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EDITURA „CARTEA ROMÂNEASCA“ 
  

  

/ , 
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1. POEZII. 
Lei 

„ Aleesandri V., Opere compleeie.— Poezii, In- 

, troducere de Gh. Adamescu . 90,— 

. . Unsere Krieger (Ostaşii noștri) 
' trad. în limba germană de Dr. 

A, Altmann ee 10, 
: Anghel D. Poezii. eee 28 

/ Argeşianu Const., Cântecele tavernei . . .. 20,— 
f "Băjeeseu N., Cântarea României o  .  .. d 

„ Dârsan Zaharia, Poezii . .. aa 60,— 

ae „„ Se face ziuă. "Versuri. Poe- 
! ” mul unirii ee Ad 
î Bâsscanu Ion, Rapsodii şi balade .. .... 20,— 

|  Beidiceanu N. Poezii... aa 90,— 
. - ediţie de Tu aa e 80,— 

SR Blaga Lucia, Poemele luminii —piemiată de 
- Xcademia Română . . . . . 10,— 

Pietre pentru templul meu . 10,— 
. Blidariu D. O0.m Fiul lui Lucifer 15, 

„2: Boliae Cezar, “Meditaţii şi Poezii . . . . . . 90,— 

d Idem—ediţie de lux e 10.— 
Bueuţa Emanoil, Florile inimii. . . . . . . 20,— 
Cerna: P., Poezii. ... , - Ciorăneseu ], Ion, Povestiri în versuri pentru 
/ A copii. Poveşti morale şi hazlii. Premiată 

| de „Cartea Românească” ilustrată . $0,— 
Coşbue, G., Balade şi idile, . . e. 25 

> Cântece de vitejie aaa 20 
71 Fire de tort. FR a 93 

. iarul unui Pierde-vară . „ 20,— Curtis A. Sărbătoarea morţii (191-1—1915) . 10,— “Cumţan Nichiior, Darurile pământului a 15,— 
Di unţan Maria, Din cacrul. vremii, vol. IL. . . 25,— 

; Idem, vol. II.. 5 BB ante, Infernul, trad, de Coşbue „2. 250,— 
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INTRODUCERE 

Zatrepr înzând acum publica ea operelor complete ale ui i 

Grigore Alexandrescu, începem cu poeziile sale. 

- Alexandrescu şi-a publicat aproape toate scrierile “poetice , 

„în timpul vieţii, unele. în ziare şi reviste, altel, > înprouă 

cu. cele dintâiu, în diferite volume. -: : : 
"Piima colecție de poezii o. află, în “sotnii “alieze şi. 

Nettali» (tip. București 188 39), în ur DILA “poent ură cu acest 

name tradus din Florian. Sânt aci 10 poez ii originale, între - 

„cari şi, fabule îmilate,. și. trei traduceri, în total: 18 bucăţi: | 

“Miezul năpții. Prictesugul. “Adip. “Intristarea, Intoarcerea "Adio lui 

Lord Byron, trad. Intristare, trad. Fluturele, trad. Vulpoiul predicator. : 
Privighetoare și păunul,, Măgarul răsfățat, Papagălul' Și „celelalte par 

„sări, Catârul ce-și laudă nobilitatea.. i 
a, DY x: 

„ Peste şase, ani. Alezcandresca dă la lumină, de. astă, dată, 

am volum: “întreg  'de "poezii. El-apare în :Bucureşti în tipo- - 

grafia hui Carcalechi (1838) şi cuprinde. material nou. 

- Meditaţie. „Eliza. Așteptarea. Inima, mea. e tristă, Peştera. „Barca. - 
Candela: Epistolă lui' Vidărescu. Fericirea, Câinele soldatului. Epistolă 
lui Câmpineanu. Rugăciunea; Lebăda și puii corbului:' Privighetoarea 

În colivie.. Ursul şi lupul.. Boul. și vitelul. Cainele, isgonit. Şoarecele şi 
„pisica, „Privighetoarea, și măgarul, ea as te 

In vremea:aceasta, începe a se staditi leg ătiui între. scr rii 

torii muaunteiai şi cei moldoveni şi; prin intermediul mdi dles 

al lui Ion Ghică,! pe atungi :profesor: la Academia + Mihăi- 
lei din Iaşi, şi al lui Al. Donici, care venise 'în' Bucureşti 

Şă Cainoscuse pe Alexandrescu, acesta: trimite la: „Canlora. 

_Foii sătești“. material: „pentru un volum, alcătuit din sorieri, . 

. . 
Ei



publicate .şi din scrieri inedite. Astfel apare în 16142 în Iaşi 

una din cele mai interesante ediții de poezii. In format. | 

foarte înio (0,10 X 0,08), pe o hârtie foarte subțire, cuprinde. 
„- + în 282 pagine aproape tot ce compusese poelul până atunci 

- leului, N 

având-o execuţie tipografică fără cusur. . 
„Volumul întitulat «Poezii a, lui Gr. Alexandrescu» e pre- 
_cedat de o prefaţă spirituală a autorailui “(pe care o repio- . 
ducem şi noi) şi dă poeziile grupate în: Epistole, Meditaţii, 
Elegii, Traducţii, Fabule, Epigrame. 

Epistole: Lui 1. Văcărescu, Lui I. Câmpineanu, Către Yolter, D-lui 
Maior" Voinescu HI, D-lui Al. Donici, Satira duhului meu. . 

Meditaţii: Meditaţie, Peştera, Barca, Candela, Rugăciunea, Anul 1$40, 
Viaţa câmpeneaşcă, i A | 
" Elegii: Miezul nopţii, Prieteşugul, Adio, Intristamea, Intoarcerea, . 
Bliza, Așteptarea, Inima 'mea e tristă, Câinele soldatului, Te mai văzui - 
odată, Prieteșugul și amorul, De ce. suspini, Mârgâierea, Mulţuinirea, 

- "Când dar o să guşti pacea. a a E 
. 'Traduoţii: Adio' lui Lord Biron, Intristare, Fluturele, Fericirea. 

Yabule :Vulpoiul predicator, Privighetoarea și păunul, Măgarul răs- 
“fătat,. Papagalul şi celelalte păsări.. Catârul. ce-și laudă, nobilitatea. 
lebăda i puii corbului, „Privighetoarea, în colivie, 
i viţelul, Cânele isgonit, £.. 
Câinele i cățelul, Pisica, să! 

Ursul i lupui, Boul 
„2cele i pisica, Privighetoarea i măgarul, 
batică i tigrul, Dervişul i fata, Dreptatea 

ehunia i amorul, Lupul moralist, Vulpea ' liberală, -Mierla i 
bufnița, Gucul, Uleul! i găinele, Oglindele, 'Toporul i pădurea, Elefan-! tul, Câinele i măgarul... - i Epigrame: 1, II, II, IV, v, - 

„_„ Probabil că Poetul nu va fi supraveghiat coreclura tipo- 
grafici, fiindcă. vedem „Strecurute o serie. de moldovenisme, 
cui este chiar în titlul vobemalui (a în loc de ale), vorba! cânele. (pentru câinele) ame (a mea) ş. a, apoi o curioasă: 
particularitate : i. în loc de Și (naruui: în: titluri ca: Ursul „i Vulpea), probabil O influență rusească: Pe Iângă aceasta însă se păstrează din. muntenismele dutorului, ca pociu (pentru pot), ceiu (pentru cer). ș. a. cr „i A patra ediţie. a lui Alezandrescu esie cea, din -1817: , «Suvenire și impresii, epistole şi fabule de,Grigore Alexan- 

E    
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arescu» (Bucur oști, -0, A. Rosetti şi Vinterhatăer). şi aceasta 

e: frumos tipărită, însă formatul e, de: astădală,; mare (3%) .: 

Intr ebuințează un alfabet. de transiţie, dăm tilhurile (şi al 

cărții) sânt în total cu: litere latine şi întrebuințează 'o Cut- 

rioasă particularitate  orlografică:. ş este. scris ch (Ursul 
„cehi Tupul). Volumul începe cu „Câteva cuvinte în loc-de - 

“ prefață: -şi apoi uriicază "poeziile aşezate. în trei grupe: 

| prima fără titlu; a doua epistole, a treia fabule. 

“Trecutul, Umbra [2 dlircea, Răsăritiul aici, Blormântele, O îm- 
presie, Anul -1840, Ucigaşul - fără voie, Candela, Frumusețea, Priete- 

șugul și amorul, Suferința, Nu, a ta moarte; Când o să guști pacea, 

“Iucă o zi, Un ceas e-de când anul, „Buchetul, Reveria, Meditaţie, Ci- 
mitirul, Barca, Rugăciunea, Viaţa, 'câmpenească, Miezul nopţii, Eliza, 

" Așteptarea, Inima mea, e tristă, Te mai văzui odată,: De ce suspini, 
„Mângăierea, Mulţumirea," Nina, Câinele soldatului, Fericirea. 

Epistole: toate cele din ediţia anterioară. 
Fabule : nici:una nouă,. dar lipseso din. “cele publicate în. 1842 pri: . 

mele cinci. | sd a 
„Epigrame: atitea. a 

+ 

Cum se vede, sânt adaose numai câteva poezii lirica (cele 

iipărite cursiv), dar lipsesc. din fabule. Ac este. modificaiă 

- şi forma multora, din poezii, în genere supr imându- se unele . 4 
strofe. * 

Ultima edițid tipărită. în timpul vieţii autorului: este: cea. 

- din: 1863: «Meditaţii, elegii, epistole, satire şi fabule», Bu- : 

- cureşti, Tip. St. Rasidescu. Această este dedicată . lui Ion 

Ghica, reproduce. prefața din 1847, după care zur „moază 
Memorialul de călătorie” şi apoi poeziile. 

- După moartea autoruhii s'a publicat şi alle ediții, 

„precum şi mauneroase extrase ; dintre acestei vom cită,: 
„— Serieri în versuri şi proză. Ed. Lâbr.-Socec. Sub. în- 

grijirea lui Ion Ghica. " Bucureşti 1893.. | 

— Meditaţii, elegii, epistole; satire şi fabule. za. Libr. 

Şara ga. Iași (fără an). 

— Scrieri î în versuri şi “proză. "Ed. Minerva. : -0u 0 pre 
faţă de G. Coşbuc, Bucuresti 1902.



„de Em. Gârleanu. “Bitcureşti 1907. | 
o Grigore Alexandrescu. Poezii alese. Ed, Casa Scoa- 

elor Prefaţa de Mihail Dragomirescu. Bucureşti. 1921. 
».. — Poezii. Ed. Cultura Naţională. Prefaţă de A. Busu- 

| — Poezii. 'Bidl. pentru toți. Cu 0 prefaţă și însemnări 

iocecumat. Bucureşti 1928... ,- _ 

Ta urna "acestora se prezintă cdițiunea- nouslră. Iu este 
întemeiată pe aceleaşi principii pe bdâza cărora sau edilal 

"poeziile lui Eminescu şi ale lui Alecsândri. | 
Socolind, că. cea, din urmă ediție făcută de autor în viață 

reprezintă forma din urmă .pe care voeşte s*o dea operelor 
sale, am urmat ediția din 1863, chiar dacă. pentru unele 

modificări îmtroduse de.el aci „am ave rezerve de făcul. 
Trebue dela începu să lămuri că. Alezandrescu a pre- 

“gătit anale timp "această ediţie, fiindeă vede întrun arlicol 
„ul lui G. Oreţeanu, publicat în „Revista română“ în 1861, 
 anunţându-se această, pregătire. Pentru inulți editori, însă 

ea se pare: inferioară celor din 1842 şi: 1847. Dacă împăr- 
lășesc în unele Pumcte observaţiile: lor, nu-mi pot luă drep- 

„but să, stric ceeace a făcut poetul 
An păstrat deci. ordineu și e 

foarte mici schimbări) 
duce în şirul poeziilor din” această colecție pe cele lăsale 
de el afară. Cititorul ie va găsi însă în Adaos. *- Dacă forma unei Poezii o găsesc schimbată față de cea publicată înainte, am adoptat-o pe cea : din urmă, fiindcă așa a vrut poetul să înfăţişeze operă sa. Ii privința mo- dificărilor mari (nai ales siprimiiri) atragem atentia că -aai. toate Sau fcicart - încă - dela „1817, cau '8e poate ve- deă în notele dela fiecare poezie. 4in. păştrai particulari tățile de ezprimare, chiar şi greşelile de. gramatică (pe.cari în genere le-au semnalat în note), 
grafia. De exemplu, an păsti 
adoptate de 

r 

lasificaica din. 1863 (cu 

ul colora, sinitiment, $. a. forme el pentru neologisine şi ai modificat rondurele 

socotind, că e”mai bine; 

Şi-n mam crezul autorizal a iubro- ! 

“modificând namai oilo- : 

  
i
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.... 

în n randurele (lăsând pe i); sânt în sfâni şi.  mnonăstire 4 în 
mănăstire. Am păstrat hiară. (p. fiară), -de și nu se vede 
că. el ar fi avut această Barticularitate provincială, dar se... 
pare. că -în acea poezie. (Ucigaşul tără voie) i s'a părut înat 

" expresă for ma cit h.. Am obseruat că în ed. 1863 sau 
păstrat câteva forme. aioldoveneşti strecurate în 1842, acelea 
-au fost înlocatite . cu cele “munteneşti . ale “ui Alexandrescu, 
fiindcă acelaşi cuvânt în altă poezie are forma mnunienzască, 

> (ez. câine nu câne). 
Ami începul deci ! prin dedicația din 1863. și prefețele diia 
1942 şi 1647 (aceasta reprodusă în 1863), după aceea aut. 
redat. grupele ediţiei ce ne-a servit. de bază: Poezii, Epistole 

o şi fabule, Fabule, Epigrame, notând la flecare poezie locul 
primei publicări. In “Adaos ai așezat poeziile ce nu fiu: 
rează în ediția de. bază şi anume: Poezii lăsate afară de 

"autor, Poezii publicate: după 1863 şi Poezii postume. 
„Colecţia, 'se sfârşeşte cu. o listă cronologică a poetiiloi: 

ii Alexandrescu şi cu uni indice alfabetic. 
In partea: a doua d, ediței de față am. dai „Meniorialiil 

de călătorie", care s'a publicat în ed, 1863. şi şi în ed. lui d 
. Ghica, 189%.



“Viaja lui Grigore Alexandrescu 

E Viaţa lui. Grigore Alexandrescu, pentru înulte părţi, este 
». foarte puţin cunoscută. Poate că cercetări ulterioare şi des- ” 

coperirea vre- unor. scrisori ale lui ori, ale altora către el. 
să ne mai dea limuriri. Deocamdată trebue să ne mulgimim 
„cu ce se ştie până acum 1- 
"In special, ştim foarte putir despre: copilăria lui. Anul 

: naşterii, admis a fi 1812, nu este întemeiat pe niciun act 

oficial, cum nu este. nici. 1810, care ar rezulta din avizul 
“mortuar.. Sânt' preţioase, fireşte, informaţiile : date de. lon- 
Ghica, coleg de şcoală şi prieten de toată viaţă, însă une- 

“ori memoria îl înşală - pe bătrânul 'scriitor, aşa că unele 
“ afirmaţiini'ăle lui au nevoie a fi confirmate, Tatăl poetului” 

. eră Vistierul Mihaiu, dar mai mult nu .ştim. despre familie. 
_De asemenea nu ştim ce, a: făcut până la 183i, când l-a cu- 
'noscut Ghica în clasa 'lui Vaillant. Sigur este că situaţiunea.. 
materială îi eră foarte strâmtorată, de vreme ce locuiă în- 

„tun beciu sub o scâră la Mitropolie şi apoi a fost! găz-. 
-“duit de. persoane binevoitoare, cum a .fost Heliade Rădu-. 

lescu, Tache Ghica, tatăl amicului său, şi lon Câmpineanu. | 
“In vremea -aceasta el şi-a urmat studiile la. Sf, Sava şi a 
i întrat în - oştire ca a junker (cadet = candidat de ofițer), î în 

  

1 Lucrările cu informațiuni” biografice mai bogate despre 'Alexan 
-drescu sânt: Amintiri despre Boelul Gr, Alexandrescu de lon Ghica, . 
Despre Gr. Alexandrescu de GQ. Bogdan Duică, Gr. Alexandrescu, 

. Viaja 'şi obera de E, Lovinescu: Acestea mi: au servit, mai: ales, ca 
". izvoare pentru biografia de fată.
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“anul. 1836 sau 1837 (căci nu. cunoaşteni data când a ince» 
„put această carieră, dar ştim când a părăsit-o : 26 Octombrie 

4 

1837, cu :gradul de praporgic (== sublocotenent) Pe atunci, 
mai mult tinerii 'nobili. se primiau în rândurile ofiţereşti. şi 
mulţi ofiţeri, între cari şi Câmpineanu, erau amestecați în 
mişcările culturale şi politice, socotind că înființarea ar- 
matei (fie şi sub “forma -redusă prevăzută de Regulamentul 

„„sânt: polemici sau numeroase ata 
- curs de peste. treizeci de ani. 

vighetorii : 

zitatea “versurilor, - vr 
-rală“... Alexandrese 

sn Că eu, în locu-ţi, aş fi: măgar. 

organic) este începutul redeşteptării politice a principatelor 
române. o . 

Tot în vremea aceasta Alexandrescu şi-a început activi 
“tatea literară, După cercetările unora, piima lui poezie ar fi 
scrisă în 1830,; Incurajat şi sfătuit de Heliade, el publică . 

„în „Curierul românesc“ câteva poezii, te i, iar în 1832 i seti- 
pări în „tipografia lui Eliad“ o traducere din Florian «FHi- 
ezer şi Neftali», împreună. 
fabule şi trei trăduceri. 

Dar tot acum se produse şi cearta lui cu Heliade, care-i 
„ despărţi şi făcu să se duşmănească toată viaţa, Cauza ei 
pare a fi o chestiune cu totul. iritimă, 

" Primul atac .vine' din partea lui Heliade : lăudanăd pe Mom 
acestuia, 1837) şi criticând pe: 
„îndrăgiţi de sine, încântați de minunile ce fac.“ Aci nul numeşte, dar in 1838, analizând o. fabulă publicată de Ale- xandrescu în revista | 

ednice de un: cabinet „de istorie natu- 

9 şi măgarul», ul răspuns al pri-, 
care se sfârşeşte cu următor 

„. . „Povaţa e în zadar, -. 
Căci, de-aş urma+0, nu e 'ndoială 

„Heliade replică prin poezia „Îngratul“, publicată în „Cuz 
, 

cu cinci elegii originale, cinci - 

“iar. manifestările: ei - 
curi d&.o parte şi alta în 

uleanu (în prefața la poeziile 
„Versificatorij“ din timpul său . 

„România“, câută să arate „monstruo- 

u scrise atunci fabula < Privighetoarea . 
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Ş . ” , , . . ” . € , 1 | . | i | . 

„„ Trier de ambe sexe“, în care aflăm atacuri atât de vehemente 
: încât: trec, uneori, dincolo de „marginele unei opere literare, - 

- . 

__ Născut de a â slugă, crescut în destianare, | 
. Copil fără ruşine, din rămăşiţi hrănit,- 
 Slugarnic la mari 'case, deprins” la îmbuibare 
Şi rob de bună voie, de, inimă Lipsit 

Aşa începe "poezia “şi apoi arată tot ce autorul a „făcut 
pentru el şi toată reaua purtare a „ingratului“. AR - 

In. felul acesta, cei. doi vrăjmaşi s'au războit toată viaţă, | 
„fie prin aluziuni în unele scrieri, fie” prin anume lucrări fă- . 
cute cu scop de a lovi pe adversar. Dintre acestea 'vom 
cită numai fabula - „Câinele bolnav: de ochi“ a. lui Heliade, 
căreia Alexandrescu îi. răspunde prin satira violentă „Con- 

“ fesiunea. unui: renegat“, însoţind:o şi cu o notiţă Jămuri-: 
toare. (ambele în-18617). . .  -. N 

Fireşte, toate “acestea - 'sânt profund regretabile şi nu poţi - 
„vorbi de ele decât cu strângere de inimă, dar faptele sânt 
fapte şi istoricul riu le poate ignoră.. 
Așa” dar, Alexahdrescu; depărtându- -se de Heliade,. se . 
împrieteneşte: dih ce:in-ce mai mult cu -on. Ghica, şi prin 
aceasta. s& sapă. prăpastia dintre dânşii, căci Ghica a fost. 
în toată vremea suspectat şi „de muite ori atacat de He: 
liade. . 

Ga ofițer, Alexandrescu a servit câtva timp; în “Bucure eşti | 
şi apoi a fost „trimis -la Focşani, pentru paza graniţei, 

“ Traiul său aici îl povesteşte în „Epiștola“ adresată lui |. 
„ Câmpineanu, şi se -vede că nu eră deloc mulţumit nici de 

„împrejurări, nici de: oameni. De aceea nici n'a. rămas, în 
“serviciul armatei, ci, întorcându-se în Bucureşti, s a legat - 
mai, puternic de âctivitatea. „politică a lui [.. Carpineani, a | 

luat. desigur parte la complotul împotriva Domnului Ale- . 
xandru Ghica, complot' sfârşit pri arestarea conducătorilor 
(Campineanu, N. . Bălcescu, Boliac, $ sd EL însuşi a stat ” 

4 
/
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"câtva timp în închisoare, unde l-a găsi IL. Ghica la întoarce- 

rea din Paris. . a o e 

găturile dintre dânşii. Alexandrescu făcuse în acest timp “ 
progrese însemnate în literatură: şi nu;nele său începuse a 
fi cunoscut chiar. şi peste Milcov, fiind numit de Kogălni- 
ceanu „un mare poet“, Publicase câteva lucrări în revista 

" „România“ a lui Florian Aaron şi dase la lumină un vo- 
„_lum de poezii (1838) în tipografia lui Z.: Carcalechi, De 
asemenea, urmărind ideea de a ajută la formarea teatrului 

„naţional, pe care o începuse în 1835 traducând „Alzira, 
el traduse fiind în închisoare, „Meropa“. lui .Voltaire. 
„Fiind liberat, după trei luni, a devenit iar oaspele lui 

„Tache Ghica,. mai ales că amicul Său, suspectat de cercu- . 
rile guvernamentale, fu -silit să. plece la Iaşi, pe deoparte 
pentru-a se feri de eventuale persecutări, pe de alta pentru 
a convinge pe Mihail Sturdza. a primi tronul Munteniei, în. 
cazul în care Alexandru Ghica. ar fi fost răsturnat, şi a 
realiză astfel. uhirea 'visată între cele două țări.. Se ştie că 
„Domnul Moldovei a refuzat,. de. şi bunele sale raporturi cu 
Rusia i-ar fi putut asigură izbânda, şi că Al.- Ghica, după 
stăruința Rusiei, :a fost scos'-d | 2 -: 
cuit cu Gh. Bibescu.  ..- a 

Ion Ghica, aşezat în. laşi, a devenit profesor la Academia 
“Mihăileană, alături de Kogălniceanu şi a căutat să aducă "= Şi pe Alexandrescu acolo.. Acestă;:.refuzând a f profesor, scrie că sar bucură să aibă un post în ramura administra- 

tivă sau judecătorească. e . „Aceasta este epoca în care. se. cimentează puternicile, le- „ Sături de” prietenie. între Moldoveni. şi: Munteni epoca în 
care C. Negri, V. Alecsandri, "Kogălniceanu. Bălcescu, “Ghica pun bazele partidului” naţional câte avea să încerce schimbarea situaţiei politice în 1848 şi să realizeze unirea în 1859. Acum, revistele din Iaşi, „Dacia literară“ şi apoi „Propăşirea“, devin uneltele de propagandă ale literați vin uneltel iteraţilor 

. 

„Intoarcerea amicului său în ţară a'strâns şi mai mult le-- 

s'-din Domnie în 1842 -şi înlo- ?
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şi oamenilor politici: din âmbele principate şi un fel de tră- 
sură-de-unire între cele două ţări. Aceste împrejurări ex- 

plică şi faptul că Alexandrescu işi tipăreşte a treia colec- - 
țiune de poezii în laşi „la “Cantora Foii Săteşti“ în anul . 

"1842. Foaia sătească. eră o revistă de cultură generală ŞI. 
de cunoştinţe agricole, destinată. cercurilor rurale şi redac=-. 

tată de Mihail Kogălniceanu ;: în urmărirea scopurilor de 
propagandă culturală, ea edită. şi diferite „cărţi, între cari 
este şi acest volum al. lui. Alexandrescu. | a 

Tot în anul 1842, -vara, Ion Ghica -vine în Bucureşti, ș şi 
pune la cale-cu |. Otetelişanu, concesionarul : ocnelor' de 
sare, 6 călătorie. pe la mânăstirile de peste. Olt, La această 
călătorie ia parte şi Alexandrescu... 

O parte din întâmplările: acestei excursiuni ne-au fost | 
povestite de Gr. Alexandrescu în al său „Memorial de că- - 
lătorie“, publicat fragmentar în „Propăşireat din Iaşi şi, 
intreg, în volumul, de poezii din 1863. Sosind la Slatina, 
au luat-o pe malul Oltului, pe la Drăgăşani, au vizitat sa- 
lina dela Ocnele-Mari, oraşul Râmnicul-VAlcii şi apoi mâ- 

năstirea ' Cozia, mânăstirea Dintr'un lemn, schitul Surpatele, 

Bistriţa, Polovraci, Tismana ; de acolo au pornit spre Turnu- 
Severin. Călătoria este interesantă şi prin faptul că în 'cursul 

* acelor zile Alexandrescu a compus câteva, din poeziile lui 
- cele mai izbutite: Umbra lui Mircea, Răsăritul Lunii, Mor- , 

mintele, 

“Schirnbarea . Domnitorului ţării a “schimbat întru câtva ŞI | 
situaţia poetului, căci Bibescu, care îl “prețuiă mult, îi dete . 

| slujba de şef de secţie Ja secretariatul Statului, îl înălţă la 
rangul de paharnic şi-l introduse în intimitatea sa, luându-l 

_ adese ori la Breaza, unde: Domnitorul îşi petreceă vara. Cu . 
toate acestea. Gr, Alexandrescu, nestrămutat „pricten al lui 
Ion Ghica, avu legături cu organizatorii revoluției din. 1848. | 

şi scrise mai multe fabule cu -scopuri politice. Când amicii - 
săi deveniră, pentru scurt timp, stăpâni pe situaţie, îl ye: 

x
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dem „cap de secţie“ în Min. trebilor din afară şi redactor 
la 'ziarul „Poporul ' suveran“ . 

Scăpat de exil,: după lovitura dela! 73 Septembrie, el: a 
trăit, în anii următori, cam izolat, „foarte retirat“ scrie el 

în 1849, şi nu mai dă la lumină- -aproape nimic, după ce 

publicase în 1847 a treia colecţie de Poezii („Strvenire ş şi 

impresii“, Bucureşti, Rosetti şi Vinterkalder) şi traducerea 
tragediei Meropa. Desgustat, ne mai având „iluzii pentru 
nimic“, se mulţumeşte cu funcţia de Director al Arhivei . 

(1849 — 1854) deşi găseşte accente de energie sălbatecă 
pentruca să blesteme pe consulu]. rus Halcinski (1854) începe 
a fi ţinut de rău de prieteni fiindcă nu mai scrie şi această în- 
vinuire dă naştere, schimbului de satire între el. şi G. Sion 

în 1855. 
“ Cu toate acestea, lupta pentru unirea principatelor gă- 

seşte în Alexandrescu un soldat: devotat, fără a fi însă 
"primele rânduri. Foştii săi tovarăşi desrevoluţie din 848 
«devenind acum oameni politici cu putere efectivă în con- 

| ducerea! țărilor, el este. solicitat, în 1859, să devină ministru, 
„dar nu primeşte pentru consideraţia că mijloacele lui ma- 
„teriale nu i-ar permite să se susţină demn după ce va fi 

fost două trei luni în guvernul țării. De aceea se mulțu- 
meşte. să fie director la ministerul cultelor. Curând după 

* aceea,' Domnitorul . Cuza, voind: să-i dea o situaţiune mai 
“importantă, îl: numeşte membri î în comisiunea centrală de 
„la Focşani, comisiune „compusă "din reprezentanţi ai Adu- 
“nărilor legiuitoare şi ai guvernelor din cele 'două princi- | 

„pate, cu. misiunea de a alcătui proiectele de legi de interes , 
comun ambelor țări. 

- În acest timp, pe lângă lucrările cerute „de funcțiunea sa, 
„a dat la lumină câteva poezii, mai multe fabule sau satire 

: politice şi a pus la cale tipărirea unei noi 'colecţiuni de 
poezii, pe care publicul” o aşteptă cu mare Rerăbdare. Ea 

-apăru în 1863. 
După aceasta, Alexandrescu n n'a mai scris nimic de seamă: 
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puținele poezii ce ne:au rămas; de atunci dovedese aceasta. 
Trebue insă să cităm, dintre scrierile în proză, o traducere” 

" după L.aboulaye : „Poveşti albastre“, dâdicată fiicei sale An - 
__gelina, probabil 'd-na Mehedinţeanu, căci nu ştim să mai fi 
“avut alt copil. Să 

“Recurioaşterea meritelor sale se arată întaiu prin votarea 
recompensei naţionale în 1864 

Dar cu încetul el începe a fi uitat, mai ales că Titu Ma- 
iorescu în articolele ' sale nu-l judecă cu destulă dreptate 
„Moartea lui, la 25 Noembrie -1885, a. trecut nebăgată în - 
seamă: oficialitatea a lipsit, marele public asemenea; numai .. .. 
stidenţii şi şcolarii cari citise şi admirase. poeziile lui îl 

urmară până la mormânt. Dacă mi-ar fi permis să amestec 
„aici o amintire personală, aş spune că atunci. am publicat 

o poezie pe care colegii miei din liceu'o citiră cu emoţiune, 
„pentrucă reprezentă şi sentimentele lor. :. ă 

„Mai târziu sa făcut dreptate "pentru - . Alexandrescu şi, . 
orice s'a mai zis de "unii, el rămâne în desvoltarea poe-.: 

“ ziei noastre moderne una a din cele trei lumini strălucitoare; 

cari sânt: 
“Alexandrescu, Alecsanări şi Eminescu. 

“Gh.A,



POEZII 
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“Dedicaţia din fruntea ediției 1863 

. Domnului Jon Ghica... 

Ca. unui bun și statornic amic, cu care 
am pelrecul o mare parle a vieţei mele; 
cu care am vizitat, — juni amândoi şi 
plini de iluzii peniru viitorul țărei noastre, 
— mânăstirile de dincolo de Olt, acele 
multe suvenire ale mărirei trecute şi ale 
decadenței actuale a României, ce mi-au 
inspirat poeziile croice-coprinse în icartea 
mea — îji dedic această carte, ca dovadă 
de amicia şi slima ce, îți păstrez ; — 
amicie pentru amicia ce mi-ai arătat iol- 

“deauna, şi stimă pentru necontestatele tale - 
“merite şi capacităţi, a 

S- 

>



PREFATA 
Ediţia 1842. 
  

“Precuvântarea în fruntea unei cărți este câte odată 

- foarte trebuincicasă; întâiu, pentrucă adaugă la numărul 

„ foilor (lucru, nu puțin tolositor pentru mulțemirea ochilor 

- şi pentru speculație), iar al deilea: pentrucă „antorul are aci. : 

„câmp deschis să vorbească cât va nolti de meritul său şi : 

i de nedestoinicia vrăjmaşilor. săi. Ori cum-va îi, îmi venişe 

dorința să fac şi eu o, precuvâniare; viând să dau cititori- E 

“ lor o înaltă idee de învățătura mea, hotărisen să înşir ca 

“înt“un pomelnic numele tuturor autorilor | morti sau. vii,. . 

creştini sau păzâni, pe cari i-am citit sau voiu să-i citesc, 
să puiu câtevă epigrale: latineşti, câțivă termini de himie,. 

şi cu ast chip să spariu pe acei care ar îndrăsni să mă ju- 

dece. Dar o idee rapidă mă făcu să-mi schimb hotărirea: 

mă gândii că o asemenea colecție nu poate sluji decât să - 

dovedească bozăția. neştiinței mele; că aş vorbi: în zadar 

de regulcle lui Aristot, când nu le păzesc, când el a scris 

bine şi eu cum vedeţi. Aşa, înfățişez fără formalități un 

“ amestec de poezii ;.0 parte din ele au fost incă odată tină- , 

rite şi criticate; cu-a doua ediție aştept oa doua critică. - 

In zadar strigă “unii că critica e primejdioasă, că 0- 

di moară talentele; dumneuei nu face. atâta rău: cât vor-s a



- tuită de patimă, şi interesul ce «ui a înşe 

„organe simtitoare, ca să pre 
“poet stă în plăcuta întipărire ce ne lasă 

“melodioase Sau aspre, -desluşite sau înc 

- bufi să-mi multemească duhul, inima 
cul felul la care se apleacă, 

» Dlăcut să fiu în pace cu toată lumea şi per 
tini Oameni suferă cu. muilțemire ca să le. 

: "meritul acesta nu e al mieu, ci al censurii 

ia a le privi cu disprețuirea ce merită ;. -a 

arate, şi nu văd ce nenorocire. ar îi de ar putea Să Su-: 
„ grume câtevă din acele duhuri lunatice care, plângându-se 

de -puțina înțelegere a veaculiii lor, se inchid în viitorie ca 
într'o cetățire- nepătrunsă şi aşteaptă acolo slava care îi: 
priveşte cu milă şi râde de dânşii. 

Dar, critica trebuie: să fie ertată; însă nu numai unora, 
ci de obşte; ru: acea care detaimă pe om, dar acea care 
“arată greşalele scrierii. O“ asemenea critică poate să în- 
-drepteze pe mulţi, poate să. formeze - “ gustul, Geniul. e ca 
toate” puterile lumești, care. adorm într:o „Oarbă încredin- . 
"tare, când nimeni-nu le arată adevărul. să nu credem însă 
că meritul unui autor se poate: cerceiă şi hotări numai de 
ucei de o meser ie cu dânsul; adese ori: pana lor este povă.- . 

ld ii îuce nedrepți. 
E; destul să aibă cinevaşi im duh firesc c 

(niască talentul. Meritul unui 

citirea poeziilor 
rul, chiar de nu vu şti resulele, tot poăte Spune. 

de a simțit mulțemire -Sari neplăcere, dacă ver. surile sânt 

sale, şi citite 

urcate, felurite sar 
condițiile, de' va is- 
şi urechea, potrivit 

ruonolone, Autorul a îndeplinit toate 

Eu niciodată am criticat po: “nimeni, pentrucă mi-q 

irucă prea pu-- 
urăți greşalele; 

esate asupră-mi, 
de bine voitoare, 

13 îi avut:filoso- | 
lăsă în pedeapsa 

iur de n am răspuns la personalităţile. adr. 

care nu m'a îngăduit; altfel, poute că n 

u 

Li 
SN 

evâ cultivat şi nişte RE
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cugetalui lor pe acei oameni care nu se răsinează de ni | 
nic, care şi-au minţit lor şi obştii, care mi-au făcut tot răul 
ce le-ă fost prin putință ŞI au dat scrierilor mele un dui 
vinovat ce nu l-au avut. Ruso *) zice că nu trebuie să 
Omorim un om, ca să-i dovedim' prin aceasta că mare 
dreptate la răul, ce, vorbeşte de noi; dar povața e lesne 

şi fapta anevoie; eu aş urima-o “Ducur 0S :cu acei care . 
ar critică poeziile mele, căci fără. Să fiu ca acei ipocriți, . 
care se zic ei însuşi cei mai păcătoşi înaintea” lui Dumne- 
Zeu, casă se mire lumea de modestia lor, tot CUNOSC ce- mi” 

lipseşte, de şi nur: “pociu face mai bine. 
Dar văd că fără să i voil, eră aproape să vă dau o.pre-. - 

cuvântare după toate formele: n norocire.. pentru cititori, că 
am prins de veste la vreme; altfel, le-aş îi făcut apologia . 
fieşcăria bucăți, i-aş fi: plinibat pe aşternutul văilor şi” pe , 
vâriul munților ; le- -aş îi, vorbit de. soare. şi de “lină, „de ze: 
fir şi de Hori; i-a fi “dus” să îacă cunoştinţă cu dovitoa- 
cele mele ca sti vadă „căt. sânt de nevinovate, şi i-aş îi lă- 
sat să scape din vizunii cu orice mijloc, vor şti. Acum" însă : 

„îi ert; dar, sfârşind, mulumesc prietenilor. miei, cari orbiți 
negreşit de prieteşug, îmi fac 0 vină că scriu aşi de pu- - 

“tin. Ei ar aved cuvânt să mă întrebe cun: lucrez şi atât, 
după toate nemulțemirile ce am suferit din pricina aplecă- 

rii inele. Cât pentru duhuri satirice, şi pentru toți acei: care 
judecă cu asprime şi privesc £r eşalele noustre cu telesco- 
„pul, "de imi: vor zice că şi cât am scris este prea “mult, le 
voiu răspunde că, chiar de aş îi vrut să-i mulțernesc şi să 
nu scriu nimica, aceasta mi- ar fi. „lost peste putință; că 9m . 
Di 

[. - 

1.. Ruso.== Jean Jacques Rousseau, !
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- avut datoria să fac” aceea ce. arh , putut; 'să pun şi eu o pia- 
tră cât de mică la zidirea obştească:; şi înstârşit că „poate 

„pilda mea nu va fi de bu nefolositoare pentr: alți tinen -- 
mai cu talerit decât mine, cari îşi țin scrierile lor ascunse 
ca nişte crime de stat şi socotesc viața. petrecuță în moli- 
ciune, ca cea mai. bună recomandaţie, pentru ei, în ziua de 

„astăzi, |



Câteva cuvinte în. loc de prefaţă 
“Ediţia 1847 și 1863. o 

— Pentru ce nu publici. scrierile dumitale, întrebai mai 

- deunăzi pe un bărbal de spirit şi do gust care ține ascunse 

în portofoliul. său mai multe manuscripte de poezii. : 

-- — M'am speriat, îmi răspunse, de când. um văzut atâția 

poeți... - 

_ Neegreşit, niciodată n TUL an avu: mai multă indestulare, 

ru zic de poezie, ci de versuri.. De unde. vine aceasta? 

Poate în parte din greşila: idee că arta poetului ar fi mai 

uşoară decât a prozatorului, după cum socotim 'cei - mai 

mulți atunci când. intrăm în cariera literilor cu toată încre- | A 

i derea juneței şi neexperienţei; poâte î însă asemenea dintr'o 

| lege înaltă care va ca poeții să îie cele  dintâiu insiru- | 

mente ale geniului noroadelor, când geniul acesta incepe să 

se deştepte, In adevăr armonia, având '0 atracție naturală 

pentru cei mai mulți oameni şi. versurile frumoase întipă- . 
„rindu- se cu lesnire în memorie, toți aceia care la începutul 

civilizaţiilor, simt:Sau cred a simți în sufletul lor' 0 scân- 

teie divină, aleg instrumentul acesta ca cel mai sigur spre 

a-şi răspândi. ideile lor. De aceea poezia e cea mai antică 

“artă a spiritului omenesc, de aceea legile popoarelor celor 

antice erau scrise în versuri; de aceea în ierarhia literelor



„“naţiei atâta trebuință. de ale rezonul 

„ desăvârşirea lipseşte, la rhulț 
“talentul, şi dacă liter 

„Stiu mai cu osebire toţi aceia care scriu şi pri 

10 

poezia are un ioc aşa de înait.. Ea face 'cea mai rtiare parte 
â gloriei nuțiilor; şi cele mai însemnate iapte, cele mai : 

„ înalte descoperiri au trebuință de ajutorul ei, ca. să poată 
» îrăi. Dar cu cât arta este mai frumoasă, atât este mun arie- * 

„- voie; cu cât sânt înai rari poelii care aui lăsat. niumele ior- 
la veacuri, atât mai numeroşi aceiu care s'au pierdut. în. - 
adâncul uitării. Fairnosul Beranger, puternicul liric al tim- 
pilor. moderni, poet popular cu uristocratice forihe şi unul 
diri capetele cele mai rezonabile ale Franciei, zice. că mull- 
te din cântecele sale. cele nici bau. costat două şi trei 
“săptămânii “de lucru; mărturisire. ce dovedeşte: câtă 
„Străşnicie trebuie” să. aducă un autor la compinerea scrie-. 
ilor sale; căci arta este aşa de întinsă şi variată, îrumo- 
sul are atâtea nuanţe delicate şi îugitive,. lrcrările imagie 

ii ca să poată ajunge 
au. strălucirea: adevd- 

înicât nu este de mirare duci 
i, cărora însă nu le lipseşte | 

atura noastră mai ales, a cărcia parte 

- inta lor, care este trumosul -ideal,. s 
rului, după cum zice Platon, 

„poetică nu- se compuneă. până în anii. din urmă decât. de "niste balade tradiționale, inspirații necultivute al e suferin- 

e dacă li- 

operă care 
l netăgăduit ; acelea Nut es. decât. în“ 
în limbile staturnicite, după cum o 

ii şi ale naturii sălbatice, nu este, zic, de mirar beratura noastră ra produs încă nici un cap de să. poată sluji de mode | 
literaturile formate şi 

n urmare cu- nosc influența ce ure limba. asupra Stihilui. „Ce pociu zice acum de poeziile 
- mai tipărit la Iaşi, 
bucurain atunci, 

. 
. A Ă . niele? O parte din ele s'au 

în anul 1842 şi detavorul de .care- mă 
a contribuit negreşil la primirea ce li s'a



"făcut, după cum sc întâmplă cu tot ce este poprit. Retipă- 

rindu-le. acum, am şters pe unele, am vrut să îndreptez pe 
“altele, şi am adăusat cătevă, între cari unele sujeturi Îs- 

torice de un interes național şi prin ur. mare şi mai putin e- 

gnist; căci eu sânt din numărul acelora. care cred că poe- 

zid, pe lângă neapărata. condiție de a “plăcea, condiție q 

existentei sale, este datoare să exprime trebuințele Socie- 

tății şi să deştepte, simtimente frumoase . şi nobile care... 

| înalță suiletul prin idei morale şi divine până în, viitorul 

nemăr ginit şi în anii cterni.- .? . o 

 „Sânt departe de a crede că am tratat aceste sujete. cu. 

tot interesul de care sânl pr imiloare. Dar o scriere este În 
totdeauna un mijloc. de a face ata. mai desăvâr șită şi eu 

voiu. fi cel dintâiu « a aplaudă pe acela care va face mai îi 

bine. Da i 

e
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1. ANUL 1840 ae AS 

Să stăpânim- durerea care “pe om supune, 
-. Să aştentăm în-paceal soartei ajutor; 

Căci cine ştie oare, şi "cinc îimi va Spune 
_Ce o aducă ziua și. anul viitor? 

y 

„Mâine, poimâne, poate, soarele fericirii 
se va arătă vesel-pe orizon senin: 
Binele ades vine pe urmele mâhnirii 
Şi 0 zâmbire dulce dup uri amar suspin”. 

Aşi zice “tot omul ce m viitor trăeşte, 
Aşă ziceă' odată copilăria. mea; . a 
Şi un an vine, trece ş'alt an îl mos teneste,. 
Si ce nădejdi dă unul, acelălalt le ia. 

Puţine- -aş vrea; iubite, “din zilele- -ii. pierdute, 
Zile ce “m vesnicie şi-iau repedele sbor;. : 
Puţine suvenire din ele.am plăcute: 
A fost numa “n durere varietatea lor! 

po. 

Dar pe tine, an tânăr, te văz cu mulțămire! 
Pe tine te doreşte 'tot neamul omenesc! 

“Şi eu sânt mică parte. din trista omenire, 
- Si-eu a ta sosire cu lumea o slăvesc! , -
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„* Când -se născ copilul ce s'așteptă -să vie 
Ca să ridice iarăşi pe omul cel căzut: 

“Un bătrân îl luă m brate; strigând cu bucurie: 
„Sloboade-mă, stăpâne, fiindcă” l-am văzut!“ 

„_Astiel drepții ar zice, de ar vedeă 'mplinite 
„» Câte într'al tău nume ne-sânt făgăduite, 

„ O- an; prezis atâta, măreț reformator! 

„Incepi, prefă, răstoarnă: si îmbunătățează, 
Arată semn acelor ce nu voesc să crează; 
Ado îără zăbavă o turmă s'un păstor. - 
e e e eee ge 

A lumii temelie se miscă, 'se'.clăteste, Sa Vechile-i instituții se şterg, sau ruginit: 
Un duh fierbe în lume, şi omul ce gândește 
Aleargă către tine, căci vremea a sosit! | 

Ici, umbre de noroade le'vezi ocârmuite . 
De umbra. unor pravili călcate, siluite -. - 
De alte mai mici umbre, neîhsemnați pitici. * Oricare simtimente înalte, generoase, - E 
Ne par ca nişte basme de povestit frumoase, . : 
Şi tot entuziasmul isvor de idei mici. 

Politica adâpcă stă în fanfăronadă, . 
„Şi stiința vieţii în egoism cumplit; .. .  D'a omului mărire, nimic nu dă dovadă. Si numai despotismul e. bine întărit. 

An nou! Astept niinunea-ti ca o cere Dacă însă păstorul ce tu ni l-ai alege Va îi tot ca păstorii de care-avem: destui, '.- Atunci. „+. lasă în starea:i bătrâna tiranie.! - „pa darurile tale, eu nu simt bucurie, 
„De "mbunătăţiri rele, cât yrei sântem sătui,  -: : 

1.. Deşi în ed. 1463, care ne "serveşte 'de .bază,. se află -evi , d forma croism „este evident o croare,de tipar ; am; restituiţ forma egoism din ed..1842. 

ască. lege: | : 
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Ce bine: vă aduce, 0 astfel de: schimbare? : 

-Si ce imai rău ar îace :0 stea, un comet “riiăre, 

Care să aiză globul ş'ai lui locuitori! A 

Ce pasă bietei turme, în veci nenorocită; N | 

Să ştie de ce mână vă îi. măcelărită, 

Şi dacă are. „unul. saui răulti apăsători? A 
— 

- Eu nu îti ceiu în parte nimica pentru mine: 

- Soaita-mi . cu a mulțimii . aş .vrea să 0 unesc; | 

Dacă numai asupră-mi nu poți aduci vrun bine: 

Eu râz d'a mea durere! si o despreuese. ” | 

După suferiri multe,- inima se “mpietreşte; | 

Lantul ce "n veci ne-apasă uităm cât e de greu; 

"- Răul se face fire, simțirea amorteşte; 

Și trăesc. în durere ca. n  eleinenul mieu: 

Dar aş vrea să văz! ziua pământului. vestită 

Şi să respir un aer mai liber, mai! curat; -. 

„. Să: pierz-ideea tristă de “veacuri întărită, o 

Că” lumea, mostenire despoților s'a dati 
CL ! 

nr
. 

Atunci, i data Thea: frunte palid, obosită, | 
Dacă a mea privire s'o întoarce, spre mormânt; o 
Dac'-a vieţi-mi triste făclie osândită ... ... 
S'o 'mtunecă, s ar stinge d'al patimilor vânt, 

„Pe aripele morții celei” "mântuitoare, 
„ Voiu părăsi locasul unde-am- nădăiduit; 

Voiu lăsă fericirea aceluia ce-o are, | 
„Şi a mea suvenire „acelor, ce-am iubit. RI 

Publicată. întâiu în. „Dacia literară“ revistă din laşi Nr. pe Maiu — 

lunte 1840 pg. 444. 

e 
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5: ARECUTUL. 5 
La mânăstirea Dealului. 

Precum o sentinelă,. pe deatul depărtat 

Domneşte mânăstirea; şi zidu-i cel înalt 

Se 'ntinde împreiuru-i, pustiu si învechit, 

De edera bătrână, de muşchi acoperit. 

Acolo au' odihna, locas adânc, tăcut, 

___ Eroi ce mai 'mainte mult.sgomot au făcut. 

“Un cap îi prezidează.? Şi dacă s'o 'ntâmplă, 

Cu vremea; România s'ardice îruntea sa, 

P'a Dâmboviței vale ostiri de s'or.ivi, . 

- Ai. luptelor cumplite: părtaşi, ei vor mai îi. 

Eu, în copilărie, iubiam să mă opresc 
Pe murii mânăstirii, şi 'n vale să privesc. 

 Măreţul Turn, trist 'martur l-al nostru trist: apus 

Ş'a cărui origine în secoli sa răpus; 

Turnul din care-odată - bărbaţii renumiţi 
Vedeau române taberi pe câmpi nemărginiți: 
In preaimă-i e cetatea. Ai-ei locuitori 

„Roina-i azi cu fală arăt la călători; 
Precuni atâți nevrednici, trăind în moliciuni, 

Se laud cu: mari apte făcute de străbuni, 

| „Dar pentru ce orașul atât. de strălucite Si 
„Acum între oraşe e cel mai umilit? 
Ce voe prea înaltă, ce lege .porunci, 

Căderea de-o potrivă cu înălțarea-a îi? 

E o îatală soartă? sau pe acest pământ 

  

1. Pe când scriam aceste versuri, reînnoirea “monument el - 
puse încă. (Nota autorului) or nu înce 

2. Capul lui Mihaiu Viteazul, (Nota autorului). . 
3. Turnul Curţii: Domnești. (Nota autorului). . | 

"4 Târgovişte. . : Sa



iu 

Lăsă urraele 'sale blestemul unui: Sfânt? i. . 
Dacă însă o' tară, un ineam,:ar îi. “dator, ii!:: | 
Când au greşit 'despoţii;: neleginirea lor AR 

A o plăti; atuncea,: oraşul osândit .; aia și 

- Si numele-i din lume de mult ar îi! pierit ș- 

Căci mii de glasuri stinse'-d'al tiraniei fier. 

In strigări dureroase s'au 'înăltat la:cer; . *. 
Căci ploi ce în torente de veacuri: s'au visat _ 

Sângele dupe pietre încă' tiu 'l-au spălat. : tu i 

Ori cum vă, îi, mi- -e scumpă. i Cetatea ce ce» a domnit, 

"O iubesc, căci e; tristă şi căci a suferit; 

Şi, precum anticarul, la patima-i Supus,: 

Culege vechea-aramă ce .nu,:mai,are curs,. 

Aşă în a mea râvnă, “pe locul: părintesc,, - 
Fiu al astor:ruine, țărâna .lor slăvesc.........,., -- 
incă mi-aduc: aminte;, de., groaza ce. simţiam ; DT 

Când la apusul zilei scheletul: lor priviara. 

„P'aici“, ziceau bătrânii, o boltă arătând, 

„Intră o' jună Doamnă; frumoasă si fugând:! 

„De cetele tartare, când ele-acest palat, 

;„Lipsind oştirea noastră, în, treacăt au prădat.” 
pppestera, ce se 'ntinde departe șub pământ,- 
eg rin drumuri rătăcite. în' loc necunoscut 

Sa „Işi are răsuflarea: în sânul ei găseşti 
Q „Averi nenumărate, comorile domneșii; 

33 „ln preajmă-le ard focuri, căci ele se; păzesc, v. 
„De iesme, tauri. negri ce ” iadul locu: 30; E 

„Si când vr'un, om, aproane, a, merizo-a cutezat, ; 
„El la lumina. zilei. nu s a. mai arățat“, 

  

, . 
pie . 

  

î. Sfântul Nifon, are se zice că a ble: temat pe Radu a IV-lea. 
(Nota aut)! îi tt at iati 

2. Tradiţie. (Nota autorului.) * LAUD a cae tu m 
3. In ed. 1863 este ca.. Am; restituit: forma dia ed.: 1847: ce; fiindcă 

eră evident aci o „eroare de „tipar, NI | 

Gr. Alexandrescu — Poezii 

pi 

î
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Astfel ziceau, si timpul un pas a mai făcut. 

Şi chiar acele iesme azilul şi-au pierdut! 

Tot e tăcut şi'jalnic, însă, asa cum. eşti, : 

Singură porți povara măririi româneşti, .. ,. 

„_- Wârgoviste.căzută! Poetul întristat - 

di „=  Colore. variate în-sânu-ti a aflat; SN 

| po Răsboinicul,  modeluri;. si, dac'am ascultă E 

- Ceeace în favoru-ţi reclamă . slava ta, 

_A viteiilor umbră d'am şti să o cinstim, 

 Vrednici de libertate noi am puteâ să îim. 

“Am află dela dânşii ce jertie trebuesc, : | 

„Prin câtă energie naţii : se mântuesc. 

A! îacă provedința. ca “altul simtiment 

Ce 'nchină viteiiei “mărctul “monument, 

Ce-alege pe : nălțime al nemuririi loc, - 

-Să fie: nouă cârmă, coloana. cea dâ' îoc 

Coloana ce odată! din țara de exil... 

Rat „Pe calea mântuirii duceă pe: Israil! - i 
=
 

P
O
 

de
 

-
 „Publicată. întâiu în: volumul „Suvenire şi impresii, Bucureşti, 1847. 
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"La Cozia, 
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Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate, i 
Către țărmul din potrivă se întind, se prelungesc 

Ş'ale valurilor mândre generații spumegate 

„Pdul vechiu al mânăstirii - în, cadență îl izbesc. . , | - 
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Dintre o peşteră, an râpă, noaptea ese, mă "mpresoară: 
Depe muche, depe stâncă, chipuri: negre se cobor; . 

+ Muschiul zidului se mişcă... .p'între iarbă se , strecoară 
O  suilare, care trece ca prin vine un fior. - ee
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Este ora năluciii: “ua mormânt. se desveleste, | 

0 fantomă 'ncoronată. din el ese... o zăresc...: | 

Ese..., vine către tărmuri... „ stă... în preajma ei. priveste: 

Râul înapoi se trage... „ munţii vâriul îşi i elătese, 

Ascult ați...! marea fantomă face semn.. „dă o poruncă... 

 Oştiri, taberi fără număr împreiuru-i înviez..: - 

Glasul ei se 'ntinde, creşte, repetat din stâncă : n. stâncă, 

Transilvania l-aude,. Ungurii se înarmez. 

Oltule, care-ai fost martor viteiiilor trecute: :. 
„Si puternici legioane p'a ta margine-ai, privit, . -- _ 

"Virtuţi mari, fapte cumplite, îţi sânt. ţie” cunoscute, - 
Cine oar' poate-să fie omul care te-a mgrozit? 

Este el,-cum îl arată sabia lui și armura, * a Ra 

Cavaler de ai credinţei, sau al Tibrului stăpân, 

„Traian, gloria Romei ce se luptă cu natura? =. 1 - 
" Urias e al Daciei, sau.e Mircea cel bătrân? ” . :. 

| Mircea!" îmi răspunde dealul; „Mircea“ Oltul 
! „repetează;. 

Acest sinet, acest nume, " valurile-l primesc, ? | 
Unul altuia: îl spune, Dunărea se 'nştiinţează, .. i 
Ş'ale ei spumate unde. „către mare îl pornesc., N 

“safutare, umbră jeche! priimeşte închinăciune 

Dela fii ai i României, ;care tu o ai cinstit. - A 

Noi venim, mirarea noastră la: mormântu-ți a: „depune: Ea 

, Veacurile ce mghit neamuri al tău nume l- -au hrăpit. 

1. In biserica dela Cozia, Mircea este zugrăvit î în costum da Cru .. 

ciat, (Nota aut.) 
„2. Pa .rialul drept.al. Oltului se veds drumul făcut: de Tiaian, 
(Nota autorului). ÎN : | - 

3. Am adoptst forma cu, doi i, căci aşa se  itsește î în toate. poeziile 
lui Alexandrescu din epoca; at seasta, “Aseinenea mai jos în pri:nul vers 
al strofei următoare, ... ba sa Te 

! +
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Râvna-ti fu ncobosită îndelunga ta silință: 
Până P'adânci bătrânete pe Români îmbărbătaşi: 
Insă, vai! wa 'ertat soarta să 'ncununi a ta dorinţă, 

„ Şi-al tău nume moştenire libertății să îl lași. 

Dar cu SIabele- ti, miiloace faptele-ti sânt de mirare: 

Pricina, nu rezultatul, laude ji-a câştigat; 

 Intreprinderea-ti îu dreaptă, a fost nobilă şi mare; 

De aceea al tău nume va fi scump şi nepfătat. 

Ta acel locaş de pcatră, drum ce duce la vecie, 
Unde tu te gândeşti, poate, la norodul ce-ai iubit, 

Câtă ai simțit! plăcere când.a lui Mihaiu soție? - 

A venit să-ți povestească fapte: ce l-au strălucit! 

Noi citira luptele voastre, cum privim vechea armură 

“ Ce.un uriaş odată în războaie a purtat; 

Creutatea ei ne-apasă” trece. slaba- ne măsură, | 

Ne 'ndoim dac' aşa oameni întru adevăr au stat. 
[th vie NE .. ee sd n. | te. VII , . ! 2 - . 

“Au trecut timnii aceia, timpi de fapte . strălucite, 

"Insă triste şi amare; legi, n năravuri “se 'mdulcesc; . 
“Prin Ştiinţe " şi prin arte, națiile înîrăţite 

In gândire şi în pace drumul soriei găsesc. 
MI . - - 

4 

Căci războiul e biciu. groaznic, care moartea: îl uneste, 
Şi ai.lui sângeraţi dafini naţiile îi plătesc; 

E a cerului urgie, .este. foc care topește: . 

Crângurile înflorite, păduri; care îl hrănesc. 

1. In ed. 1863 lipseşte din greșală- să; l-am restituit după ed 1847. 
"2. Doamna Florica, soția lui'Mihai, este îngropată în acelaşi mormânt 

cu Mircea, după cum arată inscripția depe piatră. (Nota. autorului) 
3. Deşi ed. 1853 esta apucă, am restituit cuvântul apasă; i după ed. 

1847, căci celălalt este evident o eroare de tipar.
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Dar a nopții neagră mantă peste dealuri se.  xtește, 

“La apus se adun norii, se întind ca un veşmânt; 

Peste unde şi m tărie întunerecul domneşte: - 

„Tot e e groază si tăcere. .. umbra intră” în mormânt. 

Lumea” e în asteptare... tiuehurile : cele altei, 

- Ga fantome de inari secoli pe eroii lor jelesc; 

Şi- ale valurilor mândre generații spumegate 

Zidul vechiu al mânăstirii în cadență îl izbesc. 

„“Mulie 18:12] Publicată întâiu în „Propăşirea“ 1ași, 1814, pe: 136. 

, 

Ja ASĂ RITUL UNT, „ 
o La: Tismana, e : 

(. A ÎN a aa Mt 

N 2 , 

Decât în “irumoasa noapte. ud plăpânda-i lină rază 

A copilei. dulce frunte cu vii umbre coloră, 

O privelişte c'aceea, ochi-mi: mau putut să vază,., 

Lum'aşa încântătoare, n'am avut. a. admiră. + pr 

si întâiu,-c ca o “stelută, câ i făclie depărtată, 

Ce drumetul o aprinde în pustiuri rătăcind, 

In a brazilor desime, îni pădurea 'ntunecată, 

P'între frunzele clătite,. am zărit 0 licurind.: 

Apoi tainiicete-i -i râze, dand. pieziş pe'o zidire, 

Ce pe muche 'se ridică, locaş trist, nelocuit, : 

Mângâie a ei ruină cu o pâlidă zâmbire, | 

Ca un vis ce se strecoară, înțr' un suflet pustiit, 

„. ., . p. 
! t . asepes si 

pe 

Apoi, glob rabinos, noptii dând mişcare! şi viaţă, 

Se "nălță, şi din preiuru-i dese umbre: depărtând, 

P'ale- stejarilor vâriuri, piramide de verdeață, ... 

Se opri; apoi, privirea-i. peste. lunie aruncând, 

  

va
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Lumină adânci prăpăstii, mânăstirea învechită, - 
“Feodală cetăţue, ce, de turnuri ocolită, i 
Ce de lună colorată şi privită: de departe, : -.. a 

" Păreă unul din acele Osianice: palate, af 

Unde geniuri, fantome, cu urgie se. izbesc:.. 
Si pustiul fără margini, şi cărarea rătăcită, .: 

„Stâncă, peşteră adâncă, în vechime locuită 
De al muntălui Sfânt pusnic, ce sărmanii: îl iubesc. 

A 4 

“ Erau dulci acele ore. de. estaz şi, de gândire... 

Soantele, adânci murmure ce iau viată în pustii, 
A mormintelor! tăcere ce domniă în mânăstire, 
Loc de sgomot altă dată, de politici, vilei. 

Noaptea, totul astei scene colosale da mărire, 
- Două nobile instincte cu putere deșteptă: _ 
Unu-, a. cerului credinţă; altu-, a patriei iubire, -- 

- Ceo dată” n aste locuri pe strămoşi î îi însuflă. 

Munţii noștri. -au fost adesea scump azil de libertate, 
Si din vâriul lor, Românii, torent iute furios, : . 
S'aruncau; multimi barbare pentru pradă adunate, 
Lei sosind, erau la fază, ca” un „cerb rănit, îricos. 

. - o. - ii . e A SD .. . . . 9. . . o. po. |. | 1... h:. . |. ci. 

Cu trutie. Riga ungur către țară "naintează: *. 
Sânt plini munţii de oştire, sună zalele de fier; ' 
Pintenii lucesc; la lună, săbiile. 'scânteiază; . 
Basarab încheie pacea cum vrăimașii lui o cer? 

Dar Românii nu vor pacea, nu vor trista umilință 
„Ce asupră-le aduce un necinstitor tractat: i 
„Ura lor e ne "mpăcată; în a lor. crudă. dorință . 
Cuprind munţii, închid drumul „Ungurului , spăimântat, - 

  

1. Carol 1, regele Ungariei, la 1330, Goa autorul), 2 loan Basarab, (Nota” autorului) : 
j r. . h



Astfel e atunci omorul, cât ostașul încetează. 
Obosit, şi Riga singur cu puțini scapă fugând; 
Strălucitele-i vesminte le aruncă el de groază; 

Plânge, şi în a sa fară se întoarce! blestemând.: 
ze 

Niciodată, astă lună, ce înnoată în “tărie N E: 

„Ca îanal purtat de valuri pe.a mărilor: câmpie, 
“Mai mult număr de cadavre de atunci n'a luminat, 
„Niciodată, mândrul. vultur ce'n văzduh se cumpăneşte, 
Acel domn al atmosferei, ce un veac întreg trăeste, . 
de o prad'aşa bogată încă nu s'a ondestulat, ! 

"se găs sesc Ş'acum pe râpe bucăţi de armuri. zărsbite: 
Am văzut înşine pinteni de rugină 'putreziţi,.: 

Şi p'al războiului munte, monstruoasele morminte, 
Unde şefii ungurimii zac cu toții grămăditi... | 

| Dar Românii, fii ai celor cen vechime. se luptară, 
Cu sudori adăp pământul, câştig hrana în dureri; 
Sânt plăgari; şi alte nume, oameni noi se înălțară,: 
Oameni ne nseranaţi şi mândri de „Vechimea. lor. de eri. 

   
    

   
Streini prinți ce ne- apăsără,: au dat lor drept: mângâiere 

“ Averi, cinsti, care odată se împărțiau drept: răsplătiri; . 
Monopol îac azi de drepturi; în a lor scurtă vedere 
Propăşirii. neînvinse pun ei dese "mpotriviri. pi 

Nu-i asa legea nâturii, nu-i asa a țării lege; DI e 
“Ca tot ce nu'e la locu-i va cădeă trufia lor; a 
Al sudorilor. streine rod ei: nu-l vor mai culege; 
Va îi mare tot Românul tării lui folositor.” e n 

Cugetări adâne ascunse, idei drepte. şi înalte „. 
Ce în inimele-alese ura lor le apăsă LE | 
Vor vedeă lumina zilei; şi. în formă de, mari fapte a 
Subt privirea provedintei,. lumii se vor. arătă. 

