare, 

Fugiam, fuga mare, 

Tot într'o mantă? 

VI. 

Ţii tu minte oară, 

Noaptea dela moară ; 

Grămadă în droşchiţă, 

“Când eu pe chichiţă 

ă Ţineam mâna ta? 

VII, 

> Ţii tu minte oară, 
La zapciu pe scară, 

Când toţi cărţi în casă, 

Jucau lângă masă? 
Cum ne *mbrăţigăm ?, 

VIII. 

  

Ţii tu minte oară, | : 

Imaceă căşcioară, a 

Abiă: după boală, | | 

„Culcat pe-a ta poală, 
'n ochi cum ne citiam?  
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IX. 

Ții tu minte oară, 
Acea dumbrăvioară, 
Devăle la gârlă 
Când privind la târlă, 

Stam la-acel izvor? 

x 

Ții tu minte oară, 
Toţi când ne cătară, 
Şi noi în trăsură, 
Strânşi, şi gură în gură, 

Ne juram amor ? 

  

SA DUS! EU.ORI CE-OIU FACE 
—————— 

S'a dus! şi ori ce-oiu face 
Sunt toate 'n zadar! 
Dar cugetul mi-e în pace, 

| Căci tu-mi dai ăst pahar. 

Tu mergi la bogăţie 
„ŞI uiţi că te-am amat! ; 
Când eu, pe „avuţie, 
Nu: te aş fi schimbat. 

1 iubit,
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Mai bine lângă tine 

Pe praguri aş robi, 

Decât, cu alta în mine, 

Pe tron a 'mpărăţi. - 

Când vieaţa-mi se precurmă, 

Gând gata sunt să mor, 
Credinţa mea din urmă, 

Eşti tu'şi-al meu amor. _ 

UN VIS IN CARPAŢI 

|. 

Noaptea este neagră, şi pe-ăst colţ de munte 

Frigul cel de toamnă lasă pe-a: mea frunte 

Bruma sa-cea rece. i 

Tot tace împrejuru-mi, şi-ochiul nu pătrunde 

Astă ceaţă deasă, ce în văi afunde* 

Lumea va să 'nece, 

= 

Umezile bolte fulgerul despică. 

Tunetul detună, pe maluri se-ardică 

Fără precurmare. 

Crivăţul 'n pădure departe mugeşte, 

Şi cremenea stâncii ce-un şoim lăcueşte 

Varsă gârlă mare. 
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II. 

In astă umezeală, un somn dă grele vise - 
Aripa sa întinse pe pleoapele-mi închise, 

” Şi sufletu-mi zări un ce de 'nfiorat : 
Intr'un palat de flacări, o sală-i luminată 
De mii făclii şi lampe, în stofă îmbrăcată, 

Şi-un om într'insa sta pios îngenuchiat. 

Pe searbăda lui faţă a lampelor lucire 
Lăsă să se 'ntrevază adânca lui mâhnire, 

Când mâinile spre. cer îşi ardică rugând 
M'apropii cu încetul să-i aflu tânguirea ; 
Doriam să-i aflu starea, să-i ştiu nenorocirea, 

Şi iată ce-auzii din gura lui ieşind : 

TI, 

«Doamne ! la-a ta provedinţă 
«Cu toată-a mea credinţă, 

«Eu viu a mă rugă; 
«Şi dacă a mea dorinţă 
«Va fi şi-a ta voinţă 

«Grăbeşte a ascultă ! 

«Ajută-mi deocamdată să-mi fac întâi un nume; 
«Să poată să mă crează şi bun şi rău în lume; 

«Căci a lor credinţă voiu şti 'ntrebuinţă. 
«<Voiu prigoni tiranii cu totul să se stingă ; 
«Cruzimea tiraniei pe nimeni să n 'atingă, 

Tot nedreptăţitul la mine-a alergă. 

Cezan Borrac, — Meditaţii şi Poezii. , 10
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«Apoi, după aceasta, i-oiu face să 'mţeleagă 

«Mulțimea că e oarbă şi trebuie să-aleagă 

«Cine s'o conducă, — şi în faţă voiu sta eu. 

«Oh! dă-le lor credinţă; şi mie dă-mi putere; 

«Dă între dânşii ura, şi mie prevedere 

«Ca să-i fac să vază 'n mine Dumnezeu. 

«Atâta cer, Stăpâne, şi celelalte toate 

«Le-oiu face-aşă de bine, cât crez că nu se poate 

_«Să nu vii din ceruri cu mine-a locui. 

«Voiu stinge suvenirea a oricărui nemernic 

«Ce- avi puterea toată, şi nu ştiu fi vrednic 

- «De absolutul bine ce tu lăsaşi aci. 

«Tiberii, Caligulii, Neronii şi Cristierii, 

«Şi-atâţia slabi de. îngeri ce vrură-a da puterii 

«Aripa întreagă şi nu ştiură cum, 

«li voiu şterge cu-o faptă 'n a lumii suvenire; 

«Voiu face şi demonii de mine să se mire; 

«Cap să mă numească în iaduri de-acum 

«Voiu face tot supusul la mine să se 'nchine, 

«Şi orice apăsare să zică că e bine: 

<Eu să fiu stăpânul şi toţi să-mi fie robi. 

«La orişice caprice să-i văz cu bucurie, 

«Că-alerg să le 'mplinească ; nimic ei să nu ştie; 

«La a mea poruncă, să moară toţi ca orbi. 

«Pe orice îndrăzneață fiinţă gânditoare - 

«Voiu pune 'n temniţi negre să nu mai vază soare 
«Sub pământ să geamă şi-acolo va pieri. 

«Cu preotu "mpreună să-mi râzi de omenire ; 

«Prin lege să-i iau mintea, prin sceptru-a sa simire : 

«Corp, simţire, minte voiu şti a le strivi. 

  O 
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«Şi dacă nesupuşii vor ardică o frunte 
«Să-mi ceară socoteală, sau legea-mi să înfrunte, 

<Voiu şti să-i pun eu bine prin însăşi fraţii lor. 
«Le-oiu şti eu stinge neamul cu însăşi a lor mamă,: 
„«Şi liniştind iar pacea, peste a lor ţărână 

«Voiu ardică templuri la bunu-mi Creator. 

«lar după ce voiu face întreagă-le pierirea, 
«Să puiu să se omoare, să piară omenirea 

«Şi să las un Nos să poată povesti 
«La alte generaţii că-a stat un prinţ în lume, 

„«Ce cu a sa putere şi-a dobândit un nume 
- «Demn de toată stima; cât globul va îrăi, 

«Şi-n zilele-mi din urmă, spre jalea cea obştească, 
«Voiu face din tot locul tot cerul să roşească 

«De cetăţi aprinse în flacări de rubin. 
Şi-atunci, prin munţi de corpuri, un ocean de sânge, 
«Impurpurând tot globul, în aburi va restrânge 

«Numele-ţi, prea sfinte, în linii de senin». 

Intr'o grozavă spaimă, de luc! sunt în picioare, 
Şin ochi-mi sta aevea icoana 'ngrozitoare ; 

O sudoare rece întreg m'a petrecut. 
Mi-arunc în ceruri ochii şi nu-mi vine-a mai crede 
Că ochiul nemuririi, prin neguri, mai prevede 

-Unde merge lumea şi ce plan s'a făcut, 

2 = 

i îndată. , Ă . *
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LA MAIOR ION VOINESCU al Il-lea 

Astiel tot strigă 'n Atena casta cea de Eupatrizi 

Ce o cam: sdrobise Solon; care însă'n Eumolpizi: 

Invăţă mereu cu popii tainele de-a amăgi, 

Şi-aşteptă monarhul tare toţi pe el a năvăli 

Să-i deă lui puterea toată şi 'ntrupându-i în favor, 

Să-l întoarcă cum le place, şi să şi-o împarţă lor. 

De aci, apoi şi'n Roma astă castă s'a ivit; 

Şi-a avut şi-aci epoce ; şi-aci iar a izbutit. — 

Căci Romanii, tari şi aspri, de ăşti Greci se linguşiau, 

- Şi-orice vițiu, orice crimă. dela dânşii învățau. 

Astfel au lucrat pe taină la corupţii propagând 

Vărsând fierea dezunirii, crime negre 'ncurajind. — 

Jată-imperiul se'mparte .şi ăşti nobili paraziți 

Se formară două cete foarte bine chibzuiţi. 

Pe monarhi înconjurară şi-şi făcură lumea lor, 

După ce le ajutară ca să-i vază pre cum vor, , 

Se-npărţiră iar prin lume: unii mai fierbând la sfinţi. 

Alţii 'n rasa vicleniei născocind la sfinţi părinţi, - 

Ucigând filozofia, manuscrisele arzând, 

Sau falsificând în ele câte nu le eră la gând. 

Cel ce nu va să muncească, este 'n veci născocitor, 

Spiritu-i, în viclenie, totdeauna-i creator. 

Câte rele n'aduseră aste caste 'n orice loc! 

Câte rătăciri ; ce groază; ce pieiri; ce munci; ce foc! 

Religia pângăriră, şi politici au smintit ; — 

Aste două mari principuri care omul a găsit, 

Sufletul-ca să-şi mângâie, şi vieaţa înlesnind, 

Să-şi. petreacă traiul dulce; însă ăşti ciocoi ieşind, 

Aste doă mari ştiinţe le făcură instrument 

Lumea ca să 0 subjuge. Filozoful sau poet 

Nu putură să-i dărame; căci, sau prinții ocoliau, 

Sau că 'nbrăţişau altarul ce pe-ascuns cârciumăriau. 

F
O
R
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Insfârşit veni tiparul; — ei pun mâna, îl hrăpesc 
Şi încep a 'ntinde răul în tot neamul omenesc. 
S'au opus înaintării, rațiunea âu ucis, 
Ne-au acoperit trecutul smintind orice “manuscris. 
Dar tiparul, cu încetul, işi ia dignitatea sa 
Şi se face armă tare în poporul ce-apăsă. 
Incepi să-i biciuească de prin curţi şi mănăstiri 
Şi-au pierit cu mare grabă numa'n câtevă izbiri, 

Numai slabă rămăşiţă pe lângă devlet! iviţi, 
Se țineau de meserie: când ei gâzi, când osândiţi. 
Câtevă greceşti provincii abiă îi puteă ţinea, 
Țara noastră ortodoxă şi avută îi trăgeă 
Tot aci le ţintiă ochiul, şi aci erau plătiţi, 
Când în crimele de-acolo ajungeau nesuferiţi. 
Şi încetul cu încetul îi vedem a'naintă, 
Pe boieri, pe domni, episcopi, căpitani a dezarmă, 
Eupatrizii din vechime se zic astăzi eughenişti 2, 

Îţi prescriu câtevă versuri ca să pot- a-ţi arătă 
Cum să satiriă "ntre dânşii, şi în ce chip se certă 
Pe frumoasa ţară-a noastră: Ştii ca câini ce mârâesc 
Când văd alţi câini că apucă oasele ce ei ochesc:2 

Vei să vezi deşteptăciunea care'n noi s'a încuibat 
Unde-şi are origina? lată cine ne-a stricat: 

* 

Turcu-i priviă cu răceală până când să 'nbogăţiă; 
Firman ! Le luă averea, şi pe ei ii curăţiă. . 
Cariera lor fu asta, dar pe noi ne-au vătămat ; Ă 
Nu zic pentru jafuri, piedici, drepturi care ne-au trădat; — 
Ne-au stricat şi caracterul, şi au format între noi 
Casta rea, spurcata castă care o numim ciocoi, 

  

i curtea sultanului ; 2 nobili; 3 urmează câtevă versuri greceşii ; & idem.
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Te miri şi te intrebi, poate, ce e vorba şi ce cer; 

Ce-are aface cu ciocoiul acel vers al lui Omer? — 
Asta îmi eră răspunsul la inchizatori când vream 

Să cer tribunal sau prăvili sau atunci când le numiam : 

Procedură, judecată. — Noi avem stăpânitor! 

Cum o vrea stăpânitorul! Daţi-mi un judecător 

Să ştiu care-mi este vina ? — Un stăpânitor avem! 
Cum o vrea stăpânitorul! — Dar ce-am făcut? Să vedem 

— Cum o vrea stăpânitorul! Ast răspuns tot poftorit 

Făcă să-mi aduc aminte versul care ai citit. 

" Şapte luni fui la "'nchisoare cum alţii n'au mai cercat; 

Un prizonier în Tunis, într'o stâncă de pirat, 

Crez că-o vieaţă mai cumplită nu ar fi putut cercă;, 

Mi-e şi jale, mi-e şi scârbă amărunte-a-ţi arătă; 

„Cărţi, cerneală şi hârtie nu puteam ca să zăresc. 

Imi eră oprit cu totul şi să scriu şi să citesc. 

Nu puteam să văz pe nimeni, nici pe chiar paznicul meu; 

Numai sentinela mută care m'aţintă mereu, 

Intr'o umedă cămară, strâmtă cât să mă'nvârtesc: 

Asta e arestul nostru ce corecţie-l numesc. 

Infernalele torture cât colo. s'execută ; 

Țipete, răcniri grozave, ce nenorociţii da, 

Fură singurele vorbe cen ăst timp am ascultat. 

Cincizeci poate de tacriruri mi-au luat, neapărat. 

Ceeace- am scris în ele să mă crezi că-am şi uitat. 

Unele erau frumoase, căci vedeam că nu plăceă 

Comisarilor. Ce mândre scălămbări unul făceă; 

Să "'ntindichiă, clătiă capul cu un rânjet de schelet, 

Să spetiă, sbârciă din buze, ca pisica de oţet. 

"Cu toate astea ;nchisoarea are şi ea cevă bun: 

E un înger ce mângâie când fiarele 'ncep de sun. 
Strămutările 1 'nchisorii se pot bine compară = 

- N 

1 Transporturile, mulţumirile.
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Cu acele ce ne spune că deşerturile da 
la profeţii din vechime. Zile trei, cât au trecut, 
Spiritul găseşte cerul ;. omul tot s'a prefăcut 
Intr'o altfel de fiinţă, în cevă mai ideal: 
Par'că spiritul l-ardică acolo unde e dus, 
Şi, şi spiritul şi omul pare că-ar trăi tot sus. 

O cât se înşel tiranii! Ei gândesc că-au izbutit 
Să omoare-inteligenţa, când la sbiri au poruncit 
Să oprească prăzii! lucrul, sau lectura sau de scris; — 
Şi ce trebuie de lucru când tot cerul i-e deschis ?. 
Cât se amăgesc cumpliţii; căci se tem, ei se sfiesc 
Să rămâie cu ei insuşi; pentrucă ei se 'ngrozesc 
Când rămân cu al lor cuget, se gândesc că-unu-i martir 
A” să-aducă închisoarea vreo furie, delir! — : 
Amăgire ! neştiinţă !. Pe-ăl de vreţi să pedepsiţi 
Osândiţi-l să vă vază, numai atunci izbutiţi. 
Crez că ştii destul de bine aste ore de visări 
Când în aromire omul uită asprele cercări 
Şi realitatea toată o dărâmă ca de mul; — 
Peste aripi de-altă lume, plană întrun ideal, 
Şi fantasmele aevea ce de faţă ne strămut 
Scene tinere. frumoase ce în vieaţă am avut; 
Scumpele obiecte-acelea care-odată ne-a “ncântat, 
Vin pe rând, ne-aduc aminte câte-un zâmbet, un oftat, 
Câte-o lacrimă curată din izvorul călduros, 
Dintr'o inimă fierbinte în delirul amoros, 
In plăceri încântătoare şi uitare în amor. 

Ori din câte daruri Domnul dete unui muritor, - 
Suvenirea e mai dulce. O! de câte ori gustăm. 
Fiecare din plăcerea ce în vieaţă-ne cercăm ! 
Până şi nenorocire, orele cele amari 
Lacrime, necazuri, grije şi dureri cele mai tari, 

  

1 celui închis,
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Suvenirea le 'ndulceşte în domenu-i, când le-a prins, 

Şi e mai ferice omul, mintea-i când le-a reatins, 

Tu cunoşti acele visuri ce se cerc a ne răpi 

Pe-aripe legănătoare şi-şi fac silă a zâmbi 

Patimilor ce ne roade, slăbiciunilor ce-avem; 

Dar când ne uităm cu totul, când în ceruri ne credem, 

Atunci răul se deşteaptă, vede cum că l-am uitat, 

Şi-şi înfige coada-i ghiară şi mai 'ager, mai turbat. 
Tocmai când sburam pe vise, gâzii mei când îmi uitam, 
Câte-o javră slută 'n uşă-mi mă făceă de trăsăriam: 

Intâluiam cătări de mână a vreunui sbir -pitic, 

“Sau vedeam păşind spre mine vreun muşar paralitic. 

Să mă crezi că num” atuncea, eu, scârbit, am blestemat 

Pe Fenicianu-acela cui în creeri a intrat ” 
Să invente nişte semne, ca prin ele să putem 

Opri. sunetul vorbirii şi ideia ce avem. 

Cea mizerie sublimă înaintea mea treceă 

Şi aevea a ei Scene una, una îmi veni: 

Aci Torcoato Taso braţu *'n fiare încordând, 

Spumegă închis în temniţi a lor volte aţintând: 

«Non avendo candella” per scrivere i suoi versi !» 

Milton iar, fără vedere, îl priviam. când a vândut 
"Pentru zece livre-sterling acest colos: «Raiul pierdut» ; 

Şi-un librar, cruntat în gânduri, îl vedeam când numără 

Foile nemuritoare, spre a nu se înşelă. | 

Camoens gol în spitaluri vedeam bolnav că zăceă, 

Primind mila dela orbul ce pentru poet cerşiă ; 

Şi-acest nobil rob, dar tânăr, lângă patul său lipit, 
Sta ca câinile ce geme lângă-al său stăpân iubit. 
Şi Cervantes iar, în lipsă, stând pe-un pat de lemn mai gol, 

Intinzând o: mână slabă către-un rece-Espaniol ;
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Şi Lesaje cu plete albe şi de fiice însoţit, 
De mânie şi de boală ne'ncetat tot chinuit, 
Se târă, ca să-şi găsească o culibă a-l umbri, 
Pâine casă dea soţiei, căpătâiu când o muri. 
Chiar Corneille, la care toate scenele se închin, 
Eră 'n lipsă de fiertură, după cum ne-a spus Racine, 
“Dreidin gârbov, alb de Vârstă, în neajungere murind 
Rătăcind pe-astrologie să se poată mângâiă 
De a lumii nedreptate, ce-aşă rău îl preţuiă, 
De aci iară, *n Irlanda, întâlniam pe-acel Spenser 
Singur, fără locuinţă, spărgând ceaţa-acelui cer, — 

„ Rozalinda 'n veci pe roze-i, capul lui de fee plin, — 
Vai! şi nici un pic de pâine! Vondel cărui se închin 
Olandezii, mort de foame: Paisprece poeţi în cor 
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Vedeam că-l duceau la groapă. -— Oricâţi şi-au luat în sbor, | 
Cei mai mari, ilustri oameni, rar e când.s'a întâmplat 
Câte unul ce îi vieața-i fu de soartă arătat. 
Vedeam dintr'un pod de casă pe Samuil—Roier tras! 
Mort de frig şi nemâncare. Poetul lui Hudivras,- 
Butler, mort în sărăcie. Floier-Sidenham şi Ruşvort 
Incărcaţi, târîţi în fiare. Malfilatre, şi el mort. 
„De foame. Russeau acela, îl vedeam a s'omori 
In ideia că-a s'ajungă a cerşi a se târi. 
Gilbert înghițind o chee, ne-având pistol, cuţit, 
Moare 'n. podul unei case flămând, bolnav,. părăsit 
Din cauza sărăciei; moare fără a gustă 
A vieţii mulţumire, şi pe care-o eăută 
Fără ca să o cunoască. ÎL auziam recitind : 

«Au banquet de la vie, infortun€ convive, . 
Japparus un jour et je meurs ; | 
Je meurs, et sur la tombe oii lentement jarrive, 
Nul ne viendra verser des pleurs». 

  

1 retras.
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Şi muriă pe buza-i glasul,ochii se stingeă ţintind. 

Sceaterton, când bea otrava, îl vedeam cum îşi rupeă, 

Ardeă scrierile sale, şi 'n cârceie reci crâşniă 

Corpul său ca să se vânză, spre a se puteă plăti - 
Trei ginee, plata casei unde Bel abiă-l primi. 

Pare că-mi eră de faţă: " 

«He was violent and impetuus to a strange degree». 

| In minutul când Betfor, 

Ca favor îi zise slugă, al lui cel întâiu fecior. 
Vedeam mâna sângeroasă crudului Robespierre 
Arătând spre eşafodul ce primiă pe Cheânier, 

Şi poetul blând şi dulce, — sau al doilea Teocrit — ” 

 Strânge fruntea sa şi strigă, simțind ora că-a venit : 

- «Mourir! et pourtant j'avais quelque chose la !..». 

S - 

Pentru asta mori, sărmane, pentrucă avea cevă!, 
Ar fi fost cu mult mai bine să rămâie unde-eră 

Cea schinteie de.lumină ce mă face să blestem 

“Scrisul, care ne vădeşte la tirani ca ce suntem. 

Riga, ast Tirteu modern, al Greciei bard, profet, 

Să sfârşaşte 'n agonie... Melancolicul poet 
Galoa, pe care-Hugo, spre ruşine-i ne-a vestit, 

Autorul Infristării şi-al Comedii-Lumeşti, 

Se sfârşaşte fără martor. Pellico, prin închisori, 

Dă lialiei suflarea-i, când ea zace 'n sărbători. 

Şi în care parte-a lumii va găsi azilul lui, 

Ăst lot etern al lumii ce nu e al nimănui? 

Parie în societate, caucher în particular, E 

Se tortură de trei goane ce n'au nici de cum: hotar ! 
Ba  
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Tiranii se tem de dânsul, şi în frică-le-l strivesc, 
Filozoful se mepriză, speculanţii îl urăsc. 
Dela Omir, simbol vecinic al ursitei de poet, 
Până 'n zilele de astăzi, — acest secol, ăst schelet 
Gol şi negru al icoanei unui simţ material, — 
Un poet, vrăjmaş. puterii, cum o zice şi Pascal, 

"Avi ?n veci rivali vrăjmaşii adevărului. Gonit 
In tot locul de putere, îu 'n tot locul biruit. 
Şi de-om aruncă privirea peste timpi dela început, 
Vom vedeă un lanţ de chinuri printre care au trecut 
Ăşti martiri, de când e lumea. Temniţe şi sugrumări, 
Precum lebăda cea tristă veselă e num'atunci 
Când vieaţa aceasta lasă, ca cum ar scăpă de munci, 
Astfel şi poetul geme: vieaţa lui e de dureri ; 
Lumea-i este lui exilul, cerul este-a sale-averi, 
Oamenii-l gonesc în vieaţă ; după moarte, i se închin, — 
După moarte e-a lui vieaţă, cât trăeşte e *'ntr'un chin, 
Preursit martir de ceruri adevărul a cântă, 
A urmă în sfinte misii şi "nteresu-i a uită, 
El e un simbol cu vieaţă al credinţei creştineşti : 
Lasă bunurile lumii, ca să ia plăceri cereşti ; 
Par'că dincolo de lume ar fi vieaţa ce-a lăsat ; 
Par'că ast loc e osândă pentru vreun vechiu păcat. 

O Platon! pricep prea bine pe. poet de ce-ai gonit 
Din republica aceea care ţi-ai închipuit ! 
Crez prea bine că poetul e un spirit, e un vis 
Rătăcit din vreo sferă, sau şi întradins trimis 
Să imite creatoru-i. Fără-a duce vreun alt spor, 
Se hrăneşte din pătulul care-şi umple un popor. 
Când îi va veni modelul, n'are-atunci ce copiă ; 
Când ambarul i s'a 'nchide, nu mai are mâncă, 
EI s'aseamănă prea bine păsărilor care vin. . 
Ca să ne desmierde numai printr'un viers, care se 'nchin 
Celui care le trimite: ele-şi cânt în voia lor, 
Se nutresc în vreo livede şi-a lucră de loc nu vor ;
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Nu vor, pentrucă nu ştie: ele fac ce-au învăţat; 

Ceeace le-a învăţat Domnul, când aicea le-a. 'ndreptat. 

Tu nu faci privighetoarea ca să cânte cum vrei tu, 

Nici o. bufniţă să-mi lase vocea'n care începi. 

Oare barza care vine pe-a ta casă a cuibă, 

Nu-ţi plăteşte destul, Platon, preajma-ţi când va curăță 

De jiuvini ? Şi-a da .exemplu de vieaţă la ai tăi? — 
Când o rândunică vine să-şi zidească cuibul său 

Pe sub straşini sau în preajma largului palat al tău, 

Nu-ţi plăteşte şi ea oare, când la geam îţi va veni 

Să leşine cântând ziua, dimineaţa a-ţi vesti? 

Piece poet aicia are misiunea sa ; 
Fiecare şi-o 'mplineşte ; încetaţi a discută ! 

Tasso de Montaigne se rupe şi tu sfâşii pe Omer; 

Pascal toată poezia, şi Saint-Just pe Chânier. — 

"Filozofi! gândiţi mai bine! şi chiar voi sunteţi poeţi; 

Vă numiţi precum vă place, însă nu ştiţi ce sunteţi. 

Lurhea este poezie, ca şi Politia! ta; 
Osebirea-i că poetul se exprimă 'n limba sa; 

"Intro limbă de magie care îngerii-o vorbesc; — 

Oamenii de ea se 'ncântă, fiarele se înblânzesc; 

Limba "m care toţi profeţii au vorbit cu Dumnezeu ; 
Limba care da eroii prin organui lui Tirteu ; 

Care reformează Cerul, care lumi a reformat, 

Care-a liberat popoare, ceruri mii a populat. 

__ Dară; mai de când e lumea, un poet:fu rău plătit; 

Insă ori în ce epocă a fost mult mai mulţumit 

De ce cât vedem acuma: înainte mergător 

Artelor celor frumoase şi de cult născocitor, 

Pe când lumea eră jună, pe când inima domniă, 

EI, ce ?n ideal îi e vieaţa, intâlniă orice doriă ; 

i Cetatea. 
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Dar când inima-amorţeşte şi când capul face tot, 
Când principu-i interesul, a trăi poeţi nu 'pot. 

De-om vrea să luăm vechimea, când materia domniă : 
Când simţualismul singur chiar virtuţii poruinciă ; 
Când virtutea se da lesne unui rău luptaciu vârtos, 
Unei frumuseți văzute şi-unui corp mai mlădios; 
Când lo sau când Elenii armii, naţii pustiind, 
Da în Elizei ! eroii pe care-i vedeă murind ; 
Când eroii chemă zeii, ca să bea din cupa lor ; 
Zeii coborau din ceruri ca să dea al lor favor 
Hrăpitorilor de fiice, şi de case spărgători, 
Când un Marţ, o Vineri, Bacus, erau mari cârmuitori. | 
Şi Amfion, Anacreon cărnurile când cântau ; 
Aspasia, Cleopatra, pe bărbaţi când încântau, 
Sardanapali, Luculi, Neroni, atâţi regi, atâţi cezari, 
Insemnară-acele-epoce de plăceri fără hotari: — 
In acel amestec mare de plăceri în pipăiri; 
In acel contrast gigantic de virtuţi şi rătăciri; 
In varietatea-acea, un poet întâmpină 
Un Olimp ca să-l inspire, un llot a-l întristă; 
O cunună să-l înalțe: sculptor a-l eterniză ; 
O .Frine ca să-l înbie şi-o Lucreţă a stimă; 
Olimpice să-l asculte şi un stad a mai. scurtă; 
Discoboli să întărească şi-un atlet a 'ncurajă ; 
Circul fumegând de sânge, şirul tigrilor turbaţi, 
Şi-n Cezar,: turbând de poftă, privind robii sfâşiaţi. 

Şi în secolii de mijloc, timpi morali şi sufleteşti, 
Astă epocă întinsă de virtuţi moraliceşti, 
Când blândeţea, caritatea, — aste fiice-a lui Christos, 
Clădiă numai pe Speranţă acest cult aşă frumos; 

  

  

1 Câmpiile Elizee,
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Când un Atanase vine, un loan, un Augustin: - 

Idealizând virtutea întrun nume de Creștin, 

Când cu crucea se armează Europa în Saint-Bernard ; 

Şi valuri pornesc de oaste sub Filip şi sub Richard; 

Când Saint-Louis e pe scenă; când Guesclinii se iviau; 

Când truverii, trubadurii armiile cârmuiau ; 

Când cavalerismul strigă în Roland şi în Baiard; 

Armele lucesc şi sună pe un Maur sau Lombard; 

Când materia-şi dă spiritul prin strivirea lui Pascal 
Şi martirul triumfează, Christos nu are rival; 
Pe când simţul amorţise; când comandă Bossuet : 

Când se reformează Cerul, — în faţa unui poet 

Vin icoanele grămadă şi se simte inspirat. 

Acum Dante, Milton, Tasso, nu e lucru de mirat; 

Atalia şi Estera, şi Tancred şi Polieucte, 

Vin, resar, se nasc de sine, ca să fie subiect. — 

In. epoca noastră însă, începută de Voltaire, 

Spiritul se materiază şi se 'ngână-orice mister: — 

O crepusculă! dar care? — Tălmăciţi-o depe plac; 

Intrebaţi pe sectatorii ai lui Smidt, Condilliac ; 

Căci acuma este vorba ca să fii folositor, 

Să "'nlesneşti nedomirirea, şi "n câştig născocitor. 

O poet! vino! la-ţi harpa! vino a te inspiră 
Pune-mi algebra în versuri ! cântă-mi un manufactor 

Ce ieşi falit aseară! Spune-mi c'a rămas dator! 

Lasă circ şi-anahoreţi, turnuri, lupte şi asprimi 
Lasă tot intusiasmul din barbarile vechimi ; 

Lasă-onoarea şi credința! Vino ici a-mi calculă: 

Acţia-mi în care parte e mai bine a băgă? 

Lasă pe tiran să-alerge şi pe rob a suferi; 

Lasă văduva să geamă şi-orfelinul a muri ; 

Lasă să se lupte 'n aer Jupiter şi cu Titan; 

Lasă sfinţii să se roage la Christos sau la Satan. —
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Vino ici de-mi spune mie, cum aş face să câştig 
Două sute la o sută, fără frică să mă frig. 
Spune-mi ce societate poate a-mi asigură 
Un venit pe toată vieaţa — şi. cât am a numără? 

O vârstă bătrână-a lumii !:Secol rece, amorţit ! 
Anticrist fără îndoială e de mult aci venit! 
Pe când magi, brahmini, cabirii, consfinţiţii demagogi 
Invitau şi-opriă poporul, luminaţii astrologi; 
Când şi văile şi munţii la-al lor semn se despică, 
Şi plecau pe nori cu corpul înzeiţii pelerini, — 
In epocile acelea, de-antici faraoni devini, 
Un Pontif îmi lăsă sceptrul ca să cânte psalmii săi, 
Să-şi confese-a sale crime, să blesteme pe cei răi. 
Când încununaţi cu dafini Pindarii să preimblă: 
Prin Olimpicele lupte, ode, imnuri a cântă ; 
Şi Filipi, leroni se da jos din tronul lor 
Să se lupte cu atleţii din poporul privitor ; 
Când în Panteon, artiştii faptelele lor expuneă, 
Zeuxis înviă lemne prin Elenii ce vorbiă ; | 
Când Fidias zeitatea întrun Joe coboră, 
Praxitel înplântă graţii într'o piatră ce săpă, 
Un poet se 'ncălziă lesne admirând un Partenon, 
Admirând vreo coloană 'nălțată de Xersifron, 
Un. întins amfiteatrul, sau ospăţul strălucit, | 
Sărbătorile vesjite, sacrificiul de 'ngrozit, 
Acel lux atât de mare de femei, de sclavi, de zei. 
Adunările armate ce-i încunună pe ei. 

In secolii de mijloc, iară, secolii cei creştineşti, 
Secolii de meditare şi-ai virtuților cereşti ; 
Când Christos desfiinţează mărimea depe pământ, 
Un poet, în loc de muză, primeşte spiritul sfânt, 
Las plăcerea simţuală; sunt de îngeri privitori: 
Işi las lira şi iau harpa, — sunt în cer locuitori.
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Eliseii şi Parnasul se prefac în' Paradis ; 

Olimpul se pustiază. cerul tot rămâne vis, 

Unde rătăcesc poeţi. — O ce mult a favorat 
Poezia treştinismul! altă epocă n'a dat 

Orizon atât de mare spirtului poeticesc, 

Decât, când a aflat omul că e cetăţean ceresc, 

Că -ăst loc e de cercare; nu e mare, nu e mic 

Inaintea-Eternităţii, că vieaţa e în cer; nimic 

Din ce avem aicea nu putem luă cu noi, 

Cum că numai Caritatea va îndulci vieaţa de-apoi. 

Cu cât geograful nostri poate fi ntai învăţat 
De acela al vechimii, cu cât a înaintat 

Intre noi astronomia, cu atât şi Dant şi Tas, | 

De-om privi mai de aproape, putem zice cum că-au tras 

Mult mai înalt şi poezia decât Omer şi Virgil; 
Cum Racine decât Sofoclu, Cornelie de Eshil, 

Pe-atâţi alţi ce n'au protivnici nici într'un alt period: 

Dar ce-ar fi putut să facă de-ar fi fost creştin Omer; 

Ce-ar fi fost un Raiu în mâna-i, când s'ar fi văzut în cer ; 

Ce-ar fi fost lerusalimul, armiă de cruciați 

Ce să varsă 'n alte clime, pe jos, prin cruce armaţi; 

Oceanele de lume, ce deştept un continent, 

Beţi de-un sfânt intusiasm, aprinşi toţi de-un simtiment. 

Trec pe măi, pe munţi, nisipuri, ca şi pe câmpii cu flori, 

Uit -şi foame şi odihnă şi se las, ca nişte nori, 

Pe-un pământ de altă lege, — ăst sujet e gigantesc; 

Ce-ar fi fost, tratat de-Omer, câţi or spune să greşesc. 

„Acum însă când răsboiul e de interes silit 
Şi când orice-ostaş într'însul este-un salaor plătit ; 

Când ori-ce intusiasm aţintează tot la bani; “* 

Când orice mister în lume nu mai are-ai săi profani ; 

Când bani sunt toată plăcerea; bani credinţa ; bani-amor; 

Când patriotismu-i bani; când pe bani neamuri să-omor ; 

Când muzele îşi pierd cerul; când Apolon s'a surpat; 
Când nu se sfințesc. poeţi şi profeţii a încetat;
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Când poetul sau pictorul, arhitectul sau sculptor 
E silit a-şi tocmi ziua, ca cel mai prost muncitor ; 
Când pictorul "ntre îngeri a 'ncetat a se numi, — 
In timpii cei reci de astăzi anevoie a găsi 
Un Omir sau un Apolon; un Tasso sau un Bramand, 
Un Dante sau un Tibardi; un Milton sau un Dorland. 

