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INAINTE CUVIÎINTARE..;, 
Mare nedreptate se poate face, a lăsa in tăcere po- 

menirea faptelor, care cinevaşi în vieaţă ai săverşit ; 
iară căt pentru a lor calități,— ori în ce parte fie, aceasta 
nu rămâne indoială, că acea persoană nu 'va pute 
iubi o laudă potrivită» cu - urmarea sa, că precum ai 

iubit a face, va iubi şi aplausa lucrărilor sale. Asemene 
«dreaptă judecată singur Ils. ne ov propune in douc 

ziceri ; cea intăi: «Cu ce mâzură vă vor măsura, mu- 

surali şi voi lor» şi a doua: «Vor invit cei ce au făcut 

bine întru moştenirea fericirii; iară cei ce ai făcut 
rele intru osinda vecinică». Apoi cu cât mai virtos 

noi oameni fiind, să nu păzim o aşa sfintă dreptate? 

Fi, nefiind ingrijit despre aceasta, fără mustrare am 
alcătuit următorul Acatist, întru cinstea celui ce art 

vroil a se face vralnic unei asemene cuvintări. 

Inceputul facem cu zicerea: «Doamne râsplătezta», 
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ACATISI. 

ICOSUL 1. 

Invingerilo- cele adose către perzare vestindu- -ți-se 

prin Ingerul cel purtătorii de nedreptate şi gati fiind 

în tot ceasul a le priimi, nu to-aii muslrat nici o da- 

toric să nu intinzi. crimele pe s6arta compatrioliior tăi; 

pentru aceasta după vrednicie auzi dela noi unile ca 

“aceste: 

Bucură-te zid, în care se sprijinesc relele nenorociţilor! 

Bucură-te liman, în care sc oploşese relele dureri a osindiţilor ! 

Racuriăi-te Maică, din care isvoresc piicaile cele otrăvitoare ! 

Bucuriă-to inimă, care porți liicomie de prisos! 

Bucură-te suflet pururo' însctat: do strâmbiătăţiră! 

Bucură-te minte, tot- deauna neabătută spre obşteasca fericire ! 

Bucuriă-to electricitate, care înriurezi fără- de-legile amploia- 

|ţilor! 

Bucură-te machină, care prefaci minciuna în adover! 

Bucură-te luceafăr, ce întuneci lumina folosinţei! 

Bucură-te mare făcâtoriule de rele! 

CONDACUL I. . 

Nici odată mai bine decât în parte-ţi n'ai cugetat, 

zi nici ai gândit a te face priitoriit obstescului bine, 

ca prin aceasta să-ţi câştigi buna laudă a postului, în
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care soarta te-aii aruncat; deci aii rsmas numai un 

singur mijloc, lui Dumnezeii să strigăm „iloZur la ? 

ICOSUL 2. 

"Mai inainte 'de intronare, abătendu-ţi cuzgctul către 

cele de faţă propăşiri a feliuritelor osindivi, şi ca pre 

Iuda favorisindu-te norocul a te face :vinzitoriii feri-: 

cirii compatrioţilor tăi, gata suntem şi noi spre mul- 

țămire a-ţi zice unile ca aceste: 

Bucură-te cela, ce ţi-at înălţat numele spre obşteasca ocară! 

Bucură-te cela, ce prifmeşti hula drept cinste! 

Bucură-te cela, ce-ţi speli caracterul cu sângele celor” săraci! 

Bucură-te cela, ce amara cuvintare a norodului o bă cu pliicere: 

[ea pe un ncctar! 

Bucură-te, că impietrit de iubire de argint fiind, nici o defăi- 

" Îmare nu simţeşti! 

Bucură-te, că nici o hulă a meritulut nu te abat> dela uritele 

[tale fapte! 

Bucură-te chaos, nepatut a se umple cu toate averile norolulur !. 

Bucură-te guerghir, încăpitoriii a jăcuirilor! 

Bucură-te cămară, în care lucrarile răpito se păstrează ! 

Bucură-te lăcată, care încul poarta norocirii noastre! 

Bucură-te pecete, pe care este scrisă litera mârșiviet! 

Pucuriă-te mare făcctoriule de rele!
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CONDACUL II... 

Cine va pute cuprinde subt poala hulei toată de- 

moralisaţia ta, că ori cât ne vom sili în faplă şi in 

isbândă,: totuşi nu cumpeneşte pre cât meritul cere 

| căzuta răsplătire a călcărilor. datoriei tale: Deci dară 

lăsându-te în judecata Creatorului, strigăm cu umilinţă 

lui Dumnezeii „Aleluia / 

ICOSUL 3. 