[Iulie 1842]. Publicată întâiu în. volumul. „Suvenire şi impresii“ 
Bucuresti 1847:



Ja MORMINTELE. 
: „La „Drăgăşani + 

Când vizitam odată locasurile sfinte, | 

Măreţe suvenire din vremi ce-au încetat, 

Eu mă oprii pe valea bogată în .morminte, 

Unde atâti războinici ai Greciei .slăvite : 

5 Strigarea libertății: întâiu au. înălțat. 

Ziua de mult trecuse; natura: obosită 

Se odihniă + nici zgomot, nici cel mai uşor vânt, 

Nimic viu; eram singur în "lumea: adormită, 

"Si stelele d'asupra pe. lunca părăsită... 

Când din robie scapă un neam împovărat. 

Luciau ca nişte cangeli aprinse pun mormânt. 

Din. vreme n vreme numai de dincolo de dealuri 

Păreă c'auz, un. sunet, un uet depărtat, 

Ca glasul unei ape ce 'mneacă-ale maluri 
Sau ca ale mulțimii întărâtate valuri, 

“Si ochi-mi s'ațintară pe semnul mântuinței, - 

Ce singur se. înalță în locul de suspin; 

„Protector al durerii, nădeide-a suferinţei, 

Labarum vechiu. al luptei, simbol al biruintei, 
Prin care-a 'nvins. barbarii creştinul Constantin. 

Şi mă gândiam l'aceia ce umbra i- nvăleşte,. 

La Grecia moder | ce ei au sprijinit; 
Căci iertia pentru nații la. cer. se priimeşte,; 
Căci sângele de. mar tiri e plantă ce rodeşste: ! 
Curând, târziu, odată, dar însă nelipsit. 

Precum cei "diîntâi preoţi ce crucea o. purtară 
-Din peşteri, din pustiuri, săraci, desprețuiti, 
In circ; amfiieatruri, puterea înîruntară, 
Pe purpura romană credinţa aşezară 
Şi ? nvinseră pe idoli în Capitol slăviţi;



1 

Aşa, sângele- acelor ce-aicea . se. erttiră 

Născii p'ai “libertății -vestiti răsbunători.: 

Parnasul şi Olimpul cu fală -se priviră, 

Când flotele barbare zdrobite le zăriră 

„Şi îlacăra din ele suindu-se la nori. 

Sâat' mari cum Îu robia subt limpedele-i cer, 

Şi lupta şi izbânda a: Greciei frumoase, a 

lar Botari, Miauli, colosuri fioroase, că 

se par ca. semizeii eroi ai lui Omer. 

.
 

z 

A! dacia ta ieată de me admirată, 

- Când nației gemânde venisesi aiutor, 

7 

De asnre-le ursite nu ar îi fost curmată, 

D'ai îi văzut tu ziua în ceruri însemnată, 

„Arold al desnădeidei, sălbatec 'cătător, 

O nouă epopee, 9 Oe strălucită, 

Creştină Iliadă pământu- ar îi "ncântat. 

„Ca trâmbita "vietii de suflet presimtită, 

Puternica ta: Jiră, de mâna- -i pipăită, 

A veacurilor stinse „cenuşă-ar îi „mișcat. 

Pământul țării noastre e azi adăpostire . 

L?a Grecilor tărână: iar agonia lor Ai 

"Cu jale a văzut-o a Oltului oştire 

Și semne de îrăţie, dovadă de iubire „-, 

„Le-a dat ea. îndestule în ziua de Omor. 

" Căci nu gândiţi, o umbre, ni eta | 

Că locul morţii voastre. e luptelor. strein.: 

“Oştirile creştine . de cruce însuilate .. 

Adesea se văzură aici împreunate 

Subt Uniad Românul, sub Matiaș Corvin," 

Ia 

» Sânt vrednici de vechimea diri veacuri tabuloase, |



Si cât ura robiei, a patriei iubire... 
“In-limbi deosebite, se vor numi virtuţi; :- 2 
Cât vor numără Grecii, între vestite:zile, .- 

“Ziua când Leonida căzii la Termopile, 
Şi cât va purtă Oltul, diădema-i de munţi, - 

Voi: veți trăi: căci vouă Grecia e datoare: 
Căci voi aţi dat semnalul la -libertatea sa: 
Şi 'n vremi de suferință, în vremi de apăsare, 
Nădejde şi credință, virtuţi mântuitoare, - 
A voastră suvenire ades va deșteptă. 

[Iulie 1842]. Publicată întâiu î în, volumul  pSuvenire şi impresii“, Bu- 
cureşti, 1847, aaa 

i _6..0 IMPRESIE! 
„ Dedicată oștirii Române. 22 Aprilie 18462. . 

Putini erau la număr ostașii României,, 
Dar când ale lor cete pe luciul câmpiei . 
Semeț înaintară-cu pas răsunător, Ma 
Din 'suliţe, din coifuri, din armele albite, 

- Când soarele în unde, în raze aurite, . O 7 
„Lumina îşi răsîrânse 'pe steagul tricolor; ” 

"Când caii, repezi, ageri, cu coame răsfirate, 
Cu nările aprinse, cu gurile spumate, | 

Muşcând 'de neastâmpăr Zăbala ce-i țineă, 
Izbind sub ei pământul şi resuflând omorul, 
La sunete de luptă pe câmp îsi luau sborul, îi 
Ca vulturi ce în aer o > pradă ar Vedea; 

1. În revista în care s'a- publicat 
“are la fine o strofă în plus, suprimat 

2. Zi în care a avut loc o'revistă 
Prințului: M. Sturdza, 

pentru prima dată: această poezie 
i de autorcânda tipărit-o în volum. 
ă militară, făcută cu ocazia vizitei 

Domnul Moldovei, (Ed: Gârleanu



, 

„) 

u 

Şi când auzii glasul aramei tunătoare, 
Şi când văzuli silitra de fulger purtătoare, -. .:: 
Câmpia, atmosfera: de 'îum întunecând, .. .::::: 

lar printre îum, 'prin ceaţă, egretele-albicioase 
Mişcându-se departe, ca umbre îiioroase, '-. 
Ce ies din intuneric:o crimă-amerinţând; 

Electrică scântee simţii... şi bucuria, 
Din inimă pe chipu-mi suită ca mânia, a 
Pe îruntea--mi se aprinse, în ochi-ini străluci; - 

Sub pasurile mele. simţii arzând, pământul, .. 

Şi vechea strălucire cu sxomotul, cu vântul, 

liuzii'mi bogate cu îală se; ivi, 

A! unde e: acunia puternica mărire 

Din vremea, când-a ţării eroică oştire... 
- În. lupte uriaşe Buzeştii comandă; 

Când vulturul Daciei cu îruntea ncoronată -. 

Şi duhul răsbunării cu manta-i: sângerată . ii : 

Da semnul biruinţei și calea ne- arătă!. 

Călugăreni încă păstrează pomenirea 
Vitejilor ce 'n valea-i ailară nemurirea, | 

„Al faptelor de cinste preţ veşnic, “meritat; 

lar praful ce acolo'de. vânturi viscoloâse - 
In aer se ridică, e pulbere. “de oase, '! 

Ce tabere. duşimane î ÎN. treacăt au lăsat. 

Spun c că, în urma luptei, în Asia bogată; iti 
Dacă Maometanii vedeau câte odată 

Un armăsar ce 'n preajmă-i cătă el storăind, ' 

Coprinşi d'adâncă spaimă, ziceau cu 'mfiorare! . * 
Că el a văzut umbra acea îngrozitoare 
A lui Mihaiu Viteazul asupră-le viind.
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. 9... .. . . . . . ._ . e . .. . : . .. 

Aşă erau odată, Românii; dar unirea 
Ce le hrăniă curajul, ce le 'nsuflă mărirea, | 

Cu,.vechea simplitate din inimi a lipsit; 

A patriei iubire, obiect de ironie, : ! 

In veci este pe. buza acelui care ştie LT 
Cu numele-i se tragă norodul amăgit. - 

-“Aşă în proaste: capişti, care .treceau de sfinte, . 
Al idolilor :pre ot, cu: magice cuvinte, 

- Mulţimii - adunate oracole. 'mpărţiă: . 
“Oracole: viclene, 

“De înțeles lipsi 
„Şi "n care neşti 

“de interes. dictate, i 

te, de patimi explicate, 
iința neincetat credeă. ! 

„Dar tot se află încă virtuţi, şi viitorul 
In ele se încrede, aşteaptă ajutorul 
Ce îl aduc la naţii: bărbaţi mântuitoii;::-.: + 
Insuşi Domnul naturii! zisese 'altă dață -. - z 
Că, pentr'un drept, el iartă Gomora: vinovătă: 
Dreptatea şi Virtutea în ceruri 'sânt Surori.: 

A 
a... spui E i 

lar voi, războinici: tineri, drage bătălioaine,/ îi Ii » Fiice ale-acelor vestite legioane i 
Care. între pop oare un nunie ne-au lăsat;! 

Voi, Căror:acest nume. e dat el 'în “păstrare, 
Cu cinste. veţi răspunde. Pa ' “patriei chemare, "Când vechiul nostru. sânge nu poate îi schimbat, 
Publicată întâiu. În 

din 27 Maiu 1846, 

„Foaia pentru minițee, 

Ca AI IER a ie .! 

t-
 

„revistă din Braşov. No. 
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1 RUGĂCIUNEA, 

Al totului părinte, tu a "cărui: vointă, a 

“La lumi nenfiinţate ai. + dăruit ființă, - 

" “Stăpâne creator! ă N 

Putere fără margini, izvor de! Veshicie, ae 

Al căruia sfânt nume, pământul” nu îl ştie, ” o 

„Nici omul muritor! pi a 

i „ 

i „dit 

DS 

Dacă la. cer: s'aude glasul tăpturii tale, , 

Fă ca în totdeauna pe a virtuții cale - Îi 

Să merg nestrămutat:ii: i ti aa pa 

Când soarta mă apasă, Cuni:şi când. îmi zâmbeste, 

Când veselă m” ajută, când aspră mă goneşte, E 

„Să pociu îi neschimbat. 

Mândria m. fericire să nu "mă “stăpânească, i 

“Mâhnirea în restriște să nu mă milească: IRI 

Dreptatea să o ştiu. . DRE 
Conştiinţa să-mi îie+ cereasca ta povată, i Ra 

Prin ea, tu mă 'ndreptează' si, când „greşesc, mă nvată - 

Cum trebue să îiu.. Da aaa 

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

„Să nu am Dumnezeu. ii pr 
La oameni adevărul să-l spuiu fără siială; . , AI IE 

De cel ce râu imi face; de. cela ce-mă nsală ia 

Să nu. îmi răzbun eu. -. 

aaa 2 

ce ai 

Şi fă ca totd'auna al mieu suflet să vază - -.. - 
Lumina așteptată, a nemuririi rază, A | 

Dincolo de mormânt, 
Acolo, unde viața cea vesnică zâmbeşte 

„_Sărmanului acela? ce 'n viață pătimeşte 

Gonit p'acest pământ. . 

. 

1. Acord prin atracţiune în loc de a. A E 

2, Acela în loc de aceluia, :



Ştiu cum că lumea noastră, între zlobur'le * multe 

Ce sânt pentru mărirea-ţi cu un cuvânt făcute : 

După.un veşnic plan, 

| Nimica înainte-ți nu poate să 'se crează, 
C'aşa de puţin este, ş'atâta însemnează 
Un val în Ocean. . 

Cunosc cu toate-acestea şi văz cu 'ncredinţare, 

Că "m fapta cea mai mică şin. lucrul cel mai mare 
De o potrivă eşti, +. .. a 

Că la a ta dreptate nu este părtinire; i 

„Că, îngriieşti de toate, că. fără osebire N 

Ş'asupra mea: privesti Ru 

“Cu tunetul din. ceruri, tu ocolești pămaitul, 
« “Iniloreşti cu natura si răcoreşti cu vântul: n 

Eşti viata. ce ni-ai dat. | a 
„ Ascultă dar, stăpâne, supusa rugăciune, .. - 
„Ce sufletul o 'nalță, ce: inima depune 
La tronu-ti ne'ncetat.. 

sa 

Până n ceasul. din î urmă, amorul. tău. să-mi fie 
Comoară: de. nădejde, de: dulce bucurie, i 

Izvor de îericiri; | ” 
| El singur să-mi: stea îaţă în acele minute. 

„Când planuri viitoare şi. amăgiri trecute. 
Se şterg ca năluciri.. ui ” 

1 

Publicată întâiu în ediţiunea Poezii Bucirst 1835. 

. 
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1. Sincopă “în loc de eloburte, după vorbirea - opulară ce ine bisercile, biserca, pop lară care zice 
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8. UOIGAŞUL, FARĂ Vor. 

-O temnit” adâncă. îmi- e Tocuiuta: ID PNI Sa DA 

Prin dese, prin negre zăbrele de fier: ai 

"O rază pierdută, îmi spune, ființa | 

Cerescului soare, seninului” cer. 
3 a 

Şi îrigul mă i nehiată; e umed pământul; 

De ziduri, de lanţuri; eu sânt ocolit:. 

Aici, suferința aşteaptă, mormântul 
Căci legile lumii aşă au. voit. 

Adus ca o crudă, sălbatecă fiară, IE 
I/a temnitei poartă: nădejde-am lăsat, " 
Şi simt chinuire atât mai amară, *. .- (Di 
Cu cât a mea soartă cu mam, meritat....., 

O noapte fatală! o noapte cumplită! -i 
Pe patu-mi de trudă dormiam obosit. Să 

- Eră despre ziuă;. sotia-mi iubită . SIRE | 
Ședea lângă mine.. un vis, vis curiplitt a 

Văzui: în bătrâne: păduri depărtate -, 
Păreâ că mă aflu; eram călător," Mia 

„Dar calea pierdusem; pe ramuri uscate e 
Cântă cucuveaua cu glas cobitor..: n. 

sii „ti 

Copacii, ! în preajmă-rai, păreă. că. "mviează; Dă 

Din toată tulpina un geamăt.esâ: pr i 
„ Flămândă, cumplită, vedeam, că-mi urmează ă 
O ceată turbată de lupi, ce, urlă. . DE 

1. Sujetul acestei poezii - este. o: întâmplare adevărată. - Osânditui 
socotesc că: trăește încă, şi nu e mai mult de patru ani de când. sa 
judecat. pricina Ia tribunaluri, unde el mărturisind fapta, căuta a se: 

desvinovăți prin povestirea. nenorocosului vis. Dar. judecătorii, temân-: 

" du-se ca nu cumva îndnrarea. către acesta să insufle şi altora. dorința 
de a visa, au aplicat pravila, care ni cuprinde nimic despre' vise, căci 

pravila criminală, după cum știm, e încă” nedesăvârșită. (Nota autorulu). 
4 e



Şi eu fugiam: iute, fugiam cu grăbire, 

Dar locul sub mine de sânge 'nchegat 

Silinte'mi zadarnici puneă "mpotrivire; 

D'o rece sudoare eram inundat... - TI 

Suilă un vânt iute, şi luna "'ngrozită 

In spațiuri vesnici treceă alergând, 
"* Cu stinsete-i: raze, cu. fata-i. pălită: 

Intinse. pustiuri abiă luminând. 

Apoi, deodată în nori se ascunse, 
Şi lipsa-ei dete cuinplitul semnal; 
In spaima nespuză ce-atunci mă pătrunse 
Văzui trecând moartea pe; palidu- -i cal. 

Schelet d'altă Hume, cu forme cumplite; 

--Râni: nd, către mine priviă neclintit:. 

in mâna-i uscată, în unghi ascutite . PE 

Țineă o femee... Din capu-i zdrobit Ia 

Muscă câte- -odată, muscă cu turbare, 
Şi creeri, şi oase din gură-i cădeă. 
„Uimit rămăsesem: la: orice miscare INI AIE ae 
Păreă că ea rupe din inimă mea. . i. i, i 

Dar “ceata de iarg. o Văz. mă soseşte, c. 
Ferbintea-i suilare acum o simţii..; | : e 
Mă plec, cat'şi mâna-mi grea peatră: ntâlrieşte, 
Curaj deznădejdea îmi dă; şi... izbii. ia 

Un tipăt Saude... ş: 'eu. saiu în picioare 
„ Din somnu-mi de groază atunci deşteptat: 

Sotia-mi lipsită d'a vieții suflare 
„Zăceâ...; capu-i tânăr eră sfărâmat! , 

Datunci, zile! multe şi “nopti osândite 
„Pe fruntea-mi. trecură! Eu nici am simtit 
„A lor,osebire; vedenii cumplițe 

Și tipătu-acela în veci m'a “msoţit, 
v



Răsună el seara; l-auz dimineaţa 
Precum în. minutul prin crimă: "nsemnat; 

..Şi eu trăesu încă! trăesc, căci vieata, ) 

Amară pedeapsă, în dar mi s'a dat. 

» Aici aştept vremeă şi ziua dorită 

Să văz dacă dreptul, ceresc împărat, 
' Priveşte le fapta-mj,: ce ieste cumplită, - 

Sau numai la cuget, ce este-curat.. 
"Publicată întâiu în volumul „Suvenire şi impresii“ Bucureşti 1847: 

pa 

9. „CA N D E L A 

Tăcerea e adâncă. si. noaptea. 'ntunecoăsă; 
Norii ascund vederea înaltelor tării 

Sa stelelor de aur multime: luminoasă, 
Ce smălțuiau: seninul - cereştilor câmpii. 

$ ? 

Numai religioasa a candelei lumină, a 
Aprinsă de, credință, Şi limpede, şi lină, 
Luceşte înaintea icoanei ce slăvese;  :- 
Emblemă-a bunătăţii,. mângâitoare rază, - - + 

Ea parcă priimeste şi par'că mfățișează . 
Rugăciunile noastre stăpânului: obştesc! 

: In minutele- acelea, când suiletul gândeşte; a 
Când omul se coboară. în. „conștiința lui, 

Ca .unei inimi care :cu noi. compătimeşte, 
Frătestii. ei: lumine durerea. mea 'supuli.: Rae 

Câte chiriiiri ascuise, cate lacrimi vărsate 

Au avut-o de. „martur, şi i-am încredintat!. . 
Câte dorinți smerite, si neînfiintate ! 

Am tăinuit. de lume, şi ei am, arătat! * 

1. Iri ediţia 158 sânt intercalate aci încă două strofe, pe. cari însă 
autorul le-a suprimat în edițiile ulterioare 1847 și 188. . 

Gr. Alexandrescu — Poezii , . e a | Y 

- - A ,
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Dumnezeu ce de faţă pe cruce se arată, 

El care-a nedreptătii - e pildă de 'ngrozit, 

Imi spune că nainte-i se va vedeă odată 

Cel ce nedreptăteşte cu cel. nedreptătit. 

Atunci, creştinu-acela. cu fruntea” în. trână, 

Dar cu otravam buze: şi cu îerul în mână, 

Umilit, ca să'nsale, si blând ucigător, -. 

“Tronul Dumnezeirii cum va putea să-l vază, 

Când.la un semn puternic se vor clăti cu groază. 

Cerurile-asezate' pe' polurile lor? 

Dar adânca odihnă în lume încetează: 

Religiosul clopot se leagănă în vânt, 

Chemând pe credincioşii ce somnu "mpovărează 

Din ale lor locasuri,. în locasul cel . sfânt. 

Intunecimea: nopții, care încă domneşte ' -- 

Ca un om ce-cu viața.se mai luptă murind, , 

Se mprăşție. cwncetul, treptat se risipește : 

Sin umbra, diminetei, se pierde, mgălbenind. . 

. 

+ Se desfăşur în ochi-mi minunile zidirii: 
Credinţa 'se deşteaptă în omul rătăcit 

Şi "altă a ei rugă cu imnul multumirii 

La cel ce, după noapte, şi zi ne-a dăruit. 

” Tar tu, candelă sfântă, a căreia vedere... 
Imi aduce:aminte atâtea năluciri ! . | 
Imi vei fi totdeauna rază de mângâiere, * 
Vei şti deopotrivă şi îapte şi. gândiri. 

Voiu alergă la. tine în dureri şi necazuri, 
De oameni şi de soartă când voiu îi apăsat; 
Astfel corăbierul, când marea en talazuri, . 
Aleargă la limanul ce-adesea l-a scăpat. 

Publicată întâiu în ediţia „Poezii“ Bucureşti 1838, ș, ia 
Lana , Deta 

i . 
. . —



10. PRUMUSEȚEA 

D- mei: i 

7 E 

Adesea. pe câmpie 

Auz 0 armonie, _.-. 

Un ce melodios; ' 

“- Um glas, câre se-pare - | 

Ascuns în depărtare; 

Un imn. misterios. 

"De unde. darâ: vine? - 

Din sierele 'senine? 

Din. zefirii ce sbor? ., NE 

„+ - Dinriarba ce sopteste? .. 
::.Din-planta ce trăeşte? 

„Din floare? din izvor? . | 

Din-niei una în parte, 

Din multe "mpreunate, . .... ai 

„Din toate e witocmit; îi. 
„iu --E glas. al suferinței, . 

Dau AL lumii Şi -al fiintei 
- Suspin nemărginit. 

Aşa e frumusețea: - 
Dulceaţa, tineretea; , aa 
Blândetea, eleganta, 'o'ncing, o încunun; Fa 

Chipu-i. e crin, porii; 

Inimă ei, o liră; | 

2 de 

_ 

„Cuvintele ei, soapte, ce'n inimă, Tăsun. 
E Ii 

Şi flacăra privirii o Asa 

Şi grația zâmbirii E E N 

In ochii ei se: joacă, pe buze-i locuesc. 

Din preaimă-i, ea goneşte: . -., 

. Durerea ce munceste; *. Ic 

Icoană-a fericirii, iluzii o nsoțesc:. SRR



Un dar, :ce. nume mare. € 
In limbă muritoare, 

« ; 

„ Mişcările-i insuilă, în. uimbletu-i îl. vezi; 

Şi toate, în unire, 

Câştig acea numire. 
Ce Tar e meritată, ce 'tu'o meritezi. 

- Publicată întâiu în volumul „Suveriire. şi impresiit Bucureşti, 1847. 
Li 

— dnei 
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u. PRizTEșUGUL, ŞI AMORUL. 

da Deere" 
m = 

» 

n . „Emiliei,; a / 

zici C'ai vr a, _pricicităte:. 2 
Să iubeşti, să îi iubită 

- Zici c'amorul te *ngrozeşte ! 
Zici că-i patimă cumplită, 
Zici că “este trecătoare - 
Flacăra-i cea arzătoare! - 
Şi ce nu e trecător? 
După vara cea bogată 
Vine iarna "'ntărâtată, 
Bate vânt îngrozitor. 
“Lrandaiirul din grădină, 
Inflorit de dimineaţă, 
Zace veşted pe tulpină, . 
După ziua de viaţă. 

„Dar, căci iarna şi durerea » 
Sânt condiţia vieţii, 
'Trebue să las “plăcerea, 
Bunurile tinereții? . | 
Căci. zâmbirea-ţi grațioasă -- 
Vremea o să ţi- -0 răpească, 
Trebue, cât eşti îrumoasă; ÎI 

1. Acest vers. lipseşte din ed.:1863.. -L ăe o scăpare la tiparire. 
fiindcă se vede e 

  

= Niiiisal-3 să. nute. iubească? 
| Aşa, cum, miroşi o îloare, 

Care trece, care moare, 
Care mâine n'o găseşti? 
Piimăvara, a ei. zâmbirc, 
De ce nvie-a ta simţire, 

- Iarna nu ti-o nchipueşti? 

: O zi iară Ea gi 
E o parte din 'vecie.. 

"Vezi plăcerile uşoare, 
: Imprejurul tău unite, 

| Dăntuesc, fără. 'ncetare 
De amor: povătuite; 
Te'mpresor cu mulțumire, 
Fiecare ţi se "nchină,. 
Şi amorul *cu inâlinire 
Te priveşte şi suspină. 

 Dă-le,, dă-le ascultare! 
Pentru: tine adunate, - 

-am: adtogat după ed. 1842, 
ae 

wm 

1! ' i
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Sub coloare den mirare: ii ți Gr aţiileis or desprinde; e 

Vor şti lumea să-ţi arate.? -i Când odată, şi-or luă sborul 

Până majungi timpul rece,-: |: “Tinerețe, bucurie, - | 

Bucură-te -de natură, | De-i pofti atunci, amorul”. 

Apoi, când vremea va trece L-om numi o'nebunie. , 

Peste-a inimii căldură, .- „|.1ti voiu, îi prieten, . îrate, - 

Când din hora încântată, Iti voiu fi orice îti plâce, 

Ce vieaţa ta coprinde, ..... | Şi de lume şi de toate 

Cu o îață întristată, i impreună ne-om desiace, 

Publicată întâiu în ediţia „Poezii laşi 1842. 

a SU aia fi a pe 

Imi place a naturii sălbatecă mânie, i. 

„Si negură, şi viscol, si cer întărâtat, a 

Şi tot ce e de groază, ce e în “armonie PI 

Cu focul care arde în pieptu-mi stâşiat. - 

La umbră, * n întunerec gândirea-mi se arată. 

Ca tigrul în pustiuri, o îertiă așteptând; i :: 

Şi prada.îi e gata... de: fulger luminată, i 

Ca valea chinuirii se vede sângerând. 
. 

| incerce acum soarta să-mi crească 'suferirea: 

. Adaoge chiar iadul. şerpi, furii ce muncesc; 

Durerea mea -e mută' ca. desnădăiduirea, 

o E neagră ca şi ziua! „când. nu te întâlnesc, î 

Sas 

e Căci astfel. e, acuma vicata-mi osândită:. 

O lungă agonie îti, care; tu domneşti; 

La glasu-ţi, la privirea-ți simț inima-mi izbită, 

„  Luptându-se m convulsii, cum nu-ți închipueşti. 

  

1. Greşit în ed. 1863: “şi; ara sestabilit după ed. 1842. forma şti. 

2; Evident că vorba multă din ed. 1863 eo eroare: de tipar. Am 

adoptat forma mută din ed. IS47. a ! 
4



Şi ochii miei. în lacrărmi înnoată în tăcere, 
- si pismuesc adesea. pe cei ce nu mai sânt. 
Zadarnică dorință, când sufletul: nu piere, 
Nu o să-mi turburi oare şi pacea din mormânt? 

- 
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N o să se 'atoarcă umbra-mi, cumplită, ioroasă | 
Pe pasurile tale ori unde locueşti?. aa 
„E-lume, 'e-vecie atâta de îrumoasă, - DI a 
in: cât să uit pământul ce tu împodobești? 

Să mor, dar la picioare- ți; ; să mor, dar de plăcere. 
In ceasul cel din urmă s'aud că mai iubit, | 
Să strâng. draga “ta mână, 'să: simț a ta durere, 
Vărsându-se asupr ă-mi ca balsam fericit. Si 

(. 
ii sg ge . 

« 
Şi suflețui-ini, atuncea, 4 pe buzele- ţi să sboare, 

" Să ia un lung; un dulce, un Veşnic sărutat; 
Din braţele-ţi, din Sânu-ţi Să treacă el în soare, - Să ducă la vecie plăcerea ce-a gustat... 

„ Publicată întâiu în vol. „Suvenire şi impresii“ București 1847. 

Nu 

13. NU, ATA MOARTE... 

Nu, a ta moarte nu-mi foloseşte; E să Nu, astă iertiă cu'n'am. dorit; 
_ Dă-mi numai: pacea care-mi lipsește,  . ..« Pacea adâncă ce mi-ai răpit. i 

3 Taci suterinţe:. aspre. turbate, E De adânci chinuri veşnic izvor, “Zile amâre,: nopti! turburate; Pline de tine, dal mieu amor. i 
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| In. zadat, ochi-ți arăt iubirea - 

Ce eşti departe d'a o simti; | 

In zadar, chipu- ti, poartă: mâhnirea, :, 

Umbra durerii ce m 'amăgi.: pa 

Sub âstă.mască văd. bucurie, | 

Văd multumirea-ţi să, pătimesc; . 

Şi ori qe-ai“zice,. vrei ca 'n vecie. 

Ceas de odihnă, să nu găsesc. 
7 

| Cunosc: prea bine a mea gresal, Sa 

Dar cunoştinţa nu. ma "mdreptat, pe 

Căci a mea'soartă, tristă, îatală, PI 
„Zâmbirii tale pradă ma dat. 

Astiel în crânguri [e] păsărică 
Aude aproape un ciripit; | 
Sboară îndată şi fără frică. ! 
Lângă colibă ea sia oprit. | : 

4 Ă N 

Priveste, ascultă; dar. fără veste i 
Tainica cursă ce i s'a 'ntins 

“Se. 'nchide...;. roabă ea se găseşte; 

“Un glas s'aude zicând: „te-am prins“. 

Şi vânătorul” ce imitează * 

Pe frunzuliţă un glas- strein, 

De vicleşugu-i se îngâmiează, . 

De bucurie el este plin. a E 

O, .câte lupte, câte suspine,.. : 

Tăcuta noapte n'a ascultat; 

Câte pustiuri de groază pline 

A mea durere n'a vizițat!. 

Ma văzut șoimul pe malta stâncă, 

A cării vâriuri/s' ascund în nori,- 

Şi al lui țipăt în vale adâncă 
S'a 'ntins departe .plin de îiori,
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Dar nici pustiul, nici depărtarea, 
Gândiri cumplite:m'au biruit; 

--Molifţii, brazii, ce. port răcoarea,:: 
Ei suferința-mi n'au' răcorit. . 

Te iubesc astăzi ca mai "nainte, . 
Ca în. minutul cel încântat, | 

Când eu, de peptu- ţi tânăr, fierbinte, 

 Tremurând, fruntea mi- -am rezimat. 

Minutu- acela deci. mă munceşte, 
* Ca o sentință :e "n mintea mea; - 
De ating fruntea-mi; simt că svâcneşte; 
Focul din sânu- ţi arde în ea. 

 Ferul cel roşu care- | apasă 
Mâna cruzimii pun. “osândit,. 
Mai adânci urme nici el nu lasă 
Decât amorul astiel, simtit, Da 

A mea durere trecut nu arâi." 
Fa nici va creşte, nici va scădea; 

„Şi îericita, dulcea uitare, | 
Ce crezi că cearcă, inima mea, 

* 

E C'acea: tristă, + vie. tăcey e, 
Care domneşte după războiu 
P'un câmp de groază şi de: durere, 
De morți, de Ehinuri: si de nevoi, - 

pre 

. ÎNEDRRI) RR 

Unde un tată pe .un A fiu plânge, - 
Unde nădeidea toat a "ncetat; 
Unde se. “nalță un îum de sânge,. 
Ca blestem jalnic, şi, , necurmaţ 
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„Mai mult datâta nu poti a face; ......i i: 

Asta e soarta . ce mi-ai gătit, . _ , 

“Singurul bine, singura-mi pace, .. a 

După amorul ce- -am suferit. 

Publicată întâiu în volumul „Suvenire și impresii“ Bucureşti 1843 
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-y 14. CÂND DAR 0 SA “Guşai PAOBA.. | 

Când dar. o să gusti paccă, ) inimă mâniită?, 

“Când dar o să 'nceteze, amarul tău suspin? Mate 

Vieaţa ta e luptă grozavă, ne” "mblânzită;; 

- ubirea, veşnic. chin. 

Di cupa destătării amărăciu 2 naşte; 

Din ochi îrumoşi durerea își. a a izvor; 

O singură privire vieaţa veştejaşte 

Cu: lanturi de amort,, 

“Amor, care adoarme: şi legi, şi. datorie, 

Ce 'gloria o. stinge, ce n "are nimic sfânt; 

- Antonie-i jertfeşte: â' luni." *mpărăţie,: 

i „Si ailă, un mormânt! 
ia cu 

E ri 

ra 

„i 

- 

-Nu sânt patimi mai mobili, mai mari; măi tăudate, - 

Mai vrednici să' s 'aprinză în inimi bărbătesti? 

Nădeidi, vieață, 'cinste,; simtirile tocate 

„Femeii le jertiești! ia 

“Giezi tu că pentru tine răsare său sfințește 

- Acel uriaş: falnic, al: zilei doninitor? iai 

„La patrie, la lume, la :tot' ce: pătimeşte ” i 

Nimic. mu esti, dator? i 

  

1. În ediţia 1842, după sirota: a 5-a a mează  înică 4: strofe, pe cari 

„ Alexandrescu le-a omis: atât i în: ed, 1841 cât şi în .ed.:1863. * 

-. | . .. 

E 
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'Eu lanţurils mele le seguduiu cu: mânie, 

Ca robul ce se luptă c'un jug neomenos, .. - 
Ca leul ce izbeşte a tesnniiei tărie 

"Si geme furios, tn 

Dar râna e ădârică şi patima cumplită 
Şi lacrima de sânge, obrajii miei arzând, 

„Resfrânge frumusețea, icoana osândită, 
-. Ce o blestem plânzând!, . 

O văz ziua şi noaptea, seara şi dimineaţa; 
Ca un rănit .de moarte” simț în: piept un îier greu; 

"Voiu să-l trag: îierul iese, dar însă cu vicaţa -- - 
„Si cu sufletul mieul -:. e i 

-Publicată întâiu în ediţia;, Poezii“, laşi, 1842; 

LI „15 INCA O ZI 

Incă o'zi cu tine, o zi de fericire, “: 
In dulcele estazuri ce simţ când te privesc; 
Incă un ceas..., un zâmbet... Adânca- mea iubire, - 
Izvoarele nădeidii, mai mult nu, o hrănesc.: 

Şi soarele, mai palid din zi în zi îmi pare; 
Şi coardele vieţii în pieptu-mi obosit. . | 
Se rup! Nici tineretea, nici scumpa-ti sărutare, 

„Nu pot ele să schimbe ce:soarta a voit.:. 

Intorc acum asupră-ţi privirea-mi dureroasă, 
Ca cel din urmă-adio la tot.ce am pieraut: : 

„Din ceața veşniciei, stea blândă, luminoasă, 
„ Te-văz lucind departe, departe în trecut... 

pa 

„Si tot ce e 'm natură, obiecte şi ființe, “: | 
„. Panorama de -umbre, se 'ntunec, se. strecor;,.  Huzia mă lasă:... şi artă şi silințe  ... 

Sânt stavile zadarnici Pal suiletului Sbor?
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Aş vrea numai; “blând. îriger, ca nummele-mi să fie -. 

cump, drag inimei tale, ades “să-l repetezi, 

Preciuun un dulce sunet, precum o melodie - 

_ In inttmă- tr rămasă din ani ce „rearetezi. pi 

Căci toată a mea vieată “i în ea inchinată; 

Căci alt decât iubirea-ti, ea nu avi mai sfânt; - 

Căci tu eşti încă astăzi dorinta-mi neschimbată 

„Si visu-mi cel din urmă aicea pe pământ... 
4 

- Eu stiu că “la povară-mi si tu” ai luat parte: | 

Eu ştiu căm “suterința-mi şi tu. ai suferit;. 

C'aceeaşi ne-a fost calea: a unuia în moarte: 

S'a- săvârșit; ce strică? n'am vrut. a îi iubit? . 

Wa fost aceasta tinta, sfârşitul pentru care 

Gândirea-mi fără preget în munci am frământat? 

Nu dobândesc răsplata dorită cu "focare? 

„Nu e acesta rodul « ce eu am semănat? - 
7 

pa. 

-Avoi dac” al tău suflet l-ar bănuit. vro dată, o 

Dacă nemultuinirea-mi. adesea te-a mâhnit, ARE 

E vremea de ertare; -vecia ne'mpăcată a 

„Mă cheamă...» cerul iartă acelor ce-au iubit.: 

| "De ce să plâng vieata? în trista-i prelungire 

Ar îi văzut ea, poate, amoru-ti apuind. i 

Minciuna, calomnia dau tainică izbire, - aa 

„Lumina, adevărul în in; nl innegrind, 

“Dar când. ia însăşi moartea a noastră apărare, 

“ Când neagra 'sa pecete pe groapă s'a 'nsemnat, 

Ca martur de credință, chezaş de neuitare,, 

Păstrează suvenirul acelui depărtat.
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Valea răsunătoare, a râului murmură,. 

Veşteda toamnei frunză, ce flutură în vânt, 

Palida lunei rază, nuternica natură _ 

 Iți vor sopti adesea cuvinte din mormânt: -.- 

Publicată întâiu în volumul —„Suvenire şi impresii“ Bucureşti 1847. 

îm. 

1. - 

16. UN GEAR B DE ONAD ANUL TRECU.. 

. Un ceas e de când anul treci... Mi-aduc aminte 

Cu ce nădeidi zâmbinde, ce dulce a 'mceput! 

„.. Ce vie salutare din. inimă fierbinte 

L-a priimiri 'Ce scară! ac: an” atunci trecut, 

Ziceam:: „s'a dus acesta c'o' parte din vieaţă, 

„Dar ziua: lui din. urmă: cu. drag o pomenesc; 

„Frumos apus vestește frumoasă dimineaţă +: - 

„Si anul ce începe tot ast-fel îI doresc“. 

Aşa-l doriam! In lungă; în oarbă "ncredintare, 

Eu nu vedeam că soarta zâmbeşte cu amar;, : 

“Că vremii şi durerii găteşte răzbunare 

La vechile lor. drepturi uitate în zadar... * 

Schimbat nimic nu nare:: alesele fiinţe, 

- Prieteni d'altă dată, strâng astă-zi mâna me6a: . 

De voia întâmplării mai multe din. dorinţe, 

Cu grabă împlinite putui a le vedeă:, 

Apoi, unde e răul?, de ce şi cum... cuvântul 

_Om nu poate: să-l ştie, afară decât cu? 

Ascuns e. în: adâncuri, tăcut e. ca mormântul, 

lar martur suterinţi-mi e numai Duiinezeu. | LA



AL dacă "m astă lume, ceva putcă fi” n stare | 
S'aline, să adoarmă un chin sfâşietor, E 

O ştiu, ar îi frăţia-ți acea mângâietoare, 
„Acel sirățiment. tânăr ce, eu îti sânt dator. 

E scump prieteşugul ce. suflă o îemee 
Deprinsă, a-l cunoaste, născută a-l simţi; - | 
Și dulcele: său suilet, electrică scântee, a 
Mângâie. orice suflet _la care sto; i a 

Ades, când sânt in Int cu gândurile mele, : | 
Muncit. d'al suferinței demon neîmblânzit, - . , 
Imi pari un sili ce. vine pe raza:unei' stele, 
Din sfere lu ininoase, din aer bălsămit, 

N 4 „i 

Apoi, nezură. deasă ă lumina, 'ntinecează, 
“Fantome d'altă lume -şoptesc, mă înconjor; 
In fiecare şoaptă o muncă înviază, .. N 

__In ochi-mi se confundă trecut şi viitor. , 
Pa .. - |. 

Căci ştiu, eu viitorul sas el nu 1 poate să fie. 
Decât ca anu- -acesta, ca anul cel trecut: 
Bogat de chinuire,: deşert. de bucurie: 
Pustiu, fără nădejde, sălbatec si tăcut. - 

s 

Stejarul depe munte, ce trăsnetu-l izbeşte, Ea 
Stă încă în picioare, semet Şi neclintit; 
Dar inima-i e arsă, şi, "Oricât mai trăeşte, 

„De nici o primăvară, nu poate fi 'nverzit. 

“Publicată întâiu în. volumul „Stenire ; şi impresii“ Bucureşti 1847. 
eta m: : ,
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„17 BUCHBTUL 

Dorită odată eră a lui soartă,.: 

Pe când altă mână de el îngriiiă; | 

Dar astăzi se stinge, zâmbirea-i e moartă, 

Şi pierde colora ce ochii 'ncâniă. - 
Sfârsitu-i cel jalnic. îl văz cu 'ntristare, 

.. Căci eu, pe vieata-i puneam un preţ mare. 

O singură frunză acum mai pluteşte; 

'Ea plânge atâţia tovarăşi 'de îlori: 
Strcină, uitată, de ce mai trăeşte? 
De ce, dragă frunză, tu nu poti să mori?+: 5 

Când pierzi o fiinţă obiect'de iubire, 

"O lungă vieată e rienorocire. i . 

"Când florile:acelea în mână-mi căzură, 
„Favor ce "m credinţă eu n'am meritat, . - 
Trei tinere nimie pe rând mi-l cerură 

„Şi mult se rugară...; iar eu... nu l-am dat. 
Imi pare că încă le văz, câte trele,. 
Jaluse, privindu-l în mâinele mele. . - 

„Să vedeţi acuma! d'a fost cu putinţă | 
Acea prețioasă dorință s'ascult;!...., ea 
Că lor li se cade, a mâa conştiinţă 
Indată mi-o:spuse; eu nu gândii mult.. 

Ca Păris,:cu poama acea fabuloasă, | 
Hotării buchetul la cea mai frumoasă, .. 

Dar atunci nevoie, atunci greutate, | 
Să fac osebire în zadar am vrut... 
Aşă, din trei îluturi cu greu ochiul poate 
S'aleagă p'acela, ce e mai plăcut; ! 

Aşă trei garoafe p'aceeaşi tulpină, 
Frumoase. şi 'nalte domnesc în grădină.



Văzând eu' aceasta, îl „luai cu mine; : Să 
- Cu. multă "ngrijire, acasă l-am dus;:. 
:. Si limpede apă şi tot. ce.e bine. : .-: 
l-am dat şi silința cui dânsul mi-am pus, 

„Făcând orice poate un om. să gândească, - 
„Oricâte o mumă ar. sti să. găsească. 

Zadarnici dorinţe, . nimic - ntajutară! o 
Din ora aceea speranț am pierdut: * 

Vieaţa la mine îi păreă amară, 
Ştiind cine-l dete, cine l-a cerut. 

Şi palid şi. vested treci fără veste | 
Şi astăzi cenușă în mâna mea este. Na 

Aşa dar sfârsituLi veni dit dorință; a 
Buchet ca acela, eu nu mai găsesc. i 
Cenuşa lui scumpă o iu cu credinţă; : 
Ge- -a îost şi ce este adesea gândesc. | | , 
““ Eu suier de moartea:i, de-i -a lui pătimire, ! „. 

Şi-a îloarei trecute păstrez suvenire, | 
" Publicată întâiu în vol, «Suvenire şi impresii». Bucureşti 1817, 

18. REVBRIA. 

De zgornot departe, î în vesela vale, ! 
A cărei verdeață ades am călcat, aa 
In liniştea nopții privirile iale e. 
Se nalt, se ațintă pe cer luminat. | Ia 

„De unde oar” vine a ta reverie? 

Ce visuri“plăcute în 'preajmă-ţi se joc? 
„ Admiri tu natura, a ei armonie? "i: : 

„„ Citesti viitorul în'literi de foc? - . i
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Sau cauţi departe o stea favorită, 

Ce crezi că: -asupră-ți priveşte zâmbind? 

Dar nu, e instinctul:d'o viată. dorită, 

Ce n'o ailă omul, aicea tăind, 

Căci sufletul nostru, ca raza de soare, ' 

Ce-şi are 'nceputul mai Sus de pământ, - 

De şi luminează a: Sa inchisoare, . 

D'acolo adânca cea aspirare 

“Spre bunuri ascunse, ce noi devinăm; -- 

D'acolo deșertul, dorinți, întristare, 

Ce chiar în plăcere ades le aflăm. 

“Un clopot, câ seaa aude la turine, | 
Ce stă, reîncepe, abia răsunând, | 

Ca glas carei, moartea e-aproape să-l curnie, 

Când viata 'mcetează treptat, înghetând; 

“Un greer:ce cantă, o iarbă, isură, 
Stutoasa pădure, pierdute cărări, 

Adânca murmură ce 'nvie natura” i 
Ca geniuri tainici ascunse p'în:îlori: N 

“Tot miscă, încântă a noastră gândire; | 

“Tot are un fermec; tot este mister; 
Nădejdile noastre, suspin; suferire, „ 
Dorinţi îără nume se . ndrept către cer. 

Acolo, în stele, ca n lumi de lumină, 

Sânt suilete, î îngeri, ce cânt şi ador; . 
Fiinţi gratioase, ce blând se înclină, 
„Cătându-si în lume tovarășii lor. 

Işi află în ceruri izvorul'cel sfânt. -:: -



Si când, stăpânită d'a. vietii râhnire, - 

Te plimbi tu, pe câmpul tăcerii: "achinat;, 

De simţi o suflare, de-auzi o şoptire, .. 

E glasu-unui înger, de tine, mcântat. 

b
a
 

"> Dece însă, gândirea- mi se. toarce. cu durere” 

-Spre zilele acelea? Timpi ce v'ati depărtat, - 

Când pe urmele voastre, tot întră în ticere, 

„Când stergeti plăceri, chinuri, ce oniul a cercat:, 

Când inima sătuilă de ură, de iubire, - 

_N'o mișcă nici un bine, n'o trage'nici un dor; | 

De ce singure numai. a. voastre suvenire .  -- 

„Trăesc ele în sânu-mi. ca un nestins amor? 

Sântsti voi i acel sunet, a stânceloi. vieţii, a 

"Echo, care trăește în loc nelocuit? 

“Sau sânteți Aurora; care ştiă să scoaţă 

“Din. statua lui Memnon - suspin nemărginit? 

Ea Publicată întâiu în vol. «Suvenire şi impresii». Bucureşti 1847, 

. 

9 MEDITAȚIE 

/ 

Vara:şi? apucă sborul” spre tărmuri depărtate; o 

m AL toamnei 'dulce soare se pleacă la apus: | 

“Şi galbenele frunze, pe dealuri semănate, 

Simţiri deosebite, în suilet mi-au adus, 

oi cum vreimea cu moariea cosesc fără “ncetare! 

Cum schimbătoarea. “lume fugând o re 'noesc! 

Câtă nemărginită pun ele depărtare “ 

Intre cei din morminte si. acei ce. doresc! 

ar Alexandrescu Poezii :  - | . -. 4 

“e , . . a



ş 

BO 
- i , . ă 

Unde, atâți prieteni-plăcuti de tinereţe? 
Unde, acele fiinte cu care am crescut? 
Abia ajunsi în vârsta: frumoasei diminete, 
Ca ea; far'a se "'ntoarce, ca dânsa au trecut! 

. . . . . . . . . . . . e. . . . . . . -. . . . 

Ce netedă câmpie! cum ochiul se uimeşte! * 
Ce deşert se arată, ori în cotro priveşti! 
„_Intinsa depărtare se. pare că uneşte“ 
-Cu ale lumii mărgini, hotarele” cereşti. - a 

” Cât sânge. aste. locuri setoase înghițiră! . -- 
„Câte oase războiul aici a semănat! . . 
Câţi veterani războinici, moartea purtând, muriră 
Pentru izbânzi de. care ei nu s'au bucurat! : 

“Imi pare. că-i văz încă, răsturnaţi în tărână, 
„Pe meretita lor -frunte' sfârşitul arătând,.- | 
Dar mai clătindu-şi capul şi, co murindă mână, . 
Fierul care le scapă, cu furie strângând. 

Ei nu gândesc. la moarte, nu gândesc. la vieață; - 
Ei nu gândesc la fapte ce ?'n viaţă au urmat; 
Ci când sufletul sboară, când sângele îngheaţă 
Toată durerea le-este că ni şi-au răzbunat! 
Ps 

- Putin mai înainte, un- monument sarată:-. 
Să-l.privim... Dar ce semne -de-onoare pe el 'sânt? 7 . . A. AS. : Neareşit, cei dintrinsul 'slăviti au fost odată;, - „Azi, slava stă d'asupra, şi omul în-pământ.: * 

Iată, fără *ndoială, o 'mare mângâiere! . -.- O voi, care uin titlu Sun nume 'pismuiţi, Când tot ce'e "nalt cade şi când mărirea piere, - Mărirea, înălțarea la ce le mai doriţi? 

  

„1. Câmpia Brăilei. (Nota autorului) i i?
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Din vremile trecute, în veacuri viitoare 

Un nume să răsune, cu . slavă "mpodobit, . 

" Să 'treacă -peste vârste. şi peste ani să sboare, 

_ Acela « ce îl poartă cu. ce să folosit? 
* 5 

: Când marea. 'ntărâtată corabia-ți zărobeste, ă. 

" Când loc de mântuire:nu este, nici liman, - 

Când cu grozave furii asupra ta: porneşte 

„ Sptimoasele lui valuri „bătrânul Ocean, N 

Spune-mi, îti pas atuncea: să stii de mai pluteste - 

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

"Să vezi dacă pe unde se ţine, se clăteşte, 

“Şi dac' ai fost odată î în barcă sau vapor? | ii 

Vieata e o luptă, o rană Variată A 

Si actu-i cel din urmă, în veci e sângerat; a 

„ Moartea-l încoronează, moartea . neîmpăcată, _ 

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

A! intoreând privirea spre 'veacur'le trecute | 
= Si nencetat pământul văzându-l pustiit, .: 

Văzârid tot aste rele, tot zile neplăcute, Aa 
_De soarta omenirii, 'din sule: n m'am mâhnit! - 

  

“ Câte feluri, de- chinuri. asupră-i. se “adună! N 
Insă: vezi cum “speranta” o 'nşală 'ne ncetat? - 

“Cu o duilce zâmbire vine, țiind: de mână: 

- Icoana fericirii. Dai so. prinzi... A scăpat! 

- Asttel, un vis ţi- irată 0 iubită “fintă; 

Astfel, cu: bucurie vosşti' s'o. 'mbrăţişezi; 
Dar. astfel, umbra 'nşală zadarnica- ți silință:- 

Acum din mâini îţi scapă, acum iarăşi o vezi. 

"1. După această strofă, urmează incă opt în- ed, din 1842, dar ele... 

"au fost suprimate de autor atât în ed. din 1847 cât şi în cea din 1863.



52. 
S . 

-.. Dacă în cartea soartei.omu-ar. şti să citească, 
Să-şi afle îieşicare grozavul viitor, .. ” 

Cine- -ar mai vrea, stăpâne,. aicea să trăiască, | 

Când lumea e de chinuri nedeşertat iZVOr?. 

N Vremea dacun, trecutul, a-l: şti avem puterc; 

“ Numai ce-a să se 'ntâmple, noi nu putem vedeâ; 
Dar când.ora soseşte, când -nălucirea piere, 

Se trage de odată şi veşnica perde.  .. 

Publicată întâiu în ediţiunea „Poezii“ Bucureşti 1838, 

T i . . 

20. | CIMI'T IRU Lt 

Peşteră întunecată, azil al pocăinţei, 
Unde omeneşti fumuri ca fumurile -pier, 

Unde eroii credinței - 

"Au murit pentru lume, ca. să trăiască ? n cer! 
1 

Tu care ai fost: martor la-atâtea. rugăminte, a 
„Ce se şoptiă în umbra şi în Tăcoarea fa, 

Când inima: fierbinte, Aaa 
- Vieata de vecie în lacrimi o cătă. 

= 

“Dacă boltile. tale, -ce nu pot fi Dătrunse 
De omeneşti. suspinuri, d'al patimilor vânt, 
“Due sufletul prin locuri şi prin cărări ascunse, . 

“Departe, de pământ, Da > 

Tartă cumplita spaimă, ce'în sânu- -mi aptinse Ă 
Furioasa privire a îoştilor părinți, ăi 

Şi altarul de piatră pe care stau întinse 
„Mădulare de sfinti. - 

  

1 = 4 

1. Poezia aceasta se termină altfel în a ediţia din 1838 şi 1842, gar “în ediţiile din 1847 şi 1863: poetul a puso altă 
lor două din primele ediţii » î strofă. i în locul ultime



' 

Fioroasa răceală ce - suit a ta vedere, ai 

„Vesnicul întunerec, aicea domnitor, Ea 

Şi grozava tăcere. ie m 

E Arăt umbrele morții: ce: printre vase  sbort, 

Tai pare că mă. ati în: jocuint adâncă : a . 

A unci groaznici iesme, ce 'sângiuri o hrănesc, 

Şi care; de o stâncă RI A 

Pe călător, sfăramă cun „sbieret sătănese.. i 
Ă A i NR IE 

“ : As i ă Ma , o o 

Sau în "pădurea ceea, în care mai. mainte,!. aa 

- Druizii cei sălbateci iertiiau pe osândiți,. 

Când, setoşi de-6moruri,. treceau. de puteri” sfinte, 

Stejari, "mbătrâniti! e e ia 

Aici, cu. toate- acestea, seligia. vorbeste. | 

” Celor ce vor s'asculte cuvântul” lui Tristos: Se 

- Groaza cu 'ncetul: piere. şi. omul întâlnește i 

„Povete de îolos.. - 
ja 

| Vicleanul îşi desbracă aiti ipocrizia; Na 
- Acel căit se'mpacă cu cerwntărâtat; ” .. i: 

Aici, fapta cea bună; visează: veşnicia e 

S'asteantă : ne ncețat. . 

Şi omul care crede, şi omul ce o asteantă, Ea 

| De-o sfântă mângâiere! în veci e însoțit, :.* 

CR Pacea va. îi cu' dânsul, el va luă” răsplată, 

Căci a nădăjduit. - Se pn 
- 

- „Piiblicată întâia sub; titlul” „Peer. în ed. „Poezii Bucureşti 1838. 

„d . . sai 

ÎI



a BARCA 
” 

Păsestă, lin, o parcă, pe unda idormită; Sa 

Respecteaz' al 'năturii.repaos trecător; + i 
Inima i mea, de zeomot cu totul obosită, în 

- Ca la. un Scump tovarăş, se "ncrede lal tău sbor. 

“Poartă-mă ? n 'sus,. în laturi, oriunde vrei şi-ti place, 
“Unde te'mpinge, vântul, sau unde tu doreşti; 

E oate- -mi sânt d'opotrivă, dacă. mă duti în pace-' 

„Dacă cu. multumire. vederea- mi rătăcesti, | 

| "Voi cunoaşteţi; o'unde, cu câtă bucurie, - 
De ce sfârşit pornită, cu.ce cuget: curat, 
Barca” mea, totdeauna, pe-a: voastră "'mpărăţie, | 
Ca' ntr 'ale ei coprinsuri iucând sa preumblat, 

 Inghitiţi pe. tâlharii a 'Căror “îndrăzaeală - - - aa 
Cutrupuri sângerate, cu morţi vă. otrăvesc, 

' Ce. întocmesc. comploturi - 'Şi, fără de sfială, 
Aproape de pierzare, ucideri chibzuesc. _ 

. Insă melancolia. amorul: şi. plăcerea": 
 Priimiti-le vesel, ca: pe ai voştri fii; 

_“Eu vă cunosc mătirea, eu vă: slăvese puterea, m Când, alerg Pale voastre. mult „umede câmpii. 
Din rătăcita-rii barcă, ce-o las la întâmplare, “Ochii miei către ceruri uimit îi atintez; . . ..* Seninul lor. insuilă sfială şi mirare; | * Ra | Eu mă rog în tăcere, vărs lacrimi ș şi mă merez. 
ui Cerul o să ne-ajute“ 

El până. acum tace! Să n'o ţi ascultat? Si poate: frumuseţea a.0 vedeă mâhnită, Aducându-i: drent ierttă suspin neîncetatp Di N 
Î. In. ed. 18A8 si 1842 sânt întercal ate aci încă trei st „fostlăsate. afară de autor în ediţia din 1847 şi cea din io ci cari au Daca 

, ziceă a:.mea iubită. : 

R
R
 
e



“Dacă într aste” ceasuri de vie. desfătare, i 
„S'ar: ailă lângă mine... minut dumnezeit! -: 

- Vieata nu stă'n zile, şi eu cu "ncredintare i 

Câtă-mi rămâne- -aş da- -0, mi-aş zice: Am : trăite 

“Mergi, mergi, uşoară barcă; în dreptul: celei. stele, . 
Căria i- am dat nume..., un nume ce 'slăvesc, | 

„Nume ce?n înfocarea . închipuirii mele .. 

“Pe. strălucita-i frunte îl văz şi îl citese. 

„Acolo te “opreşte, acolo 'priveghează, . 

Cât raza ei asupră-ţi ş'astipră-mi va zâmbi;: . - 
Când. va pieri cu noaptea, atunci te depărtează; a Na 

„Şi iar cu noaptea vino, la dânsa a privi, i 

Până când fericirea, atâta asteptată, N 

Imi va răsplăti văacuri trecute cu amar, .. .. 
Dacă şi-astă speranță, ca: altele 'nşelată,.., - 
N'o trece ca speranta, şi n” o îi în. zadar! 

Publicată întăiu î în n ed., „Poezii“. „București 1828. 

e 

; + 
, 

“Aici, paste ruine, cu' 1: miândre suivenire; 
Privesc cum orizonul st umple de făclii,, 

. Cum luna în tăcere s'arată să inspire 1... 
Gândiri religioase Tai lui Apolon Îi 

« Ti 

"Când tot doarme” n. natură, când tot e liniştire,-. 
“ Când nu mai e miscare“în lumea celor vii .. 5 

Deşteaptă priveghiază a mea tristă gândire,-. „- 
„ Precum o: piramidă” se maltă î în pustii. A | 

, 

să 

  

1 Strofa. aceasta e adiokată. în dia A847 şi. meniinuta i în. cea, ai. | 
« 1808, i a a ve 

_ pi Rai 

Di 02. MIEZUL; xoerir. a



z 

2 atunci e pentru: mine: nisip: neroditor,; 

  

Și cerul se dezbracă, de. vitoroşii nori. aa 

ee șulietu-mi. eu Valuri, n'am soare „seninos, 

perii Ai. mici ochi : se. >. preumblă pe dealuri, pe. câmpie: 
“AL mieu suilet se "nalţă. pe aripi .d'un foc. sfânt, 

  

„In' sboru-i se ridică la poarta de vecie, :. 
„Căci: nici O lezătură nu are pre pământ. 1. 

x 
.. d... 

“ iSperânta mea. din “Tuime: de moarte: se “precurmă; 

7 reci ea, precum îrece. un. îulger p'intre nor; 

. Sa şters 'precum se şterge: a vulturului urmă, 

Când spiutecă văzduhul în îalnicul său 'sbor.2 | 

" De când perdui părinţi-mi; trei erni întregi trecură: 
„Trei erni,. căci după: erne ;vieaţa-mi : socotesc, 

„Căci! zilele-mi, ca. iarna de viscoloase-mi îură, 

„ Copaciu din miezul ernii, ce Vânturi îl.clătesc. -. - 
+ 

Pisa . - Sl 

- Frumoasă. primăvară “acuma se grăbeşte. - NR 

“La carui să: înhame pe zetirii uşori; 

Pişaşte, şi pe urmă-i "veideaţa se iveşte, 

“Zefirul printre. frulize misterios suspină. 
- E limpede-orizonul şi cerul liminos;: Sa 
A râurilor 'şoaptă...Dar unda lor e lină, 

.X m 

* Căci închinat durerii, a amara: "mea vieaţă Eat 

;. Ce vara îl usucă, ce iarna :îl:înghiață, . 
Pe care: îlori nu află sărmanul călător. | 

1, la ediţiile 1532. şi 1842 urinează. după : această „strofă. încă: “trei, pe cari autorul le a omis în: ediţiile 1847 şi 1863, 
2: In ed. 1832 şi. 1812 mai e aci 'o strofă suprimată! în '1847 și 1963. 3. În ed. 1832 și 1842 mai sânt aci încă opt strofe; pe cari autorul i le-a suprimat în „1817. și 1863. 

pr ” 7 

ee i Na
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E Am cătat-o n: deşertail echo al: unui nume," 

. 

Lăsat strein -în- lume, lipsit. de: orice bine, 
Văzând că.nu-mi rămâne plăcere pe pământ, : 

Văzând zilele mele: de „suferinte. pline,      

Şi inima, d'a bate în pieptu- ri-vă” “icetăt.. 

Atunci, fără ndoială, eu : “soarta: voiu învinge, 
“Şia.: vietii. taină în moarte: voiu. află. -. i: 

„Publicată întâi. în ziarul Curierul româneşe“ Bucureşti 6 Martie 192. 

| “28, ELIZ A are 
. d. 

. Spune-mi, scuimpă- Elizo: ce “cite. toicirea? *. Sa 
„„Pe ce țărmuri răsare, ce loc ii e plăcut?. : 

  

      

E veche ca pământul, “împodobeşte, firea.“ e E 
„De mult, sau deodată cu tine sa născut? pi 

“Am: cătat-o m: pustiuri,. am căutat-o: : jume:i. 

"Am cătat-o pe dealuri, pe. munţi şi pe câmpii: : 

; Pe valurile - mării, + în titluri, bogății. 

' Zadarnică silință! Fericitea s'ascunde! ÎN E 
Fără îolos pe urmă-i: vedearn. că ostenesc; 

„O chemam cu "nfocare; dar nu.vrea a-mi răspunde 

| Te întâlnii, iubită, Şi: ochi- ţi o găsesc! * 

Vedkţi aceste locuri; aceste. stânci: râpoasc?- 
Vedeți: pământu-acesta: de tot nelocuit? -...-.. 

Ei bine, aici. toate, - mie. îmi par frumoase” - 
M iai mult. „decât ori “unde, . aici: sânt fericit. : 

Eliza e vieata ce toate msuilețeşte; n 
Zâmbirea-i e 'cereâscă,: privirea ei, amorș". _ 

A sa-“dulce suflare, ăst“aer 'bălsămeşte, *...-. -- 
Şi grațiile 'ntrînsa văd o tânără so. tr



“Dacă ar fi îi pământul Î în n vechea simplitate, 

2 Când cea dintâi -femee în “raiu sa pomenit 

“Frumoasă, 'mpodobită cu darurile toate, . 

Ş nobila-l: icoană: în. unde şi-a privit: 

  

Nezresit. că. Eliza, de sine încântată, 

az sl în fântână atâtea. îrumuseti,.  - 

- “Tovarăselor sale: „Veniţi!“ le-ar zice, 'ndată, . 

“ln cristalul acesta,. minune să vedeti! 

i Voi sânteţi prea plăcute, și dulceă-vă privire 

„jnima mea..0 trage, mi-e. drag să vă ascult; 

“+ „Dar văz colo în'apă un lucru peste fire, 

„Un chip care vă ntrece, şi-mi place și mai mult 

Până” nu 0: văzusem, pân! a nu o cunoaşte, -: 

- Eram -de nopti, de-zile, de toate desgustat. 

"Timpul, Ce- -acuma. sboară, păreă: că se târaşte: 

_ a Anii, ca o. povară. grozavă: de purtat! 

| Vântu-ri păreă suflare zădarnică şi rece; 

„Cerul; ca o: câmpie de care sânt sătul; 

„Echo, numai: un' sunet ce fără îolos trece; 

- Aurora, o rază privită îndestul. N 
i N 

 Zicoam: „O zi ca alta, şi tot acelaşi“ soare! * 

In lume: vedeam chinuri, pe ceruri vedeam nori. 

Le privesc cu Eliza: totul schimbat îmi pare:.. 

Cerul este. cu stele; câmpiile cu. îlori. E 

 Aurpra, o nimiă de soare. prea iubită, 

Se deşteaptă; si 'n aer alunecă: zâmbind. * 

De cele dintâi ore, dai săi fii ocolită, -.. 

La soare ce- -0 urmează, cu dragoste privind. 

“Zetirul,. o ființă” de bine făcătoare, - 
Care către cer duce suspinuri omeneşti; Bi 

* Echo, o' zeitate la chinuri simţitoare, : i 
„Ce repetează glasul acelei ce slăveşti,



Când" tăcerea. Elizei i îmi “sbiine-a ei iubire,” | 
Când mâna ei.mă strânge, când'ochii îmi vorbesc. 
Când lângă ea uit lumea si nu mai ari. simțire - 
Decât pentrii minutul în care o privesc, ! imi 

„o Ziee: „Viaţa este Scurtă. şi fericirea. trece; -: Da 

„Spun că. plăcerea stinge făclia lui Amor: 

„Dacă iubirea noastră e s "aibă sfârşit:rece,. . 