Trista soartă-a poeziei, ce Gilbert a preludat 
Pe când începeă epoca 'n care Voltaire ne-a băgat : 

Malheureux qui se voue aux nymphes du Parnasse, 
S'il ne possăde pour richesse 
Qw'un grand coeur et son Apollon! 

Prea lungii astă scrisoare. Vrând să-ţi spuiu ce am păţit 
Din cauza ciocoimii ; vrând să-ţi spun că-s surghiunit 
In Camtceatka Rumâniei, într'o hordă de-Hotentoţi, 
Intr'o capişte druidă, unde cer să vezi nu poți, 
Şi-unde Teutates s'aude prin copaci bătrâni sbierând, 
Primind ritul cel de groază dela ierimiţi turbând ; 
Unde oameni pitagorici zac pe tabernacluri beţi ; 
Unde şoimul şi vulturul să scald vara în nemeţi, 
M'apucai să-ţi fac pomelnic de poeţi ce-au răposat, 
Şi să-ţi spui atâtea lucruri ce 'n beţie am visat. — 
Vezi! mă scapă de satirici; căci Alexandrescu, crez, 
Mi-o scorni ca lui Apolon : că 'nchiz ochii şi visez. 

Dar de vei să-ţi spui şi-aevea aci 'n eczil ce gândesc, 
Gândesc la epoha-acea care n'o s'o mai găsesc : 
La-amicia ceea francă când erai neînsurat ; 
La acele lungi. libaţii din. frumosul celibat, 
In care intusiasmul mai pe toţi ne ilectră! 
Şi urărilea-aveă farmec în acei ce le-ascultă. 

  

1 eleciriză, 

PI 

Cezan Boviac. — Meditaţii şi Poezii. ul
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MUNCITORUL 

«Când mă născui în lume, murise al meu tată; 

" «Căci mult el se luptase cu iasma încruntată 

«Ce-i zice sărăcia ! 
«EI locuiă cu dânsa din frageda-i junie; 

«Şi s'a luptat, drăguţul, cu multă bărbăţie; 

«Dar, vai! l-a "'nvins, pustia ! 

«Bătrân de june încă, iertatul meu părinte, 

«Cătă la cer şi zise: Oh! Fie-ţi milă, sfinte, 

- «De bietul muncitor! — 

«Atunci veni la dânsul trimisul ce desface 

«Şi-i zise : ia-ţi iertarea ; eşti liber; du-te 'n pace 

«La bunu-ţi creator! 

«Şi biata maică-atuncea, în lacrimi şi sudoare, 

«Cu mine 'nsărcinată, priviă la el cum moare. 

«Apoi groapa-i săpă.. 
«Fără nimic de hrană remase 'n văduvie, 

«Şi nu puteă să lupte cu iasma sărăcie, 

«Ce şi mai rău turbă... 

«Puțin după aceasta, în ziua sorocită, 
«Prin munci m'aduse 'n lume, flămândă, părăsită, 

«Săraca măiculiţă ! 
«Plângeă pe două paie pe care mă născuse; 

«Căci m'aveă faşe, mica; acum întâi făcuse; 

«N'aveă nici cârpuliţă! 

«Apoi vărsă ea lacrimi cu mult şi mai amare, 

«Văzând că-i seacă pieptul, că n'are de mâncare; 
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«Văzând că n'ajungea 
«Căldura resuflării şi-a sânului de mumă 
«Să ţie, să "'ncălzească un şubred prunc de spumă 

«Un prunc ce tot plângeă, 

« Amorul mamei însă hrăneşte şi 'ncălzeşte, 
"Şi biata măiculiţă, cu doru-i, izbuteşte 

«Din vieaţa-i să-mi dea vieaţă. 
«Lucrând şi zi şi noapte, şi vara pe greu soare, 
«Şi fără foc pe iarnă, când firea toată moare, 

«Când toată firea 'nghiaţă, 

«Ea n'aveă altă grije decât să mă ferească 
«De toi ce doare m vieaţă, să poată să mă crească ; 

«Să poată a-mi zâmbi. 
«Creşteam şi-mi mergeă bine sub dulcea-i îngrijire, 
«Râdea când ziceam «mamă» la 'ntâia mea vorbire, 

«Văzându-m'a păşi. 

«Cum a putut, săraca, m'a dat apoi la carte. 
«O! câtă bucurie aveă când, de departe, 

«Vedeâ că viu acasă 
<Cu cămăşuţa albă, cu căciuliţa neagră, 
«Cu cartea 'n subțioară !... aveă ea lumea 'ntreagă, 

«Când mă vedeă la masă, 

«Apoi mai trecii vreme şi mă făcui mai mare. 
«O! câtă bucurie, şi cât lucram de tare, 

«Ca să produc cevă! 
«Gândiam adesea 'n sinemi: eu sunt voinic acuma 
«Şi, o ce fericire ! oiu să-mi hrănesc eu mama !... 

«Ea nu va mai lucră! 
1
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«Dar vieaţa-i se scursese în vreme prea puţină... 

«Acel care priveşte din cer pe-ăl. de suspină, 

«Chemă pe a mea maică. 

«Zâmbind, pe-a mele braţe s'opn a ei suflare, 

«Şi, dându-mi, prin cântare-i, o bună cuvântare, 

«Se duse la-al meu taică. 

«Când am băgat-o 'n groapă, de braţul meu săpată, 

<Şi-am dat pe ea pământul... oh, maică prea-curată ! 
«Tu ştii cât am jelit!!.. . 

«Acum, în lume singur, trăiam fără. simțire, 

«Nutrindu-mă cu lacrăme, cu trista suvenire 

«A rhaicii ce-am iubit. 

«Prin negura vieţii zării eu o lumină: 
«In drumu-mi singuratic, o fiică orfelină 

«Trimise provedinţa. 
«O! Roa primăverii, ninsoarea afânată 

«Nu poate îi ca dânsa, ca dânsa de curată!.... 
«Mi-am pus în ea credinţa. 

«După-o ţintire, ochii în jos ni se lăsară, 

«Şi sufletele noastre de loc se "'mbrăţişară ; 

«De-atuncia ne-am unit. 

«Nu, cerul niciodată, în sânta-i veselie, 

«Nu are strămutare |, mai mare bucurie 

«De ceeace-am simţit! 

«Eu îi ziceam adesea, sorbind a ei suflare: 

«Vezi lumea asta, scumpo ? — oricât e ea de mare, 

«De noi este streină ; | 

«Pe nimeni nu îl doare, şi nimănui nu-i pasă 

«De ne-a fi rău sau bine... vin, vin, să facem casă 

«Serman şi orfelină. 

1 transportare.
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«Stinghiară turturică, prin crânguri rătăcită ! 
«Iţi voiu clădi eu cuibul în care-i fi ferită 

«De frig şi vijelii. 
«Voiu alerga eu, scumpă, ca să-ţi aduc de hrană, 
«Îţi voiu aduce toate ; îți voiu aduce mană 
Îți voiu face de mâncare, vom fi în veselii. 

<Voiu fi la-a ta plăcere» 

«Şi-mi răspundeă copila : şi eu cu sârguinţă 
«In lipsa ta voiu face ce-o sta'n a mea putinţă 

«Ce trebuinţa cere | 
«Şi când te vei întoarce-ţi voiu da îmbrăţişare 

<Voiu fi cu ingrijire. 

«Munciam eu cât şi patru, şi fără-a face gură: 
«Şi când veniam din muncă, găsiam în bătătură 

Pe îngeraşul meu ! 
«Oh! ce plăcere, Doamne, când într'o zi mi-arată 
«Că am plecat pe drumul dea mă face tată! 

«Mărite Dumnezeu ! 

«Eu mă topiam cu ziua de multa nerăbdare. 
«Gândiam ca ce dulceţuri să-i dau eu de mâncare; 

«Ce poate să poftească ! 
«Dar ea mai înţeleaptă, veniă pe lângă mine 
«Şi îmi ziceă să strângem pentru acel ce vine, — 

«Spuneă cum a să-l crească, 

«Eră aproape ora ce-atâta aşteptasem, 
«Când o schimbare 'n țeară, ce noi nu o visasem, 

«Incepe-a se vesti: 
«S'adaogă iobagiul! s'adaogă la clacă, 
«S'adaogă cât omul nu poate să mai facă, 

«Nu poate dăinui :
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«Noi n'avem decât braţul ; dau braţul este-al nostru! 

«Noi nu putem să-l spargem în veci în lucrul vostru, 

«Să mai scădeţi cevă 1...» 

«Strigară muncitorii din satele vecine! 
«Dar iată o armată a stăpânirii vine 

«Şi 'ncepe a legă]... 

«O! cum ai să mai tremuri, dreptate omenească, 

«Când va veni odată dreptatea cea cerească, 
«Puternica dreptate !. — 

«Este: un vis de-acelea pe care nu-l ţiu minte; 

«Ştiu că m'au dus la ocnă şi nu mi-au dat cuvinte... ! 

«Ce crudă răutate! 

«Şi ce înverşunare! — Peste puţine zile 

«Văzui acel scump înger că se 'nălţă prin grile — 

«Ţipă când mă văzu! 

«Ea mai veni o dată, veni şi altă dată; 

«Da-i tremură genuchii, eră însărcinată... 

«Săraca! o băti... 

«De-atunci n'am mai văzut-o !... Părinte, dulce taică ! 

«Soţie mult iubită! O scumpă a mea maică! 

«Fiiu încă fără nume! ! 

«Ce! voi, voi sunteţi colo, șus colo "n a lumină ? 
«Voi sunteţi cea grămadă cu faţa-atât de lină? 

«Voi sunteţi pe a lume? 

«Nu mă lăsaţi, o drage! nu, nu fugiţi de mine! 

«Se sparg'a mele lanţuri; s'ajung'... ajung la bine, 
«La-al nostru creator... 

«O clipă, şi nu-mi pasă de loc de a lor silă! 
«Oh !... iată-o vine !! vine!! — O doamne fie-ţi milă 

«De bietul muncitor» 

1 motive.
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O DIMINEAȚĂ DE CARAIMAN 

l. 

Şi iacă-mă pe vârfuri ararea străbătute, 
Şi unde achilonii locaşul lor îşi pun! 
Dar nici o vegetare! A iernelor trecute 
Ninsori.e, prin râpe, grămezi, grămezi s'adun. 

Nici muschiul nu se ţine pe cremenea lucioasă 
Ce-o svântă vijelia în drumul său trecând. 
O! nici un semn de vieaţă! nimica nu trăeşte, 
Decât pe-un colţ un vultur lumina aţintind. 

Şi corbi, afund în vale, de carnivore doruri 
Impunşi, se 'ntrec şi plană — vreun hoit şi-au însemnat, 
Sau paseri de-alte paseri mai tari ucise în sboruri, 
Sau fiare ce-alte fiare mai tari au sfâşiat. 

Pe a căruntă stâncă şi-adesea porfirie 
Se sparg, se plimbă norii, troienii mişcători, 
Şi raza dimineţei, de-un soare! ce-o să vie 
Aduce salutarea la vârfuri peste nori. 

? 

Departe pe o creastă de culme lung întinsă 
Se 'nşiră, fără număr, molifţi ieşiţi din nor, 
Şi 'n pompă militară, cu-o frunte neînvinsă 
Imi frec pe dinainte cu uniforma lor. 

1 unui soare,
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In văile afunde, a nopţii locuinţă, 

Coboară ?n şiruri brazii spre râul sgomotos 
Ce spumegă, se luptă în repedea:i silință 
Şi cade, se sfăramă pe-adânc prăpăstios. 

“Pe poalele de munte, coline înverzite 

Pe care îmbrăţişează pâraie şerpuind. 

Albesc mulţimi de turme ici colo risipite, 

Şi buciume din stâne se-aud pe vânt venind. 

Şi herghelii, cireade, păduri, livezi, corneturi 

Pe coaste, prin vălcele, când jos, când mai înalt, 

Ca frunze, umbruliţe pe nişte largi bucheturi, 

Şi drumuri, potecuţe, — cordele 'n câmp de smalţ. 

Câmpia e adâncă, şi sate semănate, 
Oraşe ici şi colo pe râuri se întind, 

Şi muncitori şi holde pe brazdele arate 
Abiă le prinde ochiul pe peisagiu umbrind. 

Departe, mult departe, Danubiul lat albeşte, 

Şi dincolo de dânsul stă Emul! încruntat; 

Cu el par'că Carpatul din când în când vorbeşte; 
De Tisa par'că-i spune, de Nistru depărtat. 

Intinsă panoramă ce "'ncet, 'ncet se pierde 

In care se înmoaie, se sting şi se 'nfrăţesc 

Colorile dearândul din cel mai închis verde 

Până "'n rosoşii aburi ce razele-auresc. 

1 Munţii Hemus din Balcani.
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In urmă-mi catedrale de talii uriaşe 
Ce din tărâmuri fierte potoape au zidit, 
Se 'ntrec şi îşi înalţă cărunte şi golaşe 
Mulţimi de turnuri gotici în cerul azurit. 

Aeriane stavili ce taie Firmamentul, 
Pe care bat în frunte furtunele trecând ; 
Domenuri largi de iarnă pe care Orientul 
Imbracă în tunice de purpuri luminând. 

Sub strate de zăpadă, ce timpul înoeşte, 
O strată se întinde de colţi adânci shistoşi, 
Coloanele ce timpul smerit le ocoleşte, 
Din care ies gigantici, butingii monstruoşi. 

Ca monstruri legioane ce se târăsc, se 'nvită 
In aer să resufle de unde sunt striviţi, 
Şi 'n forme mari, schiloade ce arta nu imită 
Se 'nşir pe sub prăpăstii, când negri, când plăviţi. 

Palaturi milioane din vârstele Titane, 
Pârlite, ruinate, stau negre incruntând, 
Rămasuri tari, semeţe, antideluviane, 
Ce-mi râd de timp, de secoli, vecia străbătând. 

Pe-aicea uriaşii ai Daciei cei crude 
Săgeata otrăvită svârliă din mal în mal, 
Pe-aicea umblă umbra lui Zamolx ce s'aude, 
Pe-aici încură calul viteazul Decebal.
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Dar unde e poetul ce poate da o seamă 

De toată majestatea clădirii în eter? 

Cine-ar puteă să spue această panoramă ? 

Prin vorbe cine poate s'arate-acest mister ? 

Eshil le-ar zice iaduri, adâncuri sfărâmate, 

In care el priveşte pe Jupiter trăsnind 

Giganţi şi Ecatonhiri, Titani care îl bate 

Svârlind în ceruri munţii, şi pe-Adis greu rănind. 

Pe Leauta noroasă ce ochiul n'o pătrunde, 

Lungit, ca un âlt munte, ar da pe Prometeu; 

Pe Crivăţ ne-ar aduce, şi gemete afunde, 

Şi sgomotul ce face vulturul din Orteu. 

In largi domeni de brumă ce soarele-aureşte, 

Un Osian ne-ar spune ce-eroi aci conjur; - 

In tronuri de porfiruri o fiică că iubeşte 

Un june erou mândru cu ochii de azur. 

Dar însă acum nu e nici bardul Tesaliei, 

Ce vede sbârlind munţii acel imens Titan, 

Ce-aude umblând Scila pe vântul Siciliei ; 

Nici al Scoției bardul, bătrânul Osian ; 

Profeţi de ai ludeii ce pot să compareze 

Troienii de calcair, graniţii ascuţiţi 

Cu capete aprinse mergând să adoreze, 
Cu trâmbe înzeite de preoţi şi levijţi. 
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Căci nu ai vrut, Stăpâne, la dreapta-ţi împărţire 
Ş'atingi şi a mea frunte cu sfânta mâna ta; 
Tu nu ai vrut în pieptu-mi să sufli înzeire, 
Tu n'ai vrut să-ţi fiu preot, la lume-a te-arătă. 

Insă-ai plantat în mine crdința, contâmplarea, 
Tăcuta admirare a drepţilor de sus; 
Ai pus în mine-amorul, speranţa, adorarea, 
Şi-aj încuiat eternul în slabul tău supus. - 

O cât de mult slăbeşte cu spusul o credinţă ! 
Cât e de trist şi veşted amorul cel trezit, 
Şi cât de mult își pierde obiectul de dorinţă - 
Când omul ce-l adoaptă de-aproape l-a privit: 

De-aş fi putut a spune întreaga mea simţire, 
De-aş arătă vederii orice aş contâmplă, 
Când mă cobor în sine-mi, în ore de mâhnire, 
Ca ce fel de sensaţii aş mai puteă află 2 

De nu pot fi poetul ce lumea cununează, 
Vreun alt erald pe urmă-mi va spune ce-am simţit ; 
Acum, o al meu suflet! iubeşte, contemplează ; -— 
Tot asta e vieaţa şi-aceea de elit!1 

O! când s'ajung odată la câmpii de lumină, 
La ăst hotar al vieţii, al vieţii de cuvânt!.. — 
Mă simţ, mă simţ un suflet ce vine, se înclină” 
Pe rozele şi lacrimi ce cad pe-al meu mormânt. 

1 elită
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. 

ÎL simţ cum plană-ăst suflet să ia o sărutare, 

O săritare dulce pe buze ce-a iubit: 

Şi-apoi îl simţ, se înalţă pe-o sfântă aripare 

Se 'nalţă spre vieaţa aceă fără sfârşit; 

. 

Unde în râul vieţii, la-a vieţii obârşie 

Se oglindesc aceia ce 'n lume s'or iubi; 
Unde pe cei ce sufer l-aşteaptă bucurie, 

Uude iubirea toată va merge a se 'ntâlni. 

Ca o dumbravă noaptea de lună mângâiată 
Şi ca zâmbindul soare aproape de sfinţit 

Răpit pe fantazie spre vieaţa cea visată, 

Te-aştept, te-aştept eu pacinic, te-aştept, al meu sfârşit ; 

Căci patimile vieţii sunt lanţuri grele-arzânde, 

Din care numai moartea liberă-al lor supus, 

Şi-a lor speranţe-s fragezi, cununi de flori râzânde 

Sdrobite, desfrunzate la orice vânt de-apus. 

Se schimbă decorarea. — Cortine aburoase 

Se "'ntind, se trag, şi-un munte ascund cu al lui cer; 

II lasă apoi pe-acela, il perd, şi neguroase 

Se 'ntorc şi se 'ndesează ca munţi 'n vag eter. 

Se leagănă, se-opreşte, se lasă, se destinde: 

Vederea se închide şi totul e blocat: 
Nu vezi ceeace pipăi, şi fulgerul se-aprinde, 

Alunecă, şi cerul apare despicat.
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Şi sgomotul pe urmă-i cutremură 'n tărie; 
Ecoul îl prelungeşte departe revibrând, 
L-amestică, confundă... e noapte de magie ? 
E vreun cor de demoni sabatul lor serbând ?... — 

E haos universul, şi ceața umezeşte ; 
Mici părticele umezi dau resuilarea greu; 
Dar negura cu 'ncetul se trage, se răreşte, 
Şi raza, într'o clipă, arcează curcubeu. 

Pe vâriuri e lumină şi razele curate; 
Dar norii greu se scutur pe văile adânci; 
Mai trec vreo cinci minute, şi râuri turburate, 
Şiroaie rupând fagii i-asvârlă peste stânci |... 

O! cât e de mic omul, când se-află pe un munte! 
Ce slabă-i e ființa în urlet de-element! 
Se vede cum se pierde la norul ce-o să 'ncrunte ; 
De-o linie greşeală, şi piere 'ntr'un moment... 

Din astă nimicie în care el se crede, 
Pierdut în elemente, un punt microscopic, 
Suflare de insectă ce nici chiar el se vede, 
O particulă-a brumei pe val oceanic, 

Se simte totdeodată că nu mai e nemernic a . 
E mare cât şi lumea, nu 'ncape 'n firmament; 
Dă mâna cu principiul al totului puternic ; 
E univers gândirea-i; amoru-i, element.
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In el e şi registrul epocelor trecute; 

In el e şi putinţa natura-a scormoli; 

L-ascultă elemente, se "'njug, sunt prefăcute 
La semnul mânii sale, la ce va chibzui. 

EI are facultate tăria ! a străbate. 
A măsură eterul, a-l strânge, compactă, 
A descompune corpuri ; şi globuri depărtate 

S'aţinte, şi-a lor lege s'aplice la a sa. 

Fiinţă mult schidoală ! insectă gânditoare ! 

Piticule gigantic ! furnică creator ! 
O rază-ţi numai poate cu 'ntregul să măsoare 

Şi tu întreg, — nimica !... — un vierme târitor. 

De ce oare puterea aceă nemărginită, 

Puterea creatoare, a totului princip, 

Sdrobită 'n mici scânteie pe-atomuri risipită, 
Se 'nchină şi ea soartei slăbită 'n acest chip? 

Şi cum ea poate toate până a nu se 'mparte, 

Şi-odată împărţită, puterile-i se stric? 

De ce e nimicită, de-al său întreg departe, 

Şi-atunci îşi ia puterea: când intră în nimic ? 

Fatalitate ! — Basta! — Blestem îţi e dorinţa! 

Aşteaptă, trufaş vierme, când viermii te-or mâncă; : 

Aşteaptă-ţi nefiinţa, de vrei să-ţi ştii fiinţa ! 

Sau intră în nimica, de vei să fii cevă!— 

P
I
 O
 
E
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Pegasu-ţi nu e 'n stare acolo a străbate, 
la-ţi cal Apocaliptie, şi-atunci vei izbuti: 
EI singur ştie drumul ce nu se mai abate ; 
Şi-atunci vei află taina, — nimic când nu vei şti. 

1 . . . . . |. 1. . 1. . . 

Eu las pe ăst calcair cu formă omenescă, 
Pe-ăst uriaş ce 'nfruntă restimpii pământeşti, 
Martur eternității în bolta cea cerească, 
O literă străină ştiinţii omeneşti ! 

Acel ce va străbate pe astă înălţime 
Unde un geniu vine, vedenie de vis, 
Și smulge muritorul pe aripi de lucime, — 
Pătrunză el arcanul — citească ce n'am scris, 

THE SPLEEN 

De mult se stinse ziua! rărese şi se 'ndesează 
Troenii grei de aburi! de mult pe-albastrul cer 
Resăr şi apun stele, şi-asupră-mi aţipează 
Al nopții trist şi searbăd, întunecos mister. 

Ce lungă-mi fuse noaptea şi tristă privegherea ! 
Ce gânduri mă frământă! Viperi ce-a 'nfuriat 
Se svârcolă şi rumpe în toată-le puterea 
Ast vas ce le coprinde- şi 'ntreg m'au veninat. *
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Mi-alunecă prin creeri, precum prin vijelie 

Alunecă, luceşte un fulger trecător, 

Şi şerpuind izbeşte o 'cremene pustie, 

Aşă şi ele 'n pieptu-mi izbesc cu un fior. 

Pluteşte, plană luna, pe lumea adormită 

Ca barcă de lumină în ocean senin ; 

Şi "n braţe de fantasme simţirea amorţită 

Sloboade la plăcere un amoros suspin. 

Dar eu, ca sentinelă 'n perpetua durere, 

Aţint, încrunt vederea pe-al timpului compas, 

Ce 'ncet, încet păşeşte şi trece în tăcere 

Pe smaltul fără margini, ce număr al său pas. 

De ce de mine somnul nu va să se lipescă? 

De ce, când tot coprinde, eu singur sunt deştept 

De unde aste groaze ce stau să năvălească ? 

Ce crime se revoltă? Ce crime mă aştept? 

Nimic din toată lumea în ast minut nu-mi place! 

Mustrare e de cuget!... — Dar iară, ce-am făcut 

E doară vreo pedeapsă la fapte ce voiu face? 

Se mustră viitorul ca şi un timp trecut?... 

. 

Ca o ruină vie ce ar simţi mugirea 

A mării furiate, a cerului turbat, 

In lutu-mi ce se surpă se turbură gândirea 

Şi inima-mi vesteşte restimp înfricoşat. 

Simţ globul că se mişcă şi cerul se clăteşte... 

Torentele-i de flacări asupră-mi vor cădeă ?... 

E iadul înainte-mi; e mort orice trăeşte: — 

Sunt cobe eu a lumii? sau lumea cobea mea ? 
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CUGETARE—l-a 

Un păr alb! lată semnul că iarna mă ajunge. 
Aşă şi bruma cade pe verdele ce fuge, 
Aşă albeşte anul, când este spre sfârşit. 
Tot astfel, trecând vara, pe Crivăţ se iveşte 
Al iernii fulg de brumă, ce fluturând se-opreşte 
Pe-un arbor' fără frunze, — el iarna îi vesteşte 
Şi "ndată, după dânsul, troieni l-au învălit, 

De vreme încă 'n mine simţ focul cum se singe ; 
Vieaţa-mi curge iute, spre moarte 'n grab mă'mpinge, 
Un an întreg mi-e ziua, un chin e 'n mine-afund! 
Şi sângele-mi în vine înghiaţă de durere, 
Precum înghiaţă unda la-a vântului putere, 
Când Zeul ce 'mcălzeşte e ?n alte emisfere, 
Şi razele-i slăbite de loc n'o mai pătrund. 

Când firea a să moară, întâi îngălbineşte; 
Copaciu-şi lasă frunza, cătina veştejeşte 
Şi pasărea văroasă ! îşi cată alte climi. 
Pe lutu-şi gălbineala o văz cum se lăţeşie, 
Puterea mea mă lasă, din zi în zi slăbeşte, 
Simţirea îmi adoarme, iluzia se-opreşte, 
Şi chiar speranţa-mi fuge să-şi cate alte lumi, 

Aşă şi moartea toate cu 'ncetul putrezeşte ; 
Aşă sub coasa vremii fiinţa 'ngălbineşte, 
Aşă un corp se pierde, când altul s'a format; 

1 văratică. 

Gezan Bouiac. — Meditaţii şi Poezii, , 12
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Şi econoama mână, prin care se dă vieaţă, 

Prin legea nemuririi, din zi în zi ne 'nvaţă 

Nimic că nu se pierde prin astă-a iernii ghiaţă, — 

Un lut ce stă de-a bate de loc! aşi 'nviat. 

Din magazia firii, la-a soarelui capriţii, 

Maşina fără margini, îşi ia, fără condiţii, 

Materia, şi-o toarnă pe forma care vrea. 

Contractul este unul, şi-etern ea e datoare 

Să mişte fără preget, să 'nbie tot ce moare, — 

Nimic să nu se piarză, şi totul în sudoare, 

Materia să fiarbă cu vieaţa ce-are 'n ea. 

Prin lanţul cel de forme prin care se uneşte 

Metalul către plantă, şi planta se rudeşte 

De-aci în animale treptat până la om, 

Puterea cea vitală din toată "n toată-aleargă, 

" Măsoară-a lor organe pe timpul ce-or să meargă, 

Se 'mparte ?n toate focul, şi 'n centru apoi, întreagă, 

Se 'ntoarce, priveghează spre ori şi ce atom. 

In locul unei forme ce timpul o slăbeşte 

Se toarnă altă formă, şi 'n ea se învârteşte 

Vieaţa hotărită la toarta ce ţină. 

Inteligența şi ea în vieaţă locueşte, 

Impinsă de ea însăşi atomu-şi cârmueşte, 

Şi ?ntreaga armonie nimica nu-o opreşte, 

Se ţine ea. de sine sub legea ce-şi făcu.
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„Aşă dar singur omul, ființă gânditoare 
Ce are voie 'n sine, ce are mai mult soare, 
Mai nobil decât toate, e mult nedreptăţit ; — 
Căci toată creatura printr'un instinct trăeşte, 
Cu el se naşte 'n sine, cu el îmbătrâneşte ; 
Dar omul, de-a sa voie, doreşte, se munceşte 
Şi meritul său este că e etern trudit. 

Fatal izvor de lupte! Ce oare-mi foloseşte 
Şi chiar inteligenţa, când sfera-mi mă opreşte 
Să-mi prinz a mea himeră şi-un bun ce am dorit? 
Ce-mi trebuie şi astă voință absolută, 
Când ea Ia alt nu-mi servă, decât să-mi facă-o luptă 
Cu însumi eu în sine-mi? şi râvna mea căzută 
Să o privesc cu fală, să srig: m'am biruit. 

  

CUGETARE-—ila 

Un tigru pe alt tigru de loc nu pizmueşte, 
Şi leul alte fiare a stăpâni voeşte ; 
Dar om, mai crud tu încă, omori pe fraţii tăi ! — 
Puterea minţii tale te-a dus către trufie ; 
Iubirea ta de sine a rupt orice frăţie ; — 

- Corupţia îu gata fatalu-ţi tron să ţie, 
Şi toate-ţi ajutară să-ţi râzi tu chiar de-ai tăi!, 

Imbrăcămintea-ţi, hrana şi toată-a ta mişcare, 
Tot pasu-ți, tot capriţul, o simplă-a ta plimbare 
Omoară mii fiinţe, şi nici că te gândeşti, 
Un monstru în natură, numeşti precum îţi place 
Şi fapte, şi-elemente; şi-apoi conspiri, în pace,
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Pierzarea rasei ! tale, pierzarea 'n dobitoace; — 

Cult, lege, însăşi pacea cu moartea însoţeşti. 

O! daca se mai.ţine fiinţă 'n omenire 

Ce preţueşte firea şi-a Domnului mărire, — 

A omului icoană abiă mai stă 'n poet: 

De-a sclavului durere el singur se atinge; 

A sceptrului trufie prin el se mai învinge ; 

Pe om la libertate el numai îl împinge; 

EI singur e-avocatul a orice drept călcat — 

Nu credeţi că poeţii trăesc în lumea voastră; 

Nu credeţi că-aste vorbe ce'nsemn gândirea noastră, 

Arat cu demnitate ce simt în fundul lor: 

Inima lor e harpă cu mii de coarde'ntinse, 

Plăpânde, simţitoare, de orice clipă-atinse, 

Şi-acăror sfinte-acorduri, ca'n bronz în voi învinse, 

S'amestică 'n orchestra de lângă creator. 

Fiinţă ne 'nţeleasă! Pentru dureri străine 

Tu gemi şi plângi mai tare decât şi pentru tine, 

Când ei spre răsplătire, te blestem, te gonesc. — 

Tot astfel e gonită şi paserea miloasă 

Ce vine să jelească în noaptea 'ntunecoasă 

Cu cel ce e 'n durere, şin plângerea-i duioasă, 

In loc să-i dea scăpare, o bat şi n'o primesc. 

Şi eu am plâns ca dânsa ruina 'n omenire; 

Şi eu am fost ca dânsa, în loc de mulţuinire, 

Urit în multe rânduri de cei ce am iubit. | 

In primăvara vârstei văz părul că-mi albeşte, 

Şi fără-a trăi încă, vieaţa-mi se sfârşeşte ; 

Ingieţ în miezul verii, şi steaua-mi se-eclipseşte, 

  

1 In original rafei, 
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Şi fără-a putea prinde nimic din ce-am dorit. 
Intocmai ca şi pomul ce fructu-abiă îşi leagă, 
Şi piatra'n Mai îi bate şi fruct, şi frunza-ntreagă, 
Şi-i lasă numai trunchiul mănat şi ofilit, 
Mă văz în primavară-mi izbit şi eu de soartă, — 
De soarta ne'mpăcată ce'n scurta-mi vieaţă moartă 
Inchise tot în faţă-mi a fericirii poartă, 
Şi-etern a mea speranţă din buză-mi a răpit !., 

  

EPISTOLA LA ALEXANDRU SUTZU 

Cerul, care-n veci trimite câte-un geniu ca al tău, 
Ca să cânte câmp de glorii, să ilustre-eroul său, 
Se trepase'n nemurire pe acei ce se jertfesc, 
Să deştepte-n libertate naţii ce se chinuesc, 
Ție mai cu osebire a voit a-ţi dărui 
Şi epocă şi materii, ca să poți a te mări. 
Să-ţi surâză aurora ce surâse lui Omer, 
Să vezi marea înainte-ţi, să trăeşti sub acel cer, 
Să calci urmele acelor Semi-zei Olimpiani, 
Să priveşti, să pipăi locul celor mai antici Titani; 
Toată piatra, tot colnicul, unde-i duce nasul tău 
Să-ţi arate urmă, nume, un erou sau chipul său ; 
Să te razimi de-o coloană de-unde ştii că s'au vărsat 
Cele unde de lumină ce pe om au deşteptat; 
Să vezi încă rămăşiţa artelor ce-a cunoscut 
Acum şi treizeci de secoli neamu'n care te-ai născut, 
Şi să treci prin cea strimtoare sacră prin acei bărbaţi, 
Boceari şi Leonida, unde stau imbrăţişaţi ; 
Şi în sborul'îninţii tale, să-ţi faci trâmbe de eroi 
Ce'n tot timpul de primejdii se născură între voi ; 
Să vezi încă fustanele, să vezi pala lui Tombaz, 
Miauli, Caraiscul, Turcomanului viteaz ;
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Să vezi încă. în vieaţă pe acei nemuritori 

Plini de rane şi izbânde, ţării lor apărători: 

- Canari, Giavela, Griva şi pe-acel Nikitara 

Care şi-a mâncat tiranii şi pe carnea lor jură; 

Pe Ahili să-i vezi oriunde, în tot omul să-i găseşti; 

Aspasie, Penelope în fenieia ce 'ntâlneşti ; — - 

Egoismul la o parte: trăind tu în neamul tău, 

Puteai oare să te aperi! de-a îi poet sau erou ?2— 

Cântă, Sutze : ai materii în pământul unde eşti”! 

Fă să treacă 'n Panoramă-fi toate câte întâlneşti, 

Fă să umble Călăforu-ți, tă-l a nu se amăgi 

De priimiri linguşitoare care pot a-l înnegri. 

Du-l în lume fără mască, nedreptatea arătând, 

Negrului să zică negru, făţăria îniruntând. 

De'nchisori şi de exiluri fă-l a nu se spăimântă; 

Zeul care îl inspiră şi-aci-l poate apără: 

Nimic mare el de-amestec între holde de profani; 

EI e-emblema libertăţii, razim, angel la orfani. — 

Limba-ţi e universală 

Dar tu nu-ţi cunoşti norocul, văz că nu eşti mulţumit, 

Când poţi chiar muri în temniţi să zici: mor, însă-am vorbit 

A vorbi, mă crede, Sutze, că e tot ce eu doresc; 

Inimi calde şi auzuri în tot locul se găsesc... — 

Mă "ntreba-i dacă-a ta carte e citită'n...? 

Când Românii-ntregi, de obşte, mai toţi o ştiă de rost. 

Să nu crezi, iubite Sutze, ce-ţi băsnesc câţivă ingraţi, 

Surzi la vocea omenirii, ce, primiţi aci ca fraţi, 

In pământul cesta liber, a voit a defăimă 

Insuşi ospitalitatea-i, chiar virtutea ce-ar aveă. 

Tu eşti însă dintre-aceia ce vii a ne arătă 

Că unirea numai poate de tirani a ne scăpă; 

Sună lira ta departe; a ei coarde sunt de foc; 

Unde-or merge-a lor acorduri străbat inimi şi-şi fac loc; 

  

1 eviţi 2 Probabil în Ţ. Românească. 

  i oct
 

+
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Toată lumea simţitoare cununi vecinici ți-a'mpletit ; 
In Parnas te-aşteaptă muza-ţi ; te-aştept Riga şi Biron; 
Lângă Pindar îţi e jeţul, eşti numit în Pauteon... 

a 

Amândouă aste najii, acum două mii de ani, 
Au fost oarecum unite spre a nu răbdă tirani. 
Dela voi strămoşii noştri exemplele-atunci luă. 