De vom lăsa in părăsire acele ce-ţi vădesc urmările 

rărşăviei tale, vom fi cu dreptul: mai mârşavi şi mai 

nccunoscători- a celor ce.ne fac :r&ii :saii: bine: deci 

pentru ca-in viitorime șezătorii pe scaunul t&ii să se 

ferească de a se face. şi că părtaşi „acestei cuvintări, 

strigăm cu' insătare: 

Bucură-te causii, a ciireia efect stinge bucuria muncitorilor do 

[pimint! 

Bucură-te mannă, co. îndestuleză cu amărăciune pre ceci'atâr- 

: - [maţi «de tine! 

Bucură-te: gata despărţitoriii dreptăţii celor slabi! 

Bucură-te cela, ce lași in: necazuri pre cei despoiaţi! - 
Bucurii-te, că fără milă priveşti pre acet, co i-ai implântat în 

, (durere !
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Bucură-te, că nici un ceas nu to-aii lăsat cugetul a te faco: 

[apărătoriii drepturilor fraţiior tât! 

Bucură-te cela, ce al mutat soarta celor din codri în palaturi 

“ [inalte! 

B: acură-te, că “instrucţiile tale sunt mai vătimitoaro decât să- 

[iile hoţitor'! 

Bucură-te cela, ce ne-ai aşezat obşteasca nevoe! 

Bucură-te, că ne-af stins siguranţiu avutului, cinstoY şi a vie- 

| |ței noastre! 

Bucură-te mare făctoriule de rele! 

CONDACUI, II. 

Intru ce vom mal fi nădăjduindu-ne, când în toată 

ziua îți aduci o nouă. isvodire de râi şi, in loc de-a 

te preface, mai mult te inţelenești întru fără-de-legi; 

ajungă: acut întimplările şi vie vremea a ne face şi pre 

noi învingători, ca să strigăm lui Dumnezeii Aleluia ? 

ICOSUL +. 

Deui simţi, cât este de frumoasă lauda Gubernato- 

rilor celor buni, şi de ai cunoaşte iarăşi, cât de înjo- 

sitoare este a celor rei, poale că fâră indoială ut pro- 

timisi să-ţi iei mai strălucitoare urmări. Insă pentru 

că însctozarea iubirel de avere ți-aii poncgrit morali- 

tatea şi cu greii este a ţi se spila rugina lăcomici,
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priimeşte fără drept de imputare unele ca aceste: 

Bucură-te învechitule în fapte rele! 

Bucură-te în răpire fără mustrare întinatule! 

Bucură-te pismuitoriul acelor, ce caută adevărul! 

Bucură-te cela, ce te miguleşti cu falsele bune-cuvintări a 

| [linguşitorilor! 

Bucură-te cela, ce te legini în leagiinul celor de o sistemă 

[eu tire! 

Bucură-te, că nu suferi în cuprinsul stăpânirei tale pre acci 

[iubitori de dreptate! 

Bucură-te isgonitoriule a celor ce-ţi descriii vredniciile fără 

[minciună ! 

Bucurăste cela, ce îmbraci măsarii în porfiră, iară pe oameni 

, [in harare! 

Bucură-te cela, ce legi la gâtul porcilor cinstiri şi la a Drep- 

[ţilor lanţuri de fer! 

Bucură-te cela, ce întruneşti în caracterul tăi obiceiurile cele 

[mai mârșave dela Nord şi Miază-zi! - 

Bucură-ta mare făcătoriule de rele! 

CONDACGI IX. 

Nici cum osebindu-te de dobitoaccle, care se inzrl- 

jesc numai pentru indestularea pântecelui, și sărac de 

fapte bune fiind, ce te putem numi mai mult dec
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un necunozestorii a însuşi dreptului şi însărcinării 

tale ; deci ca asupra unui nevrednic spre bune urmiri, 

strivăm lui Dumnezeă Alelaia? 

| ICOSUL 3. 
Şi cc este mai prețios decât lauda CGubernatorilor și 

decăt a simţi cinevaşi duleeața bunei cuvintări a No- 

rodului, căci toate alte' fericiri ci moartea odat se 

ruinesc, iară acest Templu inalt în veci remâne neşters 

de pe buzele urmaşilor veacurilor viitoare: iusă lu 

mai mult decât lăcomia neestimând alta, nu tăcem 

spre plăcere-ţi a striga: 

Bucură-te co'a, co sameni chibzuiri spre scurgerea pungelor 

[do monetă, fără de ruşine! 