„De ce "9 minutu- acesta, de. ce acum. nu. mor? Mi 
j 

“Puolicată întâi în ediţia „Poezii București 1608. - NR 

24, Aşmaoraţza: 3 E i 

Aceasta este.orâ... Sau: cel putin soseşte, - Sa 

Dar ea unde să fie? De ce: nu, se iveste? : | 

Minuturi fericite: sânt oar6 de. perdut? . Ă 

Foarte putine, omul. în vieaia. lui are!.. , 

„Se. auzi un sunet. „Să ascult. „3 mi se pare...! 

„Nu e, nimic: 0 îrunză, în, vale a căzut. 

- Noaptea, î în aste locuri, n are de loc tăcere; - 
Totul se imiscă, umblă, dar toate 'sânt “părere; . 

“Vântul, umbra, mă 'nşeală, când crez'a'0 vedeă.- i 
Luna aci sărată, 'aci iar se ascunde; -. i. 

- Abia câte odată. "ntunerecul: pătrunde. 

Si norii înainte- i se > pun ca o perdea. ! 

.. Poate că si ea are o tainică "ntalnite, 
Poate. că „stăpânită deasemenea: simțire, ....,--: 
Păşeşte. "nvălăită în umbra unui nor. : 

Chiar î în acele, sfere, care au ceresc nume, 

“Poate amorul domneşte: ca aerul în lume: :.. Me 
“Cu ce drept omul singur să fie simiitor:.., ps 

1. In ed. 1842, după strofa aa; mai urmează trei strofe, pe „can 
poetul le. a a suprimat în ediţiile 1847 şi 1863, 

, i a
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Nu stiu; dar, la:atâtea rele nesuferite, 
“Ge asupră-mi. adese .se. par. a îi.unite, - si 

„Zile neprețuite ale copilăriei,. . 
„ Tovarăşi ai.vieţii şi fii ai bucuriei! . 

„, „Sătul, de; mari nimicuri 
„ Cătând în. viață” pacea, şi 'n.pace mulţuniirea _. 

Un drum fără prim 

-Se: întinde o: umbră... 

- Singur. amorul: este izvorul . fericit, 
"Ce fără. încetare m'adapă -cu uitare, 
“Ca undele vestite fântânei de mirare, | 
Prin: care, morții uită că-n lume au trăit. 

E 

De mi-ar îi eitat astăzi a 'ncepe să-trăesc, 
: Câte mi-adat amorul, minuturi, ore bune, -: . ae: - . ” Sp - -. = -La un loc: Aduhăte, cu voi.să.se 'mpreune, 
“Şi din toate.0: scurtă vieață să *ntocmesc; 

» „M'aş duce.unde sboară atâtea 'rândurele; '_: 
Când. viscolul încâpe, cârid vin vremile rele; 

» Pe pasur'le verdeței, ca ele m'aş ivi: : 
Din loc în loc as trece în Climele streine, ! -" SI 

„ Unde 'sânt alte stele şi ceruri mai senine, : . om eg A e A A N Aaa. „Dar iarăşi m'aş întoarce, când îirea ar zâmbi. : 
i x 

* 

ce nu dau fericirea, 

Ca râul fără nume! aş trece. neştiut.,- 
„ Oricât. de mic e templu, dar:tot-îl locueşte „.. Acela: ce pământul şi cerul stăpâneşte;  . - Numai pentru a.lui slavă şi omul's'a născut! 

A 

-.:. Nădăjduesc într'insul:. el poate să-mi arate - 

Din îruhza, 'ndinecată. a pădurii vecine: 
-:3 cinevapar'că vine... . pia 3 x - i a II 

| Părere nselătoare, Ş'acum mă amăgeşti? -. . ... 

o. 
- - . - Dea - N . = 

rimejdii, cărări nesemănate -- . - , | De asupriri nedrepte, 'de 'curse vicleneşti.  



g1 

Dar nu! ! Văd o ființă. ie Spre mine: "năintează.... 

_Să m'arăt... De vederea-mi, ea nu se spăimanteazie. Nu 

Un strein pe aicea, sfială ar aveă, 

- Ea păşeste; ia seama...; O aud că 'sopteşte. ” 

Negreşit, e îemee:... Ce zice? Mă numeşte! 

“ Pieptul, inima-mi bate. Aceasta este ea. 

Publicată întăiu în ediția „Poezii, deși, 1812, 

rr 

E , 

25. INIMA MBA E PRISTĂ 

Inima-mi e întristată, : -: 
Si "n lacrimi înnecată, i a 

La fericiri trecută, gândeşte . în zadar! i 

- Plăcere, multumire, . Să e Da 

Vieaţă, fericire i . 

„Pe- am gustat. A lor lipsă: acum. 0. simt amar. .. 

Acele. dulci suspinuri, :. 

„Cum se schimbă în chinuri, ? - 

Si bucuria noastră, în otrăvit. venin! ., 
- Cât rău după atât bine! 

Aşă furtuna vine . _. e 

Când: soarele zâmbeşte, când. cerul e senin. 

Adio! Nam cuvinte, 2 

"Să-ţi arăt tot ce simte,.  . . 

In astfel de minuturi, mâhnit, sufletul micu. 

„E. o durere mare, . | 
Şi suferinți; pe care: 

A le simți : pociu numai, -a le desi mi-e greu. 

„A! cât de. mult: amară, 

” Vieata o să-mi pară! 

)



I în ă hi | , 2 

Minutuiriie, secoli o să "16 socotesc. 

"A oricărei zi rază i o 

> Noi lacrimi! O să vază, - 

Când pe streine, tărmuti, strein o să  trăesct 

Spune-mi. î însă, iubită, 

"Când inima-ţi” lipsită. a 

p un credincios prieten, cu el nu va mai îi, 

Vei puteă uita toate 

Plăcerile gustate? 

Simţirea se” va stinge; şi nu-l vei mai dori? 
e 

pp 

Astă: lege obstească a 

Se cade să "ngrozească 

“Amorul, care vremea atâta ra întărit? 

-In ce loc, pe ce cale, _ 

Călcând pasur'le tale, a 

„ Vei aveă drept a zice: „Aici nu ma iubit. ? 

Durerea cea mai mare 

Nu poate să omoare: i 

P'a mea, care a 'ntrecut- o? Dar tot nu pociu să mor. 

„A! de-i mai țineă minte 
Atâtea jurăminte, Ă 

Imi vei mai i păstră, poate, o urmă de amor! 

Ig 

Când seara, tu vei merge _. a 
Pe. câmpuri a culege. a 

Flori tineri, ca şi tine, s s'acoperi fruntea ta. 
Dacă din întâmplare Mă 

Vei nemeri o îloare -. 
„Ce poartă un scump nume, ce-i zic: : Nu mă uita” 

e aa . iu 

Atunci, atunci gândezte aa 
„De. mine că-ţi vorbeşte,



Asta-mi este speranta, şi. asta mai trăesc. - 
Eu tot cred că e 'm fire | e 

" Acea compătimire, N | 
- Ce inimile” leagă cu lantul suiletesc. REA 

Publicată întâiu în ed. „Poezii , Bucureşti, 1838. _ : , - 

26, TE MAT VĂZ UI. ODATĂ: | 

za 

Te mai văzui odată, iintă de iubire 
O'angel ce slăvesc! . 

Şi. ceasurile repezi, şi scumpa ia. zâmbire, - 

Cu suflet, cu: vieata sânt gata să plătesc. .. 

In valurile-acelea de lume. încântată o 

__ „În care ne-am. „găsit, 
In vesele cadrile, în. sala - luminată, _ 

Stam singur -şi mâhnit. 
N 

ar 

Plăcerea, îriumusetea, podoabe felurite, 

Tot eră în zadar; 
Ele nu pot să :'nvie simtirile-amortite - 

_D'al. patimei, aniar. 

Bucuria ce. "ipreaimă-mi. treceă cu  repejuns, e 
Trist, rece mă găsiă; 

Şi mă gândiam la timpul care în veci: n apune - 

„In suvenirea mea. - 

Atinci intraşi!: D'odată,. cepe a mea vedere | 

Se rădică un nor: .. . Da 

Te presimti; îmi spuse a.ta apropiere tă E , Da 

i.Un aer de amore : aa 

-1. In ed. 1842 poezia avea 18 stiofe pe când ediţia. 1847 şi 1863 are 
- numai 14. Aceste patru erau intercalate după strofa : a 13- -a, care şi, ca - 

era puţin schimbată. - Ma 

,



. 

*. 

Zambila primăverii aşă ca ne: împarte, 

Desiătător miros, 
Aşa dulcele-i suflet se: “simte de denârte i 
„ln: aer răcoros, 3 Da - 

şi imtile noastre, si ochii se. “vntălniră: i 
Simţii. ce pătimesti;. E 

Un zâmbet trist mi-o spuse; cu tine îmi. Zâmbiră 

Puterile dereşti!: | ” 
| | | | 

Văzui pieptul tău tânăr bătând. de turburare; 

Sub vălul ce săltă:. 

Te privii în tăcere; cunoscuși a mea: stare | 
Văzuși puterea. ta 

7 

Dar Cum se strecurară. “delirul, fericirea! 
Ce iute au trecut!  .:  . 

„Jalusă d'al micu bine; făcă nenorocirea ra 
Un semn, şi te- -am perdu! 

Multe. rele daturicea am, suferit, iubită! 
Multe am pătimit! 

„ Soarta mea credincioasă la - ura-i ne “mblânzită 
Din sborur-i s'a oprit... 

“Viitorul; în ochi-mi. îşi perde nălucirea; | 
“Toate mă obosesc; MS 

Tu îmi erai speranţa; tuzini înspirai gândirea: 
“Tu: iăceai să trăesc. : aa 

“Roua buzelor tale: sufletul răcoreşte, 
“Dă viată. şi plăceri: a i 

Sub: umedele- ți Rene e: un foc. ce topeste. ÎN 
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Î 
DCI ă . LE 

Dar depărtat de tizie, ce pot să-mi folosească 

- Lumea gale ei bunuri. şi orice aş aveâ? cz: 

Pustiul unui suflet ştiu ele să "mplinească? 

Pot s'aducă trecutul, pot îace-a a te vedeă? 

- Pot să întoarcă timpul. sacele ore sfinte 

Care sânt al tău dar, - 

Ca să mai vărs odată o lactimiă fierbinte 

P'al inimi-ţi- oltar? , - 

ublicată întâiu în ed. mPoezii, laşi, 1842. 

oa, DECE sUsPIN: 

şi cum pociu a- ți răspunde? 

De ce rai întrebat? Ie 

“Eu stiu cam suspinat, - 

„Dar, taina mea e tristă şi va a se ascunde. 

să zic. că eşti îrumoasă Da: 

Ca visul de amor, “ 

„Că pasul tău îişor - „. 

Abia se. insemnează pe. iarba mlădioasă: | 

. în “Că chiar privighetoarea î Se 

“Te: crede trandafir, . ia 

Că: dulcele zeiir. e 

"Sărută cu plăcere o îrunte. gralioasă; Da 

-Că florile. grădinii 
| 

“Cu pizmă. te, privesc, io 

Şi:?n chipu- i se” unesc, 

Cu graţie cerească, garoafele. şi. crinii. | 
N 

  

Î. Deși în ed. 1863, titlu acestei poezii e «De + „ce stispini», am re- 

stituit, după ed.:1842, titlul ce se vede a fi exact, căci poezia, e un fel 

de răspuns. In ed. 1842 strofa ultima este altfeTredactată, dar poetul 

a schimbat-o în ed, -1847 şi 1863 şi i-a dat forma pe caream n adoplat o şi noi. 

Qr Alexandrescu Poezii. a pi. 5



„Să zic” c'acestea toate - - 
„Mă fac'să pătimesc, : 
„Să-ţi spuiu că te slăvesc, 
Că. ochi-ţi îmi însuilă. suspinuri înfocate, 

C'adânca mea iubire... - 
„Dar nu. voiu să-ți descriu -. . - 
“Amorul mieu cel viu; -. 

Las' inima să-ţi spuie;a mea nenorocire. . . 

Publicată întâiu în. ediţia „Poezii“; Iaşi, 1842. - 
. i a. pa . e. Şi | , , 

Pi 28. MÂNGĂIEREA. 

Ia “Unei june femei!. 

„De ce urăști vieaţa, tu, fiica armoniei? . . .. 
„De ce dintr'al tău suilet speranța -ai gonit? | 

„ Care dureri ascunse, vrăimaşe bucuriei, Ne 
A vârstei nălucire şi visuri ti-au răpit? 

„Tu mai deşertat cupa ce încă este plină; - -. 
„Tu nu ştii de-ţi păstrează otravă sau nectar: 
'Dar plângi! Zefirul, astiel, îără cuvânt suspină, 
“Toată lacrima ?n ochi-ti e: un mărgărităr: 

Fu nu voiu să adaog a ta melâncolie, 
Să-ţi zugrăvesc icoana durerii omenesti, . 
Să desiăşor în ochi-ţi a mea copilărie, - 
Ca osândă 'de moarte în care să. citeşti; . E . - A Î 

ş 
Să-ţi arăt împreiuru-mi un larg cere de morminte, . | In care dorm fraţi, rude, părinţi ce mau'iubit; 2 Să vezi ce e durerea, să vezi d'aveam cuvinte - Când chiar de provedință nevrând m'am îndoiţ, - - . | 

. „3 af :



Să vezi apoi în lume cumplita răutate - 
Otrăvindu-mi ani, zile, chiar umbre de plăceri; .. 

61 

„Să vezi... Ah! atunci numai, atunci ai vedeă poate 
Câte 1 un singur suflet coprinde "n el dureri! 

Lunea înă crede vesel; dar astă veselie 
Nu spune-a mea gândire, nu marată cum. sânt! a 

E haină de podoabă, mască de bucurie, 3 
Şi mâhnirea-mi e numai al inimii Vesmânt 

Dacă nu după zile, ci după suteriate , a 

Ni s'ar socoti „vârsta, ştii, mare Dumnezeu, =- . 
Pentru care ani, secoli, şi lume, şi fiinţe | 
Nu sânt nimic, — ştii singur câți -ani | aş. aveă eu! 

“A mea credință însă, nu este: încă moartă; 
„ Mângăietor tovarăş, ea nu, m'a părăsit; ! 

în umbră îmi deschide a veşniciei poartă 

Şi negura mâhnirii ades mi-a. răsipit. 

Dar tu, cărei speranța, s'arată aurită, -- 
Tu cărei viitorul păstrează năluciri; . -*. 

Când tânăra ta vârstă zâmbeşte înflorită, 

Când nu ai nici o coardă a inimii izbită. 

- De viscolele lumii şi 'de. nenorociri, 
Mângâie-te, copilă, şi simte: mulțumirea - 

Care o'nsuflă daruri, ce iirea ţi le-a dat. - 

Eu, când te-ascult, uit toate; uit chiar nenorocirea; 

Mă aîlun, altă lume uimit si încântat. 

Subt dezeteie tale, în  sunete-argintoase, Ş 
Clavirul când răsună, când dulce 'preludezi, - 

Deştepti în al mieu suflet acorduri fioroase, 

Ă patimilor stinse cenușă înviezi, = 
pw



“Taleatul, frumusetea adesea pătimeşte; - _: * 

"De soaria cea comună şi tu poate să ţii; 

Dar vezi dreapta natură cum te: despăgubeste: | 

Glasu-ti este esenţa cereştii melodii. 

Desăvârsitul | bine nu-l poate-aveă pământul. 

Ce mări fără talazuri, ce inimi fără chin? 

Omul este o' taină, care-o ştie mormântul; 

Femeea e un înger, vieata- -i un suspin, 

Publicată întâiu în ediţia” “* Poezii“, laşi, 1842: 

+ 

| 29... MUL UMIR RAT 
su Zu în vârstă de un an 

„Aşa! Imi trimiti daruri, iubită copilită. - 
Abia eşti de o palmă si.vrei:să te slăvesc! 

De ochii tăi albaştri, de mica ta guriţă, - 

In limba armoniei îti place să Vorbesc? 

„Eu nu ştiu ce aş face d'ai îi mai. măricică; 
. Eu-nu ştiu ce aş zice, nici cum te-aş îi cântat; 

"Dar ştiu cu "ncredintare, C'aş cere îără îrică, 

„Drept plata ostenelei, un dulce sărutat. 

. _ Acum însă. adio dorinţi “amăgitoare! 
„- “Cu astiel de monedă eu n'o să fiu plătit; | 

". Când tu pe.scena lumii. vei îi veselă floare, 
De anii, dureri, de patimi mă vei găsi slăbit; ! 

Par că te văz, frumoasă,; de fluturi. ocolită, 
Zburdalnicei. lor trupe, cu „grație zâmbind; _! 

- Cununa modestiei pe truntea- ti împletită, ă 
A inimilor tineri” slăvire priimind. 

  

i E 

1: L. Ghica spune că e dedicată fetiţei lui Ion Voinescia 1 “devenită 
contesă de Rochemonteux, Da



Ştiu: vine: c "al mieu suilet « e sfânt, nu 'mbătrâneşte, 

Că aş. pute ş 'atunicea să-ţi spuiu că te iubesc; 

Dar tristă rolă joacă un: sfânt care trăeşte 

“In niște, vechi ruine, ce-abia se sprijinesc. 

e 

_ A cel putin, copilă, atunci adu- ți aminte 

-Căn leagănu-ţi adesea te-am. binecuvântat; 

“Ascultă cu.răbdare trezitele-mi. cuvinte, : 

Zâmbeste-mi câteodată ş'oiu. îi. îndestulat. 

Dar dacă vreun iune, în dreapta-i aluzie, 

“Se va miră d'atâta nemeritat - Îavor, IE 

Zi: „Ăsta mă cunoaştb din mica mea pruricie, . : 

„La. tot ce simt, ce-mi place s "arată simţitor. 

„A tost în casa. noastră, la orice întâmplare, a 

„Mă mângâiă. adesea, îl stiu-de când trăesc. -- 

"Cu tată-mieu odată, el _deşertă pahare, 

- „De mult-au îost prieteni şi încă .se iubesc!“. i 

„Publicată întâiu în- ed. „Poezii“, laşi, 1842. 

| NINA 

-. După atâta cochetărie, N i 

Şi necredintă, şi viclenie, -- - 

In sfârşit, Nino, simt că trăesc. 

Inima-mi astăzi e izbăvită |: Da 

. D'acea sclavie nesuierită: -. a 

N Mai mult asupră-mi nu m'amăgesc. i A 

“Sa stins'în mine flacăra toată: a Si 

;.. Subt o mânie ne- adevărată -. . 

Mai mult: amorul nu e ascuns. ae 

„:. Dacă în lipsă-ti esti pomenită... - 

„.- Sau: înainte-mi de esti slăvită, . i 

- De turburare nu sânt pătruns.
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'Eu dorm în pace fără detine; : - 
„Când deschiz ochii, Când ziua vine,. 
Nu eşti dorihta-ini cea mai d'intâiu,. . 
Nu-mi mai insuili nici o gândire; - 
“Fără plăcere, fără mâhnire, E 
„Te las, tentimpin, mă duc când vii, 

, - . „N . Ă ERE N , Dai = - 

Nici ale: mele lacrimi: trecute, .-- 
Nici suvenire dulci şi plăcute | .. 
Nu pot.a face să te doresc. ia , 
Cât mi-eşti de scumpă poţi vedeă bine; 

“Fără de pismă, acum de tine, , 

A ta mândrie e nensemnată 
. Ca si blândetea ce 'ai ave. E 
Nu-mi zic nimica vorbele tale, - - - N o Și nici chiar ochi-ţi nu mai au câle - 

„Ca să pătrunză?'n inima mea. N 
. - - : 

“+ 

La: al tău zânibet, Pa ta mânie, « 

„Chiar cu rivalu-mi pociu să vorbesc. . 
a. 

„Fii cât de mândră, fii ne'mpăcată, - 

- A mea mâhnire sau bucurie _ 
- Nu pot nici creşte, nici-a slăbi. 

“Tu-mi pari frumoasă ca ş'altădată, - „Dar mai mult nu esti Nina ce-odată' . 

. 

Crânguri -stufoase, peşteri tăcute, 
Fără de tine îmi. sânt plăcute; 
Şi iar cu tine pot a nu-mi fi,- 

Desăvârsită cu o vedeam. SR Dreapta gândire ce târziu vine, - Azi mă. învață şi văz în tine 1 | Greşeli ce graţii atunci numiain. 
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mi Să ştiu de mine.ce fel vorbesti. 

“Când 4 zărobi lantul robiei. mele, 

-Doamne! ce lupte, 'ce chinuri erele! 

In mâna mortii. credeam a îi. 

Dar în nevoie, când: “omul: are 

„ Coraj statornic pentru scăpare, - 

Ce ș rău nu poate a suferi? 

Aşă din cursa “primejdioasă 

O păsărică: simplă, îricoasă, 

Prilei- să scape când a găsit, 

_Pierzându-şi pene, ia. măsuri bune 

. Sinvățătură de' nțelepciune - 

A să se ferească de.c ce-a Dățit. 

Na 

“Tu crezi că poate tot te slăveşte 

- Acela care încă vorbeşte. 

De niste, chinuri ce a ceicat: 

„Dar însă: astfel, scăpând. din mare, 

_ Corăbierul îără ncetăre Dă 

| Spune n. „ce valuri el s'a ailat. . 

a 
> 

Acel războinic ce birueşte 

După izbândă ne”povesteşte 

Prin ce primejdii el a trecui;. 

„Şi robul liber, după. robie . . 

_- La toți arată cu bucurie .. 

- Lanţul în care ani a zăcut. 

- Iţi arăt starea-mi. fără-sfială: . 

' Vorbele mele n'au îndoială; 
Că sânt zadarnici, să.nu gândeşti; 

Şi: orice-ai zice făr'osebire, 

Deloc nu-mi pasă, nam: “multumire



Nici trumusetea-ti prea” - Hăudată, 

Nici viclenia- ţi x or găsi 'ndată 

Amorez astfel cum mă fălesc.. a 

Țe pierz, dar: soarta-mi rea nu îmi pare, 

Căci eu o altă: înşelătoare . 

Mai cu lesnire pociu să găsesc. 

Publicată intâiu in'revista „Foaie pentru minte“, Braşov, 28 Maiu 1845. 

„31. CÂINELE SOLDATULUI! 

„Rănit în războaie, soldatul căzuse. 

- Sin puţine zile, chinuit, muri i 
' Departe do mumă, care îl crescuse 

Şi care-l iubi! 
. 7 Ma 

Sărman, sără rude, pe tărmuri . streine, 

N'aveă nici prieteni; niciun ajutor; 

Se „Nu era ființă; care să suspine. -. . 

3 Penir uri trecător! 

Singurul tovarăş. de nenorocire... 
Singura-i avere un câine iubit 
Sedeă lângă dânsul: si n mare mâhnire . 
.Păreă adâncit... a a a 

Acum, tot e gata pentru î îngropare;. | 

„Acum, ridic trupul pe mâini de soldati, 
"'Onori hotărite acelora” care. 

Mor. pentru mpăraţi. 

_.. În fruntea păradei, câinele porneşte; 

Din ochii lui pică lacrimi. pe pământ; 
Ca un iubit frate; el îl: însoteşte : 
"Până la mormâut! . . a 

1. Poezia aceasta este inspirată după , Le chien du Louvrete de Casimir 
* Delavigne, Deosebirile sânt, însă, mari între modelul! francez şi redacția 

lui Alexandrescu, . ,



mp. 

-Aci se opreşte, aci 'se aşează; 

“Nimic nu îl îace-a se “depăită: 5 _ 

 Aşteantă-să-l strige; crede c'o' să-l vază m 

Când s'o desteptă!.. 

Gâte- odată. cearcă: piatra s 3 ridice, 

» Câte-odată latră - dup'un călător; - 

„Coprins de durere: Vino! parc! ar. zice; 

„Să-mi dai ajutor! EEE TU 

_Apoi, când. 'streinul, de milă, voeşte - 

A-l trage de-o parte şi hrană a-i da, . 

EL îşi plecă” capul, în părnânt priveşte 

„Și nimic nu va. -, 

De două ori, noaptea cu um rele sale - 

Emisierul nostru l-a. învăluit 

Şi sărmanul câine din locul de, iale -. 

E A fost nelipsit!, 93 a Si 
| - . 

Dar în dimineaţa acea viitoare, a . Ş 

“Pe când. se deşteaptă omul muncitor,. - E 

„Zăceă lângă groapă, „mort de intristare, a 

Câinele Azor! * .- 

Publicată întânu în revista România“, Bucureşti, 28 Martie 1833, 

ra 

ta 

32. FERICIREA! 

O vedsti colo, colo în vale, 
- Unde natura -vesel zâmbeşte, 

- Unde păstorul. zilele: sale _. 

In paza turmei le mărginește? 

Inima. simplă, nevinovată, 

Qrice dorință. lesne. "molinită. , Se 

  

1 Imitaţie după poezia Tu Bgranger intitulată i Lo venheur” (Oeuvre 

„ Paris 1851 vol. il pag. 230) a = | | ” 
7
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La câmp, simțirea e- adevărată; . 

La câmp, vieaţa e fericită; 

„La câmp, nădejdea. zice: „Veniţi, — 
Li 

„ln fericire de vreţi să fiti! 

O yedeți colo, în palat mare, -- 

Inconiurată de” bogăţie, | 

Vedeţi ce cinste, ce drepturi are; | 

Vedeţi pe îruntea-i ce bucurie? . - 

Relele-i fapte se schimb în “bune, 

Orice dorință şi-are "mplinirea; 

Numai mărirea toate supune; 

Numa *n pălaturi e fericirea. 

„Măriri“, speranţa zice „goniti,':... 

„In fericire de vreţi să, îti” A 

O vedtil co colo, colo "n războaie, | 

“De steagul slavei, falnic umbrită? . 

"Ochii sânt groaznici, plini de văpaie, 

„De morti, de sângiuiri stă ocolită;  * 

„ Apără dreptul, legea, credinta, 

Şi Tecompensa-i e nemurire.. 

A! ce plăcută e biruința! 

Ce fericire e la ostire! 
" Speranţa zice:. „răsboinici' fiţi, 

„De fericire dacă doriţi!“ | 

O vedeti colo,: colo pe mare, 
Cum îsi încrede soarta la vânturi, 
Cum se preumblă -îără 'ncetare, 

„Şi ce departe e de pământuri? . 
Busola, drumul la pol i-arată;: 

Aîlă lumi nouă, creşte: simţirea. 

Măsoar' adâncul, lățimea toață:. . 
_ Numai pe mare e fericirea. 
“Nădeidea zice: „pe mări trăiţi, 
„In fericire: de vreți să îiţi!“.- m



o vedeti colo, * n ţara grecească, 

'Azil al slavei şal libertăţii, . :..: : i 

Fantomă mândră, urieşească, e 

“Unde-a scris Solon cartea dreptăţii? 

Frumoasă “climă; ceruri senine,. 

Care însuflă n veci bucuria! | i 

-.. In aste locuri, cât e de bine! a 

Ce fericire e în Grecia! 
Nădeidea-acolo, zice, trăiţi, 

„In fericire: de vreți să fitil“ i 

O vedeți “colo, colo. departe; i Pa 

In norul cela ce se zăreşie? EA 

A!“ zice omul, care la “moarte 

„Albit de zile, mâhnit soseşte: 

„Ca voi: odată aveam . greşeală, SE 

„Dar al mieu sânge. astăzi e rece, . . Da 

. “Astăzi, s speranța ni mai mă 'nşeală -. Î 

„Veţi vedea. singuri n6rul cum, trece... 

-Pân! atunci însă, mergeţi, goniţi. 

-:- „Norul acela -unde-o zăriţi!“ 

Publicată întâiul în revista „România“, Bucureşti 25 Fovruauie 1838. 

V sa, ADI0. Di îi 
E “La Târgovişte | a N a 

Culcat p'aste ruine, s sub care adâncită Da 

E gloria străbună şi umbra de eroi, : a 

In. linişte, tăcere, văz lumea adormită, E 

Ce uită "n timpul nopții necazuri şi nevoi. 

- Dar cine se aude. şi” .ce este ist sunet? : | 

“Ce oameni, sau ce armii, şi ce repede pas? 

Pământul îl clăteşte răsboinicescul tunet; | 

“ Sgomot: de taberi, soapte, trece, vâjie-un glas... 

Io
a 
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“Dar unde sânt acestea? s'au dus! au fost părere, 

_Aşă orice mărite nemicnicită piere! 

- ă E Da ” ” . .. 

Căci armele, viteiii . şi toate au tăcut. 

A noastră, a Palmirii şa. Romei a trecut.. 

Şi: pe. tărână-aceca, 'de care- -odinioară 

Se spăimântau tiranii de frică tremurând, 

“Al nopţii tâlhar vine şi: pasări cobe sboară. 

Pe monumente trece păstorul șuerând. 
. . |. . . ... . «. . «. . . . . . . |... * 

. - 

Mă scol, mă mut d'aicea, duc pasurile mele, ” 

"Ce pipăesc cărarea, în fundul unui crâng; 

Şi las aste. morminte -cu suvenire grele, - 
Pe care nu. am lacrimi destule ca să plâng.. 

„Aicea am speranță să aflu multumire; - 
“Eu voiu să auz unda si cerul să-l privesc; 

Să văz a Aurorei mult. veselă zâmbire, 

- Razele . diminetii ce norii auresc. 

Aci, stejari cu fală se, "nalt, se indreptează, - 

Urcând ale lor ramuri. spre-azurele câmpii. 

Aci, plopii cu îrunza o vale 'ncoronează; =: 
Acolo se văd. dealuri ş aici sălbatici vii. 

Din coast: acestor stânce, din vârtul ăstui munte, 
„De unde îşi apucă vulturul al său sbor 

A nopții stea revarsă lumină p'a mea îrunte 
„Şi raza-i se reflectă pe. limpede iZVor.. : 

„Aci, zefirul vesel prin frunze. 'ncet suspină; E 

„Aicea, orizonul. e dulce, luminos; N 
“Aici, aceste râuri.... Dar: unda lor e lină; 

lar Sufletu-mi e: n valuri; mam soare seninos. 

1) Cuvântul lipseşte. din ca. 1863; este o eroare evidegtă i l-ar adaogat 
“după ed. 1842. y



. 
TI 

. Din sânul maicii “mele, născut în griji, necăzuri,, 

” Restriştea mi-a fost leagăn, cu lacrămi m'am. hrănit; 
Ca ale mării repezi şi groaznice talazuri, 
De vântul relei soarte, spre stânci am fost gonit. 

"Acuma, pretutindeni întorc a mea vedere; 
Dar ochi-mi multumire de loc nu întâlnesc, 
Căci nimenea nu simte cumplita mea durere . 

Şi oamenii pe mine, trecând, mă, ocolesc.. 

Aşă! aşă! iubite, s'a dus scumpul' mieu.. bine; 

Văzând că? nu-mi rămâne plăcere. pe pământ; | 
Văzând că pentru mine s'au dus zilele line, . 

Puiu mâna p'a mea îrunte şi caut un mormânt, 

Din zilele trecute, din vechea! fericire, | 

Din vârsta mea de aur, din sfântul lor amor, 

Idei au rămas numai, precum o nălucire 

- Rămâne dimineata. din - visuri „care sbor: 
.. 

- Aşa, fără “mdoială, amara mea vieată 
_ D'acum e pentru mine. nesip neroditor, a 

Ce vara îl usucă şi iarna îl înghiață  .  / 

Şi nici o îloare n'află sărmanul călător, 

Dar însă suvenirul. ființelor iubite - a 
"Va: fi la al .mieu suflet, etern înfățișat, Da 

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

De visurile "voastre, sperante-amăgitoare, 

„Acum peste măsură mă văz îndestulat; | 

Fugiţi zadarnici zile, ce: griji omoritoare - 

Pe tânăra mea vârstă curând ați adunat: _ 
7 — 

'1) In ed. 1863 eu este. evident o greşală de. tipar, « cum se vede com- 

parând cu ed. 1842. 
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“Când, toamna, se arată, al icrpii rece soare, 
Copacii plini de jale pierd “frunza, se usuc; 

„-. Asa, nenorocirea uscând. a vârsti-mi îloare, 
Zic lumii un adio, iau lira şi.mă duc. 

Publicată întâiu în vol. «Eliezer. şi Neftali», București 1832. 

N 

„84 ADIO. 
lui Lord Byron'la soția sat. A. - 

. . i . - 
Şi: în sfârsit adio! Si dacă relei 'soarte 
li place a fi veşnic... adio iarăși zic! : - ŞI Zadarnică ti-e ura, că'n peptu-mi fără moarte. Dragostea mea 'viează; nici secoli nu o stric. | De ce nu pociu în ochi-ţi inima-mi a desface, Ş Pe care-adese capw ţi-l rezemai cu pace, : 2? 
Când somnul cu 'dulceată pe gene-ti 'odihniă! Şi astfel să-ți arate. asciinsa ei gândire, 
Căci.poate vei: cunoaşte c'ai fost în amăgire -. RE S'a.ta despretuire nedreaptă vei” vedea.  - : 
lovirea ce-mi dai niie de oameni. se. slăveşte, - Când rana-mi sângerează, plăceri ei 'aflatunci! -. Dar vezi că astă lume amar te necinsteşte, -. :.. Intemeindu-ţi slava pe ale mele munci. - .. Cu toate că m credință greşala-mi ește niare, Cu toate că în faptă dipă-a mea purtare, _: Destule am eu singur asupră-ini:a "mpută; "Dar cruzii nu putură un alt brat să găsească „Atât să mă sfâsie sadâne să mă rănească, Decât bratul ce odată cu.drag mă "mbrățişă >. 
Să nu te 'nseli atâta: amorul cu 'ncet piere,: Dar iarăşi: nu mai „crede că inimile pot .--. „Prin orice depărtare, prin oricare tăcere, 

1 

Prin orice 'silnicie Sschimbate-a fi de tot. - 
- Traducerea poeziei: Fare thce well de Miscellaneous Pocms, Probabil căTAlex, 

Lord Byron. în gruparea. 
a tradus după un text francez, 

« 
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A ta. încă păstrează amorul, către mine, 

A mea e sângerândă,;:, dar: Însă i"pentru, tine 

Băte, s'asvârle, arde; şi “arde” nencetat. -” 

O cugetare groaznic pe “amândoi pătrunde: - 

_Voiu fi pe alte tărmuri, şi cine stie unde? 

„ Vesnic în despărțire, de tine depărtat! Ia i 

    

“Sânt ialnici aste arbe ca „ geamătul de moarte, - 

Ca piatra mormântală :pe. noi ne-a 'miiorat. 

Tristele diminețe când voiu trăi departe . 

Ne vor află cu jale pe-un văduv pustiu pat. 

Când vei vrea să te mângâi. cu fiica-ta iubită 

Şi când va îi vreodată urechea ta: izbită. : 

_De glasul ei cel“ tânăr, de vorbele-i dintâi, . 

Vei învătă-o oare să zică: „al mieu tată“, 

Măcar că n'o să poată să-l vază vreodată, 

Să-i dea îmbrătisare în lumea celor vii? 

Ca nd mânele-i prea îragezi te-or strânge cu dulceata 

Când mica ei guriţă va cere. pe a ta, Dea 

Gândeşte la acela.ce nu va mai îi faţă, 

„Ce m veci de fericirea-ţi el cerul va rugă, _.. 

l'acela' ce . amoru- -ţi puteă să-l jericească. 

Şi dacă acest martor de-o dragoste cerească ae 

V'aveă într'al său aer ceva de- al tată-său, 

„A ta inim' atuncea va. bate pentru mine; a 

„ Fior. rece. vă trece: prin ale tale vine, . , 

„Repede se va strânge, va bate pulsul tău. 

Curnplita-mi. rătăcire ti- -e cunoscută: poate; 

Dar-nimene să ştie smintirea mea nu-crez. 

Pe urmă-ți în tot locul a mele nădeidi toate 

„Se veştejesc şi iarăşi pe urmă-ţi înviez. . 

A inimi-mi simțire- cu totul şovăeşte; | 

Trufia-mi ce. la. nimeni ea nu se umileşte 

  

1. în ed. 1863 lipseşte &al, care figurează în ed. 1842. 

de oarece este evident, în ediţia ulterioară o eroare de „tipar, 

- 

L-am restabilit,
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La: tine. se  închină,- la tine sta supus, 

Dar... părăsit de tine, şi sufletul mă lasă, 

_ YVieata mi-e:povară, 'o simt! cum mă. apasă - 

„ŞI orice fericire o văz că- mi- -a apus. 

„ Destul,:în zadar. este oricare rugăciune, 

Ş'a mea nu: se ascultă. Să nu “vorbim mai. mult, 

Căci sânt cugetări triste ce "n silă ne supune; 

Ce făr” de voie scapă, de lege nu ascult. | 

„Odată înc” adio! Lipsit acum de toate 

De câte-mi erau scumpe, simţirea-mi nu mai poate, 

Ininăa-mi osteneşte de a „mai suferi, 

Sânt jalnic, singuratic, cuprins de întristare. 

Şi desnădăiduirea-mi se îace .tot mai mare, - 

Şi sila-i mă înneacă,.căci.nu pociu a muri. 

Publicată întâiu în ziarul „Curierul românesc“ 4 „August 1832, 
4 

„35, INDRISTARBI 

Duceti-mă acolo pe "tărmuri fericite, 

- Ziceam, unde Neapol pe-al mării sân prea lin 

„__ Răstrânge dealuri, stele de nori neinvelite, . 

_. Şi unde cresc oranzii sub cerul cel senin. . | 

Ce "ntârziem?. Să mergem: din unda cea albită 

Să văz esind. Vezuvul în îlacări care sbor; 

„Să. văz eu Aurora pe dealuri strălucită, 

Şi voiu, țiind de mână uşor pe-a mea iubită, . 

Din aste nălțimi vesel visând să mă cobor. 

Urmează-mi în ocolul : acestor goliuri line! - 

Să *?ntoarcem' paşii noştri pe țărinul cunoscut, 

La lui Virgil cenușă, Pa Cintiei grădine, 

L'al Venerei- vechiu templu țărân' acum făcut. _ 

Acolo subt oranze, subt via înflorită, 

  

1. Traducerea poeziei „Tiristesse” de Lamartine, (Meditations! pocti- 

ques No. XI). „N
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A căreia mlădiţe: cu anirții se mărită . - 

"Si fruntea şi-o "mpleteşte c'o boltă de lurigi flori, - 

al apei dulce .sgomot, Pa vântului miirmură, . 

Noi singuri cu amorul, cu vesela natură, | 

Gustând. vieaţă dulce, plăcuți vom aveă sori; E 

A galbenelor zile făclia .se topeşte, : 

Se stinge! cu încetul de a restriştei vânt, 

Ori dacă câteodată putin mai fâliâeşte 

Scânteile-i aprinse de :suveniru-ți sfânt,. 

Eu nu ştiu dacă cerul în marea-i îndurare 

Voeşte al micu suflet în ăst loc a eşi; . 

Vieaţâ-mi € aproape de recele-i hotare, 

Ş'abia pe un an poate că.încă va păşi. _- . 

Dar dac'a'veni moartea în primăvara vieţii, 

De trebue în locul la bine închinat - 

Să scap din: a mea mână 0 -cup'a tinereței,. 

Pe care cu îlori soarta păreă c'a "ncoronat, 

Eu nu rog Dummezeii decât să merg odată. 

Pe ţărmul ce -păstrează iubitu- ţi. suvenir, za 

“Să zic un lung adio la-clima. cea curată a 

Şi unde-am gustat vieaţa să pierz al vieții fir. 

Pubiicată întâia, în vol. «Eliezer şi Neftali» Bucureşti 1832, 

„36. FLUTURELE: 

Cu primăvara naşte, cu roza ei să “moară, PE 

In unde de lumină cu zefiri.a. "mnotă, : 

Pe îlori a se da 'n leagăn c'o aripă uşoară; 

De aer, de “miroase, senin a se. "mbătă; 

De praf a sale aripi'de june să clătească,. - . .. 

Să sboare ca suilarea la bolta cea cerească, : 

.z
- 

Î 

1. In ed. 1863 este strânge, evident greșit în loc de stinge, cum . e 

în ed. 1842.: 
2. Traducerea poeziei „Le papillon” de Lamartine (Mâditatlons” po€- - 

tiques No. 1X).: 

Gr, Alexandrescu, —Poezii: 

7 s:
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A “luturelui astiel e soarta de iubit: 

El este ca dorinta ce n veci nu se aşază, : 

Nenmiulţumit de toate, din toate vrând să vază, 

Se duce s'aîle. n ceruri plăcerea ce-a dorit. 

Publicate întâiu în VOL, «Eliezer şi Naftali» București 1832 

N) 31.: UNIREA PRINCIPATELOR 

Dedicată. viitorilor deputaţi ai României. 

Pe antice, monumente. am văzut ades: sculptate 

Acvila ce poartă cruce, Zimbru țări *nvecinate, 

Subt o mână, o coroană, întrunite figurând. 

Şi în vechea capitală, o măreață mănăstire, * 

După lipte sângeroase, “monument de. înfrățire, 

D'al. Moldovei Domn clădită, stă trecutul atestând. 

“ Ce spun aste suvehire? Ele- arăt | că altădată; 

- Inaintea-acelor. lupte, în vechimea- depărtată, 

Fii ai Romei cei eterne, aceşti popoli au fost frati; 
C'ale' lor. restrişti cumplite au izvor în despărţire, 

Că la răul ce-i apasă nu pot s'aile lecuire, | 

Decât numai în unirea către care sânt chemaţi. Sei 

Cici. de 'irele interne, mult a profitat -streinul, 
Căci în suflete şi 'n inimi el a infiltrat. veninul. 

Ce corupe, ce înneacă tot instinctul generos; . . 

Căci, slăbiţi 'prin moliciune, umiliti prin apăsare, 

In îurtune şi în intrigi balotaţi fără 'ncetare 

Am uitat nioi vechea. cale şi trecutul glorios. . | 

  

1. Biserica Stelei din Târgovişte. (Nota autorului) Biserica” e e clădită 

* de Vasile Lupul, Domnul Moldovei, ca semn de împăcare cu Mateiu 

Basarab al Munteniei.



Astăzi nu ni se cer lipte,? sacriiiciuri de sânge, 

| Virtuti mari de altădată; astăzi, tinta vom ajunge 
Prin credință în unire, prin unire în dorinti. .. | 
Mari puteri acum iau parte la destinul ce ne- -asteaptă. 

Orizonul se 'nsenină, calea noastră este dreaptă, .... +: 

Și asupra-ne se 'ntinde mâna bunei provedinti.: E 

Români! Dulce e unirea! Ascultati... șlasur -i răsună. 

Dela fiii. “României cere patrie “comună. ..... i 

Steaua merge înainte, simbolu-i sacru :pe. pământ: . “ 

Cum. în Vitleem odată, stea din. cer mântuitoare.. PR 

Conduceă pe 'ncoronatii cavaleri. din. depărtare, 

„Dela marginile lumii, către leagănul cel sfânt. 

Când citim în vechea carte a istoriei. străbune ” 

Virtuţi mari, ilustre fapte ale naţiei române, 

Care inimă stă rece? care: suflet, nemiscat? 

Cine nare dor să vază "tara sa în: fericire, 

Cu legi bune, cu legi drepte, în tărie şi n unire, 

Cultivând artele păcii, pe al. său pământ bogat? ! ERE 

In tăcutele morminte, Bogdan, Mircea se. mtâlniră, 

Si 'ntr'o lungă îmbrătisare pe Români îi înfrăţirăs. . 

Imprejuru-le stau desc umbre: de măreţi eroi. . . . 

“Ele astă-zi sbor în aer, inimile "nîlăcărează. 

Deputaţi! . asupra voastră ei privirea-şi aţintează; 

“Fala sau rusinea tării, se aşteaptă dela voi. 

Fiii voştri Vor ascunde. a lor îrunte în tărână, 

Dacă voi. acum veți pierde marea cauză română 

Prin meschine interese ce "n mici inimi locuesc; . ....-. 

Timpul trece, omul piere, dar a patriei iubire . 

„E averea cea mai rară, cea mai scumpă moştenire, . 

Ce dela părinți de merit nobili îii o priimesc, Da 

“ Publicată întâiu în ziarul „Concordia din Bucureşti 30 Martie 1807; 

z . , . e



84. 

38. MĂRIEI SALE DOMNULUI 
ALBKXANDRU IOANI 
Anul 1859 pentru ziua intrării sale în Bucureşti!. | 

“Timp, dorit, zi de speranţe, 
Fiu al ţării, salutare! 
România învestită 
In vestimente de serbare, | 
Jti doreşte, îţi urează 
De mari fâpte viaţă plină, 
Şi se 'nchină stelei tale-' 
Ce străluce: de; lumină... : 

bă . 

__ Când dă& glasul omenirii 
_„Insnirată şi. condusă : 

* Pleiada europeană, . .. 

De puternici regi compusă, 
Redă naţiei gemânde 
Antici drepturi şi tărie, 
Soarta-ţi se 'nscriă în ceruri! 

- Cu lumina cea mai vic.   

Fă dar numele-ţi să: treacă 

“Intre numele. divine 
Celor ce au fost ai lumii: 
„Nobili făcători de bine! 
Secolul să te admire, * 
Si cu noi să se fălească 

- Franța, naţia cea mare, 
„Naţia cavalerească. 
Căci e aspră datorie 

Ce o nație impune, — 
„Căci e grea, mult grea, 
Se ” - COroana - 
Ce pe capul tău se pune 
“Tara ta te salută, Printe,' 
Cu plăcere si iubire, 
Si-ti încrede viitoru-i 
Zâmbitor de fericire. - 

Publică întâiu în ziarul „Steaua Dunării“ din Iaşi 21 Februarie 1859. 

"39. CÂNTECUL, SOLDATULUI:. 
Pe câmpul României, 

“Trompeta când răsină, 
La glasul datoriei, : 
Oştirea' se adună. ! 

  

Şi steagul o umbreşte 
„Si-arama-le luceşte 

Şi inimile 'n piepturi 
Bat repede, voios. ir 

9. 

„1. Alex. Cuza a intrat în București pentru prima dală, după alegerea . 
sa ca Domn'al ambelor principate, în ziua de 8 Februarie 1859, 
„2. lon Ghica ne spune că această po&zie a fost scrisă de Alexandrescu 

în vremea când. se vorbiă de războiu în anul 1853 și se propunea .de 
de unii ca şi Românii să organizeze trupe pe cari să- le trimeată în 
ajutorul aliaţilor Turciei, -



De nici un fel de vreme, . 
Soldatul du se teme; 

Deviza-i e: credința. 
Şi suilet curajos. 

Când:bolta din tărie 
De nor se încunună, 
Pe munţi şi pe câmpie, 
Când “iulgeră si tună, 

Soldatw "maintează, 
Şi marşul său urmează: 
De misia sa mândru 
Nu cată înapoi. : .: 

EI legea împlineşte - 

Şi tara- -şi ocroteşte; 

(18, Sept.. 1853] Publicată întâiu în ediţia 1869. a 

  

E totdeaună gata:- 
“In pace şin.. războiu, 

In astă lume înare. 

“Oriunde soarta-l' duce, 
-Vieaţa-i schimbătoare. 

Plăceri cu ea aduce. 

“ Apoi când totul trece, 
Când bate ceasul rece,. 

"De fraţii săi de arme 

Măreţ e "mmormântat; 

EI, vesel. vietueste | 

Şi moare, bărbăteste, 

Căci ast-fel este traiul 
Şi moartea. de soldat. 

40, D-nei Princese | _ - E 

 ALEXANDRINA IOAN GEIIOA: 

” 

Si veselă! şi “jună te-am cunoscut odată: 

Cu aceleaşi defecte acum iar te găsesc; 

"Pe :soțul ce te- aşteaptă în tară depărtată, 

Deşi strein. de ţara-i, eu? tot îl fericesc. 

„Căci. spiritul . ce 'ncântă si: graţia dorită, | 

Viaţa-i. viscoloasă ades a îndulcit. Pa 

-Pe calea însemnată de-a omului ursită, 

  

Nernultumiri, nlăcere cu el ai împărtit, 

! 8 

1. In ediţia pubiicată. de 1. Ghica 1893 se. - întrezeşte dedicaţia "care 

“ eravindicată numai astfel în 1853: Doamnei P. 5. G. 

2: In ed. 1863 este cu; evident eroare pentru eu; 

E
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__A unui vechiu prieten amabilă sotie, 
“In insula streină în care lăcuiți, 

- Când veti vorbi 'mpreună de-a ţării “poezie, 
Vă T0g, câte odată, la mine să gânditi! 

ns Maiu 1657) Publicată întâiu în ediţia « din 1863. 

41. D-nei ANGELINA ION BĂLĂCEANU! 

Aneelii port al tău nume, 

Ca ei blândă, dulce eşti; 
Tot cec plăcut în lume, 

„In persoana ta uneşti: 
Fleganţă. şi iunete, 

Graţie şi frumusete 
„Te. înconior, te *ncunun. 
Florile cu “vii coloare, 

Trimet ţie salutare, 

Zetirii' numele- ți spun. 

Când dai nume fiicei mele, 
Atunci una dintre stelc, 

Publicată întâiu în ediţia 1863.  - 

Dela ea răul gonind. 

_| Şi când astă copiliță 
| Va îi "n 'vârstă .să vorbească 

- Voiu deprihde-a ei guriţă 
Cu amor să 'te numească, 

  

DE lumină: strălucind, - 
Luă misie: cerească” 
In viată s'o 'nsoțească,. 

Si să aibă pentru tine 

Tot acea simţire vie, 

Câtă inima-mi conține 
Pentru Iancu, amicie; 

„- 49. Danei MARIA ION CANTACUZINO?" 

în albumul durăitale, | 
Doamna mea, dorind a scrie 
Nu putui găsi culoare, | 
Nici omagiuri a descrie: 

Frumuseţea "'ncântătoare, 
| Graţiile zâmbitoare,. 

. Acel- spirit cultivat, | 

„Ce adesea 'n convorbire . 

1. Titlul întreg e luat după ediţia lui Ghica 1893, In cea din 1663 

este numai D-nei A. B. 

* 2, Titlul întreg a luat din ed. .1893.



M'a pătruns de mulțumire |: “Căci. amic: bun l-am aîlar, 

Şi 'n Eden m'a-transportat. | Şi la amândoi: unire . 

P'al tău nobil, bun consoarte |. Vă urez, şi fericire, 

Il iubesc ca pe un frate, : ..| Traiu plăcut şi mdelungat. 

Publicată întâiu în ediția 1863. 

43, D- -nei. ZINGHIIL DONICI 

Numele- ti este viată, o Dulce şi mângâitoate. 

Zâmbetu-ti, plin -de dulceaţă |. Aiutor dar, ea să-ti fie, 

Chipul ţi-e încântător; . - |. Precum şi mie îmi este, 

Ochi-ţi vii, raze de soare, - | Crucea care din pruncie. . :. 

 Atragi inimi simtitoare, De mari rele mă fereşte. 

Ce se 'mclin şi te ador. .. [ic e 
| > Să-ţi aducă ea aminte, 

Porti la pi6ot. o cruciulită. Când vei îi în depărtare, 

Mică şi strălucitoare, . ... | Uu amic care ferbinte. 

Ca simbol siânt de credință, | Iti aduce salutare. 

” Publicată întâiu în ediţia. 1868. PR DIN iri RR 

Bă aa. Dia si A 

Imi olace micsuncaua, zambila; dulce floare, 

- Simboluri de, iluzii ce nu vietuesc mult, 

“Imi place .trandafirul; dar -mai îrumos îmi pare 

Privirea ce le-alese şi mâna ce le-a smult. 
! 

"Căci spiritul: ce "ncântă şi graţia dorită 

Şi daruri ce. unite, prea rar, se întâlnesc, Na 

„De flori neperitoare ghirlandă fericită: 

„-Sânt scumpele. podoabe ce nu fe părăsesc! 

  

1. D-la. = damicela. Dămicelă ziceau în acea epocă în, loc de d-şoar a. 

2. Smult e un provincialism mai mult oltenesc,. cate poate numai 

aci apare la Alexandrescu. In ed. 1863 este însă smuls. Am preferit 

| „forma din ediţia postumă. 1893, fiindcă s se e vede că e cerută de rimă. 

„N



„A! fie-ţi viata dulce şi zilele senine . .: - :.. 
Şi numai pentru îloare să ai gândiri, dorinţi, 
A inimi-ți odihnă, nimic să n'o 'nvenine,  . - 

.. Amarul fericirii în veci să nu îl: simți! 

- Publicată întâiu în ed. 1863. o: 

„45. UNEI NECUNOSCUTE MOLDOVENCE - 
a care. mi-a cerut versuri -- . -: 

De vreme ce îţi place a tării poezie,.: 
Prin calităţi alese crez că te osibeşti, '- | 
Crez că ai eleganţă şi'n suflet armanie, '  - 
Misterioasă. limbă. a silfilor cereşti. 

* 4. , "Se zice însă, doamnă, că eşti şi mult frumoasă - 
Nobilăm sentimente, în Spirit. grațioasă. 
Dar vai! 'nu sânt perfecte ființe omeneşti; .. - î:: 
Căci se mai zice încă (şi îoarte rău îmi pare) . : 
Că lângă toate-acestea, ai şi un deiect mare, 
Că, sclavă datoriei, numai un om iubeşti. - 

[10 iunie, 1057]. Publicată întâiu în ediţia 1863, ia 

48; PRUMOASĂSEINATURA 
Frumoasă: e natura, frumoasă dimineața, --. ” >.“ Plăcut este al undei murmur melodios, = Şi roua, şi zefirul, şi floarea, şi verdeața;: o Dar lumea nimic n'ăre.ca tine de frumos! A-mea inimă, suflet pe pasurile-ți 'sbor, 

Si vântul îti sopteşte misteruri de amor. 

  

"1. În ed. 1863 este cări evident, o eroare: rectificată 'de 'ed. postună „1893, după care facem îndreptarea, e Mite 

  

 



89 

Sant. dulci ale prunciei dorite, suvenire” 

Şi visuri. fericite, iluzii iîngeresti, - ai 

Dar nu e nimic dulce ca dulcea ta zâmbire, 

Dar nici un Vis nu-mi place, de nu-l oricinuesi:. a: 

_ Când soarta ne 'mblânzită. m 'adapă cu durere, | 

Când lumea şi-ori:ce bunuri aş vrea a le uită, . . 

Nimic -nu- ceiu vietii, mărire nici putere, 

Nimic nu: mă mângâie decât iubirea ta. 

„A mea inimă, suflet, pe pasurile-ţi Sbor . 

- Şi vântul îți sopteste misteruri de amor. 

Publicată întâiu în „ediţia. 1863, SI | Pe a 

— » - 

ar. îN ORI DE MĂBNIRE. 

“+ In ore de mâhnire 

„Se "ntâmplă câteodată 

S'alin a ta privire - | 

Si îruntea-ti cea curată, ' : 

Pe care umbra “tristă în veci n'o înveleste, - 

„Fe care liniştirea, si pacea lăcueşte. îi a 

  

- Atuncea; în mirare . , a 

Intreb: e cu putință Sa Pa 

„Un sufelt ce nu are 

Nici patimi, nici dorinţă? 

Sau care adânc ştie simțirea. a- şi ascunde. | 

Ca negrele-i impresii să. nu le poți. pătrunde? 

_Vieata e. “ca. visul, - | i î 

Ce vesel se renaşte.  : _:.. pi 

„ Gândirea-i i: chiparisul' | | i 

"Cânu se 'vestejaşte,. 
pi 

Ce iarna, când în preaimă- -i e viscol, întristare, o 

EI, verde; primăverii trimite. sărutare, 

  

.
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- Sau 'est& ca vulcanul: ce arde: în tăcere, 
Ce ?n fată si în preaimă-i s'arată linistii, | | 

"Când sânul lui coprinde şi muncă “şi: durere, . 
Ca ori si ce trăeşte, ca ori şi ce-a trăit? - 

Ori cum va îi, copilă, senină-ți e privirea, Blândetea, bunătatea, de:soră te-au luat; „Ca ele în tot locul insuili multumirea,  .| La naşterea-ți natura, zâmbind, te-a *mbrățişat. - 
Daruri ce vin din suflet sânt, negreşit, dorite; Sânt' vrednici de iubire oriunde le *'ntâlneşti: . Eu le ador, dar ele îmi par-mai prețuite! i "Când le găsesc unite: - . o “Cu daruri mai zadarnici,. cu-grații mai trupești, Mima mea de fire asa. este făcută Şi trista omenire așa este: născută... 
Voi, îiicele-Aurorei, dulci tinere pansele, a „Flori care o cunoasteti, flori care o iubiţi.“ Frumoase ca icoana din visurile mele, - Nu puteți câteodatăi de. mins: să-i vorbii? 

Publicată întâiu în revista A: Î „Propăşirea“ foaie stinţifică şi literară - 16 lanuarie lași 1844, | E N 

| 48. IMN... - destinat a se cântă la inauguraţia teătrului 1 : : 
Veniţi Români, să. Consacrăm . 
O zi însemnătoare, : 
———— 
„1. Teatrul naţional din Bucureşti s? ” printr'o serată de gală în folosul săr 
vodevil tradus . din franțuzeşte intiţ Nu se vorbeşte de un imn. Deci nu' putem afirma că acest imn al lui „ Alexandrescu s'a şi cântat atunci; (Vezi: Ollănescu, Teatrul la Români partea II: în Analele Academiei Vol. 20 pe 1897 pg. 185); . 

Si artelor: ce cultivăm  - 
S'aducem salutare! - 

acilor. In program se vede un 

= 

a înaugurat Ia 31 Decembrie 1852 - 

ulat Zoe şi scene de opera italiană, _



„In sfârșit, iată-l rădicat,. - 
Templul la muze dedicat,-- 
Templul măreț împodobit, 

De-unde'n viitor. . - 
Se va 'mălță în sbor 

Vestea răsunătoare, 
Ca să-arate m lume 
“Că şi-ale noastre nume 
Pot îi nepieritoare. 

- Artişti, poeti, care simțiti 
Scânteia inspirării, | 

“ Acum deschisă voi priviti 

Arena 'naintării, . - 

Nobile naţii se fălesc . 
Cu scrieri lăudate,. 
Prin sentimente ce trăesc 
Şi prin idei bogâie. : * 

Veniţi; vă'ntreceţi, 
triumiați - 

Cum. triumfă odată 
Eschil, Sofocle- aplaudați. 

In Grecia 'ncântaţă.   

:) 

Talentele îşi vor găsi 

-Aicea resplătire, 
Idei mărete vor rodi: 
In inimi cu simtire. - 

Aici se va încoronă 
Virtutea lăudată, 
Şi viţiul se va nfruntă 

Prin fapta-i imitată. 

" Plăceri şi plânsuri, 
“Dureri şi râsuri, 
-Ce fac vieaţa p'acest pământ: 

“Poate. 'mpreună, 
Scena le-adună, 

-Folositoare toate ne sânt. 

„Veniţi dar în ăst templu, 

| In solemnelă seară, -.- 

Să onorăm bărbații 
- Acei ce îl fondară. 

Un cuget, -o gândire, 

Pe toţi să ne 'niîrățească 

Şi m dreaptă multumire 

“Să zicem în unire: .: 

„Trăiască ţara noastră 

„Şi arta românească!“ 

“u Ianuarie 1853]. Publicată întâiu în ed. 1863,



- BPISTOLE ŞI SATIRE .



- 49. O PROFESIUNE DE CREDINŢĂ .... 

Domnilor alegători, mă rog .să fiu ascultat - 
Şi, după ce veti citi, mă rog să fiu deputat; - . 
Căci am cuvinte să crez.că la Divanul Ad- -hoc E 
Bine. lumii: 0.să 'fac şi rol nobil o să joc, -. 

După cum puteți vedeă | 
Din mărturisirea! mea. 

Incă până a nu mă naşte; eu âm fost patriot mare - 

Si, după ce m “am născut; - 
Pentru ale noastre drepturi m "am luptat fără incetare 

„+ Până întracest ininut. 
Cunoscând că într'o tară fericirea generală a 

Se compune totdeauna! din acea particulară, 

Ca un econorin politic, prin mici slujbe, mici lefsoare 
Am imbogătit eu statul, cumpărându-mi, moşioare. 

Iar guvernul, ce văzușe vrednicia şi talentul, 
“Imi da ranguri pe tot. anul, siluind „Regulamenţul, 
Pe când mulți: păcătoşi alţii, lipsiți de capacitate,. 
Servind țării din pruncie, stau cu buzele umflate “ 

'Apoi, când streine armii țara noastră ocupară, 
De la cine înlesnire. întru toate ele- ajlară ?. 

Cine pentru zece care a făcut ades cinci sute,
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“ Numai ca să nu se “atample Sauz vorbe neplăcute? 

Când eră în lipsă tara, subt-a mea isprăvnicie, 

"Am ținut-o eu cu grâne precum fiecine ştie. 

" Apoi, dacă neplătite au rămas prin multe sate, 

Dacă eu la socoteală le-am trecut ceva *ncărcalt, 

(Am făcut-o "mn conştiinţă, de iubirea omenirii, 

i Numai spre a mă deprinde cu regula înmulțirii. 

Las de-o parte ale mele: osteneli şi cheltuială, 

Căci îmi place a le crede nepuse 12. îndoială, 

„Căci acesta mai cu seamă îu rezonul cel mai mare 

| Pentru. care. azi Europa, foarte recunoscătoare, 

După lupte sângeroase încheind tractat de 'pace 

Hotăriî pe România fericită a o face. 

Pe aceste dar temeiuri, fraţi Români, eu vă cer votul, 

Și la cauza cea :sacră azi mă devotez cu totul. 

Apoi, .dacă dup! acestea mai aveți cumva. dorinţă 

-Să v'arăt printr'o programă care e a mea credință, 

La Divan ce voiu sustine, vă pociu da încredințare 
„Că unirea o crez sfântă, c'o voiu.cere. cu 'nîocare; 

Căci 'mărindu-se pământul, lefile poate vor creste; 
 - Insă Prinţ strein nu-mi place, căci nu ştie româneşte 

Şi când slujbe îi vom cere, el de loc n'o să. privească 
De sântem boeri sau tinem de vreo casă boerească, 

Ci d'avem talent, virtute, merite sau probitate, 
Calităţi din altă lume, foarte. grele. şi. ciudate. 

Pentru cea mai mică vină ce o va. numi hoţie, 
Ne vom vedeă prin gazete, poate şi la. puşcărie. 

Protejati ca şi protectori, toți vom îierbe într'o. oală 

- Şi-a streinului domnire ţării îi va fi fatală. 
Şi religia vom pierde şi vom.uită româneşte, 
Ca în Grecia modernă, unde azi vorbesc nemţeşte. 

Pe când unul dintr'ai noştri, domnu de viță. românească, 
Tot mai lesne-o să erte, slăbiciunea omenească. 
Nu-l voiu însă ereditar, căci, a ţării veche lege. 