In veci aste. două neamuri paralele au ţinut; 
Voi aţi mers mai înainte, însă nu ne-aţi întrecut. 
În atâtea catastrofe care asupră-ne-au plouat, 
Noi, a noastră amicie, în veci nu ne-o am stricat: 
Aste ţări, azil al vostru, ştii prea bine c'a'nlesnit 
Şi cu braţul, şi cu mintea la-acel plan ce v'aţi croit! 

! 

  

INCĂ O SALUTARE 

Cest que lamour est comme un arbre: il 
pousse de lui-m&me, jette profond&ment. ses 
racines dans tout notre tre, et continue sou- 
vent de verdoyer sur un ceur en ruinos. 

Incă o salutare, şi fie cea din urmă! 
Incă o salutare, şi-apoi, apoi precurmă, 

Precurmă-ăst întâlnit, 
Fantasmă ce mă înconjuri, fantasmă mult iubită, 
In care a mea vieaţă în veci fu absorbită, 

In care am trăit! 

„Eşti. tu astă fantasmă! te simţ! te salutează 
Ă Ăst suflet, al tău frate! — Vezi iu? mă 'nfiorează 

O cătătură-a ta!,.,
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Frumoasă ca în ziua d'întâia întâlnire : 

Frumoasă ca speranţa ce "ntâia mea iubire 

In faţa ta cătă, — 

Te văz pe rând, când tristă, ridentă, când glumindă. 

Te văz în aromire; te văz apoi dormindă; 

Te văz oricum voesc! 

Putere a te-aduce îmi dete mie-amorul, 

Ca să-mi nutrească mintea, ca să-mi aline dorul; 

Căci,” crede: te iubesc! 

Şi ce îmi pasă dacă vederea-ţi mi-e oprită! 

Oh! astă frumuseţe de care-eşti ocolită, 

Trăsurile cereşti, 

Sunt slabă închipuire a inimii din tine! 

Şi ce? Fantasma asta ce-etern a îost cu mine, 

In ea tu nu trăeşti? 

Nu este al tău suflet ce-acum mă ocoleşte ? 

Nu este al tău suflet pe care-al meu iubeşte? 

Tu nu mă vezi de loc? 

Şi ce amestec este între amor şi luturi ? 

Amorul este spirit, şi în cereşti ţinuturi, 

Un spirit are loc. 

Când luna este plină şi 'n unde se descrie, 

Când zetirii prin frunze alin, alin adie, 

Când zorile zăresc; 

Când soarele se 'nalţă, când soarele apune, 

Când pasărea de vară durerea sa îşi spune, 

Când pomii înfloresc
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Şi câmpii se însmălțează, când fructul lor se coace, 
Când vine secerişul, când mustu 'n lin se stoarce, 

+ Când pomii gălbiniţi 
Işi leapădă podoaba ce vântul risipeşte, 
Când fulgerul de ninsoare pământul înveleşte, 

Troieni-s grămădi ; — 

Pe când natura-e vie, pe când natura-e moartă, 
A ta, a ta fantasmă, a ta fantasmă poartă 

Tot lucru 'n ochiul meu, 
Pe tine văz în somnu-mi, pe tine 'n deşteptare, 
Pe tine în tot gândul, în orice cugetare ; 

Când chem pe Dumnezeu. 

Tu! tu îmi eşti natura! tu mi-eşti divinitatea ! 
Şi daca-mi place vieaţa, de voiu eternitatea, 

E numai fapta ta!... 
Mai iartă-mă odată să-ţi spuiu.a mea căinţă! 
Dă drumul unei lacrimi la cruda-mi suferinţă, 

Căci poate mă-a iertă.. 

O ! lacrăma înmoaie oricare îndurare ! 
Dă-i drumul, şi în somnu-ţi, în toată-a ta visare, 

Ei să mă vezi plândând. 
Dă! dă audiinţă la-ăst suflet ce-l sdrobeşte 
Căirea şi mustrarea ! îl iartă şi-l priimeşte 

In faţa ta rugând! 

Şi cine ştie daca o astfel de 'ntâlnire 
Nu poate să aducă şi-o altfel de unire, 

Un alt fel de iertat! 
Căci sufietul, o angel, are în el ideia 
Care concepe fapta ; ideia fu scânteia 

Ce totul a creat...
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Ce cugete mă fură, ce cer mi se deschide ! 

Visarea mă răpeşte! un paradis surâde 

Şi angeli mă coprind|- 
Sunt oare în ajunul acelui ceresc bine? 

Să mai auz eu glasu-ţi! să mai trăesc în tine, 

Să te mai văz zâmbind! 

| . 

Tu ştii, tu ştii prea bine de plânge, se boceşte 

O frunte-atât de lată ? tu ştii de s'umileşte 

Un caracter ca-al meu; — 

Dar însă înainte-ţi am fost lichidă ceară 

Din care a ta ochiadă a scos ce-avrut să ceară ! — 

Căci tu fuşi al meu zeu. 

Adânc fu împlântată în mine-a ta putere ! 

Din ziua "n care chipu-ţi ţinti a mea vedere, 

Eu îui făptura ta. 
Mi-eră întinsă fruntea, acum e încreţită: 

Şi palida mea faţă, şi tâmpla mea albită 
_“Ţi-o poate arătă. 

Tu numai vei să afli de-mi este rău sau bine! 

O singură greşală a şters cu totu 'n tine 

O vieaţă de amor. 

Lovirea ce ţi-am dat-o, o crez că doare tare: 

E greu un braţ de frate! Dă rană-afundă, mare 

Un frate-ucigător! 

Dar însă o căire atâta de amară; 

Dar însă-a conştiinţi-mi cumplită, grea: povară 

Destul te-a răsbunat. | 

De-ai şti tu ce durere de-atuncea mă munceşte; 

“Ce iad îmi este vieaţa; ce gând mă tot goneşie, 

De mult m'ai fi iertat.  
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Căci tu eşti tip, o angel! eşti tipul de femeie ; 
Şi o femee iartă, căci are 'n ea scântee 

Deadrept din Dumnezeu ; 
Din Dumnezeu ce iartă pe cel ce se căeşte; 
Din Dumnezeu ce ştie martirul ce-l iubeşte, 

Şi dorul său cel greu. 

Dar daca a mea vină a fost atât de mare, 
Incât cu săvârşire te-a dus în îndurare, 

Cu totul te-a împieirit; 
De vezi că nu sunt lacrămi să-ţi poată da simţire ; 
De vezi că nu te înmoaie de loc a mea căire, 

Şi cât am suferit; — - 

„De nu e sacrificiu ce 'n ajutor să-mi vie; 
De nu e incercare ce poate să învie 

Compătimirea ta; | 
Daca ăst nume nu-l vei mai mult la auzirea-ţi 
Şi daca el nu are mai mult în suvenire-ţi 

Un drum a mai intră, — 

Atunci, priimeşte, scumpo, să treacă lângă tine 
Tămâia ce. s'exală din cel! ce-ţi va tot bine, 

Ce 'n veci te-a adorat! : 
Priimeşte-mi adorarea ca o tămâie sfântă ! 
Ascultă împăcată ăst suflet ce te cântă 

De când te-a contâmplat! - 

Când, către moaşte sacre, în templul provedinţei, 
Depe altar se 'nalță profumele credinţei, 

Credem că s'au priimit ; — 
Mă lasă în părerea că ruga mea din urmă 
Ajunge pân'la tine, căci vieața mea se curmă, 

E-aproape de sfârşit,
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lar dacă-adânc în tine tot încă mai trăeşte 

O tânără scânteie ; de simţi că se'mblânzește 

Auzu-ţi la dureri, — 

Atunci, atunci, o angel, măcar şi de departe, 

Trimite-mi raza vieţi-mi! — Atunci, ah! fă-mi o parte 

Din vechile-mi averi! 

Şi ce-ar fi oare omul, când n'ar simţi amor ? 

— Ce-ar fi şi lumea asta de soare nencălzită; 

Ce-ar fi făptura 'ntreagă de oameni neprivită ; — 

O noapte fără stele, sau cerul întrun nor: 

ŞI CE-AR FI OARE OMUL 

| 

Deserturi nisipoase ce 'ngroapă-al nostru pas ; 

Copaciu ce w'are frunză; câmpie fără floare; 

Livede fără fluturi şi flori fără odoare; 

Păduri ce nu resună de-al paserilor glas; 

Femeie fără lacrămi, o mumă fără dor; 

O primăvară tristă de tot fără verdeață: 

Natura amorţită, natura fără vieaţă : 

Asemene-ar fi omul, când n'ar simţi amor! 
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IMPROMTU 

PE ALBUMUL D. C.K. 

Acel ce lângă tine vreodată a trăit, 
Acela numai poate mai drept să 'nchipuească 
Şi feţele de angeli şi vieaţa cea: cerească, 
Şi însuşi Creatorul de cine-i ocolit. 

[deia num” aceea că 'n ceruri locuesc 
Tot astfel de fiinţe precum te văz pe tine, 
Şi că în ceruri merge acel ce face bine, 
Eu văz că mă sileşte virtutea să iubesc, 

| IMPROMTU 

PE ALBUMUL D. C.I, 

Precum, la o numire, o umbră trecătoare 
In ochiul fanteziei s'arată, licurează, 
Şi gândul depe dânsa aleargă un minut, 
Eu crez că aste rânduri, ce scriu în strămutare |, 
Rostite de-al tău timbru, ce morţii înviază, 
Or să mă chieme "n minte-ţi, de unde-oiu fi pierdut. 
Căci, crede că poetul, când suflețu-i dictează, 
Imagina îi lasă pe faţa ce-a înegrit : 
Lectorul când o vede, atunci ea înviază 
Şi vine, ca fantasmă, de loc ce? l-a numit. 

  

1 transportare. 
o 
2 îndată ce,
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CEZAR BOLIAC 

LA D. P. POIENARU 

(Cântată de pensionarii 1 colegiului St.-Sava), 

Inaintea ta priveşte, 

Bunule învăţător, 

Pârga care o rodeşte 

Spiritu-ţi combinător. 

+ 

Este fapta minţii tale 
Generaţia ce vezi ; 

Cresc într'ale ei anale: 

Dafinii ce meritezi. 

La a ei recunoştinţă 

Tu zimbeşte un minut: | 
E tribut l-a ta silinţă; 

E resplată la trecut. 

Istoria se întinde ă 

“Al tău nume a priimi, 
Şi-aureola ce-l coprinde, 
Peste secoli va luci. 
r
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De unde vii, Sirenă, aproape d'aste locuri? 
Eşti fiică tu a mării? din spumă te-ai născut? 
Eşti fee ? nereidă ? cereştile oari focuri, 
Eterul sau plămânul pe tine te-au crescut? 

Aproape de-aste ţermuri, a Dunării umflare 
Te-aduse din vreun munte ? te-a tras din ocean ? 
Ți-e misia să fermeci ? prin dulcea ta cântare 
Tu vii să revolţi inimi ? lucrezi tu pe vreun plan 2? 

In ăst palat de aur, pe vârful astui munte, 
Priimeşti din cer relaţii ? Zefirii te servesc? 
Tu vii, cum văz, cu vara, satan când cade 'n lupte, 
Din ceruri heruvimii pe demoni când gonesc. 

Eşti Flora? eşti Pomona ? sau Ceres? Tu n'ai nume? - 
Eu viu pân'la altaruri s'aduc vreun prinos; 
Eu voiu să aflu bine de când eşti tu în lume; 
Vei imnuri? vei vreun templu? sau toate-ţi sunt prisos. 

Stăpână 'n aste prejme, tu vii să laşi tradiţii! 
Să faci locuitorii a povesti la foc 
Că este-o zeitate, şi alte superstiții, — 
Ce cântă, uriblă noaptea, s'arată în acest loc! 

«Pe cal, ei or să zică, o vezi undând vreo vale; 
«La câmp iar se arată să 'ndemne-un muncitor ; 
«De multe ori, pe seară, o vezi că-ți iese în cale, ' 
«Te întreabă de-a ta stare, de eşti vreun călător,
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«Din ochi îi sar scânteie şi-nu poţi s'o vezi bine; 

«Ea are haine altfel, iar nu ca la oraş; 

«De dânsa când te-apropii tu n'ai minţile'n tine! — 

«De spumă-i este gâtul şi mâinile de caş! 

«Ea are multe semne cu care se arală, * 

«Şi 'n faţă-i rar Românul să poată a cătă; 

«Femeie naltă este, de mână duce-o fată, 

«Şi-o vezi mai mult sub coastă la umbră a cântă. 

«Atuncea stă şi vântul, să bată nu mai poate; — 

«Ca cremenea stau toate, şi eşti silit să taci; 

«Nici pasere s'aude, şi glasul ce ea scoate 

«]ți dă fiori prin oase, şi nu ştii ce mai faci 1...» 

Ei bine! astea toate eu ştiu că-or să se facă, 

Şi multe generaţii, acel ce-o îi mişcat 

De patimi sau restrişte, în visu-i o să-i placă 

Să afle dela tine ce soartă l-a călcat. 

Fetiţa o să roage să-i dai în vis pe mire; 

Plugari or să te chieme spre brasde-a le cătă-; 

Bătrâna, în descâniec, la lucruri peste fire, 

Pe tine-o să te strige minuni a arătă; 

Dar mie, ce îndoiala mi-a fost singura moarte, 

Şi- cărui adevărul îi place atât de mult, — 

Imi place a ta natură să aflu, să-esplic foarte, 

Şi-apoi să crez în tine, să mor în al tău cult!... 
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SDROBITĂ GEME INIMA IN. MINE 

Sdrobită geme inima în mine ; 
In flacări, chipuri arz neincetat ; 
Vieaţa-mi toată 'o am în tine; 
Dar tu de mine te-ai depărtat. 

- Eşti tu o fee? eşti zeitate ? 
Sau ca iubirea, vii a încălzi 
Un suflet rece ce nu mai bate, 
In noaptea urii din zi în zi? 

De eşti aproape, pieptu-mi palpită ; 
De eşti de faţă, eu 'mă uimesc; 

"La glasu-ţi, mintea îmi e răpită; 
Dar mi-eşti străină, şi mă îngrozesc... 

- 

Deştept, în somnu-mi chipu-ţi e 'n mine ; 
Mă uit la lume, şi ca străin, 
Reviu în sine-mi, trăesc în tine, 
Le las pe toate, de tine plin. 

s 

Fiinţa-mi toată ţie-ţi urmează, 
Căci eu sunt umbra corpului .tău ; 
A ta, ca spirit, mă înviază, 
Căci tu eşti suflet corpului meu. 

Dazan Boriac. — Meditaţii şi Poezii. 13
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LASE: 

PE UN ALBUM 

Pentrucă vrei copilă să mă înscriu aci, 

li spuiu că eşti frumoasă fără cochetărie, 

Că îţi ascunzi simţirea cu multă modestie, 

Şi că-ţi faci amici fără a îngriji 

Ştiu bine; până acuma, vergina-ţi auzire 

Nu este veninată de nici o linguşire ; 

Dar eu, tributar vecinic al nevinovăţiei, 

Admirator, prieten blândeţii, modestiei, 

Intinz hârtia asta în loc de tabernacol 

Şi-ador căutătura-ţi în. care, ca 'n oracol, 

Explic, văz fericirea a celui ce-o veni 

Cu tine-a se uni.— . 

STANŢE 

_De câte ori în braţe te văz cu al tău fiu, — 

De-aş şti că parabola-mi o iartă cuțiința ; 

Sau, daca adevărul nu vatămă credinţa. — 

Puterea-ţi mă sileşte un eretic să fiu. 

Când stai cu toată mila spre pruncu-ţi a cătă, | 

Imi pare pe Madona c'o văz dal doilea 'n lume; 

Şi-ţi spuiu, în conştiinţă, că nu-ţi pot da alt nume, 

Decât că eşti aceea ce Gabriel cântă.
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lar, daca a mea dogmă va fi o rătăcire, 
Artistul e de vină, că-a lui Dumnezeire 
Ca tine de frumoasă a vrut imagină, 

Eu simţ de datorie şi de creştinătate; 
Eu simţ că dau exemplu de-adâncă pietate, 
A mă închină la tine şi a te adoră. 

e 

Il. 

Onoarea cea adâncă ce inspiră-a ta persoană 
Mai are încă-o tâină ce 'nspiră şi amor :. 
De câte ori m'apropiiu, sau văz a ta icoană, 
Din unghii până 'n creştet mă trece un fior. 

Amorul mă îndeamnă durerea mea a-ţi spune, 
Respectul mă opreşte şi-mi zice ca să tac; | 
Puternici deopotrivă, nici unul se supune, 
Se lupt etern în mine şi nu ştiu ce să fac. 

Putinţa stă la tine, o angele de pace ! 
Să intri între dânşii, s'ajiingi pe cel ce-ţi- place, 
Să curmi această luptă ce-atâta m'a slăbit. 

Imi spui că unul însă e crunt cu mintea “n sine ; 
lar altul este tânăr, frumos, leit ca tine ; 
Acuma dar alege-ţi, căci el a biruit, 

II. 

Intocmai ca o rouă ce 'n nasturi dimineaţa 
Se lasă pe un mugur ce-aciim a înverzit, 
Văz lacrăma ce cade din pleoapa-ţi ce-mi dă vieaţa 
Şi-o sfântă lege-amorul în ea a zugrăvit.
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Când ochii tăi de flacări, frumoşi ca primăvara, 

Asvârl a lor scânteie de-un verde de smarant, 

Pe buza ta cea vie şi veselă ca vara, 

Etern în floare-i este un mândru amarant. — 

De ce o plăsmuire nu vrea să mă supuie! 

De ce a mea speranţă nu poate să se sue 

La dulcea amăgire că poate mă-i iubi! 

- Când te rechiamă mintea-mi, eu simţ o strămutare + 

Ce-mi dă dureri cumplite; dar crez c'o vindecare, 

In loc să-mi facă bine, mormânţu-mi ar grăbi. 

IV. 

Ce este fericirea? Care să fie raiul? | 

Care să fie pomul oprit la muritori, 

Daca nu este sânu-ţi care opreşte graiul 

Şi face ca rebelii să ţi fie-adoratori ? 

Ce floare e aceea ce-amorul protectează, 

De nu sunt trandafirii ce 'n faţă-ţi înfloresc, 

Şi care, pe îndrăzneţul. ce a-i privi cutează 

Impung atât de ager de loc: ce-i întâlnesc? 

Ce oare e săgeata ce fabula ne spune, 

De nu e cea scânteie ce ochiul tău depune 

Cu astă fierbinţeală în sângele din mine ? 

Ce este fermecarea? Ce poate fi răpirea ? 

Ori încântarea ce e! De nu e chiar uimirea 

Ce simţ că 'ncet mă fură, când mă-aflu lângă tine ? 

  

1 transportare. 

)
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PE MALUL DUNĂRII - 

E limpede eterul şi seara 'naintează, 
Când eu, setos de pace, viu singur să privesc | 
La câte muritorii nici pot, nici nu cutează 
Să-explice sau să 'mpute, ci numai le iubesc, 

Pe-un colţ ce mai rămâne dintr'o cetate 'ntreagă, 
Şi unde cârjaliul tabanul Şi-ascuţiă, 
Aci, creştinul unde, modest, în haină neagră, 
Să iasă-i eră frică, când Turcul se iuţiă. 

Eu viu fără sfială în murg de înserare, 
Imi plimb a mele gânduri, şi-alene răsturnat, 
“Aţint pompoasa fire, şi-a cerului serbare, 
Când poarta-i cea senină cu torţi a luminat, 

Prin munţii cei plumbateci, cu-un soare care-apune, 
Păstrează aurita-i lucire de rubin 
Se-arată zeia Cipris, prinoasele-şi s'adune, 
Şi'n grațiile sale păşaşte în senin. 

Deadreapta-mi sentinela în postu-i priveghează, 
Şi zidul ia dealungul cu pasu-i măsurat; 
Din când în când sloboade un glas ce "'naintează 
La cel de mai la vale, ce-eco,a reparat.
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CEZAR 'BOLIAC - 

Pe lucia-i baionetă văz luna se răsfrânge 

Şi'n Dunărea întinsă o văz a se 'ncreţi; 

Pe insule 'nverzite văz umbrele-a se strânge, 

Şi malul de-altă lege îl văz a se lăţi. 

LA D-la*** 

Nu gândi că-mi place să te necăjesc ; 

Astfel mi-este firea ; eu tot ce gândesc 

Spuiu fără sfială, şi-atunci mai vârtos 

Când un angel! vesel şi-atât de frumos, 

Cu ăşti ochi de pace şi-organ cântător, 

Vine să m'aleagă de sfătuitor... 

Nu sunt de părerea a lui Juvenal 

Nu hulesc imenul!; nu, acest scandal 

Fie pe-a lui seamă, fie pe-acolo | 

Unde-or fi acuma el şi Boileau. 

Tu 'nţelegi prea bine pentru ce îţi zic 

Că nu-s de părerea astu-i satiric: 
Pentru căci da vina numai pe femei 

Şi-arâtă bărbăţii că sunt buni tot ei. 

Aşă dar acuma, despre-acest mister, 

lată că-mi iau tonul care-şi ia Voltaire: 

Ştiu că este dulce pe-un om ce iubeşti, 

Să-l iubeşti de faţă, să nu te sfieşti
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Să-i surâzi în public, să iei braţul său, 
Lumea, toţi să ştie că-i reazămul tău, 
S'aveţi tot un nume, şi oamenii .săi 
Să-ţi servească ţie, să ştii că-s ai tăi. 
In oricare. lucru. vei întâmpină, 
Orice bagadelă vezi în casa ta, 
Tot să "'nfăţişeze pe un soţ iubit, 
Tot să îţi rechieme un minut dorit. 

- Ideia ce-ţi vine, planul ce-ţi croeşti, 
Să-l pui în lucrare cu cel ce iubeşti ; 
Niciodată ceartă să fie-între voi, 
Mulţumirea unui să fie la doi. 
Apoi copilaşii să 'nceapă-a veni, 
Şi cu fiecare-un nod a vă uni. - 
Câtă mulţumire ai să aibi atunci 
Când, primind la sânu-ți pe-ăl dintâiu din prunci, 
Vei află trăsură de-a tatălui său, 
Şin miniatură pe iubitul tău, 
Dulce-ţi va fi ziua când el va păşi, .] 
l-a ieşi un dinte, sau când va rosti 
Numele de Tată! Astfel de-imeneu 
E plăcut şi nouă şi lui Dumnezeu. 
Cu tocmeală însă, prin contract silit, 
Să-ţi dai toată vieaţa, nume şi venit; 
Să ieşi dintro casă în care-ai născut, 
Să laşi părinţi, rude şi orice-ai avut 
Ca să fii o servă unui crunt bărbat 
Unui gelos Jidov 'ce ţi-ai cumpărat ; 
La oricare zâmbet să-l vezi tot rânjind ; 
In orice plăcere să-l vezi socotind ; 
Să-ţi stea înpotrivă la orice doreşti ; 
Să-i simţi bănuiala la orice vorbeşti ; 
Să te vezi silită a îl ascultă 
Și să-l simţi tot gata a se dispută, — 
De mă'ntrebi pe mine, eu îţi spuiu curat 
Că sunt înpotriva astui măritat,
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Pe-o demoazelă eu o fericesc 

Mult mai mult în casa celor ce-o iubesc, 

Plină de sfială, cu-un supus umor, 

Ocupată numai de un gând uşor: 

A-şi iubi părinţii ce-o vor adoră, 

Decât, măritată, s'o văz a cătă 

- Cum să placă-acelui ce n'o va iubi, 

Cum să-i aflu gândul şi a-l mulţumi; 

"Şi el, tot de ghiaţă, abiă un pupat 
Să-i dea ca o plată, căci l-a 'ndatorat. — 

Astă fericire eu nu ţi-o doresc; 

N'o voiu nici acelor pe care urăsc. 

De 'ntrebi cum îmi pare? — Auz că-i avut, 

Este om de vieaţă, prea bine făcut, 

Mustăţi priponite, cu imperial, 
Se îmbracă bine, stă frumos pe cal; 

In oricare timpuri îl văz elegant; 

Auz multe dame că e prea galant... 

Mi-a vorbit odată, şi mi-a povestit . 

Cum are în casă, cât are venit; 

Cum că are n grajdu-i şase armăsari, 

Şi pune pe-o carte cincizeci de-icosari; 

Că e 'n slujbă bună, este favorit, 

Şi-al lui merit este bine prețuit. 

Mi-a spus cum că poate citi de tipar” 

Şi cum că aşteaptă şi un iftihar. 

Altcevă de are nu mi-a tăinuit; 

Căci numai odată cu dânsu-am vorbit. 
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LA UN COPIL 

Un copil, odată, mic ca domnia-ta, 
Ce-şi iubiă părinţii şi îi ascultă, 
Când îi zise tată-său să meargă la şcoală, 
EI plecă îndată, dar cu mâna goală. 
— Unde-ţi este cartea ? Ce te nebuneşti ? 
Dascălu-o să 'ntrebe: pe ce-ai să citeşti? 
Băieţelul, leneş, se tot scărpină, 
Se'nvârtiă prin casă, nu-şt' ce tot cătă ; 
Dar în sfârşit pleacă cu inima rea, — 
Plângeă, sărăcuţul : — cartea-i păreă grea ! 

„Mergând el alene, cu capu 'ntr'o parte, 
Căscând pe sus gura, îi cade-a sa carte; 
Un cioban o vede, şi'n dată-o şi ia. — 
EI îi zice: «la-o, să mă scap de ea! 
«Nu voiu să 'nvăţ carte: voiu să fiu cioban, 
«Orice ar fi mai lesne, măcar şi Ţigan!...» 
— Dar, de ce, copile ? ce vorbeşti aşă ? 
Îi zice ciobanul, dându-i cartea sa. 
«Căci nu ştiu eu carte! ce bine ar fi! 
«Acum aş fi altfel! altor naş servi!... 
«Sileşte, copile, carte a 'nvăţă ; 
«Căci când vei fi mare, tu te-i bucură. 
«Om, cal, chiar furnica, câte fiinţe sunt, 
«Toate fac o treabă aici pe pământ; 
«Cine stă din lucru numai decât piere ; 
«Câinii păzesc turme ; oile ne 'mbracă ; 
«Omul dar se cade şi mai mult să facă ; 
«Şi fără-a şti carte, omu-i dobitoc ; 
«Toate 'naintează, şi el stă pe loc. — 
«Pe Țigani, văzuta-i, cum altu-i munceşte ? 
«Pe ţărani, săracii, cum îi biciueşte ?
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«Ştii cauza ce e, de au astă parte ? — 

«Căci sunt orbi, sărmanii şi căci nu ştiu carte 1.» 

Ce făci copilul, ce se socoti, 
Strânse cartea bine, la şcoală porni; 

Nu mai fuse leneş, dascălul iubiă; 

Şi'ntr'un an de zile scriă şi citiă. 

PLÂNGEA SENTINELA COMANDIRUL SĂU * 

l. 

«Eră voinic, tânăr căpitanul 'meu! 

«Eră blând şi dulce cu noi cu soldaţii: — 

«Daca treceă slujba, trăiă ca cu fraţii... — 

«L-am băgat în groapă, ierte-l Dumnezeu ! —: 

«E eră tot vesel, — trist, nu l-am văzut. Ă 

«Eră viu şi ager, eră "nalt şi tare, | 

«l-eră dragă slujba cât un lucru mare: — 

«Cu el, în ruşine noi nu am căzut!...» 
7 

Plângeă sentinela comandirul său ; 
Eu plângeam cu dânsul pe amicul meu! 

II, 

«Noi eram afară la post, la Dudeşti; 

«Dar trimiţi din parte-i spun cum că ne chiamă... 

«Ne gătirăm iute, le-am dat postu 'n seamă, 

«Intrarăm cu grabă toţi în Bucureşti, — 
«Ne silim, ne ştergem ca să-i dăm raport, — 

  

1 La moartea căpitanului Dumitrescu.
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«Veseli, ca să-i placem, intrarăm în casă... — 
«il citiă un preot; — eră 'ntins pe-o masă, — 
«Să trăeşti, strigarăm ; dar, el eră mort!!...» 

Plângeă sentinela comandirul său ; 
Eu plângeam cu dânsul pe amicul meu ! 

II, 

«Sta să ne vorbească, dar cu ochii 'nchişi ! 
«Eră "n toată forma, cu sabia "nciusă ; 
«Aşteptam comanda din gura-i închisă!... 
«Rumenii în faţă-i acum eră stinşi... — 
«Duserăm la groapă comandirul meu... 
«Ce voinic pierdurăm! cum ni-l luă sfântul !... 
«Ce curând se duse! ce mâncă pământul !... — 
«Fără el acuma, par'că-mi pare greu !!» 

Plângeă sentinela comandirul său ; 
Eu plângeam cu dânsul pe amicul meu! 

IV. 

«Cum îl plângeă mă-sa! şi el, nu simţiă..., 
«Plângeă comandirii ! plângea şi soldaţii !... 
«Şi noi, toată roata, îl plângeam ca fraţii ; 
«Căci îl iubiam tare, —. şi el ne iubiă! — 
«ll sărută lumea ; dar eu n'am putut; | 
«Căci eram la postu-mi — m'avui astă parte ! 
«Suspinam fierbinte ; priviam de departe ! — 
«Aşă ne e slujba !... — Mijloc n'am avut!!...» 

Plângeă sentinela comandirul său : 
Eu plângeam cu dânsul pe amicul meu! — 

1841, Fevruarie 10,
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COCHETA BĂTRÂNĂ LA. OGLINDĂ 

Tu văzuşi, văzuşi, oglindă, 

Frumuseţea-mi răsărind 

Şi cu 'ncetul eclipsindă, 

O vezi iarăşi apuind. 

In zadar colori silite, 

Frumuseţi de 'mprumutat ; 

In zadar sunt îngrijite 
Nişte îlori ce s'au uscat, 

Plângi oglindă, plângi cu mine; 

Nu găsim ce mai cătăm! 
Când mă văz acum în tine 
Amândouă ne 'ntristăm. 

"Aceă buclă aurie 
Ce cu graţii resfiram, 

O vezi tristă, argintie, 
N'o 'ngrijesc cum o 'ngrijiam ! 

Aceă frunte îngerească, 
Care-atâţi o adoră, 

A 'nceput să se 'ncreţească ; 

Nu mai este ce eră, 

Aceă pieliţă ca crinul ; 

Acei ochi ce scânteiă ; 

Cele buze ca rubinul; 

Cea dintură ce sticliă,  
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Ca nălucul se trecură: 
Sunt ca flori ce-au veştejit |! 
N'au lăsat nici o trăsură, 
Moartea par'că le-a pălit: 

Plângi oglindă, plângi cu mine; 
Nu găsim ce mai cătăm! 
Când mă văz acum în tine, 
Amândouă ne 'ntristăm. 

Prin povaţa ta, odată, 
Iscusința mea făceă 
Mii de inimi ca să bată, 
Mii de capete "'ntorceă. 

S'a dus timpul fericirii 
Când în faţa ta săltam 
Să-mi cerc armele zâmbirii: — 
O! ce lume subjugam'! „e 

Dimineaţa când, sglobie, 
Când 'n patu-mi te priviam, 
Ce ascunsă bucurie ! 
In ce farmec mă răpiam! 

O! ce dar e tinereţea ! 
Şi noi cum o ne 'ngrijim!! 
Ce frumoasă-e frumuseţea, 
Dar, puţin ne folosim! 

  

+ 

! 0 neglijăm.
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Si mai vie înc'odată, 

Cu cercarea care am; 

Să mă văz iar adorată... 

Şi-atunci... vieaţa, Doamne, ia-mi! 

Inima-mi şi-acuma cere, 

Şi-acum încă aş iubi...; 

Mă gândesc... o! ce plăcere 

In amor a birui! 

Dar sunt armele sdrobite 

De ast timp afurisit, 

De ast timp ce ne trimite 

Brazdele ! de îngrozit; 

"De ast timp care păleşte 
Orice 'n drumuri va călcă, 

Şi-urmele ce tipăreşte, 
Nu-i putinţă-a-se spălă ! x 

Toţi aceia care-odată 

Imi da lacrăme de-amor, 

Abiă mila lor mi-arată; 

Im surâd drept un favor. 

Mă-ocolesc ; ii văz departe; 

Se anunţ de confidanţi; 

A lor glume sunt deşarte: 

Sunt amici, nu sunt amanți! 

! sbârciturile depe îaţă.
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In deşert sunt muşcătoare; 
In deşert sarcasmul meu ; 
Căci acum nu dă fioare , 
Aeru-mi picant, sau greu! 

Plângi, oglindă, plângi cu mine! 
Nu găsim ce mai cătăm! 
Când mă văz acum în tine, 
Amândouă ne 'ntristăm. 

SUSANA 

[. 

Înaltă şi măreaţă, Susana 'naintează 
Urmată de-a ei sclave, când luna argintează 

| “Pe cedri, sicomori. N 
Cântă rugând pre Domnul, cu sclavele 'mpreună, 
Pe loachim să-l ţie, să-i fie calea bună, 

Căci vine cu comori, 

+ 

Sub alba ei mantelă, pe un tunic de lână. 
Albastru ca seninul, s'arată-o albă mână 

Intr'un bogat colan, 
Din care se atârnă şi două pozunare 
Lucrate numa'n aur. Mărgăritar prea mare 

Formează-un greu giordan. - 

- Plin d'amuleţi simbolici ce-opresc, înfrunt deochiul ; 
Şi lungi cercei de pietre, ce nu-i aţintă ochiul,
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Dau flacări prin voal. 
De sus cămaşa lungă şi puţintel sumeasă 

Ar fi pândit profanul secunda când să iasă, 

Strâns mult întrun sandal,; 

Greu, plin de catareme în chip de semilună, 

Păşind cu gravitate, piciorul care sună 

De zale 'nconjurat ; 

De zale tot de aur, de cătărămi lucrate 

In onix şi rubinuri, de funde mari, lăsate 

Pe-o pulpă de "'ncântat. 

In preajma ei, în cale, sbor spirite de pace: 

Mărgăritarul curge cu vocea ce întoarce 

Cânticul cel frumos. 
Zefirii joc pe sânu-i o vieaţă rătăcită, 
Şi luna îşi răsfrânge o rază aurită 

Pe stema de mados. 

Ochiu-i cel viu şi negru în .ceruri s'aţintează ; 

Şi faţa-i plină, albă, s'aprinde, o 'nviează . 

Un sacru spirt de foc. 
Ea cere în cânticu-i pe soţ să i-l aducă, 

Să i-l aducă 'n grabă, sau ca pe ea s'oducă 

Cu dânsul la un loc. 

II. 

