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GRIGORIE ALEXANDRESCU 

Grigorie Alexandrescu este unul din fruntaşii poesiei române. El a fost prima apariţiune însemnată pe ori- zontul lirice! nâstre moderne. inwi”o epoca când Bulinti- n6nu şi Alecsandri erai îucă nume necunoscute, Ale- Xândrescu facuse deja să r&sune în acorduri măreţe câ- te-va din protundele sale inspiraţiuni, Nascut in 1812 la Tirgovişie, cetatea poeţilor, unde ai vegut lumina Cârlova şi Hliad, Gr. Alexanurescu sa format mai îutâiă sub direcţiunea acestui din urma. El a urmat apoi cariera militara, ce o părăsi în curînd spre a se putea consacra literature. Mai târgiă a ocupat di- ferite funcțiuni sub Vodă Bibescu, la care sta în mare favore. Sub Cuza, în 1859, a fust cât-va timp ministru interimar la Culte. Puțin după aceea fu lovit de apvple- Xie şi acâstă crudă biă nu Pa părăsit pâna la mârte, în 1856. 
Poesia a fost în tot-d'a-una ocupaţiunea de predilec- țiune a lui Gr. Alexandrescu. Savirile Şi mai ales fabu- lele sale politice îi câştigară o mare popularitate, pe câre portul o piăti cu inchisorea, ca toţi patrivți sinceri şi entusiaşti din acea epocă. Odată cu fabulistul nostru fusese iuchis şi istoricul Nicolae Balcescu, pe atuucia cadet în armata, acusat do a f vurbit sergenţilor regi- mentului săi despre eroismul Domuilor români de odi- niGra,. 
Sub raportul activităţei sale literare, Gr. Alexandrescu
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pâte fi considerat dintr'un îndoit punct de vedere: ca poet 

liric şi ca fabulist, 
Ca poet liric ela turnat într'o- românâscă curată gân- 

diri de o rară originalitate. Talentul săi meditativ s'a 

revelat cu frumâsa poesie Anul 1840, în care „descifr6ză 

eternitatea din ruina unui an.“ Dar la vederea ruinelor 

patrie!, se aprinde mal ales sufletul sâi mare şi nobil. 

De timpurii postul nostru s'a simţit atras, ca şi Cărlova, 

de acele rămăşiţe dintrun trecut strelucit, în cari sai 

refugiat „gloria străbună şi umbra de eroi.“ Prima sa 

inspiraţiune pe ruinele trecutului „Adio la Tirgovişte“ 

respiră deja acel avint măreț, acele accente pătrungă- 

târe, de care abuza lira sa ori de câte ori căuta amin- 
tirile glori6se ale cetăților şi eroilor de oâiniră. Punctul 

culminant îl atiuge poetul cu Umbra lu; Marcea la Cozia, 

în care evocă cu o putere fâră s6mân figura mărdţă a 

eroului, la apariţiunea căreia natura însăşi pare aşi pă- 

răsi eterna ei imobilitate.... ” 
Ca fabulist, Alexandrescu a lăsat cu mult în urmă 

pe toți predecesorii săi. Observator profund al apucătu- 
ritor ridicule ale viţiilor şi reielor societăţi, el a creat o 
mică lume, unde, sub învelişul animal, fabulosul) biciu 
eşte patimile şi slabiciunile omeneşti. ii 

Rind pe rind defil6ză înaintea n6stră tradiționala în 
gâmfare a parvenitului (Boul şi viţelul), trădătorul răsă 
rit din mijlocul al lor sâi (Poporul şi pădurea), ipocrisia 
sub haina religiâsă (Ş6recele şi pisica), grandomania ba 
sată pe spiţa nâmuiui (Pisica sâibatică şi tigrul), despre 
țuirea meritului real (Ş6recele isgonit) etc. 

Pe când compuneriie sale lirice n'aă putut să devie— 
din causa maturității neobicinuite a cugetării —o pro 

prietate a naţiunii, cum s'a intimplat cu baladele lui 
Bolintinânu. fabulele sale — prin stilul lor simplu ş 
natural — Pai facut din contra unul din scriitorii noştr 
cei mai populari. 
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ANUL 1840 

Săi stăpânim durerea care pe om. supune, 
| Să aşteptăm în pace al sârtei ajutor; 

Căci cine ştie Gre, şi cine îmi va spune 

Ce o saducă diua şi anul viitor? 

Mâne, poimârie, pote, s6rele fericirei 

Se va ar&ta vesel pe orizon senin: 
Binele ades vine pe urmele mâhnirei 
Şi o zimbire dulce dup'un amar suspin. 

Aşa dice tot omul ce ?n viitor trăeşte, 
Aşa dicea odată copilăria mea; 
Şi un an vine, trece, Şalt an îl moşteneşte, 

Şi ce nădejdi dă unul, acel-alalt le ia. 

Puţine-aş vrea, iubite, din dilelemi perdute, 

Dile ce ?n vecinicie 'şi iai repedele sbor;
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Puţine suvenire din ele am plăcute: 
A fost numa ?n durere varietatea lor! 

Dar pe tine, an tînăr, te văd cu mulțămire! 
Pe tine te doreşte tot nemul omenesc! 
Şi ei sunt mică parte din trista omenire, 
Şi eu a ta soşire cu lumea o slăvesc! 

Pi 

Când se născu copilul ce S'aştepta să vie, 
Ca să ridice iarăşi pe omul cel făcut, 
Un bătrân îl luă ?n braţe, strigând cu bucurie: 
«Slobode-mă, stăpâne, fiind că Pam vădut.» 

Astfel drepţii ar dice, de ar vedea "mplinite 
Câte într'al tăi nume ne sunt făgăduite, 
O an, predis atâta, măreț reformator! 
Incepi, prefă, răstornă şi îmbunătățeză, 
Arată semn acelor ce nu voesc să crâdă; 
Ada fără zăbavă o turmă Şun păstor. 

A lumei temelie se mişcă, se clăteşte, 
Vechile-i instituţii se şterg, Sai.ruginit;
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Un duh ferbe în lume, şi omul ce gândeşte 

Alergă către tine, căci vremea a sosit! 

_7X Ia, umbre de norâde le vedi ocârmuite 
De umbra unor pravili călcate, siluite, 
De alte mai mici umbre, neînsemnaţi pitici. 
Ori-care sentimente înalte, generose, 

Ne par ca nişte basme de povestit frumâse, 
Şi tot entusiasmul isvor de idei mici. " 

Politica adâncă stă în fanfaronadă, 

Şi ştiinţa vieţii în eroism cumplit; 

D'a omului mărire nimic nu dă dovadă,. 

Şi numai despotismul e bine întărit. 

An noi! Aştept minunea-ţi ca '0 cerâscă lege: 

Dacă însă păstorul ce tu ni Pai alege, 
Va fi tot ca păstorii de cari-avem destui, 
Atunci . .. . lasă în starea-i bătrina tiranie. 

La darurile tale ei nu simţ bucurie, 

De *mbunătăţiri rele câte vrei suntem sătui. 

Ce bine va aduce o ast-fel de schimbare? 
Şi ce mai r&u ar face o stea, un comet mare,
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Care să “ardă globul ş'ai lui locuitori! | N 
Ce pasă bietei turme, în veci nenorocită, ! A 
Să ştie de ce mână va fi măcelărită, 
Şi dacă are unul sai mulţi apăsători? 

Eu nu îţi ceiii în parte nimica pentru mine: 
SGrta-mi cu a mulţimii aş vrea să o unesc: 
Dacă numai asupră-mi nu poţi saduci vrun bine, 
Eu rid da mea durere şi o despreţuesc. 

După suferiri multe inima se ?mpetreşte: 
Lanţul ce ?n veci te-apasă uităm cât e de grei; 
Răul se face fire, simţirea amorţeşte, 
Şi trăesc în durere ca ?n elementul met. 

Dar aş vrea să văd diua pămentului vestită, 
Şi să respir un aer mai liber mai curat; | 
Să perd ideea tristă de vecuri întărită, 
Că lumea moştenire despoţilor s'a dat! 

Atunci daca mea frunte palidă, obosită, 
Dac'a mea privire s'o ?ntârce spre mormânt,



  

Daca vieţi'mi triste făclie osîndită 
S'o 'ntuneca, s'ar stinge d'al patemilor vânt. 

Pe aripile morţii celei mântuitre, 
Voiă părăsi locașul unde-am nădăjduit; 
Voiii lăsa fericirea aceluia ce-o are, | 
Şi-a mea suvenire acelor ce-am iubit. 

at



UMBRA LUI MIRCEA LA COZIA 

A turnurilor umbre peste unde stau culcate, 
Către țărmul din potrivă se întind, se pre- 

[lungesc, 
Şale valurilor mândre generaţii spumegate 
Zidul vechiu al monăstirei în cadență îl isbesc. 

Dintr'o peşteră, din ripă, noptea ese, mă "'mpre- 
[soară: 

De pe muche, de pe stâncă, chipuri negre se cobor; 
Muschiul zidului se mişcă... p'între iarbă se stre- 

[coară 
O suflare, care trece câ prin vine un fior. 

Este ora nălucirei: un mormânt se desveleşte, 

O fantomă "ncoronată din el ese... o zăresc...
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Ese... vine către ţărmuri... stă... în prejma ei pri- 
[veşte... 

Rîul înapoi se trage... munţii virful îşi clătesc. 

Ascultaţi...! marea fantomă face semn... dă o 
poruncă... 

Oştiri, taberi fără număr împrejuru'i înviez... 
Glasul ei se ?ntinde, creşte, repetă din stâncă ?n 

(stâncă, 
Transilvania 7] aude, Ungurii se înarmez. 

Oltule, care-ai fost martor vitejiilor trecute, 
Şi puternici legiâne p'a ta margine-ai privit, 
Virtuţi mari, fapte cumplite, îţi sunt ţie cunoscute, 
Cine Gre pâte să fie omul care te-a ?ngrozit? 

Este el, cum îl arată sabia lui şi armura,1) 
Cavaler de ai credinţei, sau al Tibrului stăpân, 
Traian, gloria Romei ce se luptă cu natura 22): 
Uriaş e al Daciei, sai e Mircea cel bătrân? 

  

1) In biserica de la Cozia, Mircea este zugrăvit în costum de 
cruciat. 

*) Pe malul stâng al Oltului se văd drumuri făcute de Traian.
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Mircea! îmi r&spunde delul; Mircea! Oltul re- 
[peteză; 

Acest sunet, acest nume valurile îl primesc, 
Unul altuia îl spune, Dunărea se înştiinţeză, 

Şale ei spumate unde către mare îl pornesc. 

Safatare umbră veche! primeşte închinăciune 

De la fii ai României, care tu o ai cinstit. 

Noi venim mirarea n6stră la mormântu-ţi a de- 

[pune; 
Vecurile ce 'nghit nemuri al t&ă nume Paă hrăpit. 

Râvna-ţi fu neobosită, îndelungea ta silinţă: 

Până Padânci bătrâneţe pe Români îmbărbătaşi; 
Insă, vai! m'a ertat sârta să 'ncununi a ta dorință, 

Şal tăi nume moştenire libertăţii îl lăsaşi. 

Dar cu slabele-ţi mijlâce faptele-ţi sunt de mi- 

(rare: 
Pricina nu resultatul, laude ţi-a câştigat; 

Intreprinderea-ţi fu dreptă, a fost nobilă şi mare; 
De aceea al tăi nume va fi scump şi nepătat.
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In acel locaş de petră, drum ce duce la vecie, 
Unde tu te gândești, pâte, la norodul ce-ai iubit, 
Câtă ai simțit plăcere când a lui Mihai soţie 1) 
A venit să-ţi povestescă fapte ce l'aă strălucit! 

Noi citim luptele vâstre, cum privim vechea 
[armură, 

Ce un uriaş odată în resbâie a purtat; 
Greutatea ei ne-apucă, trece slaba-ne măsură, 
Ne "ndoim dacaşa 6meni întradeve 

      

   

    

r ati stat. 