„Pe domn, chiar Şi-din opincă ne dă voe a-l alege;,
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Şi-asa'cu chipul acesta de loc.nu e de mirare 

“Dacă chiar şi nouă rândul ne-o veni din întâmplare. 
Autonomia- mi place, o voiu cum e scrisă m carte, . ] ! 
O cer păhtru țara” ntreagă, dar şi pentru mine'n parte; 

Adică în orice cazuri să urmez eu cum îmi place, / 
Fără a „Putea guvernul observaţie: a-mi face. ” 

Cât pentru guvern şi forma-i cea -constituţională, 

Vrând să mă declar de- -acuma, simţ'o mare îndoeală, 
Căci, vorbind drept, nu ştiu bine ăst cuvânt ce va să zică 
Şi, în loc de bine, tării să nu-i îac mai rău mi-e îrică. 
Dacă, cum mi- -a spus'un dascăl cu destulă pricopseală, 

- Un -guvern în constituţii e supus la socoteală, “ ă | 
. Dacă ădunări sau cameri pot vorbi făr' a se teme, 
Astea n'or să ne aducă decât pierdere de vreme, 
Decât lupte fără margini și desbateri încurcate, : 
Care plac 'junimii noastre cei! cu capete stricate. : 

Trebile cu vechea formă nu cerc nici o "mpiedicare:: 

“Sun ofis rediiat bine .e o lege 'n prescurtare. - - 
__ Dup'aceste, dar, cuvinte, fraţi Români, ce mă “iţelegeți, 

Puteţi fără de sfială la Divan să mă alegeţi, 
Căci să nu fiţi la 'ndoială, vă voiu face treabă bună 

" Si-mi veți mulțumi odată, dacă-mi veți cădeă pe mână, 
„ Iară pâm' să vie vremea să vedeţi astă minune, 
“Sânt supusul dumneavoastră şi mă "nchin cu plecăciune. 

[I2Ausust 1857] în ă Publicată întâiu în ediţia 1863. 
* 

„80. -COMETEI ANONSATE 
Pentru 13 Iunie. ” 

Cometă cu lungi coade, î însă cu Scurtă minte; 
„De ce vrei să arzi globul ce noi îl locuim? . 
„E drept, mult nu plăteşte, dar tot avem cuvinte 
Vieaţa-i păcătoasă câtva să. prelungim, : 

  

1, Cei pentru celei. 
Gr, Alexandrescu. —Poezii,



  

98. 

5 -, 

De ne vei arde-acuma, să ştii că 'or să nască" 
In locu-ne, ființe mai rele decât noi, 

Ce'n grab or să 'ntărâte mânia ta 'stelească 

" Prin fapte mai cumplite, prin crime şi războiu. 

“Ce! ai uitat tu' oare potopul de-altă dată, 
La care, cum s'aude, destul ai conlucrat, 
Atunci când tata Noe, în luntrea-i deşălată, 

. Piutia pe universul subt. unde înnecat?. 

Fi. bine!. omenirea ce mosteni pământul, 
Fiinţe, lighioane,, ce-i urmă s'au ivit, 
Intrec. ele p'acelea . ce; şi-au găsit "mormântul . 

„In marea adâncime şi monştri au. nutrit? 

“Câmpiile de astăzi 'sânt ele mai mănoase. 
Decât cele antice? măgarii mai deştepţi? 
Broasca mai muzicaută în bălțile stutoase?'. 
Tigrii mai. cu blândete şi: oamenii mai drepți? - 

„Nu, nu! bagă de seamă să nu faci o, gresală, | 
“De 'care. mai în urmă amar să te căeşti; 

i 

Ba încă să dai poate o aspră socoteală 
Prea bunului. Părinte al rasei omeneşti. pr 

Căci noi avem de lucru, în țara românească: | 
Legi vechi şi: ruginite avem să le 'noim,. .. - 

|. Regulamentul multe are să pătiniească, 
„De ne-or lăsă 'în pace, aşă precum dorim. 

De eşti tu executor înaltelor decrete, 
Mai dă-he un:mic.termen de zece mii de ani, 
Să ne 'ndreptăni purtarea, să ne spălăm de pete, 

Să nu cădem în iaduri pe ghiare de Satani. 

Atuncea, dacă globul no merită vieaţă, 
" Poti să-l prăjeşti în voe-ti, eu nu mă "mpotrivesc, 
Dar azi topeste numai a inimilor gheață 

„Şi arde astrologii. ce lumea Îngrozesc. 
[12 Febr. 1857, ] 
Publicată întâiu Li ziarul „Concordia București 18 Fevruarie 1857,  
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Du 51. "RĂSPUNSUL COMETELA DR 

rabitet muritor, . 

1 E i ek 

Astăzi am priimit | | Sa 

- | Prin poştia cerească „a? a 

Biletul tău 'pornit Sa 

Din Tara- Românească. 

Odată cunosteam, - 
Subt nume de Roman, 
Un: prea: puternic .neam,. E 

Al lumii crud tiran; z pm 

- Neam ce-l 'credeam pierit, 
; Căci nu l-am mai zărit .. 

Şi până 'ntr'ast minut: . . 
„(Mă iur. pe al: mieu nume) 
"Eu nici aş îi: crezut * 
Că existati pe lume. 
„Dar. de vreme ce scriţi; - 

Voi trebue să fiti. 

1 Poezia e precedată i în ziatul „Concordia“ de uimătoarea introducere. 

«Este ctinoscut cititorilor acestui jurnai, sau de nu le este cunoscut, 

«le spuiu eu acum, că la 13 Februarie trecut adresasem o mică epistolă. 
«Cometei ce era hotărită să ne arză în luna lunie. Prin acea epistolă 

«o rugam cu destulă delicateţă să nu-şi facă păcat cu noi, dându-i 

«şi temeinice rezoane în favorul cererii mele. Răspunsul l-am așteptat 

«multă vreme şi aș fi socotit această tăcere ca o impoliteţă din partea 

«Cometei dacă nu luam în consideraţie distanţa ce ne desparte, starea - 

„«poştielor. cereşti, care, după cum se vede, nu- sânt mai bune decât 

<ale noastre, şi mărimea personagiului cu care aveam a face. Oricum 

«va fi, răspunsul sosi în sfârşit, pornit fiind la 14 ale: curentei luni 

«din Cancelaria Cometei.'luţeala cu care a venit nu trebue săine pue 
«în mirare întâiu “pentrucă ma fost - trimis cu poștia, “ci - lăsat da 
«dreptul în jos cu un aerolit sau piatră cerească, şi apoi pentrucă 
«orice coborire sau cădere se urmează” mai repede, decât înălţarea, 

„ «perspectivă puţin mângâitoare pentru oameni și care o dorim din 
«toată inima binevoitorilor noştri. lată răspunsul care ne grăbim a-l * 
«publica pentru încorajarea fricoşilor, din care. mulți ar - fi murit în. 

«ziua de amerinţare şi s'ar fi căit mai târziu. „ -



Numai nu. înțeleg: cine v'a putut spune 

Că aveam pentru glob! intenţii 

E netăgăduit, 

C'a. lui desființare 

De timp nepomenit 
Mi-eră în cugetare 

aşă bune. 

Ii . i 

: z 

In cerc tot vițios. - 
Văzând că se 'nvârteşte 

-.- Si omul păcătos 
În rele mult sporeşte; 

“Văzând că jos la voi mulţi oameni mari şi bun, 
Lumii îolositori, au trecut de 

“Au. fost persecutați 

nebuni, 

a . In vreme: ce au, trăit 
- —: Şi foarte-lăudaţi 

După ce. au murit. 
„Eu prea rău am urmat . 

- Când am lăsat “odată 
Pe Noe.:de-a scăpat 
Cu luntrea-i deşelată, : 

„Căci ştii ce a făcut 
Cât liber s'a văzut 

“Ela 'sădit o vie . 
Si-a căzut. pe beţie 
„ar cu fetele lui 
Ce-a: mai: îăcut nu. SDuiu. lar de atunci încoaci din-el.câ 

Acei ce.au iost tari pe cei 'slabi au robit; Soarele-au spăimântaţ prin lupte şi omor, 
Tae 

. „ 
, E 

pe te N 

ea ' 

+ Pentru globul pământ ce nu e 
„Căci socotesc că ştii, nevoe n 
„Că nit-i al vostru el, ci voi sâ ii „Apoi V'ati apucat : Lia Cerul de- -ați spionat, * 

? : i 

ţi S'au prăsit”, 

Tă al lor. - 

'am să-ți Spuiu, 

nteti -ai “lui. ! 

„Prin sticle. cercetând ; Ma Li „Ce avem noi de gând, zi , 

.
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Ce fel ne preuriblăiri, 

„Până şi'ce mâncăm. 
Ba încă aţi scornit i 

| Feluri de secături, _-_- . a 

E Şi pe voi vaţi numit 
Alese creaturi. 

Acestea, drept să spuiu, eu nu le suteriam | 

“Si răzbunarea mea în taină pregătiami; 

„Dar, fiind-că îmi serii că sânteti: ocupați 
Proastelor voastre legi spoială să le daţi, 

Fiind- -că âi. cerut sorocul mătginit a 

„De zece'mii de ani; fiindc'a mijlocit 
P Şi-o gratioasă. stea * dintr'ale curței mele , 

"“ Pentru câțiva poeţi ce casc gura la stele, . .. 
. Mă'nduiplec -în sfârşit, astâmpăr al mieu foc: 
Imi pui -caii la graid şi coadele la toc... 
Numai luăţi măsuri, gândiţi şi căutaţi 

" De .indulgența mea' acum să profitați, 

Căci, dacă spre pământ vre-odată m'oiu porni, 

Vă pociu încredință că bine nu. oii fi. 

Î -(Seris în palatul nostru de vară).: a 
14 Mai 1857. | e 

Publicată întâiu în ziarul «Concordia» București 29 Maiu 1857. 

V 52. RÂSBUNAREA ŞOAREOILOR + a 
sau „Moartea “lui Sion . 

E Ţ, . Aa e 

a Pe “dealul: Mitropoliei, PE e 

In Archiva. României, ii 

- Unde: Statul. grămădeşte a 

Tot. ce nu-i mai trebueste, 

"4 Poezia aceasta e precedată în revista „România. literară: (pg. 67) 

" de următoarea notiţă : 

„ «Jalnica tragedie a a Îui Iorgu Sion mâncat de soareci, ca durere 
7 
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Unde s'află aruncate Să 
Secături .nenumărate, | 

Hârtii, condici osândite, 
. | Judecăţi nenorocite, 

Aa Are cuiburi din vechime 
A Numeroasă şorecime, 

„i Seminţie roditoare, : 
„Şi" de literi rozătoare. 

„! Setul ei, un ghiscan mare, 
* In dosare locuieşte, . 

  

ă N nemărginită împărtăşim cititorilor noștri vestea unei întâmplări groza. 
«a cărei jertfă a fost [. Sion și pe care prietenul nostru Gr, A lexandre: 

_ascu au cântat-o în versuri eroice. Care însă au : fost pricina acelei 
«neprevăzute întâmplări ? e PI 

„.. «După “multe cercetări s'au descoperit că răposatul întru şoricime 
al. Sion ar fiameninţând (adică: ar fi amenințat] pe autorul Impresiilor 
«şi a Suvenirelor (pe când acesta e'a director arhivei din București 
«cu următorul epitaf:. i. a a 

clată un poet ce tace a: 
«Şi nici proză nu mai face, - o 

- «Şoaricii de Ja Arhivă. - 
«l-au 'ros pana cea activă” : . 

„«<Şi altă pană nu găseşte . 
„«Ca să scrie de trăeşte.. etc... | 

Sion răspunse prin poezia,0 muză la spital” publicată tot în „Romă- nia literară” pag. 79. E precedată de următoarea notiţă:: „In No. trecut am publicat „Răzbunarea şoarecilor“, epizod eroi. 
«comic descris de prietenul nostru Gr. Alexandrescu în versuri armo- + «nioase şi umuristice. Abonaţii ,„Roinâniei literare”. se vor fi pătruns inegreşit de mare amărăciune la cetirea- acelei grozave răzbunări în " atâmplate unui din poeţii de talent a Moldovei. Sântem dar foarte bucu: «roşi de a-i putea încredința 'că' G.: Sion nu au fost de. istov jertfa «şoarecilor şi că, dacă în lupta! sa 'cu -acestei lighioni înfricoșate, el "şi-au perdut nasul şi urechile, precum asigurează poemul lui Alexan- . «drescu, el au scăpat cu inima teafără şi i-au rămas încă destulă putere "«pentru' ca să poată ţinea în mână pana sa de poet. Drept dovadă, «publicăm aici următoarea bucată de poezie.» Si urmează poezia lui Sion: 

N



Nume de Rozon el-are - 
Şi pe polite domnește. 

“El e strănepot de rate 
Lui Raton, care odată 
Trăia de sgomot departe: - 
Intr'o cameră privată *. 
Intro zi— nu, era. seară —- .. : Ba 

Dup'a lui Rozon' poruncă n 
Şoarecii toţi sadunară .. - - 
„Şi 'ntr'o -tăcere adâncă, LL 
Aste vorbe ascultară:: 

„De când subt' aceste bolte ne aflăm adăpostiţi, 

„Fraților! voi ştiti prea Bine, cât am fost de fericiti., 
„Setul de azi'al Archivei, om de pace iubitor, :*. 2 

„Ne-a fost: chiar ca un părinte, un zelos ocrotitor.. 
„Nimeni din voi nu se plânge că din cuib a fost gonit 

„Sau că într'aceste ziduri vr'o pisică a 'ntâlnit 

„Sau că n'a putut.să roază:de frica 'vr'unui duşman 

„Perganientele antice, condicele de divan. . 

„Soarta ne era prosperă, şeiul treceă! zâmbitor, 

„CGeneraţiile noastre aveau falnic viitor. , 

" „Dar azi, vai! totul se schimbă, azi sântem amerințati - 

„Să ne perdem locuința: şi să fim disgratiaţi, 
„Căci un moldoveân. obraznic Sion; care a cântat 

„Paradisul. (deşi ladul-el cu: drept l-a meritat), 
„A'scris, nu de multă vreme, într'un stil neomenos, 
„Că a şefului Archivei pană noi o-am îi ros.” * 
„Apoi suferi-vom oare .ca acel cutezător, 

„Vrednic a purtă mai bine. nume. de defăimător, . 

"Să vie precum venise, chiar într'al nostru pământ 

„Să ne strice fericirea... Nu, cât eu în viață sânt: 

„Nu va fi. Acum e timpul să'ne “răzbunăm şi noi, - 
„S'arătăm. căn şoareci -curge nobil sânge: de eroi 

1. Aluzie la fabula „Şoarecele şi pisica. se 

2 Am întercalat în'acest vers Vorba 0, care lipsește î în ediţia 1863, 

evident fiind o eroare tipografică. . Ne 
Î
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Şi că păgânul acela, ce ura a meritat, 

- „Nume de moldovean vrednic cu nedrept a” câştigat. | 

„Mergeti dar şi "n astă noapte picioarele 1 vă gățiţi, 

„Şi când s'o ivi de ziuă cu toţii pe drum să fiți, 
„Ca prin marş repede, grabnic la Moldova să- 1 călcăm, 
„Cine sânt. şoarecii noştri şi Rozon să-i: arătăm. | 
„De veti găsi 'mpotrivire, să nu vă descurajați, 
„ŞI, la orice întâmplare, totdeauna s'alergaţi 
„Unde-ti zări că se mişcă. vâriul dela coada mea, 
„Ce pe a gloriei cale: pururea o veti vedea“, 
Zise şi auzitorii aşa mult au aplaudat, 
Cât dulapurile toate în “Archivă s'au „mişcat. 

„A doua zi soricimea cu:mare grabă: porni, 
Păci la Focşani gustare, şi seara în laşi sosi. 

IL: 
E - AR 

a Noaptea dormia în "natură 
Şi zefirii răcoroşi 
Suilă cu-aceiaşi măsură 
La drepţi sau necredincioşi. 
De a zilei osteneală : 
Sion dormiă obosit:. | 
Dormiă! Fără îndoială 
In somnul lui fericit: 

„„ Visele, tainici “fiinţe, | 
“ Din'loc în loc îl purtau - a: 

Şi toate-ale lui dorinţe Ş a 
Implinite-i arătau: - - 

C'o arațioasă Munteancă i se păreă Că vorbiă, r 
Şi inima ei şi mâna c'o bună zestre cereă. DN: 
Când deodată el dete un țipăt îngrozitor: a 
Țârcovnicii . "CU lungi plete alerg întru ajutor; 

PE 

1 In7ed, 1863 este picerele, Ata “restabilit forma literară,
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Departamentul credinței, la 'care fu mădular, | 

Cu toți darabanii vine... însă târziu şi "n. zadar: 

Pe patul lui de odihnă Sion zăcea sângerat, 

[ Ca un caşcaval de Parma pe jumătate mâncat. 

. Urechile lui şi nasul, chiar dacă” le-a îi avut, 

Atuncea să se găsească de loc nu s'a mai putut. 

Numai l'a doua 'nviere eu crez că se vor. găsi, 

Când şoarecii le-or aduce, dacă or mai trebui. 

Cu toate acestea lupta, de-o îi cum, am auzit, 

Mortului face onoare căci mult s'a împotrivit 

Şi s'au. găsit împreiuiru-i, de mâna lui sugrumați, 

Un mare număr de şoareci tot din .cei mai însemnați. -. 

Ba .încă spun — (dar aceasta eu nu v'o asigurez, 

Căci fapta e de mirare şi nu îmi vine s'o crez) . 

* Spun că şi chiar comandirul, faimosul acel. Rozoi,. 

|! Lasă o labă în mâna eroicului Sion. 

Ce s'a întâmplat î în urmă, eu nici am mâi cercetat, 

Căci de perderea aceasta foarte mult m'am întristat. 

Sion amic îmi fusese, talent si inim' aveă, . 

Şi crez c'ar îi trăit încă, dacă atunci nu muriă. 

Literaturei române el ar îi fost de îolos, 

"Dacă din henorocire şoarecii nu l-ar fi ros. 

Publicată întâiu în „România literară: Iaşi 1835 pg. 67.- 

-53. ADIO 

(Psatr plecarea proconsulului, Halcitsii) 

Pocit, faimos. proconsul, “model de tiranie, „ 

Cumplită fie calea pe care ai.plecat! - - 

Cu apa consacrată prin somnul de vecie 

Vom curăți pământul, ce tu ai întinat.. 

  

1, Partea pusă în parenteză a titlului este după ediţia . lui lon Ghica 

„189, Halcinski a fost consul al Rusiei în anul 1853- 54,
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Schelet faritasmagoric,, “Îiinţă internală! 

Geroasa, trista-ţi. climă, ea încă:na produs 

Jiganie mai crudă, o iazmă mai fatală; 

De când soarele seara se pleacă la apus. 

Dator: este "Roinânul a sa recunoştinţă 

Monarhului ce ţara cu tine înzestră, - 

Căci zelul tău sălbatic, iîanatica-ti silinţă, 

„De:ar ația, robiei pe robi chiar desgustă. 

„Căci mulţi, care '"mprejuru- zi cerşiau' a ta râniire, 

Vrăimaşii ai. libertăţii, ce binele nu-l vor, 

„Născuţi erau să îie cu tine în unire, . 

De nu umiliai, crede, şi chiar baseţea lor. - 

Ti iran omeopatic, cum nu des: se găseşte, 

Otrava prin: otravă în noi ai vindecat, 

O. nație întreagă. prin” mine-ţi mulțunzeşte 

Şi te proclam din parte-i al tării Ipocrat. * .- 

A! Dacă vom ajunge la ţinta mult visată, 

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

Tu vei aveă, fii sigur,.o:statuă bogată, . 

Al cărei bust cu lan nturi eu am să-l decorez. 

In jocul lor copiii o:vor. scuipă în îaţă 
| Şi, când vre-unui gâde. vom da numele tău, 

. Acel om se va crede nevrednic de vieată, 
Pierdut. din omenire, bătut de Dumnezeu. 

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

Taranul ce se teme de: „hoţii sburători, 

Pe ramura înaltă expune la lumină 

Scheletul coţoienei, cadavnil unei ciori. 

“Spectacolul goneşte jivine răpitoare, a 
De lacoma. lor. ceată ogorul e ferit. . 

Țăranu-atunci profită de-a feţei lui sudoare, 
E veselă natura şi omul mulţumit, : De
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Adio! lung adio! şi fără revedere, - : o a e 
Departe, mult departe,.te: du din tara mea! 

“Pustiul Siberiei te-aşteaptă cu plăcere; : | 
Pământul să te'nghiță si dracul să te ia! -. -- 

Publicată: întâiu în ediţia de poezii 1863. . ! . -- 

54. CONFESIUNEA UNUL RENEGAT!  (/ - 

'Ascultă-mă, sfânt preot, ascultă mă, părinte, . | 
Ajută un nevrednic, lipsit de aiutor;: o 

| Consolă un trist suflet ce' soarta îşi presimte, - 

„Când sună ceasul groaznic, veciei vestitor,: . 

Vieata-mi. de necinste şi crimele-mi trecute; 
“Ca furii ne'mpăcate. asupră-mi. năvălesc.. ., 
Vânzări, sataneșşti planuri, de lume neştiute.. -. 

“In inima-mi pun Iâdul, ca..iesme îmi scrâşnesc. 

_"1 In ziarul „Indepencenta,, unde s'a publicat întâiu această poezie 
ea este precedată de o scrisoare către Redacţie pe care o, reproducem 
aproape în întregime: -. !' a e 
"In No. 30 a! NWaţionalului (13 Aprilie 1861) ş?a publicat o fabulă 
«trivială îmitulată Câinele bolnav de oclii şi subscrisă de litera X. Această - 
«literă enigmatică, acest nume misterios mă face să supozez că autorul - 
«trebue să fie vreun farmazon,' vreun renegat sau vreuri infernal cavaz 
«ca 'acela de care zice d. lancu Văcărescu într'o poezie a sa, în urma 
«unei trădări a carei fusese victima din partea” unui asemenea pa- 

«triot care dobândi dela generălul Kiselef un ceasornic drept re- 
«compensă trădării sale „care, după ce în versuri a trecut pe Is- 

«mail fricos în pustiul. arăbesc a venit, în proză, cu aceşti fii ai lui Î - 

«Izmail înpotriva patriei sale povățuind. pe șeful armatei otomane să 

«facă din România un bașalâc turcesc şi să închiză în temniţă la Rus- 
«ciuc pe Ştefan Golescu, protectorul său; care a făcut ode prinţului A. 

«Ghica când se sgudue pământul şi tremură de frică; care a făcut, . 

«oda prinților G, Bibescu şi B. Ştirbei, când se lupta pentru “domnie 

«făcând din ei doi Joi păgâneşti ce .se luptă în aer; care s'a înrolat la 

«conservatori cu o plată destul de bună şi apoi a fostrespins de dânşii
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Noptile-mi sânt grozave, tăcerea: îmi şopteşte, 
Mă înconjor. prăpăstii. la fie-care pas; 

„=“ Părul mieu c'al lui,Cain pe frunte-mi se sbârleşte; 
Gura mi se'ncleştează, și nu pociu scoate: glas. 

„Mă rătăcesc pe câmpuri, dar iarba înviază, E 
Dar arborul pădurii ia formă, mi-e vrăjmaş;. 
Vulturul mă priveşte .şi ochiu-i scânteiază, 

Şi-a sfâşiă e gata un leş de ucigaş.. - A 

Vezi ceasornicu-acesta, care 'la peptu-mi bate? 
„E vechea reconipensă unii păcat cumplit! 
Câte cu a. mea faptă am drepturi câştigate? - Vânzarea fu plăcută, dar eu 'desprețuit. 

Am cunoscut bărbații lucrând Pal tării bine, 
Cu 'nalte simțimente la: ei m'am arătat; . . ! Tărându-mă la dânşii s'au încrezut în mine, . E 
Ieri le-am jurat credință şi astăzi i-am trădat, 

  

„ «pentru incapacitatea sa; care s'a înrolat în urmă la proprietarul r0- : «mân, de unde este de crezut că-l vor respinge. asemenea pentruace- . „«leași cuvinte, dacă nu pentru altele mai importante; după cum se aude; «care a scris împotriva Alesului, Românilor întrun ziar «Curierul'ro- «mân» şi astăzi sue fără ruşine. scările palatului; care spre a complace «căzutului său protector de: la! e Naţionalul> ce, ameţit de sunetul clo «poţeilor, nu mai auzia glasul Gpiniunii publice și ca'să-și atragă mai «mult favoarea guvernului scrie o păcătoasă fabulă la adresa aceluia «căruia autorul «Primăverii amorului» zice în poeziile sale; . | Ce eşti, încă din pruncie pe deplin am prevăzut; " «şi căruia renumitul fabulist moldovean îi scrie în epistola prin. .care «li dedică fabula «Râul şi Eleşteul, -. . Scrie, scrie! iată legea ce trebue să urmezi, ..,. „«Următor acestor bune consiliuri, autorul fabulelor <Catârul cu €lo- „«poței» şi «Dieu! murind», a cântat gloria trecută, speranţele viitoare, «a dorit să înalțe națiunea sa la gradul.de mărire şi de .tărie la care «poate ajunge prin .virtute și patriotism; precum şi în fabulele sale a i«combătut viţiurile, iar prin poszia adresată. reprezentanților naţiunii. 

-
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Urînd orice virtute ce m'o puteam ajunge, . - 

Pe ori-ce om de merit.în veci am defăimat. 

- Proteu cu îeţe multe,:strigoiu setos de sânge, : 

La umbră, la 'ntunerec, pe mulți am sugrumat. 

Subi aer de blândete urmam. a 'mea turbare, 

Şi ghiara-mi  vehinată în inimi înfigeam. ' 

„Având nepedepsirea de pret la mea vânzare, 

Minciuni neruşinate -eu liber tipăriam. - Și 

Angel de întunerec, pentru ale lor'.păcate, 

Eşind din adâncirea noptosului -Tartar, 

Ani auzit cu spaimă cuvântul de dreptate, .. 

M'am prefăcut că-mi place şi am zâmbit amar;: 

Am zis: iată sperântă, prilej de bucurie, | 

Şi bosăţii şi titluri acum să dobândesc! 

“E timpul să se "'nalţe.smerita mea truiie, 

Am imitat virtutea, dar. 0 s o prigonesc. E 

| Pociu să sugrum p "aşti oameni şi să le iau vestmântul. 

- Căci eu sânt cel mai. tare, având tainele lor, 

Multe fiare: ca. mine: le sufere . pământul, 

Si cerul cu zăbavă trimite ajutor, 

'De ură nici nu-mi pasă, “când e: fără putere; 

| Despretul e o „vorbă deşartă de 'nțeles: ii 

- Mai sânt poate şi altii cu mine de-o părere, 

Şi când îac a mieu bine, drum sigur” mi- -am ales: 

«(Unirea principatelor): a îndemnat la această unire pe toţi: adevărații 

_ «români, afară de trădători, precum a celebrat şi ziua, intrării. în Bu-": 

«curești a Alesului nostru. Domnitor sub. care se realizează astăzi - 

această unire, |. 

«Dar. ; „ până a se e răspunde autorultii iarăși printre fabulă vred- 

nică de dârisul, ești rugat, d-le Redactor, a publica în jurnalul d-tale . Ă 

«Independ ţa» „.. „ „alăturăta Confesiune a unui lepădat». | 

Scrisoarea este? “semnată cu inițialele G. M. A € ca -şi poezia. a 

>
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lată putine, taică, din - multele-mi păcate, 

lată crime ce astăzi nu pociu să mai lucrez. 

Intr'al lui Hristos nume drăceşte-au îosi lucrate; 

-Râdeam de semnul crucii, dar lângă moarte crez. 

Asta” e adevărul ce pocăinta-l naşte; 

“De frica: judecății. în sânu-ţi "îl depuiu, 
Amăgitorul şarpe abiă se mai târaşte; 

"La glasul veşniciei cu: groază mă supuiu. 

Dar ce-am zis? Nu voiu ruga, nu voiu a îa' credință, 
Urăsc a voastră lege şi-al vostru ajutor. 
Este o slăbiciune ori-care pocăință: . .- 

s 

Gâde am fost în viaţă şi gâde voiu să mor. 

" Publicată întâiu în ziarul, „Independenţa“ 1 Maiu 1861 

55. VIAŢA CÂMPENBASCĂ. - 
b. Vornicului Gr. Cantacuziio,) 

” Asa, simpla. vietuire, 

Eu ştiu să o preţuesc 
Şi de acea îericire | 
Voiu bucuros să-ţi. vorbesc. - 
Dar florile si-verdeața, 

_— Apusul şi dimineaţa, 
" Şi îluerul câmpenesc, 

— 

Cu patimi, cu chinuri grele, 

Cu starea inimii mele . 

Nici cum nu se potrivesc. ' 

Departe: d'acele locuri | 
Ce poate mar îinsuflat, . 
De tărăneştile' jocuri 

1 Am eliminat din acest vers vorba le, € 
vers şi nu eră cerută de construcţie, 

  

Ce-adesea m'au încântat, 

Coprins de nemulțumire, 
De arijă şi. de mâhnire, 
De 'soarta mea ocolit, 

“În rele ce mă'mpresoară, 
A . . > 

Ce gâriduri, idei omoară, . 

: Spiritu-şi perde puterea. 
E greu să descrii plăcerea, 
Când sufletul e mâhnit! 

Insă. a mea mulțumire. 

„Pentru a ta găzduire 
Eu tot nu o pociu uită, 
Si cât va sta prin putință 

care eră o greșală de



iti naii 

Voiu pune a mea silință 

Adevăr a imită. 

Măcar în vorbele mele 

“Să pociu să găsesc văpsele, 

Să ştiu să 'ntrebuinţez 

Colorile osebite, 

Tonurile felurite, - 

Care stilu” 'nsuiletez, 

S'arăt atâta simţire 

" Câtă simtiam mulțumire, . | 

Când dulcea serii răcoare : 

In preajmă-mi' se întindeă .; 

Şi patimi sfâşietoare, 

Ca aburi din lac, din mare, 

Deşertul mi le- absorbiă. , 

“ Coprinsul, unde Gdată a 

Impreun” am vietuit 

Şi plăcere- -adevărată 

Zilele mi-a îndulcit, -...., 

Este un câmp lăt'ce are. 

De vechi şi fireşti hotare... 

Un-mal către. răsărit; 
Jar Către apus, o apă, 

' Ce saduri, grădini adapă,.: 
Ce udă tărmul setos.. 

Sin ramuri multe “mpărțită 
Curge mândră, liniştită 

Pe patu-i cel nisipos. oz 

“Casa, p'o > imuche. clădită, 

Singură câmpul dorhnind, 

De umbră 'neocolită,. - 
O vezi în aer albind. 
Să zic 'că :a'ei zidire - 

_EB lucru cu osebire, 

- Astfel de năravuri. proaste; 

Dacă vre-odâtă au. fost, 

Fiind mai obisnuit;   

ui 

Că e do arhitectură 
Cap-doperă în natură, . ..: 

De .loc:nu mi-ar păreă greu. - 

Insă această minciună, . 

_De şi îndestul de bună, 

Apasă cugetul. mieu. 

Aşa dar; iau. îndrăsneală 

Şi spui că adevărat . 

Nare nimic de. inirat, aa 

Dar are, fără 'mdoială,. -. 

“Tot ce e neapărat. : ::-. 

Spre:patrii părţi ale lumei. : 
" Patru ferestre privesc. - -. 
„Şi dacă pe tonul glumei, ; . 

Liber îmi e să: vorbesc, 
_Al lor număr, micşorime,:: 

Cu -a casei înălțime 

Atât nu.se învoesc; 
In cât ochiul ce le vede. 

Cu lesnire poate .crede 

Că se plătiă altă dată. 

Vi'o 'daidie însemnată. - 
"Sub nume de. ferestrit; 

Măcar că nu.mi:se pare, 

Nici undeva am citit; : 

Că la Vreo întâmplare 

Nobilii să fi plătit. 

N'au putut îi ale noastre, 

Ci-ale norodului prost. -! 

Numai el singur plăteşte, 

lar de 'ce, nici se: vorbeşte: - 

Păcâtul ar îi cumplit:
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„. Pricina e delicată | 

- Si prea puțin câstigăm. .. 

La multimea ne'nsemnată .. - 

Adevăruri s'aruncăm. 

Dar în vorbă: neplăcută 
Ca să nu ne încurcăm 
Şi ca.nu, din întâmplare, 
S'aduc la multi supărare, 
Descrierea: începută 
Mai bine să o urmăm, : 

Aproape de casă 'ndată, 

Spre miazănoapte s'arată 

O biserică smerită, - 

Un templu dumnezeesc, 
Unde. muncitorul vine - 
Prinoasele să-şi închine, - 

Unde ruga umilită, 
Ca tămâia cea sfințită, 
-Este la: cer priimită 

De părintele obștesc. 
Tot către această parte, 

- Un sat putin însemnat, 

“În două rânduri se "mparte, 

Pe linie aşezat. 

In vale se. văd desisuri, 

Saduri, livezi, alunişuri. 
Pe urmă, ochiul.zăreşte 

Un deal ce se prelungeşte“ 

Verde. şi împestritat. 

"Coastele-i sânt învălite . 

De vii, de semănături, 

„De țarine felurite, 

"De crânguri şi de păduri. 

  

  

Munţii; mai în depărtare, 

„Se văd ca tulbure nor: 

Vara le e la picioare, 

Şi-iarna, pe îruntea lor. 

lată, dup” a mea părere, - 
Locul atâta dorit, 
Unde zile de plăcere, 

Zile: scumpe am trăit. 
Frumoasă singurătate, 

Bunurile-adevărate 

In sânul tău le-am simtit!  . 

Pace, linişte, vieață 
“Toate-acolo mă'nsoţiă 

Şi din orice dimineață, - 
Multumirea se năşteă. 

" Dacă .vre o cugetare, 

C'o umbră de întristare, 

Fruntea mea acoperiă, . 

" Uşoara-i intipărire, 

“Ca cercul acel subtire, 
Ce-aţâţă din întâmplare 

"P'o undă nemiscătoare: 
Un vânt cu lină suflare, 

Treceă, se perdeă de sine, 

S'al firii” glas simtitor, 

Şi ideile senine - . 

Luau iarăsi cursul lor. 

“Adese: ori pe câmpie, 

Departe mă rătăciam; 

Adesea, cu bucurie . 

In dulci gândiri mă pierdea 

Simboluri de tinereţe, 

Fluturi cu vesele îcţe,



. Pe Dom e a pa pini aiaip minta ii 

Privirea mea-o trăgcă; 
„Pe iarbă, în depărtare, 
Fluturele păreă floare; 
Dar când umblstul-mi simtiă 
Insecta : amăgitoare 
Se 'nălţă, găsiă scăpare, 
Aripele-și scuturând, 
Şi eu, c'o dulde mirare, 
Vedeam florile sburând.. | 

Nori deşi, negri, câteodată, * 
Cerul îl întunecă, 

Și ploaia n ei adunată 
Pe câmpia 'nsetoşată 
In torenie se vărsă; .. 

Apoi, razele-i robite 
Soarele 'ncet destăcând; 

"Sin munti, vâluri 'aurite: 
“Norii umezi prefăcând, . 
Co privire *nflăcărată . 
Lumea el o coprindeă, 
Şi o mreajă purnpurată 
Peste dealuri întindeă.: . 

Când acea stea arzătoare, 

„Aproane, d'al ei “sfințit, 
Păreă a da săruțare 

Pământului ce a 'ncălzit 
Şi mai întorcând.o. rază . 

*Ca zâmbet" prietenesc, - . 
Stau un minut să o vază 

Ochii care. o doresc,. 
Ochii acei „pentru : care - 

Este cel din urmă soare. 

Ce ei poate mai privesc. - 
Supus la acea uimire, 
L'acea adâncă simțire, 
Gh. Alexandresu — Poezii 

  

„ Care subt ceruri senine 

Seara aduce. cu' sine, .;:. .. 

Liber de griii, :de:: dorinte, 

în cugetu-mi multumit; .. 
“Slăvind o maltă putere, 
Ea ascultari. în. tăcere. . 

-ALl multor: mii de ființe . 

- Concertul nemărainit. 

Si când “un? argintuită, 

Albind iarba: depe vale, 

Teşiă lină, ocolită. . ; 
:De stelele -curţii. sale; 

Pe dealurile -râpoase,.. 

Stam; mă opriam să privesc 

“Cerurile semănate - 
De globuri. nenumărate, ... 
“Care, făclii luminoase, -: -. . 
În umbra nopţii lucesc.! 

Pi în alunis sufiă vântul, 
Frunza uşor.clătină, . 

- Nucii bătrâni ca. pământul 
D'a lungul se desină; * 

':Unda cea'armonioasă . 
A unui ascuns izvor, | 
Ca o soaptă amoroasă : 

„S'auziă în preaima. lor. 
Curmând adânca tăcere, 

A câmpului liniştit, : 
Un glas cântă. Cu “plăcere 

Un cântec obişnuit. . 
Ast glas, această câmpie, 
Noaptea care mă mveliă 

„Gândiri de melancolie '.: 
” 9 vu . A .. 
In inimă-mi, înviăe 

r
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_Şi florile tinereții, 

“Visuri, nădeidi, amăgiri, 

Acea: ghirland” a vietii 

Tesută de năluciri, 

Care, câte una-ună, 

Tteptat s'au, desfiintat 

“Ca trunzele ce furtuna 

De verzi.le-a smuls, 
le-a uscat, 

Mi s'arătă înainte. 

   
   

Cu gândul mă întorceam 

La locurile dorite, 

-N In valea ce-atât iubiam. 

Vedeam livada, grădina, 

Poteca ce des călcam, - 

Părul înalt și tulpina 

” Unde. copil mă iucam. 

" Asttel în tări depărtate, ' 

Unde 'strein te numesti, 

De auzi pe neaşteptate 

“Limba care o doreşti, 

Limba acea părintească, 

In care tu te gândiai, - 

Ce 'n vârsta copilărească - ă 

Cu maică-ta o vorbiai, 

Oricât de urită îie, 

Aspră, grea la auzit, 

Simţi atunci o bucurie, 

Un ce neobşnuit, 

O simţire vie-adâncă 

In sufletu-ti rătăcit, 

Şi crezi că te afli încă. 

In tara ce-ai părăsit. a   

A! dacă o orovedință 

Asupra nteâ ar privi, 

Dacă smerita-mi dorință 

Soarta o ar împlini, 

Departe! d'ai tiraniei 

_"'Tovarăşi nelegiuti, 

De cursele vicleniei, 

_De oameni “neomeniti, 

De tot ce se crede mare 

In fapte ce necinstesc, 

De. zâmbete protectoare 

Care le nesocotesc, 

| Uitând acea zeitate 

Care m sgomotosu-i.sbor 

Staturilor înăltate 

Le suflă căderea lor; 
La câmp locaş de plăcere, . 

Eu multumit. as! trăi, 
Liniştit si în tăcere, 
Ziua mea as mplini. 
La, binele ce îmi place 

„Şi neamului mieu doresc, 

“Pe voi câti puteti a-l: îace 

Aş cercă să vă pornesc. 

Aş pune mica mea parte, 

„Silinta-vă lăudând, 

Isprava nu prea departe - 

Bună, dreaptă, arătând; 

V'aş arătă răsplătirea 

Ş'un înger aiutător, . 

S'onoarea şi multumirea 

Ce inimile aprinde, 

lar celuia se ce vinde, 

Un trăsnet răsbunător! 

Publicată Intâiu în colecţia “de Poezii», laşi 1842,
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As, BPISTOLĂ CĂTRE VOLTAIRE. - 

Din ziua când am citit scrisoarea către. Oras: Ea 

Doriam, de sar îi putut, toată siiala să: las, - 

Să-ti scriu pe un ton măreț, cât mai măreț s'ar putea - 

Şi să-ti pornesc un bilet lucrat în fabrica mea; - -! 

Dar auzisem că voi poeti, scriitori vestiti,. . 
Indată ce aţi murit, vă faceţi cam neciopliţi, : 
Cam groși, necivilizaţi, şi, drept să spuiu, mă temeam 

Să nu-mi întorci un răspuns 'mai aspru decât doriam, 

. Răspuns ca acel ce. zici că "m anul trecut ţi-a: dat 

Din partea lui Boalo? un secretar ne mvătat, - 
„Aicea, ca şi la voi, se află mulţi nătărăi | 
Care s'ar da bucuros că sânt secretari ai tăi. : 

Cu toate acestea acum dorinţa mea O. ascult, - 

Respectul numelui tău nu mă opreşte mai mult... 

Şi, paie-ţi bine sau rău, liber din partea mea eşti. . 

„Nu cercetez dacă 'n Raiu, dacă * n lad locuești, 

La ce îel de munci, pedepsi, păcatele-ţi te- au Supus - 

Şi dacă în lungi frigări dracii acolo te-au pus, 

Sânt sigur că sfinţii toţi asupră- -ti 'au reclamat . 

Şi, chiar de nu-i fi prăjit, eşti negreşit afumat. 

_Trebile acolo n iad nu merg C'aici pe pământ, 

Unde păgâni sau creştini cu toții la un loc sânt, 

] Unde vedem îericiti pe. cei mai mari. păcătoşi, -. 
Şi soarele luminând, pe răi ca pe credincioşi: PI 

sa. 
Faptele- acolo ne pun la locul „drept meritat. 

d € 

1. Oras = Horatiu. E vorba de poezia lui Voltaire pitra ă torace. 
(Epitre CU) 1771. 

” „2. Boalo: Boileau. Aluzie la primele versuri din Epitre & Horace, 

îni care zice că a adresat o poezie lui Boileau' (Epitre ă Boileau, XCV, 
1769) şi adăogă:; «mais il me r€pondit par un plat secrâtaire»,



us i. - 

“Dar spune-mi, te rog, Volter, tu ce folos ai aflat, 

Deşi al. legei vrăimaş, să critici, să osândeşti 

“Acele *'nalte cântări, acele gândiri cereşti, 

_Care-al naturei stăpân el însuși le-a însuilat, 

Spre slava numelui său,. poetului: împărat? 

"De nu ca:om, ca'creştin, dar însă ca. autor, 

Vrednic erai, socotesc, să simţi înălţimea lor 

Şi geniul tău: frumos. până acolo să-l. sui. 
Cerul, tăria, vestind faptele mâinelor lui; 

„Din: pavilionu-i de nori acel prea. înalt tunând; 
Cu îulgerele-i de foc vrăimaşii lui răsturnând; 

“ Pământul din temelii clătit, desrădăcinat; 
Suflarea-acelei mânii ce mările-a întărâtat: 
Aste mărete trăsuri, tu cum le desprețueşti? 

Idei, icoane, figuri, toate în ele găseşti; 

Rasin+. pe. care-l iubiai, din ele s'a adăpat; 

Ruso;?.pe care-l urai,.adesea le-a imitat. 
Toate aceste le ştii, dar. îuria- ți te- -a orbit. . 

Tu, ca odată Satan, pe om din.raiu l-ai gonit: 

[&peranta, ăst fruct ceresc, în inimi o ai călcat 
Şi care despăgubiri în locul. ei me-ai lăsat? 

cideri şi desfrânări, iată ce-ţi sântem datori. 

"Viaţa ai făcut-o grea sărmanilor. muritori, 

lar pe sceleraţi i-ai scos din jugul lor neplăcut. 
Vor în zadar a-ți găsi un.cuget ce n'ai avut: 
A zice că te-ai luptat abuzul: să .războeşti. 
Nu, temelia-ai surpat în dogmele: creştineşti! 

A! dacă talentul tău mai bine. 'ntrebuințat, 

„Cu soarta-i a se luptă pe om l-ar: îi înarmat; 

Dacă, pe drepti întărind, pe -răi ai fi îngrozit,-- 

- Ingerii numele tău cu drag l-ar fi pomenit. 

1. Rasin = = Racine. 
2, Ruso — Jean Jacqu:s Rousseau,
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„Ani ai. trăit indestui, rolă tăreată-ai iucat; 

“Ai lumii stăpânitori adesea te-au vizitat. 

Acum acestea pc. noi nimic nu ne folosesc; 

Iar geniul tău. sublim e singur 'ce pismuesc. 

La toate-ai fost norocit: nu crez c'atât isbutiai, 

De-ai îi avut să formezi limba în care scriai;. | 

! Dar veacul? te-a ajutat; în vremea când te-ai născut, - 

: Stilul eră curătit si drumul eră făcut. “ 

1 Altfel e m tară la noi: noi trebue să formăm, 

> Să dăm un aer, un ton: limbii în care lucrăm, . 

“; Pe nebătute cărări loc de trecut să găsim 

: Si nelucrate câmpii de ghimpi să le curățim, 

Aşi vrea să poți să 'nviezi, a zi numai să trăeşti, 

“ Parnasul nostru să-l vezi, apoi să ne mni vorherti: 

Unul, iscoditor trist de termeni încornorati. 

Lipsiti de duh creator numeşte pe toți ceilalti: 

Se plânge că nu *nteleg acei care îl ascult, 

În vreme. ce însuşi el nu se. *nțelege mai mult. 

Altul, strigând - furios că sântem neam latinesc,. 

Ar vrea să.nu mai avem. nici un cuvânt creştinesc: 

A lumii să arătăm că nu am .degenerat. A 

Altul, ce serie pe sleau ca preotul de la sat, 

Zice că e desluşit, se crede simplu: iar cu: 

Mă trag de-o parte,. privesc și scriu cum dă D-zeu. 

Cu toate-acestea luăm, titluri de mari autori,. 

Dăm sfaturi si osândim, ne facem legiuitori. 

Ne credem, pe cât putem, ai Ii Apolon nepoti, 

| Râdem .de unii câtiva, si publicul de noi toți. 

ă Amestecul întâmplat în limbile omenesti, 

Când s'a zidit. acel turn, în -vremile păgâneşti,. 

Na fost atât de pestrit, n "a putut fi mai ciudat 

Decât acel ce aici urmează. neincetat. 

  
1. De şi în ed. 1863 este secolul, am. pus cuvântul din: ediţia. 1842 

veacul, deoarece astfel versul este corect, 
7
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Uniţi am face ceva, amfi de vre un folos: 

Avem un dialect bun, usor şi înmlădios; 

- În el fieşice cuvânt nu e ca la :voi legat 

Gu un articol semet, cu.un pronume ciudat.. + 

Pronume-articole lungi care sufletul ti-l scot 

Şi seamănă, când păşesc,. suita unui Despot. 

Dar. ce. mai mult să vorbăsc? Câte am avut de zis, 

Câte de tine gândesc, mă vezi că liber Te-am scris. 

Cât pentru noi lucruri mari nu e să nădăjdueşti; , 

Nuinai acel Dumnezeu sub mâna “căruia eşti, 

Dubul unirii de sus. spre.noi'de îl-va porni, 

Părerile 'ce se bat, el numai le vanvoi. 

Altfel, decâi să gândesc.că noi ne-am alătură, 
Mai lesne-aş puteă să crez că tu te vei boteză. 
Publicată întâiui în ediţia «Poezii: laşi, 1842, 
N Dia Ă 

'57. EPISTOLĂ . 
"D-lui Alexandru Donici (fabulist moldovean):. , 

“Cum măsori ti se măsoară: este un proverb ştiut, 
“Aste versuri, de-lungimea celor;ce tu mi-ai făcut 

" Sânt pornite să-ți aducă ale “mele mulţumiri, 

Sânt răspuns: la ale tale vrednici d'onoare gândiri. 
  

1 Deşi în ed. 1863 este: că rău vorbă. totuşi, fiind aci desigur 

-o eroare de tipar, am restabilit textul din „ediţiile 1842, „847, adică: 

căruia eşti. . 

2 Această epistolă | e provocată de! o fabulă a lui Donici „Râul şi 

Heleştenala dedicată poetului printe”o- poezie intitulată „D-lui Gr. Ale- 

xanrescu la hărăzirea fabulei R. şi H.“ Ambele se găsesc în volumul 

lui Al. Donici? Fabule“ laşi 1842 Partea II pg. 16 şi55. Poezia dedi- 

catorie începe cu următoarele versuri : 

„Nu. gândiafn ca pentru versuri să iau în mână condeiu 

“Cândiţintirea-mi aici este la un alt fel de: idei... i 

şi “termină. astfel: - . -
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Nu stiu Bine. dacă cerul, precum zici, m'a înzestrat 

C'un talent, ce mi se pare putin, slab, neînsemnat, 
Dar iubesc” talentu- acesta care tu îl preţueşti. 

Tot ce e mai sfânt, mai nobil, în duh, inimi omeneşti, 

Prin el ni se înfăţişează, şi al binelui amor . : 

Se aprinde: la făclia unui geniu creator. 

Pe acei ce mi-i dai pildă cu adesea i-am citit; 
La o slavă meritată cu mândrie m'am smerit; 

"Să-i urmez este alt lucru; gloria poate o dorest,.. 

Dar a lui 'Torquato ! soartă nici de cum n'o pismuesc. 

Am temeinice cuvinte; mă cunosc, mă simt prea mic, 

pi nevrednic să iau urma unui mare mucenic. 
Ceai eee Dana ri Sai Da 

__ Crez cu tine că talentul ne e “din cer dăruit, | 

Că e foc care se stinge, dacă nu va îi nutrit, 

Si de am.o zi mai lină, un ceas Dun de întâlnesc, 

Cu plăcere a-l aprinde, a-i da hrană mă 'silesc. - 

Dar pe om ş'a lui natură destul nu ai cercetat, 

De „voesti să îiu ca râul, care curge. ne mcetat. 
i 

Scrie! Scrie! iată-ţi legea ce trebue să urmezi - . 
Pentru ca să fii ca râul şi inencetat să viezi. 

„ Fabula „Râul şi Heleşteul“ „pe care Alexandrescu! o reproduce “întreagă 

-în ed. 1863; este o convorbire între Râu şi Heleşteu. Heleşteul se miră 

"că apele Râului sânt mereu mișcate şi tulburate de plute, bărci şi 

luntri, pe când el stă «în maluri moi, pe perne de noroiu> și «viaţa 

fără griji în pace “şi-o "petrece. » Aşa urmând fiecare,, Heleşteul s'a 

nămolit, iar Râul e slăvit de toţi mișcându: și neîncetat apele; morala 

„fabulei este aceasta:. Mi 

Așa talentele când lenea le cuprinde, 

Slăbind din zi în zi, se pierd fără a 'seîntinde. 

1. E: vorba de Torquato Tasso, poetul italian, la care,. se vede, face 

aluzie A. Donici în poezia sa, când zice: | 

Toţi poeţii cerc în lume feluri de nemulțumiri, De 

“Dar din ele scânteiază acele mai vii simţiri.
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cel râu trece p'o vale, pe câmpie, p'între îlori; 

lar prin relele vieţii e mai greu să te strecori: 

rozaice umnilințe nu: pociu a le înfrunta. 

- Tu vezi vremile de. astăzi.- Te'ntreb dacă muza ta, 

-Poftită la tribunaluri, ar. merge -să dea cuvânt, 

“Să spue în bună proză de ce umblă după vânt. 
De. ţi-ar zice judecata: „Fiind c'am ailat-că scrii, 

: „Fiind-că vorbesti cu norii, şi pui slove 'pe „hârtii, 
* „Ado versurile tale, avem poită să “citim, 
„Și, de mai atins pe nimeni, noi:osânda-ți mărginim”. 
Dacă, zic, plăceri Vacestea de ai tăi ai îi cercat, 

-La atâtea 'dobitoace suilet-oare ai îi dat? Ea 
Ai Îi zis cu îndrăsneală de-un vulpoiu judecătoi, 
Că il vezi câte odată cu pui alb pe botişor? 

“Că in cumpăna dreptătii cașul el l-a cumpănit, 

Până ce prigonitorii cu nimic sau pomenit? 

La voi sânt mai donioli oameni, ei nu s ating de ! nimic; 

Aicea dau de nevoe, orice mă încerc să zic. . 
De voiu să cânt eroismul bunurilor noştri tănogi- 
Auz o sută. de glasuri:.,„,Ce? noi sântem ticăloşi? 
„Numai cei vechi îți plac, tie? Prilejul s'a 'mfăţoşat? 
„Și noi dovezi de virtute, curaj nu am arătat?“ 
De laud vr'un om de merit, vreun amploiat cinstit, 
„A! îmi zic de pe delături, pe noi acum te-ai. pornit? 
„Lăndând faptele bune, arăţi şi învederat, ă 
„Că nu sântem de aceia! Pe noi tu ne-ai satirat!“ - | 
Cici dumnea-lor ştiu prea birie, ca oameni care citesc, 
Că în lauda virtuții acei răi se osândesc, 

“Dear fi o mulţumire să te vezi în: tipar dat 
Si pe uliți câte-odată cu degetul arătat,. 
S'auzi „ăsta e cutare!“ apoi eu te- -aş ferici 

“Pentru scrierile tale ce iubesc a [e citi. 
Ale cărora suieturi, stil uşor. şi lămurit, 
Au a fabulei plăcute merit netăgăduit, 

4 aa
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Suţu, zice într'o carte, -că în Grecia, de vrei, 

Poţi să scrii orice: îţi place, fără vorbe şi idei. 

Mulţi din autorii noştrii au acest talent dorit, 

Cu locul, Cu *mpreiurarea, cu vremile potrivit, 

Văz că o duc foarte bine, şi eu o să-i imitez, . 
O să-i întrec, de se poate, nimic n'o să mai lucrez. 

Numai din vreme în vreme ai să aili că trăesc 

"Şi muzele din Moldova. că ştiu să-le pretuesc. 

Pablicată întâiu în ediţia „Poezii't- laşi 1842, 

58. EPISTOEA 

] | MARELUI LOGOFAT 1. VĂCĂRESOU' 

“Autorul „Primăverei amorului“ 1. 
. N. 

- ” ! : . E , . 

: Tu care-ai fost din pruncie al. Muzelor favorit, 
Şi ca stămoşească-avere geniul ai moştenit, 
Cântător al primăverei, ce ai darul a plăccă, 

_A îi "nalt cu desluşire, simplu îără a cădeă, 

Care lucruri mici de sine ştii să le măreşti frumos 
Şi să nu zici nici odată cuvânt.ce-ar fi de prisos! 
Dacă mai gândeşti şi astăzi cum atuncea socotiai, . 

Când destinat de natură. să fiu poet mă credeai, 
Făr' a-ti vorbi de folosul bunelor tale poveti, 

La a mea nedesluşire alerg încă să mă mveţi., 

Când ne teleasa natură, din sânu-i cel roditor, 
Cu talentul poeziei naşte pe. un muritor; ” 

"(Fără să mergem departe, atâta aş dori să-nli. spui). 
- Totărăste de odată şi ielul scrierii lui? 

— Mulţi îmi zic cum că această nu e de tagăduit 
Şi că tot omul s "apleacă ia. ce este mai pornit; 

  

1 Rândul al doilea al titlului e : schimbat în ed. 1863, fiind numai 

„D. 1. V. L-am întregit după ed. 1842, a , |
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“Că acela ce 'n iragedii face patimi a vorbi. + =: 
Nu poate şi "n elegie chinurile a 'descri. Ste 
„Dacă iar în cea din urmă ştii frumos să zugrăveşti 
Plăcere, melancolie, amor, chinuri sufleteşti, - .- 

„Al odei. cei îniocate ton înalt riu poti să-l ţii, E 
Nici să alergi p'ale slavei pline de sânge câmpi,.. - IERI 

„Felurile-s osebite şi:voesc osebit dar: * Z - 
„Cine ?n mai multe se cearcă, osteneala-i e *n zadar, 

_.. Eu dar,'ce din cruda-mi vârstă,de.când ochii am deschis, 
“Când a *nceput pentru mine al vieței amar vis, - 

"Am iubit de o potrivă tot ce mi-a părut frumos, - . 
„1. Tot ce sufletul înalță şi e minţii de folos, Ia „U. Poet cum pociu.a mă crede, când al lirei Dumnezeu, 

încă nu vrea să-mi arate care este felul mie? =. - 
Tot ce-mi place mă. aprinde, şi "n minutul ce citesc 
A putea lucră. întocmai” d'ocamdată socotesc. 
Apoi vine cugetarea. Pe-al: micu spirit întreb: „Ştii, -? Dacă tu în felu-acesta esti născut sau nu să. scrii?" 

„Câte planuri astă aspră idee mi-a stâniinit!. ! -? 
Şi din ce cărări. plăcute, cu putere m'a oprit! La 
Eu asemăn a mea stare cu a- unui. călător, E | ! Care, neştiindu-şi calea, fără: povătuitor, 

i |; Se opreşte pe-o câmpie, si cu totul întristat, ia i Drumuri vede, dar nu ştie care e adevărat; “] j Pleacă, se” întoarce dată, se porneşte iar pe loc, |i Pierde vreme prelioâsă şi aleargă 'nt”un noroc. Astfel sânt şi eu; ca dânsul totdeauna rătăcit | Ca să nu-l pierz, lăsând drumul, poate când l-am nemerit. Apoi. nu ajunge-atâta, ci i.chiar când mă pornese | A lucră cu hotărâre, pe un plan ce îmi croesc, ! „Nu pociu păzi cuviinta, nici Cun. umblet măsurat ? La sfârsit s'ajung de-a dreptul, fără să-mă mai abat, | :. Dacă descriu o pădure, sumă de copaci las „Si la un stejar mai mare trec ci: un repede pas.
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Dacă sânt intro: grădină, pe la îlori. de rând nu merg, 
Ci la trandafir. îndată: şi apoi la crin alerg. 
!Depărtarea cea mai mare şi ocolul cel mai lung | 
Un ceas nu mă zăboveşte, fac trei pasuri şi ajung. 
.Mărunţişurile-mi scapă şi ideile ce-mi vin, 

Dacă 'mcep cu o.zâmbire, se sfârșesc cu un suspin. . 

Aplicarea î îmi lipseşte şi- n'am darul însemnat ” 

A strică şi a preface câte sânt de îndreptat. 
Fără astă slăbiciune cevă tot aş isbuti: . 
„Osteneala și răbdarea pot orice-a dobândi... 
„Insă cu, ca să mă apăr, las-un.lucru început . . 
"Si mtrun sfert stric câte- odată, ce 'ntr'o lună am făcut. 
De pământ trântesc condeiul, meseria o.urăsc 

_Si să nu-l mai iau în viață, eu mă jur şi hotărăsc. : 
Dar, precum Boalo* zice: un astâmpăr ne'nteles 
Ne'ncetat se 'mpotriveşte hotărârii. ce-am ales; 

i De urechi par'că mă trage, din somn noaptea-mă deştept 

Şi: cu multă plecăciune rima mândră o aştept. 
|! Patima inimii mele, chiar şi streine nevoi, 

“A le pune pe hârtie, sânt silit îără să voiu. 
i Apoi când în elegie destul nu pociu să vorbesc 

| Şi s'arăt fără. sfială toate câte socotesc, 
' Vre un dobitoc îndată vine înaintea niea-. o . . 
; Si-mi ridică cu lesnire sarcina ori cât de grea: ..,, 
_Lupii, urşii îmi fac slujbă, .leii chiar mi se -supun, ” 
Adevăruri d'un preţ mare, când le poruncesc, ei spui. 
Socotesc că putem zice, fără să ne îndoim, ” 

DI 2 e prea bun pentru fabuli secol "n care trăim, 

Măcar că se făcar că Se-ailă Gămeni câ CârG il BEICEP ASIC 
Cum a putut'să vorbească un sălbatec dobitoc 

Şi care vin să te 'mtrebe dacă e adevărat . 

Că în vremea veche: câinii au vorbit: aşă curat? .. 

    
1 Boalo: Boileau -
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insă, 'cuni ştii foarte bine, adevărul desvălit, , 
-Fără mască, între oameni lesne nu e priimit 
Şi, sub feluri de podoabe dacă* nu îl tăinueşti, 
Ne'nţeleapta lui ivire poate scump. să o plăteşti?.: 

Tu dar, care-ai zis bdată cum că naţiile 'ncep 
“Prin poezie, ființa şi-a lor stare de-şi pricep, 

„ Slăbiciunea muzei mele: vino a o îndreptă; _: -- 
Căci de scriu astăzi -în versuri astă este vina ta. 
Tu amorul poeziei mie mi. l-ai însuilat | 
Şi exemple îndestule de ce e irumos ai dat: 

Asă, când viitorimea, al nostru judecător, 
Care, fără de sfială, aspru, nepărtinitor, 
L'al său tribunal supune pe războinicii vestiți, 
Pe. despotţi şi pe miniştri, scriitorii -străluciţi, 

„Va voi să cerceteze .pe acei care înțâiu 
_Stătură începătorii româneştii poezii, —. 
In rândul celor de frunte numele tău'va găsi: 
Si a '"ntemeerii cinște de la ea vei dobândi, . 
Sânt mult mai vrednici de slavă acei care au făcut, 
In ştiinţe sau, în arte, fericitul început, . 

„ Decât cei ce, după dânşii şi de dânşii îndreptaţi, 4 . NA . a Au ajuns desăvârsirea de exempluri ajutați. 
Publicată întâiu în ediţia de „Poezii» Bucureşti 1838, 

“ 

  

Tae 

  

1847, lipsa lui fiind o croare da tipar. a 
2. In ediţia 1838 şi 1842 mai urmează aici vre-o 15 versuri, pe cari 

le a suprimat“în ediţia 1847<şi. 1863. . Na o 

1. Cuvântul dacă lipsește în ed.=1865, dar l-am restabilit după ed.
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59. EPISTOLA V 
D-LUI MAIOR VOINESCU UL 

Ziceai că in vieaţă cea mai i plăcută stare 

E.a omului liber de 'orice "nsărcinare,. 

Care grijile” lumii departe le aruncă. 

Şin pace, în tăcere, în linişte adâncă, 

“ Lungit frumos pe spate cu .un ciubuc în. gură, 

 Avându-si întru toate plăcerea de măsură,  . o 

La" fumul ce se 'nalţă se uită, se gândeşte Bi 

Şi slava drept nimica, drept îum e) socotește, | 

- Tu dar, apostol vrednic al acestei docirihe, 

Care ne. izbăveşte de grijile streine, 

Spune-mi prin ce mijloace natura-mi pociu preface 

Şi zilele, ca altii, să le petrec în pace? _ 

Cum să mă scap de muze, de vechea tiranie,. | 

De ale lor capriţii, de-a lor „cochetărie, . 

Care în-totdeauna mi-a fost supărătoare, 

Şi pricini felurite de Tungă întristare? ! 

In ce imuzele noastre pot să ne folosească? 

Nici chiar de un datornic nu ştiu să ne plătească! 