Pe o teraţă 'naltă, treptată şi întinsă 

„Ce răcoreşte noaptea în astă climă-aprinsă, 

Mii vase de un stat , 

Lucrate de-alabastru, de marmură, aramă, 

Prin plante felurite, bazinuri fără seamă 

A muntelui lucrat, |
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Scotea în reliefuri a lui Baal izbânde, 
Minunele lui losif, a neamului osânde, 

Sau grele vânători, 
„Sau întâmplări prin care frumoasa şi smerita 
Babiloneancă fiiă, în templul, zis Milita, 

Se dă la călători. 

Sub şase stâlpi granitici şi-un roşu văl de lână Pe el cu animale cusute tot de mână, 
Măreţ eră drapat | 

Un pat de abanosuri, ascuns în bumbac moale, Pe-un jeţ de'dinţi de fildeş cu draperii pe poale, 
Şi-o baie de agat. 

S'exală chiparosul; curmalul şi finicul 
Se 'ntinde în alee ; colo undează spicul, 

Susamii ce suspin ; 
Şi mai departe, pacinic, Eutratul, plin de vase, Se varsă printre grâne -înalte şi frumoase 

Din valea fără spin. 

De-adreapta se înalţă un turn trufaş, gigantic, 
Zidit de toată Asia după un plan fantastic, 

De lehova damnat!; 
Pe-alăturea cu dânsul a lui Nembrod clădire, Semeaţă ca şi turnul îşi dă a ei privire. 

“ In raiul suspendat, 

De-astânga stau palaturi de Haldeeni “zidite, 
Intinse şi măreţe, cu naftă tencuite 

De Nabopalazar. 
Incă se ţin în contra acelui Isaia ; 
Mai stau ca să privească pe-ăl de-a supus Asia 

Că-şi pune un hotar, 
  

! condamnat, blestemat. 

Cezan Borrac. — Meditaţii şi Poezii. 
"4
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III. 

«Ardică vălul ăsta ! îmi place luna plină! 

«Zefirii dulci s'adie suflarea lor cea lină! 

«Să văz un cer senin! 

«Cântarea mea să meargă deadreptul către Domnul ! 

«Eu voiu să-l rog fierbinte ca să-mi trimeaţă somnul, 

«Eu voiu să mă închin; 

«Căci noaptea cea trecută 1, — O iesme 'ngrozitoare, 

«Şi spirite maline, şi vise-omoritoare, 

In preajmă-mi au sburat. 

«O! loachim se vede că pătimeşte 'n cale! 

_«Eră mâhnit şi searbăd... Venise 'ntr'ale sale 
«Şi nu ma sărutat... 

— 

«Doi demoni din tartaruri păreă că-mi stau la uşă, 

«Poporul strângeă pietre, taica-şi puneă cenuşă ; 

«Şi eu mă tot smulgeam... 

«Pe mine vrea să-omore : -ziceă că-s vinovată; 

«Dar înger de foc iute din ceruri se arată, 

Când eu mă stâşiam; 

«Străbate ca un fulger ! se "'ntoarce prin mulţime ; 

«Şi intră, trece, piere. — Iubite loachime ! 

«O! noi plângeam mereu |... 

«Când iată-un june tânăr se'nalţă dintre lume, 

«Vorbeşte... — Toţi întreabă: — cum este al său nume ? 

Trimis este de Zeu ?.... 

«Căci spiritul se puse pe fruntea sa cea lată; 

«Vorbiă şi-opriă poporul! şi-o lacrămă curată 

  

1 urite.
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«Din ochi i-a scânteiat ... — 
«Eră bălaiu şi dulce, — mişcările-i, cătare: — 
«Părea că-ar fi fost David! ca el vorbiă de tare! 

«Profetul, — m'a scăpat...» 

IV. 

Aşă vorbiă Susana, aproape de-a sa baie, 
Plângeă şi-eră frumoasă !... — In ochi avâă văpaie, 

In apă se uită, 
Când sclavele din preajmă-i voalu-i aridicase, 
Şi una dintre ele de ea se-apropiase 

Şi "'ncet o desbrăcă. 

Îi scoaseră podoaba, tunica-i deschiară, 
De văl se descinsese; sovonu-i desprinseră, 

Păru-i căză pe sân: 
Un păr subţire, negru îi ajungiă la glesne, 
Se despărţiă în două şi se zăriă prea lesne 

Un piept rotund şi plin. 

Alene gânditoare, culcată pe covoru-i, 
Lăsă în mâna sclavei a desculţă picioru-i 
! De-onix, mărgăritar. 
O pulpă de zăpadă, ieşită şi rotundă, 
Şi-un mic câlcâiu rozatic sub o gropiţă-afundă 

Da tortură'n Sefar ; 

Căci el şi-al său complice, pitiţi aci 'n grădină, 
Turbând 'de poftă multă, se roagă, se închină, 

Chiem ceru 'ntr'ajutor... 
Eră schidoli bătrânii: prunelele turbate. 
Svârliă scântei de poftă, şi palpite 'nfocate 

Fierbeâ în pieptul lor.
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Prelung, cu barba rară, cu fruntea încreţită, 

Cu ochii roşi în hârca pleşuvă şi albită 

_ Sefar, în 'sicomori, 

Işi întindeă grumazii, ţiind în urmă tare 

Pe gârbovul complice, sgâit. în nerăbdare, 

In spasmuri şi sudori. 

V. 

Când fuse desbrăcată, înaintă spre baie, 

Fricoasă, tremurândă ; — bătrânii stau să saie, 

Impunşi de pofta lor. 

«Acum vă duceţi toate, lăsaţi-mă în pace; 

«Voiu singură, la ceruri, cântările-mi a face, 

«Ca imn la creator... — 

«Mirobolam s'aprindeţi subt patu-mi de culcare, 

«S'aprindeţi smirnă multă în casa cea mai mare, 

«Şi-atunci când voiu strigă, 

«Vedeţi să fiţi pe-aproape şi să-alergaţi în dată. — 

«Cu mirt şi cu-un burete, să viie, vreo fată 

«Pe corp a mă spălă». 

VI. 

Susana eră 'n baia senină aromată ;. ; 

Luna jucă pe unda cea creaţă colorată 

Cu apă din Eufrat. — 

Sânu-i împunge apa, şi părul său pluteşte; 

O mână parc'ascunde Edenul ce domneşte 

| | Pe bustu-i minunat. 

Ea se priviă în apă, pe gânduri, dar voioasă; 

Uitase să se "nchine, — căci prea eră frumoasă... —
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Se bucură de ea, 
Se gâdelă de apă... Bătrânii în turbare 
Se-asvâri uimiţi la dânsa : ea ţipă şi tresare!... 

Cu ochi-i sprijiniă... 

«— Frumoasă eşti, Susano !» Strigară în uimire - 
Invierşunaţi bătrânii. <leşim, ieşim, din fire! 

«Dă! dă un sărutat, 
«O fiica lui Halsia !... — nici iadul n'a să ştie!...» 
Susana, în ideia de crimă, preacurvie, 

Da țipăt disperat. 

«— Să nu vorbeşti, Susano, căci altfel eşti pierdută ; 
«In noi poprul crede, şi tu vei sta ca mută, 

Când noi te-om osândi !» 
«— Spuneţi-mi care vină ?... fugiţi să ies din baie...» Sărmana nu 'nţelege ce va a lor văpaie, 

Nu poate a-i opri... 

«— O! Lasă-te, Susano! Te-om face fericită ! <Ţi s'a 'nchină poporul! Săraca, zăpăcită, 
Cu ochii speriaţi, 

Se svârcoliă în apă ; strângeă 'ntre braţe sânul ; 
Se da afund; — dar apa-i curată ca seninul,.. — 

Bătrânii înfocaţi !... 

VII. 

«Ca-pe-ăi de-au zidit turnul, Doamne, îi zăpăceşie |! «Ca pe-a lui Lot soţie, Doamne, mă împietreşte !.., 
«Cum voiu puteă scăpă 2...» 

«— Susana-i vinovată ! strigară-atunci bătrânii: 
<Ţineă pe braţ un june! Â, vino, loachime ! 

Căci ea îl sărută! 
+
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«Să vie tot poporul! — Vedeţi ce pângărire lea 

«Vedeţi !... o! ce ruşine şi ce nelegiuire ! 

: «Ce lucru neiertat ! 

«Vin! unde eşti, Halsie? Vin! Vezi-ţi bătrâneţea !... 

<A lui loachim, sărmanul, vai! vezi-i tinereţea ! 

«O! ce grozav păcat!! 

«Vedeţi colo portiţa ce a deschis spurcatul | 

«Vai! n'am putut să-l prindem : nu am privit păcatul ; 

Căci el, curând s'a tras!...» 

— Aci pictorul meşter brodească pe Susana! 

Aci să zugrăvească, de poate, pe sărmana 

. In îndoit extaz!... 

  

SONET 

LA ANUL '1839 

  

Dia zi în mai tristă, sermană Românie ! 

De două veacuri jalea îţi creşte ne 'ncetat | 

Traian, să miră, plânge, priveşte-a ia câmpie 

Ce-o ştie câmp, odată, de acvilă-apărat. 

O! Tristă-i suvenirea la cei în agonie! 

Amar e când te doare, să vezi că-eşti împilat 

Să 'neci a tale lacrămi: să vii, cu. bucurie, 

A sărută şi mâna ce ştii că te-a trădat! 

Pe cine aştepţi oare să-aline a ta durere ? 

Pe-acela ce te suge? te calcă în picioare? L 

Pe cei carii te-ar vinde de mii de ori peun tron ? 
Dă 

  

1 In original, picere.
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Te amăgeşti!... Dar află şi crede în tăcere: — 
Oricare slăbiciune în chinuri ia putere... 
In fiare creşte iute vârtutea lui Samson! 

  

SILA 

Eră o iarnă aspră şi-o noapte ce 'ngrozeşte, 
Şi crivățul, cu viscol, mugeă precum mugeşte 

Un taur ce-i rănit, 
Intr'un cătun de laturi a unui sat mai mare 
O rază îngânată da slabă luminare 

Subt un troian albit. ! | 

Troianul eră casă, căscioară locuită 
Ce-i astupă nemeţii intrarea umilită, — 

Bordeiu de muncitor ; 
Şi raza îngânată veniă dintr'o lumină 
De-o flacără 'n cenuşă ce vâlvâia în tină 

Pe un uscat cotor. 

Cu îurcile în brâne, cu fejele- voioase. 
Intind cât pot cu fusul din caiere stufoase 

Două femei cântând. 
Bătrână este una, ca iarna de albită ; 
lar alta este jună, bălaie şi iubită 

De câţi o văd râzând. 

Pe-un pat de paie numai un biet bătrân boleşte, 
Femeile, cu rândul, când el se desveleşte,
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“Se duc de-l învelesc. | 
Şi râd când văd că fierbe în oală o găină 
Ce-au căpătat pe lucru dela lor vecină; ! 

Căci tortu-i omenesc. 

Oftă bătrâna însă şi zise către fiică: 

«— Când am luat pe tată-tău, pe când erai tu mică 
«Eram mai fericiţi ; 

«Aveam căsuţa noastră, aveam coprinsuri bune, 

«Aveam îrumoase holde şi turme la păşune, 

Aveam argaţi plătiţi, 

«Şi vite *n Wătătură şi plugul lângă casă, 
«Şi-un călător, oricare, află cevă pe masă 

«Când se-abăteă la noi. 

Eră fruntaş bătrânul, ca el puţini cu stare, 

Abiă 'nvârtiă prin- curte cu carul său cel mare, — 

«Un car cu şase boi. 

Pe orice puneam mâna ieşiă în toate bine. 

Tu semănai cu tată-tău şi frate-tău cu mine...» 

Aicea a 'ncetat, 

Şi-un: ochiu de desperare ţinti pe o icoană 

A Sântei Născătoare, zicând: «In orice goană 
” «A soartei te-am chemat». 

«— Tata spunea odată că-aveam şi noi moşie, 

«De ce-aţi vândut-o, mamă ? că-i rău în iobăgie; 

«Munceşti pentru străin». 
Şi-o lacrămă din pleopă-i luci, precum luceşte. 

Pe geana aurorei o roă ce pisteşte 

Dintr'un azur senin.
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«— Noi n'am vândut-o mamă ; vecinii ne-au luat-o. 
«— Şi cum, aşă cu sila ?» — «Ba tot ne-au tot scurtat-o 

- «Cu cărţi de judecăţi, 
«Până-au luat-o toată...» — «Ce viscol e afară, 
«Unde-o fi nenea, mamă ?» — <Aleşii îl luară 

«Şi-acum ca şi-alte dăţi». 

Pe masă lângă tată-sau fetiţa 'n nerăbdare 
Intinse o maramă şi-i puse de mâncare 

Fiertura dela foc, 
«— O! să-mi trăeşti, fetiţo, că foamea mă doboară Il» 
«— Şi-ţi am şi vin, tăicuţă ; şi-ţi am şi pâinişoară, 

Uite-o colea, o coc». 

«— Să am de tine parte, fetiţă cu durere, 
«Atât imi mai rămase din toată-a mea avere 

«La bătrâneţea mea ; 
«Căci frate-tău, să vede că mi-l tot mână satul: 
«Săracii duc povara, iar rodu-l ia bogatul 

«In lumea asta rea». 

In ora asta dulce ce veselă-e copila 
Că-a bucurat pe tasă-său. Fica Satanii, Si/a, 

La uşa ei grinţă. 
Doi dorobanţi ce calea păreă că rătăciră 
Zărind lumină noaptea să stea aci veniră, 

Ca doar va senină. 

Imping şi intră“'n casă cu iarna în spinare : 
«— Aci avem de toate şi cald şi de mâncare 

«Şi'n cupă vinişor. 
«Mai faceţi foc pe vatră şi daţi-ne-ţi şi patul. 
«Mai dă-te jos, bătrâne, sau culcă-te dealatul ; | 

«Că dau de vă omor». , 

>
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Oftă adânc bătrânul, căci Si/a e cumplită! 
Lăsă bătrâna îurca: eră obicinuită ” 

Cu astfel de nevoi. 

lar biată copiliță, în marea ei durere, 

Rosti plângând: «— Jupâne, n'avem nici o putere; 

N'avem nici car, nici boi». 

Şi suspinând din suflet, ştergând cu zevelcuţa 

Şiroaiele de lacrămi, se dete sărăcuţa 

Pe şubredul bătrân, 

Şi. îi şopti acestea: «lţi fac eu demâncare 

«Numai decât, tăicuţă. Jupâne, aibi răbdare 
Că doar n'ei fi păgân. 

«Mâncarea-i pentru tata, căci vezi-l cum boleşte 

«E an acu 'n păresimi, de când se chinueşte; 

«Să nu-l daţi jos din pat. 

«Şi mama e bătrână şi n'avem nici găteajă, 

«Pe nenea de trei zile, de când l-au luat de streajă... 

Aleşii l-au luat». 

Dar dorobanţii ţepeni tot sparg şi tot înjură, 
Şi svântă şi a pâine şi vinul şi fiertură 

Că-s oameni stăpâneşti. 
El nu mai stă la vorbă, când are biciu în mână; 

Când leapădă opinca şi calul îşi înfrână, 
Cu el să nu glumeşti. 

Se 'nbrobodiă copila şi-o înecau suspine. 

Eră să 'noate ?n viscol să meargă la vecine 

Să ceară-un ouşor, “ 
O mână de făină, să facă-o pâinişoară. 
Sta din afara uşii să. vază-o pârtioară 

Să vază vreun focşor,
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Când un argat din curte, din curtea boierească, 

O prinde şi o 'ntinde s'o ducă să muncească, 

Căci ştie a lucră; 
Şi e la curte clacă, şi s'a făcut de veste 

La câţi au fost pe-a casă, la fete şi neveste 
Să meargă-a ajută. 

Căci este nuntă mare, e nuntă boierească 

Duminecă ce vine, şi trebui să gătească 

Miresei aşternut. ! 

Şi rugile şi lacrămi zadarnice îi fură; 

Argatul nu glumeşte, o bate şi-o înjură 
Sau cere de băut. 

Dar nu aveă fetiţa decât o zeghe veche 

Şi vreo trei parale cercei la o ureche 

Care voi a-i da. - 
Şi nu vru să primească cumplitul fără milă! 
Bătând-o, suduind-o, o tot brânciă în silă 

La lână-a scănmănă. 

Trei zile biata fată nimica nu aflase 

De tată-său cel bolnav pe care îl lăsase 
Flămând şi chinuit, 

Şi când scăpă micuța veni în nerăbare... 
Nemeţi-i cotropis€ şi casă şi intrare, 

| Abiă a 'nemerit. 

Luptându-se cu iarna, să intre izbutise, 
Dar tată-său, ca ghiaţa, de mult înţepenise 

Şi mumă-sa muriă; 
Pe frate-său îl dase aleşii la oştire, 

Şi singură orfana plângeă în zăpăcire. 

Şi” părul îşi smulgeă. -



220 CEZAR BOLIAC 

Suflă în pieptul măsei, ca doară s'o încălzească ; 

li căută cojocul... dar unde să-l găsească, 

„Căci e la arendaş 
Deodată cu căldarea, luat zălog în silă 

Pe-o oarbă datorie. — O Doamne! fi-ţi milă 

De rob şi de clăcaş! 

1840, Ianuarie 4. 

„ PEDEAPSA CU MOARTE 

L 

Gemeă poporu 'n curtea palatului Dreptăţii. 

Eră o zi de August şi gura răutăţii 

Scrâşniă, se schidoliă 

Voind să fete moartea. Sclipiă 'ntre dinţi mânia ; 

Plângeă, rânjiă schidoală, dar nu ieşiă, pustia 

Căci legea o opriă. S 

O sală larg întinsă şi 'n roşu îmbrăcată 

Işi resfrângeă coloarea prin raza sângerată, 

Coloarea de Tartar, 

Pe searbedele feţe, bătrâne şi sbârcite, 

Plecate către piepturi, cu frunţile 'ncreţite 

Ţintând un act barbar. 

Se afundă în gânduri, săriă strigând: «Maria! 
«Maria nu e moartă !» ţintiă un păzitor, 
Se veseliă pe clipă, uită atunci urgia, 

Se asvârliă spre dânsul, şi 'n ochii bucuria 

Râdeă, cum râde raza, când scapă printre nor.
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Ce bun ai fost tu, Doamne, când ai sădit iubirea ! 
Ce crud ai fost tu, Doamne, când moarte ai rostit ! 
Sau a plăcerii numai să fi avut Ssimţirea, 
Sau de dureri trecute să pierdem suvenirea, 
Sau omul să nu ştie de loc când a greşit ! 

O voi ce-aveţi puterea să osândiţi o vină! 
Gândiţi că la-astă vină, al lumii creator 
Nu a prescris osânda? — Când sufletul Suspină 
Subt lovituri 'de cuget, a voastre munci alină 
Durerea din năuntru — sunt balsam, sunt favor. 

Din ghisdurile ocnei, pe funia sărată, 
Pe funia ce duce pe oameni în Tartar, 
Legară osânditul în manta-i cea marcată 
Şi-l sloboziră 'n gura cea neagră, fiorată 
Spre moartea inventată în timpul cel barbar. 

Se învârteşte roata şi scripetele sboară - 
In văitări sinistre, avânt fiorător, — 
Ca cucuvaia nopţii, ce fâlfăe uşoară 
Şi ţipă peste capul acelui ce-a să moară — 
Se vaită pe capu-i tu glas îngrozitor. 

Pe gâtul lung al ocnei s'exală infectate 
Durerea, agonia, suspinuri şi fiori. 
Şi oaspele s'afundă pe căi întunecate, 
In -râsetele-acelor făpturi desnaturate 
Ce s'au deprins la crime a fi esecutori, 

Se mărgineşte gâtul şi caosul se "ntinde, 
Şi oameni ca insecte, ca licurici lucesc 
Cu focuri în spinare, cu feţele murinde, 
Pe. bolovani. în trâmbe, pe stâncile sclipinde, 
Pe munţii cei de sare pe care se muncesc,
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Se leagănă căluşul şi liliacul sboară, 

Alunică ca umbra prin norii cei săraţi 

Prin care osânditul, ce spaima îl doboară, 

Se lasă în răstimpuri, se strânge, se 'nfioară 

Incovoiat pe coardă cu perii ardicaţi! 

Are să meargă încă, căci fundul e departe! 

Şi cer şi zioa'lumii se văd albind ca stea 

Ce palidă şi fixă, în negure deşarte 

„Albeşte câte-odată, ca steaua ce-şi împarte 

Şi-ascunde 'n cer scânteia, când soare e subt ea. 

Locuitorii nopţii cu feţele pălite 

Işi lasă bolovanii şi vin de-l înconjur; 

Cu lumânări în creştet, cu barbele sbârcite, 

Păroşi pe braţe, piepturi, cu haine sdrenţuite, 

Buhavi de umezeală, dau roată înprejur. 
îă 

Clipind la lumânare şi mestecând tutunul. 

Cu glasuri îngroşate urlară răguşit 

Blestem şi anateme, căci ie furară bunul, 

Căci le hrăpiră zioa, căci nu puteă nici unul 

Să vază la lumină pe cel ce-a mai venit. 

Apoi târiră 'n noapte şi pe căluş legară 

Un mort ce se îmilase, un trup de vinovat. 

« — Te du, bădiţă-i zise, în lume este vară, 

«E soare, e lumină» câţivă îl sărutară 
Şi începu să ţipe maşina fiorat. 

Optzeci eră la număr făpturile uitate, 
Pe care omenirea la iad a osândit; 

Optzeci pe care legea, creştina caritate, 

Regenerarea ţării şi stricta echitate 

A smuls de vii din lume şi 'n ocnă a pornit.
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Optzeci mai rămăsese ;, optzeci eră "n picioare 
Ceilalţi gemeă în lacuri şi fără ajutor. 
Chemă la dânşii moartea, scorbutul să-i doboare, 
Căci revmatismul junghie, căci agonia doare, 
Căci sunt aci pe vieaţă, moartea-i vieaţa lor. 

« — Vai mie !» strigă 'n limba-i, bătându-se în sare 
Şi mai gonind nădutul, un orb Israelit. 
«Vai mie! daţi-mi apă, că-mi este sete tare I» 
Şi un creştin de-alături ce-şi da a sa suflare 
li spuse, dându-i mâna, că apa sa sfârşit, 

Se adunară *'n noapte confrații în durere 
Şi smulseră cu grija din cuiburile lor 
Câte vreo două paie, ca singura avere 
Ce ei posed în ocnă, şi 'n larga încăpere 
Adăogară cuibul de-un nou! locuitor. 

Eră bălaiu şi june martirul ce_venise 
Şi trase simpatia acelor ce-l zări. 
« — Cum seamănă cu-un frate ce am acasă !» zise 
Un flăcăiandru ager ce umezeala-albise, 
«Să fim noi fraţi de cruce cât ne-om mai chinui! 

, 

«Dar spune-ne, măi vere ; ce vină aşă mare i 
<Făcut-ai tu în “lume? Nu tăinui nimic, 
«Că-aci e obiceiul să spuie fiecare 
«Păcatele-i din lume; şi mie, cum îmi pare, 
«Tu nu eşti hoţ de codru ; ai vreun păcat mai mic». 
  

1 al unui nou.
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Infricoşata cale ce junele făcuse, | 

Îi dase iar simţirea, şi 'n suvenirea lui: - 

Părea că se strecoară procesul ce trecuse, 

Durerea, fericirea şi câte petrecuse: 

« — Eu n'am hrăpit, măi frate, averea nimului. 

_«Am fost crescut acasă în larg, în destulare; 

«Părinţii mei cu cinste trăiau în satul lor. 

«Eram flăcău în horă, fruntaş cu stare mare, 

«Cu cal de călărie şi alţii de 'nhămare; 

«Moştean la părinţi unul, trăiam eu trai uşor. 

«Părinţii biet, sărmanii, voiau să mă însoare ; 

- «Imi tot spuneă de fete, dar nu-mi găsiam pe plac. 

«Mă tot plimbam prin sate, mergeam la şezătoare, 

«Când văz odată-o fată, ce 'n ochii ei, ca 'n soare, 

«Să cat, nu îu putinţă. O văz aci şi tac. 

«Mă tot codiam prin casă, spuneam la fete glume ; 

«Mă dam pe lângă dânsa, dar nu-i puteam, vorbi. 

«Roşiă de-i prindeam ochii, sau mă strigă pe nume 

«Fetiţile sburdalnice ! ca ea frumoasă "n lume 

«Şi mândră şi gingaşe gândesc că n'a mai fi. 

«Cât vru să iasă-afară fetița rumeoară 

«Eu saiu şi-o iau în braţe şi par'că fu a mea. 

«O strâng şi ea-mi răspunde. O iau la subţioară 

«Şi fug, căci eră 'mică, ca pana de uşoară; | 
«Băteă subt ţâţă-i pieptul şi gura ii ardea. 

«Ajung cu ea acasă s'o bag la alde tata; 

"«Aci o văzui bine, şi tare îmi plăcă. 
«Eu mi-am găsit nevastă. Vă place vouă fata? 
«Trimiteţi la moş popa, că nunta este gata; 

«Să nu "'ntrebaţi ce are şi cine o făcu.
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«Mă sărutară 'ndată părinţii în urare 
«Şi eu şi cu Maria puparăm mâna lor. 
«De-aci apoi plecarăm, făcurăm nuntă mare 
«Şi strânserăm o plasă să vie 'n desfătare ; 
«Căci mândră le-eră nora şi june-al lor fecior. 

«Vreo două luni trecusem cu ea în căsnicie ; 
«Când pe o lună plină, ce peste .noi. plutiă, 
«Ne desfătam sub cergă ascunşi pe deal în vie 
«Şi ne glumiam atâta, cu-atâta veselie, 
«Incât şi luna pare cu drag că ne priviă. 

«Dar somnul câte-odată aduce grele vise! 
«Intr'însul necuratul îşi joacă coada sa! 
«Se vede că norase şi nimini nu simţise ; 
«Căci ploaia nu 'ncepuse, dar irăsnetul izbise 
«Un nuc bătrân în preajmă, şi câinele lătră. 

«Mie-mi pări deodată Maria spăriată 
«Că strigă, şi la dânsa se dă un lup turbat, 
«Apuc în zăpăcire secura rezemată: 
«De căpătâiul nostru, izbesc pe biată fată 
«Care dormiă în pace: Odată a țipat |...» 

Aci s'opri voinicul şi perii se sbârliră ; 
Şi cearcăne de sânge rotiră ochii săi; 
Şi dinţii îi grinţară, şi muşchii tresăriră, 
Și spume de balaur pe gura lui ieşiră, 
Şi nările-i deschise svârliă în toţi văpăi. 

Telega, 1843 Septemvrie 6. 

  

Ozzan Boriac, — Meditaţii şi Poezii,
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OCNA 

Încongiurat de paznici, cu fiarele 'n picioare, 

Cu mâinile în cătuşe, de gât cu lanţul greu, 

Un om frumos la faţă, în spasmuri, în fioare, 

Aci cruntând la paznici, aci zâmbind la soare 

Căză la gura ocnei, chemând pe Diumnezeu. 

Şi o durere-ascunsă, durere sufletească, 

Mustrarea, desperarea jucă pe faţa sa. 

Işi mai măriă în silă durerea cea trupească 

Voind să mai adoarmă, voind să liniştească, 

A sufletului rană ce nu se vindecă. 

Pe-un jeţ ascuns sta unul ce a'nsemnat păcatul 

Pe-a inimii icoană ; — buhav, cu-un ochiu spurcatul, 

Rânjiă, rânjit uscat, 

Cu cap de cucuvaie, cu ghiare mituite, 

Cu ochiul tras în sticle, în sticle îndoite. 

Chioriă pe vinovat. 

După-amuţirea lungă citiră, mai citiră, 

Işi mai cătară 'n barbă, gândiră, mai şoptiră, — 

Se scoală-ăl însemnat, 

Şi'ncepe să vorbească: «Boieri! Eu zic să moară, 

«Să moară vinovatul; căci moartea infioară 

«Şi trebui pilde 'n stat. 

«Gândiţi că-avem şi suflet; să facem răsbunare: 

«O cere omoritul; o ceren gura mare; 

*
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| «O cere din mormânt, 
«Pedeapsa o dă legea ca să se corecteze ' 
«Acel ce face crima, — ca să -se îndrepteze. — 

«Eu nu vorbesc in vânt. — 

«Eu nu sunt de părerea acelui Becaria; 
«Eu ştiu ce se cuvine ; nu-mi place flecăria 

<Lui Domnul Monteschiu i, 
«Lamartine, Hugo, şaizeci dintr'o societate : 
«Deşi scapă-omoritorul, eu voiu, după dreptate, 

Să-l osândească ?n fiu». 

„IL 

Pâlit de o durere-adâncă, ne "mpăcată, 
Pe care-o dă speranţa când este înşălată, 

Greşită 'ntr'al său plan, 
Se doborâ pe fiare, flămând, în baionete, 
Cu mădulări rănite, cu cotele "ntre spete, 

Un biet uitat Ţigan! 

Se cletină de boală, de crudă desperare. — 
Când hotărîrea morții citiră 'n adunare 

Suflarea-i se curmă, 
Copii, soţie, mumă de loc i se iviră. — 

Şi iar se întremă, 

IL. 

Gândiţi voi la durere, gândiţi voi vreodată 
Că şi Țiganul ăsta e soţ, e şi el tată, 

  

„4 Montesquieu.
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Va fi iubind cevă! 

Se află şi într'insul dorinţa *naintării ; — 

Căci firea nu a dat-o în veci numai puterii; — 

E?n om, natura sa. 

Cum vreţi voi ca Țiganul, — cen hulă se târaşte, 

Când vede libertatea a fiilor ce-a naşte 

A neamului său tot, 

A lui şi a soţiei; când ştie c'o să fie 

De-aci înainte liber, asupra-i nu-i sclavie, 

Stăpânii nu mai pot; 

Va fi stăpân pe timpuri, va râde cu natura, 

S'a bucură de munca-i şi va simţi căldura 

Ce Domul a sădit 

În sânul de familii, în vorba asta «Tată», 

Să fie surd la toate? Natura lui stricată 

Gândiţi că s'a răcit? 

E crudă, crudă legea ce-apasă şi striveşte 

Gândirea zeităţii, mister ce cârmueşte 

Materie şi spirit şi face de suntem! 

Amor şi Libertate sunt legea Providenţei ; 

Sunt osie naturii; şi cin'le ia fiinţei, — 

Urgie! anatem! 

Statistica de crime nu poate să v'arate — 

Pe când bântuiă răul pe om, Societate, 

Opincă şi boier, 

În zile de tortură, de ţepe, sugrumare? 

Şi când eră mai bine: în vremile barbare, 
- A . > A Ei .. s 

Sau azi, când nu s'omoară, când n'avem nici hengher ?
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Gândiţi la instituţii, la şcoli, înobilare, 
La înlesnirea vieţii, la-a ţării destulare, 

Şi-atuncia s'a stârpit 
Şi crima şi hoția. E viţiul în prăvili; 
De-aci se naşte răul. Curmaţi aceste stavili 
Ce revoltează omul şi cel mai liniştit. 

Şi-apoi Țiganul ăsta e lucru, e avere, 
Proprietatea voastră; el nu e în cădere 
Să judece ca omul; nu poate a gândi; 
E vită brută: n'are nici drept, nici datorie : 
Incult ca dobitocul ce naşte în pustie; 
Şi pravilile voastre nu pot a-l osândi. 

Când face vita moarte, o osândiţi să moară ? — 
EI a privit ciocoiul cum bate şi doboară, 
Lăsând pe zile morţii Țiganii ce-i robeşte, — 
Şi nu se face vorbă. l-au dat de băut bine, 
l-au dat o armă 'n mână, când nu eră în sine, 
l-a zis: omoară-ţi gâdea şi eu te ocrotesc, 

“Tu mâine vei fi liber cu copilaşi în pace, 
li dau de cheltuială, îţi dau orice-ţi va place, 

Te-oiu face negustor, 
Te-oiu face om pe lume ; iar altfel, — vai de tine! — 
Acuma dar alegeţi, ca ce-ai voi mai bine: | 

Să-omori sau să te-omor ? 

Voi osândiţi Ţiganul ce, beat de-a lui dorinţă, 
A săvârşit o crimă. — Gândiţi în conştiinţă, 

Care-i mai criminal: 
Țiganul ce omoară, omoară a da vieaţă 
Şi lui şi 'seminţiei, sau voi, carii de ghiaţă, 
Călcând şi instituţii, îl omoriţi pe el?
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Voi osândiţi o crimă făcută în beţie, 

In desperaţii crude, în patimi, în mânie, 

Când omul e nebun; 
Şi-apoi, cu sânge rece, în bine, fericire, 
Ne'mpinşi de loc de patimi, strigaţi cu-o glăsuire 

Că morţii îşi resbun? 

Strigaţi: să moară omul! să moară 'n agonie! 

Vă duceţi la biserici ?— Nu-i asta barbarie 

Să fiţi neiertători ? — 

Cârmuitori ai ţării şi ai societăţii, 

Exemple-ai răsbunării şi ai moralității ? 

Chiar voi omoritori ? 

Şi unde se sfârşeşte această răsbunare 

După principiul vostru ? gândiţi voi o 'mpăcare 

In fiii ce trăesc? 

Voi singuri daţi exemplu şi-i învitați la ură 

Deschideţi rană nouă prin noua lovitură, 

Daţi sânge de privesc. 

Când ziceţi vorba «moarte», simţiţi oari cum vibrează 

In mumă, fii, prieteni, ce plâng şi sângerează; 

Vedeţi-i stând la -porţi 

Cu gurile în aer, cu ochii fără vieaţă 

Cu braţile spre ceruri ; îi trec sudori de ghiaţă ; 

Vedeţi ? ei sunt mai morţi. 

Voeşti să dai exemplu, şi-omori un om ce plânge! 

Voiţi să 'mblânziţi tigrii, şi îi hrăniţi cu sânge! 

Voiţi a-i corectă, — 

Şi îndemnați la crime! — O! cu brutalitatea 
Nu se civilizează de loc societatea; 
Căci crima naşte crimă, şi crima n'o 'ncetă. -
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Atâţea milioane ce daţi pe la poliţii, 
La temniţi şi la pasnici, la dorobanţi, miliții, 

La-atâtea născociri, 
Nu pot ca să vă scape de astă barbarie. 
Nu pot să ţie omul nebun, sau în mânie, 

De relele-i porniri. 

IV. 

Mulțimea se-adunase ca 'n zi de sărbătoare. 
Era o zi senină ; eră măreţul soare 
- Ajuns în culmea sa. 
Jucă pe câmp copiii, mulţimea făceă glume ; 
Siliau şi dregătorii Țiganul să sugrume ; — " 

Dar gâde nu eră. 

Puțin, şi. dorobanţii un alt Ţigan găsiră, 
L-aduseră în bice, şi 'n bice îl siliră 

Să 'nveţe-a sugrumă. 
Când se 'mălţă Ţiganul să scape de robie, 
Răcniau şi fii şi rude, răcniă a lui soţie, 

Şi soţul îşi chemă. 