Ai trecut timpii aceia, timpi de fapte strălucite, 
Insă triste şi amare; legi, năravuri se ?ndulcesc: 
Prin ştiinţe şi prin arte naţiile înfrățite, 
In gândire şi în pace drumul gloriei găsesc. 

e 

C)
 

px
 ci resboiul e bici grâznic, care mârtea îl 

[iubeşte, 
Şi ai lui sângeraţi dafini naţiile îi plătesc; 

  

      

  

1) Dâmna Florica soţia luf Mi ihaiii este îng opată în același mormânt cu Mircea, după e arată inscripția, | upe p&ră. 

10437.—Aut. Row, Gr. Alezandhescu.  
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E a cerului urgie, este foc care topeşte 

Crângurile înflorite, păduri care îl hrănesc. 

Dar a nopţei negră mantă peste deluri se lă- 
[şeşte. 

La apus se adun norii, se întind ca un veşmînt; 

Peste unde și ?n tărie întunericul domneşte: 

Tor e grâză şi tăcere... umbra intră în mormiînt. 

Lumea € în aşteptare... turnurile cele "nalte 

Ca fantome de mari secoli pe eroii lor jelesc; 

Şi-ale valurilor mândre generaţii spumegate 

Zidul vechiu al monastirei în cadență îl isbesc. 

î&



  

RESĂRITUL LUNEI LA TISMANA 

T 

A cât în frumsa nâpte când plăpânda-i lină 
| [rază 

A copilei dulce frunte cu vii umbre colora, 
O privelişte Caceea ochi-mi n'a putut să vază, 
Lun'aşa încântătâre n'am avut a admira. 

Şi întâi, ca o steluță, ca făclie depărtată, 
Ce drumeţul o aprinde în pustiuri r&tăcind, 
In a bradilor desime, în pădurea ?ntunecată, 
P'între frundele clătite, am zărit'o licurind. 

Apoi tainicele-i raze, dând peziş pe o zidire, 
Ce pe muche se ridică, locaş trist, nelocuit, 
Minge a ei ruină cu o palidă zîmbire 
Ca un vis ce se strecâră întrun suflet pustiit.
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Apoi, glob rubinos, nopţei dând mişcare şi viaţă, 

Se ?nălță, şi din prejuru-i dese umbre depărtând, 

P'ale stejarilor virfuri, piramide de verde, 

Se opri; apoi privirea-i peste lume aruncând, 
Lumină adânci prăpastii, mănăstirea învechită, 
Feodală cetățue, ce de turnuri ocolită, 

Ce de lună colorată şi privită de departe, 
Părea unul din acele Osianice palate, 
Unde geniuri, fantome cu urgie se isbesc; 

Şi pustiul fără margini, şi cărarea rătăcită, 
Stâncă, peşteră adâncă, în vechime locuită 

De-al muntelui sânt pusnic ce s&rmanii îl iubesc. 

Erai dulci acele ore de estas şi de gândire: 
Şâptele, adânci murmure ce iai viaţă în pustii, 

A mormintelor tăcere ce domnea în mănăstire, 

Loc de sgomot altă-dată, de politici vijelii. 

N6ptea, totul astei scene colosală da mărire, 

Două nobile instincte cu putere deştepta: 
Un, a cerului credinţă, alt, a, patriei iubire, 

Ce o dată ?n aste locuri pe strămoşi îi însufla. 

Munţii noştri-ai fost adesea scump asil de li- 

[bertate,
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Şi din vârful lor Românii, torent iute furios, 
S'aruncai: mulţimi barbare pentru pradă adunate, 
Lei, sosind, erai la fugă ca un cerb rănit, fricos. 

. 
. 

- 

Cu trufie Riga ungur către ţară ?nainteză: 1 
Sunt plini munţii de oştire, sună zalele de fier; 
Pintenii lucesc; la lună săbiile scânteiază ; 
Basarab încheie pacea cum vrăjmaşii lui o cer.2) 

Dar Românii nu vor pacea, nu vor trista umi- 
[linţă 

Ce asupră-le aduce un necinstitor tractat; 
Ura lor e nempăcată; în a lor crudă dorinţă 
Coprind munţii, închid drumul ungurului spăi- 

[mâîntat. 

Ast-fel e atunci omorul, cât ostaşul înceteză 
Obosit, şi Riga singur cu puţini scapă fugend; 
Strălucitele-i veşminte le aruncă el de groză, 
Plânge, şi în a sa ţară se întârce blestemând. 

  

1) Carol I, regele Ungariei, la anul 1330. 
2) 16n Basarab,
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Nici odată astă lună ce înnctă în tărie, 

Ca fanal purtat de valuri pe a mărilor câmpie, 

Mai mult număr de cadavre de atunci n'a luminat. 

Nici odată mândru vultur ce?n v&sduh se cumpă- 
[neşte, 

Acel domn al atmosferei ce un vec întreg trăeşte, 
De-o prad'aşa bogată încă nu s'a "ndestulat. 

Se găsesc ş'acum pe rîpe bucăţi de armuri sdro- 
[bite; 

Am vădut înşine pinteni de rugină putreziţi, 

Şi p'al răsboiului munte monstrudsele morminte, 

Unde şefii ungurimei zac cu toţii grămădiți. 

Dar Românii, fii ai celor ce ?n vechime se lup- 
[tară, 

Cu sudori adăp pământul, câştig hrana în dureri; 
Sunt plugari; şi alte nume, Gmeni noi se înălţară, 

Oameni nensemnaţi şi mândri de vechimea lor de 

[eri. 

Streini prinți ce ne-apăsară, ai dat lor drept 
mingâere, 

Averi, cinsti, care odată se "mpărţeu drept resplă- 
[tură



  

Monopol fac azi de drepturi; în a lor scurtă ve- 
[dere 

Propăşirei neînvinse pun ei dese *'mpotriviri. 

Nu-i aşa legea naturei, nu-i aşa a ţărei lege; 
Ca tot ce nu e la locu-i, va cădea trufia lor; 
Al sudorilor streine rod ei nu-l vor mai culege; 
Va fi mare tot Românul, țărei lui folositor. 

Cugetări adânc ascunse, idei drepte şi înalte, 
Ce în inimile-alese ura lor le apăsa, 
Vor vedea lumina dilei; şi în formă de mari fapte, 
Sub privirea provedinţei, lumei se vor arăta. 

îP
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? 

Pin erai la nume&r ostașii României, 

| Dar când ale lor cete pe luciul câmpiei 
Semeţ înaintară cu pas răsunător, 
Din sulițe, din coifuri, din armele albite, 

Când sârele în unde, în raze aurite, 

Lumina îşi resfrânse pe stegul tricolor; 

Când caii, repedi, ageri, cu câme răsfirate, 

Cu nările aprinse, cu gurile spumate, 
Muşcând de neastimper zăbala ce-i ţinea, 

Isbind sub ei pământul şi r&suflând omorul, 

La sunete de luptă pe câmp își lua sborul, 
Ca vulturii ce ?n aer o pradă ar vedea;



  

ŞI când audii glasul armatei tunătore, 
Şi când vedui silitra de fulger purtătore, 
Câmpia, atmosfera de fum întunecând, 
lar p'între fum, p'în câţi, egretele-albici6se 
Mişcându-se departe, ca umbre fiorâse 
Ce es din întuneric o crimă-ameninţând; 

Electrică scântee simți... şi bucuria, 
Din inimă pe chipu-mi suită ca mânia, 
Pe fruntea-mi se aprinse, în ochi-mi streluci; 
Sub pasurile mele simţii ardend pământul, 
Şi vechea strălucire cu sgomotul, cu vântul, 
Ilusii-nii bogate cu fală se ivi. 

A! unde e acuma puternica mărire 
Din vremea, când a țerii eroică oştire 
In lupte uriaşe Buzeştii comanda; 
Când vulturul Daciei cu fruntea "ncoronată, 
Şi duhul resbunărei cu manta-i sângerată 
Da semnul biruinţei şi calea ne-areta! 

Călugărenii încă păstreză pomenirea 
Vitejilor ce ?n valea-i afară nemurirea, 
Al faptelor de cinste preţ vecinic meritat;
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lar praful ce acolo de venturi viscol6se 
În aer se ridică, e pulbere de 6se, 

Ce tabere dușmane în trecet aă lăsat. 

. . . . . . . . . . 

Spun, că în urma luptei, în Asia bogată, 
Dacă Mahometanii vede câte odată 
Un armăsar ce 'n prejmă-i căta el sforăind; 
Coprinşi dV'adincă spaimă dicei cu ”nfiorare, 

Că el a vedut umbra acea îngrozitâre 
A lui Mihai Vitezul asupră-le viind. 

. . . . . . 

Aşa era odată Românii, dar unirea 

Ce le hrănea curajul, ce le "msufla mărirea 
Cu vechea simplitate din inimi a lipsit, 
A patriei iubire, obiect de ironie, 

In veci este pe buze acelui care ştie 
Cu numele-i să tragă norodul amăgit. 

Aşa în prâste capişti, care trecu de sfinte, 

Al idolilor preot cu magice cuvinte 
Mulţimei adunate oracole *mpărţea:
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Oracole viclene, de interes dictate, 
De înţeles lipsite, de patemi esplicate, 
Şi ?n care neştiința neîncetat credea. 

Dar tot se află încă virtuţi, şi viitorul 
In ele se încrede, aşteptă ajutorul 
Ce îl aduc la naţii bărbaţi mântuitori : 
Insuşi Domnul naturei disese altă dată, 
Că pentrun drept el iartă Gomora vinovată: 
Dreptatea şi virtutea în ceruri sunt surori. 

lar voi r&sboinici tineri, drage bataliâne, 
Fiice ale-acelor vestite legi6ne, 
Care între popâre un nume ne-ai lăsat ; 
Voi, căror acest nume e dat el în păstrare, 
Cu cinste veţi răspunde Pa patriei chemare, 
Când vechiul nostru sânge nu pote fi schimbat.



RUGĂCIUNEA 

] totului părinte, tu a cărui voinţă, 

La lumi nenfiinţate ai dăruit fiinţă, 
Stăpâne creator! 

Putere fără margini, isvor de vecinicie, 

Al căruia sânt nume pămentul nu-l ştie, 

Nici omul muritor! 

Dacă la cer s'aude glasul făpturei tale, 
Fă ca 'n tot-dauna pe-a virtuţei cale 

Să merg nestrămutat. 
Când sorta mă apasă, cum şi când îmi zimbeşte, 

Când veselă m'ajută, când aspră mă goneşte, 

Să pociă fi neschimbat. 

'Mândria ?n fericire să nu mă stăpânescă, 
Mâhnirea în restrişte să nu m& umilescă,
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Dreptatea să o ştiu. 
Conştiinţa să-mi fie ceresca ta 'povaţă, 
Prin ea tu mEndrepteză, şi când greşesc mEnvaţă. 

Cum trebue să fiii. 

Fă să doresc de obşte al omenirei bine, 
Să mă cunosc pe însu-mi, şi p'altul decât tine 

Să nu am Dumnedei. 
La Gmeni adevărul să-l spui fără sfială, 
De cel ce r&i îmi face, de cela ce mă ”nşeală 

Să nu îmi r&sbun eu. 

Şi fă ca tot-d'auna al mei suflet să vază 
Lumina aşteptată, a nemurirei rază, 

Dincolo de mormânt, 
Acolo unde viața cea vecinică zimbeşte 
Sărmanului acela ce?n viaţă pătimeşte, 

Gonit p'acest pământ. 

Ştii cum că lumea n6stră, între globurile multe 
Ce sunt pentru mărirea-ţi cu un cuvânt făcute 

După un vecinic plan, 
Nimica înainteţi nu pote să se creză, 
Caşa de puţin este, ş'atâta însemneză 

Un val în Ocen.
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Cunosc cu tâte acestea şi ved cu ?ncredinţare, 

Că'n fapta cea mai mică şin lucrul cel mai mare 
De o potrivă eşti, 

Că la a ta dreptate nu este părtinire, 
Că îngrijeşti de tâte, că fără osebire 

Ş'asupra mea priveşti. 