(O In zadar mai deunăzi ani vrut prin“ poezie” 

Să scap de-o bagatelă; de-o mică datorie; 

Şi-am. arătat acelui care cereă parale 

Că viața este scurtă şi vrednică.de iale, 

Că aurul, argintul, metaluri păcătoase, 

—La omul ce-o să moară nu sânt trebuincioase, 

“Că averea n'o ducem. în. lumea viitoare; 
l-am îăgăduit. încă o elegie mare, 

N Care pe larg să-i spue, curat să-i dovedească : 

"Cum trebue averea. să o despretuiască, 

1. Titlul, "cae. e numai cu iniţiale în ed. 1863, Lam întregit după 

ed. 1842. .
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Şi versuri din grămadă i-am dat ca să-şi aleagă;. 
Dar toata mea silinţă | 
A îost peste putință 

“Puterea armoniei să-l fac so înţeleagă. 
M'aş mângâia d'aceasta, când aş vedea că. poate 

Prin scrieri s'ar preface năravuri desirânate; 
“ Atunci, lăsând odihna, pentru-al multimii bine - 
Aş zice şi aș face cât spânzură de mine. . 
Acum însă ce ese de-oiu alergă p'în casă,. 
De m'oiu lovi d'un. scaun, de sobă şi de masă, 
Ca să arăt în versuri, în rânduri măsurate, - 

„Că cinstea şi virtutea sânt lucruri lăudate, 
„Că numai fapta bună este izvor de bine; - 

: 
4 

lar cea rea îşi aduce pedeapsa ei cu sine? .. 
Aste' sânt prea frumoase şi bune pe hârtie, -, 

" Cine însă le-ascultă sau va ca să'le ştie?... 

| Pe de fapte rele pe oameni să oprească?. 
d 

De când lumea e lume, ce carte omenească | 

Tiranilor' să 'nsufle 'a patriei iubire, 
——Pe cei fără de suilet să-i facă cu simţire, 

, 

j: 

Pe hoți să-i îndemneze ci -cinste să trăiască, . 
Și câţi judec' poporul să nu-l năpăstuiască? - 
Cânte lupii şi ursii în pilde cât le place,  . Omu-şi caută treabă şi tot ce-a'nvăţat face. Povetele sânt vorbe,. dar fapta“ e departe; Și prea puțini urmează morala dintr'o carte. 
„De aş'âveă 'ncai darul să scriu de“porunceală, Şi, când cearcă pământul vre-o_mică zguduială, Să fac câte-o duzină de ode sugrumate, Să laud; rău sau bine, aş îi: mulțumit poate;: In Vreme ce acuma, vorbind cum mi se pare, 

a ce vor să ne muncească, Cântându-ne Cu iadul cântarea eaa drăceasnă - 1 Ar fi trebuit facă. 3 |
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Tu ştii că am! pățit-o, când am cercat a spune 

Că versuri schilogite nu crez să îie bune. - 

Şi că deocamdată noi nu ştim latineşte.: a 
Ura neîmpăcată, ce m îuria-i scrâşneşte, -: ” 

A zis (ce urit vede'a omului orbire!).: . 
Că lupii, urşii, leii vorbesc de stăpânire; . 7: 

“Că lupul e cutare, ce judecă; despoaie N 
"Şi ia de pe.om pielea ca lupul de pe oaie; „- 
Că lebăda e omul ce dă povățţuire. : |. 
Acelor care umblă 'pe cale de peire; .. |: 
Că boul e cutare 'ajuns în treaptă mare, . "N Î 
Dator de orice birie la: oarba întâmplare, . 
Şi "n sfârşit că măgarul, ce sbiară şi răcneşte, 

E un autor jalnic ce prost ne sfătueşte. - a 
„Iată ce înțelesuri şi ce cugete.rele ..  ...; 
Vrăjmaşii fără lege: dau scrierilor mele, ....... :: 
Apoi pas de lucrează. în aste vremi de jale, | 
Când vor: să ?ncurce statul în pricini literare. . 

In zadar şi censura, de mine "'ncredintată, . 
"Şi alți câţi-va prieteni cu.bună judecată, 
Mă apără în lume, le spun că au greşală, . 
„Căci ei o țin tot una şi zic că nu se 'mşală. 
Multumesc astădată şi stăpânirii noastre; 

- Care nici vru s'asculte la vorbe aşa proaste. 
Altfel zău îmi e teamă că, *n loc de mulţumire, 
Mar îi făcut prieten cu vre o mânăstire, -.. 
Unde, spălându-mi vina. prin post şi! nemtâncare, 

“Mergeam în raiu deadreptul. şi fără cercetare. : 

De ce, domnilor. critici, atâta uriciunis? . 

Dobitoacele mele au cugete prea bune, 
- Şi. numai ton de. cârciumi, poezii monstruoase . 

Censura cea deşteaptă e drept să nu' le lase.: 

„Ele ne strică gustul şi trista lor manie 
* Parnasul îl preface în proastă băcănie. . 

Dar fabulele inele de tot nevinovate |
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+ Nu se ating de nimeni, n'au personalitate. 
+ “De vă găsiți în ele, îmi pare foarte bine; 

Insă de vă e teamă, ca îi cumva prin mine - 
„Să se "ndrepteze lumea, greşala vă e proastă: 

„Puteţi să luaţi pildă chiar dela dumneavoastră, 
„Care nu vă prefaceţi şi fără încetare . . Aa 
"Acelor ce w'ascultă aduceţi supărare: Pa e 

Ori corn, îmi e cam frică; de astăzi înainte . -. 
“La pasări, 'lighioane, voiu. da alte cuvinte. 

- Desi mai aveam încă, mărturisesc păcatul, - 
„Să zic câte-va vorbe de Paris răposatuli  * 
„Care, bărbat de cinste, om plin de bunătate, 
„_Făceă verşuri d'acele ca din topor lucrate 
Cum faceţi dumneavoastră. Dar iar V'auziara- gura, ! 

„Şi iar mâniiati hârtia, iar varătăţi căldura; - 
“Furiosi de mânie, iar strigați după mine: 
„Auzi nelegiuitul:că morţii nu 'scriu bine! 
„Auzi ale cui versuri le socotește glume! | 
"„Şi cu ce chip vorbeşte de diişii de:pe lime! _- 
„Aceasta este vină grozavă, criminală, -,. - 

„Şi merită osândă, pedeapsă capitală“, 

. 

Aşa, că să nu sufăr strigări, nemultun ine... 
„..- Ca să nu trag âsupra-mi vre o nenorocire; : .. 

- „. Gândeşte-te. şi-mi spune un mijloc de 'ndreptare, . 
“Tu, care petteci timpul în sfântă nelucrare, a 
Care ai scri prea bine; de ai aveă dorinta, . - 
Dar care în odihnă iţi tnărgineşti silinta, +. N 
Spune-mi cum, pociu de rimă, de muză-a mă destace, 

- Şi eu, dret recompensă, o satiră ţi-oiu face, . 
a Publicată întâiu în ediţia « Poezii» laşi-1842, 

„i 1 E vorba de poetal Barbu Paris Momuileanti des re c iv de . .. a. . . » ar ” 
_ bise. şi de" acolo a pornit o vie discuţie între el şi Heliade Radulescu.
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60. EPISTOLĂ 
- D-lui: CAMPINEANU: 1 

Prietene, mai ţii minte acele povăţuiri | 

“Care-mii dai la ale mele trecute nemulțumiri? 

C'aveai cuvânt, o văz bine; eu prea înşelat eram 

Când socotiam de cumplite relele ce atunci cercam;: 

Intr'o zi (de atunci însă multă vreme a trecut) | 

. Povestindu-ti eu, o. nouă neplăcere, ce-am avut, 

Te-ai întors, şi c'o. zâmbire, „văz adevărat, mi-ai zis, 

„Şi cunosc că ai dreptate, dar arată- o în Scris, . 

„Şi i în versuri, iar nu n proză, căci orcâţi sânteţi poeti, 

„Voe a vă plânge m proză de. VApolon nu aveţi“. - 

Litasem. această :glumă. Acurh fără să gândesc, 

Cea dintre noi depărtare, locul unde locuesc, , a 

Negrijirea, nelucrarea, poet mă silesc .să fiu 

Şi în versuri de un stânjen lucruri. de nimic să-ti scriu. . 

Sânt îzicredintat. C'ai râde, când vr'0. dată: ai puteă 

Să mă vezi umblând pe. câmpuri, rătăcit cu muza mea, 

Şi vânând .câte-o idee, câte-o rimă, un- cuvânt, 

Când p'în iună şi'p'în. stele, când pe. cer şi. pe., pământ, 

lar de gropi nici- că e vorbă, căci în. câte-am căzut eu, - 

Căutând câte-un ras nobil, ştie numai: Dumnezeu !. 

“Nu gândi cu toate-acestea cum că mă gândesc să-cânut 

"Gloria vremii trecute, secoli care nu mai. sânt, i 

Sau să laud pe vitejii fii' ai vechii: libertăți, SI 

Care cu ferul în mână, pe zidul Siintei: cetăţi,. | 

Pentru a unei: cruci umbră în: războae au perit: 

Şi ghirlanda veşniciei cu-a lor. moarte-au dobândit. i ; 

Astiel de 'nalte sujeturi pentru muza mea nu, sânt: ! > 

Pâna nu sbură în ceruri ea se: cearcă pe. pământ, ! 

Precum soldatul .ce este pentru .războiu pregătit, 

Pâna nu plecă-și încearcă al sabiei ascuţit! | 

  

1 În ed. 1863 nu se vede. în titlu numele lui Câmpineanu, este numai: 

D. 1. A. L-am modificat după ed. „1842. 

Gh. Alexandrescu — Poezii. 
9
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„Vino dar, de ai răbdare, si ascultă să-ţi descriu 
"Un coprins. unde "ntâmplarea astăzi voeşte să fiu, 
Ca să n'ai cuvânt: a'zice c'a mea muză m'a' făcut 
Pentru buna ta plăcere ori ce'n mână i-a stătut. aia n i 

Aici nu sânt văi sau dealuri, nu sânt crânguri sau păduri, 
Care 'mpodobesc cu fală sânul veselei naturi 
Şi de unde îşi înaltă cântăretul sburător. Ra 

„Imnurile-armonioase Val naturii Creator.  -.'“: N 
Nu e locul inspirării s'al înaltei cugetări, 
Ce umple duhul. de gânduri, inima de desiătări; 

“Ci câmpie fără margini,. ce arată ne'ncetat . 
O vedere monotonă ochiului cel întristat. - 
Spre amiază-zi se vede niste pomi si nişte vii, 
Niste, sălcii semănate ici și colea pe câmpii; 
lar la răsărit departe, a lor frunte își ivesc. 
Nişte munţi, care cu slava cea pierdută se fălese. 
Spre apus curge o apă, între două! țări hotar: 
Frați a căror neunire a avut Sfârşit amar. 

„Pe o “margine. e Zimbrul, iar pe alta un Vultur, |, Care nici nu mai visează de al Tibrului murmur, Care sub o nouă formă şi numire ce-a luat, „Ca multi, cântecul, purtarea şi năravul şi-a schimbat. . Alt, ori. în cotro 'ntorci ochii si ori în cotro priveşti, „Nimic nu se mai ârată, desertul îl întâlesti. | | Se: preumblă peste câmpuri milioane de tânţari,. (Care, după răutate, seamănă a oanieni' mari; “Muşcă cât îi iartă gura și cu câte au puteri, : Prin cântări mă desfătează, parc'ar fi paracliseri, „Turme de oi sânt mulţime, însă încă mam găsit E j Un păstor ca in idile, un- ciobani de pismuit | | Şi nu ştiu Cum, în vechime, atâți mari biruitori Părăsiau avere, slavă şi trăiau între păstori. „ War adese-ori poetii lucrurile zugrăvese Nu precum sânt în fiintă, ci cum şi le 'nchipuesc, . . ă 
N . .
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LE 

i acei ce fericita neavere- -au lăudat  .*- 

! “Ale ei dulceţi si bunuri nu crez să le îi gustat. 

i Nimtele le văz desculte, îmbrăcate 'n piei de oi; 

.j Păstoritele, pe viscol, pe, frunte „şi pe ploi, 

* De a lor ticăloşie: ocolite ca d'un lanţ;. - Na i ta 

lți ridică toată pofta: de -a face vr un romant. Ma 

' Mie-mi pare rău din suflet, căci: de aş îi nemerit. . 

Ciobăncuţe cum văzusem  într'o .carte. ce-am citit, 

Ca un: om ce din natură nu am fost, aristocrat, ” 

- Fără. pierdere. de vreme .m'aş îi şi amorezat.. | 

Acum însă, ce pociu face, cu ce: mijloc să. suspin . 

Când nimica nu mă doare | și când. nu simţ nici un "chin? 

_Bine-ar fi dacă vederea aş, puteă s'o amăgesc 

"Sun obiect ce urit: este frumos “să-l! închipuesc; - 

Dar, măcar. de şi 'nchiz ochii, nu: pot, imită de: tot 

Pe modelul rătăcirii, pe viteazul Don Chişot. i 

Aşa, mărginit în sine-mi, trăesc aici ca un sfânt, 

Si 'mpărat al neființei mi sc. pare cum. că sânt: 

Fericit, când se' întâmplă, gonit de vrun viscol greu . 

Un călător. să s'abată puţin în. locașul mieu.! 

Nu că e deşert pământul: de tot'de locuitori; 

—_ 

P'in preiur sânt câți-va nobili de' moșii  stăpânitori,, | A 

Care din copilărie 'aici s'au obisnuit 

Ş'ale lui Avraam bunuri din strămoşi au “moştenit. * 

Dar vorbesc numai de vreme, m'a 'nvătat a se sână 

Şi de cât zilele lunii, alta nu doresc a. şti. : i 

Poate vrei să-i afli anume, însă alt. nu pociu să-ți spuiu 

De cât că fieştecare e copil al mumei lui... _. 

Nu de mult unul dintr'înşii, părăsise-al său locaş, | 

Sab cuvânt 'că-l locueşte al cerurilor vrăimaş;. 

Dar în zilele trecute, după cum am auzit, 

“Cu tămâe şi o cruce, pe toti dracii i-a gonit. 

Despre altele, “buni oameni: ei sânt gata-a arăta Ma 

Că, după sfânta Scriptură, cred tot făr' a cerceta. | 
,
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Şi de turburări grozave lumii pricinuitor, - 
Cuvânt vrednic de osândă, care: totdeauna a îost 
Ca un termen de himie la norodul acest prost, 

| Nu se zice p'aste ţărmuri, unde omul liniştit 
Se 'ngraşă 'n ieştiinţă ca în veacul aurit. 

| Pentru ce? ast cuvânt aspru, la auz supărător: | 

r
a
p
 

„Dar destul, iubită Muză! stai să te mai odihneşti, 
Că puterea-ti este slabă, şi cam lesne osteneşti . Si tu, întelept prieten, care, adesea-ori mi-ai dat Povete folositoare ce eu nu prea le-ar urmat, „Ale cărui fapte bune sânt vrednice a se cinsti " Si o dreaptă răsplătire merită a dobândi, De se vor pune vr'odată în cumpenile cereşti 
La porţile veşniciei purtările omeneşti, 
Adio! de ale mele nu-ti mai vorbesc rătăciri, * Singur, priciniă adesea, mi-ani îost de-nenorociri, - „Măcar că şi.a mea soartă, care nu prea mi-a zâmbit, "“Ne'ncetat câ o fantomă pretutindeni ma gonit. | Dar ce sânt relele: mele? Nimic eu le socotesc, „Când: cu: ale soartei tale nedreptăţi le-asemuesc, Astfel când de'pe un munte, mă-uit în jos pe pământ, „Dealurile celelalte, foarte mici îmi par că sânt, "Ochiul. abia se opreşte:p'al lor vâri neînsemnat | Şi mare îmi pare nurai muntele cel înălțat. 
“Publicată” întâiu în ediţia «Poezii»: București 1838,
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dodo. | 
“ea. SATIRA SPIRITULUI NIEU. V A 

_ Trazeţi toţi câte-o arte! Domnule, eşti cu mine, 

Sezi mă rog împotrivă, şi -vezi. de joacă bine.“ ă 

„Dar ţi- am spus, cuconiţă, că eu din întâmplare, 

Nici. bine, nici nebine nu pociu să fac cercare. 

“Am cuvintele mele; aste jocuri plăcute, 

Cu Xoia dumitale, îmi sânt necunoscute.“ 

„Nebun cine te- o crede, vrei să te rugăm poate; | 

Astăzi chiar şi copiii ştiu jocurile toate. - 

Veacul* înaintează. Caro: vezi că ţi-e rândul; 

- Dar. ce făcuşi acolo! unde îti este gândul? | 

" Când eu am:dat pe Riga, bati cu alta mai mare? 

Astfel de neștiință e lucru de mirare!“ 

Aşa-mi, zicea deunăzi, cu. totul supărată, 

O damă ce la jocuri e foarte învățată. 

Apoi şoptind pe taină. cu. câteva vecine: 

_— „Vedeti, zise, ce soartă, 'şi ce păcat pe mine? - 

Două greşeli ca asta, zău sufletul mi-l scot, . 

Al. ce nenorocire! ma. chere, ce idiot!“ ae 

Vino acum de fată, şi stăi la judecată, Da 

Tu care le. faci astea, fiinţă prea. ciudată, 

„Spirit, ce ioci o rolă în lumea trecătoare! 

“De ce: treabă-mi eşti bună, putere gânditoare, | 

Când nu pociu la nimica să mă ajut cu tine, 

Când. nu te- ai: deprins. încă nici vistul să-l joci. bine? 

“Nu mai eşti tu acela caren copilărie .. 

Ştiai pe dinafară vestit” Alexăndrie - 

Şi vieata ciudată a unui Craiu cu minte, . . 

Care lăsă pe dracu fără încălțăminte?” DE 

. 

1. Am-schimbat. cuvântăl secolul din: ed. 1863, fiind că, versul ar fi - 

“fost greşit şi am. pus veacul din. ed..1847. | 

- 9: Arghir, eroul poemei ce poartă numele lui, a furat dela dracu o: 

păreche de papuci, cari slujiau drept aripi acelui ce se încălţă cu 

dânşii. (Nota autorului.) E vorba « de poema Arghir şi Elenaa lui [... 

Barac (1801)  - ” Si



Tu care mai în urmă, râzând de-aceste toate, 
De rost puteai a Spune tragedii însemnate, 
„ Meropa, Atalia, şi altele mai multe, 
„Declamându-le toate cui vrea să te asculte? 

Negreşit, îmi vei zice, țiu minte ce imi place, Dar cărtile cu mine nu 'pot să se. împace. „„Mai lesne pociu a spune hoţiile urmate 
La zece tribunale sub nume: de dreptate, 
Mai lesne pociu să număr pe degetele mele * ! Câţi sfinți avera pe lună şi câte versuri rele, „Decât să bag de seamă ce carte nu e dată, E A cui este mai mică şi cine o să bată. “ Când sânt în adunare, n'am altă .mulțumire, Decât să se deschiză- sujeturi de. vorbire: - Atunci, sânt gata, liber, ascult, şi cu. plăcere, | Tuşesc, zâmbesc, mă leagăn, şi-mi dau a mea părere. — Frumos răspuns! . Ascultă: pe cât mie îmi pare, De lume, de năravuri ai slabă încercare; “Trebue să ştii iocul. si danțul: ce-ţi lipseşte, . Şi nişte mici petreceri ce, se zic româneşte. „Jocuri nevinovate“, Nevinovate fie, * n Măcar că vini destule din ele:pot să vie. : Trebue să faci: pasuri. şi complimente bune; La vorbe serioase când altii se vor pune Să m'asculți, să spui glume, să scoţi la jucării, „Si pân” a râde alţii'să razi tu mai întâiu, | 
Vezi domnişoru” cela. care toate le ştie, . Căruia vorbă, spirit, îi stă în, pălărie, .. . In Chipul de-a 0 scoate cu &rații preiăcute?. Hainele dupe dânsul sânt la Paris cusute: | Singur ne'ncredintează.. Lorneta atârnată ' Este ŞI mai streină, de-o formă minunată ; „. Vrea sto cumpere Printul, dar ca un om Cuminte - "Dumnealui 0 iocmise ceva mai înainte, 

T
i
 

.. 

. j A
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Când le-a: spus astea toate, o'ia la ochi, priveşte 

Chiar pe dama aceea cu care-atunci vorbeşte; o 
l-o dă în nas, se pleacă, şi în sfârşit o-lasă, 

„Zicânduii: Ce lornetă! te- arată mai frumoasă! 

Fieşicine: cunoaşte ce cap tânărul are; 

Dar. pentru că dă bine din mâini şi. din picioare, ' 

Şi trânteşte la vorbe fără să se gândească, - 
;Am văzut, multă lume: cu duh să-l socotească: 

lată de ce talente: avem noi trebuinţă!, 

Dar tu, care uiţi lesne, spirit făr!, de ştiintă, 
„Socoteşti că poti oare; prin - altiel de .miiloace, 
Arătându-te m lume vre o. figură a face ? 

"Pretenţia aceasta mi S'ar. păreă ciudată. 

Când pe la nunte, baluri,- ne ducem. vre o dată, 

(Căci din nenorocire puternica natură 

Ne-a unit împreună CU-0. strânsă legătură), i 

 Râz văzându-te singur, şi întrun colţ d'o: parte, Di 

Parc-ai fi mers acolo ca să compui o carte,. 

Iar nu ca să te bucuri cu lumea dimpreună. 

Dacă vre o coconiță, frumoasă, dulce, bună, “ 

Crezând. că. ne prefaceri, :ne 'ndeamnă, ne pofteste, - 

„Ne ia la joc, greşala-i îndată şi-o plăteşte: . - 

Rar să se aile damă 'de miiloc aşa tare, , 

Ca să n'o fac să cază la cea dintâiu mișcare. , 

Asta îti e talentul: şi darurile. toate! 

Cât pentru! “darul! vorbei, ce crezi că îl + ai poate, 

E numai o părere; îţi ceiu şi iertăciune,. - | 

Că nici pentru prieteni minciuni nu voiu a spune. 

Adevărat, se tâmplă să zici pe la soroace 

„ Câte o vorbă două, care la unii place: 

In câte rânduri însă distractţiile tale 

Te fac să scoţi cuvinte ce nu ar îi cu cale! 

"Să superi: din greşală' persoane însemnate, 

Ba încă câte-odată şi dame delicate, 

*
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Râzând “acele două, statornică. pereche, 
„Care îşi petrec seara şontindu-şi la_ureche; 
„De celelalte. patru. contese ideale, DE 
lUmilate de' pretenţii si vrednice. de jale, 
Pe care, dacă prinţul le ia la bal de mână, 
Nu mai vorbesc cu nimeni'câte o săptămână. _ 

A. „Astăzi râzi de-o pedantă, mâine de-o prețioasă; Zici de una ajunsă în Vârstă cuvioasă -. Că atestatul vremei nui va să-l priimească; Și de-alta ce'iubeşte de cinste să vorbească, Ce laudă virtutea şin veci ţi-o pomeneşte, Zici că e virtuoasă cât:ştim noi evreeşte. 
Greşelile acestea îţi fac un urit nume. Tu ştii ce se întâmplă când se aude "n:lume. „Că cinevaşi s'apucă. defectele sarate, Multi: scot subt al-lui nume minciuni. nenumărate. S'a vorbit într'o casă de un fantaron. mare, - Declamând. simtimente ce sigur nu le:are, - Care la lot ar pune suflarea omenească, „ Când cineva cu dânșul ar. vrea-să O. tocmească!. „Sa zis ceva de Iancu, de Stan, de Lăurescu; Cine le-a scos acestea? ——.Le-a. scos Alexandrescu. Făr'a zice nimica, singura. ta. zâmbire, De t'ei află de faţă, e o nvinovăjire.. . . „In zadar te porii bine si lauzi câte-odată, Chiar lauda în aură-ți de sâtiră-i luată... „ Asa, în loc să critici gresalele streine; ” |n loc să râzi de alţii, mai bine râzi de tine; Invată danțul, vistul si multe. d'at: de alea, - LIar de vrei să faci versuri, iar pildă dela Pralea. Publicată îatâiu în ediţia „Poezii“ laşi 1842, 

———— Na . ih L N 1. Pralea traducătorul. Psaltirei în versuri (Nota: autorului); Tradu- . cerea aceasta s'a tipăritiîn Braşov 1827, i





62. VULPOIUL: 

Un vulpoiu coprins de boală,. 

La putere foarte prost, . 
Insă învățat în $coală, .. 
Logica ştiind de rost, ' 

Făcă plan ca să vorbească 

Şi să predice "m pustii: 
Se siliă să dovedească - 
Cun stil dulce, vorbe mii, 
Că cu o simplicitate 

Şi cu traiul cel cinstit, 
Cu năravuri lăudaie, . 
E oricine îericit; . 
C'astă lume desfrânată. 
Totdeauna ne-amăzeste, 
Fără a ne da. vreodată . 
Câte ne făgădueşte. . 
Dar la buna-i predicare: 
Vimeni nu da “ascultare. 
Câţiva şoareci, cerbi de 

” munte 

Veniau 1 rar să O asculte. 

Insă ei în depărtare,   Neavând nici de cum stare, 

"1. Modelul aceste fabule este «Le 
(15 Cartea Il), 

PREDIGATOR 1... 
N 

„Fără cinste sau favor, - | 
„Nu: puteă da :'ncredințare, 
Slavă ăstui orator. 

" Aşa el schimbă vorbirea, 

Defăimă năpăstuirea, | 
Pe urşi, tigri, lei, pardoşi, 
Arătând a lor turbare 

Şi a sângelui vărsare, . 
Şi că sânt nesăţioşi. | 

Atunci cerbi, ciutele toate . 

Ascultau: întru mirare, 

Si în lacrimi cufundate: 
Plecau dela adunare.. : 
Vulpea-şi îăcii mare nume. 
Un leu foarte cu credință, . 

Domn pe-acea parte de lume, 
Să o vaz'aviă dorință. 

Deci şi ea cu bucurie 
La palat grăbi să vie, 
Uride ajungând vorbește. . 
Tonul ei înmărmureşte 
Pe-ai pădurilor tirani: 
Cu putere ea descrie . 

renard qui preche» de Florian
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Slaba nevinovăție, 
Prada acestor duşmani, 
Cufundată în durere : 
Cerând la 'nalta putere 
"Asupră-le ajutor 
Curtezanii în mirare 
'Ascultau cu supărare, | 
Căci aşă vrea prințul lor, 
Care, plin de bucurie,” 
La palat poiti. să vie 

Vulpea în acel minut. 

- 

„Ce ai vorbit, îi zise, -mi 
| „place, . 

„Căci prin tine mi se face 

„Adevărul cunoscut, 
„Insă pentru osteneală 

„Spune fără de sfială 

„Ce vrei? slujbă, rang sau 

[bani?“ 
Oratorul zise "ndată: - 

„Priniule, în loc de: plată 
AŞ poiti câțiva curcani” ,   

Publicată întâiu î în volumul «Elezer şi Neftali». Bucureşti 1832. 

6 3, PRIVIGEITOARIBA ŞI PĂUN UL! 

 Filomela drăgăstoasă, 
“Văzând Vremea cea 

frumoasă! 
Zile dulci de fericiri, 

“Povestiă cu întristare -. 
La Eho rescântătoare 
Tristele-i nenorociri. - 
Atunci însă de odată 
Un păun i se arată. . 
(Domn: eră întracel loc)..: 

" Veni plin de Supărare; 
Mânios şi c'un ton mare 
Astfel îi vorbi pe loc: 
„Nu vezi că nu-ţi sade: bine, 
"Că nici nu ți se cuvine, 
„Cu acel cioe urâcios, | 
„Cu a ochilor” grosime 

1. Această: fabulă e imitată 
paon. 

după 

N 

„Cu a peni 'ntunecime' 
„Să cânţi în ăst crâng 

“frumos? 
„Frumusetea cu dreptate 
„Cât va vrea a cântă poale 
„Pe a 'cântece 10 stric; 

- „Dar tu „Cum m'ai 

- stâmpărare? 
“Eu sânt îrumos de mirare, 
„Şi-tot nu vorbesc nimic“... 

. Filomela îi răspunde: 
„lartă-mă, nu pociu ascunde. 
„Frumoasă de loc nu sânt: 
„Şi de cânt câte odată. 
„In pădurea adâncată,. 
„Soarta mea este de cânt.   

a lui Floriaa : Le Rossignol.ei, le,.



„Tu însă ce, cu mândrie, 
„Astiel îmi porunceşti mie 

“„Şi atâta sgomot faci, 
„Tu nu cânti, căci n'ai putere 

„Şi singura-ţi mângâiere 
„Este căci gândeşti că placi.” 

MI 

„Trupul tău fruinos s'arată; 
„ŞI cu coada-ţi lăudată.,. 
„Poate mult:să'străluceşti; 

„Dar amorul;vederi mare: 
„La auz s'aduci mirare, 
„Asta vezi să dobândeşti“. 

Publicată întâiu în volumul, pEliezer şi Neftali». Bucureşti 1832. 

"64, MĂGARUL RâSPgAT: 

Un măgar văzi odată 
Pe-al său stăpân că dormiă 

Şi sapropi& îndată 
Binisor a-l' mângâiă. 
Dar să ştiţi că dinainte 

ETă trist şi supărat, 
Căci vedea. cu ce cuvinte 
Mângâiă învederat - 
Un căteluş mic din casă, 
Glume jocuri ce-i făceă, 
Şi cu dânsul tot la masă 
Ziua noaptea. petreceă. 

„O ce rea nenorocire!. 

„Işi ziceă bietul măgar. 
„De ce astă osebire? 
„Are potaea vr'un dar? 
„Eu că alerg până seara, 

„Că muncesc necontenit, 

„Arcu boii: toată vara, 

„Şi de îân.chiar sânt lipsit, 
„Ba adesea şi ciomege 

„Pe spinare cam câştig;       

| “Asta este a. mea lege! | 

„Să- mă erte, surda strig. - 
„Blestematului- de câine, 

„Căci îi joacă - împrejur, 

„Ii dau cea mai bună pâine - 

„Si! pe mine toti mă 'nijur. 

„Dacă linguşirea este 

„Miilocul de-a 'naintă, . 

„Să mă duc 'dar fără veste” 

"Ca şi dânsul a-i săltă“. 

Cugetând astiel în sine, 

"Vine, calcă "'ncetişor. 

Si, când s 'apropie bine, 

“1 loveşte cun picior 

Atât de greu în spinare ,— 

(Ba încă alăturând 

Drăgăstosul glas ce are, 

“Ca mai mult să-i placă: vrând 
In cât omul de mirare, 

:De durere stăpânit, | 

Strigă, se vaită: tare: 

„Săriţi că ma prăpădit';- 

3. Modelul acestzi fabule este fabula lui i iLa Fontaine: Lâme et'le. 

petit :chien.



Slugile alerg îndată, 
- Pe jupân îl ciomăgesc, 
“Că e Măgar îi arată, 
Cu: tufele-i mulțumesc, 

Si -. 

Nu siliti natura; : - -, 
„Veti îi neplăcuţi 

|: Cu talentul care * 
_Nu sânteți născuţi, 

Publicată întâia î în volumul “Eliezer şi Neftali“- Bucureşti 1832, 

65. PAPAGALUI, ŞI OEI LAȚTE, PASARI! 

Lăsând a-sa colivie, - 

In pădure vru să vie 
 Papagalu: -a se plimbă. * 
“Şi îndată ce ajunse! | 
„Să judece el se puse - 

* -Pasările ce cântă, 
"Că de Joc nu sue bine, a 
Că glasul ei prea. lung „tine: 
Filomelei tot zicea. 

Şi aşa pe orişicare,, | 
Pasăre mică sau mare 
EI să tacă le făceă. 
Dar odată! supărate, - - 

„ Pasările adunate, . 
Impotriva lui strigând,   

„Merseră ca să vorbească 
“Cu dânsul si să-l.silească 
Să cânte ceva, zicând: 
„Cântă dar tu, împărate; 
„Fă această bunătate, 

„Un exemplu să ne dai; 
„Căci din a ta şuerare, . - 

| „Socotim « cu "ncredinţare 
„Că prea minunat glas ai“. 
EI atunci stă la 'ndoială 
Si, prea cu multă sfială, * 
Le răspunde c'un cuvânt: 
„Domnilor! eu râz prea bine 
„alții, iar cât pentru mine 
„De loc cântăret nu sânt“. 

Publicată întâiu în volumul Eli ezer şi Neftali, Bucureşi 1832). 

66. CATÂRUL ca: ŞI LAUDA N OBILITATEA: 

Catârul unui "părinte ' 
Cu proastele lui cuvinte 

Nobleţa îşi lăudă, . 
Zicând fără încetare -. - 

  

1. Această fabulă e imit tă 4 tea 1V). 3 după 
se vaniant de sa gencalogie, 

Ca de: o virtute mare. 
Exempluri 1 mumă-sa da. 

Că ea a fost la războaie, 
Că la cutare bătaie 

Le Perroquet:* de Florian (3 Car- - 
2. Această fabulă este lucrată după. a lui „La Fontaine: Ze, mulei 

4 N e
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Singură a „biruit, „1: Părinteasca, naintare, 

_Sicălaa eiprivire *  -: | La lumină tot: scoteă. : 

“Oricare om cu simtire: "] Dar cum se sfârsi. nobieţa? | 

De tot rămâneă uimit. : + |: Când îi.veni bătrâneta, 

De aceea se cuvine ' .. | Larâşnităelîupus,. 

Oamenii să i se 'mchine, -.. |: Unde, prost, în scăpătare, 

Domnul catâr socoțiă - __|-De.tatăl său măgar mare 

Şi, uitând a sa rea stare, “|. EL aminte, şi-a adus. 

Publicat întâiu în ziarul” <Curierul românest“; 31 Iulie 1832, Da 

„sr: TOPORUL, ŞI. PĂDUREA” 1 

Minuni în vremea noastră nu văz a se mai:face, :. 

Dar că vorbiă! odată lemne şi dobitoace : N 

Nu rămâne 'ndoială: pentrucă, de. n'ar îi, 

Nici nu s'ar'povesti. - : ai 

Şi. caii lui Ahil care proorociau,. e 

Negreşit că au îost, de vreme ce-l trăzeău., 

Intâmplarea ce ştiu şi voiu s "0 povestesc. | | 

_” Mi-a spus-o un bătrân pe care îl cinstesc -: 

_ Si care îmi ziceă . pi 

Căşielo ştia... i: De 

Dela strămoşii lui, . - + .. aa 

Care strămoşi ai lui ziceau şi ei co: st 

Dela un alt strămos ce nu mai este viu, - 

Şi p ai cărui strămoşi, zău, nu pociu să vi-i spuiu. 

Intr'o pădure veche, în ce loc nu ne pasă, 

Un ţăran se dusese să-şi ia lemne de casă.. 

_“Trebue să ştiţi însă, si pot să dau dovadă, 

Că.pe vremea aceea toporul maveă coadă. 

Astiel se încep toate: vremea desăvârşaşte 

Orice inventă omul, orice spiritul naşte. 

EI Această fabulă e inspirată din a lui La Foutaine: la - foret et le 

dacheron: se
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“Asă tăranul:nostru numai cu fieru' *n mână, 
= 

Incepil săislutească pădurea cea bătrână. - 
Tutani, paltini, ghindari, se. îngroziră “foarte: 
„Tristă veste, “prieteni, să ne gătim de moarte“, 
Incepură :să zică: „toporul e. aproape! 

vin fundul unei sobe tăranu- -0 să ne. 'ngroape!“ 

„E vre unul Wai:noştri cu el ca:să-i aiute ?“ 

Zise un -stejar mare ce aveă ani trei sute, 
Şi care eră singur ceva mai la o parte.: 
„— „Nu. —„Asa îiți în pace: astă dat'avem parte: 
„Toporul şi tărariul alt n'o să isbutească, 

„Decât să _ostenească“, 
" Stejaru-avă dreptate; 

"După multă silință, cercări . îndelungate, 
Dând în dreapta. şi "n stânga, cu puțină sporire, 
Țăranul se întoarse. fără de isbutire. . 
Dar când avi toporul o coadă de lemn îare, 

” Puteti judecă singuri ce tristă întâmplare, 

Istoria aceasta, de- -o îi adevărată, , 
Imi pare că arată 

Că în fieşi-ce țară - 
„Cele mai multe rele” nu vin de pe afară, 

Nu le aduc streinii, ci ni le: face toate. - 
Un pământean d'ai noştri, o: rudă sau: un îrate. 

Publicată întâiu î în ed. «Poezii, laşi, 1842. 

* 
2
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68. ELEFANTUL | 

In Vremea de demult, 'dobitoacele: toare, | 
De împăratul leu sătule, desgustate, 

Işi aleseră lor :  - :: 
Un alt stăpânitor, ..-- | 

Pe domnul Elefant,- cu nasul învârtiţ, - 
Puternic îndestul, dar însă 'necioplit a 
Şi de cap tare, gros, cât vreți să socotiți. 
Insă, ca să puteți să .vi-l închipuiţi, * 

- Mă grăbesc să vă'spuiu 
O iudecată-a lui. : 
Noul stăpânitor, :.-. 

- CâL S'a orânduit, 
„ “Puse "n slujbă pe-boi, . * 
„ar lupul mâncător: 

- Se făcii favorit 
*Şi ministru la:o0i. :- 
“Vă las să judecaţi, E 

„Câţi miei îură mâncaţi .. ” 
: Şi câte oi slutite” 
De fiarele cumplite! . - 
In zadar fac strigare 
Oile "mpovărate, 
Chip nu e de scăpare, 
Și plângeri necurmate. . 

: Ce vin de pe la turme: 
"x" Răul nu pot să-l curme.. 

"“ Lupul dar îşi urmează: 
"A sa nelegiuire, RE 

Căci de ce se lucrează 
Riga nare de ştire; - „ 
Ba câte lupul spune - ..:-. s 

“Le ia toate de:bune... | 
“A! când o să ne vie, 
O zi de bucurie, : | e Pi 
Zi foarte așteptată, . : ::. > 
Și- scumpă în nevoi, 
Casă vedem odată | 
Pe lupi- mâncaţi de '0i? 

„O! asta nu se poate“, 
Zic unii alţii în lume. : 

Gr. Alexandrescu — Poezii | a 

e
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. 

Doninii . mei, se pot toate, - 
Deşi le-spuiu drept glume. : 

“Apoi, ştiti duraneavoastră 
"Că oaia este, proastă | 
Şi că nădăidueşte !-. - 
Aceea ce doreşte. 
“Eu cu încredințare . 
Am auzit odată, - ae 
Lao turmă cam mare, 
O vorb” aşa ciudată. 

-- Dar cum pociu şti ce. spune 
oile intre ele? .  . 
Pentru astă minune 

Am cuvintele mele: 

„Acum, să venim iar la vorba începută: 
Văzând bietele oi că toate o să piară, 
După lungi chibzuiri s'aleseră o sută, 
Şi merseră la Prinţ izbăvire să ceară. : 
Printul“sta ocolit de-o numeroasă curte: 
Cerbii cu coarne lungi, urşii cu coade scurte 
Alcătuiă un stab vrednic a îi privit. 

“Un berbece 'nvăţat. ce ştiă să citească 
Se niățișt smerit, -şi mcepu.să vorbească: 
„Ne rugăm să ne-asculți, lege, prea strălucit, 
„Şi să întorci spre noi mila „măriei tale;. 
„Starea în care ne-aflăm 6 vrednică de iale, 
„Pentru că domnul-lup,. ministru ce ne-ai dat, 
„In loc a ne păzi, de tot ne-a ropuținat 

Domnul lup, întrebat, 
„Răspunse cu glas mare 
„Stăpâne luminat! . | 

„Nici un cuvânt nu are: 
„Când. le-am -năpăstuit? 
„Când aim scos biruri: erele? 

+ „Eu iau obişnuit | 
„De oaie câte-o piele. 
„Dar prostimea ciudată” 
„Asă e învățată, 

: „Şi îăr' a şti ce cere = 
„Va ne "ncețat. să sbiere“. 

a



Mărețul elefant. după” ce 'se gândeşte, PER: 
Dă. de'trei ori din cap, şi.lupului vorbeşte: A 
„Ascultă“, zice, „şi ia aminte: : 
„l.a ale. noastre domneşti cuvinte. RE 
„Cât pentr'o. piele treacă şi meargă, . .... : CE 

„Fiindcă singur spui c'ai dreptate, | 
-„Dar pentru c'astăzi oaia aleargă 
„La mila noastră care mult poate, 
„O iert; de dajdii fie scutită; 
„Ale ei plângeri voiu să le-ascult, 
„Si decât pielea obișnuită | NE 
Să nu poți cere un păr mai mult“, 2. 

- Publicată întâtu în ediţia «Poezii, laşi. 1842. a) - 
' 

69. 0GLINDELE 

Am citit altă dată, nu mai știu în ce carte, : -î 
Că întro ţară .mare, de aici nu departe; :__ 

Plăcuta frumuseţe treceă de uriciune, - . 

„Câţi se. "tâmplă s'o.aibă se socotiă slatiţi; Na 

- Iar frumoşi de minune 

Se socotiă aceia, ce eră mai pociti. 

„Oglinzi ca să se vază nu se ajlă în țară, 

Şi erâ poprit lucru să s'aducă de-afară. 

Aşa fieştecine a a 

“ Socotia despre sine 

Ceeace auziă, 

Căci chiar undele gârtei ce curgeă prin. cetate.: 

“Erau atât de negre și-atât de 'ntunecate, 
Incât nu puteă omul nici umbra a-şi vedeă. 

Dar după multe zile şi vreme 'ndelungată, 

O.corabie mare cu oglinzi încărcată, -. -.. 

“Trecând pe lângă tara de care vă vorbesc, 
“O apucă furtuna, o furtună cumplită, - - 

- Sau, ca să zic mai bine, furtună, norocită, 

Pricină de prefaceri de un folos obştesc: 

IEI
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(Şi pentru-al obștei bine, o pagubă oricare 
Nu mi se pare mare, . 

„Mai vârtos când aceasta nu s'atinge de mine). 
„ Impinsă de talazuri, corabia slăbită 
Se stărâmă, dar. marfă puțină 'S'a "mecat . 
Şi în a ei pornire, unda neîmblânzită 
Oglindele mai toate le scoase la uscat. . 

| Locuitorii ţării, . Ea 
Câţi se aflau atuncea pe tărmurile mării, - 

„Cu. totii alergară, : | 
* Si "m grab.-le adunară. - a 

Se priviră în ele şi, coprinsi de mirare, - | Văzură adevărul, mulţi însă cu ntristare. * Dar aflând dregătorii minunea întâmplată - 

.- 

„_ Porunciră - îndată | 
A se sparge cu pietre şi-a se desfiinţă „ Oglindele acelea. ori unde s'ar află; 

" Multe se. sfărâmară, dar ascunseră multe . „Acei care poriuinca nu vrură s'o asculte, - Şi din vremea aceea toți oamenii irumoşi „ Arăt câte-o oglindă acelor uricioşi. * 
Publicață întâi în ediția „Poezii“, lași, 1842, 

ia 

Ă . 

1. In ediţia 1842. fabula mai are 6 versuri, pe cari autorul le-a suprimat în ediţia 1847 şi-1863. - Ci dia



Lupul, cu toată prostia, 
“Cârmuia împărăția: - 
Şi, ca un'stăpânitor, ' 
Unora le da avere, 
Altora, pe o părere, 
Le luă chiar starea lor. 

Favor, ură  schimblitoare, 

Isgonire sau chemaăre, | 
Al domniei eră plan. . 
Câinele gonit de soartă, 

„ Sauzise cum: că poartă .. 
Simtimenturi de, dușman. n 

- Car fi zis, nu ştiu: la cine. 
Cum că.nu este -prea. bine” 

A mâncă atâţia miei; 

Şică dacă le adună 
Lâna lor pe orice lună, 
Să-i lase măcar cu piei. 

| Aseruenea + mari cuvinte, 

Precură fieşicine simte, 

“Nu sânt prea de suferit: 

Pe loc vrură să-l gonească, 
Dar politica: domnească. -- 

„Alte pricini i-a găsit. 

A zis că nimic nu ştie, 
Că nu este bun să ţie - 
in rang între curtezani; . 

Că, la orice-l rândueste,: 
' Sa i 

'|- Nici o slujbă nu "mplineşte, 
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10. CÂINELE ISGONIT .. 

Că nu îace nici doi. bani. 

| "Atunci vulpe, şarpe, broască, 

“Fără măcar să-l cunoască, 
De'prostia lui vorbiă. *! 

|. Unul ziceă că glas n'are, 
„Altul că nu este "n stare 
“O piatră de jos să ia. 

Se miră cum de răbdase 
„Domnul, şi nu depărtase . 
„Pe un câine ticălos, | 

A căruia toată treaba 

E să mănânce degeaba, 
“Făr' a face vr'un folos. 

Dar, după o lungă vreme, 
|. Sătul în zadar a gente, 

" Jalbă câinele a.dat, : 
-Zicând că de-acu "nainte, 
"Toate îi vor părea sfinte, 
Numai să fie iertat. 

 Adesca nenorocirea 

„Schimbă gândul şi siimțirea! 
„Pe loc îu şi: slobozit. 

Cinsti, averi, nu se'mai 
“spune: -. 

:Ce zicea el eră bune, 
Soiritu-i eră vestit. 

2 

Intr” o zi, neavând treabă, - 

a ÎN Domnul pe ai săi întreabă:
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— Voi de câine ce gân- . „Glas, putere, iscusintă, 
o diți?2%— | Pentru noi sânt un noroc, 

"Serpi, şopârle, de odată i o 

Toţi răspunseră îndată: | „De trup este prea puternic, 
— „lnălțime, să trăiţi! -: * .| „De slujbi multe este vrednic 

„: „Tutulor este plăcută | „Si în lupte e vestit”. 
„„Cinstea cea cu drept făcută |-—,„Astea le ştiam prea bine 

- săstui vrednic dobitoc. | „Stiam ce i se cuvine, 

mALlui cap, a lui stiintă, | „Dar atunci eră gonit. 

"Cu neamul şoricesc a 

Publicată înțâiu în vol. «Poezii» Bucureşti 1838, 

„11. ŞOARECELE ŞI PISICA 
"Un soarece de neam, şi-anume Raton, 
Ce fusese crescut sub pat la pension, 

| “Şi care însiârşit, după un nobil plan, 
“Petreceă: retirat întrun vechiu parmazan, 
Intâlni într'o zi pe Chir Pisicovici, - -. - 
„Cotoiu care avea. bun nume "ntre pisici. | 
Cum că domnul Raton îndată s'a gătit: Să o ia lă picior, nu e de îndoit. Si Dar. smeritul cotoiu, cu ochii în::pământ, Cu capu "ntre urechi, cu.un aer: de..sfânt, Incepi a strigă: „De ce îugi, domnul mieu ? 
„Nu cum-va îţi fac rău? Nu cum=va te gonesc? „Binele şoricesc cât de mult îl doresc 
„ȘI cât îmi eşti de scump, o stie Dumnezeu. 
„Cunosc ce răutăti v'au făcut. frații miei, „Si că aveți cuvânt să: vă plângeţi de ei; . „Dar eu nu sânt cum, crezi; căci Ghiar asupra l0! “„Veneam 'să vă slujesc, de vreti un ajutor. »Eu-carne nu mănânc; ba încă socotesc, - „De va vrea D umnezeu, să mă călugăresc“. . ast frumos cuvânt Raton înduplecat, Văzând că Dumnezeu de martur e luat, Işi ceri ertăciuni -si-l. poftă a veni E 

se: "mprieteni. II! duse pe la toți, şi îl înfățisă Ca un prieten bun ce norocul le dă. >  
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Să ii văzut la ei iocuri şi veselii! 
Căci ş6arecii cred mult la fizionomii. 

Ş'a acestui strein: atâta” de cinstit 

Nu le infățisă nimic de bănuit. 
Dar intr'o zi, când toți îi deteră un bal, 

După co.refuză. şi limbi si caşcaval, - 

Zicând că e în post şi nu poate mâncă,. 
Pe prietenii săi cert a-"mbrăţişă. | 

Ce fel de "mbrățiseri! Ce îel. 'de- sărutat! 
"Pe câţi gura puneă 

“Indată îi jertiiă . 
Incât abia doi trei, cu: Îuga: au Scăpat. - 

 Cotoiul cel smerit Da i 
-E omul ipocrit.. 

„Eu prin Cotoiul acesta: să vă arăt m'am silit 

Icoana adevărată - a “omului ipocrit. Sa 

Publicată întâiul în a ediţia” „poezii“, Bucureşti, 1598., 

72. PRIVIGEI £ BTOAREA! ŞI MĂGARUL po 

a - Nenorocita privighetoare 
: “ Gântă "n pădure:a ei durere. .... ;. 

Natura întreagă da ascultare. . 

"Tot împreiuru-i era tăcere: 

Alţii în locu-mi ar descri poate  - 
“Acele tonuri -neimitate, DE NR 

„Glasul acela mlădietor, -. i 

“Ce, c'o“ntorsură, lină, uşoară, 

Treptat se urcă şi se coboară, 
„ Plin de simtire, plin de amor.
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Eu vă spuiu numai că. despărțirea 

Şi suvenire pline de jale, 

Că 'nedreptatea, nelegiuirea 

Eră sujetul cântării sale, 

Un măgar mare ce-o ascultase, 

Si, ca un âspru judecător, | 

- Capul pleoştise sau pădicase . 

Câte-o ureche "m semn de favor, 

Eşi înainte să-i dea. povată, - 

Şi c'o neroadă încredințare: | 

„Am fost“, îi zice, „aci de îață, 

„Dar. zău nu-mi i place a ta cântare; | | , | 

„Cu toate- acestea. am n nădejdi bune, 

„De nu îti pare lucru prea greu, 

„La nişte. reguli a te supune, 

o „Luând. W'exemplu cântecul micu“. 

Atunci începe cu. bucurie | 
Un cântec jalnic şi necioplit, 
în. cât de aspra lui armonie, 

„ Toată pădurea s'a îngrozit. 

Privighetoarea, fără sfială, 
Zise: „Povata e în -zadar, | 
„Căci d'aş urmă-o, nu-e 'ndoială, 

„Că eu în locu-ti aş. îi măgar”. 

Publicată întâiu în ediția, „Pozii“; Bucureşti, 1838
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-Ț'18. GÂINBLIE ŞI CĂȚELUL 

„Cât îmi sânt de urite unele. dobitoace, 

„Cum lupii, urşii, leii, si alte:câte-va, .. . . * 

„Care cred despre sine că. prețuesc ceva! 

- „De se trag din neam mare, . 

„Asta e o întâmplare: 

-„Şi eu poate sânt nobil, dar.s'o arăt nu-mi place. 

„Oamenii spun adesea că n ţări civilizate . 

| „Este egalitate. - 
„Toate iau o schimbare, şi Humea : se Giopleste, 

„Numai -pe noi. mândria nu ne mai părăseste. 

„Cât pentru mine unul, fieştecine ştie 

„Co am de bucurie, ia 

„Când toată lighioana, măcar şi cea mai proastă, 

" "Câine sadea imi zice; iar nu domnia-voastră“ . 

” Aşa vorbiă deunăzi cu: Un bou varecare 

Samson, dulău de curte ce “lătră foarte tare. : 

Căţelul -Samurache, ce șede la o parte 

Ca 'simplu privitor, 

Auzind vorba lor. 

Şi că nu au mândrie, nici capriii deşarte, 

“S'apropie îndată, | 

_Să-şi arate iubirea ce are pentru. ei: 

„Gândirea voastră“: zise, „imi pare minunată - 

„Şi simtimentul vostru îl stimez, fraţii miei“.  -. 

— „Noi fratii tăi?“, răspunse! Sanison plin de mânie, 

| “Noi fraţii tăi, potae? 

„O să-ți dăm o bătae 

„Care so :pomenegşti. . ă 

„Cunoşti tu cine sântem, şi ţi se cade ție, o o 

- „Lichea. neruşinată, astiel să ne vorbesti?“ .. 

— „Dar ziceatţi...*- —uSI ce-ti pasă? Te intreb eu cezi- 

Ia ceam?
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Si „Adevărat, 'vorblam 

„Că nu-iubesc mândria, şi că urăsc pe lei. - 
că voiu egalitate, dar nu pentru cătei“. * 
7 

Aceasta! între noi adesea! o Vederi; Ma 
Şi numai cu cei mari egalitate vrem, * - 

Publicată întâiu în ediţiă „Poezii“, leşi, 1842. 
     

14. PISICA SĂTBATTIGĂ şi TIGRUL. 

De. . Un « cotoiu | sau pisică, Na 
„în i Din două nu ştiu care, 

Nici mare. nici prea mică, 
„Dar foarte mâncătoare - 

„Şi. din. soiul. acela ce'n păduri locueşte 
- Si' pe copaci trăeşte, | 

Văză un tigru mare . : - 
“Trecând * “pe. O Cărare. : 

De sus de pe &hindar, unde eră urcată, i 
Pisica socoti... . ..... 

—Că poate-a-l îngrozi, 
Şi făr'a pierde vreme :se adresă îndată. 

“La tigrul ce treceă,. | 
__Fără de-a o vedea. -:-.. 

„la stăi, mă rog, putin, jupâne de pe ios, 
Ş „Care' te socoteşti * 
„Că nu ştiu cine. eşti, .. 

„Mândria ce arăţi cu.noi e de prisos. 
„Ştii din ce neam mă trag Şi că: strămoşii + miei. 

„Sânt îii de Dumnezei ? e 
»„Nemuritorii. toți, din cer. când au: ugit,. 
„Sub nume de pisici în lume. au: trăit. 
„Preoţii. eghipteni î în templuri îi. stăvese,. „Şi niste, tari mici cu noi se potrivesc!“ 

= 
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— Dacă! strămosii tăi. cu' tine semănă, - | i 
„Negreşit eră proşti.câţi lor. se închinâ“, : - i 

“ Răspunse tigrul mieu, „iar dacă au avut - 
_»Vrun merit cunoscut, . - 
„Ceva ' dumnezeesc, .. 

__»Ătunci eu te căesc -». | 
„Şi pentru starea ta de. milă sânt pătruns, 
„Căci d or îi câte Spui, zău, prea. Tău ai ajuns," 

Deşi mulți au zis- 0, eu tot o mai zic: - 
Gloria străbună * pe. strămoși cinsteşte; 

- In zadar nepotul cu Ga se făleşte, . 
Când €, cum se tâmplă, un om de nimic. 

Publicată întâiu î în ediţia «Poezii», ai, 1842. L. 

15,  DERVIŞUL ŞI PATA 

Se. povesteste cum că. odată 
Un derviş pustnic, om cuvios, 
S'amorezase, văzând o fată. 

Cu trup subțire, cu chip îrumos. : | 
Dintr'una 'ntr'alta vorba aduse . i | 
Şi în stil neted. patima-şi SDuse, - Se 

- Zicând: „ascultă, eu te iubesc, . 

„Şi pentru” tine mult pătimesc.“ ci 
„Stilul acesta, adevărat, 

- Nu mi se pare prea minunat; 

“Dar pientr'un pustnic trăit departe 
De ale lumei valuri deșarte, -. 

Putem să: zicem "că nu'e prost. 
- Fata răspunse: „Poâte-aş îi fost 

“ »Destul de bună ca să te crez, - 
- „Dâr aste haine bisericeşti | 

Nici. m'au:a face cu ce-mi vorbeşti; -- 

ns: apoi de. barbă mănfiorez”. . =...
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Pustnicul nostru pe loc se duse, - 
“Isi rase barba, se pieptănă, - 

“Nemţeşte 'bine se îmbrăcă 

“Ş'o pălărie pe cap îşi puse. | 
Veni la îată: „Cum ți se pare?“ . 
O'ntrebă, „Spune-mi: mai te 'ndoieşti? | | 

„Vezi ce putere amorul are?. [ - 

* „Mi-am lăsat legea; alt mai voeşti?“ 

— Nu voiu nimica“ „ atunci ea zise: 
„Credincios mie cum o.să- -mi ÎN 

„Când iirăminte în „ceruri scrise 

Şi a ta lege nu poti s'o ți? 

“Fata aveă drepiate: de nu vrea să-l asculte: 
, Cine- -a făcut o crimă, poate face mai: multe. 

. Publicată în ediţia «Poezii», laşi, 1842, 

IL. 76, DREPTATEA LEULUL 

Leul de multă vreme ridicase. oştire, ... 
„Să se bată cu riga ce se numiă Pardos;. . 
Căci eră între dânşii o veche prigonire 
Si gâlcevire mare, pentru un mic îolos. 

__ Vreau, adică, să ştie: 
“Gui mai mult! se cuvine 

Să .ție pentru sine: 
Un petec de câmpie | 

Şi un colț de pădure de tot ne 'nsemnător, 
-Ce despărţiă ţinutul şi staturile lor. . 
“Acum Sânge mult curse, şi multe luni trecură, 

7 Făra se putea şti. -. o. 
Cine va birui, | 

  

1. Această fabulă este imitată d 
malades de la peste. 

după a lui La Fontaine: “Les animauz



“Elefantul năsos,;  .-.: 
“Şi bivolul peptos, : 
Cu lupul coadă-lungă, 
“ Multe izbânzi îăcură. 

Fieşicare tulpină eră plină de sânge. 
[ci se vedeă un taur jinnătate mâncat; 

Lângă el.un tovarăş ce sbiară şi îl plânge; 

Colo, un porc sălbatic fără două picioare 

Şi mai la vale vulpea se tăvăleşte, moare, ' 
Oitând după curcanii ce încă i-au scăpat; 
lar mai vrednic de jale era'viteazul urs, .. Să 

De două coarne groase în inimă pătruns. 

Leul; văzând. că luptă nu 'se. mai isprăveşte, 
Trimise !a maimuţă, vestită vrăiitoare, : 

* Ce spun că ştiă multe, si că prooroci - ea 
Intâmplările toate, după ce se tneceă. 

- Trimise, zic, la dânsa, să-i: facă intrebare . 

Cum poate: să ajungă sfârşitul: ce doreşte. 

Fa se puse pe gânduri, tusi, apoi răspunse, 

Rozând-cu multumire darurile aduse: . 
„Ca să poată "mpăratul lesne să. bir uiască, 

| „Trebue să jertfească a 

„Pe acel ce m oaste e decât taţi mai tare, i 
„Mai vestit în răsboaie, mai vrednic şi mai mare“. 
Auzind astea leul strânse a sa oştire: 
“sl ighioanelor!“ zise, „viu să vă dau de ştire 

„Că astăzi din noi-unul trebue“ să. murim : 

n AŞă va proorocul. Rămâne- acum să stim. 

„Cine este mai tare. | 

„Cât pentru mine unul, cum vreți... dar mi se pare. 

„Că nu prea sânt puternic, căci pătimesc de tuse.“ 

Vulpea eră aproape: „Ce are a face!” răspunse, - 

 Inălțimea ta eşti... 

: „Oricât de slab pofteşti. 
* „Dar şi puterea noastră 
„E îndestul de proastă” 

4
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„.... Strigară tierii, ursii, si, cu un cuvânt toate”. 
_ Lighioanele-acelea ce erau mai colțate. 

:— „Nu rămâne'ndoială“, le răspunse'mpăratul. 
Epurele sărmanul — cred că-l trăgea păcatul 

Sau păcatie mai multe 
„De moşii lui făcute — '- 

“Veni să-şi dea părerea. Dar toți, e 
“Asupra-i năvăliră. a 

la vedeţi-l““! .strigară, „cu bună 'ncredinţare 
„_ wEl'este cel mai tare! e 

„„S'ascundeă urechiatul: şi nu-i plăceă să moară, 
„Ca să ne facă nouă biruinţa uşoară! | 
„Pe el, copii ! Luaţi-l ! el are să'mplinească | 

„Ce ne-a zis proorocul din porunca cerească!" 
a Câinii atunci săriră . : 

Sin grab ţi-l iupuiră. 

ât îl zăriră, 

Se ailă vreo tară, unde Paşă "ntâmplare 
Să se jertfească leul? Nici una, mi se pare. 
Nu ştiu cum se. urmează, nu pricep cum se poate, 
Dar văzică cei puternici -oriunde 'au. dreptate. 

". Publicată în ediţia „Poezii“, lași, 1842. N 
i N o 5 

Xe | AP. LUPUL MORATAST 
S 

*- V'am spus, cum mi se pare, de n'eţi îi uitat, | , Că lupul se'ntâmplase  S'ajungă împărat, | Dar fiindcă v'am spus-o, voiu încă să vă spuiu Ceeace s'a urmat sub stăpânirea i Auzind împăratul că'n staturile sale. în Fac năpăstuiri. multe păroşii dregători; _ Că pravila stăm ghiare, că nu e deal sau Vale Unde să nu vezi ierte mai multi prigonitori, Porunci să s*adime obşteasca adunare 
Lângă un copaciu mare; - 

. 
a  
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Căci vrea.pe unii alții să-i cam dojenească, Ai 
Şi'n puţine cuvinte, NE Dă 
Să le âduc'aminte. .* 

“Datoriile lor. - : m 
Toti se înfăţisară, şi 'nălțimea lipească“ Ra 

„ Imcepăsă vorbească: .._ : =: 
C'un glas dojenitor: . a: 

„Domnilor de tot felul! Bune sânt astea toafe? 
„Datoriile slujbei astfel le împliuiţi? 
„Nu aveti nici sfială, nici frică de păcate 
„Să faceti nedreptate, şi să năpăstuiți!, 
„Toate slujbele voastre .tara vi le plăteşte; 

„Incă, pe la soroace, 
„Câte un dar vă face, 

" „Dar reaua nărăvire | 
„Ce o aveţi din fire. 

„Nu se tămădueşte. * i 
„Vedeti cu de, morţi! grele .. 
„Se săvârşesc din lume! : Ra 

„Şi cum lasă rău nume. pa 
„Acei: care fac rele. -- ă ! 

„Oânditi-vă că: “poate. veti da cuvânt odată 

La "'nalta judecată, _ 55 

„Gândiţi-vă la 'suflet, şi luaţi dela mine 
„Pildă a face bine“. . ... 

| - Ast cuvânt minunat,. -.. , 
Pe care domnul lup auz că l-a învăţat, . 

Trecând pe lângă sat,. 
| La ziua unui. sfânt,-când preotul citiă, 

Şi propoveduiă, 
Pe mulţi din dregători-să plângă i i-a ndeminat: 
ml! ce ați hotărit, jupâni.amoloiaţi? 

Ba „Oare o să-vă'ndreptaţi?'* : 
Ii întrebă atunci înălțimea "mblănită Ii 

"Ce purtă o , manta de oaie iupuită, -- 

-, Di .. a zi
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Spuneţi, o să schimbâţi purtarea-vă cea proastă?“ 

„Să trăiti la multi ani dobitocia voastră“, 

 Răspunse un "vulpoiu, în” slujbe lăudat; 

E „Ne poate fi iertai | 

„Să vă'ntrebăm smerit pe înâlţimea ta, 

„De unde- aţi cumpărat postavul de mantă?“ 

“Când mantaua domneăscă este de piei, de oaie,' 

Atunci jurecătorii îiţi siguri că despoaie. 

Publicată întâiu în ediţia «Poezii, ași, 1802, 

18. NEBUNIA ŞI AMORUL 

In nişte îabuli un poet scrie 
"- Că Nebunia şi pruncu-Amor” 

Se jucau 'singuri pe o câmpie, 
In primăvara viejei lor. 

“Stiti că” copiii cu. inlesnire 
Găsesc sujeturi de neunire; 

__Ei dar odată se gâlceviră ' 
". Pentru o îloare ce întâlniră. 

* Strigă amorul în gura mare: 
Cealaltă însă, minut cumplit! 
Il izbi: 'ndață atât de tare, 

Cât de lumină ea l-a lipsit. - 
“Adânc copilul simti durere, 

„ Rămâind astel fără vedere. 

Trista lui mumă: ialbă porneşte 
L'ai său părinte, stăpân ceresc: 
Va răzbunare, se tângueşte; | 
Cu ea toti zeii compătimesc.
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Mars şi! Apolon, 1 mai c 'osebire, i 

- Arătau mumei a lor.mâhnire. SI 

S'adună sfatul cel: fără moarte, ; ; 
Şi hotăriră în. obştea lor, o 
Ca Nebuniă în veci să poarte, 

Să cârniuiască pe orbu-Amor. :-.: 

Această dreaptă, grea: osândire; 

_Din' ziua aceea luă “mplinire ; 

Din ziua aceea sânt împreună, 

Şi Nebunia- l tine de mână. ..- 

“Publicată întâia - în ediția « «Poezii» Iasi 1842, 

” ) : 
! 

79. uEBăDA ȘI ŞI Pun CORBULUL 1 

“Lebăida odat' aflase | 

" — Insă cum se întâmplase, 

Nu pociu să vă dau cuvânt— 

Cum-că întrun colţ de lime. 

- Intrun loc cu mare nuime 

Şi pe un Îrun1os pământ 

Niste paseri. osândite, :- 
Corbi de 'câtiva ani numite, | 
In primejdie trăesc.” 

Lebedele au din fire, 

O ciudată presimtire, 

Care este dar ceresc. 

“Aşa, să le izbăveâscă, /. 

Cu o râvnă părintească, 

Ea plecă până în zori. 

| Ajungând intr o, livede - | 
„In culcuş de. vulpe vede, 

' Pui de, corbi nesburători, 

Care într'o vizuină” 

„Petreceau ca, în grădină 

“De-a lor soartă multţumiii. 

" Pasărea. cea albă 'ndată ; - 
' Către dânşii se arată,.. 