Căzii de trei ori robul din ştreangul infamiei ; 
Văzi de trei ori moartea în munca agoniei : 

Sbieră fără puteri. 
Mugiă 'necat în sânge, cu ochii scoşi afară : 
Se svârcoliă ca şarpe, şi se sburliă ca fiară 

Martirul în dureri. 

Poporul, plin de scârbă, în groaza lui cea mare, 
Eră uimit de spaimă, şi fără răsuflare
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Fugiă necontenit. 

Priveliştea aceasta el nu o mai văzuse 

Incă de când cu Turcii. — De mult nu se produse 
Revista ! de 'ngrozit. 

V. 

Buzăul şoptiă nopţii, spuneă de-o grozăvie. 

Plângeă pe unde luna, şi câinii pe câmpie 

Urlau neincetat. 
A doua zi, în aer, pe linişte, răcoare, 
Sta, vânăt ca porumba, cu ochii albi în soare, 

Ţiganul spânzurat. 

LA PRINCESA K. TRUBETZCOI 

Castelul se găteşte, prinţesă generoasă, 
Serbarea-ţi nominală 2 în salve-a salută, 

Şi bardul ce se 'nspiră la faţa-ţi graţioasă, 
Intonă a sa harpă şi cere-a preludă. 

Dă-i voie, castelană, vasalii să-ţi adune, 

Şi coardele-i sonoare, ce nu şi le-a 'ntinat, 

Cu ei aci să imne şi'n preajmă să răsune 

Recunoştinţa mare cen ei ţi-ai meritat. 

Orfanii vezi-i grupe, căci cer ca la o mumă, 
Şi gârbovii mai colo pe care ocroteşti, 

Cu văduve, săracii ce relele consumă, 

Aduc în hor tributul şi rog ca să-l primeşti. 

i reprezentaţia, 2 ziua numeiui.
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lubită 'n capitală şin cercuri adorată, 
Prin spirit şi ştiinţă în toate ştii domni! 
Clăcaşii ţi se "nchiriă cu inima curată 
Şi bardul piiveghează cununi a-ţi împleti. 

Căci e o norocire eroul şi femeia 
Când află pe poetul veghind în giurul lor A ilustră o faptă, a le opri ideia, 
A o pară! cu dafini să meargă "n viitor. 

Veniţi clăcaşi ! daţi roată la-a salvelor vâlvoare ! Strigaţi cât strigă harpa-mi: ura la ast pahar !! Trăească Cleopatra, a României floare, 
Trăească adorată de voi şi de Cezar! 

Băicoiu, Septemvrie 1844 

  

PRUNCUL 

Rânduneă frunioasă 
Pasăre văroasă 2 
Sboară, îndrăzneşte, 
La noi te opreşte, — 
Bine ai venit! 
Bună păsărică, 
Eşti tu rândunică 
Care ne vesteşte 
Şi ne pregăteşte 
Vreun timp dorit 

Tu, ca mieluşeaua, 
Vii cu vioreaua 

PI 
la o împodobi, 2 văratică,
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Să ne-aduci iubirea, 

Să ne-aduci zâmbirea 

Dulcelui Zefir. 

Simbol de rodire, 

Simbol de unire, 

Amor, bucurie 

Venirea-ţi să fie 

La câţi te admir! 

Sub alba cortină 

Unde-o mână lină 

Leagănu-ţi. umbreşte 

Guriţa-ţi zâmbeşte, 

In somn liniştit; 

Gunguneşte, plânge, 

Suge şi se strânge, 

Când visul se schimbă 

Când visul te plimbă 

Pe pom înflorit. 

Astfel trandafirul 

Ce-l creşte zefirul 

Incet boboceşte, 

Frunza-l învăleşte 

Până va îloară. 

Astiei, prin ghisdeie, 

Un puiu cu tuleie 

Muma îl numeşte 

Noaptea-l încălzeşte 

Până va sbură 

Gura ta de miere 

Nu cunoaste fiere ; 

Buza-ţi ca veninul 

N'a ajuns veninul
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Ce noi bem turbaţi. 
De suspini vreodată 
Inima-ţi curată 
Faţa-ţi veseleşte, 
Şi buza-ţi zâmbeşte 
Cu ochi lăcrimaţi. 

Tu n'ai griji, nici frică. 
Gura-ţi mititică, 
Mâna-ţi, ca nălucă, 
Par'că tot apucă 
Orice poţi să vezi. 
De dureri străine, 
De e rău sau bine, 
Răi de varsă sânge, 
Sclavul dacă plânge, 
Tu nici ştii, nici crezi. 

Cât prefer eu plânsu-ţi 
Ce 'ntrerupe râsu-ți 
Decât veselia, 
Decât bucuria 
Care cercăm noi! 
Ochii tăi de lapte 
Nu văd rele fapte! 
ți sugi degiţelul, 
Ca şi mieluşelul 
larbă, spicuri noi. 

Simţi. tu oari veghierea, 
Simţi tu mângâierea 
La-a ta legănare, 
La-a ta mişcare,



236 CEZAR BOLIAC 

Când sugi bi:za ta? 

Simţi câţi te 'nconjoară ; 

Simţi câţi te adoară; 

Simţi tu câte feţe 
Stau să te răsfeţe 

Când te-i deşteptă? 

Te deştepţi, şi-un tată 

Mume-tei te-arată, 

Braţele-ţi întinde, 

Te saltă, te prinde 

Pe-un sân palpitând. 

Mumă-ta 'n plăcere, 

Te chiamă, te cere, 

Arduarea-i te strânge 

Şi'n plăcerea-i plânge 

Privindu-te blând. 

Ea la cer priveşte 
Şi îi mulţumeşte ; 

La tine se uită 

Şi cu totul uită 

Că-a cercat dureri. 

Câtă mulţumire 

După-o chinuire ! 
Tu faci armonia, 

Tu faci bucuria 

Şi-ale lor averi. 

Cât de mult îmi place 

Să văz să se joace 

Mâna ţi rumeoară, 

Ca aureoară,
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Pe sânu-i de crin! 
Cât e de frumoasă 
Lacrima-amoroasă 
Din ochii focoşi 
Verzi şi scânteioşi 
Pe sânu-i cel plin! 

7 Aprilie 1839. 

  

CUGETARE 
———— 

t — e raiul pământese 
«In inimile care neincetat iubeso», 

. 

L'ABBE DE LAMENNAIS 

De ne-ar fi fost deschisă a soartei noastre carte 
Mi-aş fi văzut într'însa prescrisă a mea parte; 
Dorinţele-mi atuncia aş fi ştiut supune, 
i-a amăgirii mele grozavă-amărăciune 

Deloc n'aş fi cercat. 
Amor şi amicie, ferice 'nchipuit — 
Străin în lumea noastră — eu n'aş fi mai gonit, 

Nici n'aş fi aşteptat, 

De ce te sfarmi atâta, fiinţă trecătoare ? 
De ce goneşti nălucuri, himere pieritoare ? 
Dorinţe neatinse, speranţe ne'mplinite, 
Din crepuscul în noapte, visări necontenite ? 
Această-ţi este vieaţa de care te mândreşti !... — 
Am blestemat cu lacrim! şin a mea mâhnire 
Un glas străin mă 'ntreabă: «De ce mă tot huleşti ? 
«Nu simţi tu fericirea? In tine mai iubire 2.



238 CEZAR BOLIAC 

«lubeşte! asta-i vieaţa ce-o ziceţi voi cerească; 
«Amorul şi speranţa e vieaţa îngerească ; 
«lubiţi şi sunteţi angeli — e raiul pământesc 

«In inimile care neîncetat iubesc !» 

De-atunci eu simţ căldură în sânu-mi palpitând 

Speranţa văz de-atunci neîncetat râzând. 

1842 Septemvrie. 

4 

VIEAȚA-MI SE STRECOARĂ 

Vieaţa-imi se strecoară, ca râul se grăbeşte 

Să-ajungă la izvorul de unde a plecat, 

De june încă veşted, nimic nu mă opreşte, 

Ca să ating eu moartea ce tu mi-ai însemnat. 

Mormântu-mi este-aproape, îmi grinţă, mă cuprinde, 

Pe calea morţii însă eu stau, mă mai opresc, 

Mă uit la vreo scăpare, dar noaptea se destinde 
Şi norii desperanții în faţă mă izbesc. 

O! taina mea cea mare în veci tu nu vei şti-o; 

Greşala-ţi fără ştire eu nu te las să plângi; 
Şi grabnica mea moarte tu nu vei auzi-o 

Decât ca o nuvelă de care nu te-atingi. 

lar dacă a mea umbră la tine se abate 
Să-ţi spuie că mormântu-mi suspină de-al tău dor, 

Te du atunci pe pasu-i ţărâna-mi să-ţi arate 

Şi-atunci, călcând pe dânsa, precurmă al meu dor!
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Cu salcia ce-a plânge să laşi atunci să cază” 
O lacrimă la crucea ce ţie-am consfințit ! 
Cu candela-mi cea tristă, străbată a ei rază 
Prin negura eternă ce voiu fi rătăcit. 

Pe piatră-mi lasă-ţi ochii, citeşte al meu nume, 
Gândeşte 'n care vârstă mă despărţesc de lume, 
Şi scrie cu-a ta mână pe-ăst lesped de granit: 
Aci am pus pe-acela ce-atâta m'a iubit! 

1837, Martie 

  

Al VREA PRECUM SE VEDE 
SĂ-ŢI MAI ADUCI AMINTE 

———— 

Ai vrea, precum se vede, să-ţi mai aduci aminte 
De-aceă miniatură a sexului frumos, 
De-a ei vioiciune, spirituasele-i cuvinte, 
De-ochiada cea focoasă din ochiu-i amoros; 

De ochii. ei cei negri ce-ar sparge o 'ntristare 
-A lumii toată în doliu, de-acel surâs ceresc 
Ce veseleşte lumea ca ziua de serbare, 
De gestele-i vioaie şi timbrul îngeresc ; 

De buclele-ebenine, lucioase şi flotânde 
Pe sânul de-alabastru, ca aripe de corbi 
Ce fâlfâe pe bruma ninsorilor căzânde 
Cu toată răsuflarea-i ce tu în drag absorbi ?—
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Plecă, când am văzut-o, şi tremuram de frică; 

Căci inima-mi sta gata cu dânsa a sbură. 

Purtă pe piept o cruce, o cruce mititică, 

-Pe care şi Evreii păreă că-ar sărută. 

1840, Mai 26. 

PE PIATRA MORMÂNTALA A 

D-nei C. FILIPESCU, n. BALŞ 

Oricât vei fi de grabnic, opreşte, călător: 

A insuflat respectul cu duhul, cu ştiinţa ; 

Cu facerea de bine, a tras recunoştinţa, 

Căci uşa-i fu deschisă la câţi cer ajutor. 

O DIMINEAŢĂ PE MALUL LACULUI 

Frumoasă dimineaţă ! Suflarea toată tace ! 

Abiă privighetoarea, cu-un glas răsunător, 

Să turbure cutează o solemnelă pace, 

Când somnu-e aşă dulce la omul muncitor. 

Gălbuia auroră de purpură urmată 

Albeşte înverzita dumbravă de anin, 

Şi stele licurinde abiă se mai arată 

Prin umbrele ce noaptea păstrează în senin.
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In lacul dinnainte-mi un cer se adâncează 
Şi lasă pe oglindă-i abiă a mai luci 
Făcliile murinde sub pânza ce albează 
Al nopţii întuneric ce 'ncepe a fugi. 

Deadreapta-mi stau Carpaţii ascunşi afund în ceaţă, 
Din aburi cu încetul încep a se ivi; 
Zăpada lor cea veche, ce. vara n'o desghiaţă, 
Işi sue 'n cer troienii, sau stă a-i prăvăli ! 

, 

lar Prahova devale în mii de gârli se 'mparte, 
Şi "ntinsă argintează ăst prunt al ei pietros ; 
In văile-i afunde se-aude îndeparte 
O eco îngânată pe malul cel râpos. 

Frumoase ! sfinte locuri! dece şi astădată 
N'aveţi tot acel farmec!...- Pe cine oari jeliţi 2 
A timpilor vieaţă, nu vine ca-alădată 
Să 'nvie-a voastre plante ? Dece vă veştejiţi ? 

Dece suspină vântul? Dumbrava ce oftează ? 
Dece mugeşte râul şi locul s'a negrit ? 
Dece oricare preajmă sub nori se 'mpovărează ? 
Dece ăst doliu mare natura a 'nvălit? 

O! unde este timpul când, plin de tinereţe, 
In braţele fecioarei, fecioarei ce iubiam, 
Sorbiam al vostru. balsam, şi-a voastră frumuseţe 
Răpiă a mea simţire pe sânul ce-adoram, 

Oaza Boniac. — Meditaţii şi Poezii. 16
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E-al şaptelea an ăsta de când, în aste locuri, 

Gustam o fericire ce nu voiu mai cercă; 

Dar vârsta şi simţirea, şi-acele tineri focuri 

Ce pier, se sting cu timpul, — încep a mă lăsă, 

Un lucru de nimica, o mică nălucire 

Priviam de lucru mare, de toate mă 'ncântam; 

Acum sunt trist şi rece, şi nu am mulţumire 

Nici chiar la fericirea ce-atunci nu cunoşteam, 

In vieaţa lui odată oricine şi iubeşte, 

Şi simte de iubire, şi poate a iubi; — 

Simţirea inainte se trece "nbătrâneşte, 

Şi corpul după dânsa începe-a se-ofili. 

Obiectul ce atuncea puteă să le 'ndulcească 

Acuma e departe, — s'a 'ntors de-unde-a venit ! 

Aşă e fericirea: ea vine să gonească 

Odihna num'a noastră, şi indată-a şi pierit. 

Frumoasă ca un angel ce cerul ne-arată, 

Eră abiă în vârstă să-aştepte-un măritat, 

Şi cine a văzut-o, a trebuit îndată | 

Să-i dea acea cunună ce-atât a meritat. 

Ca prima-aceă zăpadă ce cade afânată 
Pe locuri neumblate la-al soarelui ivit, 

Eră oricare parte-i, plăpândă şi curată, 

Şi sânu-i de-alabastru în veci eră învălit. 

Nici cerul cel mai dulce în noaptea cea senină, 

Când norii dorm departe cu vânturile 'n ei, 

Şi bolta-i luminată de luna cea mai plină, 
Nu are-un alabastru ca cel din ochii ei.
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De-apuc acum mătasea, deloc nu mă 'nfioară, 
Nici este, pipăitu-i atât de voluptos 
Ca-acele fire netezi din bucla-i cea uşoară 
Ce rătăciă pe sânu-i divin şi grațios. 

De "'nsinuiă cătarea-i, când vrea ca să-mi zâmbească, 
Sub rumena ei buză de foi de trandafir, 
'Mărgăritar nu poate, gândesc, să. se găsească 
A fi, atât de luciu şi neted într'un şir. 

Deloc nu ne înşeală acel care ne spune 
Că faţa ne arată ce-avem în noi ascuns; 
Natura nu ne minte: — aceea ce depune 
In inima oricărui, pe faţă:i stă expus. 

Aşă de 'simţitoare la o nenorocire, 
Că de-ar îi fost în mână-i!, durerea-ar fi lipsit. 
Ea nu ură pe nimeni; întreaga-i fericire 
Era să poată face pe altul norocit. 

Prin geana ei cea lungă o ingerească milă 
Părea că se scoboară pe oameni a jel; Ă 
La tot nenorocitul, vedea că-şi face-o silă 
Să-ascunză a ei durere, pe alţi a nu mâhni. 

Nenorociri streine vedeam că o omoară 
Pe frunte sta durerea a oricărui strein — 
De n'am fi cunoscut-o de crimă că-i fecioară, 
Am fi gândit că-un cuget revoltă-al ei venin, — » 

  

1 De i-ar fi staț în mână. |
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A! fugi fiinţă dragă! Departe de-astă lume! 
Aci nu eră locu-ţi, tu 'n drum ai rătăcit, 

Aci sunt toate altfel, nimic m'are-al său nume — 

Virtutea este-o crimă, natura a pierit, 

a 
Dece şi eu cu tine, în tânăra junie 
Când toate-mi păreau bune, când toate-eră amor, 

Dece n'a fost atuncia să scap din viclenie, 

Să las: amara-mi vieaţă, cu tine *n sferi să sbor? 

Dece Dumnezeu oare a dat in om putinţa 

Să ţie suvenirea de cele ce-au trecut? 

Dece să nu- se piarză deodată cu fiinţa 

. Şi toată suvenirea acelor ce-au pierdut? 

Orice vieţuitoare iubeşte primăvara ; 

Al meu amor e vecinic, şi iarna nu l-a stins: 

Se naşte dimineaţa, îl îndoeşte seara, 

Şi 'n veci e făr' de moarte, în veci este aprins.— 

1836.



POEZII 
245 

DORMI IN RACOARE 
———_— . 

. 

[. 

Dormi în răcoare, 
Pe-amantul tău! 
Dormi, dormi, visează 
Pe-ăl de veghiază 
Ca să adoare 
Idolul său. 

- Dormi, dormi, frumoasă, 
Eu te iubesc. . 
Dormi, dormi, divină, 
Luna e plină 
Şi amoroasă, 
Eu te privesc. 

Il. 

- Scoală iubită, 
Nu mai dormi! 
Lasă-ţi suflarea, 
Lasă-ţi cătarea 
Întremijită 

A mă privi. 

Scoală, frumoasă ! 
Dă-mi un zâmbit, 

Scoală, iubită ! 

Luna-i pălită ; 
Steaua focoasă 
A răsărit,
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Pe mal vâlvoare .. -.: 

"Se prelungesc. ii 

Apa-e senină; 

Zefir suspină 
Prin stuf fioare, 

Luntrea zăresc. 

Raza aprinsă 
Pe lac cădeă, 

Şi-a mea blondină 
O mână lină 
Ţinea întinsă 

„In mâna mea. 

AH! LASĂ SĂ-MI CURGĂ ĂST AER 

Ah! las să-mi curgă-ăst aer, ce dă a ta suflare ; 

Ca apa cea sfinţită el poate curăți | 

Din sufletu-mi şi minte cuplita apăsare, 

Şi relele de-asupră-mi,-el poate împărţi ! 

A! lasă-mă ca umbra să umblu după tine! 

Şi coarda-mi fiorată, o lasă, a cântă . 

Pe pasurile tale! Tu fă-ţi un joc din mine ; 

Dar lasă-a mele imnuri la tine a 'ndreptă! 

" “Tu calcă-mă "n picioare-ţi, striveşte-mă ca ceara 

Ce curge, îşi ia forma oricare îi vei. da; 

Dar, lasă-mă să sufer!' Şi visurile-mi seara 

Spre tine şi în tine le lasă-a-s'aţintă;
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O! dacă pe-astă frunte, profana ta coroană 
Nu-ar înegri în ochi-mi aceste calităţi 
Prin care zeitatea întreaga ei icoană 
A transformat în tine ca mie s'o arăţi, 

Atunci fără ruşine aş face să răsune 
Pământul la-al tău nume şi chiar acel tartar; 
Şi lira-mi la picioare-ţi, la locul tău te-ar pune, 
Şi pieptu-mi ţi-ar fi templu, şi inima-mi altar! 

Eu gem! şi în deliru-mi, te chem, Eleonoră! — 
Ca Tas de fiare 'n temniţi eu voiu să mă încarce! — 
Şin veci tu pentru mine să fii o altă Loră I, 
Şi-n veci eu pentru tine, să fiu un alt Petrare. - 

Ca el, fără speranţă, să plâng pe a ta urmă, 
Şi-n tine eu fanatic să nu mai am alt zeu! — 
Voinţa-ţi fie-mi lege; şi vieaţa-mi o precurmă 
Când vei şi când îţi place, căci tu-mi eşti Dumnezeu. 

  

BUTADA 

Nici ceara ta cea neagră, nici muşcătoru-ţi dinte, 
Nici lacrimi mincinoase, nici toate-aste cuvinte 

Nu m'au îndurerat, 
" Ţi-am spus că pentru tine eu mort sunt în vecie, 
Şi cerului dau glorii, ca robul din robie, 

De tine că-am scăpat. 

1837, Martie 3. 

    

1 Laura,
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IMPROVIZATE LA VEDEREA UNEI 

BERZE NEGRE 

Să pociu opri durerea-mi şi focul ce mă arde 

Lăsai adunări, jocuri, şi viu ca să jelesc 

Pe maluri, râpi tăcute, de-ai mei acum departe, 
Ca barza cea străină, cu ea să mă unesc, 

Tu plângi, cernită barză, soţia-ţi cea pierdută, 

Şi semnul întristării pe pene-ai zugrăvit. 

Jeleşti a ta pereche, şi-oricine să strămută 

Văzându-te în doliu şi 'n traiul singurit. 

Dar eu, o credicioasă! Eu nu pociu fi ca tine; 

In crude suferinţe ce inima-mi o strâng, 

Eu trebuie să sufer, să rabd durerea 'n mine, 

Să mă prefac la lume, şi 'n veci să nu mă plâng. 

Ferice de acela ce poate 'ncai să geamă, 
- Să strige în durere-i, să-şi spue al său dor, 
Şi-acela ce-l aude să-i poată da de seamă,: 
Să plângă ?ncai cu dânsul, de nu-i da ajutor. 

1838, lunie 5.
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LA D-na ELISABETA ŞTIRBEI 

Blândeţa, modestia, creştina caritate 
De s'au numit virtute în lumea de scandal, 
De place poeziei o pură pietate. 
De se onoară încă amorul conjugal ; — 

Eşti belă atunci, Doamnă, în dulcea-ţi căsnicie, 
In junele odrasle în: care te aflăm; 
Şi admirăm iubirea-ți de mumă, de soţie 
Şi faptele-ţi creştine le binecuvântăm. 

Şi poezia astăzi în sacra ei ardoare 
Uneşte şi-aste note la: imnul înălțat 
De două sute voce din inimi de fecioare, 
Ce 'nvaţă legea 'n umbră-ţi şi pilda ce ai dat, 

Ea vine să-ţi ureze cu văduve orfane 
Ce-şi află mântuirea la pragu-ţi creştinesc, 
Să ţie Domnul vieaţa-ți, şi faptele-ţi umane 
Resplată să-ţi aducă tezaurul ceresc, 

1846, Aprilie 24.
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LA ROMÂNIA 

l. 

Deşteaptă-ţi Românie orgoliul străbun, 

Că iată sună ora, şi geniul cel bun 

Să îmble început-a pe tot pământul tău. 

Danubu-şi rupe vălul şi jugul său cel greu; 

În Euxin resuflă ca un imens izvor; 

Cu patru braţe luptă s'ajungă la Bosfor. 

Şi pe Carpaţi s'ardică bătrânul uriaş - 

Ce doarme, de sunt secoli, pe vechiul său lăcaş, 

E geniul Daciei, e zeul iutelar 

Ce, din ruine-afunde, al Daciei hotar 

Se scoală să măsoare «cu-un milion de paşi!;» 

Să vază de curg fluvii pe-antindeluvi făgaşi, 

Eterne santinele, meniţi a ocoli 

Titanii munţi Bastarnici, Marţ unde se ivi 

Pentru întâia oare. Acvila, tresărind, 

Vede pe Soare-Mitra că-i cată surizind... 

IL. 

Opreşte Soare-Mitra! Aci fu templu tău 

Cel mare şi teribil, şi Cocheonul greu, 

Şi Zarabii-tereii, şi Dacii Pileaţi 
Discipoli lui Zamolx, Pioşii săi juraţi!... . 

Priveşte aste feţe pârlite de dureri, 
Acoperind cu trenţe slăbite mădulări, 

leşind de prin bordeie afunde în pământ 
Ca fiarele sătbateci! Rosteşte un cuvânt; 

1 Eutropius, Breviarium Historiae Romanae, lib. VIII, Ş IL. —Sextus- 

Rufus, Breviarium de victoriis et provinciis, VIII. .
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Numeşte-le străbunii: pe Decebal, Traian, 
lon Asan, Burilă, Corvin, Mihai, Ştefan ; 
Zi vorba: libertate ! cătând în fața 'lor, 
Şi vei vedea îndată pe Marele Popor!! 
Vei recunoaşte, Soare, dacă Românii vin 
Din fiicele lui Zamolx şi fiii lui Cuirin; 
De e poporu-acela ce pe Danub jură, 
Pornind la bătălie: «De nu va triumfă ; 
«Să nu-şi mai vază țeara2!» «Vezi de poţi semui 
Aste măreţe feţe, ce răul chinui, 
Cu-ăi de bătu pe Ciru, Darie, Lisimac, 
Pe Filip şi-Alexandru ; priveşte-i de se trag - 
Din Dromihet şi Sarmis, din Decebal cel brav, | 
Teribil Romei care, decât a cădea sclav, | 
Bău cu cupa plină. veninul pregătit. 
O! nu, nu zice, “Soare, că Dacii au pierit... 
Mai lungă veselie nu s'a sărbat în veci 
Ca la concuista? dacă: «O sută douăzeci 
«Şi trei de zile Roma, în jocuri, sărbători, 
«Zecimi de mii da morţii, aleşi gladiatori, 
«Şi fiare diferite la unsprezece mii». 
Atât erau de groaznici ai lui Zamolxe fii! 
Ei se'nfrăţiră numai cu ai lumii stăpâni ; 
Şi Dacii şi Romanii născură pe Români. 

II. 

Nepieritoare gintă ce şi:a apropiat 
Ce-avi mai mare'n sine Poporul Împărat 
Şi Dacul' cel teribil. care «nu se temeă |- - 
«De-alt decât numai cerul pe el de va cădeă>. 

  

1 Romani. i 
2 Junius-Philargyrias, Georg. II. 
3 cucerirea, Ia
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Neam care niciodată nu lăsă un moment 

Făr'a luptă să fie liber, independent. 

Băti atâtea ginte, ce a le numără 

S'ar osteni şi mintea a mai le recită. 

Oricând, şi ori cu cine Românul se bătu, 

Pe când eră el liber, ruşine nu avi. 

De-ajunse, prin sistemul unei uşori robii, 

Să-şi uite existenţa, tradiţiile vii 

Ce cresc în generaţii, prin multe recitări, 

Şi ne transmit torente a bunilor puteri, 

Făcând eroi părinţii, străbunii uriaşi, 

Carii, plantați pe ceruri, privesc ai noştri paşi 
Şi ţin în veci poporul, înpins de-al său trecut, 
Să frunte viitorul; —- de-ajunse ăst popor 

Prin lunga jefuire, prin lipsă, chinuiri, 

Vicleana dezarmare, şi-atâtea înjosiri 

Făcute chiar de-aceea ce-odată-l învită; 

De-ajunse 'n astă stare, Soare, nu te miră: 

Adesea un nor numai în: faţă-ţi s'a ivit. 

Şi toată-a ta splendoare se pare ca pierit. 
Şi-au fost şi timpi de-aceia, când iarna greu grinţă, 
În care-uitase lumea chiar existenţa ta, 

Tu însă eşti acelaş, şi acuilonii trec, 

- Azurul te arată, şi vieţile se'ntrec, 
Din planta submarină şi până la erou, 

Să vie să admire splendoarea ta din nou. 

IV. 

Fatală fuse ziua în care pronunţă 
Mihai acest servagiu, şi'n el îşi îngropă 
Şi neamul şi pământul, şi'ntinse negru! val 
Pe toată România! De-atunci acest Babel 
De ginţile barbare şi umilinţa grea, 
Şi nepăsarea crudă, şi ciocoimea rea.
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V. 

Ca floarea neumbrită sub cerul arzător, 
Femeie ne'ncălzită de tânărul amor, 
Copil pe care muma de loc n'a mângâiat, 
Aşă poporul care trecutul şi-a uitat, 
Se uită înprejuru-i şi vede tot străin, 
Îşi pierde conştiinţa şi se îndură 'n chin; 
Că 'n lipsă de iubire, şi'n veci în traiul rău, 
Omul devine fiară, uitând şi Dumne:eu, 
Şi țeară, şi familii, uitând şi chiar pe el. 
Uitarea-i neştiinţă ; neştiind nu poţi iubi, 
Şi ne iubind, nu aperi; nu te-aperi, nu vei fi. 

4 

VI, 

Dela Mihai încoace, în darn ai luminat 
Măreţe Soare, Ţeara! In darn ai revărsat 
A ta căldură dulce pe-ăst roditor pământ! 
Se văetau părinţii, clipiau câte-un moment, 
Dar demonul urgiei cerul de tot blocă ; 
Şi răul, în largi unde, pe patrie vărsă, 
Manatul fără frică să năpustiă turbat, 
Neamţul, vrăjmaşul Romei, de foame leşinat, 
Grec, Țarul Anticristul, rupeă, nepedepsiţi, 
Şi Țară şi'ndivide, de libertăţi lipsiţi. 
Pe sclav în jefuire lesne îl] poți mână 
Să prade şi s'omoare, dar însă-a apără 
Onoarea lui şi ţara, un sclav nu va putea; 
Şi sclav eră Românul, când altul îl băteă, 
Bunul fugiă din ţară ; şi fiii ei, rebeli, 
Îi speculau onoarea la pețitori vicleni. 
Sunt timpi când numai poate nici chiar Mihai cel Brav! 
Căci Patrie nu este unde poporu-i sclav ! 
Dar vine o ideie ce popolii adopt, 
Un Lazăr şi un Tudor, un patruzeci şi opt
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Luceşte ca un îulger, în neamul adormit, 

- Deşteaptă letargia, şi iată-l mântuit. 
Idolul ce pierise, Patria, e pe cer; 

Şi cultul ei, în inimi, printr! un divin mister, 

Revarsă în torente: credinţă şi amor. 

Zambila deodată o vezi a înboltă, 

Când raza ta cea dulce spre dânsa -va cătă. . 

VII. 

O, cât eşti de frumoasă şi jună Ţara mea! 

Brunetă părăsită ce răul chinuiă | 

"O, ranele de fiare îţi sunt de tot adânci: 

Te-au chinuit cumpliţii pe cât ai fost pe brânci! 

Dar Francia, Englitera, Sardinia s'au prins 

Să-ţi dea răpita stemă. Un fulger din Paris 

A spart a tale temniţi. Acum, că te-au găsit, 

Te recunosc de soră, uitând ce-ai suferit. 

Te scoală în picioare, vorbeşte'n glasul tău, 

Vorbeşte fără teamă că-ascultă Dumnezeu ! 

Aţintă-i şi-i îngheaţă daca-ţi mai vin lingăi, 

Mârşavi, fără onoare, cevă plătiţi calăi 

Şi-or vrea să-ţi ceară mâna pe care au trădat. 

Fiica Romei ori ia popol, ori va sânge de 'mpărat. 

Zestrea ei acum e mare, stema i s'a legiuit, 

Fiii ei acum sunt liberi, braţele s'au inmulţit. 

VIII. 

Puneţi şapte zăcătoare de Cotnar şi Drăgăşani 

Şi întinde-ţi masa lungă pe pârâul din Focşani! 

Pune-ţi Acvila şi Uru lângă lancea lui Kuirin, 

Marţ şi Ceres ne protege! Uripleţi cupele cu vin! 

Fie una România, şi tot fiul ei Român!!! 

Prinţi Latini! Regina jună va un soţ, nu un m stăpân! 

Paris, 15 Aprilie 1856. .
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VACA VĂDUVEI 

Cânit Murgilă'ncurcă calea 
După-al soarelui sfinţit, 
De mugiri resună valea 
Şi Brânduşa mi-a sosit. 
E țâţoasă, e lăptoasă, 
Clopotul îl înţeleg, 
Ea e mai de vreme-acasă, . 
După dânsa nu alerg. 
Curge laptele din uger 
Ca un şipot, un izvor, 
Şi Florica i-a strâns lujer, 
l-a pus sarea în obor, . 
Viţeluşea Viorica 
Saltă, saltă spre bordeiu, 
Şi fetița mea Florica 
Luptă, luptă de curmeiu, 
Amândouă-aleargă, aleargă ; 
Una 'n blid la dumicat; 
Alta prinde, va să spargă 
Ugerul ce i-am lăsat. 
lar Brânduşa linge pe-una 
Şi la alta cată blând, 
Coarnele îi sunt ca luna, 
Le mângâe tot mugind. 
Când Ziorilă se deşteaptă, 
Bag viţeaua în celar, 
Şi Florica "n prispă-aşteaptă 
Cu Brânduşa pe văcar. 
Am vândut an la Drăgaică 
Doi juncuţi, traşi prin inel ; 
Linşi ca rochia de chitaică,
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Şi-astă iarnă un vițel. 
„Ea ne-i singurul venit 
La orice podvadă vine; — 

O, nu-i cereţi ierbărit! 

ACVILA STRABUNA 

Buciumul lui Zamolx sună 

Scoală acvilă străbună, 

Scoate capul, te trezeşte, 

Du-te de te 'ntinereşte: . 

Du-te 'n Pareng de te scaldă, 

Că dă Mitra vremea caldă. 

Fă-ţi apoi o avântare 
Şi te-opreşte 'n Furu-Mare 
Şi-mi aţintă fără frică 
Soarele ce se ardică! 

Tinde lung a ta umbrire, 

Chiamă-ţi fiii la unire, 

Dă din aripi şi răcneşte; 
Îi adună, le grăeşte! 
Că Traian plin de ardoare, 

Stă pe Omul în picioare, 
Le trimite voie bună, 

Şi porunca-i aşă sună: 

«Ce e astă împărţire 
«Şi a numelui smintire!
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«Că Vlăscenii, Moldovenii, 
«<Transilvenii, Bănăţenii, 
«Nu-s în tablele de-aramă, 
«Nici că-i ştie vechea Famă. 

«Pot să facă din Dacia, 
«Pe dreptate, România ; 
«Dar Românii au un nume 
«Pe cât vor trăi în lume. 

«Deci să “ncete poroclirea, - «Dezertarea, dezunirea». | 

Du-te ?n Istru-apoi, .cu fală, 
la pe-aripi apă lustrală, 
Şi te "'ntoarce de-i stropeşte, 
Şi pe toţi îi înfrăţeşte : 
In străvechea Românie, 
Decât fraţi să nu mai fie ! 

Paris, 25 Martie 1856, 

  

ȚARA ROMÂNEASCĂ CATRE MOLDOVA 
————_ 

“ Vin, Moldovă, vino lele, . 
Vin la surioara ta; 
Ți-oiu da bunurile mele ; 
Orice am eu tot ți-oiu da. 

Eu am mânile legate ; 
Nu' mă lasă să vorbesc ; 
Insă inimă îmi bate 
Cu tine să mă unesc! 

CezaR Bourac. — Aeditaţii şi Poezii 
17
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Na Danubul; tu dă-mi marea; 

Na Brăila pe Galaţi. 
lţi dau toţi munţii de sare, 

Toată trâmba de Carpaţi. 

Vino de priveşte-Oltenii; 

Vin de vezi pandurii mei; 

Vin de vezi Mehedinţenii 

De sunt ca Vrâncenii tăi. 

Vom umpleă Euxin şi Istru 
De vapoare româneşti ; 

Vom feră!, cu-un bun ministru; 

Căi din laşi la Bucureşti. 