Bucurii-te mare, ce mistueşti arerile călătorilor pe dinsa! 

Bucură-te soare, care usuci îndemiănărilo săracilor! 

Bucură-te furtună, care sfăramI: nădejdea fericirii noastre! 

Bucură-te magiict, care tragă strinsurile de prin cele mai tate 

| [nice locuri! 

Bucură-te cela, ce te faci proprietarii pe păminturile cele 

[străine de neamul tiii! 

Bucură-to iconomule fără de voce a agonisirilor omeneşti! 

Pucură-te Idee spre jăcuire abătută! 

Bucură-te cala, ce în cuget trebue să te tăvăleşti ca: rimiito- 

(riul în tină!



Ducură-te rădicină,. ce ai odrăslit ramurile ticăloşici! . 

Bucură-te, că prin sateliții t5ă ţi-ai însuşit drepturi fără de 

„. eget. 

Bucură-te maro făcâtoriule de rela! 

CONDACUL V; 

Intru cât ţi-ai lipsit persoane a te face vrăjmaş ina- 

intirel impilatului cotun, ai dat prilej celor de o apli- 

cație cu tine, a indeplini ticăloşia soartei cei mai inainte 

menite ; deci spre isbăvirea noastră, strigăm lul Dum- 

nezeii Alelauia ? 

ICOSUL 6. 

Spre mai. mult.; a. “spori rodurile ncomeniei tale şi 

mai cu inlesnire a te sui pe treapta strâmbătățirei, 

tras-ai intru agiutoriul teii pe acei, ce i-ai deprins să 

fie vrednici _sprejinitori osinditoarelor tale abusuri = 

pentru aceasta impreună cu dinşii primește a auzi: 

Bucură-te munte, ce umbreşti pre cet ficători de rele prin 

[politii! 

Bacară-to Duh, co inșutlețeză: mărinimia acelor tâlhari! 

Bucură-te vreme, ce incorajariseşti. aplceiirile jăfuitorilor! 

Bucură-te negură; ce întuncci adevărul !. 

Bucură-te. armă, ce înfricoșezi pân” şi deşteptarea celor. de- 

Ca (prinşi a răbda!
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Bucurii-te lopată, care vînturi tânguirilo ca pleava* 

Bucură-te lipitoare, co sugi sângele fericirei norodului! 

Bucură-te-credinciosule intru neschimbaro de accea ce al a- 

[pucat! 

Bucură-te cela, ce mituirile le-ai sfințit astăzi ca o jertiă binc- 

| [priimită ! 

Bucură-te piatră, care nu to ciopleşte nici un felii de rezon !. 

Bucurii-te osindă, trimasă pentru piieatele noastre! 

Bucură-te mare făcătoriule de rele! 

CONDACUL VI. 

Toate cu vreme îşi iait schimbare, iară voi cei ru- 

giriţi in vielezuguri nu v& mal prelaceţi. Urmașt aţi fost 

tot: deauna crimelor strămoşeşti şi intru r&utăți vă veţi 

săverşi, Nici lumei bine nu vaţi deprins a face, nici 

lut Dumnezeii cu inimă curată a cânia Aleluta! 

ICOSUL 7. 

De ai fi: pogoritoriit din neamul lui Iuda 'vinzetoriul, 

totuși în urmă te-at fi câit de urmarea. cea mat'crudă 

decât a lui, căci acela a vindut pe lIs., ce aii fost 

omorit pentru adevăr; iară tu ai ucis pre siugurul aide- 

ver. Si cine din vor stati ardtat mai vrednic spre a
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căpăta răsplata, cunoaşte singur şi priimeşte dela noi 

ast-leliă de urări: 

„Bucură-te cela, care domnești între sfetnicii care privinuese 

| _feangrena Naţiei! 

Bucură-te, care iscăleşti drăceștele socotinţe ! 

Bucură-te Şef, caro poviţueşti banta călcătorilor de leze! 

Bucură-te masă, care ospetezi pomenitele nesăţivase fiare! 

"Bucură-te hrană, co însătoșezi acei câni mușcători ! 

Bucură-te blândeţe, care zimbeşti cu plăcere linguşitorilor ! 

Bucură-te magasin, în caro s3 spiculariseşte soarta publicului 

| [celui osindit! 

Bucură-te foc, care mistueşte osindirile vinovaţilor ! 