Cu tunetul din ceruri tu ocoleşti pământul, 
Infloreşti cu natura şi r&coreşti cu vântul, 

Eşti viaţa ce ne-ai dat. 

Ascultă dar, stăpâne, supusa rugăciune 
Ce sufletul o "nalţă, ce inima depune 

La tronu-ţi ne "cetat. 

Până'n cesul din urmă amorul tei să-mi fie 
Comâră de nădejde, de dulce bucurie, 

Isvor de fericiri ; 

El singur să-mi stea față în acele minute, 

Când planuri viitâre şi amăgiri trecute 
Se şterg ca năluciri. 

So



    

UCIGAŞUL FĂRĂ VOIE 

temniţă adâncă îmi e locuința: 1) 
P Prin dese, prin negre zăbrele de fier 

O rază perdută îmi spune ființa 
Cerescului sâre, seninului cer. 

Şi frigul mă 'ngheşă; e umed pământul; 
De ziduri, de lanţuri, ei sunt ocolit: 
Aici suferința aşteptă mormântul, 
Căci legile lumei aşa ai voit. 

1) Sujectul acestei poesii este o întîmplare adevărată. Osân- 
ditul socotescii că trăeşte încă, şi nu e mai mult de patru ani 
de când s'a judecat pricina la tribunaluri, unde el mărturisind 
fapta, căuta a se desvinovăți prin povestirea nenorocosului vis, 
Dar judecătorit, temându-se ca nu cum-va îndurarea către acesta 
să însufie şi altora dorința de a visa, ai aplicat pravila, care 
nu cuprinde nimic despre vise, căct pravila criminală, după cum 
ştim, e încă nedesăvârșită,



Adus ca o crudă, sălbatecă hiară, 

La temniţei portă nădejdea-am lăsat, 
Şi simţ chinuire atât mai amară 

Cu cât a mea 's6rtă eă n'am meritat. 

O n6pte fatală! o n6pre cumplită! 
Pe patumi de trudă dormem obosit. 
Era despre ziuă: soţia-mi iubită 
Şedea lângă mine... un vis, vis cumplit! 

Vedui : în bătrâne păduri depărtate 
Părea că mă aflu; eram călător; 

Dar calea perdusem; pe rămuri uscate 
Cânta cucuveua cu glas cobitor. 

Copacii în prejmă-mi părea că înviază: 
Din t6tă tulpina un gemet eşa: 
Flămândă, cumplită, vedem că-mi urmeză 

O câtă turbată de lupi, ce urla. 

Şi eu fugem iute, fugem cu grăbire, 
Dar locul sub mine de sânge ?nchegat 
Silinţei-mi zadarnici punea "mpotrivire ; 
D?o rece sudâre eram inundat.



  

    

Sufla un vânt iute, și luna "ngrozită 
In spaţiuri vecinici trecea alergând, 
Cu stinsele-i raze, cu faţa-i pălită 
Intinse pustiuri abia luminând. 

Apoi de odată în nori se ascunse, 
Şi lipsa ei dete cumplitul semnal; 
În spaima nespusă ce-atunci mă pătrunse, 
Vegui trecând mârtea pe palidu-i cal, 

Scheler Valtă lume, cu forme: cumplite, 
Rânjind, către mine privea neclintit : 
In mâna-i uscată, în unghi ascuţite 
Ţinea o femee... Din capu-i sdrobit— 

Muşca câteodată, muşca cu turbare, 
ŞI creeri şi 6se din gură-i cădea. - 
Uimit rămăsesem : la ori-ce mişcare 
Părea că ea rupe din inima mea. 

Dar câta de hiare o văd... mă soseşte... 
Ferbintea-i suflare acum o simţii.,. 
ME plec, cat şi mâna-mi grea petră "ntîlneşte, 
Coragiii desnădejdea îmi dă, şi... isbii... 
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Un țipăt s'aude... eit saiii în piciore, 

Din somnu-mi de grâză atunci deşteptat: 

Soţia-mi lipsită d'a vieţei suflare 

Zăcea... capu-i tînăr era sfărimat! 

P'atunci zile multe şi nopţi csândite 

Pe fruntea-mi trecură! Ei nici am simţit 

A lor csebire, vedenii cumplite 
Şi ţipetii-acela în veci m'a "nscţit. 

Răsună el sera, Pauz dimineţa, 
Precum în minutul prin crimă "nsemnat; 

Şi ei trăesc încă! trăesc, căci viaţa, 

Amară pedepsă, în dar mi s'a dat. 

Aici aştept vremea şi ziua dorită; 

Să văd dacă dreptul ceresc împărat 
Priveşte la fapta-mi ce este cumplită, 

Sau numai la cuget ce eşte curat. 

A



  

    

MEDITAȚIE 

1 | 
ru apucă sborul spre ţermuri depărtate, 

Al toamnei dulce sâre se plecă la apus, 
Şi galbenele frunze, pe deluri semănate, 
Simţiri deosebite în suflet mi-ai adus. 

O! cum vremea cu moartea cosesc fără ?ncetare! 
Cum schimbătârea lume fugând o renoesc! 
Câtă nemărginită pun ele depărtare 
Intre cei din morminte şi acei ce doresc! 

Unde atâţi prieteni plăcuţi de tinereţe? 
Unde-acele fiinţe cu care am crescut? 
Abia ajunşi în virsta frumâsei dimineţe, 
Ca ea, făr a se întârce, ca densa ai trecut!



Ce netedă câmpie! Cum ochiul se uimeşte! 1) 

Ce deşert se arată, ori în cotro priveşti! 

Intinsa depărtare se pare că uneşte, 

Cu ale lumei mărgini, hotarele cereşti. 

Cât sânge aste locuri setâse înghiţiră! 
Câte 6se r&sboiul aci a semănat! 
Câţi veterani răsboinici mârtea purtând, muriră 

Pentru isbândi de care ei nu s'au bucurat! 

Imi pare că-i văd încă r&sturnaţi în ţărină, 

Pe ?ncreţita lor frunte sfîrșitul arătând, 

Dar mai clătindu-şi capul, şi co murindă mână, 

Ferul care le scapă cu furie strângEnd. 

Ei nu gândesc la mârte, nu gândesc la viaţă, 
Ei nu gândesc la fapte, ce ?n viațaă urmat, 

1) Câmpia Brăilei.



  

Ci când sufletul sbâră, când sângele îngheţă, 
Totă durerea le este, că nu şi-au resbunat! 

Puțin mai înainte, un monument S'arată; 
Să-l privim... Dar ce semne de-onsre pe el sunt? 
Negreşit cei dintrînsul slăviţi au fost odată: 
Azi slava stă asupra, şi omul în pământ! 

lată, fără "ndoială, o mare mângăiere 
O voi, care un titlu şun nume pismuiţi ! 
Când tot ce e ?nalt cade, şi când mărirea piere, 
Mărirea, înălțarea la ce le mai doriţi? 

Din vremile trecute, în veacuri viitâre, 
Un nume să resunc, cu slavă *mpodobit, 
Să treacă peste virste, şi peste ani să sbâre, 
Acela ce îl pârtă cu ce s'a folosit? 

Când marea ?ntărâtată, corabia-ţi sdrobeşte, 
Când loc de mântuire nu este, nici liman, 
Când cu grozave furii asupra ta porneşte 
Spumbsele lui valuri bătrânul Ocen:
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Spune-mi, îți pasă-atuncea să ştii de mai pluteşte 

Catartul fără pânze ce nu-ţi e de-ajutor, 

Să vedi dacă pe unde se ţine, se clăteşte, 

Şi dacă ai fost odată în barcă sai vapor? 

Viaţa e o luptă, o dramă variată 

Şi actu-i cel din urmă în veci e sângerat: 

Mârtea-l încoroneză, mortea neimpăcată, 

Care în a sa cale pe nimeni n'a uitat. 

A, întorcend privirea spre vecurile trecute, 

Şi nencetat pământul vădându-l pustiit, 
Vădend tot aste rele, tor gile ne-plăcute, 

De sârta omenirei din suflet mam mâhnit! 

Câre feluri de chinuri asupră-i se adună! 

Insă vedi cum speranţa 0 "nșală nencetat? 

Cu o dulce zimbire vine, ţiind de mână 

Icoana fericirei. Dai s'o prindi... A scăpat. 

Ast-fel un vis ţi-arată o iubită fiinţă; 

Ast-fel cu bucurie voeşti s'o îmbrăţişezi, 

Dar ast-fel umbra "nşală zadarnica-ţi silinţă; 

Acum din mâini îţi scapă, acum iarăşi o vezi.



Dacă în cartea sârtei omă-ar şti să citescă, 
Să-şi afle fie-care grozavul viitor, 
Cine-ar mai vrea, stăpâne, aicea să trăiască, 
Când lumea e de chinuri nedeşertat isvor? 

Vremea d'acum, trecutul, a-l şti avem putere, 
Numai ce-a să se ?ntimple noi nu putem vedea; 
Dar când ora sosește, când nălucirea pere, 
Se trage de odată şi vecinica perdea. 

    

AC 

 



CÂNELE SOLDATULUI 

dănit în resboie soldatul căduse, 
[Şi ?n puţine dile chinuit muri, 

Departe d'o mumă care îl crescuse 
Şi care-l iubi! 

Sârman, fără rude, pe ţărmuri streine, 

N'avea nici prietini, nică un ajutor; 
Nu era fiinţă care să suspine, 

Pentr'un trecător! 

Singurul tovarăş de nenorocire, 

Singura-i avere, un câne iubit, 
Şedea lângă dinsul şi ?n mare mâhnire 

Părea adâncit,
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Acum tot e gata pentru îngropare, 
Acum ridic trupul pe mâini de soldaţi, 
Onori hotărite acelora care 

Mor pentru *mpăraţi. 

In fruntea paradei cânele porneşte 
Din ochii lui pică lacrimi pe păment, 
Ca un iubit frate el îl însoţeşte 

Până la mormînt. 

Aci se opreşte, aci se așază, 
Nimic nu îl face a se depârta: 
Aşteptă să-l strige crede co să-l vază 

Când s'o deştepta! 

Câte-odată cercă peatra s'o ridice, 
Câte-odată latră dup un călător; 
Coprins de durere: Vino, par” Car dice 

Să-mi dai ajutor. 
> 

Apoi când streinul de milă voeşte 
A-l trage &o parte şi hrană a-i da, 
EI işi plecă capul în păment priveşte 

Şi nimic nu va!
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De dout ori n6ptea cu umbrele sale 
Emisferul nostru Pa învăluit, 

Şi sărmanul câne din locul de jale 

A fost nelipsit! 

Dar în dimineţa acea viitâre, 

Pe când se deşteptă omul muncitor, 

Zăcea lângă grâpă mort de întristare, 
Cânele Azor! 

At



    

ADIO LA TERGOVIŞTE 

4 ulcat p'aste ruine, sub care adâncită 
E gloria străbună şi umbra de eroi, 

In linişte, tăcere, văd lumea adormită 
Ce uită ?n timpul nopţii, necazuri şi nevoi. 

Dar cine se aude şi ce este ast sunet? 
Ce 6meni, sai ce armii, şi ce repede pas? 
Pământul îl clătește răsboinicescul tunet 
Sgomot de taberi, şopte, trece, vijie-un glas... 

Dar unde sunt acestea? Sati dus! ai fost părere 
Căci armele, vitejii, şi t6te au tăcut. 
Aşa ori-ce mărire nemicnicită piere! 
A nâstră, a Palmirii şa Romei a trecut. 

> 

Şi pe ţărenă-acea, de care-odinioară 
Se spăimentai tiranii de frică tremurând,



Al nopţei tâlhar vine şi paseri cobe sbâră 
Pe monumente trece păstorul şuerând. 