Zice: „Puilor iubiți! - 

Soarta voastră ec de mita! 

„Spureți cum pe voi în sită 

„Aici vulpea v'a adus?“ 

“Corbuleiii în mirare 

“Răspund iute, râzând tare: -   -| „Noi de voe ne-am "supus.' 

1. Ion Ghica spune că, pe la 1841, întorcându-se în țară de la studii, 

a găşjt pe-Alexandrescu arestat. t din pricina acestei . fabule. Poate ia 

ti 
acest fapt, însă- în mod discret, face aluzie poetul în Scrisoarea către 

Voinescu II-lea. | 

Gr, Alexandrescu — Poezii 

7 

4 

an
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Vulpe, ce e, nu “ştim sbune 
„Decât că năravuri bune 
„Acea damă arătă, | N 

„Că avea coadă pe spate, 
„C'al ei păr în galben bate, 
„Şi că ochi lucioşi purtă. 

Ea, când ne-a luat de- -acasă 

„Ne-a spus că la a sa masă 
„Are îeluri de mâncări, 
„Că e prinţ de dobitoace, 

„Că pe noi va a ne face. 
„Să ajungem la mari stări. 

„Ne-a mai spus că ne.e rudă, 
„Că din vârsta cea mai crud: 

„Neamul nostru l-a iubit. .. 
„Ea, ca şi al nostru tată, - 
„Că ne tragem ne arată . 
„Din vulturul cel slăvit. 

„Şi adesea ne vorbeste,” 
-»Că din suilet se sileste, 
„A ne da slava Wintâiu“, 
Lebăda strigă cu iale:.: 

-   

fara a 
er cerne 9 ... 

„Sânteţi pe a morţii cale, 

„O voi ai corbului fii! 

„Dar al vostru sec părinte, 

3Cum nu' şi-a adus aminte 

Ceeade i s'a întâmplat, 

„Când îşi părăsi locaşul, 
„Si din gură lăsă casul, 

„lar de Vulpe. inselat? 

Puii, nebăgând- O *n seamă, 

” „Cale bună“ 

„Fu mă duc“, 

dr 
„Zi zic, „madamă 

„Noi riu ştim ce ne vorbesii 

„Si prin astfel de cuvinte, 

„Să ne scoţi acum din minte 

„Cam de geaba te sileşti - 

lebăda SE, 

„Insă vouă vă sânt scrise, 

: „Muite rele să răbdati; 

„Ca şi-a peni "n 
„Căci prostia-vă cea: mart 

tunecare, 

„Nu se poate, sto. spălati - 

" Publicată întâiu î în ediţia „Poezii“ Bucureşti 1838. 

„80. PRIVIGIEIIO ARIA ÎN COLINE 

0 cântiirecță privighetoare, 
“De mică prinsă, sta la 'mchisoare, 

. Şi colivia-i era locaş. . - 

Vreme, la mijloc multă trecuse, a 
| | „.Dar ea să uite tot nu. putuse 

De unde- -a luat-o: omul vrăjmaş,



Ne 'ncetat tristă, gândi :cu jale 
„La tinereței veselă vale, n . 
acele ' crânguri, acel isvor, - : 
"Unde Pa nopţii lină tăcere: 

- Ea a-vietei. cântă plăcere, 
Razele zilei,. dulcele-amor. - 

La câte pasări sânt sburătoare 
„Libera viătă e lucru mare, . 
Natura este patria lor. ... 
Aşă şi niica pasăre a noastră, 

„Care de mică crâ-cam proastă, 
Cătă mijloace să. scape în sbor.. | 

 Astă dorinţă e lăudată, - | 
„Când e 'miărită pe judecată 
- Si când îolosul e :prevăzut; 
Dar ea uitase că mai nainte 
„O “nstiintase un puiu cu minte, . 
Că vrând să sboare multi au căzut. 

Ea avea: aripi. „Fără mijloace 

O păsărică: ce poate îace,. 
Decâi supusă .soartei a îi,. 

Sau să aștepte până să-i crească . 

. Smulsele aripi, şi 'să găsească | 
Noită mijloace de a fugi? 

Astiel. pe dânsa o sfătuește 
O rândunică ce o iubeşte, .. 
Şi care gândul ei îl ştiă. - .- 
Exempluri multe des îi tot spune, 
Şi îi arată cu dovezi bune - .- 
Cacum să scape nu va pute. | 

Tasă iuneţea neînțeleaptă, 
Poveti n'ascultă, vremi nu L aşteaptă;
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"Toate "nainte- -i jucării sânt. . 

Printre zăbrele: ea se strecoară, 

Puţin.se "nalţă, de-o. palmă sboară . 

Şi cade *ndată ios pe pământ. 

. Publicată, întâiu în colecţia «Poezii» Bucureşti 1838. 

. 

si. URSUL şi LUPUL 

Inpărăia- dobitocească, * 

Ca şi a noastră .cea omenească, | 

Statornicie veşnică n' are..." 

Toate supuse. sânt la schimbare! 

Din mână 'n mână sceptrul se plimbă, 

Cel de eri mare, astăzi. e mic; 

“- Leu pe urs bate, urs pe leu schimbă, 

Dintr' o. 'ntâmplare prea. de nimic. . 

De curând ursul pe leu schimbase, | 
"Si, pe domnescul tren înălțat, 

“Cârma în labe tare-o luase, 
Si cu verzi tufe. sta ?ncoronat. - 

Dator eu însă sânt a vă spune» 
Că ursul cela, măcar. că. VIS, 

Dar simtimente avea prea bune,» 
De-al -obştei bine era pătruns. d 

Fiarele toate. dată ce-aflară; 

-Că le-a dat cerul un stăpân nou, 

Să se închine lui alergară,. - 

Una c “o vacă, alta e un bou: 

Lupul în urmă spre tron se “duce; E 

Sie după vechiul bun obiceiui, - 

Măriei-saie plocon îi duce: - 

- Şi înainte-i pune doi miei. .
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Ii dovedeşte c'ar fi având 

"Nişte hrisoave arătătoare | 

Ce:au făcut ursii zău nu ştiu când. 
„A 

N 

Intr'o îrumoasă precuvântare,.-: : 

C'aste hrisoave, pe piei de oaie: 
Scrise cu apă, spun lămurit | 

. Cum au mers urşii la o bătaie. îi: 

Şi câte inure ci au jertiit. 

    

4 

Cu plecăciune, apoi Î- arată | 

Cum că din suflet: s'a bucurat 

De întâmplarea cea minunată, SI 

„De? ncoronare când a ailat; i 

Cum că doreşte supus să-i îie, a | 

- Că totdeauna el l-a iubit, E 
„Că pentru dânsul vieți o mie 

Să le jertiească e multumit. 

Askiel de vorbe se zic în iume, | 

insă drept îormă se .socotesc; 

Cici fieşicine le ia de glume, 

Care se uită cât se vorbesc. 

“Dar ursul: crede, se amăgeşte; 

in slujbe pune neamul lupesc; 

Cum că prieteni are, gândeşte, 

Care persoană lui o slăvesc. 

După o vreme eul se scoală, 

Tocmai când urşii mort îl-credeă; 

După -o.mare. şi lungă 'boală, - 

Vine să-şi ceară tronul ce-aveă. 

“ Locuitorii se îngroziră; . | 

Vestea se duse pân'.la palat; a, 

“Lupii îndată la lei fugiră;. -.- :- 

Pe-al lor prieten toti l-au lăsat.
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„> Taurii numai, ce nici odată 

A-i îi prieterii nu S'au jurat, -. 

Peste cinci sute veniră ?ndată, . - 
„Pe domn şi ţară ei au scăpat. ._._. 

Prea cu lesnire omul se 'nşală! - 
Dar foarte mare face greşală 
Cine la vorbe: dă. crezământ. 

„. Faptele numai_ne dovedește 
-“ Fieste cine cât prețueşte, 

“ De-avem prieteni, si care sânt. 

- Publicată întâiu în ediţia „Poezii: Bucureşti 1838. 

i 
S 

e - 

+ m 82, Bou SI VIȚELUL 
  

| Un bou ca toti boii, putin: la simţire, 
“In zilele noastre de soart "ajutat, 
Şi de cât toţi fraţii mai cu osebire 
Dobândi * n cireadă un: post. insemnat. 

“Un bou în : post marc? Drepț cam ciudat vine, . 
Dar asta se "tâmplă în ori care loc;. 

-„- De cât multă minte, ştiu că e mai' bine _ 
Să ai totdeauna. un dram de noroc. 

ii Aşa de-a vietii veselă sciimbare, 
Cum şi de mândrie boul stăpânit, 
Se credeă că este de.cât toți mai mare, 
Că cu dânsui nimeni hu e potrivit, 

Viţelul atuncea plin de bucurie, 
-. Auzind că unchiul Ss a făcut boier, 

. “Că are clăi sumă şi livezi. o mie: 
„Mă duc'ș zise ndată, „miel iân să-i cer“.



"107 

Făr' a pierde vreme, viţelul porneşte,: | 

Ajunge la unchiul, cearcă a intră; i 
Dar pe loc o slugă vine şi-l: opreşte: . | 

„3 — Acum doarme", zice, NU- -l pociu supără“ . 

— “Acura doarme? ce fel! pentru. 'ntâia dată! 

„După prânz să doarmă! obiceiul lui 

ră să nu şează ziua niciodată;: . 
As, somn nu prea-mi place, și o să i- -0. puiut , - ... 

îî. 

— „Ba să-ţi cauţi treaba, că! mănânci trânteală, 

„S'a schimbat boierul, nu e.cum îl ştii: 

„Trebue "'nainte-i să mergi cu sfială, 

„Priimit în casă dacă vrei să îi“, 

7 

La o "mojicie atâta * de mare. | 

Vitelul răspunde că:va asteptă; pi 
Dar unchiul se scoală, pleacă la plimbare, 

Pe lângă 'el trece, făr”. a 'se uită. 

Cu mâhnire toate: băiatul le vede, 

" Insă socotește că unchiu-a orbit; 

„Căci fără 'ndoială nu puteă a:crede 
| Că buna șa rudă să-l fi ocolit. 

A doua zi iărăşi prea de dimineață, | 

Să-i găsească vreme, la dânsul veni; .  ..:: 

O. slugă; ce-afară îl vedeă că mgheaţi, i 
Ca să-i îacă bine de el pomeni. 

- „Boierule“, zise, aşteaptă aiară 

„Ruda dumi- tale, al: doamnei vaci. îiu“. 
.— „Cine? a mea rudă? mergi de-l dă pe scară;, 

„„N'am ast-fel de rude, şi nici voii să-l ştiu“. * . -- 

Publicată întâiu în ediţia „Poezii“, București, 1838. 

+ 1 Am restituit forma atâta în loc de atât care e în ed, 1668, tind 

evident o eroare de tipar, “. 
,
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"83: VULPEA LIBERALĂ 

Vulpea fără *ncetare . 
Ă Strigă în gura mare - 

Că, de când elefantul peste păduri domneşte, 
T rebile merg la vale şi lumea pătimeşte, „ 

"Că este „nedreptate, - 
Că va să cheltuească 

„Veniturile toate 
Pentru masa domnească. MR 

De-acestea elefantul, cât a luat de ştire, 
Temându-se, cu dr eptul; de vre 9 resvrătire, 
Pe epure la vulpe cu.un bilet trimise; 
O invită la curte, o.'mbrăţişă şi-i zise: 
„Am aflat, iupâneasă, că ai mare talent; 

-„Voiu Să te puiu în pâine, .. . 
„Şi, începând de mâine, . | 
„Iti dăm cu mulțumire, a 
„Ca un.semn 'de cinstire, - 

„Al găinelor noastre - întins departament: 
„Căuta-ti bine. treaba“. 
— „Pe seama mea te lasă!“ . 

Răspunse oratorul, și sărutându-i -i laba, 
-Se 'ntoarse acasă. 
In ziua viitoare 

Vulpea, ca totdeauna, veni la adunare, 
Dar insă oblojită, pe' sub barbă legată; - 
Şi cu un lipan mare la cap înfășurată. . 
„Ce ai, de suferi.astfel?* o întrebară toate. 
— „lmi e rău de- „aseară, îmi e'rău cât se poate 
„Şi cu trebile ţării să mă lăsaţi în pace. 

- „Domnul ştie ce face: 
EI ne mcetat gândeşte Ja al obștei tolos. 

„Adio; sânt bolnavă, n'am înnecat cun os“ 

Cunosc mulţi liberali: la: vorbe ei se "ntrec, . 
Dar până în sfârşit cu oase se înnec, 

Publicată întâiu în ed, „Poezii“, “laşi, 1842,
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„84. MIERLA ŞI BUPNIȚA 

Intr'o pădure deasă, de cetăţi depărtată, 

Mierla se 'ntâlni seara cu buinița umilată. : 
„Prietenă“, îi zise, „ţi-aş face o 'ntrebare,. 
„Dacă a mea 'ndrăsneală m'aduce supărare: 

„Spune-mi, mă rog, lumina de ce nu-ți e plăcută? 
„De ce stai, toată ziua ascunsă, nevăzută? - ” 

„Nu cunoşti, cum se vede, razele dimineţei, 
„Dulceaţa primăverei, “plăcerile vieței. 

„Poate eşti ruşinoasă şi crezi că nu cânţi bine. 

„Dar eu şi alte paseri, mai demne de cât mine, 
„Iți vom da 'nvăţătură şi vom pune silinţă 

„Să-ţi mai subţiem: glasul cât va îi prin putinţă. 

„Vino mâirie la mine să mergem la' plimbare, „ 
„Ca să faci. cunoştinţă ci o privighetoare“: 

- Bufnița îi răspunse: „ţi multumesc, iubită,  : 

"„Eu cu soarele vosiru nu sânt 'obişhuită; 
„Imi supără 'vederea. Lumea o să ină vază, 

„Insă, când m'oiu deprinde. cu a luminii rază“. 

Mulţi zic, că neamul nostru nu oste încă "n stare, 

Ca altele, să facă cercări de "naintare; - 
Că 'nvățătur” adânca, idei, iilozoiie,: - 
Sânt prea vătămătoare Ta lui copilărie.” 
Declamaţia 'aceasta, pompoasă, îngâmfată, 

De vreţi, poate să fie despoţilor ertată: - , - - 
Numai lor le «e bună a: unui neam orbire, 

Căci nu-l lasă să-şi vază a sa nenorocire, 
Dar în gura acelor ce-o zic pe din afară 

Sau e o nerozie sau este o ocară. 

Noi le-am putea . răspunde. putinele. cuvinte 

Buiniţei adresate de' mierla cea :cuminte: 
1 

7
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„Ai vorbit de minune. Darii ia. spune-mi, vecină, 

. "Dacă măcar cercare tu nu faci vre-o dată, 

„Să scoţi cel puţin capul din noaptea: *ntunecată, 

„Apoi cum t'ei deprinde cu soare, cu dumină ? 

“Publicată întâi în ed. „Poezii“, ași, 1842, 
' 

| "8. CUoUL: 
Cucul, pasăre proastă, dar. plină de mândrie, 

Socotind' c'al său nume . 

„Este vestit în lume,. ». 
-Hotări să mai facă vre o călătorie, 
Ca s “adune respecturi şi însuşi să privească. 

Cu ce chip îl slăveste naţia păsărească. 

Plecă, dar, abiă merse pănă m vecinătate, 

Și găsi felurime. de: păsări adunate, o 

Care din întâmplare | 

-Se 'ntreceau la. cântare. | _ 
Stăta să le asculte: toate pe rând cântară, _ 

+ Care prost, câre bine, talentu- -şi arătară. 

- - ar bietei cotoiene' ii cerură iertare, - 

Că nu-i dau ascultare; | 
[i ziseră: „T aci, soro, te roagă obştea” noastră; . 
„Despre câriiec ne iartă, eşti ca un cuc: de. proastă”. 
Astiel păţi şi cioara; în râs ea fu- luată, ” 

„ŞI cu un cuc nemernic de toate comparată. .. , 
-De- -asemenea onoruri cucul,. supărat foarte, -.. » 

Se “duse mai departe. - | 
Dar ori unde mergeă, | 
Nimic alt mauziă.: .- i 
In sfârşit obosit | 
Şi. desnădăiduit . 

. -La cuibul său veni, NE 
e 3 Făra se mâi 'opri, .. | 

Pui



„Puii, cât îl zăriră, -. 
4 Pe loc îl“ocoliră ra a 

” Aboi îl întrebară: a 
a „Ce mai veste pe-afară?“ -.  .. o 
— „Urită“, le răspunse, „şi vrednică de iale; 
„Am umblat multe. locuri, dar' nu n'am mulțumit. 
„Toate imi par schimbate, şi-toate merg la vale,, 
'„Pasările sânt bete şi lume-a. "mebunit“, 

_Tot'omul despre sine lesne se: „amăgeşte. ro 
Nimenea nu îşi este aspru judecător; | 
Dar judecata obștei c o învățătură. o: 
Mulţi ce se cred pe sine un ce rar:'în natură 

„Mai lesne.zic că lumea. nu stie ce vorbeşte, 
„Decât să va să-şi simţă nimicnicia lor. - ..: Ia 

Publicată întâiu în ediţia „Poezii“, Iași, 1842, Ii 

- 

Sa p | 

_ 86, ULEUL Ş ŞI GĂINILE, 

Ion prinse un 1 uleu, şi, ducându- 1 acasă, 

“Il'legă cu o sfoară 
| Lângă cofeț afară. | 

De o .vecinătate aşă primeidioasă,: 

Ciăini, cocoşi şi gâşte -întâiu se îngroziră, 

Dar cu 'ncetul, cu. 'ncetul se mai obişnuiră. 
Incepură să vie cât colea să-l privească, 

| „.. Incă şi să-i vorbească. 
Uleul cu blândeţe. le priimi pe toate, 

“Le. spuse :că se crede din suilet norocit 
Pentru vizit” -aceasta 'cu care l-au cinstit: 

Căci el însuşi nu poate, dar îi pare rău foarte, 

| —_ + La dumnealor să vie Di 
Vizita să le 'mtoarcă dup” a sa datorie. : Da 

1 In ediţia 1863 în titlu este câinele. Fiind o evidentă eroare - de: 
tipar, am restabilit. textul din ediţiile ariterioare. 

7
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Mai udaogă insă că, dacă dumnealor 

[i vor. da aiutor ! 

“Ca să poată .scăpă, 

El le făgădueşte 

— Şi Dumnezeu cunoaşte cum vorba s şi- -0 păzeşte — 

Că la ori ce: primeidii va şti a le-ajută; 

Incă din înălțime el le va.da de ştire 

Când -asupră-le vulpea va: îace năvălire.- , 

Astă îăgăduială 

Nu mai lăsă 'ndoială. 

Şi. găinile proaste, ce doriau să găsească - 

Pe cineva destoinic să va să le păzească, 

" S'apucară: de lucru: azi, mâine, se "ncercară, 

Si cu ciocuri, cu unghii, abia îl deslegară. 

Uleu-şi luă sborul. Dar se întoarse 'ndată 

Şi răpl o găină, pe urmă. două, trei, : 
Pe. urmă: câte vrei. 

— „Ce pază este asta, strigă luna cu iale? 

„Vorba. măriei tale 

„Era să ne păzeşti, 
CR -. Mar nu.să ne jertieşti“.: - 
— „O! eu stiu foarte bine cuvântul ce “vam “dat, 

- „Şi. ce îel m'am jurat. - 

„Dar când mă juram astfel, eram legat, supus, 
„Acum însă sânt liber si vă vorbesc: de. sus“, 

4 

_Eu. de-aş îi fost găina, nu L- -aş fi slobozit: 

Dumnealor au făcut-o şi văd că Sau căiti 

„Uleii: sânt cinstiţi, - 

„Când sânt nenorociti. 

Publicată întâju în ed. „Poșzii Iaşi, 1842, 

. 

1. Inced, 1842 urmează aci 4 Vers: art, pe « cari autorul le-a suprima 
în ed. 1847 şi 1863.
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87. cântare ŞI MĂGARUL 

Cu urechea pleostit cu: coada! ntre picioare, 

Câinele, trist și jalnic, mergeă pe o cărare. 

După îndestul umblet, iată că-l. întâlneşte .. 

“Un măgar. şi-l opreşte: - 

— „Unde te: duci“ „îi zise.. — 

„Stii par că te-a plouat; ce rău ți s a. ntâmplat? 

"Aşă stai de mâhnit“. 

_— „Dar; sânt nemulțumit. - 

„La impăratul leu în sluibă m'am aflat; 

„Insă: purtarea lui, 

„De e slobod sto spuiu,... . 

„Ma silit în “sfârşit să fug; să-l părăsesc. 

„Acum cat alt stăpân; bun: unde să-l găsesc?“ 

— „Numai de-atât te plângi?“ măgarul întrebă. 

„Stăpânul l-ai găsit, îl vezi, de față stă.: 

„Vino numai decât la: mine să te bagi: 

-„Eu îti făgăduesc 

| „Nu rău să te hrănesc;.. - 

„Nimic n'o să lucrezi, nici grijă n'o să tragi“. , 

La propunerea sa câinele i-â' răspuns: 

— „Ascultă-mă, să-ţi spuiu, e rău a .îi supus 

„La .0ri care tiran; dar. slugă la măgar. 

„E mai umilitor, şi încă mai. amar”. E i 

—[ 

.) 

Publica x întâiu în ed „Poezii, Iasi, 1842. 

7 
Îi 

1 Acest moldovenism se “explică prin faptul că bucata s* + publicat * 

întâiu în Moldova şi s sa! „păstrat, această particularitate. și în ed. 1847 

și 1863. .. . * a. 
po
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88. BURSUGU, ŞI VULPEA 

E Bursucului i venise rândul şi el să domnească 

Peste un pogori: de tute în pădurea părintească | 

„Pe marginea unei ape. Rigatul îi era mic,. 

. Si acei ce îl văzură 

„Toti într'o unire zic, -. 

„Se învoesc a. spune că nu era alt nimic - 

Decât o miniatură; 

Dar riga voiajase 
Şi 'n streinătate-ailase . 
Că un bursuc domnitor: 
Ce va să-şi facă-un nume. . 
Mare şi faimos în lume 
E neapărat dator . . 
Să ia un ton de mărire... 

“Să dea porunci pe ostire, 
__.- Chiar de War aveă soldati. 

„.. Căci astfel obişnuesc : 
„ Toti acbi care domnesc, 

7 Duci sau: regi sau împărați. | 

| vAsăelsi slobozi e 
Patru ordine de zi | E 

: Intracest “chip! 'rediiate: . 
— „Către armiile noastre de linie. şi 'de mare, 

„Cavalerii, infanterii, 'și artilerii .uşoare, - 

Sa - „Poruncim şi. celelalte“. - | 
„O poruncă din aceste, nu știu cum s'a întâmplat, 

De vânt a fost aruncată 
In tara învecinată, 

Unde domniă leopardul. Acest Domn s'a îngrijat, 

Văzând, că bursucul are . 

, Armie aşă de. mare. 

„Spre a îi încă: mai sigur, el intr'acolo porni” 
Pe ministrul din aiară, pe vulpe, şi-i: porunci



Da 

SI Să saluteze pe printul, dar în tăi” a spionă 

“Si a trage cu urechea, iar mai ales'a. află - 

„Cum merg trebile :pe-acolo, cât e de primejdios 

Şi. câtă armie: ţine vecinul său cel păros.. 

Sfârsindu-se ambasada, vulpea înapoi. veni, 

Se înfătișă la curte, se închină şi vorbi: 

3 —„Porunca am împlinit :- 

Cu ochi-mi le-am văzut toate 

Și poţi dormi liniştit 

„Fără. să ai arii desarte; aa 

„Căci toate- acele armii de linie şi de mare, : 

"Cavalerii; . infanterii şi artilerii uşoare, . 

„Nu sânt alt, poţi îi prea sigur, pestritule împărat, 

„Decât un soldat pe apă şi.0 luntre pe uscat“. 

"Vanitatea. e mic viţiu; dar cu Bună. ncredintare 

'Ea adesea ne expune la ridicol foarte marc,. 

Publicată întâiu în volumul „Meditaţii”, București, 1863. . 
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0. ARIATANUL SI 'BOLNAVUL 

La a neguţător mare, Da 

Cărui vederea-i slăbise, - - | 

„Fără nici o'invitare -.. 

| Un 'doctor vestit venise. . 

Când. zic “vestit, se “nţelege că nimeni tiu-l cumoşteă;” 

“Insă avea atestate 

| “Numai în aur legate, 

Diplome ce''n Acad&mii luase, cum el ziceă,: 

. Prin tări care nici odată” . 

Nu au figurat pe-hariă, 

“Dar care cu bună seamă el nici le-ar îi părăsit, 

De- -ar îi mai. avut acolo vr'un bolnav de lecuit.. 

| Bunul pătimâş îl crede, 

E „ Doctorul vreme nu pierde. 

p
r
i
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Ci-l unge c'o. alifie, apoi la ochi l-a legat. | 
„Apoi, după ce îi spune din: partea lui Ipocrat 
Că are :să şează astfel o săptămână deplin, 

Intinde mâna. . . .. pe masă-eră un îrumos rubin, 
Inel de îormă antică, vechiu suvenir părintesc; 
Doctorul îl ia, se duce şi, ca să vă povestesc 

Mai pe scurt, el vine iară a doua-şi-a treia zi, * 

Şi ne 'ncetat, totdeauna, . la orice vizită nouă, 
| o Luă câie unul, două .- 

“ Din “lucrurile mai. scumpe câte în casă găsi. 
Când se 'mplini săptămâna pe bolnav il deslegă: 

o — Uită-te, cum ți-se pare, şi cum vezi?“ îl întrebă. 
"— „Cum văz?“ răspunse bolnavul, împrejurul său privind, - 
„Si din averile sale nimica ne imai zărind; 
„Cum văz? nu ştiu îrate, atât numai: pociu să zic, 
„Că din ce vedeam odată acum nu mai văz nimic“. 

Cunosc: patrioţi. politici, care-așă exploatez. 
"Simplitatea populară şi ci singuri profitez. 

"Publicată întâiu în ziarul „Refor. na 23 Octomvrie 1502, pag. 204 
-- , 

90. ATELAJ UL ETEROGEN 

Un om având un armăsar : Măgarul. il loviă, 
Il înhămă la iug - “Si calul: nu „mergeă. .. 
C'o vită de măgar O. . | -— „Prea răui-ai potrivit 
Şi cu un bou de plug: . | Zice un trecător. . 
Boul fiind, sacati - | =- „Eşti foarte amăgit, 
La un picior rănit, / | „Domnule privitor“, - 
Măgarul ne nvătat, - * Răspunse oniul. „Eu | 
Şi prea rău nărăvit,;. . .., .| Lumea am vizitat, - 
Stăpânul lor din car „| „Şi,.dacă vrei să. ştii, 
Strigă, plesniă ?n zadar: - | „Intr'însa am aflat 
Calul se asvârliă, o "1 %;Multe dregătorii | 

| Dar boul” îl opriă, „| „Tot astfel întocmite ca 
„|. atelajul mieu,. 

» Publicată întâiu în ziarul, „Păcat, 17 Septemvrie 1860; ; PE. 110, 

  
  

1. Sacal : “schiop, cuvânt rar întrebuințat,
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91. IEPURELE, OGARUL ŞI CQPOIUL - - . 

-_“ Galităţile noastre cele mai lăudate Ă E 
Ne sânt ades în lume drept crime reprosate; .. 

Aceasta se întâmplă. de câte ori prin ele .. -. 

Oprim executarea intentiilor rele; 

_lepurele odată SE 
Fu tras la judecată o - 

De un ogar. În tufe atuncea prezidă * — .: 

Copoiul si sentințe fără apel el da. ;; a 

Ogarul către el aşă se adresă . - 
“Si m limba lui strigă. : — : a 

— „O tu ce prezidezi senatul cel. câinesc, . - | 

„Te rog să mă asculți:. eu vin să jeluesc .î. - 

| „De acest „ticălos... Na 

_: Ce suiletul,mii-a scos... e 

„Căci vrând a-l întâlni, pe deal sau pe câmpii, - -. 

"El fuge parcar fi gonit de vijelii; . a a 

„  „Sapoi maleargă drept... 
-- „Cu'el să poti. da piept, - 

“„Ci'merge i6t cotiş. .- :. n... pa 
„Şi sare, curmeziş, . . 

„Cun cuvânt n'are, pas, nici 
A „Dar ce să mai. vorbesc, .....-: - 

„Când chiar măriata;, de-o. îi cum ani aflat, 

„Ai iost adese ori de dânsul inşelat? 4 - 

— „Destul“, lătră- atunci copoiul cafeniu; 

„Pe el nici îl ascult, purtările-i le stiu. 

„Orice pentru el crez, si iată-l osândit 

„Să îie iupuit.. ” a 

„Carnea va rămâneă pentru judecător, . 

„Iar labele vor fi pentru ieluitor“. . > 

Publicată întâiu în revista „România literară *, 18” Aprilie 1855, pag. 

175 sub titlu „Ogarul şi-iepurele“. :; Ta 

umblet 'creştinesc. 

a. i 
a ” 

  

- 4, In „România literară, în locul celor '4 versuri cari. urmează aici 

sânt 18 versuri pe cari în parte le-a-lăsat afară, în parte le-a prefăcut 

- în ed, 1863. Am adoptat forma din urmă. - i 

Gr. Alexandrescu — Poezii" Eu DI Pa | aa 

4
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11.95. URSUL ŞI VULPEA ! 

N 

- — „Ce bine au'.să meargă trebile în pădure, Pe împăratul tigru când îl. vom răsturnă 
Si noi:vom guvernă“ - | Zicea unei vulpi ursul,.„c'ori. cine o să jure Că nu sa pomenit n 
Un timp mai fericit“. : o 
— „Şi "m ce o să stea-oare _- 
-„Binele. acest mare ?. 

„2 “1 întrebă, a 
-— „In toate A Mai ales în dreptate: | ” „Abuzul, 'tâlhăria; avem să le stârpim : „Și legea criminală. s*0 îmbunătăţim; Ș.: „Căci pe vinovaţi tigrul întâiu îi judecă '* 3 »Sapoiiii sugrumât. i mi — „Darv6i ce-o să le faceţi?“ . a Noi-o-să-i Sugrumăm :. : i »S'apoi să-i judecăm. 

„N Cutare sau cutare, ARE | "-- Care se crede "n stare -. -.. „Lumea a guvernă, 3 E Dacă din întâmplare 
„Ar îace încercare, -. i e | „Tot astiel ar. urmă. ae | Publicată” întâiu în ziarul „Patria“ 1855 sub titlui „Lupul şi Vulpea: de unde sa reprodus în „Steaua Dunărei“ 3" Noembrie 1855. 

- - 
. 

=. 

1. Ziarul „Steaua Dunării reproducând această poezie, o precedează "-de următoarea notiţă: . . . „Nu, autorul Azului 7840, fabulistul politie, acela care au fâcut animalele să vorbească mai cu Spirit decât oamenii, nu, Grigore Ale- "-Xandrescu, vechiul amic şi colaborator al. » Daciei Literare“ mau' adormit, talentul său este tot aşa 'de viu, tot așa de puternic ca în 
AD, nou, astept minunea-ți, ca o cerească lege... IE Său „qabula următoare, publicată în „Patria: ne dă easta o vederată dovadă.“ pe : . i î despre ăe . A
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93; CORBIL si BÂNZA: Da 

Pe o câmpie. : ă _ | 

Mare, bogată Sa 
"Urmă odată... 
O bătălie - o e ă a - 

" Aspră, cumplită,. neasemănată,' | 

In cât cadayre nenumărate 

Zăceau grămadă neîngropate. - 
“Corbii indată luară ştire:  - î- 
Lacomi. de pradă: ei năvăliră. So ai 

Şi după 

- Şi „Cu grăbire 

Aci sosiră... Da 
ce mâucară şi: după ce băură 

Mult sânge, începură 

Cui. plac îngrozitor . 

Să cânte cina lor.. - 
- Barza cea simțitoare -  . E Ea 

Care pe'om iubeşte a 
“Şi m prâaima-i se nutreşte, - 

„E locul 

-„Aşă e rusinate: 

Văzându- i de departe, - 
Le, strigă: =- „Cum se poate 

d 

pentru cină? ce ora. de plăcere 

„Pe un pământ de. doliu; în: ziua de diirerc? 

  

„lar. voi vă îndopati 
„Şi cântaţi!'“: 

„Mumele işi plâng fii 
Isvorul. bogăției, 
„Câmpul, “e ruinat; 

-- „De-aeeasta ne certati: 

1. Când această poezie, sta. reprodus în „Reforma“ 15' Noembrie” 

1862 s'a. pus urinătoarea notiţă : Această poezie s'a făcut sub căimăcărmia 
lui Alexandru Ghica. Boierii s'au plâns contra autorului, iar. caimacanul 

le-a răspuns: de oarece nu se atacă nimeni personal, de ce + ă plângeți 2 

„dece vă băgaţi. lingura unde nu vă fierbe cala? . 
„d



“180... 

Răspunse de odată - . 

Ceata întunecată. O O-. 

„Omului cât îi place .  : 
„Poate fi ruinat, ii 

„Dar noi sântem în pâce - 

„Și mult ne-am îngrăsat”, 

Acel ce de a ţării grea soartă profitară, 

„Ce de streini în posturi, în ranguri se 'nălțară, 

- Ce prin trădări, baseţe sânt. astăzi mari, bogati, 

- Poate şi decorați, ” - . 

„După a mea părere, sânt corbi nerusinaţi 

“Dar aş dori să-mi spuneţi, domnilor cititori, 

(Căci eu vorbesc de-o tară 

De tot imaginară) 
La noi se âilă oare astiel de. muritori? 

" Dacă aveți de oameni idee aşa proastă, 
Las, răspunderea toată asupra dumneavoastră. 

Publicată întâiu în ziarul „Concordia, Bucureşti, 12 Martie 1857, 

94. GALUL VÂNDUT | zi 
. ŞI 

DIAMANTUL CUMPĂRAT 

Plin de bucurie mare 

Oarecine îmi spuneă 
_Ca vândut din: întâmplare 

= Si cu: un pret de'mirâre 
2 Un'cal! prost: ce el. aveă- 

„Căci bietul cumpărător“, 
- - Ziceă “el, „s'a înselat:: 

„Şi putin cunoscător : 
„Orice i-am. cerut mi-a: dat“. 
La acestea ce să-i zic? 
Atunci m am răspuns nimic.



Dar peste putine: zile. îl. Sad, însă furios, - ae 

Şi îmi strigă: — „Nu ştii rate, un “mişel, un ticălos 

„Ce semănă om. de treabă, fără milă ma *nşelat: - 

„Mi-a vândut o sticlă proastă drept un diamant curat. 

= „Cum ţi se pare aceasta?!" — „Zău asa cum mi-a părut. 

- „Intâmplarea de. deunăzi cu calul ce ai vândut” a n 

Si Strigăm. şi - protestăm tare. Aa 

„2.2 Când. nedreptatea” cercăm. 

Dar. multi urmăm, la 'ntâmplare, e 

DER Fapta ce-o. -defăimăm.. îi za 

Publicată întâiu ta ediţia „Meditaţii, Bireurești | 1868, p Se 

€ 

a 95. PORCUL TIBERA
T 

a “Când s au iberat “Tiganii, în: ani dela: Hristos ati 

„O mie'şi:. 1... nu stiu câte, unul din ei omenos; - 

-- YVru si el. să i libereze pe.un porc.ce îl avea --." RR 

„Și în jug. de multă. vreme lângă satră îl ținea. | 

1 cliemă dar, si îi zise: "„Porcule, purcelul: mieu, - 

- „Cunosc însu-mi, din cercare; jugul. cât este de greu; 

„De aceea. te fac liber; de- acum poti a. vietul. 

„Oricum ti-o o plăceă, si hrana: singur. a ti-o dobândi”. 

„Să trăeşti! însă, stăpâne, în grădini pot. eu intră, 

- “Pepeni, dovlecei-şi verze fără grijă a mâncâ?“. | 

—. „Ba nu, astea sânt oprite“ „n „Aşa. dar îti anytitiimesc: 

„Cu up sfert de libertate, drept să-ți spuiu, nu mă "nvoesc. - 

Ba crez chiar - că e rușine, când toți: porcii au. trăit, 

"„La' coşare în, robie, să es eu -mai osebit, 

i „Să-mi ridic mai pe sis: potul si de treapta lor. să fug: 

” „5 apoi. ce ar zice boii văzându-mă fără jug?" 

* “Unii "nteleg. libertatea ca porcul cel tisănesc; 

Alţii. deprinşi cu robia de ea: greu se: despărtesc.- 

. Publicată întăiu îniziarul imReforma“,, București, 23 Tanuarie 1668. 

N



96. „GAS ORUIL și Are TIGEIIONI, 

"Mai. multe lienidane,. jocitind, într?o' ovale, 

“.* Erau des" vătămate. dun iute, râu Vecii, - 

- Care, esind. cu.,sgomot diu: ialurile sale, 
| Strică vizuini, cuiburi! si traiul: lor cel lin. = 

“Ele dar Sadunară - . i 

“Si. -mult: se. consultară 
m" Ce-fel-ă putea face. 

ma =. Si:prin care rmiiloace i 
a Stavilă ar opune. pa a 
o, acea: înnecăciune. .- ii 
i SPrati“ zise un Castor: N 
„o + Zidar. de. soiul lui, - 

„- a. „Eu asta socotesc: | 
De mi- ti. da ajutor, a ” 
„Să m'apuc-să clădesc. i : 

„zid tăre de: pământ şi. apei să-l opui.“ 
E = = „Bravol. bine-ai gândit”; 
es : Striszară: toți pe loc: 
a „Esti patriot vestit . 

e, „> Castorul încântat: 
„nai Făa mat zăbovi . E 
a Sanucă de. lucrat, : 1. aa 
a "Dar nu fu ajutat 

| „m Si.prea răuisbuti 
„i Căci râul furios 

„De “mulţe. ploi umilat; N CI 
“ “Isbi s'asvârii: jos îi a 
Ia Pământul înălțat. i 
„e Atunci” „Ceilalti fund - IE a 
Da a Sa Pe meşter hlestemau 

i în Si toti ÎI: desfăimau' i ! 
“Zicând:;: “Ce .ticăl6s!..- 

pi 

  

i Si mate: dobitoc“. . Do



- EI: a. „pricini 

iza „Răul. ce sa. tampla 

a Pentru-că a cercat: .. | Ă 

pi E „In neroada-i dorinţă E = ia 

„Lucru peste putință. gi 

- „Eu l- am povătuit, i Pi mă 

Dar nu ma aseultăt, 

3 Si. de. aceea noi : i 

i Tratem aste nevoi; 

Pentru- al inuitimii bine. şa țării. apărare - 
îi) 

. Miseii 0 defaimă, dacă nu isbuteşte.. -. Su 

“Publicată. întâiu În ziarul sRomânul“,. 22 Aprilie 1858, - E : ni. 

Ă Ara i | i ai . as i pi LL 

Da „MIBLUL. MURIND. aa 

„Fiu al unui berbece care de. mautt murise, . 

“Un miel se-bolnăvise, : 

- Muscând “din întâmplare | 

o. 'nveninată iloare .. :.:" 

“Sau iarbă, nu se ştie;. Sa 

Destul că' a lui moarte a 

a „Nu mai era departe: .. at 

  

"ACUT: a îşi: îăcuse datoriile toate! 

Câte : și le: fac micii in- “ceasul cel cuniplit; 

: Mumă-sa cu durere -: 

- incepuse, să sbiere; 

li “sărută 'sărmana plângând. siecontenit- 

Şi-i zicea: Ce-mi. e“bună viata fără ins? 

"Cui mă: laşi fătul micu? 
a 

“Spune tată-tău, dragă, că viu cutând şi eu, : Ia 

o „Căci pe această, lame + nu, mai aştept + Vr "uri. „bine! . 

“ Adese: ori vittutea aşă. se protucşte:, NEI 

„Orice nobilă iaptă, ori ce dreaptă. mcercaro.. î



184 

— „Dat ce să-i răspinz, mainii: — întrebă micul miel . 
| "„De-mi. va face - mtrebare: * .. -. .. 

„Despre-a turmei stare? - a 
* „Tu.ştii'bine că el Nu SN 

Ş lubiă- -mult- să. vorbeăscă : i 
„De dulăii! din turmă “şi de. ceata lupeascăr:. 
: — „Spune-i! Că. turma toată: zace „de rea, călbează; 
„Că are s6apte- doctori ce prea răi o tratează. . 
„Mai spune-i că ciobanul -a pus pe un nepot, 

„Ce tată- tău-l cinoaştă,: ingrijitor. la turme, : 
„Ca să stârpease” abuzul şi relele să cupe. 

, „Atâta „spune-i numai si : 'ntelege: el: toti. 

“După acei din preajmă, care îi ocolesc, . | Sa „Poti judecă' prea lesne pe cei ce Cârmuesc.*. . + Ra 
Publicată întâsu în ziarul „Românul“; 16 Febroarie' 1861. 7 

. Ei a. . PS IN is 

38..z0onăvuL şi PORTRETUL 

La un zugrăv foarte; vestit. mergând: din. întâmplare, | Portretul mieu îi „comandai;. întâiu î însă întrebare * „_“ Artistalui îi adresai de poate să mi-l.îacă : : - Aşă cum ori-cui.]- -0 vedea; portretul. micu să placă; : Căci am un mare interes, voiu ca n streinătate, - Sanume ?n Franţa mai ales, la ochi să. pociu cu bate, i Fiind. acum de” măritat o. fată foarte rară, -. | Sai ei epitropi căutând, «bărbat. în astă țară. — „Prea: lesne“, îmi răspunse el, „nu e întâiași dată - * „Când pe urîţi! făcând în urnoşi. luai. o bună-plată. | „Eşti negru, te voiu. face: alb; eşti slab, te îngraș bine: „Numai, vezi de! portret departe” a te ține“; II ă * Vorbind aşă, mă Zugtăvi. —. si dacă al mieu nume | „» -Jos la portret. n'ar figură, nici un creştin pe lume - “ N'ar: puteă crede că: sânt eu, atât. de schimbate... i răsurile-mi, ochi, gură. „nas, si întrumuseţate,



Ai nostri rad câţi mă i cunosc; „dar prea puţin îmi pasă, 
-De voiu puteă să: dobândesc. pe nobila mireasă, 
Şi dacă vreun venetic, eşit din ţări streine, 
Sau vr un. român mai îndrăsnet n o isbuti mai bine. 

Dă Redactori care “ăudati! i 
„  Peunii dintre candidati, | 
„Ce 'proştilor.. le dați virtuți, ; pa 
:Şi 'elocvență celor muţi, i. 

„..  Ce-pe'răi faceţi Virtuoşi.. . -* . 
i Şi patrioți: -pe ticăloşi, a Ru 

- Crez că nu rău vă potriviti cu.omul ce m'a zugrăvit, 
Sau cu vestitul Carealechi,: redactor care a trăiţ,. 
„2. ““AL cărui jurnal fabulos: =. 

: 7 Era destul de mincinos, - 
„__ Dar care, cel putin spuneă 

__ Acelor câre nu-l. credeă,; - 
“Că sadevăru-adevărat“ . 
„Este prea lesne de aflat; 

| „Că n'au decât să-ia pe.dos ., 
+: “Câte a.scris el de prisos, 

„ î “ Satunci.pot îi încredintați 
„Că mau să fie înselati. 

E Publicată întâiu în ziarul „Românul“, 30 Martie 1861, 

pe 

N
 

. 

N 1 Carcalechi” era 'un , ziarist şi publicist; care: a “dat. la hiniină câteva. 

Ierări, dar a fost adesea persiflaț « de ontemporanii săi, ce 
7 le. 

i)
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„9. „OATARUL, 00; oLopoga EI is 

Deunăzi un: -văcar- de sat” 
: Catârului. i-a atârnat | 
- Salbă- de. clopoței 

e - Numiridu- el îngriiitor + “ 
„Şi înainte. mergător. a 
_Ciredi. de viței. .... i 
“Insă Curând. să "ncrediutat ae 
„Că şi-a: făcut mare. păcat . i aa 
Cu bietul” dobitoc, .. a - N Sta 

“Care, cât s'a simtit ia a 
"Asa- impodobit, 0: ARE 

> Strigă: „O ce. noros! a 
E "sInsfârşit: iată-mă chemat; - a 

" „La“ gradul ce am meritat: - iai 
„2. Meritul micu necunoscut ..-. 

7 „De lumea: toată e văzut; Sa 
Ie „Acuni de sus 'am:să tratez: Na 

„Soiul' dobitocesc; Să 
Ie „Pe: nimeni nu mai 'salutez, :- ACR 

„Căci prea. mă umileset, 
„. * Asă zicând, asa făcă, 

Si plin de: îngâmiare-! E 
EI clopoteii încep 

o Săi: sune foarte: tare.. N RER Dia . . 
. 

1. In' ziarul „Românul“, unde. s'a “publizăt Intâiu poezia, e precedată -din următoarea. notiţă: „Strălucitul “şi: naţionalut nostru fabulist d. Or. Alexandrescu a cărei tăcere de mai "mulţi ani Românii o vedeau cu durere, a luat iar măiastra. sa „până. 
ln zilele cele triste ale tării pe „când. censura opriă pe” oamenii d'a „vorbi, d. Alexandrescu prin puterea poeziei da „cuvânt: dobitoaceloi şi, biciuia asttel viciul epocei, Sub regimul ordonanţei asupra presei, :.ne “mai fiind iertat oamenilor a vorbi, Cuvântul. trece de drept iar „la do- bitoace“, NE 

A 

. e Si ao



. . . De tot a miebunit. 

“Asa: de tare îi Sună 

„Cât mintea i'se. săstutnă: Ri 

„Şi el, care, june fiirid,. i 

„Treceă de; cam smintit; a 

“Acum mai “mult: împătrânină 

  

-, Cum! socotiți și dumneavoastră, Aaa 

  

DIR su Dae. eu gândesc, că. n tara noastră 

"Se ailă asă, dregător . - 

Numit chiar: exeslență. : îi 

Ce cu catârul sunător. R : 

„Poate; da“concurentă,: 

  

"Care se: “crede pini de. stat“ aaa 

“Chiar: si. politic insemnat, 

Şi. care. “netăgăduit -. 

De clopotei 'este sint 

Publicate întâiu, în ziarul „Românul: 12 Fewruariă 1861: 

  

“100. LaŞIrA, BATA ŞI Bâsca” 

Son că, n varaitrceută;, o sită s şi- -0 rată, Nae 

Ai lebedei: de baltă. consilieri privati, i 

" Subt preşedinta gâstei s'au. strâns de dimineaţă 

Pe. lac” la Cismegiu. Acolo invitati. RE 

  

„Erau, din “alt ordin, a hotări i în 1 sfat IND 

| O pricină de stat, 

Adică: prin- “desbateri adânci! să, chibzniască 

"Pentru, un “peşte mare cu ce: sos să-l: gătească, 

” Găci: lebăda' gâtoasă -. a 

Voiă să .dea o masă. Sa 

“Mare. le: îu gâlceava” şi lungă” convorbirea. 

„ Ptezidentul, le zise: „Fraţilor. “Senatori, rai 

E „Să lășăm. chibzuirea. 

a. 

. ca



| a EA 

: ARE „Pricina, cum se vede, e foart6 delicată, 

Si dup'a mea părere -trebue amânată; DR 

. | „Veniţi mâine în zori“. . i 

. Propunerea, aceasta: cu toți. o: aplaudară | 

a "Si pentru ! 'ntâia-oară A 
| . - Pe gâscă lăudară i 

Pentru a ei idee, apoi se risipiră . 

Şi a doua zi iarăşi:la acelaşi loc veniră. - 

Pân' a: doua zi insă ştiţi ce. s'a întâmplat? | 

Fiind vară şi soare 'şi o căldură mare, -. 

“ Peştele s'a stricat ... E e 

„Si racii l-au mâncat, 

-Guvintele- aci. scrise să nu vă "pară. gluine; 

Consiliuri, dW'acestea vedem destule * n lume Ea 

Şi la 'noi mai ales - | | 

“Se "ntâmplă foarte des... [ 

. 

Publicată întăiu î în. ziarul „ Reforma”, Bucuresti, 25  Octomviie 1862.
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„101. on OSÂNDIT TA MOARTE | - 

Un osândit la. moarte pentr « o vină mare, | 

_Rugă pe un prieten, să facă încercare, 2 

Ca unul ce la-curte aveâ multă putere, 
Dela prinţ sau miniştri ertarea lui a cere. 

„A!“ răspunse acela, „nu te pociu aiută,; 
„Pentru-că de-aş face-o eu te-aş -compromită“. 

Publicată întâiu ediţia „Poezii“, laşi, 18%..-...; po 

Lp IN 

102. CELUI CE SCRIA. 
„Că poezia e'o boală nelecuită 

Dai: boală poeziei. „este rielecuită; 
„Ai zis şi tu-în viața-ti un singur adevăr. 

- + Dovadă la aceasta e muza-ti cea. pocită, 

“Şi versurile tale câre se tra, de păr.. 

De-atâta vreme. lumea îşi bate joc. de tine, 

„Sin loc să pui silință a scri ceva mai bine, 

i] Din zi în zi mai tare te văd că scliiopătezi. - 

"Ce doctor 'aşă mare poate să se: găsească, 

De a ta nebunie să. te tămăduiască, 

Sau cel: “putin să. facă în „proză. să visezi? | 

„Publicată întâiu în ediţia „Poezii“: Iași 1812. 
t 

  

1 Epigrama aceasta mare” “titu in nicio săiţie;, dar am dat ca titlu ! 

primele cuşinte, spre.a se puteă urmări şi cita,. : 

_2 Dar pentru da, : a. 

)
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- 103, D..%%*. 

-M'am silit totdeauna să-mi dobândesc bun nume 
ȘI prin purtări cinstite să mă cinstesc. în lume, 

- Fără să am mândria să zic cam isbutit, 
Dar de când luai Ştire că tu s'alţii ca tine . 

Mă detăimați în obște şi vorbiţi rău de. mine, 
Încep. să mă crez sigur de ceea ce- -am dorit. | 

Publicată iatâiu în ediţia „Poezii ași, 1842. 

104: [UN PREOT CUVIOS...) 

Un preot cuvios 
Odată spovediă 
Un. prinţ religios, _. 
Şi astiel îi vorbiă:  .- 3 
— „Aiută, domnul mieu, 

 mPe.câti săraci găseşti, | 
Căci, chiar pe Dumnezeu. 

a lntri înşii. îl cinsteşti. | 
” „Ştii ceea ce-a grăit - 

Al lumii „creator, | 

mCă cerul e gătit... 
„De mnostenire lor 

„a — „o! dacă e aşa“, răspunse multzi, 
. “Acel spoveduit,. 

„Nici o grijă să n'ai,. „cuvioşia ta; a | 
: „Căci bunul Dumnezeu, de mă va ajută, ” 

„Eu îți făgăduese 
„Pe toți supușii miei de raiu să-i pregătesc“, 

Publicată întăiu în. „ed. Poezii“, laşi, 1842, 

.
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105. 1 IAD MAI DEUNAZI 

In: iad, mai deuhăzi, câțiva răposati, 

„ Care în vieață' treceau de 'nvăţati, 

- Dedeseră” jalbă, arătând că 'cer Ra 
"Să se. pedepsească jupânul Voltăr,,. |: .. 

„__ Pentru câte rele de. dânşii. vorbiă ” 

7 Atunci când trăiă... .-. 

— „Domnilor,* strigă Voltăr mânlos, 

„Jalba ce ați dat este de prisos 

«+. „Ce pedeapsă- -mi vreţi? ce rău îmi doriți? | 

„Eu vă socoteam destul” multurmiţi 
„Când in Bucureşti, după cum v'am spus, 
„Doi vrăimaşi ai miei titi cum m” au tradus”! 

2 

„ Publicată întâiu. în cd. uPoezii”, lași, 1842, - PR 
a 

  

1. Nu ştim în ce“an va. fi fost scrisă” această epigrăriă ; putem banu | 
„să se referă Ia traducerea piesei Fanatismul sau Mahomed 'trad. de 

|. Heliade pub; Br ureşii 133| şi a ep >peei La Henriade tradusă de V, 

Pogor, "Bucureşti 1837. 
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106. PRIRTBŞUGUL 

Picati lacrimi, şiroaie: pe coarda lirei mele, . - 

Picaţi! însă plăcute.ca roua: depe îlori, SE 

Ca raza' aurorei,. ce noaptea, fără stele, . - - | | 
“ Gonind-o,. ne „arată: văzdulul. fără nori; 2 i 

Ca. glasul de . prieten: ce- adanc, el. bălsămeşte, E 
Ca visuri de nădeide la dreptii cari mor, .  .: 
Ca plânsul desfătării, cem ochi ni-se iveşte, . --- 
Când pieptul, gemând scoate suspinuri de. amor. i 

Suitlati, răcorosi zefiri, iubită. primăvară, Ia i. 

-Imprăştie-mi . mâhnirea: ca. iarna ce-o, goneşti; Să 

Și fă în al micu suflet, nădejdea să răsară, .. 

Precum răsare: îloarea, în valea ce mverzesti. RI 

Veniti, cugetări veseli; fugiţi: suspinuri, jale. : i. 

Eu ştiu ce este omul!... Dar nu hulesc; eu cânt! 

lată c'a noastre pasuri p'a morții! se duc cale; 
Și toate la durere;: supuse, aici sânt. îs 

Urechea mea ascultă torentul ce plesneşte,” -î  » 
“ Talazul ce se; sparge de malul său plângând; - - 

“. Şi glasul mieu le'ntreabă, ca. noi de: pătimeşte | 

Şi tot are un cuget, o" vorbă siun gând. i :



- : “198: > Da zi _ - E îi ai RE E 

Şi + eu adese,. singur, & când noaptea domniă n fire, 
„Lipsit de mângâiere, departe de cei vii, -. 
- Vedeam că' se. ivește a mea'.tristă- gândire, 

Ă Precum o' piramidă se nalță în pustii. 

In mâna mea. cea. slabă pletanr galbena: frunte 
Şi trista-mi tânguire, în vânt se răspândiă;. 
Simţirea-mi „o'mpietrise: necazul, - ca un munte; 

af La gemetele mele, Echo îmi răspundea. | 

NE Acuma, letarăie. eră. a mea durere;. 
„Si mă aflam de chinuri, cu' totul: amortit: 
_-De'toate 'ndestulată “eră. a mea: vedere;,. a 
E De toate eram sata. să. fiu eu despărtit.. 

a Dar insă, deodată, un “duh de: mângâiere, - "Un sunet cu dulceată. un” glas: Pătrunzător -: „* In suiletu-mi răsună; amărăciuhea piere, ; m Căci! aflu la necazuri, un 1 suflet simțitor. 
„Ace “al cărui nume” e scris. pe cet, pe ună: E Pe „soare, : pe planete,-pe: răsărit, p apus, II 
In” cupa vieții noastre, cu: “veşnica sa mână, „Nectar ' de îndulcire' peste otrava Pus. 

Ne- -a dat prietesugul' a fi. Spre mângâidre | > La ceasuri de „mâhnire, cu-cel de Îoc. amor... "Amorul este dulce, dar el: ne lasa, piere; “Pe aripele- Vremii, plăcerile. lui. sbor, 
. Şi ce rămâne * n suilet după a lui lipsire? ".: Aceea ce rămâne. din- ziua. ce-am pierdut:.. Ta Deşeri fără. de. margini, 0 'grea- “nemulțumire! : Noaptea, urmează : zilei, a zerul „pe foc. trecut! ., 

_ Prictesugul s singur - e nesupus. el moartei) i Ele fără stricare. C'al. său începător; is. - Si'el ne: întăreşte spre: “înfruntarea : soartei, ! „Ne face amarul vietei ceva. Suteritor, - 
Da . E



La alasul său “cel. dulce, e ca. “noaptea: care cade 

Când soarele cel îalnic s'arată. sus pe cer,. 

„A mea. 'nenoracire . se. curăţă şi” scade, 

„„Simtirile. durerii se. 'mprăştie si pier. 

Acura, prin el nădeidea în mine văz, răsare: 

ia Ca. pruncul ce-l adoarme - a: mumei: lui cântare; EI 

Ca pasărea, ce- o trage murnturul” de. iZVOr. A 
a 

 Slăvese cu “umilință pe: vesnicul părinte, 

“Pe calea cea ghimpoasă, . eu merg: neimputând; . 

|. - “Si orice îel de chinuri le sută eu, că sfinte; . 

“La moarte mă voit "duce, c ca. lebăda, cântând... 

Publicată întâi. în i «Curierat r românesc» 24 Aprilie 1 1532 peiă nume . 

de autor, - . 
2 

A LN RIS STAREA 

  

“A nopții: cer preă.. dulce, BI 

ILĂ sa răcoare. lină. ” 

În. inimă-mi aduce” | 
0 rază... Dar. ce duce ii: 
Ca vântul ce suspinăt. 

“| Fantoma lângătoare, + | 

Ca frunza” plutitoare, 

„Ce, Saltă până, moare, : 

„Pe tărm: fără de: nume... 

Scârbit, -peste- măsură . 

De zgomotul cetati 
Eu caut'în natură... 

| Un loc făr, de. murmură, : 

Supus singurătăţii. ” 

“Când: sranul se rată. i 

„Lâ-oameni,. să. aline pi 

Strigarea- turburâtă. 

“Ce e asemănată 

Cun vuct de albine; E - i 

T ovatăs de' ntristare, . 
Un. câine, lângă mine, E 
Prin urletele sale 
Natură să răscoale .- 

“im aste locuri vine. | 
pi 

Ca Foix, tăr “de. moarte, 

Se” 'naşte- -a mea durere... 

Şi pieptul micu să poarte. 

1 Lovirea stei soarte”_- 

E prea fără putere. . A i a   , i ji 
A -     

Şi sufletu-mi salină cu ncetul : şi uşor: 

Eu' trec această lume: - .- i



Rasa AI 

Fiinţă sar, de nume, : 
„Ce pasării. dai sbor, .. 

SR A Ca furiile cruinte, 
"| Slăvite „Dumnezeu! 

"Ce: mărilor. dai spume,  - 
“Ce. “omultii dai „lume | 
„Și “apelor, izvor, 

"Ce pui copaci. pe. “munte; 
-. Pe € ceruri, curcubeu, 

„Publicată întâiu în ed, 1832. Si ai 

Din bolta»de mărire, 

4 

“Coboară-te p'un nor; . 
Alina mea simţire : 

E De rele. peste. fire, - 
o 5 Ori, voie dă-mi : să mor” 

Necazuri, pe-a mea, frunte - a ! pn 

„108, INTOARORRBA. 

 Săirutare, locuri triste, ce plângând am părăsit 
„Şi pe care cu plăcere: acum iarăşi V'am găsit! 

- Sărutare,- copaci tineri, 

“La a.mea tristă plecare! 'Wam: lăsat îngălbeniţi, 
„Şi acum vă aflu: iarăşi: îrageţi, tineri, iniloriţi.. 
Tânăr eram. C'aurora, ca: zefirul de:. uşor, 
-. Când sub voi, cu meluşeii, mă jucam încetişor. - 

Pe voi. încă vă: 'noeşte. primăvara şun izvor; Sa - Iar a mea viață trecel. Ale. “mele zile sbor;: 
Acum grijile, hânnirea,. 

“Eu voiu însoți tărâna trupului” mieu trecător, Cu tărâna unui tată, 
„Publicată întâtu ta: vol. 

cărui viaţa sânt dator. 
. pEliezer şi: Neftalisi, 1832, 

ce prin grija -mea- creşteaţi, 
"Ce. în vârsta mea de . aur “cu verzi frunze mă umbriaţi! . 

r 

x 

îmi gătesc al mieu mormâni:. „Eu voiu „pierde, îără vreme: minte, viaţă şi cuvânt;



„Să mergem împreună acilea la un loc... .. 
„Să-ti arăt un: îumos: şi. imâre, dobitoc: 

„Ce fel, de gură: are, cum e făptură | lui ? 

  

ge 
RI ee 

„109. NULEBA, catut, şi LUPUL + Ii 
e 

"o vulpe” de a ani mică, însă 4 de minte mare” _ 
Şi care. meseria abia şi-o începuse, : 
Pentru. întâiaşi dată văzu - din. întâmplare 2 
Un ca! dobitoc, îalnic, ceea nu mai văzuse” 

- Aşa după ce vreme. "destulă îl piiveşte, RI e N 

„ Plină. de mulțumire + o Re 

" De-acea!. descoperire, Da a 
> 

Pe curătrul lup caută: şi-i zice: | „Ie găteşte 

„Ce ştii, cum se. întâmplă, poaie să-ţi iasă bine“; 

Lupul rânjând' răspunse: „Să se lupte cu mine, a 
„Şi să vezi jucărie! Insă. ia "ncepi să-mi: spui a 

„O pentru astă dată,să fiu iertată“,... -. a iz 
li zice doamna vulpe: „Eu îţi. spui c ce. am văzut, | 

' „Dar. ca. să fac portreturi zugrav nu m am născut, 

| „Sia după cum. ştii . singur, sânt: foarte ne mvătată'. 

d "Vorbind. aşa: ntre ele i ip ii 

-„Dobitoacele, mele,"i: i tao Ra a a 

“Indată au sosit - -:: iei 

La locul dorit. E a 

„Calul cât, le zăreşte -.. sa 

". De îugă se găteşte, Sa 

„Căci. vizita lupească tat 

ș. Nu. vrea s'0. priimeăscă;,. SERE 

„= + Şi nici iavea:dorintă .. Să 
„Să facă cunoştintă. - Ai i SE 

  

  

1. Această fabulă. a “fost publicat: în revista. «România» “semnată 

- A-escu. Heliade. a scris contra: ei o critică. foarte severă în «Curier de : 

ambe sexe» Periodul | pag.. 237 „(Cităm, ediţia2-a,, din 1862, fiindcă din: 

cea â Gintâiu, n'am găsit, exemplar, în biblioteca, Academiei) aaa 

a . . . - « , , . h au



“Noi cele prea plecate, slugi ale -dumitale, . 

202 ia 

„Dar vulpea cu iuţeală îi iese inainte .... i, 
“Şi cearcă să-l încurce -prin. aceste cuvinte. - 
„Stăpâne ! D'avem voe şi de. găseşti. cu cale, 

Am. avea-o, de cinste 'să 'ntrebăm, cine. eşti 2 
„Care îţi-este neamul, şi ce fel te mumeşti 2% 
-: Calul -ce cu Jesnire 'gâridul lor îl pătrunde, 
2 Fără a pierde vreme 's& "'ntoarce şi răspunde: 
„Domnilor, de “doriţi numele mei să-l ştiţi. - 

0 ll am scris pe potcoavă, şi” puteţi să-l citiți“; 

1..SVeni până aproâpe numele: să-l citească: - 

Vulpea. la-aste-vorbe se trage la O parte; | 
Cât pentru mine“, zice „vă spuiu' că 'nu. ştiu carte; 
„Şi neavând mijloace la şcoală numa dați. : -. „Dar a domnului lup" şi mare: şi bogată, -. 
„Mai „mult de cât -o' carte nescrisă Pa "uvăţat“. . 

„Lupul umilat în' sine d6 lauda" vulpească, - Rai 

„Calul, care sta gata cu un picior în vânt, 
_li dă o lovitură şi-l culcă la pământ: . 

„+: Desluşit ne” dovedeşte: - : 
” Fabula ce am: văzut, .: ei 

Că "nteleptul:se. fereşte... 
„De orice necunoscuț.. . aa 

-. Publicată întâiu în revista „România“, '5 "Martie 1838, - a - a Ma pu . PERI i PC: Ei . , 
pi 

p 

„110. SATIRA (CONTRA LUI ELIADE 
“Cine e acela care Visează” _ 

> Atâtea- proaste mici secături . -- 
" Şi vrea de înger luniea să-l crează 
Că ne vorbeşte--ca din scripturi ?: 

> S 

Acesta este nea loriică 
Care se crede şi satiric; . 