Bucură-te molie,. co nemiceşte lucrările sfintei pravile! 

Bucură=to cela, co vinzi drepturile fraţilor la isgoniţii de 

pc | [prin alte ţări străine! 

Bucură-te cela, ce ţi-ai uitat datoriile ce al către noifl 

Bucură-te nevrednicule de bune fapte! 

Bucură-te maro făcătoriule de rele! 

CONDACUL VII. 

„De ai purta şi în inimă-ţi sentimentul Marcea, care 

ţi Cai intiuait, totuși n'ui remâne în defătmarea, care 

astăzi urmarea ta [i-ai scris: pentru aceea nu te tei 

scuti de răspunderea răsplătitoare, măgulindu-te că şi 

tu strigi lut Dumnezeii cilelauia 2



ICOSUL 8. 

Nu vei pute subt nici o inchipuire a- ți € găsi siau- 

vanţie impotriva răspunderei, care eşti datorii, şi daci 

tot aceste întimplări te vor favorisi şi în vicață nu-ți. 

va veni răsplătire, urmașii tăi tot vor fi nescutiţi de 

dreapta judecată, a căria hotărire s'aii incheiati în ju- 

decata adevărului, spre nădejdea celor ce strigă: 

Bucură-te cela, co ne-ai înstrăinat de dreptele moşteniri 

[a suitorilor noștri! 

Bucură-te cela, ce ne-ai fiicut săraci do dreptwile câştigate 

[eu sângele stremoșilor noştri! 

Bucură-te cela, ce ne-ai înjosit în privirea tuturor Naţiilor! 

Bucură-te Satan, e care tragi inimele dela îrăţasea indatorire ! 

Bucură-te Fantomă, ce ingrozeşti pre cet mici la sullet, să-ţi 

[tic credincioşi ! 

Bucură-te tun, care sfarmi unirea fericirii ! 

Bucură-t2 metal, ce otrăveşti masa desfătării ! 

Bucură-te vrăjmaş, ce isgonești po prunci dela ţiţele mu- 

(meşti! 

Bucură-te duşman, 'ce ai gătit amărăciune şi celur încă ne- 

- născuţi! * 

Bucură-te cela, ce împingă patria în ticăloşie, pentru înde- 

[plinirea spurcatului tâii interes! 

Bucură-te vicleanule voitoriii do râii!
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Bacură-te, că pentru a-ţi înălța netrebnica ființă — puţin, şi 

. [ne vei puno subt: vecinicul jug al barbarismului.! 

Bacuriă-to hobot, co acoperi neințelegerea Norodului ! 

Bucură-te mare făcătoriulo de rele! 

COND DACUIL VIII. 

R&utatea faptelor, tale ades lovindu-ne simlirile, n an 

putut nici odată a face lumit cunoscut, “dar de tine 

tot-deauna fiind neb: igate in samă — şi pentru a nu ră- 

mânt până în sfirş it neajutoraţi, unim astăzi pentru 

a noastră isbăvire glasurile de cântare lui Dumnezeii : 

„ileluia ? 

ICOSUL 9. 

Precum odinioară Diavolul s'ai intins a răsipi toate 

averile-lui Iov; în neosebire. şi-tu -ai fost--trinies «de 

aceiaşi soartă ; dar dducendu-ne aminte şi privind la 

-pildele, ce nu prea târzii se intimplă a răsplăti; şi că 

dreptul până în sfirzit nu piere şi pagubele lui i se 

adaog intru sporire, nu lepădăm nădejdea i aşteptarea 

pilduirit tale ; iară pre! tine după vrednicie te incunu- 

năm cu aceste laude: | 

Bucură-te cap, ce -ne porţi .po- cărările curselor de tine în- 

.. [ptetite !
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Bucură-te povaţa fierilor, ce ne sfâșie binele vieţii! 

Bucuriă-te duh, 'ce însufli cu răceală” înveștejitele ilor a pa- 

[trici! 

Bucură-te cela, ce înghiți îndestularea timpurilor! 

Bucură-te piept, de care este aninat ordinul văditoriii rue 

[tăţilor! 

Buenră-te cununa blăstemaţilor ! 

Bucură-te podoaba mânjiţilor de necurăţie! 

Bucură-te cela, ce tot-deauna iţi îndrepteză picioarele po calea 

[ticăloșilor! 

Buciiră-te verme, ca roză ridicina vlăstariului inaintitoriii pu- 

[bliculur! 

Bucură-te cela, ce întristezi inimile norodului! 

