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„Din tâte garanţiile politice ale libertăţii, cea mai energică si rial sigură 
este libertatea pressei si a ziarelor. Pressa este farulă poporelor moderne. A suprima pressa, este a suprima tote Hbertăţile.i : 

- . M. Să. Laboulaye. 

           



PREFAGA 

Restricţiunile făcute libertăţii pressei de D-nii revi- 

sionisti din Senati, în şedinţa dela 1 Aprilie corentii, 

m'ai decis u publica satirele din acestă collecţiune, 

cari ai circulat anonime şi manuscrise (afară de câte- 

va, tipărite sei lithografiate) în timpii când cugetarea 

“era pusă sub controlulii C-nsuret sai al Avertismentelor. 

În lipsă de libertate a pressei, conştiinţa publică se 

vedea silită aşi manifesta, opiniunea, în modă clandes- 

tină, contra actelor arbitrare, scandalâse sai: perfide ale 

oamenilor publică; critica atunci, sub formă de satiră, 
se respindea repede în publici prin manuscrise. 

Cazanulii, ca să nu facă splosiune, are nevoe de 

supapă sati de resufiătâre ; libertatea pressei este su- 
„papa conştiinţei publice într'o societate bine organisată. 

Cine nu'și adduce aminte de efectulii ce a produs în 
publici, înainte de 48, Măceşulu şi Florile, şi satira, lui 
Duhamel, ambe de Eliade ? iar după 48, Blestemul Ro- 
mâniei 1) şi Oda la Halcinsti 3), prima, de subscrisulii, 
gaduoa de fabulistulii Alexanărescu, una contra, lui 
Nicolae Pavlovici, alta contra cellui mai pocitii şi crudă 
proconsulă al acellui Czar în Principate ? Scriitorii din 
generaţiunea actuală, cari profită fără piedică de bine- 
facerile libertăţii pressei, nu'şi potii face o idee de suf. 
ferința morală a scriitorilor „din timpii de tristă me- 
morie ai Censurei. e 

  

1) Vegi opera Esilulă mei la Snagov. 
2) Tipărită, fără nume proprii, in ultima ediţiune de poesii 

a D-lui Gr. Alexandrescu.  



“Eată duoă esemple: 
Poetul Creţânu a tipărit la 1855 prima sa colecţiune 

de poesii, sub titlul Melodă întime; aruncând ochii 

p'acelle poesii, vedem că Censura a ştersii vorbele i- 

bertate, dreptate, neatirnare, tiranie, sclavie, ori-unde 

le-a întâlnit 0, chiar şi în poesiile unde se trateză su- 

bieote din alte ţărri 2). 

Versurile puntate din Melodiile intime atestă, forfeca 
Censurei, care une-ori împingea escesul de zeli pînă 

la ridicoli ; ast-fel, de esemplu, la pag. 14, Censura a 

şters vorbele următore: | 

» Vizirul cu trei tuiuri.“ 

La pag. 189, se vădu şterse şâse versuri, între care 
şi acestea: 

„Când viaţa se duce, când vădu pe streini, 

„Domnind în cetatea cu mari suveniri 5).“ 

* Stirbei, recunoscăţorii guvernului austriacă, celii re- 
sțabilisge pe tronii la 1854, credea că îndatoreză prin 

asemenea plătitudine. - 
La pagina 191, Censura a stersu aceste versuri 

„Căci cetatea aurată *) 

„Geme'?n ghiare de ţirani. 
" „Libertatea e pe mare, 
„lar sclavia. pre pămint.“ 

“În fine, la pagina 197, Censura a şters următorulii 
„Versii, cu totulu inofensivii : 

„Gâna viele feţe voescii să/l 'ngrâpe. * » 
„Ce? Unu ani care mâre în.cânturi de balhi“. 

Ne oprim aci în ce privesce poesiile D-lui G. Creţenu. 
  

  

W Pag. 16, 145, 182, 183, 191, 200, 206. 
2) O n6pte la Veneţia, pag. 188—206. 
5) Adică în Veneţia, pag. 190. 
4) Veneţia. 

p
e
 

  
c
e
 

a 
a



  

Viu la Arpa română, collecţiune de alegorii, fabule 

şi ballade, de subscrisul, tipărite la 1852. 

Censura lui Stirbei le-a mutilat în modă barbară 5. 

Fiind-că lectorulii n'are pote sub ochi broşura ară- 

tată în nottă, vom reproduce după dinsa câte-va ver- 

suri forfecate de Censura lui Stirbei. 