ME scol, mă mut daicea, duc pasurile mele 
Ce pipăe cărarea în fundul unui crâng; 
ŞI las aste morminte cu suvenire grele, 
Pe care nu am lacrămi destule ca să plâng. 

Aicea am speranţă să aflu mulţumire; 
Eu voii să aud unda şi cerul să-l privesc; 
Să vEd a Aurorei mult veselă zimbire 
Razele dimineţei ce norii auresc. 

Aci stejari cu fală se ?nalț, se îndrepteză, 
Urcând ale lor ramuri spre-azurele câmpii. 
Aci plopii cu frunza o vale "ncoroneză; 
Acolo se ved dealuri, ş'aici sălbatici vii. 

Din cost acestor stînce, din vârful astui munte, 
De unde îşi apucă vulturul al sei sbor, 
A nopţii stea răvarsă lumină p'a mea frunte 
Şi raza-i se reflectă pe limpede isvor.



  

Aci zefirul vesel prin frunze ?ncet suspină ; 
Aicea orizonul e dulce, luminos; 
Aici aceste riuri.... Dar unda lor e lină, 
lar sufletu-mi e ?n valuri, n'am sâre seninos. 

Din sînul maicei mele, născut în griji, necazuri, 
Restriştea mi-a fost legăn, cu lacrămi mam hrănit; 
Ca ale mării repezi şi grâznice talazuri, 
De vântul relei sârte spre stânci am fost gonit. 

Acuma pretutindeni întorc a mea vedere, 
Dar ochi-mi mulţumire de loc nu întâlnesc, 
Căci nimenea nu simte cumplita mea durere, 
Şi 6menii pe mine trecând m& ocolesc. 

Aşa! aşa! iubite, s'a dus scumpul mei bine; 

Vedend că nu-mi r&mâne plăcere pe pământ 
Vădând că pentru mine sai dus zilele line, 
Puii mâna p'a mea frunte şi caut un mormânt. 

Din zilele trecute, din vechea fericire, 

Din vârsta mea de aur, din sântul lor amor, 

Idei au r&mas numai precum o nălucire 
Rămâne dimineţa din visuri care sbor.
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Aşa, fără "'ndoială, amara mea viață 

D'acum € pentru mine nisip neroditor, 
Ce vara îl usucă şi iarna îl înghiaţă 

Şi nici 0 fl6re waflă s&rmanul călător. 

Dar însă suvenirul fiinţelor iubite 

Va fi la al mei suflet etern înfăţişat 

Ca frunzele aduse de vijelii pornite 
La vechea lor tulpină ce-o. dată le-a purtat. 

De visurile vâstre speranţe-amăgitâte 
Acum peste măsură m& văd îndestulat; 
Fugiţi zadarnici zile, ce griji omorâtâre 
Pe tînăra mea virstă curând aţi adunat. 

Când tâmna se arată al ernei rece sâre, 
Copacii plini de jale perd frunza, se usuc: 
Aşa nenorocirea uscând a vârsti-mi flâre, 
Zic lumei un adio: iai lira şi me duc... 

SA 

Ttp»



  
EPISGOLE şi SAGIRE



    

pentru plecarea proconsulului Halcinski. 

flocit, faimos proconsul, model de tiranie, 
JI!  Cumplită fie calea pe care ai plecat! 
Cu apa consacrată prin somnul de vecie 
Vom curăţi pământul ce tu ai întinat. 

Schelet fantasmagoric, fiinţă infernală ! 
Gersa, trista-ţi climă, ea încă na produs 
Jiganie mai crudă, o iazmă mai fatală, 
De când sârele sera se pl&că la apus. 

Dator este Românul a sa recunoştinţă 
„ Monarchului ce ţera cu tine înzestră, 
Căci zelul tău sălbatec, fanatica-ţi silinţă, 
De graţia robiei pe robi chiar desgustă. 
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Căci mulţi, cari împrejuru-ţi cerşaă a ta rînjire, 

Vrăjmaşi ai libertăţei, ce binele nu-l vor, 
Născuţi era să fie cu tine în unire, 

De nu umileai, crude, şi chiar baseţea lor. 

Tiran omeopatic, cum nu des se găseşte, 

Otrava prin otravă în noi a vindecat, 

O nație întregă prin mine-ţi mulţumeşte 

Şi te proclam din parte-i al ţerei Ipocrat. 

A! Daca vem ajunge la ţinta mult visată, 

De voii trăi atuncea (şi-mi place să o crez), 

Tu vei avea, fii sigur, o statuă bogată, 

AL cărui bust cu lanţuri ei am să-l decorez. 

In jocul lor copii te vor scuipă în faţă; 

Şi când vre-unui gâde vom da numele teii, 

Acel om se va crede nevrednic de viaţă, 

Pierdut din omenire bătut de Dumnezeii. 

Aşa, când tâmna rodul s'a copt în vii, grădină, 

Teranul ce se teme de hoţii sburători, 

Pe ramură înaltă expune la lumină 

Scheletul coţofenei, cadavrul unei ciori.
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Spectacolul goneşte jivine răpitâre, 
De lacoma lor cetă ogorul e ferit. 
Ţeranu-atunci profită de-a feţei lui sudâre, 
E veselă natura şi omul mulțumit, 

Adio! lung adio! şi fără revedere, 
Departe, mult departe, te du din țara mea! 
Pustiul Siberiei te-așteptă cu plăcere, 
Pămentul să te "nghiţă şi dracul să te ia! 

sh



EPISTOLĂ D-lui ALEXANDRU DONICI 

FABULIST MOLDOVEAN 

um m&sori ţi se mă&s6ră, este un proverb 
(ştiut. 

Aste verșuri, de lungimea celor ce tu mi-ai făcut, 
Stint pornite să-ţi aducă ale mele mulțumiri, 

Sânt răspuns la ale tale vrednici de cinste gândir. 

Nu ştii bine dacă cerul, precum zici, ma înzestrat 

Cun talent, ce mi se pare puţin, slab, neînsemnat, 

Ear iubesc talentii-acesta, care tu îl preţueşti: 

Tot ce e mai sânt, mai nobil, în duh, inimi 

(omeneşti, 

Prin el ni se "nfăţişeză ; şi al binelui amor, 

Se aprinde la făclia unui genii creator. 

Pe acei ce mi-i dai pildă eii adesea i-am citit; 

La o slavă meritată cu mândrie m'am smerit;



  

Să-i urmez este alt lucru; cinstea pâte o doresc, 
Dar a lui Torquato sârtă nici de cum no pis-. 

[muesc. 
Am temeinice cuvinte: mă cunosc, mă simţ prea 

[mic, 
Şi nevrednic să iau urma unui mare mucenic. 
Eu, să-ţi spuiu, nu "nţeleg bine cum eşti 6meni 

(străluciți, 
Producea fără ?ncetare când era nenorociţi. 
Pentru mine griji, necazuri, trebuinţe, neplăceri 
Sunt isvorul nelucrărei Şi-al vecinicei tăceri. 

Cred cu tine că talentul ne e din cer dăruit, 
Că e foc care se stinge, dacă nu va fi nutrit, 
Şi de am o zi mai lină, un ces bun de întâlnesc, 
Cu plăcere a-l aprinde, a-i da hrană mă silesc. 
Dar pe om şa lui natură destul nu aj cercetat, 
De voeşti să fii ca rîul, care curge nencetat. 

„Acel rîu trece p'o vale, pe câmpie, p'între flori; 
lar prin relele vieţii e mai grei să te strecori: 
Prozaice umilinţe nu pociii a le înfrunta. 

Tu vedi vremile de astădi. Te ?ntreb dacă muza ta, 
|Poftită la tribunaluri, ar merge să dea cuvint, 
|Să spue în bună proză de ce umblă după vînt.



De ţi-ar dice judecata: «Fiind cam aflat că scrii, 
«Fiind că vorbeşti cu norii, şi pui slove pe hârtii, 
«Ado versurile tale, avem poftă să citim, 

«Şi, de n'ai atins pe nimeni, noi osânda-ţi măr- 
ginim.» 

Dacă, dic, plăceri acestea de Pai ti ai fi cercat, 

La atâtea dobitâce suflet 6re ai fi dat? 

Ai fi dis cu îndrăsnelă de-un vulpoii judecător, 
Că îl vedi câte odată cu puf alb pe botisor? 
Că în cumpăna dreptăţii caşul el Pa cumpănit, 
Până ce prigonitorii cu nimic sau pomenit? 

La voi sunt mai domoli 6meni, ei nu S'ating 
[de nimic; 

Aicea dau de nevoe, ori ce mă încerc să dic. 

De voiă să cânt eroismul bunilor noştri strămoşi, 

Aud o sută de glasuri: «Ce? noi suntem ticăloşi? 
«Numai cei vechi îţi plac ţie? Prilejul s'a "nfăţişat 
«Şi noi dovedi de virtute, curaj nu am arătat?» 

De laud vrun om de merit, vre un amploiat cinstit 
«A! îmi dic de pe delături, pe noi acum te-ai 

(pornit? 
«Lăudând faptele bune, arăţi, şi învederat, 

«Că nu suntem de aceia! Pe noi tu ne-ai satirat!» 

Căci dumnea-lor ştii prea bine, ca Omenii care 

| [citesc, 

Că în lauda virtuţei acei rei se-i osândesc.



  

De ar fi o mulțumire să te vedi în tipar dat, 
ȘI pe uliţi câte-odată cu degetul ar&tat; 
Saudi: ăsta e cutare! apoi eii te-aş ferici, 
Pentru scrierile tale ce iubesc a le citi, 
Ale cărora sujeturi, stil uşor şi lămurit, 
Ai a fabulei plăcute merit netăgăduit. 
Suţu, dice întro carte, că în Grecia, de vrei, 
Pcţi să scrii ori ce îţi place, fără vorbă şi idei. 
Mulţi din autorii noştrii ai acest talent dorit, 
Cu locul, cu *mprejurarea, cu vremile potrivit. 
Ved că o duc fârte bine, şi ei o să-i imitez; 
O să-i întrec, de se pâte, nimic no să mai lucrez. 
Numai din vreme în. vreme ai să afli că trăesc, 
Şi muzele din Moldova, că ştia să le preţuesc. 

“e
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u care-ai fost din pruncie al Muzelor favorit, 
Şi ca strămoşescă-avere geniul ai moştenit, 

Cântător al primăverei, ce ai darul a plăcea, 
A fi "nalt cu desluşire, Simplu fără a cădea; 
Care lucruri mici de sine ştii să le măreşti fru- 

[mos, 
„Şi să nu dici nici odată cuvînt ce-ar fi de prisos; 
Dacă mai gândeşti şi astădi cum atuncea sccotei, 
Când destinat de natură să fii poet mă credi, 
Făr' a-ţi vorbi de folosul bunelor tale poveţi, 
La a mea nedesluşire alerg încă să mă "nveţi. 