„O mică iasmă, un nas de pică Vopsele multe mu voii să stric. *!
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ase Ru în cr edintă zămbese de. milă a 
- Când văz atâţia oameni” cinstiţi. - pa 

“ Cum că de” dânsul: nu le e silă.. 
“Şi că de vorba-i sâ nt amiăgiti. - 

. - - Dă - - vi, . : , vo. 
„7. 

: Din vreme'n . jreae la ceruri. cat, 

In: sus trimete câte-un suspin, RI 

:- nima-i însă cea necurată 
Al vicleniei poarță venin: n 

pată Parc că cu Stinţii el se - rudâşte, 
"De conştiinţă: Pauzi! vorbind; 

| ra De porunceală lacrimi găseste, - RE 

E = Nimicinicia . lumii ielind. . e 

“ publicătă de C.D, : Aricescu în. , Brosura „Satire politice“, Bușerești, 

1848 pag. 28, - . 
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„-mDe n'oiu împuşca ursul, să nu-riii ziceţi pe nume'“ 

“POEZII PUBLICATE. | 
E . „ DUPĂ EDIŢIA. 1863 

- ivânăronur 

- Strigă,; șezând la masă, faimosul vânător. 

-„Eu ştiu ce spun şi credeţi că nu vă vorbesc gume 
"Eu nu sgâriiu cu:glonţul şi unde ti ag, omor“: 

Atunci. mulţimi de bravo! în aer răsunară- 

Şi vesel vânătorii în grab încălecară. 

_Era o zi frumoasă; p'âici.cam de mirare., ...) 
„Lătrau, de bucurie copoii nemâncaţi ” 

"Şi caii, gloabe mândre “de: şaua din spinare, 2 

':Gemeau: sub grele sarcini 'slăbiți şi deşelați.: 
Sărmanul urs :ce 'singur, în verdea-i locuinţă, 

a 

.
.
.
[
 

- De astă pregătire'maveă: nici o ştiinţă, 
m 

* Dormiă atunci şi vise de:mure'mpodobite 
li arătau o turmă de vite jupuite, * - . a 

“La care el:cu poftă în grabă alergă. a 
Dar ce să vorbesc multe ? Sosiră vânătorii. 

-P'un vâri: “unde se zice că sânt abroape- norii. 

La pândă Ss'aşezară. Eroul mieu strigă: 

„Aşeazăzte! tu. colo, Dumitru mai departe,. 
Ion pe. acea piatră şi Stancu Waltă parte; : - 
Tar 'eu stau după stâncă, d'aicea îl pândesc | 
Şi, dacă către. mine îl va, împinge dracul, 
De n'o luă foc'puşca, el o să-şi spargă capul | 

- Lovindu-se de piatră, şi tot îl biruesc“. Ia 
- Abiă sfârşi, când: iute ursoaica 'ngrozitoare 

+



9 < 
.. 

“Cun puiu. de! vârstă, jună, -urseiu născut din flori, 
Frumos cum puteţi. crede, veniă pe 0 cărare, 

"Dorind să asisteze pe bunii. vânători.: 

-Mai multe pusci trăsniră. Eroul de sub” stâncă 

_ Din sigura-i cetate priveşte pe duşman, 

li saltă *n cap căciula şi 'n valea: cea adâncă 

: Ursoaica: se “coboară, - dar un mişel ţărau 

a o armă! ruginită: sloboade... şi, îndată . 
“Cu puiul său ursoaica. pe coaste e culcată.: (N 

Eu i-am văzut giubeaua şi ijalnica sa soartă, 

-- Dar vânătorii nostri, sc cert: ei ne'ncetat, 

“Strigând, iarăşi la masă, c ă dacă var Îi moartă, 
„Ei negreşit - atuncea de. ea ar. îi scăpat. 

" Publicată în -„Buciuniul români 33 Ianuarie 1863. : 

p 

2 a esrău SALR er OR „IBMANOEI, 

Regele Ttalici, es 

- Italia de secoli gemcă: subt apăsare, - | 
Abandonat de soartă păreă al său.popor; - 

“Dar Cel. A-tot-puternic, pentru. a--lui salvare: 
Dintre toti, te alese, eroice Victor. 

“Demn de- -a ta origine şi. “de ilustru- ti nunc, 
O.nouă Italie în juru- -ti se formă; 
Orice inteligenţă din orice colţ de lume | 
Isbândele-ți „mărete citi şi admiră. Sa 

Pământul libertății. isbindu-l! cu “piciorul, | 
_* Dintr'însul: legioane scoseşi de. bravi soldaţi: 
"> “Te 'mcunjurau viteţii, te adoră: poporul, 
"Românii tresăriră Simpatizând ca îrati. p 

2 

“ “Turinul ce ațunicea. Paveai' de capitală, 
A- fost ca' Roma- antică a vitejiei şcoalii; ec” 

. - Ia . - . a



" «Armonii“ laşi 1881.     

„Ofiţeri, soldați din. juna noastră-arimată aaa -, 
„Au dobândit. acolo. protectia- Vă: naltă. | 

Când pala ta cea “lurigă pe “câmpi de. Dătălie + Da: 
“Făceă cărări. prin duşmani, trecând ca vijelie; „ 

- = Când. învingător vesel intrai.în vre-o! cetate, 
Nesocotind „Viata. pentru- a“ ei . libertate: 

“Eroii României; cu “săbiile” goale, ia) o 
“Dii vechile morminte credeam c'or.să se scoale 
_Si'alăturea cu tine, prin. fapte: 'de 'reriume, 

"- Să facă România. faimoasă iar în „lume. 

Bogat de. măreți' fapte - şi: vilelepciune-a adanci 

Mult bine-ai: făcut lumii, si 'vei'mai face încă; - 

,Aspirări legitime. în popoli se deşteaptă. Sa 

| Roma spre: tine Cată;. te: chiamă, te asteâptă ! | 

-: Primeşte, mare” “reg, profunda-mi saliitare, 

Urări de. fericire,. respectul cel mai:mare;: 

A Urări, respect,- omagiu: ce eu mă cred dator 

”: Regelui 'ce ne: este, de bine făcător ! : : 

: Publicată de |. Ghica în: edipă 1893.: Editorul spune “în notă că sa - 

publicat într'o foaie volantă dar .nu indică anul. „Poate -ti 1870, căci 

“în acest an în Decembrie. Victor Emanoil XI, primul: rege al „Italiei, a 

| intrat în Roma. aa | . po i 
N 

e: - . pe pe 

3, MA TESPĂȚȚII SALE GAROL, 1 REGELE - 

„ROMÂNIEI: LT e 

Când România, Sire, Reze v'a aclamat ! DE - Da 

Şi Dumnezeu din: ceruri v'a Dbinecuvântai,! i 

"Eu Vă urez din parte-mi. ani mulți, zile. îrumoase „. 

“Şi Domnie bogată în n fapte glorioase. 

LA 

S 
  

1. Aceste poezii au fost scrise, una cu ocazia proclamării regatului, : 

alta cu ocazia . încoronării.g S'au - publicât de D.. Gusti în colecţia, 

    

; ast 

ji



îs i 
pci 

: aaa, Aastăcqa SALE. CAROI, 1 RiicEL . 

„ROMÂNIEI. 

Sus! pe deal: la Catedratt” 
-Văz mulţimea alergând ” 

[i 

S'armia, “a ţării fală i, 
* Steaeul tricolo' purțând. * 

Ce să. îiă, e ce să fie? | 
= Astă mare bucurie? pi 
: Asta: este ziua mare. 
“Este. :ziua de. serbare - 
„Ziua' de încoronare; 
„Tot poporul adunat... 

“ Satută: azi încântat at: NR 
„„Salută el cu. ardoare . .--... 

;: Pe Regele său. cel Mare,.. 
1 Pal: -său: Rege şi Regină .- 

E Cărora 'toţi. 'se iînchină,. 
Urându-l6 zile multe, - « 
"Zile. veseli. şi: plăcute: . 
Cu: fericiri necurmate i i Ma "Si de > glorie bogată. CT



    

„POSTUME. 
1 

115. NOAPTEA SPÂNTULUI BOTEZ 

Este oara miez de noapte, 

"Oara tainicelor şoapte,. -- | 
Oara tainicului vis. ă 

Voi, Români, ce-aveţi credință, 

| “sprimaţi orice dorinţă, . -.- 

- - . Acum tot e cu.putință, 

"Acum cerul e deschis. . 
- Creatorti-acum -veghează, 
„Isus, mâine se botează, 

Eu din 'parte-mi rog. ferbinte 

7 Pe Acel a-tot-putinte, . . 
: Eu îl rog şi îl-implor, -. 

Că să scape astă tară:. 

De-intriga din afară 
D'umilință, de ocară - 
Şi de 'ori-ce-apăsător; - 

Si
 

p 

"De contracte mgrozitoare, 
Credite. straordinare,  .. î 

Ce tezauru-au secat; -- : | 

De concesii medicale, . . i a 

De, comploturi infernale, - 7 

Ce ne sânt 'ades fatale, . 

a Când Ministru-a “ordonat; : . -. + 

Şi de-abuzul de putere i o 

Ce de 'mprejurări se cere. 

Gr. Alexandrescu — Poezii: 
7 e. 

14



"810 
- -ş 

Eu voesc. realizare, .. 

Dorinţei celei mai mare. e 
“Ce ţara a esprimat, - 

Porinţă prin care toate 
Intrigile sânt curmate 
Speranţele "nciirajate, 

“Spionagiul ruşinat. 

Să nu mai vedem trădare, 

Nedreptate, apăsare, . -. ' 

Răii pe cei buni călcând.. | 
Şi trândava moliciune, |. 

„Şi plăcerile. nebune, . 

Care ne aduc ruşine, 

"Orice merit insultând.” | 

_Să piară favoritismul; 
Să se schimbe'egoismul -  .- 

- În simțimânt blând, divin; 
S'avem o dreaptă balanță 
S'avem strânsă alianță, - 

„ Care inimile "nalță, 
Cu tot poporul creştin. 

Voiu ca Tara Românească 
- Să poată să se fălească , 
Cu cei ce-o representez;. 
Şi ca legile votate, -* . - 
Ca legile confirmate . 
Să nu mai.fie călcate | 
De cei ce.le prezentez. 

Voiu ca nația română, :î -. 
Când va luă. stindardu: n „mână, 
Pentru drepturile ei, 

- Să aibă ajutătoare. 
Crucea cea strălucitoare, 
Crucea cea biruitoare, | 
Să ajute îraţii mei. i
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Rog pe Cel ce:'se > Bolează - 

Şi credinta înviază 
„n tot neamul omenesc 

“Să facă să fim mai bine, | 

S'avem zile mai senine, 
“Tara să numai suspine ...- 
In anii ce urmăresc. 7 

Publicată în ediţia lui lon n Ghicazie93, 

116,  TNĂLȚIMEI SALE 
„PRINȚULUI STĂPÂNITOR AL MOLDOVEI 

a MIHAIL STURZEA 

sp 

+ 

Astăzi un an se ncepe şi “altul se 'stârşaşte, 

Mâine trecut vom zice acelui viitor: | 

Vremea pe rând înghite ființe ce ea naşte, - 

“ Dar Prinţi vrednici de slavă trăesc în viitor, 
. E E ” . - + 

E Oricine nu “iubeşte tatentu, 'nvăţătura, 

„Este vrăimaş al: lumii şi al lui Dumnezeu, 

_Peomil necinsteşte, întunecă “Natura, 

Pământului ce-l „poartă cu dânsul îi e area 

"Eu nu-ţi sânt supus, Prinţe, însă a mea *nchinare - 

“Să "nfăţisez la tronu-ti mă socotesc dator: 

Talentele în preajmă-ţi iau nouă desvoltare; 

Cu, mine -te skiveste Românul gânditor. 

„Când, beau stăpânitorii norodul se îmbată. 

Ziceă un prinţ răsboinic, poct încorunat. 

BE Tu cultivezi știința, pilda de tine dată 

. Blectrică scântee î în noi a deşteptat. _



_Astiel, câteodată râul ce ne desparte, 
Ce curge în tăcere. măreț. şi liniștit, 

_ Izbeşte stânci streine şi maluri depărtate 
C'uu val care din malul Moldovei S'a pornit. 

' 

Trăeşte ani multi, Prințe, pentru al nostru bine; 
Dă, lasă al 'tău nume la veacuri “a-l purtă 

"- Şi îă ca omenirea ce "m urma noastră - vine. 

Să laude trecutul şi pomenirea ta. 

în Ianuarie 1842] Ei , - Publicată în ediţia |. Ghica 1893.
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E MEMORIAL, DE “ĂTĂTORIE 
După 0 preumblare de. o ună « şi jumătate, mă fătorsesem | 

în Bucureşti, locul. obișnuit al 'residenţei mele. N'apuca- 
sen încă ca să mă scutur bine de .prat, când. îmi aruncai 
ochii pe o scrisoare sosită dela laşi: în lipsă-mi. Amicul 
ce mi-o adresă, informat de. mai înainte de voiajul nostru, Na 
îşi arătă părerea de rău că nu a putut să ne însoțească, şi, | 
sfârşiă zicând că se mângâe cu ideea Că literatura noas- 
iră se va: îmbogăți cu vre- -0 producţie: vrednică de..., 

Ne: înțelegând tocmai bine spiritul celor din urmă îraze, 
convocai îndată consiliul mieu obişnuit, care se compuneă 
de. mine şi de Ion Ghica,. tovarăşul. Călător şi statornic. - 
părtaş: al întâmplărilor bune sau rele. Aci citii menţionata 
Scrisoare şi cerui opinia adunării; toţi, aiară de mine, îmi 

„răspunseră astfel: »Inţelesul scrisorii este că tu trebue 
„să descrii tot ce ai. văzut. pe la. locurile pe unde! ai um. 
blat“. O asemenea opinie din partea: consilierilor, în' jude-- 
cata cărora am multă încredere, făcă să-mi. cază hârtia, 
din mână. | | 
Ideea 'de a face o: carte sau. O. broşură mă umpli de. 

fiori, necunoscute. oamenilor: fericiţi, cari nau căzut nici- 
odată în ispită de a se numi autori, ca să ia un rang pe 
poliţele libreriilor; căci fiecare autor” ce. se tipăreşte, odată 
sau de. două ori, şi îace a se vorbi de dânsul, parcă ar luă 
O: îndatorire către public, şi îie cine se crede în drept: a-i 
cere socoteală. de întrebuinţarea. timpului, “când el, ce ar 
putcă să: facă la: 'mulţi acecaşi întrebare, 'n'are. curajul nici | 
a. deschide. gura, fiind sigur că “ar auzi: drept Tăspuns că 
scrisul nu este! treaba lor. Dar ca să':mă întore de unde. 
plecasem,-ideea de a îace o carte ină umpli de fiori; spe-_ 

“rând însă că judecătorii: se vor îi înşelat ca nişte muritori 
ce sânt mă aruncai. într'un_fiacăr şi ieşii pe uliţă.” 

„ Aceasta eră la 30 August 1842 » Zi şi scară în' care toată
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suflarea eră datoare să se bucure 5, Toaie ciinoştințele eă 

întâlniam îmi- strigau de departe: — A ! te-ai întors dela - 
mânăstiri ! Acum să mai vezi ! O să viu să-mi arăţi ce-ai 

lucrat pe acolo. In: sfârşit zării pe |. Văcărescu, care aim6s- 

tecat în mulţimea ce 'priviă :cu gurile căscate o: păcătoasă 

- himinaţic, părea a alergă. după 'Vre- un Vers  perdut sau după 

- VE6-0. copiliță de 16 aitişori.: : - 

El asemenea mă:6pri: şi-mi ceră să vază “versurile ce 

nu le făcuserii ?). Atunci, în credinţa că amicii: miei aveau 

dreptate şi că sânt negreşit osândit. să descriu. voiajul 

„nostru, rhă întorsei acasă, sigur că: „Huninaţia iși poate 

urmă cursul fără de mitie. * 
"Apoi: se întâmplase să fiu 3 şi cam supărat 3 în seara aceea, 

Şi= ni eră tearhă să nu mă vază astfel 'jandarmii poliţiei, 

cari păzeau pe. “uliţi, şi să-socotească 'cu greşeală că sânt 

un'om îndărătnic; care. „nu se bucură” de! fericirea publică. 

Jandarmii au: pentru! rniire .) nişte: fiori deosebite, cari îmi . 
- aduc aminte: că ain primit odată: vizita unui comisar şi 

unui căpitan “de dorobanţi şchiop, cari 'veneau cu multă 

plecăciune să-mi ceară. hârtiile - ca Să vază ce am Scris, 
fiind mari amatori de literatură; şi, de atunci, vederea unui 

“on al poliției îmi face impresia: unei: omizi ce ar cădeă 
pe “mine, adecă 'desgust şi cutremur, . ! 
Acasă mă gândii serios la: datoria Ce-mi: dovediseră că 

am;: dar, ca să înşel sperânţa iinora, care. aşteptau ver-' 
„Suii; ca să evit bănuelile” altora, câre -nu prea: cred adevă- 
“rurile: poezii, (cu: toate că proza este asemeriea de minci-: 
„Noasă, Cu osebire. niutnai.. că: iminciunilă celei dintâi mân-' 
gâie inima şi: înalţă suiletul, iar. ale: celei din urmă sânt | 
amare şi păgubitoare): mînă hotării - în fine să scriu Voiaiul 
meu în! limbagriul d- lui- Jourdan, si începui astiel: ! 

- 

0) Ziua de 30 August cră ziua numelui Dornitorlui AL. Ghica (April 
1834—Octombrie 1842) și” deci: 'serbare. naţională. 
"2) În realitate cl făcuse. câteva oezii în, călătorie, 
3) Agică „jandarmii îmi produc. mie“... sa. 

= j 
3 =



  
Din. copilăria mea 'auziam vorbindu- -se de mânăstiriie. 

de peste Olţ, .de poziţia lor, de. munţi înalţi, de peşteri 
“minunate şi simţiam un fel de: ruşine: că nu le cunoşteam, 
cu care cunosc cu osebire. toate uliţile şi mahalalele: -Ca- 
pitalei. Aşă, găsind pe. lon. Ghica cu aceeaşi: dorinţă, Îio- 

- tărîrăm să facem împreună o expediţiune, el cu'un' cuget - 
de ştiinţă, iar cu.ca Simplu : privitor, al: naturii sălbatice 

“si admirator al eroilar,-c cari: au zidit acele sfinte locaşuri. 
Până a nu plecă, am, găsit. de cuviinţă să .ne înarmărm 

_Cu ceva recomandaţii,. neapărat trebuincioase . ca.să călă- | 
torească cinevă în ţară la n0i, şi ne-am. adresat: pentru 

- aceasta la d-l Villară 1) de a căruia bunăvoință ne credeam ' 
siguri. "Se. poate însă înțelege mirarea, noastră, când. el ne | 

“răspunse că trebue mai: întâiu să. ceară VOoc. de mai : Sus, 

căci sântem cam: bănuiţi, şi poate să: mi. îic: plăcută. între- 

prinderea. noastră. Dându-:ne cu aceasta să înţelegem că 
avem de gând să  complotăm vre-o. răscoală cu. paşriicii . 

locuitori ai oltarelor. Ne-am mirat îndestul de o reputaţie. 

usurpată, care am dobândit-o fără- să'o căutăm, şi aceasta 

ne-a făcut să. gândim, că, dacă libertatea: presei: ar îi fost 

“ceva mai întinsă, noi am fi-putut. îără a atinge guvernul, 

nici religia, nici. morala, să demascăm pe acei ce inven- 

tează asemenea. calomnii, ce interes găsesc în ele, cât de 

vătămător. e soiul acesta de oameni, ce deosebire există | 
între. breasla spionilor . şi calomniatorilor neruşinaţi, . din- 

tre care-cei. dântâiu : sc mărginesc a repetă ceeace aud, 

şi” cum un guvern care îşi cunoaște interesul şi consultă 

zi m” 

1) Nutnele lui Vilara e întregit. i ca: lui Ghica. In ed, din 1863. 
numai V. E vorba de Alecu! Villara, om politic important în acel timp 

. . 

i
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opinia publică, trebue să trateze pe cei dintâiu; dar pen- 
irucă lucrurile mergeau astiel, “aceste reflecții le-am 

„păstrat. pentru noi. | ED IE Da 

Aşă, iubite cititor, fără să mai aşteptăm deslegarea, ce 
putcă să nu vie, iată-ne într'o frumidasă “trăsură (calească - 
"care nu eră a noastră), alergând pe drumul “cel mare âl . 
poştei, traşi' sau mai bine târîţi de opt cai ce aveau multă 
„greutate să' se târască singuri. —- Ar fi de prisos să vor- 

» besc de starea poştiilor; căti.prea puţini sânt cari să nu 
ştie de câte ori se desnod - streangurile, de câte ori se. 

“rup. hamurile. şi câţi. cai rămân pe drum dela: o poşte până 
„la alta; întru aceasta nu ni Sa întâmplat nimic mai. nco- 
bişnuit decât altora; dar tăcând. despre lucrurile obişnuite, 

Du mă-pot opri de a spune în treacăt câteva “amănunte, 
Care ne-au înteresat,..: 

- “Căpitanul delă “4 doua'poștă, numită Baciul, pe drumul „Slatinei, eră un om foarte glumeţ. El aveă vre-o zece câini 

» 

de o grăsime nepilduită, cari ne-au primit cu lătrături . 
„Vreduice de câinii cei. mai. vestiți în istorie; contrastul „ Srăsimei lor cu slăbiciunea căilor, din. cari 'aduserăn cu. 
„Noi numai cinci,:ne făcâ 'să întrebăm pricină, căci bănuiam 
-că poate căpitanul, abuzând de puterea sa, împarte la „câini nutrimentul ce se. cuvine cailor; darel, înțelegând cugetarea noastră, intră în odae -îără să răspunză, şi eşi îndată încărcat cu o condică: „Cât pentru câini“, zise, . - „Ştiţi :d-voastră. că nu mănâncă fân; aşă. mă “puteţi crede „Că i-am îngrăşat cu şi călătorii .ce trec pe aici; iar pen- „tru cai, am făcut mai deunăzi un. raport'la casă, arătând „Starea lor şi cerând adăogire la hrană; iată răspunsul ce - „ăm primit“. Atunci ne citi un ordin al casei, în care îl „dojeniă strășnic” pentru cererea lui şi îi: porunciă să iu mai dea. crezământ la “minciunile surugiilor, cari. se silesc să-i dovedească, pentru interesul lor, 'că sânt caii. slabi. „Neputând îmbunătăţi  starea--cailor'“,.. urină căpitanul,
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„mă silesc să îmbunătăţesc pe a mea şi a câinilor“. Şi 

adevărat, după rotunjimea.. obrazului său, .puteă judecă. 

cinevă că.a descoperit. pentru aceasta: cel mai-bun imetod, . * 

- AŞă,. mulţumiţi de conversaţia lui, î îi poitirăm sănătate, şi ă 

plecarăm. 

"Eră cinci.ore- după ămiazi: abiă avuserăm timp să ajutt- 

gem. la .poştia dela Talpa!) unde hotărirăm să petrecem : : 

noaptea. Coborându-ne din" trăsură, văzurăm . două arcuri 

gele a două naţii puternice, întoarse gândul mieu spre tini- 

„de triumi, care decorau două intrări ale. poştei. Această .. 

"vedere, într'un loc ce poartă un nume. faimos, scris cu sân- 
, 

„pii trecuţi; îmi: închipuiam că sânt în lagărul viteazului -- 

- împărat, care a spălat ruşinea armelor romane *), şi aştep- 

- tam să văd-acvila. taberei îluturând. înaintea: triumfătoru- 

“lui 2).- Dar: iluziunea nu. ţină mult, căci. locuitorii poştei; 

; care wauziră nici odată vorbind de Daci sau de. Romani, - 

îmi spuseră că acele arcuri s'au făcut de curând pentru - 

"o onor. persoană, ministru. de: interne, .. care în adevăr 

- wa triumfat în “contra. nimului, dar a. bătut pe mulţi suru- . 

_gii, trecând 'pe: acolo; lucru ce făceă tot una după părerea: 

lor. Inşelaţi. în. iluziile noastre, căutarăm. un loc unde:să 

ne putem despăgubi, cu somnul; un umbrar. Sub care se | 

odihnise ” strălucita persoană, .ne servi spre, aceasta. Ne. * 

îlatam. cu speranţa că sub un asemenea acoperiş ne .vom - 

„odihni mai bine decât! am. merită; dar. aci înică o amăgire:: 

'avurăm. curând prilejul :să ne încredinţăm * că” cei ; mari 

dorm adesea :pe ghimpi; 'leghioâne de purici ne- aul mMun- 

cit toată: noaptea; socotiam că -Decebal şi oștirea. lui, ce - 

4 

  

1) Talpa. E vorba de comuna Talpa- Băţcoveni,, jud, Vlașca. "Pe: aici .. 

trecea drumul-de poştă dela Bucureşti la Craiova.: 

. 

„credea la imetempsichosă, au” înviat negreșit Sub - îorma 

'."2) Autorul în ed. 1863 zice „româneşti“: o eroare de tipar îndreptată 

de 1. Ghica în ed. 1893. ” | 

3; Traian la anul 100 după Christos, Cronicarii difer asupra locului 

- acelei lupte, (Neta autorului). ., E
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Ei acelor. insecte, ca să. ne. pedepsească:.! “căci nu puteam 
“ crede "că cercam aceasta din partea armatei lui Traian, 

- care n'ar îi avut nici un interes să-şi facă o. glumă” din re- 
" pausul nostru, pedepsind. îără „milostivire ” pe nevinovaţii 

şi debilii săi strănepoți. | - : 
A doua zi, foarte de dimineaţă, ne: grăbirăm a închină 

"arcurile de triiimi geniurilor ce triumîascră de pielea noas- 
tră, şi a. plecă. cu repeziciune fără măcar: a întoarce ochii 

„Spre. locul. de osândă. - . - 
Pe:la amiază: sosirăm la Slatina, oraş vechiu, dar: cel 

mai anevoc de vizitat ce ani văzut vreodată. -—-Risipit pe 
* coastele. dealurilor. ce îl înconjoară, oraşul înfăţişează 0 
vedere înpestrițată, și: poate mulţurni, privit de departe; 
însă cele mai-'multe case, după poziţiunea lor, sânt un fel 

de baterii, care: trebue să le ici cu asalt, în pericol de a-ți 
. îrânge gâtul, dacă- din întâmplare vei avea. „acolo vreun 
amic, pe care să doreşti a-l "vedea. ” 

-Pe la anul: 1530 trăiă în. acest! oraş un boer artume 
Vintilă, ce ocupă 'postul de jude' sau iudecător, după cum 
se ziceă în idioma bărinţilor, noştri. — Simţimentele lui re- 
ligioase şi patriotice: erau în .genere cunoscute, căci nu 

- eră sărbătoare să lipsească el dela biserică. şi nu: eră oca- 
„Ziune în care, să: nu declame împotriva tiraniilor lui Moise 11). După moartea acestui din urmă, şi,după' scurta domnie 
a-lui Vlad 1V :), care se sfârşi în undele Dâmboviţei, ale- 
gătorii prinților, ca să înceteze neunirea 'ce domniă între 

- ci, :deteră tronul: acelui boer din Slatina, şi Vintilă | în unul dir domnii-cei mai țirani şi vărsători de: sânge i “In scurtul timp ce Zăbovirăm acolo, până să ne aducă caii, văzurăm pe noul Prefect, care treceă în. -iudeţ, ocolit „de o ceată întreagă 'de. dorobanţi: tistul sau şetul lor ve-.- 
niă în urma trăsurii, țiind deasupra capului: şi înfățișând 

  

1) Moise | a domnit între 1529 1530,. Viad IV e în realitate VII, zis /anecatul (D a —1532, 3 Vintilă a domnit sub numele de Vlad Vu re St).
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fără ruşine orăşenilor vederea unei mobile: misterioase, ce 

da tuturor să înţeleasă că d-l cârmuitor este.supus la slă-- . 

biciuni, cari îl apucă adescori în: mijlocul târgului. - 

Acum eram aproape. de România „mică. : Această paite. 

a țării e ceâ: mai bogată în suvenire istorice;. mânăstirile 

ei, pădurile, munţii, râurile ce o adapă, toate poartă un. 

caracter de sălbăticiune şi de mărime. Cântecele haiducilor, 

tradiţiile . popolare, costuimul. pitoresc al-pandurilor, toate 

arată'un popor născuţ pentru arme şi demn de a le purtă. 

Valoroşii. Buzești, nobili cavaleri ai patriei şi ai libertăţii; .. 

preotul Farcaș, general al Românilor; bătrânul. Manta, 

„banul Craiovei, spaima Tătarilor, şi amicul lui Mihaiu Vi- -: 

__teazul; şi însuşi acel Mihai, fala. oştirilor şi eroul Creşti- - 

“nătăţii, sânt fii ai acelui pământ. . . .. Do - 

- Impacienţi dar de a vizită teatrul “atâtor întâmplări RE 

„mari, a vedcă locul naşterei atâtor bărbaţi demni de CO- 

memorare, ne pornirăm curând dela Slatina, şi sosirăm 

la 7 ore.'pe marginea Oltului; care în. acel loc- este de o 

- lăţime ca la 200 picioare. Aci, până să tragă podul, ce se. . 

află: de ordinar. de cealaltă parte 1), ne, ocupârăm privind -. 

“un măreț apus de soare. Soarele, înconjurat de nori vineţi, 

aveă '0 faţă sângerată şi formă.în unde. o coloană „de aur, 

ce se păreă că este dintr-un vulcan de flacări. Apoi, «când 

îu aproape a se “ascunde, norii, rămași deasupră-i, subțiin- 

du-se şi întinzându-se ca 'o pânză de păiajeni, îi formară 

o diadeimă strălucită de diferite colori.. Valurile, cu o şoaptă 

înnecată, se .sfărâmau de mal, şi tăcerea misterioasă ce 

domnea împrejur: predispunca sufletul la cugetările melan- 

colice care ne coprinseră; când, după puţin umblet, sosirăm . 

la locul. numit: Drăgăşani, loc cunoscut de iubitorii. petre-" 

cerilor pentru dealurile: lui şi calitatea vinurilor, iar : de 

amicii omenirii nefericite pentru. moartea atâtor. atleți ai 

libertăţii Grecilor: .. a | 
1 

  

1) Până aţunci nu se fiicuse podul stătător. (Nota autorulu). 
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„_“Noapleă. ne ascundeă vederea obiectelor, dar: cerul eră. 
limpede, şi stelele scânteietoare păreau a-şi. aţintă cău- 
tătura spre câmpul de .rezbel. Din când în când câte unul: 
din acele focuri, care călătoresc în spaţiu, se desfăceă din | 
tărie, lăsând după dânsul o urmă luminoasă, şi se coboră 

„a vizită batalionul sacru. prefăcut în. țărână.. | 
“A doua. zi cercetarăm cu deamăruntul. locul acela: nici - 

"O urmă nu arătă. că aici a: îost începutul luptei pentru li-. 
-Dertate; plugul a trecut peste oasele Grecilor, şi sângele 
“lor nutreşte semănăturile; o singură: cruce înnegrită. de 
timp e monumentul ce-l arată locuitorii care au îost mar-. 
tori întâmplărilor de atunci. Simbol al păcii, ea uneşte subt 
umbra sa pe “Turci. şi pe Creștini, care se odihnesc îm-. 

„Preună în liniştea morţii, marele înipăciuitor al- patimilor 
„și sfârşit. al luptelor omeneşti, SE 
„Am auzit pe mulţi condamnând. entuziasmul unui isto- 
Tic, care pune batalionul dela Drăgăşani în aceeaşi linie 
cu batalionul Tebanilor, Spartaţilor dela Termopile şi cu garda împărătească dela. Vaterlo 1).. Cu toate acestea. sânt 
de părerea lui. Trebue să facă: cinevă o. comparăţie rela- tivă, trebue să judece: că o 'mică oştire răi armată, streină de tot felul de tactică: şi având a se luptă în contra unei - mulţimi de zece ori mai mare, e tot atât derină de laudă ca: şi acele îaimoase batalioane, care în fine mau făcut alt. - 
decât a muri până la unul ca şi cei dela Drăgăşani. Gre- 
cia le: este datoare onoarea întreprinderii. Cele din urmă strigări ale lor au mişcat munţii Epirului şi iniina: lui Bo- 
(ari. şi au făcut să 'nască soldaţi din fiecare stâncă. Dar oamenii înțeleg anevoc şi râd. bucuros de întreprinderi. 

al căror siârşit li se pare chimeric; "numai spiritul liber- 
Tăţii urmează un punct luminos prin mulțimea anevoin- telor; numai el singur inspiră curajul a semănă îără a, Cu- 

+1) Vaterlo, ortografiat “după obiceiul timpului în-Joc'de Waterloo. 
E 
N
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: lege; şi acei care. mor pentru libertatea unei năţuni sânt 

demni. a trăi în meihoria naţiunilor. 

Puțin mai înainte de valea unde odihnesc iertiele! oa- 

menilor, pe marginea unui pod, ne -oprirăm la vederea |. 

imei jertie a. naturii sau mai bine a întâmplării: acesta 

cra un copil ca de zece ani, născut fără. mâini. Mila ce el 

inspira esie : amestecată de groază: în locul umăriilui 

drept aveă un deget. de: forma degetului celui mare: al 

mâinei, şi se slujiă de dânstil cu:o iuţeală deosebită. : Îi 

aruncarăm un sfanț,- pe care îl luă cu 'gura;.apoi plecân- a 

du- -şi puţin. capul, îl aruncă: după deget; întinzând picio- 

„rul apucă pâinea. ce-i deterăm şi fără cea mai mică greu- 

„tate 0 duse la gură. In. poziţia: ce aveă. atunci şi după îu- 

- ria Cu care muşcă 'din pâine, semănă mai mult o fiară săl- * - 

batecă- sau o pasăre carnivoră decât fiinţă. cuvântătoare.. 

In staturi, unde niijtoacele iartă a aveă instituturi peritru 

asemenea oameni nedreptăţiţi de natură, acest: nenorocit 

şi-ar ţine viaţa - învățând . vre-un meşieşu potrivit facul- 

tăţilor ce-i “mai rămâu; dar, acolo unde. 'se. află, eră. în. 

- pericol a muri de îoame şi de îrig, dacă sătenii dimpre- 

jur nu.ar îi îngrijit de hrana lui... 

In aceiaşi. zi sosirăm la: Ocnele mari : 2, unde fuserăm pri- 

miţi şi trataţi ca nişte mari prinți, mulțumită d-lui QOtete- 

leşeanu, care țineă acele ocne şi cit care uitasem să spui . 

a n +928 

7 

Că. veniserăni până acolo. Două zile am întrebuințat a vi- 

zită locurile şi munţii dimpreiur. Pe vâriul lor sc văd două | 

mici schituri: unul făcut de. spătarul Mihai. Cantacuziuo 

şi numit Titireciu, - spre mulțumire 'că- în timpul îugii sale 

în “Transilvania, - pe. la” 1677, sa ascuns câteva zile îu 

"acele păduri şi a scăpat de sateliții. ce Duca Vodă pornise 

după dânsul, şi pentru: că luaseră siârşit nenorocirile fami- - 

liei'sale; iar cellalt schit, mult mai non, s'a clădit de. un 

călugăr, al cărui “nume nu l-ar păsit 
ş 

  

2) Ocnele mari la Râmnicul-Vâlcii (Nota autorului).
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ION Ghica, încântat âtât de maniera cât şi de îrumusc- 
“țea Cămărăşiţei, i-a făcut 'pe ascuns portretul. E de prisos 
să laud talentul pictorului; vă spui numai că, după ce mi-a 

„arătat portretul, zicându-imi că. este iemeia cămăraşului, 
pe care-o vedeam în tot ceasul, m'am. încredinţat că ami- 
cul mieu esteun mare politic, un. bun matematic, un bun 

„mineralog, în sfârşit că este orice alt afară. de pictor. - 
*- După aceasta, “ca să nu. lăsăm nimic nevăzut, ne cobo- 
rârăm în. ocnă, care e deo adâncime ca de' 30 stânjeni ). 

„Se auzise că guvernul avea de gând să ne- o dea drept 
lăcaş, cu prilejul unui complot chimieric, şi îmi aduc aminte 
că această idee cra atât de. inteineiată,. încât -muiţi cari | 
nu mă văzuseră pe afară, „se mirau când mă îutâlniau, şi 
în mirarea lor aveau: un aer care păreă'a zice: ce păcat 
că nu sânteţi acolo ! Așă nu. vrurăm să pierdem ocazia de 
a face cunoștința unei minc, atât de triste pentru cei cari 
0. locuesc şi atât de profitabilă pentru d-nul Ototeleşeanu, 

-Care o: exploatează. : : | 
După âceasta,:ne adunarăm în oră de. tribunal ca să 

cercetărm reclamaţia unui ciocăniaş, care sc plângeă că l-a 
lăsat femeea sa. Făcând toate protestaţiile de buna sa pur- 
tare în timpul unei scurte căsătorii, conchideă zicând că. 
trebue 'să se . îndatoreze. femeia a veni să. locuiască cu! 
dânsul. — Dar ce vină: îţi - găseşte ? îl 'întrebarăm, — 
Nici: 0 vină alta” decât.că nu mă mai va şi că s'a împli- 

-nit sorocul. — Dar. ce soroc ? — Pentru. Că; să vedeţi 
“D-voastră, noi ne luaserăm cu învoială. să- trăim împreună 
doi ani, şi. de: ne-o -plăceă, să mai trăim; acum, pentru 
căci nu-i mai place, zice că s'a împlinit sorocul; dar eu 
ştiu bine că mai .este o lună; și am îăcut 'cu.dânsa chel- 
tueli de care trebue să mă despăgubesc.. — Preotului. Care 
va cununat Spusu- Î- aţi învoiala ?. — Ba nu; pentru că, 
Ia 

1). Până atunci mina nu eră sistematică și te coborai într'însa cu frânghia. (Nota autorului). N a -
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să "vedeti L)- -voastrii, nu ne-a cununat nici un preot, numai 
după ce am făcut: vorba, între noi, Minca sa mutat acasă 
la mine. .. i ză 

O asemenea demoralizaţie: sau - fourierism, în: + mijlocul 
“munţilor şi la oameni cari w'au nici o idee de Fourier, ne-a 

: făcut. să ne gândim mult la starea civilizaţici- noastre. Dar 
„acei asta nu îu singura distracţie ce avurăm acolo... . 

Intre micii funcţionari ce veniră să se: închine înaintea 
d-lui Oteteleşeanu *),-era unul îmbrăcat boereşte, şi, după : 
aerul său de mândrie, -păreâ.a se socoti mai presus decât 
toți ceilalţi. Intrebând despre dânsul” aflarăm. că: se nu-- 
meşte Banul Nicolae şi că mândria lui nu: este .. neînte-. 
mciată, căci este, sau. a .fost aproape să fie, Ban 'Mure. 
Imprejurarea urmează astiel: el ayeâ amiciţie cu un peilic- 
Ciu *) “turc; -protectorul ' acestui turc; ajutat de desele TeVO- 
luţii ale: saraiului, deveni: vizir;. şi proteijatui,mare hasna- - 
tar; atunci Nicolae al nostru, mergând cu unt. și: cu miere 
la: Constantinopol, rugă. pe:amicul său să facă cevâ pen- | 
tru dânsul, şi acesta îl recomandă bucuros - Marelui. Vizir. 

Nicolae dar:'se învrednici a sărută poala acelui înalt 'îunc- 

ționar, care, în considerația favoritului său, îl: întrebă: ce 

„post este mai marc.în' ţară. — Domn, răspunse Nicolae. 
i Stiu, zise vizirul, dar Domn nu -pot să te. fac, căci cel 

de acum este sprijinit de. mai multe. puteri; spune-i însă, 

după Domn, cine este mai mare .la voi 2 — Mitropolitul. 

_"— Mitropolit să -fii bre ? — Să mă ierţi, înălțimea ta, dar 

acesta este. un rang bisericesc şi. trebue .să fie: cinevâ * 

“călugăr şi să treacă prin toate treptele;. apoi: să fie con-- 

sacrat de Patriarh.:—: Nu 'strică nimic; trimiț cu la. Pa-" 
-triarh să. le facă toate -acestea într'o “zi. — Dar aceasta 
ar îi împrotiva religiei noastre. — Spune dar rangul mi-: 

renesc:cel mai mare. — Acest rang este Ban.. — Ei- bine, 

1) Numele de Otetelișanu, întregit. după ed. lui Ghica: | 
-*2) Beilicciu : agent care încasează „dări pentru” Domn. ..-: 

  

- F Aloxandreşcu = Poezii, -
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Ban: să fii! — Atunci porunci de aduseră un Ccaftan de - 
postav roşu, cu care îmbrăcă, pe: “Nicolae; apoi îi dete o 
scrisoare 'de recomandaţie către Prinţul Carageâ. So- 

'sind î în “Bucureşti, Nicolae duse scrisoarea la Prinţul, care, 
după citirea ei prin “dragoman, îi propuse * să-l facă. Ser- 

“dar şi Vătaf 'de plaiu; dar el- răspunse că nu poate-primi 
nimic -mai jos de Bănie. In zadar i-au “dat să înțeleagă că 
aceasta este împrotiva': legilor țării, că e peste putinţă. Ni- 
colaci nu se înduplecă, Aşi, Domnul supărându- -se, ordonă 

- Să-l aşeze într? o căruţă! de poştie, şi- -l porni la o mânăstire; 
iar vizirului îi răspunse. că recomandatul său este un hain 

şi nemulțumitor către Inalta Poartă, pentru care Sa şi 
„ pedepsit, - E | Su :, 

Sânt! 190 de ani de, când într'o seară de toamnă pl0- | 
iioasă şi friguroasă, irei călăreţi: urmaţi. fiecare de câte o 
slugă intrau în strâmtoarea acestor stânci: “Pătrunşi de 
ploae până la' oase şi siâşiind cu pintenii coastele obosi- 
tilor armăsari, -ei aruncau în” nrmă-le căutături: speriate, - 
se păreau a îugl de o mare primejdie. Sosind la locul unde 
este azi mina,.0 luată în stânga pe muche şi se înfundară 
în desimea cea mai întunecată a pădurii. N : 
„— Să ne oprim aici zise unii dintr'î înşii, care. se “părcă 

mai în vârstă; caii nu sânt în..stare să ne mai ducă, al 
meu a.căzut de. tot; apoi. pe ăst întuneric, necunoscând 
bine drumurile; poate să cădem. în vreo prăpastie. 
"— Prea bine, răspunse cel mai june; €u însă nu sânt . 

liniștit până nu vom pune piciorul pe. hotariil Transilva- 
niei; mi-e teamă în tot minutul să maud umbletul sateli- 
ților lui Duca; dar în sfârşit nu putem face altfel. - 
„Atunci _descălecară! toţi. şi, legând! caii de ' copâci, se 

trântiră pe iarbă, cu: “capetele rezemate de buturugi, şi în- 
făşurați în ghebele ce le slujeau de mantale. — E îrig aici, 
zise cel mai iune. — Şi căpătâiul mieu nu e: nici de Cur - | 
moale, adăosă cel. deal doilea. — - Căpătâiul: tău, Matei, |
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. „este mai “moale decât acela ce IL avi la Znagov. nenoro- 
citul nostru tată, răspunse „cel mai. mare; și ție, George, 

trebue să- “i îie mult mai. cald decât, în tenmiţa lui Gr. 

Ghica, sau în acea care ne: pregătiă câinele „de Duca. la” 

adevăr, fraţilor, când mă gândesc la“relele ce'a suferit îa- 
milia noastră pe nedreptate, îmi vine. să crez că este 6-- 

ursită care goneşte neîncetat pe. unele iamilii. — Asta 

poate să îie, zise. Matei, „dar când vei cerceță mai de 

aproape, găseşti că unele le păţir pe dreptate. Tatăl NOS- 

- tru, care a fost.orri bun şi drept, a îăcut ţării un Tău cum ” 

nuci “puteă face cel mai. vrăjmaş: i-a dat un domn care a 
lăsat-o în sapă de lemn, care a.intrigat chiar. în potriva 

tată-său şi l-a defăimat ca să-l scoaţă din domnie, şi care 

a plătit. făcătorului. _său de bine cu moarte: Fratele nos- 

“tru Drăghici miiloci asemenea pentru un “alt tâlhar,. şi 

plata îi fu -tot aceeaşi; în sfârşit,. nelegiuitul Duca este 

„dator domiiia iar unuia “din familia. noastră, şi de aceea: 

noi acum îugim, în ţări streine şi ne ascundem în pustie- 
tăți ca nişte făcători de rele. . pi Dei 

Im astiel de” convorbire: petrecură | acei trei oameni. o: 

. 

noapte  turburată, deschizând urechea" la. orice sgomot. şi 

ascultând cu bătae de inimă şoapta vântului printre frunze. 

Incă nu se luminase de. ziuă şi ei, erau călări pe potecile | 

cele : mai ascunse ale munţilor. Norocirea îi ajută de astă 

dată şi ajunseră la hotar, de unde intrară în Transilvania. 

După câtva timp soartă familiei lor şi a. „tării luă o faţă. 

“zâmbitoare, Subt domnia lui Şerban. II, şi spătarul Mihai 

Cantacuzino, ce se. întorsese cu îraţii săi, zidi schitul Ti- 
tireciu în locul, unde au petrecut noaptea î în vremea nevoii. 

3 

După o şedere-de: două zile întru un 1 loc unde ne aflam 

foarte bine și unde: am îi putut zăbovi mai. mult, plecarăm. * 

„întrun după prânz, şi petrecând noaptea în oraşul Râm- : 

"micu-Vâlcei, a doua zi ne pornirăm la mânăstiri, după ce 

me Iuarim adio' dela d-l Oteteleşeanu,. cu care veniseră 

.
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până acolo, dela: caleaşca d-sale, dela dulceţile: d-sale, î în 

fine dela toate bunurile - cari. îac viaţa” materială, pentri | 

care făcuserăm un drum de ocol, ce trebue să îi obosit pe. 
“cititor mai mult decât pe : noi. Da 

Ri 

G o Z I A 

"Ca la trei ore departe de Râmnic, pe: un braţ de pământ 
ce din poalele Carpaţilor se întinde deasupra Oltului, este | 
zidită Cozia. Ca operă. de architectură, mânăstirea aceasta 
nu diferă întru nimic de cele mai! multe, Numai numele. 
fondatorului 'deşteaptă nişte: suveniri măreţe, nutrite încă 

"de sgomotul valurilor; care udă înaltele ziduri şi se în- 

chină- în treacăt țărânei eroilor. De. cealaltă pârte a râu- 

“Îui,'un şir:de munţi acoperiţi: de: arbori, formează mânăs- 

tirii o statornică barieră, care 0 apără “despre răsărit. şi 

apreşte razele soarelui de a. turbură fără timp, repausul 
părinţilor. Oltul, în măreţele: lui „capriţii, aci destăşură Cu 
[ fală. undele sale, . “aci strecurându- -se'ca- un şarpe printre: 
| două stânci, ce se par a seimpreună - ca să-i închiză dru- 

lanul, îşi răsbună. prin urlete sălbatece de strâmtorirea. ce 
suferă, şi spărgândui-se cu furie: de patroasele lor temelii, 

| pare ale ameninţă că, aiutat de timp, va surpă odată cul- 
mea şi trufia lor. - 

In cea dintâi” intrare, la ușa bisericii, este in tron de 
„peatră, Şi vulturul: cu două capete-ţine de-asupra-i co- 
roana regală: In acel tron spun că se odihniă Mircea, care 
'se află picturat în, întrul bisericii, june încă; după cum eră 
când a îundat-o 1). Statură lui e de mijloc, chipul blând și 
voios, ochii mari: și albaştri; părul castaniu blond și bu- 
clat. O .parte din îmbrăcămintea lui e vechiul costum al 
cavalerilor cruciați; vestmânt scurt i spată,. căluni şi 

1) La 1386, (Nota autorului)
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colţi, la genuchi. are: cusuţi în îir vulturi: “Cu “două. capete,. 

pe deasupra poartă mânti6 roşie cu _„mărginară de' aur şi 

pe cap':0: coroană. . Valorosul- domn este înmormântat. în: 

_biserică,;- în cea dintâi: intrare;. două mari petre acoper . 

mormântul. Inscripţiunea . uneia - a început a se: “şterge, în- 

| cât abiă poţi desciiră câte-va cuvinte: şi numele Mircea, 

iar.pe cealaltă: se. citesc desluşit-aceste cuvinte: „dici 

„odihneşte: Maica Teofana călugărița cu îie-sa Doamna .. 

„Florica şi fiul. său Xicolae Vodă, leat: 1625"). Descope- - 

rire neașteptată şi plăcută ! Familia: lui: Mihaiu Viteazul 

în acelaşi mor mânt cu bătrânul Mircea ! . Deşi o istorie 

„zice că “Doamma Florica a murit:în sclavie. la: Hanul Tătă- 

resc, căruia se trimesese în dar de Sigismund Bathori îu 

urma bătăliei dela Guruslău, dar se vede că, sau: Mihaiu . 

însuşi a' reuşit s'o “scape cu promisiuni trimise Hanului prin | 

„deputaţii săi, sau că Radul Şerban |, moştenitorul tronului, | 

„ şi' boierii țării, au liberat'o cu dare de bani, crezând că este 

o desonoare generală să se afle în mâinile Tătarilor familia 

unui astfel de om. Cât pentru maica lui, “Teodora, pe care 

în anul :1599; în timpul cutezătoarei : espediţii în Transil-. 

'- Naniă, 0 trimesese spre: siguranţă la Coziă,. este “de cre- 

-zut că, amărită de moartea dureroasă şi timpurie” a. fiului 

său, după care:ca mai trăi dei ani,.a îmbrățișat viaţa CĂ- 

Iugărească” şi s'a: înmormântat acolo lângă un principe de. 

aceeaşi iîamilie şi valoros ca şi fiul' său. | | 

Aci se păstrează asemenea comemorarea acelui prin- -. 

cipe religios, amic al S- tului Nifon şi cel mai ianatic fun, 

dator de biserici. Ma ET 

Am văzut cu părere. de rău că, pentru.o mânăstire. cu 

venit de 4 sau 500.000 lei, Cozia nu eră îndestul de. bine. 

- ţinută; picături. de ploae şi-au lăsat -urmele pe păreţii ca- 

_merelor. celor” mai bune şi. lumina zilei speră să între - 

„curând în biserică priit “locurile, cele. mai. oprite. Părintele 

3 

„2) Data Sa indreptat după cd. Ghica. i textul, din1863 este 1425. 
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Ipolit, economul, care după cunoştinţele sale ni s'a părut 
demn de postul ce ocupă, ne spuse că aceasta nu, este 
"Culpa egumenilor din diferite timpuri, și spre dovadă ne 
încredinţă că unii dintr 'înşii au murit săraci ca Aristid cel. 
drept. Aceasta însă nu opriă, banii mânăstirii de a se 
cheltui, căci părinţii egumeni, spre a se. ţine. în: posturile. 

„lor; erau. nevoiţi adesca ori să dea sume mari la unele 
persoane. Intrebarăm de ce cuvioşii părinţi nu-și dai de- 

“ misia din egumenie, când li se.cereă, să întrebuinţeze rău, 
venitul bisericii ? Dar o. asemenea abnegaţie de sine :se 
"păru ca un lucru peste putință părintelui. Ipolit, şi: ca să 
ne încredinţeze că astfel merg lucrurile. lumii, ne zise; cu .. 
“cea mai profundă umilinţă: „Veţi vedea d-voâstră şi. cele- 
„lalte mânăstiri, dar credeţi că, dacă .la noi pică, la Bis- 
„trița. plouă“. Nemulţumiţi. de -această: rațiune, - eram să | 
răspundem prin mai multe moraliţăţi, Când.ne aruncarăm | 

„Ochii-la un aruncător de apă plin de cei măi frumoşi păs- 
trăvi, care jucând şi sărind se. păreă că protestau în con: 

„tra imprudentelor noastre cuvinte. Această vedere ne pă: 
“trunse până în suflet, opri nemulțumirea -pe: buzele” mur- . 
murătorilor şi. îimpăcă spiritul nostru cu starea. lucruriloi 
de acum i 
„După un prânz de acelea ce nu se şterg uşor din memo- 

ric, ne aruncarăm îritr'o luntre, însoţiţi de un june călugăr, 
şi trecurăm pe malul din stânga, ca .să vizităm un metoh. 
al Coziei, numit. Ovedenia, ce se aîlă pe coasta muntelui . 
în desimea pădurii. După ce mergi -câtvâ. pe marginea . „râului, te sui pe un fel de galerie tăiată în peatră, care 
negreşit face parte din, drumul Romanilor; apoi o șcâră 

“cu câteva trepte iarăşi de peatră facilitează suireă pe o 
- măreaţă terasă, spânzurată ca printr'un farmec d'âsupra 

„abisului. Aci sânt stâncile ce, privite din foişorul mânăsti- 
rii, se par a se împreună ca să oprească. Oltul. La spatele 

„terasei. pe culmea muntelui se văd rămăşiţele unei 'zidiri . „ce se numeşte „Turnul lui Traian“, loc de observare demn: 
, 

i — 
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de acei oămeni, în care toate erau mari, virtuți ca şi Crime. 

Ca să vorbim. cevă cu călugărul ce ne:însoţiă, îl între- 

barăm ce mână puternică a făcut acel - drum ? 

„.— Traian, ne răspunse al. Până aci foarte bine; dar noi 

- adăogarăm: şi în ce timp 2 — In timpul când se băteă cu 
„Mircea. — Dar Mircea a trăit cu o.mic de ani mai în. 
„urmă | — Aceasta nu îace nimic, Dumnezeu a putut să 

„învieze pe Traian. Aci părintele ne lăsă fără cuvânt, căci, 
deşi se vedeă uşurel în istorie, dar eră bine întemeiat în 

“ credinţă,. şi în contra minunilor noi. nu ne puteam purie... 

Adevărat, ar fi frumos lucru să învieze câţiva domnitori. : 
cari au fost apărătorii” națiunii, . dar ia închipuiţi-vă - pe. 

“Pepeş şi alți asemenea - lui eşind din pământ ca să ne mă- . 

celărească. Sânt încredinţat că -ne-ar “socoti oameni fără 

de gust și -că mar lăsă să se pearză astiel datinele stră- 

" moşeşti. : Ba 

Ne “trebui mai mult de -o oră până să ajungem la: Ove- 

dehnia, mic. schit locuit de vre-o zece călugări şi fundat de 

Mitropolitul Varlaatn 1). pe la anul 1675, în timpul domuici 

li Duca-Vodă. Părinţii, în buna lor voinţă „de a ne arătă | 

_tot ce au mai intereseant, ne duseră -la două. chiliuţe î4- 

cute în peatră,- cari, în termeni bisericeşti se numesc peș-. 

ieri; una dir, ele, încă neterminată, se lucrează cu chel- 

tuiala unui boier 'din Râmnic. Am tăcut observaţie părinți-. 

„lor că, cu 600 de lei, ce ziceau că s'au cheltuii la dânsa, | 

-putea acel. boier să facă 5 sau 6 camere, când în chilia 

de peatră abia te poți : învârt, Dar 'opinia părinţilor eră 

“cu totul contrarie; ei considerau scobitura în peatră ca 

cea mai complectă.. probă de cuvioşie şi cel mai, mare ser- , 

„viciu ce - poate/cineva să îacă lui Dumnezeu. Cu un' Cu- 

“vânt,-un om care face o peșteră, oricum ar îi trăit în lu- 
mea. aceasta, este sigur că va îi, mântuit în cea viitoare. 

Aceste. cuvinte semănau zise ca să. ne îndemne și pe noi 

PN 

1) Mitrop. Varlaam aYpăstorit între 1613-1670, Sa ,



"la asemenea faptă; dar din: nefericire “ne: lipsiau şi mij- 
" loace şi voința de-a: punc în lucrate îndemnul. “Ca să nu 
„fim însă crezuţi. de eretici, -dederăm ceva părinţilor ca să 
“ne comemoreze.. — „Aveţi şi cevă morţi“ ne întrebară. — - 
Avem dar. pentrucă au murit de' mult, iiau comemorat 

“„ălți preoţi“. „Asia nu. face. nimic; noi aici avem. nicio 
„treabă şi. putem să ne rugăm pentru dânşii. i 
“Acum eră târziu ca să mai pierdem timpul în vorbe;. 
luarăm -dar . binecuvântarea părinţilor, . promițându-le a 

„Cugctă mai serios la' fundarea unei peşteri, şi ne întoarse-" 
„răm la mânăstire. TI - i | 
_. Ziua “începuse ase ascunde: după: munţii: dela apus, mai 

: lumninând încă puţin culmile cele. din faţă. Apropierea sc- 
„rei- da obiectelor colore. fantastice şi. deşteptă nenumăra- 

tele voci ale singurătăţii. Hotăriţi.a plecă a doua zi dela 
- Cozia, ne mai suirăm odată în foişorul ce dă asupra Ol- 

„ tului; de acolo preumblarăm căutătura noastră pe deşer- 
tele-i țărmuri,: și, îndeplinind, lipsa talentului cu 'entuzias- 
mul pentru, gloria naţională, plătirăm: un tribut. de laude 
mcritate valorosului Mircea, prin poezia întitulată. Umbra 
lui Mircea Saua seură la _Coziq—— T. 

“MĂNĂSTIREA DINTRUN LEMN. - 

„ Mulţurmiţi de buna. petrecere dela Cozia, ne pornirău! 
«de acolo 'în- dispoziţiile cele mai bune, şi, întorcându-ne 
prin: Râmnic, luarăm drumul mânăstrii- Dintr'un lemu, Care 
este în depărtare ca Ja două poşte dela cea dintâiu mâ- năstire. Depărtându-ne de oraş şi lăsând Oltul în stânga 
noastră, perspectiva luă altă faţă. Acum m'aveam a mai 
vedeă nici munţi - înalţi, nici. ape măreţe. Râuri multe, dar - Mici, care curg în deosebite direcţii, care aci: se îinpreună, aci se despart şi se întâlnesc iară, ca să intre .deodatt în râul cel mare; dealuri; în proporţia apelor, dar împoda- * 

=
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bite de. crânguri fruitioase; în sfârşit; toate: mici, dar toate 

. .cochete-şi elegante: iată ce întâlneşti „dela Cozia până la - 

mânăstirea Dintr'un-lemn, aşezată asemenea în: marginea. 

unui deal. - a ani 

„Ca să luăm lucrurile pe rând, trebue mai întâi să vorbim. . 

de tradiţia ce se păstrează asupra zidirii acestei mânăstiri. 

Cu “vreo treizeci de ani înainte” de a se zidi biserica, un 

“cioban îşi. avea 'stâna în locul-acela pe coasta dealului. 

Într'o noapte i-se înfăţişă în vis, Maica. Mântuitorului, po- 

runcindu-i să taie stejarul cel mare ce era lângă stână.. 

Ciobanul însă nu socoti de cuviinţă a se osteni să execute 

“poruhca; dar. visul se repetă în mai multe rânduri, ame-= 

ninţându-l cu 'pedepsc, care îl făcură să. se arăte ascultă- 

tor. Abiă lovi de câteva ori cu securea, şi copaciul ce eră 

sec căzii. In mijlocul lui se-găsi o icoană, pe care cioba- 

nul o aduse la biserica satului; dar noaptea, aceeași vi. 

ziune i se arătă, poruncindu-i să facă biserică: în locul: 

unde-a fost copaciul; ducându-se la acel loc, găsi iarăşi | 

icoana ce dispăruse din. biserică. Atunci, ajutat de tova-. 

răşii săi, ciobanul făcu.o bisericuţă de lemn, ce se vede 

încă pe.deal din susul riânăstirei; pe rădăcina stejarului - 

este zidit oltarul, şi multe minuni s'au făcut atunci de că- 

“tre icoana aceca... 

Mai în jos de biserica de lemn, este un alt stejar vechiu, . 

“nepot al celui tăiat, fiindcă se: trage din rădăcinile lui. 

acesta asemenea face minuni,. întocmai ca răposatul : un- 

- chiul său; între altele 'este -una de. care stariţa şi cele-. 

“alte maici ne-au încredințat. Ele spun, dar, că, în timpul 

ocupăţiei turceşti, pe la '1822, unul dintre ci, având tre- - 

“Duinţă de lemne, a voit să-şi facă provizie din, copaciul 

„celestânt. În zadar i s'a zis că aceasta este o nelegiuire 

- atozavă, Turcul, care: nu-şi. aducea aminte să i se îi citit 

în Coran ăsemeriea lucruri, s'apucă de tăiat; dar la cea 

dintâiu lovitură, toporul îi sări din mâini şi el căzi mort. 

Căpetenia 'Musulmanilor, ca să răzbune nenorocirea Mor- . 

- - A Bă . i. 
IS -



"tului, îndatoră pe maice. de-l plătiră cu trei sute lei, căci, 
- deşi era bine încredinţat că:nu l-au tăiat ele, dar zicea că 
astiel o cere. dreptarea, fiindcă copaciul .este:al mânăstirii. 
„Ce! puţin de această minune nu ne puturăm îndoi, căci 
toate maicele ţineau minte că au plătit bani. i 

La sosirea noastră acolo, găsirăm patru: dame Craio- 
vence, cari făcură “sfântul pelerinaj pentru deosebite: pri- 
Cini. Am avut: plăcerea a le însoți la vizita ce au dat mi-- 

- nunatului stejar, din care,.cu multă devoţie, au rupt câte: 
va frunze, S'au îuchinat, le-au sărutat, şi le-au băgat în sân. 

Mateiu Basarab, prinţ religios, ca: cei mai. mulţi din timpii 
vechi, auzind de aflarea. icoanei .de care, vorbirăm, îondă, 

„pe la anul: 1640, în poalele: dealului, în josul bisericii „dc 
lemn, o îrumoasă biserică, în care-se vede că icoana: a 
primit să îie mutată. Devoţia credincioșilor,” şi mai âles: 
a femeilor credincioase, 'a' împodobit cu. cercei de sma- 
randuri, coleturi şi diademe scumpe, această veche icoană, 

„îmbrăcată peste tot în argint de Logoiătul C. Câmpineanu. 
- Înlăuntrul bisericii, în dreapta, se: vede un mormânt, a cărui inscripţie abiă se citeşte:-pe. peatră,: la cap, este'să- . . 
pată o cunună, în ea vulturul, şi -de amândouă: părţile câte 
un cheruviin. Acest mormânt: este al familiei tale, vitea- zule Şerban, prinţ demn a te odihni în stântul lăcâș' zi- dit de Mateiu Basarab. Timpul şi oamenii, ţi-au lipsit pentru 

„liberarea noastră,. dar: Românii îţi vor. îi totdeauna recu- 
noscători pentru bunele tale cugetări; tu ştiai că luminile 
şi. învăţătura, “vrăjmăşi ai tiraniei, sânt prieteni şi reazăm ai „prinților celor buni. Ocolit de. învăţaţi -străini, onorând 

"şi încurajând pe ai ţării tale, întroducând.. artele şi în- 
"temeiând şcoale pentru educaţia publică, tu ai: vrut să formezi cetăţeni, şi ai fost din micul număr de prinți în- Cepători ai civilizaţiei şi fala: notoadelor. Odihneşte în „pace, măreaţă umbră, ocolită ca. de atâtea diademe de “suvenirile faptelor. tale; şi, când bolta bisericii răsună de. „ Sloria “Dumnezeirii, când credincioşii. îşi “fac: rugăciunea 
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alee du pricina acestui necreştinesc obiceiul. |   
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în 1 limba părinţilor noştri, când înţelegem aceea ce vremi 

şi accea ce zicem, “gândeşte atuncea cu inulțumire că nu- 

mele tău ne va îi totdeauna scump, pe câtă vreme vom îi - 

Români şi vom aveă o limbă...  - - - 
“Mânăstirea are un aer de veselie, şi se. “ține 1 în starea 

cea mai bună, în curăţenia cea mai plăcută. Aceasta face 

onoare stariţei de acum şi 'dovedeşte că femeile au peu- 

ru îngrijirea casnică un dar deosebit, la care bărbaţii sau ) 

Au vor, sau.nu pot a'ajunge. Acolo” locuesc vreo nouăzeci. 

de maici, şi eu nu îndemn pe nimeni să le viziteze, de 

. voieşte a-şi mântui sufletul; multe ' din ele sânt june, 

“multe încă. „copile, cari. nu stiu nici Cum, nici pentru ce se 

află acolo... : : . 