Din poesia Ruga poetului ?), pag. 9, s'a şters aceste 

" duo& versuri: 

„Amară e pâinea ori-cărui spioni, 

„Şi spinoşii e sceptruli unui tirani Domnii!“ 

Din poesia Costumulii naţionali, s'a, şters acestă 

strofă : 

„Lrăi-voiu ei, o Dâmne, ca să mai vădu aicea 

„Yre-un Mihai, vrun Radu, vr'un Ţepeş sai vr'un Mircea, 

„Sacrificând viaţa pentru patria lor? - 

„A! 6tă Curcubeul peste Carpâţi se'naiţă : 

„E semnul libertăţii, e semuul de viaţă, 
„Ce-anunţă României un splendid viitori.“ 

Din poesia, Femeea sublimă (alusiune la România) Cen- 

sura "mi-a sters data, 1821 (pag. 48, nota), lăsând însă 

data 1848. 

Din poesia Consolare la, femeea sublimă, Censura a 

şters strofa următâre : 

„Răbdare ! Omenirea, e 'n ora învierii ; 
„Puțin, şi Veritatea pe troni se va urca; 

„Puțin încă, şi 'ne6tă imperiului durerii ; 

„Atunci nici tu, femee, nu vei mai suspina!“ 

Din poesia Fallanga, pag. 60, s'a şters aceste versuri : 

„Lasă, bunicuţo, că/mă faci et mare; 
„Vei vedea atuncea, la cinci-qeci de ani, 

„Cum o să dai dreptului cellui ce îl are, 

„Şi cum o să apări pe bietuli ţărani; 

  

1) Vegi brosura „Esplicarea allegoriilor din Arpa Română, şi 

passagele şterse de Censură, 1859.“ 

2) Vedi Arpa Română pentru mai bună înţelegere.



„lar pe ăi Ciocoi, 

„Scorpil şi strigoi, 
„Cum o săi jupoii.. 

„Ca pe nisce oi.“ 1). 

Tot din acea poesie, pag. 70, Censura a şters urmă- 
torea strofă : 

„Credâm ei atuncea, o sântă Dreptate, 
„Cor.să vie-o dată nisce timpi iubiţi 
„Să suferi esilulă pentru veritate, . 
„Apărănd tribunii cei nedreptăţiţi ?* - 

- În fine, din poesia, Suvenirea locului natal, pag. 99” 
sa şters strofa acâsta : 

„Astfel al mei suflet într'acest tristi loci i) 
„Incet se consumă de unii dori de foci: 
„Dorul ţărrei melle unde suni născut; 
„Ast-fel al mei sufletă, în astă 'nchis6re; 
„Geme, lipsă d'aeri, lipsă de recdre: 
„Aerului de munte. care 1n'a „crescut !* 

Ne oprim aci. 
— Ei bine? va dice lectorulă, atunci guverna Rus- 

sia. Domnii regulamentari eraii la ordinile Consolilor - 
vuşi ; gapoi licenţa pressei de aqi pâte fi ea tolerată ? 

— Respundem: 
Dar Gre sub Vodă Alecu Ghica din Muntenia, şi sub 

Vodă Grigorie Ghica din Moldova, nu tot Russia, dom- 
nea în Principate prin consolii sti? Nu dre sub Alecu 
Ghica, Eliad a pălmuit în publici pe Censoru! Picolu ? 
Nu re sub Grig. Ghica sa tipărit cronica lui Şincai ? 

Dar ce va dice lectorulii când va afla că o operă, 
istorică, trecută prin censură, u fost secuestrată de 
Vodă Stirbei? E vorba de Istoria Câmpulungului, par- 
tea I, tipărită la 1854, de subserisul 5, 

Sa 
1) Aceste patru versuri meritaii a fi şterse. 
2) Snagovulii. Vedi opera, Fsilul meă la Snagovi. 
3) Vegi articolulu meu Legea sub Vodă Stirbei, publicată Reforma D. Valentinânu, No. 10 din 1859. - 
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Dar aci lectorul îmi pote astupa gura cu actului ar- 
bitrar al D-lui Cogălnicâenu de la 1869. 