Că-avem fier, cărbuni şi aur 

- Şi atâtea mari comori, 
Ce n'aştept decât un faur 

Să le ia din închisori. 

Acvila acum ridentă 

Să se 'nalţe pe Carpaţi 
Şi să plane 'ndependentă 
S'o privească ceilalţi fraţi. 
O ce mare bucurie | 

Muma noastră când a şti 

Că astăzi suntem în Dacia 

Cum am fost, când ne porni! 

_1 Vom feră... căi, vom face căi ferate.
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Ea sărmana-i necăjită ; 
Mai de-atunci e în nevoi, 
Şalde lelea amărită, 
Cată şi ea tot spre noi, 

Ast prilej n'o să mai vie, 
Şi noi nu ne-om mai vedeă ; 
Duşmanii au să se ţie 
Pe grumazi a ne cădeă. 

Adu-mi Doamne pe Moldova 
S'o răstăţ în sânul meu ; 
S'o trec Oltul în Craiova; 
Să trec Prutu n Chişinău, 

Să mă strâng cu ea voioasă, 
Să beau vinul de Cotnari, 
Să-i dau vin de tămâioasă 
Şi arbuzii de Boşari. 

Cinci să număr milioane 
În Românii fiii mei, 
Să-mi aleg batalioane 
Pe sprânceană, — tot de smei.
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PATRIA 

Fie neam oricât de mare; 

Fie Neamţ, Francez, Englez ; 

Neam mai mândru şi mai tare 

Ca Rumânul eu nu crez. 

Neamu n care naşte-oricine 

Pe acela va iubi! 

Eşti Român ? voiu fi cu tine; 

Că-s Român, şi 'n veci voiu fi. 

Las” să-mi cânte muscălimea 

Mine, urşii, ghiaţa lor; 
Las să-şi laude nemţimea 

Rinul şi acel Tirol; 

Spue-şi Francia-avuţia ; 
Grecii cerul zâmbitor; 

Englitera industria ; 
Sunt Român, Român să mor. 

Dulce cer ca al ţării mele ; 

Veseli munţi şi vin hrănit; 
Mai livezi, mai holde grele, 

Mai fetiţe de iubit; 

Zică cine orice-o zice, 

Pe-altă ţară n'om găsi ! 
Daţi-mi, daţi a ei colnice, 

Că-s Român pân'oiu muri! 

Ţara mea din baltă 'n munte 

Se resfaţă "n avuţii. 

Brazii verzi îi râd pe frunte,
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Istru-i cară bogății. | 
Râuri, gârle ca cosiţe, 
Plete, plete se cobor 
Până “n poale-i, în lungi viţe ; 
Lângă ele voiu să mor. 

Țara mea vestită "n lupte, 
Armele de loc n'o mint; 
Pe gârli, malurile-i rupte, 
Curge aur şi argint. | P 
Flota-i ar umpleă Euxinul 
Spre Colhide, pe Bosfor! 
Bateţi, bateţi-i toxinul! 
Apărând-o voiu să mor! 

„Atena, 20 August 1850. 

1 

RĂSUNET LA HORA UNIREI 
DE V. ALECSANDRI 

Vin” să strângem mână 'n mână 
„Toţi cu-o inimă română, | 

Şi să 'ntindem danţ preamare 
La-a uniri-ne serbare! 

Piară cei ce ne 'nvenină! 
Trântori, viespe, din stupină ; 
Intre noi să nu mai fie 
Decât fraţi şi veselie, 

Măi bădiţă Moldovene, 
Prinde-te cu mine, nene,
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Ca să fim într'o unire 
Şi la vieaţă şi 'n pieire! 

_În unire-avem putere ; 

Altfel nu putem, măi vere! 

Şi duşmanul se sfieşte 

Văzând pe Român că creşte ! 

s 

Șuntem gemeni, măi fârtate, 

Din părinţi într'o dreptate, 

Ca doi ochi la semănare, 

Ca doi brazi la înălțare. 

Cum te chemi, aşă mă chiamă; 
Ce te temi, de-aia mi-e teamă ; 

Imi eşti fraie şi-ţi sunt frate ; 

In noi doi un suflet bate. 

Ai la Milcov cu grăbire 

Să-l secăm dintr'o sorbire, 

Şi să tragem danţ preamare 
Peste vechile hotare. 

Şi s'aducă sfântul soare 
Şi-aceă zi de sărbătoare: 

- Danţu *n horă s'ocolească 

Toată ţara românească! 

Ascultaţi ! răsună valea |... 

Depe Prut şi depe Jiu, 

Vin Românii, negresc calea ; 

Vin -în cete mii de mii.
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Munţii i-ar surpă, de-ar vrea-o; 
Că-s ca holdele de grâu! 
De-ar fi Dunărea, ar bea-o; . 
Dar o posnă de pârâu? 

Nu clipiţi în zi de Paşte, 
Liliecilor spurcaţi ! 
Soboli, Cristuleţul naşte ! 
In pământ vă adâncaţi! 

Câţi sunteţi cu frunţi senine, 
Inimi calzi, de neam Români, 
Credeţi că 'n unire-i bine ; 
N'avem teamă de. păgâni. 

Să ne facem ţară mare 
Şi unită întrun stat! 
Cine-i mare, e şi tare; 
Cine-i tare-i respectat. 

Nu tot doine şi jelire; 
Nu tot plâns şi suspinat; 
Nu tot frică de pieire 
La-orice vânt a adiat. 

Uite 'n sus, şi mergi deadreptul 
Spre vrăjmaşul ce-o căt 
Să-ţi nesocotească dreptul 

- Şi să calce țara ta.
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Dreptu-ne de apărare 
Europa l-a prescris. 
N'avem nici o "ffipiedicare: 
E 'n tractatul din Paris. 

Europa azi ne cere 

Ce dorim să arătăm. 
Fraţi sculaţi-vă 'n picioare 

Şi cu toţii să strigăm: 

+ 

Cerem toţi şi vrem Unire? 

N'aşteptăm nici un minut; 

Mâine-om sta la chibzuire 

Ce mai este de făcut. 

Cel ce cere dezunirea, 

Nu-i bun nici stăpânitor; : 

Ăla vrea în veci robirea ; 

E un mârşav trădător. 

PRINCE STRAIN 

Mi-e urită tirania 
Pe-orice cap încoronat ; 

Insă astăzi România 

E'n nevoie de 'mpărat..
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= De tirani de orice parte 
Suntem straşnic ocoliţi 

- Şi stau gata a ne 'mparte, 
Căci ne văd neocrotiţi, 

Vrem ca neamul să-şi ia sborul. 
Nu mai vrem boier tronat, 
Când bat conții cu piciorul 
Să-l vedem intrând supat. 

Ce-au făcut în România 
Pământenii patrioţi, 
Câţi au cumpărat domnia 
Delia pragul ăstei Porţi ? 

a 

Voi ce aţi umblat prin lume! 
Mai găsit-aţi vreun. popor 
In mizerii fără nume, 
Ca Românul muncitor ? 

Fără legi, în umilinţă, | 
Fără şcoli — ca nişte boi — 
Zăcem într'o neştiință | 
Şi de lume şi de noi. 

Şi ciocoiul şi străinul 
Se întrec a ne prădă ; 
Ne măresc pe zile chinul 
Spre a nu ne deşteptă.
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Inţeleg să vei robia; 

- Vei să fii un crud tiran; 

Dar încai să-ţi văz mândria 

De un liber suveran. “ 

Nu, smerit, cu-urechi ploştite 

Bătut de-alţi stăpâni mai mari 

Să: caţi brute -umilite, 
lmitând pe-acei tirani, 

De-eşti stăpân, mă ocroteşte ; 

Bate pe-ăl de mă bătu; 

Nu când el se osteneşte. 

Să mă baţi apoi şi tu. 

Cerem dar întâi Vnirea 

Cu Moldova într'un stat; 

Şi-i depunem cârmuirea 

'La un prince coronat. 

. 
Liberală monarhie 

Cu drept nume-executiv ; 
Şi fără-aristrocaţie, 
Guvern reprezentativ. 

Şi strigăm din orice parte: 
Nu vrem un mâţar plouat; 
Vrem din neamul Bonaparte ; 

Sânge de Latin curat.
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INVAZIILE 

Pulberea să-ardică'n soare 
Despre, Prut în nor sinistru, 
Cu holera pe picioare 

"Vin Muscalii dela Nistru. 
Turcul Dunărea "mpresoară, 
Bălțile abiă-l încap, 
Nemţimea pe munţi coboară 
Cu lăcustele pe cap. 

Sabie şi foame 'n țeară ! - 
Câinii urlă 'n hbătătură, 
Şi-a pădurilor rea fiară 
Țintă ochi la curmătură. 
Namile nesăbuite 
La răspântii se'ntâlnesc, 
Şi'n limbi aspre, ne-auzite, 
Pe ţară să gâlcevesc, 

Rupe'n cale orice-apucă, 
Sfâşie ce întâlneşte ; 
Un prânz tot unu-ţi îmbucă 
Vadra plină ţi-o goleşte. 
Corbii sbier fugari pe vârfuri 
Câinii latră-urlând mereu, 
Neamţu mâncă hoit de stârvuri, 
Rusul lumânări de seu.
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Ţara toată o hordie 

De mulţimi de limbi şi naţii; 

Bucureştii “n veselie 

Dă ospăţuri, luminaţii; 

Şi'n carâte aurite 

Popi, boierii împănaţi 

les în drum, le pun cuvinte, 

Până la pământ plecaţi: 

«Voi sunteţi mântuitorii 

«Astei ţeri nenorocite, 
«De-unde ies răsvrătitorii 

«Şi se scol să ne învite 

«La dreptate şi :frăţie ! 

«Bine aţi venit! Mâncaţi! 

«Tăiaţi tot, lăsaţi pustie ; 

«De frăţie ne scăpaţi! 

«Luaţi toată visteria 

«Ţării ; plase şi oraşe, 

«Sate, oameni şi-avuţia 
«Lor, dea Domnul să vă 'ngraşe ! 

«Noi, cei mari, supuşi la toate, 

«Ne legăm să vă'nvăţăm 

«Aur din opinci a scoate, 

«Numai partea-ne s'avem. 

«Dumnezeu să ne ferească 

«De dreptate şi frăţie ! 

«Şi în ţara boierească 

«Român viu să nu mai fie! 

«Excelenţii şi paşale, 

«Călcaţi, treceţi peste noi 

«Şi daţi, puneţi în casmale 

«Pe-ăi de nu vor pe ciocoi !»
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II. 

Numele de Românie. 
Patrie şi Libertate, 
De Dreptate şi Frăţie 
Le sdrobesc depe palate. | 
Laşi ce-au stat ascunşi prin poduri; 
Rup, sfâşie'n dinţii lor, 
Sălbateci ca hoţii de 'codri, 
Steagul falnic tricolor. 

Colo statua Dreptăţii 
Sfărâmată cu mânie, 
Ca idolii-antichităţii 
De creştina păgânie, 
Căză cu balanţa 'n mână, 
Depe'naltu-i piedestal, 
Intinzând, cu faţa'n tină, 
Un cadavru colosal. 

Şi în câmpul libertăţii 
Unde ţara se ivise 
Cu vestmântul maiestăţii, 
Albesc numai foi subscrise. 
Nici un suflet pe câmpie, 
Călătoru-i abătut ; 
O estradă stă pustie. 
Ca oltar de-un cult căzut. 

IU, 

- Când, prin fumul de diplome, 
Subscriam aceleaşi biruri 
Lângă-a dritelor fantome | 
Nu erau atâtea firuși;
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Aste uniforme grele 

Pe atunci nu se vedeau; 

Dar câte, sub haine rele, 

Inimi de Români băteau! 

Cocardele tricoloare 
Cât eră mai respectate 

Ca-ăşti nişani de mari valoare 
Şi-aste cruci pe piept plântate, 
Care strig: E de vânzare! 

Și de-atâtea ori vândut,. 

Câte decoraţii are, 

Câte cruci i s'au bătut. 

Aste case luminoase, 

Prefăcute azi trahtiruri, 

Oblonite, 'ntunecoase, 

Sloboziau atunci suspinuri 
Din feţi searbede "ntre grile. 

Insă unde de popor, 

Intr'o sfântă veselie, 

Beţi de-al pariei amor, 

Strigau : ţara mi-e avuţia! 

Patria e muma mea! 

Să trăească România ! 

lertăm ciocoimea rea ? 

IV. 

(SALAHORUL), . 
Bicele îmi crapă pielea, 

Deger gol pe scuţ de ghiaţă... 

E departe încă schelea, 

Şi s flămând şi fără vieaţă!...
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Intre blane cu fuiorul 
Intre muzici şi făclii 
Voi vă bateţi cu piciorul, 
Dănţuiţi pe rane vii. 

Trageţi danţ pe rana noastră. 
Noi ţipăm, voi hihotaţi ! 
Nu suntem de legea voastră ! 
De bani nu vă săturaţi! 

O, soţia-mi e stârpită 
Sub o crosnie de lemne 
În hordii, Şi vineţită 
Carnea-mi de-a bicelor semne ! 
Copilaşii-mi plâng acasă, 
Bouleanii mi:zu murit, 
N'a rămas Român în plasă, 
Munca pe câmp ne-a pierit. 

Până când din astă pâine, 
Ce sudoarea mea produce, 
Nici un pic măcar pe mâine 
Românaşul să n'apuce ! 
Aste holde aurite 
Imbuiba-vor tot străin, 
Şi-aste dealuri inverzite 

„Pentru dânsul vatsă vin ? 
> 

Lâna oiţelor mele 
Pentru el se stoarce 'n dârstă? 
Şi-oiu răbdă eu mult în piele 
Sila fie-mi fără vârstă!
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Suletul mai am în oase — 

Pe dânsul, Sfinte, mă jur 

Că'n palatele frumoase 

Chiar la glasu-ţi voiu fi dur! 

De cinci ani salahorie ! 

Trag cu pieptu'n jug ca vită, 

Vatra mi-a rămas pustie, - 

Si'ncă 'mi cer ciocoiii mită! 

O boieri, cu noi de-un sânge 

_Voivozilor pământeni ; 

Voi râdeţi şi ţara plânge - 

Dela munte la bălteni!! 

Fiica voastră, cea nevastă 

Se goleşte la barbar, 
Şi cu dânsul :coastă'n coastă, 

Joacă beată de tovar. 

Chiar bărbatu pe soţie - 
Şi-o trimite la străin 

Să-i aducă. din hordie 

Un nişan, un post, un cin 2. 

Juni posatnici — alivanta ! 

Cu zulufii hălăciuc, 

Îşi vând trupul şi amanta 

La manaf başibuzuc, 

Şi părinţi cu hârci cănite 

Şi de boale schilodiţi, 

Mumele sulemenite 

Şi cu diaţii înegriţi, 

1 oameni de pe baltă; 2 rang. 

+ 

.
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Ţin veriga, 'şi râd la uşă ; 
Şi băloşi, ascult suflând 
Neamţu "nalt, sbârcit mătuşă, 
Şi-un sân tinerel gemând. 

N'aveţi ţară, n'aveţi lege, 
N'aveţi inimă-omenească. 
Intre voi, n'avem ce-alege. — 
Piară brasla boierească ! 
Şi de e fatalitate 
Să avem stăpânitor, 

, Vie din străină ate 
Să vă bage în popor! 

| Paris, 1854. 

UNIREA 

Vedeţi oastea muscălească 
- Țara noastră pustiind : 
Barbaria cea turcească, 
Nemţii braţele-i ţiind! 
Maica noastră, România, 
Sfâşiată, o vedeţi! 
Creşte 'n în gâzii ei mânia! 
S'o scăpăm cu toţi haideţi! 

Să gonim aceste cete 
De Catmuci, Tudeşti, Agari 
Ce-o târăsc, o trag de plete, 
O înjur în limbi barbari! — 

Cezan BoLrac. — Meditaţii şi Poezii. 

ie
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Maică jună! maică belă! 

Maică fără-apărători ! 

: Fii, junimea ta, rebelă, 

Te-au dat la omoritori! 

Nepăsare criminală ! 

Adorare de călăi! 

Corupţiunea-şi face fală 
Cu-un preţ dat de gâzii tăi! 
„Preţ pe sânge; preţ pe viaţă, 
Preţ pe-onoarea maicii lor. 
Inima le-e sloiu de ghiaţă; , 

Patrie, mai mult nu vor! 

Trag baltacul! ardic enutul! 

A 'nceput a o munci)... ? 

A venit, Români, minutul 

Buni cu răi a ne uni! 

+Maica noastră e 'n durere; 

Ţipetele-i a 'mceput! 

Se întinde în putere; 
Strigă fiii ce-a născut! 

«Fiii mei, vedeţi barbarii ; 

Vedeţi cum mă mai muncesc! 

N'am puteri şi-s cruzi tiranii: 

Fără voi eu nu trăesc! 

Eu pe toţi, cu o iubire, 

V'am născut şi v'am crescut; 

Şi vam dat, spre fericire, 

Bunul tot ce am avut!... :
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«Neamţ şi Turc mă țin de braţe! 
Mă înec în sărutări! 
Rusul cată să să-agaţe 
Gelos, în îmbrăţişări ; 
Şi, în pofta lor turbată, 
Câte trei mă chinuesc ; 
De surori mă văz lăsată, 
Fiii mei mă părăsesc, 

«Carnea mea le place dulce; 
Sânul meu delicios ! 
Toţi pe dânsul vor să-şi culce 
Capul ars de-amor gelos. 

„ŞI căci nu se poate unul 
Toată 'ntreagă-a' mă aveă, 
Sân şi corp îmi sparg, sug bunul: 
Turbat, sângele îmi bea. 

«Moartea simţ că mă străbate! 
Nu mai pociu a vă chemă.,. 
Mi-astup gura şi mă bate. 
Nu-mi dau glas a mai strigă |... 
Restignită, în durere, 
Toate oasele mi-au spart. 
Cu sălbatică putere 
Intre dânşii mă împart...». 

Maica noastră iată-o, moare ! 
Alergaţi s'o ajutăm! 
Moartea ei pe toţi ne doare; 
Toţi într'una să-alergăm ! — 
Să trăească România ! 
lată-i toţi câţi a chemat! 
Piară-i găzii, tirania 
Fraţii toţi s'au sărutat!
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România fie una; 

Liberă de-orice barbari ! 

-Trei coroni îi fac cununa 

Azi de roze şi ştejari! 

Legea ei va fi dreptatea 
Ce'n îrăţie va cătă; 

Şi credinţă, libertate ; 

Progres, pacea, ţinta sa! 

Brusa, 1849 Octomvrie. . a 

 CLĂCAŞUL 

l. 

Oh ! legaţi pentru vecie 

De pământul unde stăm, . 

Plătim vecinică chirie 

Şi pe apa care bem. 

Nu avem nimic al nostru ; 

Tot în preajmă e sirăin! 

Venim rupţi din lucrul nostru, 

Şi dăm peste-al lipsei chin. 

Ca un dohitoc de muncă, 
Ca copaciul roditor, 
Ca rodirea dintr'o luncă 
Voi priviţi pe muncitor, 
EI şi fiii şi soţie, 
Boul, vaca şi viței — 

Toţi sunt zestre pe moşie; 

„Robi ai muncii, robi ai ei. 
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Sunteţi veseli când ne vindeţi . 
In arendă la cochinţi ! 
Camată pe muncă prindeţi 
Pruncilor dela părinţi ! 
Bătrân, văduvă, copilul 
Munca-le vă sunt datori ; 
Şi sudoarea lor suspinul, |. 
Vă-aprind setea de comori. 

După ce, prin asuprire, 
"Stoarceţi, ca proprietari, 
Veniţi iar, ca stăpânire, 
Născociţi la biruri mari, 
Şi-apoi, vă-aşezaţi pe jeţe 
Jefuind ca dregători ! — 
Sgripţori cu 'ntreite feţe. 
Jupuiţi pe muncitori, 

Il. 

Noi le suntem toată-averea, 
Munca ne-o măsor cum vor. 
Fii noştri. le-e puterea, 
Şi aste mâini comoara lor, 
Ei trăesc în nelucrare,. 
Munca-ne de zece ani, 
Pun pe-o haină de purtare, 
Pe-un ospăț, cu şarlatani. 

La a lor jicniţe grânare, 
Ca pe-albine ne adun; 
Când sunt pline de mâncare, 
De tot ce-are ţara bun, 

pic
ă 

_
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Gonesc musca, 'n fund uleiul ; 

Ne puri fum, ca să fugim; 

Ei iau mierea, noi bordeiul 

Gol ca palma iar găsim. 

N. 

De-astăzi munca ne-e a noastră 

Şi:o schimbăm. pentru pământ. — 
Mâncaţi voi ţărâna voastră ! — 

Munca noi n'o dăm în vânt. 

Şi de vreţi să-aveţi cuvântul, 

De vreţi a vă domiri: . . 
Este-al braţului pământul; 
A-I lucră; nu ai. robi. 

Pâinea, fierul o rodeşte; 

Tot cu fierul ne-o păstrăm ; 
Ea e-a .celui ce-o munceşte ; 

Trântorilor n'o mai dăm. 

V'am cerut, de milă, dreptul 
Cu tocmeală între: fraţi, 
Nu vreţi? Ni-l ţinem 'cu pieptul, 
Şi veniţi de ni-l luaţi! 

Paris, 1851 Ianuarie. 
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SPADA 

Spada mea cea părintească, 
Spada mea de vitejie, — . 
România să trăească! 
Varsă sânge cu mânie CI 
Varsă sânge de tiran! 
Eu te am de moştenire ;. 

“Tata-al tatei tot cu tine, 
Spre a ţării fericire, 
Se băteă, cum se cuvine 
Mândrului moşnean roman, 

Tula... eşti învățată, 
La... * te cearcă-acum ; 
Căci în teacă, ruşinată, 
Nu te bag eu nicidecum. 
Auz. toba, — bătălia ! | 
Saltă spada mea setoasă .: 
Să bei sânge de. ,. .3 
România cea frumoasă 

. Să. scăpăm de subt barbari! 
Şi. şi. 5 

"A să intre 'ntr'înşii dracul 
De-om răcni la pandurime, 
Pompieri şi militari. 

“Tula. . . eşti învățată, 
La ., . . .te cearcă- -acum; pă 
Căci în țeacă, ruşinată, 
Nu te bag cu nicidecum. 

1, 4 Poate Turci. 
2 5, 5 Poate Muscali. |
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De-oiu strigă în România, 
In Moldova ardicată ; 

Peste munţi în Ardelia, 

Țară de voinici bogată, 

Şi-or porni a mi-ţi veni. | 
Ai husari, ale catane, 

Bănăţenii grăniţarii, 

Regimentele române ; 
Să vezi, spadă, atunci barbarii 

Ce mai fugă ţi-or porni! 

Tu ia. . . eşti învățată 

La, . . „te cearcă-acum: 

Căci în teacă, ruşinată, 

Nu te bag eu nicidecum. 

Am să-ţi dau pentru gustare, 

Pe un general şi-un paşă. 
La bătaie, mic şi mare! 

leşi ia luptă, măi clăcaşe; 

Nu mai crede pe stăpân. 

Mâăndră spadă, la bătaie ; 

Chiamă fiii României 
Şi le-arată cum se taie. 

Ştiu ei legea vitejiei; 

Ştiu cum moare un Român. 

Tu la. . . eşti învățată 

La . ... .te cearcă-acum; 

Căci în teacă, ruşinată, 

Nu te bag eu nicidecum. . 
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De-oiu muri la bătălie 
Şi-i cădeă în mâini vrăjmaşe, 
Când o îi în voinicie 
Fiul meu ce este 'n faşe, 

„Te arată lui în vis, 
Că mi-a fost de moştenire, — 
Spune-i de te-am ținut bine 
Pentru-a patriei iubire; . 
Spune-i numai cin! te ține; 
Spune-i cine m'a ucis. 

Tu la. . . eşti învățată 
La . .. .te cearcă-acum ; 
Căci în teacă, Tuşinată, 
Nu te bag eu nicidecum, 

lar de-om face biruinţă 
„Şi-om întoarce acas' cu bine, 
Spada mea cea cu credinţă, 
Eu cu ranele pe mine, 
Tu cu sânge închegat, — 
Soru-mea nevasta, mama 
Ne-o 'mpleti de flori cunune. — 
Mie 'n răni or pune scamă, 
ie moţ de firuri bune, 
Brăcinar cu-argint legat. 

Tu la. . . eşti învățată, 
Cearcă la. . . . acum; 
Căci în teacă, ruşinată, , 
Nu te bag eu nicidecum. 

Monastirea Romelia, 1949 August.
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ROMÂNIA SOLIDARA 

Zeul de artilerie 
Ne promite-o Românie, — 

Austria a . pf 

Poloni, Unguri şi Românii 

Şi-or sdrobi de tot... . 
Jugul greu ce au avut. -.. 

Să bem, să bem, să bem 

Că-i cu noi bătrânul. 

Cât ne-om face România, . 

Mergem toţi până în . 

Polonia să scâpăm. 

Ungurul ne însoţeşte ; 

Cruciada se măreşte, 

„ Lihertatea s'apărăm. 

Să bem, să bem, să bem 

Că-i cu noi bătrânul .:. . 

Roma este "'nvingătoare ; 

„fug să se omoare; 
lezuiţii s'au pălit. 

Lanţul greu al omenirii, 

Credinţi vagi ale orbirii, 
Creştinismul, s'a sfârşit. 

Să bem, să bem, să bem: 

Că-i cu noi bătrânul . 
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Franţa iar îmbărbătată 
Libertatea 'n lume-arată 
Prin curaţii democrați ; 
Şi Germanii, în unire, 

„Spre a lumii fericire, 
Bat pe regi. şi-aristocraţi. 

Să bem, să bem, să bem 
Că-i cu. noi bătrânul . 

Acel spectru de * ngrozire 
Ce plană pe omenire 
Fără corp, imaginat; 
Ce trăind în întunerec, 
Duceă lumea ca un fermec, E 
A pierit, s'a "mprăştiat. 

Să bem, să. bem, să bem 
Că-i cu noi bătrânul . 

Spectru ce striviă. Europa, . 
Ce-l măriă ; . . şi. 
Spectrul cel neadormit, 
Ce ţineă gândirea 'n fiare, 
Numai ochi 'şi numai ghiare, 
Libertatea l-a trăsnit. 

“Să bem, să bem, să bem 
Că-i cu noi bătrânul. ...
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Inchiziția cerească 

Şi poliţia lumească 

Ce dau spectrul fioros, 
Au pierit, şi a lui ghiare 

Glob sub spectru nu mai are 
Să sugrume dureros. 

Să bem, să bem, să bem 

Că-i cu noi bătrânul . 

Sgripţor namila 'n departe 
Fuge, şi-umbra i se 'mparte 
Ici, colo, fără puteri. 

Sgomotul căderii sale 
Urlet lung detună 'n vale 

Ca-al satanei prin eteri. 

Să bem, să bem, să bem 

Că-i cu noi bătrânul . 

Saltă, -belă Românie! 

Nu mai e împărăție; 
Nu e sceptru, nu-i topuz, 
„Vei fi una şi'n unire 

Cu vecine "n fericire : 

Nu mai e de azi abuz. 

Să bem, să bem, să beri 

Că-i cu noi bâtrânul , 
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Nu mai e supremație, 
Legi din vechia tiranie ; 
Nu e mare, nu e mic, 
Naţiile deopotrivă 
Ard robie şi arhivă ; 
Din trecut nu vrem nimic. 

Să bem, să bem, să bem 
Câ-i cu noi bătrânul . 

Vieaţa nouă, pe natură 
Nu pe legi de impostură, 
Nu pe legi de concherani ! 
Pe-o perfectă-egalitate, 
Strânsă . solid aritate, 
Fără. fără. 2 

Să bem, să bem, să bem 
Că-i cu noi bătrânul ... 

Seghedin, 1819 Iulie. 

1 poate Turci ori regi. 
2 poate Muscali ori tirani.
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O ȚIGANCA CU PRUNCUL SAU LA 
STATUA LIBERTAȚII IN BUCUREŞTI 

Uite, maică, şi surâde; 

Uite, fiul meu iubit! 

Râzi, că ziua ţi-e senină; 

Râzi, că vieaţa îţi e lină! 

De stăpâni, cu biciu de gâde, 

Nu, tu p'ei fi chinuit! . 

Du la gură şi sărută 

Ăst bilet,. ăst sfânt odor 

Ce-ţi dă drepturi şi dreptatea! 

Faşa ta e libertatea ; 

Curcubeu de zi plăcută. 

„- E stindardul tricolor. 

O Doamne! liber oare, 

Liber este fiul meu? 

N'o să simţă el robia; 

" N'o să simţă tirania ; 

Vieaţa tristă şi, amară ; 

Vieaţa care-am trăit eu >? 

„Vezi tu, maică, ce icoană! 

Aşă este Dumnezeu. 
Asta-i sfânta libertate 

Stând şi dând la toţi dreptate! 
Pe tirani i-a pus pe goană! 

Ne-a spart lanţ şi jugul greu. :
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Jură-i maică-a ta guriţă 
Pe-ăst stindard, pe sânul meu, 
C'o s'o aperi tu la mare ; 
Co să-i fii un reazem tare 
Să-i dai vieaţă şi credinţă ; 
C'o să-ţi fie Dumnezeu ! 

Patria în libertate 
Ce te face cetățean, | 
O să vază al tău sânge 
Că ţi-l verşi, când s'o atinge 
Legea ei ce-i dă dreptate, 
Ca un nobil pământean. 

Jur eu astăzi pentru tine ; 
Jur eu maică n locul tău! 
Jurământu-mi fie-ţi crezul ! 
Asta fie-ţi tot botezul 
Ce te duce 'n cer la bine, 
Ce te mântue de rău! 

Jur, să aibi recunoştinţă 
Către fraţii tăi Români, 
Ce te scot azi din robie, 
Te primesc 'n a lor frăţie ; 
Uită-a noastră umilinţă, 
Că-am fost vite la stăpâni. 

Să trăească România 
Ce ne ia în sânul ei! 

87
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Noi, ce .nu eram în lege, 
Din fii liberi nu ne-alege ; 

Că-a ucis de veci robia 
Şi cumpliţii farisei ! 

15 Iulie, 1848. 

LA D-la X 

De ce fugi, copiliță? 

De ce laşi ţara ta? 

In jară-ţi n'ai, fetiţă, 

Cu cin' te mărită? 

Iţi laşi tu România, 

Pe fraţi, părinţii tăi 

Şi-alergi în... t 
La robi şi la călăi? 

Câte, câte-am plâns copile 
In. . .2 exilate, 

Şi învoaltele zambile 

In . . .% degerate! 

Erai cu drag privită 

De-atâţia juni în bal, 

De cine fuşi silită 

Să-ţi ieiun soţ. .. . 2? 

Tu plantă delicată, 

Crescută 'n Bucureşti. 
In jeţuri transportată, 

Gândeşti că-o să trăeşti? 

      

1, 2, 3 Rusia, Muscălia. 4 Muscal,
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Câte, câte-am plâns copile 
In. exilate, 
Şi învoaltele zambile 
n. ..2 degerate. 

Ţi-au spus că în. . ăi 
“Sunt munţii de argint 
Şi curge avuţia 
Pe drumul aurit ? 
E foametea, copilă, 
E cnutul fioros : 
E iarna munca "m silă; 
E. . . 4 ce] fieros. 

Câte, câte-am plâns copile 
In. a exilate, 
Şi învoaltele- zambile 
In. „6 degerate ; 

Voința acolo-i lege: 
Cruzimile, plăceri, 
Om, vită nu S'alege; 
Căci oamenii-s averi, 
Calmuci, Tătari- şi ghiaţă, 
Atâta o să vezi; 
Şi n vegetânda-ți vieaţă, 
Amar o să oftezi 

- Câte, câte-am plâns copile 
ln 7 exilate, 
Şi învoaltele zambile 
In... 8 degerate! 

DIN 

2356 s Rusia; + Rusul, 
1 

Cezan Boriac. — Meditaţii şi Poezii. * 
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Şi sora-ta, vezi bine | 
Că n'avu vreun folos, 
Jună plecă ca tine, 

Şi veştedă s'a întors. 

Sau dânsa chiar te 'nvită 
La ceeace păţi; 

Ca vulpea cea slutită, 

Pe vulpi a le pori. 

Câte, câte-am plâns copile 
In. , . „Lexilate, 

Și învoaltele zambile 

n... „2 degerate! 

Vorbiai de libertate 
Acuma şi doi ani. 

Doria-i egalitate. ! 
De. . .2 te îngroziai. 
Gândiiu că pot să iasă, 
Din nepăsare dor; 

Virtuţi din. ....; 

Din desfrânări amor. 

Câte, câte-am plâns copile 

_ In. . . .4 exilate, 

Şi învoaltele zambile 
In. . . .5 degerate! 

O, câte vorbe bune! | - 

Dar scurt fu ăst mister. 

Nu credeţi, juni, ce spune 

1,2, & 5 Rusia; 3 Rus,
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O fată de... . „L! 
Căci ele nu ştiu dorul 
De rudă, țara lor: 
Cum poate şti amorul 
Ce nu e din amor ! 

Câte, câte-am plâns copile 
În... . 2 exilate, 
Şi învoaltele zambile 
In... degerate ! . 

Constantinopole, 6 Martie 1850 

SE NAŞTE SAU SE FACE OMUL? 

l. 

Țiganul şi clăcaşul 
Au fost gândirea mea. 

- Stăpânul, arendaşul 
Şi legea lor cea grea. 
Muza mi-au pus în doliu. 
Am râs un râs amar 
Văzând acelaş doliu 
Ungând şi pe tâlhar 
Şi-a lui proprietate ;. 
a. "'ntărind 

O crudă 'mpietate 
Şi ladu 'ncurajind ; 
Rob cu stăpânul frate, 
Stând în acelaş şir, 
Jurând la-altar dreptate, 

  

! poate boier. 2 3 Rusia.
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Grijiţi dintrun potir! 
Nu e nedomirire - 

Ci o credinţă rea, 

Am zis, şi mântuire 
In veci nu vom aveă, 

De-om aşteptă să vie 

Prin sfinte predicări.. 

Orice o îi, să fie! 

Ne trebuesc lucrări ; 

Căci... e complice 
Al vechii tiranii; 

Şi-oricâte va să-esplice 

Ne-afundă în robii. 

Il. 

De pe-atuncea e credinţă ; 

Un cult mare, neclintit, 

In întreaga mea fiinţă - 

Rădăcina şi-a 'ntărit, 

Şi robia, iobăgia, 

Dijma, claea,. birul greu, 

Draci câţi fată tirania 

Cu voia lui Dumnezeu ; 

Moartea, ocna, şi tortura, 

Şi podvada de 'ngrozit; 

lesmele ce-mi cunosc ura ; — 

lesme câte-am bicuit, 

Imi scrâşnesc, se-pun în pândă, 

-Şi-arăt pumnii ne "ncetat, 
Mă ameninţ cu osândă, 

Mă acuz de apostat. 