Când ne ?nţelesa natură, din sînu-i cel roditor, 
Cu talentul poesiei naşte pe un muritor,



  

== 

     

  

   

(Fără să mergem departe, atât aşi dori-$ă-mi: .. 2 

[sp t 9, 3 Hotărăşte de odată şi felul scrierii lui > ăi a 
Mulţi îmi dic cum că acesta nu e de tăgădiiig ee 
Şi că tot omul S'aplecă la ce este mai pornit; 
Că acela ce ?n tragedii face patemi a vorbi, 
Nu pâte şi ?n elegie chinurile a descri. 
Dacă iar în cea din urmă ştii frumos să zugră- 

[veşti, 
Plăcerea, melancolia, amor, chinuri sufleteşti ; 
Al odei cei înfocate ton înalt nu poţi să-l ţii, 
Nici s'alergi p'ale slavei pline de sânge câmpii. 
Felurile-s osebite, şi voesc osebit dar: 
Cine în mai multe se cercă, ostentla-i în zadar, 

Eu dar, ce din cruda-mi vârstă de când ochii 
[am deschis, 

Când a ?nceput pentru mine al vieţii amar vis, 
Am iubit de o potrivă tot ce mi-a părut frumos, 
Tot ce sufletu înalță şi e minţii de folos. 
Poet cum pot a mă crede, când al lirei Dumnegei, 
Incă nu vrea să-mi arate care este felul meu? 
Tot ce-mi place mă aprinde, şi ?n minutul ce 

[cetesc, 
A putea lucra întocmai, d'o cam dată socotesc. 
Apoi vine cugetarea. Pe-al meu spirit întreb: Ştii
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Dacă tu în fel acesta eşti născut sai nu să scrii 
Câte planuri astă aspră idee mi-a stânjenit! 
Şi din ce cărări plăcute, cu putere m'a oprit! 
Eu asemăn a mea stare cu a unui călător, 
Care neştiindu-şi calea, fără poveţuitor, 
Se opreşte pe-o câmpie, şi cu totul întristat, 
Drumuri vede, dar nu ştie care e adevărat. 
Plecă, se întârce *ndată, se porneşte iar pe loc, 
Perde vreme preţi6să şi alergă ?ntrun noroc. 
Ast-fel sunt şi ei; ca dânsul tot-dauna rătăcit, 
Ca să nu-l perd, lăsând drumul, pâte când Pam 

[nemerit. 
Apoi nu ajunge-atâta, ci şi chiar când mă pornesc, 
A lucra cu hotărâre, pe un plan ce îmi croesc, 
Nu pot păzi cuviinţa, nici “un umble măsurat, 
La sfîrşit sajung da dreptul, fără să mă mai abat. 
Dacă descrii o pădure, suma de copaci îi las, 
Și la un stejar mai mare trec cu un repede pas. 
Dacă sunt întro grădină, pe la flori de rând nu 

[merg, 
Ci la trandafir îndată şi apoi la: crin alerg. 
Depărtarea cea mai mare, şi ocolul cel mai lung, 
Un ces nu mă zăbovește, fac trei pasuri şi ajung. 
Mărunţişurile-mi scapă, şi ideile ce-mi vin, 
Dacă ?ncep cu o zîmbire, se sfirşesc cu un suspin. 
Aplicarea îmi lipseşte, şi n'am darul însemnat, 
A strica şi a preface câte sunt de îndreptat.



  
  

Fără astă slăbiciune ceva tot aş isbuti; 
Ostenela şi răbdarea pot ori ce a dobândi; 
Insă ei, ca să mă apăr, las un lucru început, 
Şi ntrun sfert stric câte-odată, ce ?ntro lună am 

(făcut. 
De pământ trântesc condeiul, meseria o urăsc, 
Şi să nu-l mai iai în viață, eu mă jur şi hotărăsc. 
Dar, precum Boală dice: un astimpăr nenţeles, 
Nencetat se “mpotriveşte hotărirei ce-am ales; 
De urechi parcă mă trage, din somn n6ptea mă 

(deştept, 
Şi cu multă plecăciune rima mândră o aştept. 
Patima inimei mele, chiar şi streine nevoi, 
A le pune pe hârtie, sunt silit fără să voii, 
Apoi când în elegie destul nu pot să vorbesc, 
Şi Saret fără sfială tâte câte socotesc. 
Vre un dobitoc îndată vine înaintea mea, 
Şi-mi ridică cu 'nlesnire sarcina ori cât de grea: 
Lupii, urşii îmi fac slujba, leii chiar mi se supun 
Adeveruri d'un preţ mare, când le poruncesc, ei 

(spun, 
Socotesc că putem dice, fără să ne îndoim, 
Că e prea bun pentru fabuli secolu ?n care trăim. 
Măcar că se află 6meni care nu pricep de loc, 
Cum a putut să vorbescă un sălbatec dobitoc, 
ŞI care vin să te întrebe, dacă e adevărat, 
Că în vremea veche câinii aă vorbit așa curat? 

>
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Însă, cum ştii forte bine, adevărul desvelie, 
Fără mască între Omeni, lesne nu e primit ; 
Şi sub felul de podbe dacă nu îl tăinueşti, 
Ne "mţelepra lui ivire pâte scump să o plăteşti. 

Tu dar, care-ai zis odată cum că naţiile "ncep, 
Prin poesie, fiinţa şi-a lor stare de-şi pricep, 
Slăbiciunea musei mele, vino a o îndrepta; 
Căci de scriu astădi în Versuri, asta este vina ta. 
Tu amorul posesiei mie mi Pai insuflat, 
Şi esemple îndestule de ce e frumos ai dat. 

Aşa, când viitorimea, al nostru judecător, 
Care fără de sfială, aspru, nepărtinitor, 
L'al stii tribunal supune pe resboinicii vestiţi, 
Pe despoţi şi pe miniştri, scriitorii străluciți, 
Va voi să cerceteze pe acei care întii, 
Stătură începttorii româneştei poesii, — 
In rândul celor de frunte, numele t&u va găsi, 
Şi a *ntemeerei cinste de la ea vei dobândi. 
Sunt mult mai vrednici de slavă acei care-au făcut 
In ştiinţe sai în arte, fericitul început, 
Decât cei ce după dinşii, şi de dinşii îndreptaţi, 
Au ajuns desăvirşirea de esempluri ajutaţi. 

> 

 



  

  

SATIRA SPIRITULUI MEU 

—V|rageţi toți câte-o carte! Domnule, eşti cu 
| [mine, 

Şedi mE rog împotrivă, şi vedi de jocă bine. 
—Dar ţi-am spus cuconiţă, că eu din întâmplare, 
Nici bine, nici nebine nu pot să fac cercare. 
Am cuvintele mele; aste jocuri plăcute, 
Cu voia dumi-tale, îmi sunt necunoscute. 
— Nebun cine te-o crede, vrei să te rugăm pote; 
Astădi chiar şi copiii ştiii jocurile tâte. 

» Vecul înainteză. Card: vedi că ţi-e rendul; 
Dar ce făcuşi acolo! unde îţi este gândul? 
Când ei am dat pe Riga, baţi cu alta mai mare? 
Ast-fel de neştiință e lucru de mirare! 

Aşa-mi dicea deunăzi, cu totul supărată, 
O damă ce la jocuri e fârte înveţată. 
Apoi şoptind pe taină cu câte-va vecine: 
— Vedeţi, zise, ce s6rtă, şi ce păcat pe mine?
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Ş, x , 

Dout greşeli ca asta, dă, sufletul mi-l] scot, 
A! ce nenorocire! ma chire, ce idiot! 

Vino acum de față, şi stăi la judecată, 
Tu care le faci astea, ființă prea ciudată, 
Spirit, ce joci o rolă în lumea trecătâre; 
De ce trâbă-mi eşti bună, putere gânditore, 
Când nu pot la nimica să mă ajut cu tine, 
Când nu te-ai deprins încă nici vistu să-l joci bine? 

Nu mai eşti tu acela care ?n copilărie 
Ştiai pe din afară vestit” Alexăndrie, 
ŞI viaţa ciudată a unui Craiă cu minte, 
Care lasă pe dracu fără încălțăminte? 1) 
Tu care mai în urmă, ridend aceste tâte, 
De rost puteai a spune tragedii însemnate, 
Meropa, Atalia, şi altele mai multe, 
Declamându-le tâte cui vrea să te asculte? 

Negreşit, îmi vei dice, ţiii minte ce îmi place, 
Dar cărţile cu mine nu pot să se împace. 

  

1) Arghir, eroul poemei ce poartă numele lut, a furat de la 
dracu o pereche de papuci, cari slugiaii drept aript acelui ce se 
încălța cu dinşii, !
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Mai lesne pociă a spune hoţiile urmate 
La dece tribunale 'sub nume de dreptate, 

Mai lesne pociii să număr pe degetele mele 
Câţi sfinți avem pe lună şi câte versuri rele, 

Decât să bag de seamă ce carte nu e dată, 
A cui este mai mică şi cine o să bată. 

Când sunt în adunare, n'am altă mulţumire, 

Decât să se deschidă sujeturi de vorbire: 
Atunci sunt gata, liber, ascult şi cu plăcere, 

Tuşesc, zimbesc, m& legăn, şi-mi dati a mea părere. 

— Frumos rtspuns! Ascultă: pe cât mie îmi pare, 
De lume, de năravuri ai slabă încercare; 

Trebue să 'ştii jocul, şi danţul ce-ţi lipseşte, 

ŞI nişte mici petreceri ce se dic românește 

«Jocuri nevinovate.» Nevinovate fie, 

Măcar că vini destule din ele pot să vie. 
Trebue să faci pasuri şi complimente bune; 
La vorbe seriâse când alţii se vor pune 
Să n'asculţi, să spui glume, să scoţi la jucării, 

Şi pîn” a ride alţii să rîdi tu mai întâi. 

Vedi domnişoru cela care toate le ştie, 

Căruia vorbă, spirit, îi stă în pălărie, 

În chipul de-a o scâte cu graţii prefăcute? 

Hainele dupe dinsul sunt la Paris cusute: 
Singur nencredinţează. Lorneta atârnată,
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Este şi mai streină, de-o formă minunată ; 
Vrea s'o cumpere Prinţul, dar ca un om cu minte 
Dumnea-lui o tocmise ceva mai înainte. 
Când le-a spus astea tote, o ia la ochi, priveşte 
Chiar pe dama aceea cu care-atunci vorbeşte; 
l-o dă în nas, se plecă, şi în sfirşit o lasă, 
Dicându-i: Ce lornetă! te-arată mai frumoasă! 

Fieşi cine cunoaşte, ce cap tînărul are; 
Dar pentru că dă bine din mâni şi din picioare, 
Şi trânteşte la vorbe fără să se gândească, 
Am vEdut multă lume cu duh să-| socotească 
lată de ce talente avem noi trebuinţă ! 

Dar tu, care uiţi lesne, spirit fără de ştiinţă, 
Socotești că poţi 6re, prin alt-fel de mijloce, 
Arătându-te ?n lume vre o figur' a face? 
Pretenţia aceasta mi star părea ciudată. 

Când pe la mukre baluri, ne ducem vre-o dată, 
(Căci din nenorocire puternica natură 
Ne-a unit împreună cu-o strînsă legătură), 
Rid vedându-te singur, și întrun colţ d'o parte, 
Par'c'ai fi mers acolo ca să compui. o carte 

2 -
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lar nu ca să te bucuri cu lumea dimpreună. 
Dacă vro coconiţă, frumoasă, dulce, bună, 
Credend că ne prefacem, ne îndeamnă ne pofteşte, 
Ne ia la joc, greşala-i îndată şi-o plăteşte: 
Rar să se afle damă de mijloc aşa tare, 
Ca să n'o fac să cadă la cea dintâi mişcare. 
Asta îţi e talentul şi darurile tote! ! 

Cât pentru darul vorbei, ce credi că îl ai pâte 
E numai o părere; îţi ceiu şi ertăciune, 
Că nici pentru prieteni minciuni nu Voli a spune. 
Adevărat, se 'ntimplă șă dici pe la sorâce 
Câte o vorbă două, care la unii place. 
În câte rânduri însă distracţiile tale 
Te fac să scoţi cuvinte ce nu ar fi cu cale! 
Să superi din greşală pers6ne însemnate, 
Ba încă câte-odată şi dame delicate, 
Ridend d'acele două, statornică pereche, 
Care îşi petrec seara şoptindu-şi la ureche; 
De cele-lalte patru contese ideale, 
Umflate de pretenţii şi vrenice de jale, 
Pe care, dacă prinţul le ia la bal de mână, 
Nu mai vorbesc cu nimeni câte o s&ptămână. 
Astă-di ridi de-o pedantă, mâne de-o preţiosă; 
Dici de una ajunsă în vârstă cuviâsă, 
Că atestatul vremei nu va să-] priimescă ; 

> 

40437. — Ant. Rom, Gr. Alazandrecru =
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Şi de-alta ce iubeşte de cinste să vorbescă, 

Ce laudă virtutea şi'n veci ţi-o pomeneşte; 

Dici că e virtudsă cât ştim noi evreeşte. 