Bucură-te mare făcetoriule de rele! 

„CONDACUL IN. 

At nu- i este în privire a acelor trecuţi înaltă slava, 

care pe pămint ai! avut, iară acum abia se pomeneste. 

munele lor, şi aceasta dupre fapte care in priinta ob- 

Ştească a săvărşil. Dar ție ce-ţi remăne e după moarte”? 

Negreşit blăstemul cel fără de numere ela totu aceia. 

carii cântă lui Dumnezeii „Alelaia 

ICOSUI, 10. 
Nici datoria, nici respunderea, nici dreapta rosplătire 

a lui Dumnezeu nu-ţi poale mhta inima din iuvertoşa-
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Dă 

. 

rea iubirei de argint; socoteşte dar, că impreună cu 

bogăţie, laşi fiilor l6i ura spre moştenire şi vor zice: 

Bucură-te Părinte, pe care to-aii silit lăcomia, de nc-ui de- 

| _ [Spărţit de dragostea fraților noştri! 

Bucură-te cela, co ne-ai făcut a clironomisi ocara! 

Bucură-te pom, a căruia roadă nici porcil nu o miinâncă bu- 

| [curoși ! 

Bucură-te, că ne-ai lăsat săraci do bune cuvintări şi cu de- 

„ [ăămări a trăi în lume! 

Bucură-te, că încunjuraţi de năvodul ocărilor omeneşti, ne-ai . 

| "lăsat a trăi în ură pe pămînt! 

Bucură-te, că cu purtarea ta, pro toţi compatrioţii ne-ai făcut 

[in despreţ să no privească! 

Bucură-te, că asudând în veci, nu vom pute spiila întinarea 

A [cu care ne-ai văpsit! 

Bucură-te, că ne-ai sădit în adăpostul defăimărit! 

Bucării-te, că pietre ne-ai născut, a măcina batjocurile urmă- 

| [rilor tale! 

Bucură-te, ciă fii de jătuitoriii purure vom fi numiţi! 

Bucură-te, că roada faptelor talc, oră cât ne vom sili, nu ne 

[va f cu putinţă a o şterge din aducerile aminte a celor, 

[ce cu dreptul strigi: 

Bucură-te mare făcitoriule do rele! 
. 
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CON NDACUL X N. 

Nu lăsa în lipsă de trebuinţă minutele, ce ti-ai mai Ș 

r&mas, pentru a-ţi petrece in cugetare toate nelegiui- Ș 

rele şi crimele ce ai făptuit, ca să te alli vrednic dej 

dreap'a și iniricoşata judecată, ce ţi se pregăteşte Şi | 

neapărat te va sfărma impreună cu călăii t6i de Fii!f 

Nu lăsa de a lua aminte, că nu ai putut omori băr- 

baţi patrioți, deşi ai plătit pe Duca vinzătoriul ca să-i j 

ucidă: Mâna Domnu'ui i-ai apărat, ca să nu se îm-j 

puţineze numurul resplătitorilor, ce se ridică asupra 

ta şi care vor [i inmulţiți de toli, ce ati pătimit dela | 

tine! Nu socoli, că se vor pult spăla arzetoarele pete | 

a crimelor cu sângele nevinovaţilor şi că cruzimea ar | 

pute vindeca ranile lăcomiei! In zădar aşa tu şi Fiii Ș 

tei călăi v& acoperiţi spre. apărare inimile cele de | 

tigru și hienă cu piele de bivol, şi în zădar pe pămint 

veți căuta lăcaş şi adăpost! Ţi sai inchict mincitu= | 

nile, cu care pâracum af înşelat Curțile Protectoare'! 

Nu-ţi mai rămâne decât a te găti spre osluda, ce i-ati Ș 

tras fâă-de-legile tale asupracţi, şi a suferi În răbdare | 

apropietul ceas Ș 
toate chinurile cugetului tei, aşteptânul 

| 7 
a ca



] sufletul Diavolului spânzurându-te singur, pentru ca | 

Aviii să vezi numeroasa pelrecanie, ce te va duce spre 

jmoarte! Pentru ca murind să auzi Blăstemul Patriei 

isi a fiilor Fii de tine nedreptăţiţă ! Pentru ca să vezi 

| răsipindu-se ca pleava aurul, ce dela țară ai prădal! | 

Haii rămas! Pentru ca murind să auzi glasul poporu- 

Hlui, ce strigă, iîsbivindu-se de tine, lui Dummnezeii:] 

|ALELUIA? 

 