Şi ţiganul, şi clăcaşul, 

Ne "ncetat în umbra mea, - 

Mi-arăt spetile crăpate,
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Fiarele ce îi dobor, 
Spun pe fie-sa n curţi că-o bate, 
ŞI... căii omor. 
De 'ntreb o privighetoare 
Ce-o inspiră în cântări ? 
De nu doarme, ce o doare ? 
Plâns e glasu-i ? Desmierdări ? 
De ce buha-mi spune rele 
Şi porumbii se iubesc? 
Şi atâtea păsărele, 

„Ce îşi spun, când ciripesc ? 
De întreb zefirii seara 
“De-unde vin şi und" se duc? 
Pentru ce e crudă fiara ? 
Fluturii cum se produc? 
Depe unde-şi ia căldura - 
Acest soare 'n veci aprins, 
Cine-o fi ţiind măsura 
In acest deşert întins ? 
Cine 'mpinge astă boală | 
Noaptea 'n drum atât de lin? 
Ce serbează astă pompă 
De luceafări în senin ? 
Brânduşaua, dimineaţa, 
Cui surâde între zori ? 
Cine a vopsit verdeaţa ? 
Dupe unde vin ăşti nori? 
Micşuneaua adorată 
Pentru ce sa voalat ? 
Şi-astă roză parfumată 
Inpotriva cui S'a-armat ? 
Cine 'nvaţă rândunica 
Cum să-şi facă un lăcaş ? 
Imi strig flori şi păsărica ; 
«Vezi-ţi de ţigan, clăcaş !» 
Şi-atunci muza-mi, despletită,
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La o uşă de bordeiu, 

Geme, chiamă, umilită, 

Prunci ce rod mălaiu de meiu ; 

Sau, pe lângă-o vatră, 'n feţe 
De Ţigani ce n'au mâncat, 
Plânge lângă-o frumuseţe 
Ce biciul a sfâşiat. 

De văz jună bălăioară 

Cu ochi limpezi de azur 
Că se se mlădie uşoară 

In hoaua de samur, 

Văz îndată-o copiliţă 
Oltencuţă cu ochi vii, — 

Numai sdrenţe-a ei fotiţă, — 

Cum o bate un zapciu. 
Mă gândesc la-atâtea rele, 

La atâţi cumpliţi. . ., 

Ce-au văzut zilele mele 

Făcând prăvili pentru noi? 
Pe zefiri îmi vin suspine 

Dela 'nchişii chinuiţi ; 

- Şi pe. râuleţ îmi vine 

Plânsul celor jefuiţi. 

Tara 'ntreagă, umilită, 
N'are glas naţional; 
Tot Românu 'n jug ca vită, 

Sub. ,.. .sub. 
De eşti, Savaot, în toate, 

Daca toate le 'mplineşii ; 

Daca nimenea nu poate 
Să facă ce nu voeşti, — 

Amar lumii lui Spinoza! 
Ce amestec! Hum ! Piron, — 
Dogmatici, înghite-ţi doza ! — « 

Eşti în adevăr, Prudon! 

Constantinopole, 20 Martie, 1850.
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Coloni liberi în Dacia, 
Cetăţeni 'n Roma-naţi 1! 
Romani puri din Panonia, 
Iliria şi Mesia, 
De ce Pind, de ce Carpaţi, 
Lăsaţi plugul, păstoria, 
Şi la arme -vă sculaţi : 
Căci, să moară România 
Şi să 'mplânte *n ea... 
Toţi tiranii sunt juraţi. 

Veniţi toţi într'o iubire 
Cei cu inimi de Români; 
Căci e ora de "'nfrăţire, . 
Şi stindarul de Unire 
Chiamă 'n câmpul lui Traian ! 
Să-alergăm cu mic cu mare 
Să sdrobim al nostru jug ! 
Să ne facem țară tare; 
Tisa, Istrul pân” la mare ; 
Dela mare 'n sus pe Bug. 

Douăsprece milioane 
Amorţiţi sub cruzi tirani! 
Fii de lei din legioane: 
Vă formaţi batalioane, 
Luaţi acvili de Romani 
Şi ieşiţi la bătălie,
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Țara să ne curăţim ! 

„Să luptăm cu vitejie! 
Să ne batem cu 'mânie 

Să trăim sau să pierim. 

Români liberi în Dacia 

Impărţiţi şi subjugaţi 

Vă uniţi cu Ungaria, 
Cu Poloni şi Italia 
Şi daţi moarte în... !! 

Voi aţi combătut odată 

Europa să scăpaţi: 

Ea e iar ameninţată ; 
Ea spre noi şi-acuma cată 

"Şi vă roagă să fiţi fraţi. 

In Europa..... 

Atunci jugul înplântă : 

Dar acuma, €.,... ; 

a... este acum Vandalul 

Care vine-a o prădă, 
Chiar simbol de libertate 

a... -ar îi la noi; 

Căci şi cruce, caritate 

Ce tot spun de libertate 
Ne înjugă la nevoi. 

.... ŞI cc. 

Fără Biblii, Catehismuri ; 

Fără monarhie Cerul 

Jură-ne să răbdăm fierul 

Falsele patriotismuri ;
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Dea la... şi ucazuri, 
Că creştinii se....! 
Ca să scape de necazuri, - 
Liturgia fac namiazuri ; — 
Cu minciuni nu mai trăesc, 

Unde vă-este propaganda 
Campioni ai lui Christos ? 
lezuiţi! să spargeţi banda! 
n... va luat comanda, 
Că-aţi întors legea pe dos! 
Europei ! Puteri Creştine ! 
Patru mii de Renegaji 
Ce la... vreaţi să se'nchine, 
Işi vând sufletul mai bine, 
Şi vă dau ce meritaţi, 

Să lăsăm confraţi speranţa 
Şi credinţa ce aveam 
Că-Englitera şi cu Franţa » 
O s'ajute circonstanța, 
Dacă-a zis să ne sculăm. 

“Şi speranţa, şi puterea 
Numa'n noi să le avem: 
Că-astăzi noi simţim durerea 
Şi vom merge a da "nvierea 
Noi la naţii care gem. | 

Vedeţi Franţa cum -sfâşie 
Chiar pe Roma, muma sa! 
Şi'n turbata ei mânie, 
Se îngâmtă în mândrie 
Că-a putut-o subjugă! 

297
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Roma "n lanţuri subjugată 
Chiar de Franţa ce-adorăm, 
In dureri şi desperată, 
Spre noi ţintă, spre noi cată : 
Ai cu toţi s'o-ajutăm'! 

Franţa cea republicană, 
Ce strigă prin Lamartine ? 
Franţa: egoistă, vană, 
Nu ne dete nici o pană, 
Ca s'aline-al nostru chin. 
Zice «că-orice. libertate 

«E a ei proprietate ; 
«Naţii mici, vor subjugate : 
«Ce-am cerut, nu merităm». 

— 

Federație vitează. 

Federație de bravi; 
înece. nu cutează 

Să te-auză să te crează, 
Căci de-atunci nu mai au sclavi. 
Tu ai fi o barieră | 
Unde .... s'ar sdrobi. 
La întinsa-ţi frontieră, - 
Sub sublima-ţi bandieră, 
Libertatea s'ar umbri. 

Unitatea ! Unitatea, 

Să scăpăm de jugul greu. 
Lege fie-ne dreptatea 
Şi tractat Fraternitatea : 
Unitatea-i Dumnezeu ! 
In zadar va egoismul
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Pe confraţi să cotropim! 
E greşit patriotismul ! 
Lăsaţi Unguri maghiarismul, 
Unitatea, că pierim ! 

Oceanul panslaviei 
Varsă norii înghețaţi. 
Întunericul robiei, 
Din lăcaşul Monarhiei, 
Istru "'neacă şi Carpaţii. 
Până încă raza-i vine, 
N'am intratără'n Ocean, 
Noi, străini în pansclavie, 
Suntem fraţi în vitejie, 
Din Atila şi Traian! 

Naţii patru osebite 
Ar domni peste trei mari 
Cu stindarde diferite, 
Cu puteri întreunite, 
Una-ar face patru ţări. 
Las' s'atindă atunci hotarul 
Pa cel barbar ; 
Las' să vie atunci. ...; 
Las' să vie atunci..... 
Să-şi bea fierea cu amar. 

Români liberi în Dacia, - 
Cetăjeni în Roma-naţi!. 
Lăsaţi ura, vrăjmăşia ; 
Proclamaţi în voi frăţia; 
România vă formaţi! 
Bravi ! la lupte cu vigoare !
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„ Polon, Ungur şi Român! 
Căci ...... „ în ardoare, 
Cu stindarde tricoloare, 
Merge'n câmpul lui Traian ! 

Coloni liberi în Dacia, 
Cetăţeni în Roma-naţi! 
Romani puri din Panonia, 
lliria şi Mesia, 
De ce Pind, de ce Carpaţi. 

„Lăsaţi plugul, păstoria 
Şi la arme vă sculaţi; 
Căci, să moară România 
Şi să 'nplânte 'n ea robia, 
Toţi tiranii sunt juraţi !



Merci 

 



DESPRE POEZIE: 

OMUL PRIMITIV. 2 Origina poeziei atinge leagănul civili. O zaţiei populilor. Omul — sălbatec la în- 
ceputul său ca şi stâncele ce locuiă, necunoscând alte tre- buinţe decât paza lui, nutrit cu ierburile ce semănase mâna 
naturii sub picioarele lui, sau cu cărnurile bătânde ce rupeă 
depe fiarele sălbatice ca şi dânsul; rătă cit în veci, fără 
idei, crud mai mult sau mai puţin, după energia trebuin- 
țelor sale, după temperatura şi rodnicia locurilor unde îşi 
târă lunga sa copilărie, — încetă de a trăi mai 'nainte de 
a şti că a fost. Dar această stare a omului nu putea fi 
eternă, căci întrînsul eră germinele armoniei ; şi germe- 

« menile armoniei este instinctul sociabilităţii. Tata a trebuit 
să se ţie pe lângă aceea ce purtă rodul plăcerilor sale, şi fiul 
pe lângă locul unde a văzut că au rămas vasele mumei. La 
glasul de bucurie sau de mâhnire au trebuit să concure pri- 
begii cari s'au întâmplat în prejur, căci acel glas purtă o 
melodie, şi melodia atrage şi îmblânzeşte fiarele. „Acum oa- 
menii trăiă în cete, căci astfel se apără mai bine de intem- 

1 A servit ca prefaţă la ediţia poeziilor lui Boliac din 1847 şi la cea 
din urmă (nedatată) —a se vedeă limuririle din prefața ediţiunii aceştia. 

2 Subtitlurile marginale lipsesc în original.
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perii şi fiarele ce-i ameninţă, şi îşi înlesniă mai bine trebuinţele. 
Ca să se înţeleagă între dânşii, le trebuiă sunete variate, 
şi toată ideia ce ei dobândiau trebuiă să fie însemnată printr'un | 
un nou sunet, care sunet este o notă a armoniei, Toţi se 
unesc că Gangul şi Indul au văzut mai întâi pe om a se 
deosebi de fiare şi porni spre sociabilitate pe glasul armo- 
niei. Mai toate alegoriile, fabulele şi maximile, în cari s'au 
depus primii grăunţi de morală ce s'a insinuit în popoli prin 
spiritul religiilor, şi-au avut izvoarele pe aceşti germi, sau mai 
bine s'au născut sub acest cer de pace, unde inteligenţa 
umană a prins rădăcină pentru întâiaşi dată. 

Cel întâiu om, sau oameni pe carii 
mai ţin minte tradiţiile — pe cari i-au 

numit rânduri, rânduri Brama, Moisi, Amon, Odin Apolon, 
Prometeu — au fost poeţi; şi glasul prin care şi-au supus 
contimporanii, i-au strâns în societate şi au lăsat aforisme 
de frăţie şi morală între dânşii, a fost poezia. Prin poezie 
sau transmis generaţiilor posterioare toate experienţele ce 
raţia omenească şi-a tras din întâmplări şi din cercetarea 
naturii lucrurilor. Toţi legiuitorii vechimii au fost poeţi: se 
dovedeşte din legiuirile ce au consacrat prin poezie. Zoroa- 
stru a zis în poezie: «Să bată legea pe ingrat. — Să se dispre- 
«țuească mincinosul». Indianul a zis în poezie: «Oameni, fiţi 
«deopotrivă. — lubeşte virtutea pentru ea însăşi. — Renunţă la 
«la fructul ostenelilor tale». Egipteanul a -zis în poezie: 
«Onoară pe părinţii tăi. — Trăeşte cu puţin», Minos a zis în 
poezie : «Legea declară intam pe acela ce n'are nici un amic». 
Solon a zis în poezie : «Fiul ce nu apără pe tată-său să moară.— 
«Magistratul care se va îmbătă, se bea otravă. Moarte sol- 
«datului laş. — Legea dă voie oricui să omoare pe cetăţeanul 
«care stă neutru în mijlocul vrajbelor civile. — Omul fără bune 
obiceiuri să nu poată guvernă». Primul legiuitor al Romei a 
zis în versuri: «Onoară mica fortună. — Omul să fie muncitor şi 
ostaş». Anticii legiuitori Druizi au zis în poezie: «Apăraţi 
«muma voastră, patria voastră. — Primeşte femeia în consiliul 

VECHIMEA. POEZIEI, 
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tău. — Onoară pe bătrân». In Indii, în acele clime de pace, poezia este mai fantastică, mai ideală şi în oarecare chip mai spirituală decât în oricare parte a lumii. Regiile! supranatu- rale s'au străbătut de Brahmini. Zeii cei roşii şi albaştri, re- flectaţi din fenomenele naturii acelei clime, cu sute de braţe, plană pest lumi; bunul şi răul se incarnează, îşi adun şi îşi . comandă trupele de elefanţi şi maimuțe, şi dau bătălii pe pământ, «Vihnul, care trăeşte în cer, veşmântat în galben, «cu brăţare de aur, călare pe acvila Vinuteia, precum înca- «lică soarele pe un Nor, — cu darda sa în mână, se coboară. «se încarnă — fără să părăsească cerul — în fiiul lui Dazarata, «sub numele lui Rama şi vine să se lupte în lume cu spiri- «tele maline?». Dar cu toate astea poezia fundeăză aci şi toate instituţiile sociale şi toate ştiinţele. Prima condică, condica lui Manu, este scrisă în distihuri ; cel mai vechiu dicţionar cu- noscut este în versuri. Şi mai mult încă: toate. conjecturile în Indiile antice s'au făcut în versuri, şi cea mai sublimă morală se află în poezia indiană în versuri, mai înainte de toate datele cunoscute: «Acela ce-şi împlineşte datoriile fără «a ţinti la vreun interes, numai pentru amorul binelui şi al «echităţii, este fără pată, întocmai ca şi floarea de lotos, care «iese curată din mijlocul apelor». «Câtă stimă merită acela «care se poartă deopotrivă cu amicii săi ca şi cu inamicii, «cu omul virtos ca şi cu cel păcătos !» Moisi, Osiris, Con- îuţiu, Minos au fost poeţi; şi gimnosofistii insolei Mero: „au desvoltat prin poezie cele dinţâi principuri de înțelep- ciune. Dar Vulgul nu puteă să vază în oamenii Simpli ceeace simţiă că e mai presus de dânsul, şi zeifică pe poeţi, atri- buindu-le toate, sau parte din acelea ce pogţii atribuiau .fiin- țelor imaginate şi create de dânşii, ca să poată conduce prin iluzii vulgul, — preparat a răbdă splendoarea luminilor, —: la glasul verității şi la amorul binelui, Ca un spirit al inteli- genţei, ca un conservatoriu al omenirii, ca un desvoltător a raţiei, poezia a păşit totdeauna înaintea gradurilor civiliza. 

1 Regiunile ; 2 rele. 
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ţiei neamurilor, a concentrat hoardele în societăţi şi a înobilat 

credinţele şi traiul lor. Aci a aflat Enropa civilizată poezia, 

când i s'a descoperit întinsele locuri ale sălbaticei Americe. 

Când au dat Europenii peste locuitorii acestui conţinut, i-au 

aflat formând şi desvoltând societăţile lor sub linele şi puter- 

nicele aripi ale poeziei, în felurite adunări religioase şi răs- 

boinice, animate şi celebrate prin cântece şi jocuri ; şi acele 

scene surprinse pot fi o icoană vie a istoriei începutului civi- 

lizaţiei populilor şi o manifestaţie neatacabilă a influenţei 

poeziei asupra formării societăţilor şi asupra înaintării nea- 

mului omenesc. Profeţii ludeei, poeţii Greciei, scalderii! Go- 

ilor şi bardii? celtici au fost civilizatorii populilor lor ; şi: tra- 

diţiile, legendele şi cosmogoniile au sacrat numele lor pe 

cerul fiecăruia popul. Astfel capetele aprinse de a:norul omc- 

nirii s'au deificat pe pământ; astfel Vedas şi Biblia au fost 

motivurile cele mai puternice ale civilizaţiei neamului omenesc ; 
astfel Tirteii au îmbărbătat popolii ; astfel Arhilohii au biciuit 

viţiurile societăţilor şi au cerut reforme în legile şi în obiceiu- 

„rile cele inculte, barbare sau învechite; astfel truverii şi 

trubadurii au deşteptai simtimintele cavalereşti. 

Il. 

Mai târziu, după ideia de superumanitate, 

după înlesnirea traiului, au trebuit să înceapă 

şi artele, plăpânde şi nesigure la începutul lor, ca şi ideile la 

prima lor circulare în capetele omeneşti, ca şi poezia la înce- 

putul ei; — şi aceasta o putem dovedi foarte lesne urmând cos- 

mogoniilor antice şi mai vârtoscosmogoniilor scandinave, în cari 

„se vede cum poezia clasificase toate dorinţele naturii umane.şi 

personificase toate simţimintele binelui şi răului, pe când aceşti 

populi belicoşi n'aveă nici o ideie de plastică. Valhala, Hela şi 

Srutur se statorniciseră ; Gor, Odin şi Freir erau creaţi de 

poezie ; dar plastica nu eră în stare încă să desemne nici o tră- 

DESPRE ARTE.
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sură a lor. Nu vom face o vină daca vom dagereotipă ! aci trăsu- 
rile slăbite prin deosebite traducţii şi parafrazuri a portretului 
marelui Odin, descris în Eda, spre a da gândire filozofului 
cât timp a trebuit să se cultive poezia in acei populi până 
să ajungă să purifice asemenea linii carateristice şi pronun- 
țate într'un potret. «EI ştie să vindice boalele, să tâmpească 
paloşul inimicului, să facă a cădeă lanţurile prizonierului. 
Căutătura lui opreşte săgeata în aer: el face să cază anatema 
peste ceeace se revoltă împotriva lui. Prin farmecul său, el 
stinge flacăra şi amorţeşte ura în inima inimicilor săi, el co- 
mandă vântului mării, el linişteşte valurile. Singura sa pri- 
vire este un farmec care stăpâneşte spiritele maline. EI ştie 
să dea vieaţa unui om spânzurat; să arunce numai câtevă 
picături de apă pe un prunc de curând născut, şi acela nu 
se va puteă răni. In sfârşit daca voeşte să poseadă singur 
inima unei fetiţe cu mâinele albe, el ştie să supuie minţile 
ei după voia. lui». Acesta este portretul marelui Odin în epo- 
pea scandinavă, pe când cultul lui se celebră sub un stejar 
bătrân sau într'o peşteră apărată de intemperii prin grămă- 
diri de bolovani gigantici rămaşi până în zilele noastre pe 
munţii bătrânei Scandinavii, ca să spuie secolilor tradiţiile 
belicoşilor ce nu cunoşteau nici arhitectura, nici pictura, dar - 
cari îşi fondau societatea şi legea pe cea mai măreaţă poezie. 
Când trebuinţele neapăratee se împlinesc, omul îşi cată plă- 
ceri ; şi aceste plăceri, gustate odată, ajung şi ele trebuinţe 
meapărate. Aceste trebuinţe ale omului civilizat sunt artele, 
sau mai bine arta. | | | 

Artele, fiind un . efect al înobilării omului, au o influenţă 
mai directă decât acele trebuinţe neapărate la conservarea 
corpului său; şi prin urmare direcţia ce vor luă artele, ţinta 
ce-şi vor propune se va resimţi în datine şi în costume. 
Artele au trebuit să se nască în urma zeităţii, cu mult mai 
târziu de poezie, care a dat ideia despre zeitate şi a dat ar- 
telor de lucru. Arta este totdeauna imaginea ideilor poetice, 

! reproduce



cari inspiră chiar ele pe artişti a le înfăţişă: şi o faptă per- 

fecţionată de artă este poezie, este însăşi ideia ce a între- 

buinţat pe artist numai drept organ şi i-a dictat ea să-i dea 

ei o formă în materie sau pe materie. Fapta prefăcută ce 

iese din mâna artistului este totdeodată şi creatorul şi crea- 

tura artistului; şi Fidia a avut tot dreptul cuvânt să îngc- 

nuchie înaintea statuei lui Joig, ieşită de subt scalpelul său 

şi să adoare într'insa aceă ideie. poetică ce a creiat pe Joie 

şi a dictat scalpelului său întruparea lui. Artistul care ar 

imită mecaniceşte numai formaţiile naturii, fără să împlânte 

într'însele aceă scânteie de poezie a lui Prometeu, acela nu 

e artist; este un meseriaş de materie numai, într'însul nu a 

viat nici o ideie poetică, şi prin urmare în fapta lui nu viază. 
“nici o ideie poetică; este o copie moartă. Răpitoarea frumu- 
seţe a unui product de artă este o revelaţie a însăşi ideiei 
poetice sub forme externe şi simţite. 

In arte se pot vedeă şi chiar diversele 

idei ce a dat poezia despre zeitate :— priii 

arhitectură a întrupat şi a stabilit oare- 

cum ideia zeităţii în colosurile templurilor; prin sculptură a 
expus zeitatea sub oarecare formă; prin pictură a colorat-o 
şi a spiritualizat-o cevă şi mai mult, şi prin muzică i-a. dat 
maiestaiea şi sublimul ; iar pentru dânsa poezia, — care în 
toate vârstele filozofiei a fost pusă mai presus de plastică şi 
de muzică şi privită ca creator şi al plasticei şi al muzicii 
— de câte ori a voit să exprime deadreptul printr'însa idea zei- 
tăţii, şi-a conservat misterul a o reprezentă numai ideală, — 
mister ce nu-l a putut împrumută artelor. Numai poezia poate 
să coprinză şi să expuie toate ideile, toate simţiciunile şi 
toate cunoştinţele de cari poate fi primitoare natura ome- 
nească ; numai ea poate să se mlădie, să se varieze pe toate 
mişcările inimii şi să se întinză pe toate fugile sufletului. 
Un singur vers al lui Omer exprimă cât o faptă ! întreagă a lui 

LOCUL POEZIEI 
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Fidia, şi ceeace exprimă o lliadă întreagă, nu exprimă toată plastica şi muzica împreună. Resorturile “şi mijloacele poeziei sunt multe şi varii fără sfârşit ; în ea poate să încapă spaţiul, eternul şi infinitul, căci toţi aceştia sunt fii ai ei. Ea nu urmează cutare sau cutare stil, cutare sau cutare şcoală, cutare sau cutare metod. Geniul poetic, care este spiritul uni- versului, când binevoeşte a se incarnă, n'are trebuinţă de învăţător sau de exemple ; — ideia şi materia, nereprezentate încă, plană haos tremurând înainte-i, şi el formează univer- suri ; astfel s'au creaţ Olimpii, Paradisii şi Tariarii; — Omirii, . Danţii şi Miltonii n'au avut exemple. Poeziei nu-i poți hotări un stil, o şcoală, căci geniul nu se Supune; când se coboară, el crează de sine şi prin sine insuşi, şi vulgul nu ştie nimic despre dânsul: — ej huleşte sau îl adoară, — simţiminte ce se deşteaptă totdeauna în om despre fiinţa ce nu poate înţe- lege. Geniul nu stă la judecată. Schiller a înţeles pe poet mai bine decât Platon, când i-a dat cerul, adică totul cu toate lumile dintr'însul, drept domen. | 
Nu mai este îndoială că Fidia şi Praxitele mar fi existat, dacă nu i-ar fi preces poeţii cari să le dea de lucru. Arhi- tect, sculptor, pictor, muzie sunt creaturi ale poeziei, care este cartea murală, ideală şi spirituală a omului, Cât va trăi neamul omenesc, va trăi şi această nobilă facultate a sa, îm- potriva celor ce zic că a trecut puterea ei: puterea ei este împlântată în inima omului, şi când afecţiile, trebuinţele şi «dorinţele lui vor schimbă direcția lor, ea va fi totdeauna în- naintemergător, spre a le înobilă, a le idealiză. Nu trebuie să le confundăm şi să mărginim poezia ca artă — are şi ea partea sa care se poate numi artă — însă aceasta esie, ca să zic aşă, numai partea ce' are în plastică şi în muzică, când îşi ia o formă şi o specie oarecare, adică se pune sub cu- tare structor de vers, îşi ia o melodie şi o cadență oarecare, îşi ia o fizionomie, sub care se arată simţurilor ; însă şi atunci poezia este arta cea mai completă, cea mai varie şi su- blimă ; ea îşi improvizează diversele calităţi şi are a face tot deodată şi cu simţurile şi cu inima: dă auzului ceeace dă 

,
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"muzica, vederii ceeace dă plastica şi inimii ceeace nu dă 

nici muzica, nici plastica : acel sublim, patetic, melancolic, 

grațios şi buf, care o înalță, o striveşte, o îmoaie şi o alină, 

o învie şi o înveseleşte, 

. A, 

Când omul a obiectivat, când a re- 

flectat fiinţa conştiinţei sale, ideile, 

simtimentele, dorinţele şi indigenţele! inimii sale şi le-a dat 

o existență independentă afară din sine; când aceste di- 

recţii ale conştiinţei, sau mai bine ale imaginaţiei ome- 

neşti au mers către o putere care afară din sine influen- 

țează asupră-i ; când a obiectivat simtimentul său de bu- 

nătate sau de iubire fundat în conştiinţa lui şi a trebuit să 

închipuească existenţa unui obiect de adorat; când s'a ma” 

nifestat — zic — ideia despre infinit, a fost lucrare numai a 

poeziei, a poeziei intime, gemenea imaginaţiei, înăscute amân- 

două în ființa omului deodată cu omul, care îl disting de 

animal şi aşază în sufletul lui acel barometru al dorințelor şi al 

cunoştinţelor, acel termometru al iubirii, al urii şi al tuturor pa- 

timilor, de cari e priimitoare natura Omului. Tot simtimentul 

în om este efect al imaginaţiei, al poeziei intime, şi acesta se 

mărgineşte, se umilă şi scade după mărimea, puterea şi age- 

rimea prismei poetice, sau după doza de .poezie ce posedă 

individul ; şi omul va ajunge în completă brutalitate. 

Toţi filozofii, toate capetele gânditoare, de când dată civi- 

lizaţia omului, s'au gândit şi au voit să dea o definiţie poe- 

ziei; dar nici Aristotele, nici Platon, cari i-au dat o direcţie 

atât de mărginită şi necompletă, cari şi-au închipuit-o nu- 

mai ca o ficţie a inimii; nici Horaţie, nici Boileau, cari au 

voit să o restrângă în regule silnice, nu au înţeles-o. Ea a 

- fost în toate vârstele civilizaţiei omenirii un obiect de des- 

bateri, şi către care omenirea m'a putut fi indiferentă, precum 

DEFINIȚIA POEZIEI. 

ma putut fi indiferentă la ideia de societate. Societatea este 
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fiica armoniei, şi armonia este fiica poeziei. Cum putea fi 
indiferentă lumea de cauză, când nu erâ indiferentă de efect?-—- 
Unii au pretins că imitaţia ar fi toată puterea poeziei ; dar 
aceştia n'au cunoscut nici chiar toată puterea plastică a poe- 
ziei, poezia descriptivă. Dante şi Milton sunt destul, ca să 
şteargă această ideie greşită. Intusiasmul şi crearea sunt mai 
pre sus de imitație. ! 

IV. 

POEZIA MODERNĂ. „Până când omenirea eră jună, până 
când credulitatea vârstei ei trebuiă să 

sboare pe intusiasm la alte lumi închipuite, spre aşi luă 
exemple la vieaţa reală, până când trebuiă să-şi împarţă 
vieaţa în cer şi pe pământ, până când fabula eră neapărată 
la istorie şi miracolul la faptă, profeţii şi poeţii trebuiă să se 
servească cu organele credințelor create da dânşii, ca să con- 
ducă populii la glasul adevărului, al realităţii. Redobândirea 
drepturilor călcate trebuiă prezisă de cer şi întărirea braţu- 
rilor tăgăduită prin miracole. Acum însă acolo unde societatea 
este matoră prin filozofie şi experiența lucrurilor, unde raţia 
s'a urcat pe tronul său, uude cerul s'a desfăşurat şi s'a ar- 
dicat ceața depe pământ, unde vieaţa este reală şi fericirea 
lămurită prin raţie şi hotărită în vieață, unde fapta îşi cer- 
cetează preţul şi mişcarea interesul, poezia, ca o tutelă eternă 

“a omenirii, trebuie să-şi reformeze cu totul mijloacele sale 
“cele vechi, căci impuberul şi-a venit în vârstă şi raţionează. 
Aci s'au despărţit acum interesurile cerului de ale pământului, 
condicele cereşti de cele pământeşti, şi ea trebuie să fie numai: 
filozofică, socială, umană şi politică. Când poeţii moderni se 
vor pătrunde de acest adevăr, când vor lăsă fabula şi vor da 
intusiasmului lor o direcţie pozitivă şi reală, atunci va pieri 
şi ideia că a trecut timpul poeziei; atunci societatea, ce stă 
gata în marginea drumului şi rătăceşte din pricina lipsei con- 
ducătorilor, va ajunge cu înlesnire Ja ținta ei, atunci şi ei, 
poeţii, vor recâştigă influenţa şi drepturile lor în societate şi
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vor simţi mulţumirea ce simte creatorul după săvârşirea 

faptei sale, sau cel puţin aceă mulţumire morală şi simţuală 

tot deodată ce o are acţionarul, când întreprinderea la care a 

contribuit prosperă şi îi produce tot deodată. Atunci nu vor 

mai fi numai un obiect de lux spre petrecerea aristocraților, 

„vor fi mirarea! popolilor şi vor aveă conştiinţa că suvenirea 

lor se, va conservă prin generaţii curată în vieaţa ce vor da 

ei populilor viitori, precum s'au păstrat culturile poeţilor an- 

ticităţilor prin fabulele ce au lăsat aceia populilor lor până în 

zilele noastre şi se vor mai conservă încă până când lumea 

va -mai şti cevă despre antichitate. 

V. " 

Nimic nu este mai demn de studiat, mai 

demn de luat în consideraţie pentru un 

adevărat filozof, decât aceă influenţă reciprocă a poeziei antice 

asupra caracterurilor, religiilor, guvernurilor şi chiar viitorului 

populilor, şi aceea iarăşi a climelor şi a caracterului omului 

asupra poeziei. In rasele cele mai afămeiate şi izolate ale cli- 

melor celor dulci de răsărit a prins teocraţia pură, cu aceă 

sistemă funestă de izolație şi neştiință — mumă a superstiţiei 

şi a formării castelor inegale. In populaţiile cele numeroase şi 
unite ale acestor clime a prins autocraţia. Aci autocratul — 

fiiu al divinității — este o fiinţă superumană şi înir'insul se 

concentră puterea civilă şi religioasă; în populii nomazi, pa- 

triarşii sunt capi şi preoţi totdeodată ai numeroaselor lor fa- 

milii, şi traiul, dorințele şi poezia astor neamuri sunt mai 

“mult simţuale. — In populii cei tari şi belicoşi ai climelor celor 
aspre de Nord, poezia joacă alt rol: ea a lucrat mai puţin 

asupra organizaţiei autorităţilor, dar a domnit mai mult în 

imaginaţie şi a fost mai spirituală. Aci poezia împinge pe 

ostaş în bătălie şi îl face să-şi joace vieaţa- cu un dispreţ de 

necrezut. Nimic mai îngrozitor pentru un voinic decât moartea 

POEZIA ANTICĂ. 
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cea: ruşinată în moliciunea patului, nimic mai frumos, nimic 

mai ambiţionat, decât moartea cea glorioasă a câmpului de 

bătălie. Nicăiri poezia n'a manifestat o mai perfectă egalitate 

între oameni, decât în populii Europei. Singur curagiul face 

capii câmpilor 1, el singur împarte onorile şi consideraţiile. — 

Valchirii vegiază asupra câmpului şi priimesc pe eroul murind, 

ca să-l transporte numai decât în delicele răpitoare de Valhala. 

Recunoştinţă, recunoştinţă la aceşti anticări învăţaţi, carii 

ardică cu încetul vălul opac ce acopere poezia neamurilor 

primitive. Din toate părțile, antichitatea cea mai ascunsă ne 

arată tezaurii inteligenţei sale, şi a căror existenţă nici că o 

bănuiă părinţii noştri, sau îi socotiă pierduţi pentru totdeauna. 

— Indiile, Egiptul, Persia, America, China şi lumea gigantică 

şi poetică unde a domnit marele Odin, au început să exploa- 

teze bibliile lor. Poezia va aveă de aici 'nainte izvoare de 

vieaţă nouă şi îşi va prepară prin topitorul său o mare parte 

a materialului trebuincios la clădirea edificiului societăţii cei 

noi din ruinele edificiurilor primitive. — Recunoştinţă, recu- 

noştinţă ingenioşilor sfredelitori ai fântânilor spiritului anticei 

umanităţi, care vor răcori şi vor fertiliză câmpiile poeziei cei 

noi, şi unde va merge să se adape tot filozotul studios. 

Onoare şi recunoştinţă societăţii dela Calcuta, expediției în 

Egipet, misionarilor în Asia şi africa, şi tutulor acelora carii 

se ostenesc spre descoperirea mundului ? antic. 

VI. 