Greşelile acestea îţi fac un urit nume. 

Tu ştii ce se întîmplă când se aude ?n lume 
Că cinevaşi s'apucă defectele s'arate, 

Mulţi scot sub a lui nume minciuni nenumerate. 

Sa vorbit într”o casă de un fanfaron mare, 

Declamând sentimente ce sigur nu le are, 
Care la lot ar pune suflarea omenescă, 
Când cine-va cu dinsul ar vrea să o tocmescă; 

S'a dis ceva de Iancu, de Stan, de Lăurescu; 

Cine le-a sccs acestea?— Le-a scos Alexandrescu. 

Făra zice nimica, singura ta zimbire, 

| De te-i afla de faţă e o'nvinovăţire. 
| În zadar te porţi bine şi laudi câte-odată, 

i Chiar lauda în gură-ţi de satiră-i luată. 

Aşa, în loc să critici greşalele streine, 

În loc să ridi de alţii, mai bine râdi de tine. 

Invaţă danţul, vistul şi multe dal de alea, 
Iar, de vrei să faci versuri, ia pildă de la Pralea.1) 

  
1) Pralea, traducățorul Psaltire! în versuri,



  

  
FABULE 

   



  

VULPOIUL PREDICATOR 

Cr - 21 dr vulpoiă coprins de blă, 
La putere forte prost, 

Insă înveţat în scolă, 
Logica ştiind de rost, 
Făcu plan ca să vorbescă 
Şi să predice ?n pustii: 
Se silea să dovedescă, 
Cun stil dulce, vorbe mii, 
Că cu o simplicitare 
ŞI cu traiul cel cinstit, 
Cu năravuri lăudate, 

E ori-cine fericit; ua Mee Iluzie audit: 

Castă lume desfră rânată Wed, k 
Tot-Yauna ne-amăgeşte, 
Fără a ne da vre-odată 
Câte ne făgădueşte. 
Dar la buna-i predicare
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Nimeni nu da ascultare. 

Câţi-va ş6reci, cerbi de munte 

Ventă rar să o asculte. 

Insă ei în depărtare, 
Neavând nici de cum stare, 

Fără cinste sau favor, 

Nu putea da "ncredinţare, 
Slavă ăstui orator. 

Aşa el schimbă vorbirea, 

Defaimă năpăstuirea, 
Pe urşi, tigri, lei, pardoşi, 

Arttând a lor turbare, 

Şi a sângelui vărsare, 

Şi că sunt nesăţioşi. 

Atunci cerbi, ciutele tâte, 

Ascultau întru mirare, 

Şi în lacrimi cufundate 

_Plecau de la adunare. 
Vulpea-şi făcă mare nume. 
Un lei fârte cu credinţă, 

Domn p'acea parte de lume, 
Să o văd avă dorinţă. 

Deci şi ea cu bucurie 

La palat grăbi să vie, 
Unde ajungând vorbeşte. 
Tonul ei înmărmureşte 

Pe-ai pădurilor tirani:
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Cu putere ea descrie, 
Slaba nevinovăție, 
Pradă acestor duşmani, 
Cufundată în durere, 
Cerend la "nalta putere 
Asupră-le ajutor. 
Curtezanii în mirare 
Ascultai cu suptrare, 
Căci aşa vrea prinţul lor, 
Care plin de bucurie 
La palat pofti să vie 
Vulpea în acel minut. 
«Ce-ai vorbit, îi zise, mi place 
«Căci prin tine mi se face 
«Adevtrul cunoscut. 
«Insă pentru ostenelă, 
«Spune fără de sfială 
«Ce vrei? slujbă, râng sau bani» 
Oratorul zise "ndată: 
«Prinţule, în loc de plată 
«Ași pofti câţi-va curcani.» 

AP



MĂGARUL RESFAŢAT 

a _ ISA _ 
n măgar vEdu odată 
Pe-al săi stăpân că dormia, 

Şi s'apropie îndată, 
Binişor a-l mângâia. 
Dar să ştiţi că dinainte 

Era trist şi supărat, 

Căci vedea cu ce cuvinte 
Mângăia învederat 
Un căţeluş mic de casă, 

Glume jocuri ce-i făcea, 
Şi cu dânsul tot la masă 

Diua n6ptea petrecea. 

«O ce rea nenorocire! 

«lşi zicea bietul măgar. 

«De ce astă osebire? 
«Are potaea vrun dar? 
«Eu că alerg până sera,



  

«Că muncesc necontenit, 
«Ar cu boii tâtă vara, 
«Şi de fen chiar sunt Lipsit, 
«Ba adesea şi ciomege 
«Pe spinare cam câştig: 
cÂsta este a mea lege, 
«Să mă erte, surda strig, 
«Blestematului de câne, 
«Căci îi jâcă împrejur, 
«li dai cea mai bună pâne, 
«Şi pe mine toţi me "njur. 
«Dacă linguşirea eşte 
«Mijlocul d'a ?nainta, 
«Să mE duc dar fără veste 
«Ca şi dînsul a-i sălta.» 
Cugetând ast-fel în sine, 
Vine, calcă ?ncetișor, 
Şi când s'apropie bine, 
Il loveşte “un picior 
Atât de grei în şpinare, — 
(Ba încă alăturând 
Drăgăstosul glas ce are, 
Ca mai mult să-i placă vrend)-— 
In cât omul de mirare, 
De durere stăpânit, 
Strigă, se vaită tare: 
«Săriţi că ma prăpădit.»



Slugile alerg îndată, 
Pe jupân îl giomăgesc, 
Că e Măgar îi arată, 
Cu tufele-i mulţămesc. 

Nu siliți natura; 
Veţi fi neplăcuţi 
Cu talentul care 

Nu sunteţi născuți. 

m



  

PAPAGALUL ŞI CELE-LALTE PASERI 

Ain a sa colivie, 
In pădure vru să vie 

Papagală-a se plimba. 
Şi îndată ce ajunse 
Să judece el se puse 
Păsările ce cânta. 
Că de loc nu sue bine, 
Că glasul ei prea lung ţine, 
Filomelei tot zicea. 
Şi aşa pe ori şi care, 
Pasăre mică sai mare 
El să tacă le făcea. 
Dar odată supărate, 
Păsările adunate, 
Impotriva lui strigând, 
Merseră ca să vorbescă 
Cu dînşul şi să-l silescă 
Să cânte ceva, zicând:
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«Cântă dar tu, împărate; 
«Fă acestă bunătate, 
«Un esemplu să ne dai; 
«Căci din a ta şuerare, 
«Socotim cu ?ncredinţare 
«Că prea minunat glas ai.» 
El atunci ştă la *ndoială, 
Şi prea cu multă sfială, 
Le respunde “un cuvint: 
«Domnilor! et riz prea bine 
«Dalţii, iar cât pentru mine, 
«De loc cântăreţ nu sunt.» 

A



  
TOPORUL ŞI PĂDUREA 

inune în vremea nâstră nu văd a se mai face, 
Dar că vorbea odată lemne şi dobitâce 

Nu rămâne 'ndoială; pentru că de n'ar fi, 
Nici nu Sar povesti, 

Şi caii lui Achil care prooroceaii, 
Negreşit că ai fost, de vreme ce-l] trăgeati. 
Întîmplarea ce ştii şi voii so povestesc, 
Mi-a spus'o un bătrân pe care îl cinstesc, 

ŞI care îmi dicea, 
Că şi el o ştia 
De la stremoşii lui, 

Care strămoşi ai lui dicea și ei co ştiu 
De la un alt Strâmoş ce nu mai este vii, 
Şi p'ai cărui strămoşi, dâi nu pociii să vi-i spuiu. Intr'o pădure veche, în ce loc nu ne pasă,  
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Un ţăran se dusese să-şi ia lemne de casă. 

Trebue să ştiţi însă, şi pociii să dai dovadă, 

Că pe vremea aceea toporul mavea câdă. 

Ast-fel se încep tote: vremea desăvirşaşte 

Ori-ce inventă omul, ori-ce spiritul naşte. 

Aşa şranul nostru numai cu feru n mână, 

Incepu să slutescă pădurea cea bătrână. 

Tufani, palteni, ghindari, se îngroziră forte: 

« Tristă veste, prieteni, să ne gătim de morte,» 

Începură să dică: « toporul e aprâpelguză + 

« În fundul unei sobe țeranu-o să nengrâpe! » 
— «E vre unul d'ai noştri cu el ca să-i ajute? » 

Dise un stejar mare ce avea ani trei sute, 

Şi care era singur ceva mai la o parte? 

— «Nu.»— «Aşa fiţi în pace: astă datavem parte; 
« Foporul şi ţăranul alt no să isbusescă, 

« De cât să ostenâscă. » 

Stejarii-avă dreptate. 
După multă silinţă, cercări îndelungate, 

Dând în drepta şi în stânga, cu puţină sporire, 

Ţeranul se întârse fără de isbutire. 

Dar când avă toporul o câdă de lemn tare, 
Puteţi judeca singuri ce tristă întîmplare. 

Istoria acesta, de-o fi adevărată, 

Îmi pare că arată,



  

Că în fieşi-ce ţară 
Cele mai multe rele nu vin de pe afară; 
Nu le aduc streinii; ci ni le face tâte 
Un pămîntean d'ai noştri, o rudă sau un frate, 

PE



CÂNELE ISGONIT 

upul cu totă prostia, 
Cârmuia împerăţia ; 

Şi ca un stăpânitor, 
Unora le da avere, 

Altora pe o părere, 
Le lua chiar starea lor. 

Favor, ură schimbătâre 

Isgonire sai chemare, 

Al domniei era plan. 
Cânele gonit de sârtă, 
Saudise cum că portă 
Sentimenturi de duşman; 

Car fi dis, nu ştiu la cine, 

Cum că nu este prea bine
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A mânca atâţia miei; 
Şi că dacă le adună 
Lâna lor pe ori-ce lună, 
Să-i lase măcar cu pei. 

Asemenea mari cuvinte, 
Precum fiieşi-cine simte, 
Nu sunt prea de suferit. 
Pe loc vrură să-l gonescă, 
Dar politica domnescă 
Alte pricini i-a găsit. 

A dis că nimic nu ştie, 
Că nu este bun să ție 
Un rang între curtezani ; 
Că la ori ce-l rândueşte, 
Nici o slujbă nu împlineşte, 
Că nu face nici doi bani. 

Atunci vulpe, şarpe, brâscă, 
Fără măcar să-l cunâscă, 
De prostia lui vorbea. 
Unul gicea că glas n'are, 

420177. — dul Po Ma A
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Altul că nu este ?n stare 

O peatră de jos să iea. 

Se mira cum de răbdase 

Domnul, şi nu depărtase 

Pe un câne ticălos, 

A căruia totă treba 

E să mănânce de geba, 

Făr a face vr'un folos. 

Dar, după o lungă vreme, 

Sătul în zadar a geme, 

Jalbă cânele a dat, 

Dicend că de'aci "nainte, 

Tâte îi vor părea sfinte, 

Numai să fie iertat. 

Adesea nenorocirea 
Schimbă gândul şi simţirea! 

Pe loc fu şi slobodit. 

Cinsti, averi, nu se mai spune: 

Ce dicea el era bune, 

Spiritu-i era vestit.
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Înteo di neavend trebă, 
Domnul pe ai săi întrebă: 
— «Voi de câne ce gândiţi?» — 
Şerpi, şopirle, de odată 
Toţi respunseră îndată: 
— «Înălţime, să trăiţi! 

«Tutulor este plăcută 
«Cinstea cea cu drept făcută 
cÂstui vrednic dobitoc. 
«Al lui cap, a lui ştiinţă, 
«Glas, putere, iscusinţă, 
«Pentru noi sunt un noroc. 