Ar fi-de trebuință să. “ridice « cinevă glasul: impotriva NE 

dreptului obiceiu de a. închină la sluiba lui Dumnezeu nişte 

fiinţe a căror judecată încă 'slabă, nici știe preţui mărimea - 

îndatoririlor, nici “poate. aveă libertatea alegerii; cu. cât 

mai. ales -de vom .zice că multe sânit. silite de. părinţii lor 

să îmbrăţişeze această. viaţă ! Oare pentru greşalele ce - 

“pot. face şi păcatele în care pot cădeă, cine trebue să răs-: 

pundă, ele, sau părinţii ? - Când în' ochii acoperiţi de -vălul : 

feciorii arde focul dorințelor, când sub rasa călugărească 

bate o inimă iierbinte, oare sânt ele de: osândit dacă, în 

„loc de rugăciuni' sfinte, de. cugetări “cereşti, duc la oltar 

suspinuri înnecate şi patimi osândite ? A îi primite acolo 

femeile, care, desgustate de lume şi de nenorociri, îşi aleg 

azilul acesta ca. liman de scăpare, sau acelea, ce au o. 

aplecare hotărită pentru viaţa din mânăstiri, nimic mai. 

bun; pentru aceea s'au înzestrat de fondatorii lor .cu dări 

şi venituri; dar ca un tată, spre a-şi împuţină cheltuelile,, 

- spre a'scăpă de grijile. înzestrării, să sacrifice pe: una din, 

: fiicele sale ca să norocească pe alta, aceasta imi se pare 

a păcătui de o potrivă” înaintea oamenilor şi înaintea lui - 

Dumnezeu. Multe” nenorociri, ca să nu zic. crime, s'au. în2 

7
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„Un boier bătrân, Cu” care vorbialm despre aceste lucruri | 
- înti. dete un Manuscris, în care citii. următoarea nuvelă, 
ce imi se'pării a merită 'să fie cunoscută şi pe. care 0 în-. 

. serai aici, moditicând puţin stilul manuscrisului, ce eră 
-. anevoe de înţeles, 

RĂCMENI DINR:O NUVELĂ ISPIFULATĂ 
i „CĂLUGĂRI TA 

„Aceasta erâ în: timpul domiiei fericitului! sau ca. să zic 
-amai bine, a nenorocitului Prinț C onstantin Brâncoveanul, 

pe care l-am cunoscut în viaţă şi l-am plâns după moarte. 

„Să ne aducem puţin aminte de: puterea . familiei lui,. de 
- nenumăratele lui bogății, de dulceţile unei lungi vieţi pline 

„de desfătări, şi vom mărturisi că soarta nu putea face ni-: 
mic: mai; mult pentru “un :Cris *) modern. Apoi să ne în- 

_„toarcem cu gândul în . capitala Sultanilor ia leatul 1714; 

» să vedem un bătrân cu o fizionomie . măreaţă, cu barba" 

lungă, cu părul alb,:ce îi cădeă în. „plete pe umeri, înain- 
. “tând către locul osândei, ocolit de îlii şi. de nepoţii săi; 

să. vedem capetele acelor copii căzând. câte unul, unul 
„ înaintea: bătrânului, şi 'sângele lor stropină hainele neno- 
„rocitului tată, martur; deznădăjduit al sfârşitului lor; să-l 
vedem în - minutul “morţii, aruncând o dureroasă privire | 
asupra celui din. urmă. copil care-i mai rămăsese, îmbră- 

-“ţișându-l cu cea din urmă îmbrăţişare, şi întiuzând capul la 
satârul tealatului; să le vedem acestea şi vom zice. cu 

„un filosoi:-;,Nu ferici pe nimeni înaintea sfârşitului !** Dar 
;curagiul Cu care ştiu. a, muri și stațornicia ce avi în reli- 

. gia su îură demne de un: vechi creştin şi spă ălară o Crimă ?). | 
„Familia Corbenilor eră una din cele mai însemnate sub 

; 1) Cris: Cresus. 
1) Se zice că C. Brâncoveanul a fost unul din pricinutorii morţii unchiului său Şerban, II. (Nota Autorului.) --
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- domnia, acestui Prinţ, şi soţia marelui logofăt Corbeanu, pe 

lângă o bunătate: năturală; avea acea :aplecare la faceri de 

bine, care o. dobândise în soțietatea  prinţeselor. Brân- 

covepce; pentru biserici mai ales, nici. un sacrificiu nu i : 

se părea. mare, şi toată părerea de râu, îi,eră că nu poate 

să închine la mânăstiri atâtea moşii câte ar fi dorit. Locul - 

“de întâlnire al călugăriţelor din toate părţile cră casa. sa, .: 

sigure-fiind că vor găsi acolo tot ajutorul şi: înlesnirile de . . 

„cari ar avea '-trebuiuţă. . : Sa 

„Două fete şi un băiat compuneau această familie; fata - - 

cea mai.mare, Elena, în vârstă:de 17 -ani, eră nu: numai 

-îrumoasă, nu “numai -că moştenise . calităţile -suileteşti ale .. 

_“mumtci, dar- se află încă împodobită cu învăţătura câtă, sc” 

- puteă -dobândi. pe acele vremi. Mulţi, juni s'ar îi. socotit 

 morociţi să o ia de soţie; dar atunci zestrea. nu eră cca . 

“dintâi condiţie a căsătoriei, şi ei ar îi.vrut mai întâiu să 

- se încredinţeze- de pot îi plăcuţi, — lucru: cam anevoe, în- 

-ti”o epocă, când adunările erau rare şi când fetele, departe 

de închinăciunile cele 'viclene şi interesante ale bărbaţilor, 

waveau altă societate decât'a "mumelor sau .a tovarăşelor 

-de copilărie. .. 

„Apoi, cum pri toate aceste. greutăţi, junele Leurdeauu 

găsi prilej a face pe Elena să gândească la dânsul, acesta 

cră secretul amorului, şi îl cunosc toţi aceia care au iubit | 

: vreodată. EI nu eră mai frumos decât ceilalţi juni, dar sc 

deosibiă - din mulțimea “lor prin .nişte sentimente. romau-. 

iice şi un caracter cavaleresc, 'daruri deopotrivă prețuite . 

"de femei,: cel dintâi, pentru că: răspunde, la viaţa.lor de. - 

iluzii, şi: cel :de al doilea, pentru că femeile, neputând do- 

bândi singure. gloria, iubesc, chiar umbra ci în aceia .cari 

_o au sau carj se :par vrednici a o aveă; şi junele amorez 

„ se purtase ca uu:braY în bătălia din 21 August 1690, bă- 

țălie în care Românii. câştigară o biruinţă strălucită asu- | 

pra Nemţilor*). : . i 

1). E vorba de luptele Turcilor contra Austriacilor, ta care lupte parti- 

cipă şi Brâncoveanu cu oștirea sa... : Pa , . 
,
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„“ Apoi, afară de aceste cuvinte, . poate 'că Lenrdeanu 
avea facultatea” a'iubi mai mult decât alţii; poate că pă- 
trunderea femeiască „descoperise în el o: inimă tânără și 

“neprefăcută. Adevărat, în “adunări el niciodată nu pome- 
niă numele Elenei, ba încă se păreă a cercă 'un fel” de 

" Supărare şi mânie când auziă pe alţii numărând frumu- 
seţile ei; dar pentru acel ce s'ar fi interesat să-i afle se- 
cretul, chiar purtarea aceasta ar îi fost o dovadă. Qr cun 

„ar îi, însă, Elena auzise vorbind de dânsul; îl văzuse de - 
- câteva ori călare în parada domnească, ba chiar în caşa 
părinţilo; săi, unde însoţiă câte odată pe tatăl său *) la zile 
de viziţă, şi atâta a fost destul ca să-l judece demn de iu- | 

Direa sa, i 
„Inţelegerea lor se:urmă de mai multă vreme, şi acum. 

„hotăriseră ca el să trimiţă pe tatăl său a o cere formal în 
Căsătorie. Toate se „puseră la cale pentru aceasta, când | 
o întâmplare neprevăzută le strică planul, cel puţin 'pen- 
tru Gâtăva vreme. SE 
„Doi oameni înserumaţi în istoria” lumii atrăgeau atunci 

interesul şi atenția. Unul, general mare şi răsboinic viteaz 
până la nesocotință, destoinic de întreprinderile cele mai 
îndrăznețe, natură de fier, fără slăbiciuni și fără de pre- 
get, deşteptă acel interes ce-l inspiră gloria în nenorocire. 
Celalt, viteaz şi: înţelept “totdeodată, care zmulgeă în silă 
depe ochii supuşilor săi vălul superstiţiei şi al neştiinţii;. 

„care prin despotismul cel mai absolut civiliză o nație săl- 
batică, insuflă-un interes obştesc şi esaltă spiritele acelora; 
cari vedeau într'însul un liberator al creştinătăţii :).. Româ- 
nii ar îi putut profită de ocazia ce se întăţişă; dar carac- . 

„terul cel nehotărit al Prințului Brâncoveanu şi împotrivi- 
rea unor boieri bătrâni zădărniciră toate speranțele, - 
„Războiul se declarase între Rusia şi Poarta Otomană, 

  

„1) Său; mai bine Lui, ca să se cvite confuzia, a 
2) E vorba de Carol XII, regele Suediei, și Petru cel Mare, ţarul Rusiei, 

— | ” 4
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diri pricina unui Rege odată puternic; « care, diSpozând mai - 

înaințe de. mai multe coroane, "ajunsese acum 'să aştepte - 

“pe a sa dela măărinimia. unei puteri străine *). Oştile ruseşti: 
se coborau despre. Nord, sii ura şi neunirea! domni între: - 

prinții - români. E 

În astă stare a. licrurilor, bătrânul Corbeanu plecă: la 

Moldova, însărcinat cu o misie. Aainică, şi tot. în acea 

Yreime 'muma. Elenei. căzi într'o boală grea, din care. toţi 

ai săi perduseră speranţa a o. puteă scăpă. Ea aveă pu-. . . 

- ţină încredere în doctoriile: omenești, şi prin urmare doc- 
torii săi cei mai favoriţi erau călugărițele, “cari: 0. Încon- . 

_jurau patul ziua .şi noaptea. Ele. îi “aduceau toate ajutoa- 

„rele sufletești ce le. cră prin putinţă, o. încredințau că fap- 

"tele ei 'cele bune îi vor dobândi sănătatea şi îi: dau despre. 

“aceasta mai multe: exemple. de boale primejdioase tămă-, 
duite prin credinţă: cuvinte negreşit mângâiioare şi drepte, 

căci nimic nu este. cu neputinţă . la: Dumnezeul ' puterilor, Ă 

„care când va îşi întinde mâha şi ne opreşte: pe : marzi- 

nea mormântului. Dar ele îi: mai :spuseră -că mulţi şi-au - 

câştigat tămăduirea.. închinând. călugăriei. câte. unul din 

_ copiii lor, sau pe siugurul copil ce au avut şi siârşiră PO 

vățuind-o a ace asemenea.. . .  .. | 
„Nimic nu putea îi mai potrivit cu dispoziţiile religioase | 

ale boluavei. Spiritul ei. cel..slăbit de suferințele timpului 

văză în această idee cea .diu urmă „ancoră de scăpare. 

Soarta căzu pe. Elena, care, după starea inimii ei, 1iici. do- 

_* + rea 0 asemenea onoare, nici era deimnă de dânsă; dar ju- 
d rământul 'se făcuse, şi sacrificiul trebuiă să se, împlinească. 

„Boala. începuse a merge-spre 'hine. şi Logofătul Cor- - | 

-beanu se întorsese dela Moldova. „Acesta „eră timpul dorit E 

„ge amorezi. Dar vai ! p Durerea. trebuia, să fie cu atât mai 

1-E vorba de Stanislas Licinski (1677—1166)care a domnit în Polonia 
între 1704—1706 şi a fost proclamat. din nou rege în.1735, dar a fost 
învins de. August II, A. fost. socrul jui Ludovic XV...
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„nare, cu cât eră “mai neașteptată. Nu îu cu greu Doaranei . 
Corbeicii să înduplece pe bărbatul său la. ceeace hotă- 

râse îu lipsă-i. 
- * „Deşi el nu era atât de stăpânit de fanatismul religiei, 

ă dar vedcă în împuţinarea copiilor un „mijloc. de a asigură. 

E moștenitorului său: o avere “mai însemnată şi a scăpă: de 

o înzestrare, ce din zi în'zi se apropiă. Acum trebuiră 

să spue fiicei lor ceeace i. se găteşte: Sărinana copilă.nu * 
ştiă . incă nimic de! hotărârea părinţilor, ea se ajlă gân- 

dind totdeauna la iubitul ci şi închipuindu-şi ziua aceea - 
când va îmbrăcă hainele de mireasă şi. când unirea lor 

seva consfinți de binecuvântarea, părinţilor. -.: 

„ui „Fata mea, îi zise tatăl. său: într'o dimineaţă, ştii. că 

- maică-ta a fost bolnavă, dar ceeace nu ştii este că, pentru - 

dobândirea sănătășii, a făxăduit să te. închine călugă- * 

riei, Şi Su 

Abiă Cuvântul” de“ căligărie izbi urechile fetei, şi. găl- 

+ beneala ce îi. acoperi obrazul ridică tată-său curagiul. 

„de a urmă. Desnădăiduirea. se - zugrăvi în ochii săi, sus- 

pinurile o înmecară, şi lacrămile” făcându- -şi loc începură € a 

curge în şiroaie fierbinți. . 

—» 'Trebue să îii mândră -de: asemenea cinste, urmă - 

mumă-sa, în care zelul pentru religie înnecă simţirea na- 

turii: Ce sânt plăcerile lumii pe lângă plăcerea de a servi 
lui Dumnezeu ? Eu; când eram jună m'aș îi lepădat bucu- 

ros de lume, dacă părinţii ce mă aveau numai pe minc, 
m'ar îi îngăduit. Ştii tu ce noroc poţi să ai? şi deo să 

“înemereşti un bărbat cum trebuie ? Apoi, grijile căsniciei, 

boale de copii! şi. alte? "Numai în mânăstiri poate cinevă 
să “scape de elc. Imi aduc aminte” de grozăviile de mai 

înainte, de nenorocirile atător, îamilii. care S'ai risipit prin, , 

țări depărtate, pentrucă unii bărbaţi “țineau cu un Domnu, 

iar alţii cu altul, care, dacă biruiă, trebuiau toţi vrăjmaşii 

lui să. scape cu îuga, și mă îngrozesc când, sândese că 
acele vremi pot să se întoarcă pentru copiii miei” _ 

= - : 4



  

sai 

Un. şir, “de asemenea, „cuvinte. eşiră din. gura doamnei 

. Corbencii; ca să facă pe îliica sa. să înțeleagă. folosul şi 

trebuinţa. unei vieţi liniştite; dar aceasta erâ ca şi cum ar 

îi cântat la urechile unui surd. Fata vedeă cu un “ochi de tot 

„deosebit perspectiva vieţii: în. locul grijilor casnice, o îe- 

ricire fără siârşit, în locul: boalelor, Sănătate, în locul ne- - 

înțelegerilor, o | unire . neturburătă.. Cât. pentru espatrieri, o 

nu puteau: să se măi întâmple,, căci bărbatul său. trebuia 

“să ţie. totdeauna cu partea cca mai dreaptă, Cu domnul cel . 

mai „puternic. Ea căzii la picioarele părinţilor şi îi rugă | 

„Cu cele: mai pătrunzătoare, cuvinte, să-şi schimbe hotări- 

rea. Ea vru.â mărturisi că iubeşte, dar frica. îi opri pe buze 

taina. ce era gata. a-i scăpă.: | 

—,„Ei bine, îi zise -tată-său, du-te, numai să vezi Cum 

-e pe; acolo, să petreci câtăva vreme, şi „de nu te vei pu- 

tea obişnui, ne vom gândi... 

„Nenorocita maviă curajul a se împotrivi mai mult; şi 

muimă-sa îi vesti că trebue să. se. gătească ca a. doua zi 

să plece: împreună. 

„Nici o' altă idee de: mântuire | nu se întzăţişă Elenei; nu- 

mai supunerea -puteă să-i folosească; v vorbele . cele .din 

urmă: ale tată-său îi. mai. sprijineau. oarecuni nădejdea. 

“Dar,:mai :înainte..de. toate, vru să . vază pe iubitul său și 

să se consulte cu dânsul. 

| „Niciodată: nu s'a: socotit el atât de: norocit ca în seara 

aceea; când: Elena îl înştiinţă că-l aşteaptă , „singură în 

grădina sa. Până atunci. toate întâlnirile lor se, urmaseră de 

față cu doica cea bătrână care 0 crescuse, şi toate fa- 

voârele : ce dobâridise: el. până, aciim se: mărginiră în a-i. 

"sărută mâna, lucru prea: puţin după. „părerea mea, dar. care 

- el îl preţuiă mai mult decât « orice ar îi putut. câştigă dela | 

alte-femei. ... 

" „Aceasta însă nu-l opri. de. a-şi î face mulţiral de închi- 

-puiri: :plăcute, pe care, urmarea... Elenei. le. adeveriă. oare-" ă 

cum. In bucuria lui, el fu aproape să, îmbrăţiseze 4 pe sluga -- 

Gr. “Aloxanăzăscu — Poezii | ” Ei SI 16



câre îi curăţă hăinele, sărută; cățelul. pe' care îl-bătea altă- 

dată, şi îl strânse în braţe, în cât eră aproape să-l sugrume. 

Acuni 'se. credeă Ja sfârşitul dorințelor, şi - cu: cea - mai 

adâncă mulţumire. ziceă n sine: iată cum sunt: femeile ! - 

nici 0 rugăciune, nici o dovadă. de: dragoste nu. le: scoate 

din hotărârea lor; orice greutate: le sperie, orice sacriiiciu 

"= lisse pare peste putinţă; dar. când: nici gândeşti,: ideile lor 

| se! schimhă şi. tot li se pare lesne; “poate -că -ele: socotesc 

că un bine nădăjduit , este mai prețios, - sau: poate Vor. să 

arăte că ele nu 'se înduplecă decât de sineșşi, şi-că noi sân- 

„tem 'nişte sclavi, cari trebue să aşteptăm buna lor. vonţă; 

oricum, eu 'sânt 'un om 'îoarte: norocit.: Nu că. doar până 

acum mă îndoiam de iubirea ei, dar mai mult e totdeauna . 

mai mult, şi mă asigură în contra temerii ce-am câte. odată 

că poate să mi-o ia altul. Să vedem câte .ore sânt; -afuri- 

“site ore... mai am încă câtevă;. Dar: să, încep a. mă găti; . 

până 'să mă îmbrac, până să ajung, soșeste şi “Ora. Părinţii 

'săi nu 'şed preă multiseara... i: ut | 

„Puțin după aceasta, un om se strecură î în. grădina pă- 

rinţilor! Elenei, peila un loc ascuns; se vâri sub o boltă de 

frunze şi aci aşteptă; aşteptă multă vreme, căci în ne- 

răbdarea . lui : venise ' "Cu" două ore. înaintea celei. hotărite; 

- “în “Sfârşit” văză în: întunerec un: veșmânt alb, și Blena in-. 

„ră sub boltă. - Ce 5 

— „Sânt două 'ore'de cand te: aştept“, şopă el. 

„Dar fără să-i răspunză la cuviutele: acestea: -am. „venit, 

"îi zise ea plângând, să te mai văz 2 odată, mâine mă -duc 

„la mânăstire”. | 

a - „Ce vobe sunt astea; 'vrei să.  alumeşti; dar. nu, mi. 

se pare că “plângi. că Se: apropie de dânsa, îi luă mânile, 

îi văză lacrămile.: -— : „Pentru - “Dumnezeu !: spune-mi. CU- 

“rând, spune-ini fără . zăbavă de ce plângi ? ce sa întâm- 

plat ? cine :a putut'să. te mâhrieascâ'?* . 

| „Fata îi povesti “hotărîrea. părinţilor, împotrivirea. ce a 

opus și neisbutirea sa. El o ascultă i în tăcere. O îurtună se 

i.



  - amorului, fu cel din urmă care es: din gurile. lor: 

„aaa. - 

formă în inima sa: „Nu, tu nu. mă. iubeşti“, strigă el,. fără 

să se .gândească că. poate îl aude cinevă. „Tu. nu m'ai.. 

„iubit niciodată; singură ai cerut'o aceasta dela părinţii tăi, 
„ sau cel puţin -iu te-ai împotrivit îndestul; ai vrut să scapi! :- 

de mine; trebuia să le spui că nu eşti: liberă, că-mă iubeşti, 

“şi că n'au dreptul să-mi. ridice viaţa“. 
— „Ar îi fost mai rău;-tu nu cunoşti-1 pe “muitină- -mea şi 

câtă putere au călugărițele asupră-i: ele. -au pus'o la cale“. -. 

„== „Călugăriţele ? o. să: le omor-pe toate; dar dacă mă  * 
iubeşti, nu trebue să te duci. Să îugim in ceasul acesta“. 

— „Niciodată, câtă 'vreme îmi, mai rămâne. nădejde: 

tată-mieu mi-a - făgăduit: să mă aducă înapoi“, 

-— „A, acum :văz că te“ costă să- trăești fără. mine; 

acum Cunosc dragostea ta; bine, du-te, o să auzi de mine, 

poate că osă. mă plângi, dar atuncea o să fie prea târ-. 

" Ziuu.** Fata “acum plângeă cu amar.. -— „Eu nădăiduiam 

să găsesc la tine mângâiere, zicea ea, şi tu îmi. îndoeşti - 

durerea...** EI îşi cunoscii greşala, căzi: în. genuchi şi ceri 

ertare... — „Eleno,, -Eleno ! ! unde este Elena: 2! strigă mu- 

mă- sa, cae! se deşteptase' şi o căută. 
—.Mă duc, zise fata tremurând şi. vrând să. alee la 

glasul ce o strigă.. Atunci el se sculă, o apucă: în brațe :cu - 

furic,. cu disperare; buzele lor se întâlniră într'un lung: să- 

rutat, părură a-şi vorbi sufletele; frunzele. se. înfiorară de . 

plăcere, şi cuvântul pentru totdeauna, cuvânt al iluziei şi - 
PI di Ă 

„Peste | câtăva vreme după uceasta; “mai multi iuni 

"se :aflau adunaţi la casa. unuia diuntr'înşii-.şi vorbiau de 

noutăţile zilei şi de împrejurările -vremei de atunci,; cari 
se păreau a pregăti o'altă soartă pentru. Români. Doi oa- 

_meni însemnați! erau sujetul convorbirii şi atrăgeau înte- 
resul şi atenţia generală. Unul, general: înare şi. răsboinic 

„ viteaz, inspiră acel interes ce simte cineva pentru gloria . 

nenorocită; celălalt, totodată viteaz şi înțelept, care smul- - 
pei e ot pi . ii e ai pg tie a



"aş. 

gea în silă- după octiii supușilor săi vălul superstiţiei 'şi al 

neștiinţei, care prin despotistinul cel mai absolut civilizase 

0 nație sălbatică. şi. formase un imperiu puternic, inspiră 

“un entuziasm general şi ridică spiritele acelora „care vedeau - 

într'insul un isbăvitor. al Creştinătăţii. Toţi vedeau un îo- 

- 1os însemnat pentru țară în alianţa, Prințului Brâncoveanu 

“cu Petru cel Mare, dar caracterul cel nehotărit al Prinţu- 
lui ŞI împotrivirea unor boeri bătrâni inspirau .oarecare 

E temere. — „Păcat că nu e și Leurdeanu între. noi, zise 

unul, sânt sigur că el ar găsi. cu cale să ne unim Cu "Ca- 

rol XII. favoritul său“. — Am băgat de seamă răspunse 

“altul, că. de” la'o vreme s'a făcut într 'însul o schimbare 

"- deosebită; de unde era glumeţ - -şi vesel, acum este serios 

şi 'posomorât; abia îi scoţi vorba din gură, şi se: supără 

de orice; âpoi îşi petrece viața la vânătoare, lucru ce nu-l 

obicinuiă; Dumnezeu să mă ierte, dar. cred că este amo- 

1ezat. “Tu, Cipărescule, e care îi esti amic mai intim, ai pu-, 

teă să ne spui cevă“. „Ba zău nu ştiu nimic, el are. o 

- natură afurisită, îşi păstrează secretul numai pentru dân- 

„sul“. — „Şi prea bine face, Sstrizară mai mulți râzând: 

“când! ți Je-ar spune, ai: bate toba, cum faci si pentru ale 

“tale; „Când erai amorezat de fata Corbeanului. nu te cou- 

 sultai .cu toată lumea . ce trebuiă să faci 2“ „Bine că 

sunteți voi măi buni. Mărturisesc că Elena îmi i plecă, dar 

acuma s'a isprăvit tot: săraca îată. vor s'0 călugărească 

cu sila și am auzit că stariţa,. care este o femee îoarte 

-aspră,' o maltratează, neputând să o înduplece; o ține în-: 

chisă într'o chilie întunecoasă şi o sperie totdeauna cu ia- 

dul şi cu dracii, în cât este aproape să-si pearză mintea: . 

adevărat, mumă-sa spune în lume că sincură a cerut să 

meargă la mânăstire, că “se mulțumește prea' mult... Dar 
cine o crede ? Uşa se deschise şi 'Leurdeanu întră; cl 
spuse că sa întors de la vânătoare, | 

apă dota Sluibă a nopții sau privezherda luase sfârşit şi 
cele din urmă făclii se stinseră în biserica schitului... Mul- 
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“țimea cătugărițelor se împrăștia în toate părțile pe: le chi- 

Tis lungimea veșmintelor şi lungile rase:ce:se târau pe. 

iarba, înaltă a curților mânăstirii, care. păreă a se. mişcă... 
sub “pasurile unor. fantome, da acestei „scene o față. îio- 

“roasă şi mormântală ; lumini sc văzură aprinse, pe rând în 

“toate odăile, dar peste puțiu se stinseră -toate, şi tăcerea 
şi întunericul rămase singure. Un vânt: rece suflă - despre 

apus 'şi glasul cobitor al unei cucuvae răsună din vreme : 
în vreme în turnul clopotniţei şi se „prelungiă din vale în 

vale;. atunci o luntre, se, deslipi. de cealaltă parte a acului. pă 
se apropiă. fără. .sgomot de. mânăstire, şi un om, din doi 

ce-erau într'însa, se îndreptă spre o chilie aşezată aproape 

„de locul mormintelor. 
În minutul acela starița făcea o revizie de noapte. c | 

„să sc; încredințeze! dacă. s'au „culcat. toate. maicile; „apro- 

 piindu- se de acel loc, i. se “păr că aude vorbind, apoi “văză 

eşind un "Bărbat însoțit de o jună călugăriță; vru să strige, - : 

dar ei o văzură:-o-mână „Puiternică îi astupă, gura Și o 

“târî în silă până la. luntre.. .. 
„Aci, ca să nu poată. chema. autor, o bizară î în Tuntru 

şi hatărîră să o lase pe. celălalt, mal. 

Dar abiă brațul ce-o țincă o lăsă, c ca să: apuce lopata, 

şi ea. văzându- se slobodă, vru să sae pe mal: să cheme aju-" 

-tor. Luntrea pe. nesimţite se depărtase. putin, cleşteul era 

„adânc: ea. căzu în Tăuntru. şi nu se mai. văzi. | 

„A doua zi cra o turburare, deosebită i în mânăstire:  sta- 

, rita şi o călugăriță lipsiau şi nimeni, nu “putea “spune ce 

sau. făcut. Toate, cercetările. rămaseră.: fără ispravă. In 

oraş, “Vornicul. Leurdeanu ! era. foarte. îngriiat pentru iul 

său, care de câteva zile nu 'se ştiă ce.3'a mai făcut. 

Peste câţiva ani după această întâmplare, | o trăsură cu 

cai de: poştă: se, opri puțin în dreptul mânăstirii; în lăun- 

_tru era un bărbat cu-o femee şi o. copilă ca de G.ani. După | 

ce se odihniră puţin: „Să plecăm” mai curând, zise e femeia: n
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aceste l0c. îmi aduce aminte. o întâmplare nenorocită, la 

“ care aş vrea să numai gândesc“. Apoi adaogă, netezind: 

părul cel castaniu al junei. copile: „Cel puţin întâmplarea | 

nea e 0 învățătură care o „scapă de asemenea soartă”. 

| „BISTRIȚA. 

| După o şedere de o zi şi 0 noapte, plecând de la mâ- | 
“ - năstirea Dintr” un-lemn şi vizitând în „treacăt un alt schit - 

"de maici ce se chiamă Surpatele +), sosirăm „pe la ameazi 
la mânăstirea Bistriţa.  - 

Barbu Craiovescu, Banul Craiovei; şi fratele. său, “Vor- 

nicul Pârvu, începură zidirea acestei biserici în timpul 

" domniei lui Mircea. cel rău, la anul 1512. Dar, siliți de cru- 
zimile lui, ei îugiră în. Turcia, şi abiă o putură isprăvi după | 

întoarcerea lor, când cu oştirea adunată de peste Olt go- 

niră pe tiran. Banul Barbu, vrăimaş neîmpăcat al tuturor 

Prinţilor ce se alegeau fără voia lui, goni asemenea şi pe 

Vlad XUII, care se orândulse, domn de Inalta Poartă; dar 

în sfârşit fu. şi el ucis de un. Capiciu Bassa turc, ce ve- 

„nise în. ţară. sub ctivânt ca să-l aşeze pe tron, la anul 
1524. Luând domnia Radu XII, care se află poprit la.Con- 

stantinopol, făcii Ban al Craiovei pe Vornicul Pârvu, îra- 

"tele Barbului, şi după dânsul Moise I îi dete de soţie pe - 
"soră-sa, vrând să aibă mai de aproape puternica familie 

a Pârvuleştilor, care eră groaza mai multor: Prinţi; dar. 

„ rudenia; aceasta nu fu destulă ca să sprijinească pe Moise 

împotriva furtunii, ce cruzimea lui” ridicase asupră-i, şi 

1.” Surpatele se despart de mânăstirea Dinteun leinn numai printr'o 
pârliță. Acest schit, așezat p'un. deal „și ocolit de un crânp, s'a clăditpe” | 
la anul 1591"'dezcătre?Ştefan [1 surdul, frateleJlui” Mihaiu Viteazul'prinţ . 
blând, dar necapabil, şi din marele număr de domnitori neînsemnați, - 
cari: slujesc numai dropt date cronologice, la repedele curs al Fintâm- 
plărilor omenesti.?(Nota autorului).  
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Banul, Pârvu, dimprouută cu Moise, căzură_ în “bătălia, care 
„acesta avu cu Vlad IV, orânduitul diri partea Porții. Amân- 
„doi fraţii Pârvuleşti, cum şi Moise Vodă, sânt îngropaţi 
în biserica Bistriţii. Pârvuleştii sânt şi zugrăviți: în costurn * 

-boeresc, anteriu şi. gubea, meşi cu papuci, şi la cap legă-., 
tură turcească. . i 

- Se vede că .Egumenii! după vremi: ai acestei mânăstiti, - 

mândri de vechimea locuinţii” lor, nau găsit alt mijloc să | . 

- încredinţeze despre aceasta pe: călători, decât lăsând bi-. 
” serica şi împrejurimile ei sâ cază în ruine. -La cea dintâiu | 
vedere mi-am adus aminte de cuvintele - economuilui: dela 

Cozia: „La noi pică, dar la. Bistriţa, plouă“. 'Tot e trist. şi 

dărăpănat înlăuntru, tote vechiu şi: ieînerițit: pe dinafară. 

Îngriiitorul de acum, având un respect deosebit. pentru 

antichităţi, n'a găsit cu cale să se: atingă cu vreo înnoire 

„. nelegiuită de' sfintele chilii; dar pe de altă: parte, urmând 
inţelepciunii omeneşti, a zidit pentru sine, aiară din mâ-- 

năstire, o pereche de casc îndestul de lumeşti, dar minui- 

nate, pentru odihnă. Ceilalţi călugări, supuşi la-.ploaie şi 

la îrig, locuesc în chilii neînvelite şi sufer tot ce trebue 

să sufere cinevă, ca. să se invrednicească a ajunge muce- | 

nic. Nu. sânt de loc la îndoială că în lumea cealaltă vor _- 

fi fericiţi, căci într'aceasta sânt îndestul. de rău... 
După odaia ce ne-o deteră de locuinţă, ne făcurăm 0 în- | 

chipuire jalnică de prânzul ce ni se gătiă, şi astădată nu | 

 furăm înşelaţi. Ca să ne mângâiem hotărîrăm a vizită 
pe pustnicul ce locueşte în munte în susul mânăstirei; un 

„părinte bătrân ne sluji de călăuză. Ne trebui mai mult 'de 
| un ceas până să ajungem, poteca eră strâmtă, inainte şi 

„în dreapta, prăpăstii, - în vale râul ce poartă numele mâ- 

năstirii, împotrivă . stânci .râpoase şi „goale,. şi în stânga 

peştera, în care intrarăm. pe brânci ca într'o vizuină, Cu 

“ toate că înlăuntru e destul. de larpă: Fieştecare dintre noi 

“ţinea. câte o făclie aprinsă, .şi înaintea tuturor mergea bă- 

trânul pustnic ce ne eşise spre intâmpinare.. a 
- .. 
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După ce  înaintarăm câtvă, el : se "opri, şi întinzând. imă- 

nile ne arătă, cu un îel de mândrie, întunecoașa şi umeda 

sa Tocuinţă, şi mulțimea liliecilor, înaripaţilor şăi tovarăşi, 

“care speriaţi de lumină vâjâiau în toate părţile pe la ochii 

"noștri, 
Acest om, fără a îi. mut, s'a supus de sine. la. o tăcere . 

veşnică. Este: câtevă vreme de când: nişte. tâlhari au  în- 
trat. la dânsul, şi socotind. că poate se ailă acum acolo 

averile mânăstirii, cu feluri de cazne l-au silit să: vor- 
“bească; dar toate au fost în zadar. Însfârşit, pierzând nă- 

dejdea de a află ceva, în necazul lor, l-au aruncat în pră- 

pastie. Dar sau ininune, după cum spun. părinţii, sau în- 

tâmplare, după cum ar: zice un necredincios, el rămase 

-- atârnat de un, copaciu. A doua zi îl găsiră în acea poziţie, 

- şi cu multă greutate îl traseră în sus. a 

 Intăuntrul peșterii sânt. două mici altare în i faţa: pră- 

“păstii, al cărora pustnicul e singurul 'sluiitor. Nu' ştiu de 

„ce, până să nu văd pe acel om al muntelui, îmi făceam o 

altă idee de un pustnic. Nu-mi aduc -aminte bine, ca .ce 
"idea îmi făceam;: destul munai că un pustnic mi se păre: X 

o fiinţă care nu seamănă întru nimic cu ceilalţi muritori. 

“un ce nematerial, care se pierde dinaintea ochilor, sau un . - 
* îe] de_sălbatec, „ce ese. din despicătura unei. stânci şi se 

perde. întralta, călare pe un urs îmblânzit de dânsul. 
Îmi “închipuiam că trebue să-l, prindem cu vânătoarea ; . 

dar când îl văzui că-şi pleacă capul . şi salutează, când îl 

Dipăii şi înţelesei că este de carne şi de oase, eră aproape 

„să strig: nu, acesta nu este: pustnicul ! întocmai ca acea 

damă de provincie, care : mergând la Paris Să vază p: 
d-nul Balzac, pe care, după romanţurile lui şi-l închipuiă: 

un şune galben ca lămâia şi elegant: ca crinul, subţire să-l 

tragi prin inel și. slab să cază 'de-o suflare, un ce. delicat, 

care nici. mănâncă nici bea; — apoi, văzând în locu: 
- acestui ideal. un' om gras şi gros, rumen şi: rotund, care 

gustă dimineaţa nu ştiu câte biftecuri, a Zis în uimirea.sa: 

"Nu, acesta nu poate să fie Balzac”. 

  

 



Coborându-ne - dela . peşteră, însoţiţi de huetul Bistriţei | 
ce curge în vale; luarăm o potecă ce duce la Arnota; mică 

Diserică spre, miază-noapte, așezată la o: înălţime de două 

„ori mai sus decât peştera. Deşi Arnota se 'vede din curtea 

mânăstirii, dar îndată ce începi a sui, desimea pădurii. şi 

înălțimea vechilor. stejari îţi: astupă' vederea. Nimic nu-ţi 

spune că te-ai apropiat: “decât lătratul câinilor ce: te pre- 

simt. şi vestesc părinţilor. că le vine o vizită. DE a 

„Ne mirarăm de iuţeala cu care suiă: “călugărul nostru, 

căr: uia mulţimea - anilor trebuia să-i îi slăbit puterile, . dar 

| care nu se arătă nicidecum. obosit, în vreme ce noi- avu- 

răm trebuință să ne odihnim în multe. rânduri; iată, ce . 

e deprinderea. | a 

"Pe 'muchea dealului, afară. de zidurile Arnotei, este un 

îoişor de lemn, păreţii căruia sint acoperiţi cu numele fie- 

cărui vizitator credincios,. care a avut răbdare să se suie 

acolo. Între alte nume citirăm pe'al unei “dame cunoscute 

şi un îel de aforism scris de aceeaşi mână împotriva: “bă- 

trâuelor cochete, care se joacă cu liniştea familiilor şi-şi - 

îac O proprietate din bărbaţii altora; lucru ce -ne făcă să 

credem că: domnia- ei se află atunci în minute de jaluzie 

"si că avea să se plângă: de vreo necredinţă casnică. , | 

“Din acel foişor. vederea, se întinde în depărtăre. peste 

riuniţi şi câmpii, până aproape de Râmnic. În dreapta mai 

-jos este peştera pustnicului, şi în vale Bistriţa. Mare tre- 

buc să fi îost anevoința cu care 'se făceau aceste zidiri 

- la-astiel de înălțimi; dar se vede. că greutatea biruită eră. 

unul din meritele relizioase. ale vremilor de atunci. Apoi, 

aceste mânăstiri pe înălțimea munților erau ca: nişte ce- 

- tăţi cari siujiau de azil libertăţii la împrejurări grele. 

“ rei călugări alcătuesc toată populaţia. Arnotei. Această - 

biserică are un venit de 100.000 ei și cu toate acestea, nu 

„ştiu din a cui pricină,- călugării sânt siliţi să cerşetorească - 

- prin s sate pentru ținerea vieţii lor şi a candelii. care arde n ne-" 

- 
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încetat la mormântul Domnului Mateiu Basarab, mormânt 
“frumos, care - despăgubeşte cu mulţumire pe: călător de 
„osteneala ce-şi dă ca să-l viziteze. 

Acest monument este de marmură albă, ridicat de. pă- 
“mânt ca de patru palme şi lung.ca de patru picioare.. Pe: 
dânsul este săpat în relief armura Prințului. şi a dări 

“tunuri şi steaguri. 
Am zăbovit mai :multe. ceasuri înlăuntrul bisericii Şc-. 

zând pe piatra: mormântului - şi vorbind “de virtuțile unii 
Prinţ-cu inima nobilă, care ştiind a birui, a preferat tot- 
deauna bunurile 'păcii; care destoinic a dobândi numele . 

„de concherant, a ales pe acela de legiuitor ş i civilizator 
al naţiei sale. Generos către vrăjmaşii săi şi drept către 
toți, poate să zică: cuivă că el n'a făcut altă. greşală, de. 
cât aceea de a trăi prea mult. Bătrânețele lui. l-au făcut 

„să cadă sub iniluenţa unor miniştri necinstiţi şi nevred- 
nici, care. i-au întunecat. gloria. şi i-au amărit. cele din N 
urmă zile ale vieţii, 

Di Bătrânul Prinţ: este zugrăvit în biserică | în “faţa mor- 
_mântului; el poartă: anteriu cu îlori, maloteă îmblănită cu 
Tăs, şi coroană. Statura lui este înaltă, „părul alb şi chipul 
bărbătesc. 7 

După ce văzurăm 'cu i -deamăruritul: tot. ce Arnota: aveâ-. 
ă de văzut, ne 'întoarserăm . la. mânăstire, unde. sosiră în 
lipsa noastră: şi alţi vizitatori, O. copiliță ca :de trei ani, 
vesclă și. frumoasă, se jucă:'pe iarbă. Întrebând de nu- 
mele călătorilor, atlarăm că este un boier craiovean ' cu 

„familia sa, ” . 
Înaintea. bogatului coşciug | în care odihnesc moaştele 

„Sctului Grigorie Decapolitul, văzui o femec. îngenunchiată, 
care. păreă -a se rugă cu fierbințeală: lângă. dânsa eră 
altă tânără, ce se păreă : că mare, să supere pe sfânt cu 

„nicio rugăciune: C ând, femeea Cea intâiu î îşi. întoarse ca- 
„Pul, văzui nişte. trăsuri cari: îmi aduceau aminte de-o per-. . 
Soană ce am. cunosciut- -0 altădată. Dar Vechea mea Gunoş-  
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„tinţă avea un chip. insuilețit de colorile dimineţii, ochi 
plini de îoc şi de vioiciune şi un ce zâmbitor în: toate miş- 
cările; aceasta dimpotrivă avea suferința: şi gălbeneala pe 
Chip, ochii. stinşi şi fără expresie. şi un ce dureros în toată . . 
fiinţa. Ea se uită. la noi, apoi şopti un ce tovarăşei sale; 
apoi, după ce eșirăm din“ biserică, îmi'dete cunoştinţă. 

„Sânt sigură, zise, că nu mă mai cunoşti; dar nu pot 
„să mă mir, căci ştiu' bine cât m'am schimbat“. NEIL 

Se poate: înțelege” uimirea mea, când 'mă încredinţai că 

este aceeaşi persoană, pe care cu, trei ani mai înainte o 

văzusem! tânără şi frumoasă. Îmi: "adusei aminte de cu-' : 

vintele. proorocului: „O suilare “trecă: şi iloarea' căză, şi 

„Pământul ce o-puriă 'nu.o va mai cunoaşte“. Trei ani au 

„est destul ca'să puie -o deosebire grozavă între fata de, 
“atunci şi între femeea' de acum. . . - 

Dar multe sânt durerile Omului, şi “adânci Şi amare 'su- 

îcrinţele inimii.. Schimbarea adusă de vreme: ste 'o. lege" 

a: naturii, ce-şi urmează cursul fără să aibă în sine nimic”: 

sfâşietor, căci îşi. găseşte un fel de mângâiere în soarta . . 
obştească, dar acea pricinuită 'de suferințele - morale - e 

tristă ca. moartea și apasă sufletul cu un. sentiment du- 

eros. 
_ Când te preumbli seara pe.0 > livede Vestedă, şi vezi co- ” 

pacii descărcaţi de podoaba lor, şi. îrunzele galbene risi- 

pite de vânturi în adâncimea văilor, vederea aceasta „deş-.. 

teaptă în suflet idei melancolice, îără amărăciune, o reverie * 

nedesluşită, şi te gândeşti, pate, la iârna vieţii. Dar când 
primăvara o vijelie neaşteptată- ruinează: parterul, şi zam- 

bilele -veştejite acoper pământul, de ai avut vre-un fiu. 

pe care l-ai pierdut încă în leagăn, vre un irate sau pric- 

ten, sau, ori ce: fiinţă iubită, care te-a lăsat fără vreme, 
găseşti o asemănare tristă între viaţa lor cu a acelor plante, 

şi zici că așă pierc,. aşă'se trece tot ce.e' bun: şi îrumos 

în lumea aceasta! 
„În , puina + vreme cât mai : zibonirărm la Bistriţa, călu-
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gării ne spuseră “multe despre ticăloşia lor şi : obiceiurile - 
aristocratice ale părintelui Egumen. Norocire: că noi vVe- - 

niserăm. în trăsură cu patru cai, un surugiu care strigă de-ţi 

-.. lua auzul, şi cu doi dorobanţi ce-i eram datori prieteneş- 
tei ingrijiri a ocârmuitorului acelui jude; altfel am îi fost. 
în primejdie să rămânem afară din, mânăstire, după Cum 

se: urmează Cu alţi păcătoşi, care vin pe jos şi fără suită. 

După unu: adevăr trivial, înaintea lui Dumnezeu sântein 

„toţi de o potrivă, şi în locașul lui nu este mic.sau mare; ! - 

dar unii din următorii Apostolilor, uitând adevărui: acesta. 
şi cercetând cu scumpătate. distincţiile - societăţi, te pri- -. 

mesc bine, dacă vei ii boier, şi încă boier mare; mai pu-.. 
ţin bine, dacă vei îi negustor,. iar de: vei îi țăran, te poi- . 

„tesc afară. - 
Apoi se plâng .că stăpânirea. îi nedreptăţeşte, mând' Ko) 

parte. din. veniturile mânăstireşti pentiu: trebuinţele“ Sta- 

iului.” Stăpânirea: le-a lăsat îndestul ca să trăiască după 

cuviinţă, şi încă să îacă şi cevă bunătăţi. Să ne arate dar 

bunătăţile, care le îac, sau care le-au făcut, chiar până: 

să nu le ia aceste venituri; să ne arate fetele sărace pe care 

le-au ajutat; „copiii. săraci pe care i-au pus în şcoale; spi- 

talele pe care: le-au înterneiat ! să ni le arate acestea, şi 

atunci vom. zice că trebue nu numai să, li 'se lase venitu- 

rile, dar încă să li se mai adaoge. - | 

* Cei dintâi călugări, cărora li s'a încrcdințat direcţia 

mânăstirilor, “au arătat vrednici de. sarcina “lor şi-au îm- 

plinit în cuget curat dorinţa îundatorilor ; dar alţii mai 

târziu, molipsindu-se de patimile şi vanităţile cari muu- 

„cesc scoietatea, au vrut:să adune comori Şi să înoate în 

aur. Duninezeescul jiu al Mariei eră sărac şi smerit, iar 

oamenii care au făcut jurământ de sărăcie şi de smerenie 

"Sau întrecut la bogății și au preumblat truiia lor în mij- 
locul obştei. Ştiu că sânt la aceasta excepţii vrednice de : 

cinste; dar aş dori să fie încă mai multe, pentru interesul 
unei credinţe care slăbeşte din zi în zi, care nu s'a în-  
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tins atât decât. prin morala sa cea desăvârşită,. prin --ab: - 
negaţie şi iubire de 'omenire şi al căreia: întemeetor zicea . . 

„ucenicilor săi: „Cel dintâiu dintre voi'să ie,cel din urmă. . 

| POLOVRAGI. | 
Cu toatd-că mânăstirea . Polovracilor. nu, este din.cele : 

însemnate. ale micei. Valahii, dâr poziţia ei.şi frumoasa -. 

peşteră de stalactiţi ce se aîlă acolo o fac vrednică de." 

băgare de 'seamă. Ea este aşezată pe: o. întinsă câmpie, 

între două stânci, care încep două şiruri de munţi şi'ale | 

cărora coaste. cenuşii şi vulcanice se văd de departe; . 

între ele în vale curge râul Olteţul, .care printr'un. îel de E 

urlet. sălbatic, dovedeşte 'rudenia. ce are'cu Oltul. Bise-: . 

rica este pe malul din dreapta, are. curţi şi zid şi vreo . 

5—-6 chilii, care slujesc de locuinţă unui gros arendaş. Nici .. : 

wi călugăr nu se află acolo,-afară de; preotul orânduit 

pentru slujba. bisericii. a 

Această: mică mânăstire s'a fondat pe:lă anul, 1640 de 

iupan Dauciu Pârâeanu şi Stan Marele, Postelnic.  . ..: 

Aceşti boieri erau din numărul acelor ce se ridicaseră 

asupra lui Leon 1 sub comanda Agăi Matei Basarab . No- 

rociţi îi bătălia dela satul Uneurenii, ei se biruiră la Per: | 

siceni, şi îşi găsiră 'scăparea în mânăstirea Tismanei, de. - 

unde fugiră în Transilvania. Apoi, pe la ânul 1633, se în- 

toarseră cu şeful “lor, care era chemat, de. dorința „0bş- 

“ tească, şi cinstiţi de dânsul cu posturi mari, luară 0 mare, 

“parte la biruinţa. lui Radu XI şi asupra lui Vasile Arnău- - 

tul, Domnul Moldovei”)... A 

  

1) Leon 1 a domnit între 1629-1632. Mateiu Basarab s'a urcat pe 

tron îni Iulie 632. Alexandrescu. pune aproximativ „pe la 1633. 

2) Vasile Arnăutul adică” Vasile Lupu, care a domnit. în Moldova în- 

„tre 1634—1653:  .
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Puţină vreme ne :trebui- ca să ne: îndestulăm de vederea 
bisericii: lucrul cel mai insemnat ce găsirăm într'însa în un | 
"mormânt, pe piatra căruia 'este săpată: o: ghirlandă, în ea 
o mână care ţine o 
Scorei“, | . i 

* După cercetările ce făcurăm în vechile hârtii ale mâ- 
-năstirii, aflarăm că acest Scorei trăiă pe la anul 1690; Că 
eră îiul unui cioban. şi în copilăria sa 'păziă oile părin- 
teşti, în poalele muntelui Vâlcan, ide 'se află şi. astăzi 
Stâna familiei sale,-ocupată de ciobani din acelaşi neam "), 

„La anul:1657, când Serban [i se: gătiă, prin. alianţa: sa cu 
loan şi Petru "Țar al. Rusiei, a scutră. jugul “Turcilor, şi a- 
dună pe taină oștirea .în. munţii de peste Olt, —. tânărul 
Scorei. intră ca „voluntar. în slujba lui Şerban şi. ajunse 
prin destoinicia sa la rangul de căpitan.. Despre aceasta 
putem îi înşine chezași, căci am petrecut o noapte in stâna 
familiei lui: Scorei şi am .băut acolo cel. mai dulce: lapte.. 

»" Cea dintâi. grije, după sosirea 'noâstră acolo, ne îu să 
vizităm peştera 'de stalactiţi, ce este într'una din stâncile 

__de care am vorbiţ. :Eşind din. curtea. bisericii pe 0 por- 
„tiţă spre miază-noapte,- apucarăm -pe malul Oltețului pe 
sub stânca din dreapta. Acum trebui, după o expresie ţă-! 

- rănească, să ne luăm inima în: dinţi, căci poteca era râ- 
poasă şi aşternută - cu. pietriş, care la: cea-mai mică miş- 
care se porniă în prăpastie. Aci un pas greşit sfârşeşte o 
viaţă. Ne ţineam dar cu multă greutate de colţurile pie- 

„trelor şi chemarm în ajutor pe sfinţii. călătorilor. In sfârşit - 
„Sosirăm la intrarea - peșterii; acolo. aprinserăm. făcliile și 
intrarăm, : o. | 

La, cele dintâi pasuri noi ne oprirăm. Ni se pără că ne. 
aflăm întruna din acele cetăţi încântate, ce le-a inventat 
imaginaţia zâmbitoare a poeţilor. Arabi. Ne văzurăm oco- 

„liţi de o mulţime de figuri de pietre, care, la lumina fă- 

  

1) Muntele Vâlcan în jud. Gorj. 
4 

sabie şi dedesubt: cuvintele: „Andrei. - 
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cliilor, luau o formă de îiguri omcueşti. Ici SC vedea un grup 

"de copii, ce păreau a se îndeletnici la lucrările vârstei lor; 

mai încolo alte fiinţe, care se împărtăşiă de om şi de hiare, 

“auni sau Silvani, care se ascund după o coloană pirami- 

dală. Inaintezi, şi aceleași figuri parcă au trecut înainte ca 

să te aştepte; unele îţi râd, altele cu un aer misterios îţi: 

fac semn de tăcere. Intrun colț la întuneric se văd două 

chipuri sălbatice ca' doi tâlhari,- care, cu armele gata, aş- - 

tept pe trecător. Impotrivă, contrastând cu această scenă, 

o despărțire formează .un alcov; o femee se arată în fund 

şi priveşte prin dantelele unei: perdeli ce se coboară din 

_ bolta stâncei, în îndoituri .graţioase; la un loc bolta . se 

“pleacă; încât abia te strecori de cealaltă parte; apoi iar se 

ridică, apoi se. întinde şi se lărgeşte, formând o a doua 

„peşteră, şi-desfășurând o nouă privelişte. : | 

Aci nu simţi nici umezeala. acea pătrunzătoare, “nici « ae- 

rul greu, câre-te apasă în peştera: pustnicului ;: o răcoare - 

- dulce te însoţeşte, pieptul răsuilă mulţumit; o uimire plă- - 

“cută rătăceşte vederea. Varietâtea boltelor. gotice, albeaţa. 

şi luciul parchetulii, nenumăratele . statue cari te încon- 

jur, grozave sau blânde, posomorâte sau. zâmbitoare. după 

. cum le priveşti de aproape sau de. departe, la lumină sau 

întuneric, — toate îţi coprind cu putere simţirile, şi omul 

cel mai fără iluzii se crede transportat într'o altă lume. i 

Casă lăsăm un suvenir de vizita noastră, ne scriserăm 

numele pe o coloană,.care Juciă de mii de stelițe, ca ace- | 

lea ce licuresc dimineaţa pe un mal -de zăpadă. Dar pică- - 

tura muntelui, adăogând: piatră peste piatră, de va şterge 

cu încetul acele nume, sau. de vor mai rămâne câteva li- . 

tere -până când-un alt călător. va trec 

fi pentru dânsul,_ca acele simboluri nedesluşite” înscrise pe 

monumentele unui norod. necunioscut ce nu mai. trăeşte. 

4. 

e.pe acolo, ele vor. :
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a a TISMANĂ, | 

| “Tată cea mai veche şi mai  miăreaţă din toate mânăstirile 
de peste Oit. Incepută de Radu ÎI Basarab, la: 1366, ea: se 

săvârşi de fiul! său. Dan, şi mult mai târziu se prefăci de 
Ne eatoe “Băsarab *), în semn de recunoştinţă că şi-a găsit . 
acolo scăparea, când se află gonit de Radu cel măre, pen- 
tru găzduirea ce dedeă S- tului Nifon. Dar prietenul unui 
sfânt, religiosul şi blândul Neagoe, | maveă .trebuinţă. de 
această nenorocire ca să înoviască biserica. Ori cum va îi, 

cl a stat unul dintre prinții cei mai buni; dar virtuțile lui 
au pierit cu dânsul şi n'au adus nici un bine statornic la 

“naţia în care au strălucit. Atât este de adevărat că cali: 
tăţile personale nu pot aduce nici un folos temeinic, când 
toate lucrările se întemeiază pe voinţă, iar. nu pe legi. 
„Când Marcu Aureliu . muri, zice Satobrian 2), Romanii 

„se readânciră, î în relele năravuri cu o astiel de întocarc, 
În cât i-ar fi luat: cinevă de oameni, cari şi-au dobândit 

„de curând libertate; ei însă nu scăpaseră decât de Vir- 
„tuţile celor din 'urmă 'stăpânitori“. . 
"Ca să zidească “Tismana, Radu I[ avi trebuință: să Te- 
„teze. o parte din munte. Aşezată la o înălţime ca de 100 
picioare; apărată î în îață deo măreaţă stâncă, ce: se pleacă 
de asupră- i ocolită de: ziduri vechi cari se întind pe mar- 
ginea prăpastiei, şi încoronată de turnuri, — “această zi- 
dire privită din vale. seamănă cu unul din acele palaturi din 
veacul: de mijloc, una din acele cetăţi feudale, din care 
baronii şi cavalerii întruntau . puterea. absolută, absoluţi « ei 
înşişi în proprietăţile. lor. 
În stânca de care pomenirăm şi' care s6: 5 înalţă î îngrozi- - 

toare. la: Spatele . zidurilor, este o. mâncătură adâncă, un 
fel de peşteră, din care ese un. izvor, ce trece pe sub pă- 

  

1) Neagoe Basarab a domnit îâtre 1513 — 1521, 
PăSatobrian pentru Chateaubriand, 

4
 

 



+ văzurăm viind către noi un 

2 

mânt, prin curtea mânăstirii, se aruncă “din înălțime ca .un.. 

torent, şi, împreunândui-se 'cu râul : Tismanei, ce curge în 

vale, formează împreună o gârliţă, ce şerpueşte între. două 

şiruri de. munţi şi-se pierde. în depărtare.. 'Tot. în aceeaşi 

stâncă, de-asupra peşterii la o înălțime ca de 30 picioare, 

este'o vizuină adâncă, Ghilie nemuritoare a Sfântului. Ni- 

codim, care se află egumen al Tismanei. Călugării şi lo- 

cuitorii de prin prejur. vorbesc multe despre minunile ace-. : 

lui sfânt; şi negreşit trebue să îi făcut, de vreme ce puteă 

să locuiască” aşa 'de sus, pe:un perete de piatră," fără 'să 

aibă aripi. a i a a 

Un singur căligăr, un tânăr. îrate; s'a deprins să se sue 

acolo. L-am.văzut înşine agățându:se de perete cu un- 

ghiile ca o pisică sălbatică, intrând în chilie şi scoțând: ce- 

nuşă. din vatra sfântului.. Ceilalţi călugări, mai: înţelepţi 

_şi mai puţin iubitori: de gloria cerească, se”. mărginesc a 

“cinsti pe sfântul: în biserică, unde îşi.are coșciugul; căci 

“ trupul s'a făcut nevăzut într'o' noapte, după ce o vedenie. 

amenințătoare a: îndatorat: pe. Egumen să:: taie degetul . 

sfântului, ca' să .rămâie: drept suvenir:biseticii. 

__“Aci se păstrează asemenea: crucea de fier: a: stântului, . 

haina cu care a trecut:prin foc, şi-un -patrahir' de o.stofă 

bogată. ce se-zice a ţi. dăruit: de . Mateiaş “Gorvin, Regele - 

Ungariei. OC ti A ae 3 

În această mânăstire se adunau: la- 1820 vitejii: panduri 

ai Mehedinţului 'sub steagul. lui: Tudor Vladimirescu, om 

mărginit şi crud, dar:a căruia întreprindere înaintă. cu. un 

pas libertatea politică, după: cum se urmează:-pretutinde-- 

mea, unde oamenii: sânt siliţi a intră vremelniceşte în în- 

dependența naturală; supuindu:se pe urmă. la legi, :ei pas- 

irează totdeauna pomenirea” slobozeniei lor. - LL 

-- În vreme când ne îndeletniciam a vizită biserica ŞI prl- , 

viam toate amăruntele cu acel interes ce-l deşteaptă un 

monument istoric, de care multă. “vreme. ai auzit vorbind. | 

pătrân, de talie scurt; cu 

Gr, Aloxanărescu—iPoezii 
- | N,
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ochii cufundați :în cap, .dar. vii și vorbitori. EL ne spuse, 

"că este fiu al împăratului Americii; ne. arătă câteva. de- 
coraţii.de hârtie şi ne întrebă ce face împăratul Nicolae, 
de a răspuns la scrisorile ce i s'au. adresat de dânsul.şi. 

de are de gând.să declare răsboiu. Îi răspunserăm. că toate 

merg. bine, şi. împăratul, se închină cu plecăciune, şi-l ru- 

garăm să. ne spuie de când. este fiu de împărat. — „Din. 

Vremea lui Capudistria, ne răspunse; la “moartea: lui mă: 

aflam în. biserică, şi toată Grecia s'a sculat să mă puie pe 
:tron, dar n'am primit“. Acest: nebun este unul din cei mai - 

fericiţi ce am văzut vreodată: el “ţine o corespondenţă: 

- ideală - cu toţi .suveranii “Europei; care tu să. POrnească. 

- Curând un răsboiu „obstese pentru drepturile, lui. 

îndemnați de bunii părinţi, noi. plecarăm să vizită un 

metoh al' mânăstirii zidit pe munte spre miază-noapte, 
la o înălţime deosebită. EI este făcut de Sfântul Nicodim, 
„şi atât de mic, încât -abiă cinci sau şease oameni pot în-.. 

“"căpeă într "însul. Părinţii de acolo. ne -spuseră că în su- 

sul acestei zidiri, la o depărtâre ca de trei ore, pe. creşte- 

“tul cel mai înalt al muntelui, este o altă: biserică făcută 

de acelaș sfânt, care slujiă în aceeaşi zi la câtești trele bi- 

serici; întreprindere cam anevoie, şi:pot zice peste putinţă, 
- pentru un om care nu ar îi sfânt. _ 

Cu toată râvyna ce aveam. a nu trece nimic cu , vederea, 
dar astădată vremea, sau mai bine curajul ne lipsi, și-ne 

întoarserăm iarăși la mânăstire, unde ne odihnirăm puţin .. 
- în foişorul ce dă asupra prăpastiei în faţa drumului. -. 
„Seara începuse a da obiectelor o coloare fantastică, dar 
. în. faţa noastră, spre__răsărit,.o lumină roşatică vestiă 

* apropierea lunti; _pest€ Dnţin-o-văziirăra licurind ca o stea 
Pta geo) . . 

|. depărtată, ca 0 făclie care se aprinse în deasa întunecime 

a copacilor ce acoper muntele. Apoi un glob rubinos se 
:văzit legănându-se printre înuirizele desfăcute de vânt: și în- 

nălțându- -se. putin, artincă: o. rază. piezişe, pe rămășițele   a |  
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unei zidiri ce se vede pe coastă; apoi deodată, arătân- 
du-se deasupra .stejarilor celor mai înalţi,- ca pe un pe- 
destal de verdeață, luinină peştera siântului, turnurile. mâ- 
năstirii, potecile tainice. şi stâncile din faţă; în vreme ce 

-o parte a pădurii, rămasă în umbră, făcea să se audă un 

uet îioros,- asemenea cu zbieretul + depărtat “al -hiarelor 

'sălbatice.. 

Am văzut de. multe ori răsărind şi apuiad . lana, dar 

niciodată acea privelişte nu mi-a făcut atâta impresie. Tă- 

cerea acestei cetăţi, unde răsună odată zgomotul armelor, 

întinderea pustiului,. singurateca lună” ce se înalță melan- 

colică pe câmpiile cerului, mi se păreă-a înnotă în at- : _ 

mosieră, ca un: fanal aruncat. pe nemărginirea oceanului ; 

- toate umpleau inima de. melancolie şi deştepta ideea unei 

vieți petrecute în singurătate în sânul naturii, 

Pe la:.miezul nopţii 'plecarăm dela Tismana, fără a ne. 

lua ziua bună dela părinţi, care gustă în ceasul acela dul. . 

ceţile somanlui, şi îdreptarăm calea. noastră spre turnui 

lui Sever,
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. copoiul (No. 91). | 

86. (Nvembrie) Ursul şi vulpea (No. 
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1040-—1866 - 

112. Contra lui Eliade (No. 110). 

„1370 

Majestății Sale Victor Limanul 

(No, 112). | 
i 1851 

114. Afajestății Sale Carol 1 (No. 113) 

115. Majestății Sale Carol 1 (No. 114). 
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