INFLUENŢA POEŢILOR. ÎN Pentru ce poeţii n'au astăzi în 

ANTICHITATE ȘI ASTĂ Z L staturi influenţa ce aveau în anti- 

citate ?— Pentru căci atunci poeţii 

erau ai populilor, iar nu ai castelor, pe cari putem zice că le-au 

creat ei chiar în momente de intusiasm pentru o virtute oarecare 

şi carii au ajuns apoi să-i facă chiar pe dânşii — creatorii lor — 

să crează că ei nu sunt pentru altcevă, decât numai ca să surâză 
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şi să celebreze plăcerile şi crimele lor, şi că treaba lor ar îi să- 

se ocupe numai cu cerul şi cu acele afecţii domestice şi amo- 

roase, cu acele boale sau infirmităţii ale inimii omeneşti ; 

pentru cari s'au lăsat să crează că sunt numai un fel de mu, 

zici, pictori sau baletişti şi proprii a se întrebuinţă numai 

spre petrecerea castelor aristocrate, împuternicite de dânşii ; — 

pentru cari “corupţia. şi slăbiciunea lor i-a adus în stare să 

ambiţioneze mai mult un loc pentru dânşii în aceste caste, decât 

a le îmiprăştiă pe dânsele în corpul cel mare al populilor, unde 

natura lor îi face să fie adoraţi. — O, poeţi, veţi putea do- 

bândi prea lesne cu poeziile voastre un loc în aste caste, în 

cercurile lor cele private, spre a le mobilă saloanele, pentru ca 

să spuneţi basme copiilor şi versuri fameilor ; — iar. în adu- 

nările Jor politice, acolo unde se vorbeşte despre voi şi despre 

viitorul fiilor voştri, nu veţi intră niciodată, dacă o întâmplare 

norocită nu va fi pregătit acel loc încă până să nu se încar- 

neze geniul în voi, sau dacă întâmplări deosebite nu vă va 

fi meritat aceasta cu de tot altfel de titluri. O! poetul s'a 

ocupat prea mult cu cerul şi a ajuns să-şi piarză cu totul 

proprietatea pe pământ! Dară, dornilur, poetul a fost un 

mediator al pământului către cer numai până când pământul 

s'a aflat subt tutela cerului, unde l-a pus intusiasmul poeziei 

primitive ; — pământul s'a scăpat acum de cer, şi poetul tre- 

buie să se considere numai ca un conducător al omului pe 

pământ, şi pentruca aceasta să ajungă odată simțită de obşte, 

trebuie să se deştepte mai întâi într'insul. — Dea artelor să 
copieze creaţiile sale, precum dă şi natura pe ale ei. Lase-se 

să fie organ al veseliilor generale la solemnităţi şi sărbători ; 

dar să se gândească că el este altcevă mai mult decât mu- 

zicul şi pictorul; este creatorul lor, mergătoruit Jor înainte. 

Muzica şi dănţuitorul îl urmează de aproape, şi arhitectul, 

sculptorul, pictorul se ţin după dânsul la o distanţă oarecare: 

poetul este geniul şi artiştii sunt talentul. Ideia ce va deş- 

teptă el, aceea a să sboare peste vulg, aceea a să invite şi a 

să dirige acel flux şi reflux al patimilor şi al dorințelor. 

Dacă artele în vechime au fost religioase, cauza a fost fiindcă
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poezia eră religioasă şi belicoasă; dacă acestea au decăzut şi 

au devenit târîtoare şi coruptive, cauza este că poezia a de- 

căzut, s'a făcut târitoare şi coruptivă. Când poezia se va 

înălţă la demnitatea ei, când îşi va luă iarăşi în dreapta facla 

luminilor şi în stânga biciul slăbiciunilor şi al viţiuiui şi va 

vorbi în limba cea pozitivă şi înţeleasă de astăzi, atunci so- 

lemnităţile şi sărbătorile populilor se vor face de către populi 

pentru populi, atunci şi artele frumoase vor recâştigă şi ele 

demnitatea ior, ca nişte credincioşi sateliți ai poeziei. — Pre- 

cum economistul utilizează lucrul, aşă şi poetul trebuie să 

utilizeze poezia. Toată ideia ce naşte imaginaţia trebuie să fie 

utilă: Fabricantul caută machine spre a o întrupă, a-i da forme 

şi cualităţi plăcute simţurilor, ao reproduce, multiplică, spre 

o înlesnire şi spre o îmbunătăţire oarecare a vieţii animale. 

Poetul trebuie să caute — şi el în rândul său — mijloace a o 

face simțită inimii şi fantaziei, vie şi pronunţată, -să caute şi 

el un spaţiu ao reprezentă plăcută şi simţurilor, acestor co- 

mişi ai inimii şi ai raţiei. Dacă luxul materiei contribueşte 

a înobilă pe om şi societatea lui, cu cât mai mult luxul 

raţiei ! Poezia este luxul raţiei şi misia ei este să înobileze 

raţia, precum luxul materiei nobilează materia. 

, 

VII. | tu 

ROLUL POEZIEI Este timpul ca poezia să se ocupe, să 

———————  puie în mişcare toate resorturile sale la o 

__prefacere întreagă, la o reformă totală 

de conştiinţă : — Schimbare a tutulor ideilor ce a avut până 

acum şi are astăzi omul despre lume. Să cerceteze -cu de 

amănuntul izvoarele inegalităţii în societate şi să nimicească 

toate formele şi reformele socialt, politice şi religioase, pre- 

tăcând aceă iubire numai teoretică de libertate şi egalitate în 

libertate şi egalitate practică şi actuală. Să întemeieze o sin- 

gură credinţă religioasă în locul tutulor credințelor învechite 

şi prefăcute până astăzi: aceea a raţiei şi a libertăţii. Să 

desvolteze, să analizeze şi să popularizeze ştiinţele abstracte în 

MODERNE.
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practică vie. — Unde stă cea dintâi inegalitațe socială? — [n 
sclavia fămeiei. Emancipaţia ei dară este cel întâi element 
contribuitor la vieaţa cea nouă. O emancipaţie întreagă, com- 
pletă a fămeiei preparată dela naşterea ei, printr'o creştere 
omenească, proprie a formă un cetățean legiuitor, judecător, 
şi executor; — iar nu aceă emancipaţie mijlocită, necompletă, 
dată de cristianism şi cavalerism, şi mănţinută cu dreptul de 
slăbiciune dela generozitatea omului. Nimic nu izolează mai 
mult pe om în societatea actuală şi nu îl face mai egoist 
decât familia şi interesurile de. familie rău înţelese. Cel mai 
preţios tezaur ce posedă umanitatea este inima de femeie. In 
inima femeiei se oglindesc! cu graţii cele mai dulci, cele mai 
nobile simtimente şi patimi ale umanităţii. Femeile sunt, 
fără contestaţie, de o mie de ori mai simţibile, mai tolerante, 
mai spirituale şi mai poetice decât noi; sufletul lor “posedă 
o mai mare porţie din aceă reflecţie poetică ce a căzut peste 
omenire la originea sa, şi grațiile formelor materiale ale 
femeiei, mişcările-i vioaie, căutătura-i însinuitoare, organul şi 
elocuința ei convingătoare sunt cu mult mai energice şi mai 
puternice decât a le noastre. Ce înobilare n'ar aduce femeia 
şi în legi şi în obiceiuri, când ar aveâ parte în societate ! 
Cea mai frumoasă, cea mai bogată mihă a omenirii stă ne- 
exploatată ! Să emancipeze dar poezia pe femeie, să dea li- 
bertate amorului ; să desființeze toate iluziile pe cari se mai 
reazimă vieaţa cea religioasă şi politică a omului, să desfiin- 
țeze cu totul lumea spirituală cea de dincolo, să desființeze 
orânduielile poliţiei cereşti întinse peste vieaţă şi toată jus- 
tiția secretă ; să prefacă tot militarismul în cetăţean şi să sta- 
vilească spiritul de concuiste ; să schimbe biserica în şcoală 
şi să organizeze dintr'însa o educaţie populară, care să se în- 
tinză deopotrivă peste tot “populul, şi clerul să-l prefacă. în 
simpli învăţători ai populilor în casele şi în câmpurile lor, în 
industria lor şi în morala practică; să facă ca populii, prin 
cultivare, să se organizeze şi să se cârmuească de sine, să-şi 
administreze justiţia de sine în vieaţa publică şi în dregătoria 
publică; să facă staturile libere şi proprietate comună a po-
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pulilor ca un product al tutulor membrilor statului şi care 

pruduct va creşte neincetat prin activitatea, prin organismul 

viu al societăţii; să facă ca nici o parte a societăţii să nu stea 

în inactivitate la republică; să facă ca proletarul cel necul- 

tivat, cel lipsit astăzi de cultură spirituală şi de îndestularea 

materială să se aridice prin educaţia generală la cetăţeanul 

actual, la demnitatea de om; să facă ca totalitatea acestor 

cetățeni, în adevăr liberi, să se împărtăşească de cele mai 

înalte interesuri ale statului lor, — de legislaţie, judecătorie 

şi administraţie, fără să-i poată depărtă altcevă decât mino- 

ritatea vârstei sau infirmităţi netăgăduite; să facă a încetă 

această despărţire a populilor în două părţi inegale, antago- 

niste una altei; să înceteze, zic, împărţirea populilor în câr- 

muitori şi cârmuiţi; să facă a încetă interesul cel privat al 

unei dinastii regale, domnitoare; să inceteze privilegiurile 
castelor de trântori, paraziți şi privilegiați, şi tot populul şi 

desvoltarea lui în toate părţile statului să alcătuească un stat 

şi o nație, să“facă ca cultura pământului, industria şi ştiin- 

țele să fie comune, întiase şi desvoltate pe cultul raţiei fără 

preeminenţă şi fără misticism ; şi în sfârşit să facă vorbirea 

şi scrisul — cari sunt expresia cugetării, expresia omului 

născut a fi liber — să sboare fără stavili; şi tordeodată să nu 

uite a pregăti fiece popul la ide.a frâţiei generale, la ideia 

de cosmopoiitism, ca uitimul ferice al locuitorilor globului. 

Aceste principuri sunt misia poeziei moderne, căci pe aceste 

principuri se va clădi edificiul societăţii cei noi. 

Dar poezia nu va măi fi atunci, — vor zice cei ce s'au 

obicinuit să vază figurând în poezie monstruri de îngeri, he- 

rovimi şi serafimi acoperiţi de ochi şi stârciţi între ăripi; — 

însă poezia care atinge, poezia cea adevărată nu este aceea în 

care mişuesc spiritele necurate de pe aia lume. Poezia cea ade- 

vărată este aceea care vorbeşte inimii, iar nu fantaziei numai. 

Natura va fi totdeauna aceeaş, şi fenomenele-i aceleaşi: — 

aceiaşi. meteori, aceleaşi câmpi tlorate, acelaş cer stelat, aceeaş 

lună, acel2ş soare, aceeaşi munţi, şi pe mări aceleaşi valuri — 

Trecutul şi viitorul vor aveă totdeauna cartea lor deschisă
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poeziei, — Femeile vor îi tot astfel de frumoase, bătrânii albi 

şi venerabili, pruncii bălai şi drăgălaşi, şi afecţiile omulhri, 

amorul mai cu seamă, va dobândi o nouă agerime ; şi amorul 

patriei va fi pronunţat şi simţit, căci omul va puteă zice în 

conştiinţă că are patrie. Poezia ar-aveă atunci o scenă ex- 

pusă fără control” societătii, şi un forum în fiecare sat... — 

Am auzi adesea într'insa: “ 

„.... la tombe et non laffront! 
Pas de tâte plutot qwune souillure au front! 

. . 1. |. . . . . . |... .  ... 

Je n'ai rien a reprendre ou la honte a passe ! 

Indigenţile inimii omineşti şi-ar luă cu totul o altă di- 

recţie şi armoniile fireşti şi-ar reflectă armoniile morale în 

imaginaţia omului pe o natură mai pură, mai nobiilă şi mai 

raţională. Fugile imaginaţiei omului civilizat al societăţii n'ar 

vagă 1 pe acele vapoare ale ignoranţiei omului incult, dar n'ar 

puteă pierde nimic din poezia lor. Ruinile ar pierde fantas- 

mele îngrozitoare ce planau peste ele, dar s'ar poetiză prin su- 

veniri şi prin aceă vagare meditativă a omului şi liberă de 

superstiții ;. formulile rugilor şi a fermecilor omului barbar s'ar 

desfiinţă şi presimţirea, speranţa şi simpatia n'ar aveă atâtea 

scăpări înaintea tribunalului ei, şi crimele ar fi numai rezul- 

taturi ale unei infirmităţi morale. 

1 rătăci.



“POEŢII ŞI FEMEILE! 

La doamna L. Văcăreasca: 

Doamna mea, 

Am şezut prea puţin în Bucureşti, şi n'am putut „să viu 

să te văz. 

Trebuiă să plătesc prea scump mulțumirea a te vedea, căci 

eră să văz şi alţi douăzeci, pe cari nu vream să văz nicide-" 

cum. Când să fie, doamna mea, o cetate numai de femei, 

poeţii n'ar mai dori singurătatea ; este o aşă mare analogie 

“în chipul de a simţi între aste două fiinţe — poet şi femeie — 

încât îmi vine să crez că poetul n'ar îi, când n'ar fi femeia; . 

pentrucă n'ar puteă îi înțeles, şi poetul nu mai este, când nu 

e înţeles. - 

Unde răsuflă femeia, doamna mea, acolo este atmosfera 

in care se scald ideile poeţilor, ce mai totdeauna sunt simţi- 

minte, şi cari simţiminte sunt simptomele unei patimi, din 

cari prismul poetic va răstrânge trăsurile unei Beatrice. 

Nici vederea unui ocean înfuriat, care şi-ar asvârli titanii în 

“potriva cerurilor ; nici vederea munţilor, ce adun toate timpu- 

rile pe sprâncenele şi văile lor ; nici trăsnetile fulgerilor, ce se- 

-ceră prin rândurile oştirilor cotropite în nori de pucioasă, nici 

  DD a 

1 Titlul lipseşte în original. 

2 A slujit ca prefaţă la ediţia poeziilor lui Boliac din 1843.
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grindina vulcanilor, fenomene aşă mult lăudate de profanii 
poeziei, şi cari sunt atât de zadarnice, când nu se însoțesc măcar 
de suvenirea unei femei, nici comorile; nici mâna cea înghe- 
țată a tiranilor strângând pe a poetului, nu pot să încăl- 
zească inimile poeţilor; căci ele nu se făurez decât în focul 
patimii ce vine din căutătura femeii ; nimic nu este mai priin- 
cios poeziei decât parfumul rochilor, gazul cel uşor care se 
exală depe sânul ce a făcut poetul să bată, 'în contact cu 
răsuflarea poetului, explodează din inima lui un amestec de 
dureri şi plăceri ce încântă, fermecă, dar n'are nici un nume: 
îl recunoaştem numai sub deosebite numiri: Le Lac!, Un 
premier soupir?, Fare-thae wel?, Primăvara amorului €. 

Lui Orfeu îi trebuie, doamna mea, o Euridice, ca să poată 
opri cursul apelor; îi trebuie o Euridice pe care să o piarză, 
ca să poată îmblânzi iadul cu lira lui; lui Orfeu trebuie ne- 
greşit o Euridice, precum trebuie lui Adam o Evă. 

Răsuflarea” femeii este un izvor viu, de unde îşi ia vieaţă 
ideia poetului ; şi căutătura ei este soarele ce o crapă, o în- 

- colțeşte, o desvoltă, 0 coace, ca să poată lăsă dinir'insa o 
"mie de idei urmaşului poetului; şi cari vor sta închise până 
când alte răsuflări, alţi sori de aceeaş natură, le vor aduce 
şi lor primăvara lor. 

Dacă difiniţia ce fac poetului şi femeii are trebuinţă şi de 
reazeme istorice, atunci dă-mi voie, doamna mea, să-ți aduc 
aminte că la Greci au început Sofoclii şi Euripizii, când au în- 
ceput Aspasiile să guste poezia ; când au început femeile Gre- 
ciei să nu mai fie geloase de frumuseţele lor, în cercul poe- 
ţilor, atunci au început şi Teocriţii 

Când damele romane au început să-şi împodobească odăile: 
cu portreturile poeţilor ; când au începui să sape figurile lor: 
în obiecturile de toaletă, atunri au început şi Ovizii. 

Când frumoasele veacurilor de. mijloc au început să guste 

! Lamartine (Boliac). 

2 Victor Hugo (idem). 

3 Byron (idem). 

4 Văcărescu (idem).
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plăcerea a gâdelă coarda poeţilor şi să ambiţioneze a se în- 
scrie în deviza lor, au început 'şi trubadurii. - 

La picioarele femeilor a reînviat fenixul poeziei, — amorţit 
câtăvă vreme în asprimea obiceiurilor, — şi, sub focul ochilor 
lor, s'a întremat, până în veacul al xIv- lea, când şi-a luat sbo- 
rul prin Petrarc şi Bocace. 

D'aci poezia s'a făcut hrană trebuincioasă în cercul femei- 
lor şi cercul femeilor elementul poezii. 

Sonetul se coceă din zi în zi sub ochiul de foc al Italiencii. 
şi comunică Europei legile ce-i dase patria lui şi a armoniei. 
Romanţa sbură pe aer cu acordurile chitarii, sub balconul 
Espanioalei, şi fură pe vise aromirca iubeaţei Andaluze. Ma- 
drigalul îşi luă intorsura lui cea galantă în preajma sburdal- 
nicei ' Franceze, şi balada licură prin ceața patriei fantome- 
lor şi a tradiţiilor. | 

Nici aplausele parterului, nici mirarea academiilor, n'au 
fiorat inima marelui Ciorneille cât au fiorat-o zâmbetul cel 
grațios al doamnei Du Pont, preţul căruia eră totdeauna un 

“nou monument în literatură. 
Cea dintâi carte, ce a tipărit La Fontaine, a fost ca să 

împlinească porunca ducesii de Bouillon. O'! poruncă scă- 
pată din gura unei femei! Poruncă ce cade deadreptul în 
inimă, pe care rezonul nu o mai cercetează şi inima o pune 

deloc ! în lucrare! 

Pe când Spencer rătâciă pe jos, străbătând Irlanda cu 

capul plin de Rena ?-feelor, în inima lui domniă Rozalinda, 
şi-l făceă să uite că nu o să aibă pâine acolo unde va po- 

posi să se odihnească. 

Chatterton moare înţeles numai de o singură femeie, şi-i 

e destul. | 

Pe când Andrei Chenier, jertia turbării lui Robespierre, 
se trage de sbiri, ca să se înscrie în registrul celui mai straşnic | 
eşaiod, el oftează după o femeie pe care “a lăsat-o în închi- 
soarea Saint-Lazare. Rousseau se insuflă de lulia, Schiller de 
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Emilia şi Goethe de Margherita. Nu e poet, doamna mea, 

care să nu-şi fi făcut idolul într'o femeie. Poezia este clădirea 

femeilor, şi vai de acel poet care n'a avut prilej să îie între 

femei ! Intre femei ca diimneată, doamna mea, care să-l în- 

țeleagă. Destul pentru astăzi. 
Muza mea a întâmpinat în dumneată, doamna mea, o 

prietenă, şi a recunoscut o Văcărească — veche cunoştinţă, 

către care socoteşte de prisos orice regulă de etichetă profană. 

La doamna C. Chica. 

Doamna mea, ! 

Acolo unde nu este cunoscută publici- 

tatea, unde ideia tiparului este o himeră ce 

sboară prin creierii bieţilor scriitori — întocmai ca acele făgă- 

duieli ale “părinţilor cu cari se împac copilaşii după suspi- 

nuri — mâi nenorocit decât fiecare se poate socoti poetul. 

Această ciudată fiinţă, cea mai ciudată din toate fiinţele. 
ăst născut poet, ca să zic aşă, al cerului sau al iadului, osândit 

a fi într'o veşnică neodihnă, ce neîncetat blestemă sau tămâie, 

huleşte sau se închină, şi nu este în elemeniul său decât 

numai când plăsmueşte, — pentru toate muncile sale, necu- 

noscute profanilor poeziei, pentru toate lipsele lui în lumea 

cea aevea, se despăgubeşte numai cu câtevă visuri ce vede 

în sfera luminată de steaua sa, şi în care nu intră nimeni 

alt, decât el. Când însă poetul se coboară din astă sferă; 

când steaua ce i-a luminat-o apune un minut, ca să răsară 

cu o lumină şi mai vie; când poetul rămâne om, — toată 

fericirea şi-o mărgineşte în a comunică oamenilor vedeniile 

ce i s'au arătat, când călătoriă cu imaginaţia sa prin alte 

lumi. Pe acest fel de oameni, vechimea ii recunoşteă sub- 

nume de proroci. 

DESPRE POEȚI. 

1 Această epistolă s'a scris doamnei C. Ghica, pe când se vorbiă de 

întemeierea unui teatru naţional (Boliac). — S'a publicat ca prefaţă la 

ediţia poeziilor lui Boliac din 1843,
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Dar este înțeles, dar o să placă, dar o să dea vreun folos 

lava sau ghiaţa ce a vărsat delirul sau extazul său în perioa- 

dele când nu eră om? Nici va să cerceteze. FI voeşte ca ne- 

greşit aste visuri, ce a putut să-şi oprească pe hârtie, sau pe 

orice alt, în nişte rânduri hotărite sau nehotărite, cadenţate 
sau în voia lor; aste note de câtevă preluduri a unei armonii 

ce lui i se pare că aude a se deşteptă din când în când în- 

tr'însui, sau aste frazuri, prin cari îşi îachipueşte că spune 

adevăruri de mare prej; âstă rimă sau ideie, pe care ela 

prins-o cu primejdia de a-şi sfărâmă capul de toţi păreţii 

odăii sale; astă proză sau versuri ce a fătat el, — voeşte ne- 
greşit să le ştie şi alţii. , 

Această dorinţă, doamna mea, suiă pe David prin vâriu- 

vile munţilor Gelboe şi-l făcea să uite sceptrul pentru hrană; 

„această dorință rătăciă pe Omir din țărm în țărm cu lira-i 

spinare ; această dorință asvârliă pe Osian din stâncă în 

stâncă, 
Ce mari nume şi ce slabe ființe! — Fiinţa cea mai slabă 

din toate fiinţele ce au scăpat din mâna creatorului este omul: 
şi omul cel mai slab este poetul. | | 

Cu toate acestea, doamna mea, Davizii şi Daniilii — Omirii 

şi Pindarii, — Virgilii şi Horaţii, — Danţii şi Petrarcii, — Cal- 

deronii şi Lopezii, — Racinii şi Volterii, Shakespeare-i şi By- 

ronii, — Schillerii şi Goeţii au făcut cea mai mare parte a 

slavei neamurilor lor. - 

Literatura Ovreilor a făcut şi a împodobit cea mai frumoasă 
religie, literatura Grecilor face pe Greci nemuritori din veac 
în veac, şi nu-i lasă a mucezi într'un colţ al, istoriei; litera- 

tura Latinilor transportează Roma din generaţie în generaţie, 
de o mie de ori mai frumoasă poate decât a fost, şi o face 

teatru contimporan a douăzeci de veacuri; —o magazie, ca 

“să zic -aşă, de idei şi de pilde pentru toată lumea cititoare; 

literatura Italienilor trage simpatia tutulor naţiilor civilizate 

asupra ăştii naţii nenorocite ; literatura Ispaniolilor dă un lustru 
neşters. romantismului veacurilor cavaleriei: literatura fran- 

ceză a făcut limba franţozească universală şi pe Francezi atâta
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de dragi lumii; literatura englezească, literatura nemţească 

fac pe oameni să-şi spargă capetile, ca să înveţe aste două 

limbi, atât de extravagante. 

Literatura unei naţii, doamna mea, este sufletul unei naţii. 

„Numai literatura trece naţiile la nemurire ; literatura unei naţii 

este icoana cea mai sinceră a năravurilor, a gustului, a sim- 

țităţii şi a meritelor ei. 

Ajută cevă, îndemnul celor cu putere 

la înflorirea unei literaturi. Incurajează 

cevă mai mult pe un poet aclamaţiile şi aplausele convulsive 

ale unei adunări? — Întreabă epoca lui August şi veacul: lui 

Ludvic al xIv-lea. | 

_ Indemnurile lui August, îndemnurile”lui Ludovic; aplausele 

mâinilor celor delicate ale damelor curţii lui August, aplau- 

sele damelor curţii lui Ludovic au făcut cea mai strălucită 

'epocă a literaturii latineşti şi franţozeşti ; şi literatura îranţo- 

zească şi-a plătit recunoştinţa, despărțind un veac întreg din 

analele vechi, ca să-l dăruească protectorului ei, — dar, ce n'au 

primit nici Alexandrii, nici Cezarii, nici Napoleonii. 

Dorinţa a răspunde unei voințe ăstor doi bărbaţi, ambiția 

de a atinge inimile damelor ce-i. înconjuă şi a scoate o la- 

crămă din ochii lor cei scânteietori, au făcut pe elegiacii 

Ovid şi Racine, şi numai câte o alunecare a lor, care le-a dat 

“frica că nu o să mai aibă acest prilej, i-a omorit. —l-a 

omorit oare disgraţia monarhilor, sau neputinţa a se mai 

află sub acele; priviri ce-i încântă? — Nu se ştie — Ştim nu- 

mai că Meşteşugul de a iubi, Elegiile amoroase şi Eroidele 

fermecătorului Ovid le suntem datori damelor romane, şi 

cele mai îrumoase bucăţi ale dulcelui şi pateticului Racine, 

_damelor franceze ;.şi mai multe pilde ne fac să credem că 

stăpânitorii nau dat nimic poeţilor, afară de mijloacele vieţii 

„materiale şi câtevă subjeturi în faptele lor de o poezie rece 

şi fără altă ţintă decât târitorul interes pecunar ; — aruncă 0 

căutătură de ochi asupra scrierilor lui Malherbe, Boileau şi 

chiar liricului Baptiste Rouseau şi gândeşte dacă am dreptate ; 

femeile însă au făcut de -multe ori pe poet să-şi părăsească 
+ 
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materia, şi în cele mai crude apăsări, să nu se gândească, 

decât cum să desăvârşească aceă limbă a inimii, prin care să 

se poată înălţă până la dânsele. 

Pe când Ovid, exilat în Tomi, încântă sălbatecii pe malurile 

Dunării, lulia, sub nume de Corină, trimiteă din Roma umbra 

ei, ca să acordeze lira ce vărsa Tristele şi Ponticele, şi nici 

sălbătăcia locului, nici asprimea vieţii nu puteă să o descordeze. 

Pe când Dante, proscris, pribegiă pe sub straşinile Pran- 
cezilor, Beatrice sbură împrejurul lui, — în acel haos politic 

şi religios, — şi ii formă orizonurile prin cari au trecut la 
nemurire şi el şi' Beatrice. | 

Pe când Petrarc, părăsit molului poeziei, goniă neincetat o 

fantomă ce nu voiă nicidecum să o prinză, Lora îl întâm- 

pină din când în când cu un zâmbet, ce scoteă din inima lui 

câte unul din acele sunete, împotriva cărora vremea şi imi- 

tatorii n'au avut altă putere, decât să-şi înscrie semnele -mi- . 
rării lor, precum veacurile şi clădirile cele mai nouă dau 

lustru şi valură! trufaşilor monumente,ale impăraţilor Egiptului. 

Pe când Torquato Tasso gemeă în întunericul. temniţilor 

tiranului său, Eleonora flutură poalele diafane ale unui veş- 

mânt de aer, ţesut pe fruntea lui cea fără somn, şi îi ştergeă 

cu dânsele câte una din acele lacrămi, cărora comentatorii se 
silesc în zadar a le hotărî un preţ. . 

Aşă, doamna mea, — damele romane şi lulia au făcut pe 

Ovid ; — Beatrice, Lora şi Eleonora sunt idolii literaturii ița- . 

lieneşti, — luceaferii ce au povăţuit pana lui Dante, Petrarc... 

şi -Tasso ; — soţietăţilor, gustului şi isprăvilor damelor suntem 

datori cea mai mare parte a literaturii, şi mai toată poezia.. 

Femeile, — aste fiinţe ce nu au nici un loc în-societatea oa-, 

menilor, — umplu îot deşertul din inima omului. — Şi poetul, 

astă ființă ideală ce nu ţine mai mult loc în societatea oa- 

menilor decât femeia, ce nu se rudeşte cu oamenii, fără numa 

întru ceeace se atinge de inimă,— este un fel de clavir cuo 

1 valoarea. -
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mie de octave, dar pe care se întâmplă prea rar să joace! 

oamenii, — femeile însă totdeauna. 

„ Umplui câtevă feţe, doamna mea, 

fără să-ţi dau cea mai mică bănuială 

de ţinta astei scrisori, şi socotesc că 

e vremea să-ţi spui că, prin scrisoarea 

mea, voesc să te îndemn a hotări pe fiecare lună două seri 

literare în salonul dumitale, — seri în care salonul dumitale 

să fie o bursă literară, unde puţinii scriitori ai noştri șă-şi 

poată schimbă ideile şi unde să poată luă o faţă slaba litera- 

tură a Românilor, — prescrisă şi sugrumată în toate părţile 

dela căderea teatrului naţional şi până acum. 

Numai dumneată, doamna mea, poţi să ardici depe capul 

scriitorilor noştri acest sloiu de ghiaţă ce le amorțeşte creerii ; 

să ardici lespedele de plumb ce par'că le strivesc inimile şi 

să sfărâmi acest pumn de fier ce le astupă gurile; să dai 

puţină răsuflare astei literaturi, năbuşite tocmai când începe 

să zâmbească în faşele ei. . 

Nu te înşelă să crezi, doamna mea, că literatura româ- 

nească va să zică câtevă traducţii schiloade ? şi câtevă imi-: 

taţii stângace, prin cari s'au parodiat în limba noastră câte 

vreo părticică din vreun cap d'operă, ce împodobeşte co- 

losul literaturii neamurilor; cum şi câtevă libeluri şi pa- 

nigirice târitoare şi mincinoase, de cari nu sunt la îndoială 

că te-ai ostenit, dar le asculți precum le ascultam şi eu, 

doamna mea, pe când eram silit să le ascult. 

Nu te sili a crede că limba românească se poate face şi 

grecească şi nemţească şi italienească ; vai 'de aceă limbă 

ce n'ar ave caracterul său, — dacă poate să fie oare limbă 

care să naibă un caracter. 
Nu te grăbi a crede că noi nu putem să avem o litera- 

tură naţională, pentrucă nu avem autori învăţaţi, — cele mai 

DESPRE LITERATURA 

NOASTRĂ_PE_LA 1840 

ÎN ŢARA ROMÂNEASCĂ. 

! cânte. 
2 In original sehidoale. —Sub această formă se prezintă cuvântul în 

toate poeziile lui Boliac.
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mari geniuri, de cari ne mirăm împreună cu lumea, au fost 
pâriţi! de neînvăţătură ; şi eu iţi păstrez, doamna mea, două 
talenturi necunoscute încă de nimeni, dar cari sunt cu toate 
astea învălite în umbra mahalalelor noastre, şi cărora nu 
voiu ardică vălul fără numai când voiu puteă să-i înfăţişez du- 
mitale, — dacă voiu fi atât de nenorocit să izbutesc în între- 
prinderea mea. 

Aruncă-ţi, doamna mea, într'o dimineaţă privirea asupra 
coliviei ce închide păsărica din cabinetul dumitale ; închipueş- 
te-ţi cât ar fi de veselă astă păsărică, dacă ai voi să-i des- 
chizi uşa coliviei şi să-i dărueşti măcar spaţiul astei bucăţi, 
fă-ţi o ideie despre sărmanul scriitor ce m'are tipar, — adică 
m'are înlesnirea a se bucură de ast aer al cerului; cât s'ar 
socoti norocit să aibă un spaţiu cevă mai întins decât acela 
ce îl năbuşeşte în cămăruţa sa. El ar câştigă acest spaţiu în 
salonul dumitale. | | 

Numai aci poate să se adune trei oameni dintre cei ce se 

gândesc, — fără să fie bănuită adunarea lor; — aci poate să 
mai auză cinevă biata limbă românească ; aci poate să în- 

tâmpine cinevă câtevă persoane ce înțeleg armonia şi făgă- 

duesc gustul, — şi pe dumneată, doamna mea, în capul astui 

cerc de tot ce avem mai ales în ţara noastră. 

Acestea fac spaţiul trebuincios poetului, — şi nădăjduesc 
că poezia românească, aşă rău biciuită, o să găsească un 

azil în salonul dumitale. Sunt vreo câţivă ani, doamha mea, 

de când Bucureştii eră rezidența literaturii Româneşti: 

— Moldoveanul, Basarabeanul, Transilvăneanul, Banateanul, 
Bucovineanul, făceâ călătorii literare în Bucureşti, şi trimeteă 

tineri ca să înveţe în şcoalele noastre ; n'am mai văzut pe nimeni, 
— şi nici că au la ce veni. Bucureştii literari au încetat, cum 

şi orice mişcare intelectuală, — ca şi când arh vedeă umbra 

lui Cambis sburând pe de-asupra capetelor noastre. Scriitorii 

noştri îşi îngrop scrierile ptin găuri de şarpe, şi cel mai bun 

fabulist âl nostru? aleargă la Moldoveni. ca: să-şi poată seăpă 

  

l învinuiți ; 2 Gr. Alexandrescu,
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scrierile... ar trebui să isprăvesc; pentrucă stilul meu văz că 

şi-a schimbat drumul, şi de îl voi lăsă în voia lui, nu ştiu 

unde m'o duee. 
Cu :toate astea, doamna mea, încă o întrebare; — încă o 

întrebare şi de mare importanţă: voiţi să zidiți un teatru 

pentru cine mă rog? 
— Numai cei ce înţeleg un teatru străin, sau pentru Ro- 

mâni de obşte? Voiţi să formaţi un teatru străin sau na- 

ţional 2? — Dacă voiţi un teatru străin, acesta care este, este 

destul, ca să încapă pe toţi aceia ce înţeleg un teatru străin; 

dacă voiţi un teatru naţional, unde sunt poeţii cari or să 

sprijinească scena ? Cari sunt bucăţile româneşti ? Unde sunt 

actorii cari or să le reprezenteze? — Acestea şi altele o mie 

ca astea, sunt toate nişte întrebări” foarte importante într'a- 

ceastă pricină, şi tot siinţul bun trebuie să se gândească mult 

până să răspunză. 
Un sujet din istoria Românilor, tratat în limba românească 

de un. poet român şi reprezentat de o trupă românească, 

binişor întocmită, s'ar cuveni să fie o sfeştanie care să sfin- 

țească astă clădire, şi 'chibzuirea despre aceasta va ocupă o 

mare parte a serilor literare ce propuiu. 

Cu toate celelalte, doamna 'mea, a trebuit şi literatura să 

se supue modei, şi moda a surpat, —cu o mulţime de alte 

rămurele mai mici ale copacului literaturii — epopea şi idilul — 

alta şi omega a literaturii. S'a stins neamul Omirilor şi Vir- 

gililor, şi aste două arcade ale literaturii au rămas numai ca 

să “ne aducă aminte slava ei, întocmai ca. nişte coloane nă- 

prasnice pe cari respectează cutremurile şi vijeliile, spre a 

povesti vremurilor ruinarea unei clădiri colosale. 

Poezia dramatică, deşi a mai alunecat din treapta în care 
ajunsese în vâacul trecut, deşi a luat altă formă, dar inte- 

resul nu şi l-a pierdut, şi dacă această însemnată ramură a 

poeziei — ce încă este în floarei ei în Europa, —ar puteă 

face cevă înaintări în limba noastră, nu este îndoială că Ru- 

mânii ori să fie recunoscători întemeietorilor Teatrului Na- 

ţional; şi dacă dumneată vei primi ca salonul dumitale să 
N
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fie gimnazul celor ce se cerc în această ramură, şi gustul 
dumitale censorul lor, vei aveă mulţumirea ca după orice 
izbutire într'aceasta să zici că este lucrul dumitale. 

Foile se înmulţesc, doamna mea, şi ocupațiile dumitate îmi 
aduc aminte că trebuie să isprăveasc. Isprăvesc dar, ş. c.|. 

1541, Sept. 19. -
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