«De trup este prea puternic, - 
«De slujbi multe este vrednic, 
«ŞI în lupte e vestit.» 
— «Astea le ştiam prea bine, 
«Ştiam ce i se cuvine, 
«Dar atunci era gonit.»



ŞOARECELE ŞI PISICA 

[9 
n ş6rece de neam, şi-anume Raton, 

Ce fusese crescut sub pat la pension, 
Şi care în sfîrşit, după un nobil plan, 

Petrecea retirat întrun vechii parmezan, 
Intâlni întro zi pe Chir Pisicovici, 
Cotoiii care avea bun nume "ntre pisici. 
Cum că domnul Raton îndată s'a gătit 
Să o ia la picior, nu e de îndoit. 
Dar smeritul cotoiii, cu ochii în pămint, 
Cu capu ?ntre urechi, cu un aer de sfânt, 

Incepi a striga: «De ce fugi, domnul mei? 
«Nu cum-va îţi fac rău? Nu cum-va te gonesc. 
«Binele şoricesc cât de mult îl doresc, 

«Şi cât îmi eşti de scump, o ştie Dumnezeu! 

«Cunosc ce r&utăţi wat făcut fraţii mei, 

«Şi că aveţi cuvânt să vă plângeţi de ei; 
«Dar ei nu sunt cum cred; căci chiar asupra lo 
«Veneam să vă slujesc, de vreţi un ajutor. 

«Ei carne nu mănânc; ba încă socotesc, 

«De va vrea Dumnezei, să mă călugăresc.»
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La ast frumos cuvânt, Raton înduplecat, 
Vedennd că Dumnedei de martur e luat, 
Iși ceră ertăciune, şi-l pofti a veni, 
Cu nemul şoricesc a se "mpreteni. 
Îl duse pe la toți, şi îl înfățişă 
Ca un prieten bun ce norocul le dă. 
Să fi vEdut la ei jocuri şi veselii! 
Căci ş6recii cred mult la fisonomii, 
Ş'a acestui strein atâta de cinstit, 
Nu le înfățişa nimic de bănuit. 
Dar întro zi, când toți, îi deteră un bal, 
Dup& ce refuză şi limbi şi caşcaval, 
Zicând că e în post şi nu poate mâncă, 
Pe prietenii sti ceri a *mbrăţişă, 
Ce fel de "*mbrăţişeri! Ce fel de sărutat! 

Pe câţi gura punea 
Îndată îi jertfa; 

Incât abia doi trei cu fuga aii scăpat. 

Cotoiul cel smerit 

E omul ipocrit, 

Eu prin cotoiul aceesta să vă arăt m'am silit 
Icoana adevărată a omului ipocrit. 

 



PRIVIGHETOAREA ŞI MĂGARUL 

4 

C4 
enorocita privighetore, 
Cântă "n pădure a ei durere, 

Natura ?ntregă da ascultare. 
Tot împrejuru-i era tăcere, 

Alţii în locu-mi ar descri pâte 
Acele tonuri neimitate, 
Glasul acela mlădietor, 
Ce c?o "ntorsură, lină, uşâră, 
Treptat se urcă şi se coboră, 
Plin de simţire, plin de amor. 

Eă vă spuiă numai că despărțirea 
Şi suvenirea plina de jale
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Că nedreptatea, nelegiuirea, 
Era sujetul cântării sale. 

Un măgar mare ce-o ascultase, 

Şi ca un aspru judecător, 
Capul plioştise, sai ridicase 
Câre-o ureche ?n semn de favor, 

Eşi "nainte să-i dea povaţă, 

Şi co nerodă încredințare: 
«Am fost,» îi zise, «aci de faţă, 
«Dar zeă nu-mi place a ta cântare; 

«Cu t6te-acestea am nădejdi bune, 
«De nu îţi pare lucru prea grei, 
«La nişte reguli a te supune, 
«Luând d'exemplu cântecul mei». 

Atunci începe cu bucurie 
Un cântec jalnic şi necioplit, 
In cât de aspra lui armonie, 
Totă pădurea s'a îngrozit.
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Privighetârea, fără sfială, 

Zise: «Povaţa e în zadar, 
«Căci aşi urma-o, nu e 'ndoială, 
«Că ei în locu-ţi m'aşi fi măgar».



  
    

CÂNELE ŞI CĂŢELUL 

«$3 At îmi sunt de urite unele dobitâce, 
«Cum lupii, urşii, leii, şi alte câte-va, 

«Care cred despre sine că preţuesc ceva! 
«De se trag din neam mare, 
cÂsta € o "ntîmplare: 

«Şi eu pâte sunt nobil, dar so arăt nu-mi place, «Oamenii spun adesea că ?n țări civilisate 
«Este egalitate. | 

«T6te iaă o schimbare, şi lumea se ciopleşte, «Numai pe noi mândria nu ne mai părăseşte. 
«Cât pentru mine unul, fieşte cine ştie, 

«Co am de bucurie - 
«Când tâtă lighi6na,: măcar Şi cea mai prâstă, 
«Câne sadeă îmi zice, iar nu domnia-vâstră.» 
Aşa vorbea deunăzi cu un boii 6 
Samson, dulăi de curte ce lătră forte tare. 
Căţelul Samurache, ce ședea la O parte
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Ca simplu privitor, 

Audind vorba lor, 

Şi că nu au mândrie, nici capriţii deşarte, 

Sapropie îndată 

Să-şi arate iubirea ce are pentru ei: 

«Gândirea vâstră», zise, «îmi pare minunată, 

«Şi simemîntul vostru îl stimez, fraţii mei». 

__«Noi fraţii tăi,» răspunse Samson plin de mânie, 

«Noi fraţii tăi potae? 

«O să-ţi dăm o bătae 

«Care so pomeneşti. 

«Cunoşti tu cine suntem, şi ţi se cade ţie, 

«Lichea neruşinată, ast-fel să ne vorbeşti ? 

__«Dar ziceţi...y—Şi ce-ţi pasă? e ?ntreb ei ce 

” , [ziceam ? 

«Adeverat vorbeam, 

«Că nu iubesc mândria şi că urăsc pe lei, 

«Că voii egalitate, dar nu pentru căţei». 

Acesta între noi adesea o vedem, 

Şi numai cu cei mari egalitate vrem. 

E



  

PISICA SELBATICĂ ŞI TIGRUL 

GI | SI 
n COtoLli sai pisică, 

db e două nu ştii care, 

Nici mare nici prea mică, 

Dar forte mâncătâre, 
Şi din soiul acela ce ?n păduri locueşte, 

Şi pe copaci trăeşte, 

Vedu un tigru mare 
Trecând pe o cărare. 

|, De sus de pe ghindar unde era urcată, 
Pisica socoti 

Că pote-a-l îngrozi, 
Şi fâr a perde vreme se adresă îndată 

La tigrul ce trecea, 
Fără de-a o vedea. 

«la stăi, mă rog, puţin, jupâne de pe jos, 
«Care te socoteşti 
«Că nu ştii cine eşti,
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«Mândria ce arăţi cu noi e de prisos. 
«Ştii din ce neam me trag, şi că strămoşii mei 

«Sunt fii de Dumnezei? | 
«Nemuritorii toţi, din cer când ai fugit, 

«Subt nume de pisici în lume ai trăit. 
«Preoţii eghipteni în templuri îi slăvesc, 
«Şi nişte tigri mici cu noi se potrivesc!» 

— «Dacă strămoşii tâi cu tine semână, 

«Negreşit erai proşti câţi lor se închină.» 
Răspunse tigrul mei: «iar dacă ai avut 

«Vrun merit cunoscut, 

«Ceva dumnedeesc, 

«Atunci eu te căesc, 

«Şi pentru starea ta de milă sunt pătruns, 
«Căci de-ar fi câte spui, zeu, prea.r&i ai ajuns» 

Deşi mulţi aii zis'o, ei tot o mai zic: 

Gloria străbună pe strămoşi cinsteşte; 

In zadar nepotul cu ea se făleşte, 

Când e, cum se 'ntemplă un om de nimic. 

Da



      

DREPTATEA LEULUI 

eul de multă vreme ridicase oştire, 

Să se bată cu riga ce se numea Pardos; 
Căci era între dinşii o veche prigonire, 

Şi gâlcevire mare, pentru un mic folos. 
Vrei, adică, să ştie, 

Cui mai mult se cuvine 

Să ţie pentru sine, 
Un petec de câmpie 

Şi un colț de pădure, de tot ne "nsemnător, 

Ce despărţia ţinutul şi staturile lor. 

Acum sânge mult curse, şi multe luni trecură, 

Făr a se putea şti, 

Cine va birui. 

Flefantul năsos, 

Şi bivolul peptos, 
Cu lupul câdă-lungă, 
Multe isbîndi făcură.



Fieşi-care tulpină era plină de sânge. 
[ci se vedea un taur jumătate mâncat; 
Lângă el un tovarăş ce sbiară şi îl plânge; 
Colo, un porc selbatic fără două picire; 
Şi mai la vale vulpea, se tăvăleşte, mâre, 

Oftând după curcanii ce încă i-a scăpat; 
lar mai vrednic de jale era vitezul urs, 
De două cârne grâse în inimă pătruns. 
Leul, vedând că lupta nu se mai isprăveşte, 
Trimese Ja maimuţă, vestită vrăjitore, 

„ Ce spun că ştia multe, și că proorocia 
i Intâmplările tâte, după ce se trecea. 
Trimise, dic, la dinsa, să-i facă întrebare, 

Cum pâte să ajungă sfîrşitul ce doreşte. 
Ea se puse pe gânduri, tuşi, apoi răspunse, 

Rodând cu mulţumire darurile aduse: 

«Ca să pâtă împăratul lesne să biruâscă, 
«Trebue să jertfescă 

|kPe acel ce ?n 6ste e de cât toţi mai tare, 
j«Mai vestit în r&sbâie, mai vrednic şi mai mare.» 

Audind astea leul strînse a sa oştire: 
«Lighionelor!» dise, «vii să vă dati de ştire, 
«Că astă-zi din noi unul trebue să murim: 
«Aşa va proorocul. Rămâne-acum să știm, 

«Cine este mai tare. 
«Cât pentru mine unul, cum vreţi... dar mi se 

[pare



  

    

«Că nu prea sunt puternic, căci pătimesc de tuse.» 
Vulpea era aprâpe: «Ce-are a face!» răspunse, 

«lnălţimea ta eşti 

«Ori cât de slab pofteşti.» 
«Dar şi puterea n6stră 

«E îndestul de prâstă.» 
Strigară tigrii, urşii, şi cu un cuvint tâte, 
Lighi6nele-acelea ce erai mai colțate. 

— «Nu remâne *ndoială,» le respunse "mperatul. 
Epurele s&rmanul — cred că-l trăgea păcatul 

Sau păcate mai multe 
De moşit lui făcute, — 

Veni să-şi dea părerea. Dar toţi, cât îl zăriră, 

Asupra-i năvăliră. 
«l-a vedeţi-l!» strigară, «cu bună ?ncredinţare 

«El este cel mai tare! 
«S'ascundea urechiatul, şi nu-i plăcea să mâră, 
«Ca să ne facă nouă biruinţa uşoră! - ă 
«Pe el, copii! Luaţi-l: el are să "mplinescă 
«Ce ne-a dis proorocul din porunca cerescă!» 

Cânii atunci săriră 
- Şi ?n grabă i-l jupuiră. 

Se află vre o ţară, unde Paşa întîmplare 

Să se jertfescă leul? Nici una, mi se pare. 
Nu ştii cum să urmeză, nu pricep cum se pâte, 

Dar văd că cei puternici ori unde ai dreptate. . 

> A 

 



LUPUL MORALIST 

o. 
"am spus, cum mi se pare, de nu-ţi fi uitat, 
Că lupul se "'ntîmplase S'ajungă împerat. 

Dar fiind că Vam spus'o, voii încă să ve spui, 

Ceea-ce sa urmat sub stăpânirea lui. 
Audind împăratul, că ?n staturile sale 
Fac năpăstuiri multe păroşii dregatori; 
Că pravila stă ?n ghiare, că nu e del sai vale, 
Unde să nu vedi jertfe mai mulţi prigonitori, 
Porunci să s'adune obştească adunare 

Lângă un copaciti mare; 
Căci vrea pe unii alţii să-i cam dojenescă, 

Şi ?n puţine cuvinte, 

Să le aduc aminte 
Datoriile lor. 

Toţi se înfățişară, şi ?nălţimea lupescă 

Încep să vorbescă 
C'un glas dojenitor:



  

    

«Domnilor de tot felul! Bune sunt astea tote? 
«Datoriile slujbei ast-fel le împliniţi ? 
«Nu aveţi nici sfială, nici frică de păcate, 
«Să faceţi nedreptate, şi să năpăstuiţi ? 
«Tore slujbele veâstre ţara vi le plăteşte; 

«Încă pe la soroace, 
«Şi câte un dar ve face. 
«Dar râoa nărăvire, 
«Ce o aveţi din fire, 
«Nu se tămădueşte. 
«Vedeţi cu ce morţi grele 
«Se săvîrşesc din lume, 
«Şi cum lasă rău nume, 
«Acei care fac rele. 

«Gândiţi-vă că pote veţi da cuvînt odată 
«La "naltă judecată, 

«Gândiţi-ve la suflet, şi luaţi de la mine 
«Pildă a face bine.» 
Ast cuvint minunat, 

Pe care domnul lup aud că Pa *nvăţat, 
Trecend pe lingă sat, 

La diua unui sfânt, când preotul citea 
ŞI propoveduia, 

Pe mulţi din dregători să plângă i-a "ndemnat, 
«E! ce aţi hotărit jupâni amploiaţi ? 

«Ore o să ve "ndreptaţi >» 
Îi întrebă atunci înălțimea "mblănită, 

AOADI  _ Ac D= 5 _
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Ce purtă o manta de oae jupuită. 

«Spuneţi o să schimbaţi purtarea-ve cea prost ? 

— «Să trăiţi la mulţi ani dobitocia vostră,» 

Respunse un vulpoii, în slujbe lăudat: 

«Ne pâte fi ertat, 

«Să ve ?ntrebăm smerit pe înălțimea ta, 

«De unde-aţi cumpărat postavul de mantă?» 

Când mantaoa domnâscă este de pei de oae, 

Atunci judecătorii fiţi sigur că despâie. 

 



  
  

    
BOUL ŞI VIŢELUL 

— 

d n boi ca toți boii, puţin la simţire, În dilele n6stre de sârt ajutat, 
Şi decât toţi fraţii mai cu osebire, Dobândi ?n ciredă un post însemnat. 

Un bot în post mare? Drept cam ciudat vine, Dar asta se "ntîmplă în ori-care loc: Decât multă minte, ştiti că e mai: bine, Să ai tot-da-una un -dram de noroc. 

Aşa de-a vieţei veselă schimbare, ”: Cum şi de mândrie boul stăpânit, 
Se, credea că este de cat toți mai mare, Că cu dinsul nimeni nu e potrivit,
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Viţelul atuncea plin de bucurie, 

Audind că unchiul sa făcut boer, 

Că are clăi sumă şi livedi o mie: 

«M& duc,» dise 'ndată, «niţel fân să-i cer.» 

! snt 

Făr a perde vreme, viţelul porneşte, - 

Ajunge la unchiul, cercă a intră; 

Dar pe loc o slugă vine şi-l opreşte: 

— «Acum dârme,» dice, «nu-l pocii supără.» 

— «Acum dârme? ce fel! pentru "ntâia dată 

«După prând să drmă ! obiceiul lui 

«Bra să nu şeză diua nici odată; 

căst somn nu prea-mi place, şi o să i-o spuii 

— «Ba să-ţi cauţi treba, că mănânci trînteală, 

«S'a schimbat boerul, nu e cum îl ştii: 

«Trebue ?nainte-i să mergi cu sfială, 
«Priimit în casă dacă vrei să fii.» 

La o mojicie atâta de mare, 
Viţelul răspunde că va aşteptă; 

Dar unchiul se scelă, plecă la plimbare, 

Pe lângă el trece, făr a se uită.



      

— 101 — 

Cu mâhnire tâte băiatul le vede, 
Însă socoteşte că unchiii-a orbit; 
Căci fără 'ndoială nu putea a crede, 
Că buna sa rudă să-l fi ocolit, 

A doua di iarăşi prea de dimineţă, 
Să-i găsescă vreme la dînsul veni ; 
O slugă, ce-afară îl vedea că "ngheţă, 
Ca să-i facă bine de el pomeni. 

«Boerule,» dice, aşteptă afară 
«Ruda dumi-tale, al domnei vaci fii.» 
— «Cine? a mea rudă? mergi de-l dă pe scară; 
«Nam ast-fel de rude, şi nici voii să-l ştiu.» 

XE



CÂNELE ŞI MĂGARUL 

w urechea plioştită, cu câda ?ntre picidre, 
Cânele, trist şi jalnic, mergea pe o cărare. 

După îndestul umblet, iată că-l întâlneşte 
Un măgar, şi-l opreşte: 
— «Unde te duci,» îi zise. 

«Ştii parcă te-a ploat, ce răi ţi S'a întâmplat? 
Aşa stai de mâhnit.» 

— «Dar, sunt nemulţumit. 
«La împăratul leu în slujbă m'am aflat; 

«Însă purtarea lui, 
«De e slobod so spuiii, 

«M'a silit în sfîrşit, să fug, să-l părăsesc. 
«Acum cat alt stăpân; bun unde să-l găsesc?» 

_— «Numai de-atât te plângi?» măgarul întrebă? 
«Stăpânul Pai găsit, îl vedi, de faţă stă. 
«Vino numai de cât la mine să te bagi;
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«Eu îţi făgăduesc, 
«Nu răi să te hrănesc: 

«Nimic mo să lucrezi, nici grijă n'o să tragi.» 
- La propunerea sa cânele i-a respuns: 
— «Ascultă-mE să-ţi spuiii, e ră a fi supus 
«La ori care tiran; dar slugă la măgar, 
«E mai umilitor, şi încă mai amar.» 

pă



BURSUCUL ŞI VULPEA 

Ci , , . a ursucului îi venise rindul şi el să domnescă 
Peste un pogon de tufe în pădurea părintescă, 

Pe marginea unei ape. Regatul îi era mic. 
Şi acei ce îl vădură, 

Toţi întro unire, dic, 

Se învoesc a spune că nu esa alt nimic 

De cât o miniatură. 

Dar Tiga voiajase, 
Şi ?n streinătate-aflase 

Că un bursuc domnitor 
Ce va să-şi facă un nume 

Mare şi faimos în lume, 

E neapărat dator 
Să iea un ton de mărire, 

Să dea porunci pe oştire, 

Chiar de mar avea soldați. 
Căci ast-fel obişnuesc
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Toţi acei care domnesc, 
Duci sau regi sau împerați. 
Aşa şi el slobezi 
Patru ordine de zi 
Intracest chip redigeate: 

— «Către armiile nâstre de linie şi de mare, 
«Cavalerii, infanterii şi artilerii uşăre, 

«Poruncim şi cele-lalte.» 
O poruncă din acestea, nu ştii cum Sa întâmplat 

De vânt a fost aruncată 
În ţara învecinată, 

Unde domnea leopardul. Acest domn sa îngrijat, 
Vădând că bursucul are 
Armie așa de mare. 

Spre a fi încă mai sigur, el într'acolo porni 
Pe ministrul din afară, pe vulpe, şi-i porunci 
Să saluteze pe prinţul, dar în tain a spiona 
Şi a trage cu urechea, iar mai ales a afla 
Cum merg trebile pe-acolo, cât e de primejdios, 
Şi câtă armie ţine vecinul s&ă cel păros. 
Sfirşindu-se ambasada, vulpea înapoi veni; 
Se înfăţişe la curte, se închină şi vorbi. 

— «Porunca am împlinit; 
«Cu ochi-mi le-am vădut tâte, 
«Şi poţi dormi liniştit 
«Fără să ai griji deşarte, 

«Căci tâte-acele armii de linie şi de mare, 

>
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«Cavalerii, infanterii şi artilerii uşore, 

«Nu sunt alt, poţi fi prea sigur, pestriţule împerat, 
«De cât un soldat pe apă şi o luntre pe uscat.» 

Vanitatea e mic viţiă, dar cu bună "ncredinţare 
„Ea adesea ne espune la ridicol forte mare. 

 



  

  

EPURELE, OGARUL ŞI COPOIUL 

alităţile nâstre cele mai lăudate 
Ne sunt ades în lume drept crime re- 

[proşate; 
Acesta se întâmplă de câte ori prin ele 

Oprim esecutarea intenţiilor rele. 

Epurele odată 
Fu tras la judecată. 

De un ogar. In tufe atuncea presidă 
Copoiul, şi sentinţe fără apel el da. 
Ogarul către el aşa se adresă 

ŞI ?n limba lui strigă: 
— «O tu ce presidezi senatul cel cânesc, 
«Te rog să mă asculţi: eu vii să jeluesc 

«De acest ticălos 
«Ce sufletul mi-a şcos.
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«Căci vrând a-l întâlni, pe del sat pe 
[câmpii, 

«El fuge par” car fi gonit de vijelii; 
«Şapoi malergă drept 
«Cu el să poţi da piept, 
«Ci merge tot cotiş, 

«Şi sare curmeziş. 

«Cun cuvînt mare pas, nici umblet creştinesc, 

«Dar ce să mai vorbesc? 

«Când chiar măria ta, de-o fi cum am aflat, 
«Ai fost adese ori de dinsul înşelat?» 

— «Destul,» latră atunci copoiul cafenii; 

«Pe el nici îl ascultă, purtările-i le ştiu, 
«Ori ce pentru el cred, şi iată-l osândit 

«Să fie jupuit. 
«Carnea va rămânea pentru judecător, 
«lar labele vor fi pentru jeluitor:» 

Se



    

CASTORUL ŞI ALTE LIGHIONI 

ai multe lighi6ne, locuind întro vale, 

Erau des vătemate bun iute rii vecin, 

Care eşind cu sgomot din malurile sale 
„Strică vizuini, cuiburi, şi traiul lor cel lin. 

Ele dar sadunară 

Şi mult se consultară, 

Ce fel ar putea face, 
Şi prin care mijl6ce 
Stavilă ar opune 
Pacea "necăciune. 

«Fraţi,» zise un Castor, 

Zidar de soiul lui, 

«Eii asta socotesc: 

«De mi-ţi da ajutor, 

«Să m'apuc să clădesc 
«Zid tare de pământ şi apei să-l opuii.
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— «Bravo! bine-ai gândit,» 
Strigară toţi pe loc; 
«Eşti patriot vestit 
«Şi mare dobitoc.» 

Castorul încântat, 
Fir a mai zăbovi 
Sapucă de lucrat, 
Dar nu fu ajutat, 
Şi prea r&ă isbuti, 
Căci riul furios, 
De multe ploi umflat, 
Isbi ş'asvirli jos 
Pămentul înălţat. 
Atunci cei-lalți fugind 
Pe meşter blestemaiă 
Şi toţi îl defăimau 

Dicend: «Ce ticălos! 
«El a pricinuit 
«Răul ce sa *ntîmplat, 
«Pentru că a cercat 

«In ner6da-i dorinţă 
«Lucru peste putinţă.. 
«Ei Pam poveţuit, 
«Dar nu na ascultat, 
«Şi de aceea noi 

«Tragem aste nevoi.»
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Adese ori virtutea aşa se preţueşte: 
Ori ce nobilă faptă, ori ce dreptă încercare 
Pentru-al mulţimei bine ş'a ţărei apărare, 

Mişeii o defaimă, dacă nu isbuteşte. 
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