Este de notorietate publică (şi la trebuinţă, o putem 
proba cu acte) că diaruli Adunarea. naţională a fost 

patronată de D. Cogălnicânu ; ei bine! am începuţ în 

acelui diari unui studii istorică despre administraţia 

lui Stirbei; am publicatii aceli studii, basatiă pe acte 

istorice, de la No. 4 până la No. 38; atunci D. Pascali 

(fost, institutori) redactoruli de paie ali acelei foi, mă 

anunță printr'uni biletă că D. Cogălnicânu a ordonat 
suspendarea publicării acelui studii, având interes a 

menagia pe moştenitorii Prințului Stirbei. Am protestat 

în diarulu Zraian al D-lui Hăjdeu, No. 64 din 1869, 

contra acestui acti arbitraril 
Cât despre licenţa pressei, acesta nu autorisă pe 

D-nii revisionisti a pune botniţă libertăţii pressei; căci 

ea, este singura garanţie a tuturor libertăţilor; supri- 

mată, t6te cele-l-alte sunt ilusorii, cum dice Laboulaye.. 

Licenţa omoră licența. 
Dar 6re numai în timpii de censură a fost la noi cuge- 

tarea sugrumată ? Nu; ci şi în timpulă avertismentelor. 

Dăm ca exemplu suspendarea diarului Curierulă ro- 
mână, la Decembre 1859, pentru o  ghicităre. Ministerul 
I6n Ghica disolvasse Camera, care alessese pe Alecu 

Cuza Domni peste ambele Principate. Eliade a pro: 

testatii atunci în foea sa prin acestă ghicitore : 

„Este o Cămară 

Care se deschide, 

Şi ne Qă afară; 

Şi iarăşi se 'nchide 
Cu aceeaşi cheie; 

Ghici Câmara ce 8? 

A trecut o iamaă, 

A trecut şo' vară; 

Va mai trece o iarnă, 

Şi în primă-vară
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- Va vedea Românulii 
Cine't-e stăpinuli.“ 

Merita 6re acestă, poesie să provoco suspendarea, unui 
„iară ? | ) 

Este de mirare cum tocmai D. Ion Ghica, care sa 
recomandat Românilor prin alegerile libere de la 1867, să suspende un diarii pentru o ghicitâre. Fost-a D-su liberali la 1867 spre a se recomanda Românilor, şa ie căpăta increderea ? Ori passiunile politice întunecă Taţiunea, chiar a unor bărbaţi de Stati ca D. 1. Ghica? Eliad "şi-a r&sbunat prin poesiile 24 Ianuarie 1860, Socrul şi Ginerele, Şi Oămara şi Sorecii, ce figurâză în acestă, colecţiune. 
Aşa dar, în timpii de sugruimare a, cugetării, con- sciința publică se. vede silită a'şi manifesta opinia în mod clandestin ; critica, sub formă, de satiră, se res- pindesce în publici cu repediciunea fulgerului ; şi ScO; puli este ajunsii ; iar efectului este mai mare decât daca, s'ar fi respînâit prin diare; esemplu, satirele din diarele umoristice dela 1859 încoa, cari cele mai multe trecit neluate în semă ; pe când satire ca Măceşulă, și ca Blestemulii Românieă, cari ai circulat manuscrise, ai făcut, mare efectii în timpii când ai apărut, N Ne remâne a dice câte-va, cuvinte despre satirele ce portă titlul Lagherulă de la Septe-nuci, Pliicinta bu- getară, şi 11 Ecbruarie 1866. IE Aceste trei satire anonime s'aii adressat subserisului pe când colaboram la Pressa ; directorul acestei foi a refuzat a le publica; le-am păstrat până adi, când am credut că pot, figura şi ele în acestă colecţiune de satire, 

Terminând, rogii pe cei ce vor fi possedânăd satire de felul celor ce figureză, în acestă collecţiune, a le comu- i 
. > 

. a s 
... 

nica subserisului, spre a se publica în a doua ediţiune. 

1884, Aprilie 10, 
C. D. Ariceseu,



PARODIA POESIEIÎ LUiL ELIAD 

LA RODOLFO ') 

DE IOAN VĂCĂRESCU 

O! Domnule propice, 
Cu joculă de popice, 

Te-ai apucat cu-ardore 

Şi bei mereii licâre, 

Ca ursului învestiti, 

Te-a hotărît Destinulii 
Amar să bei pelinuli ; 

La -nimeni a nu place, 

- Căci forte audace 

Tu ceri să fii vestitii. 

Coconit.balsarnigene, 
Prea mult te umili m pene, / 

Voina ca floricella 

Să nu te-arăţi acella 
Pe care toţi te stim. 

L'attracţia”ţi codace, 

Vrei, ca poetii dibace, 

Nuoul a face anticii, 

Precoce şi pitici, 

Precum noi te numim. 

  
  

1) Vedgi acâstă poesie în Curierul de ambe-sexe. ediţia 1862,— 

periodului IV, -(842—1844) pag. 155.
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Eterno-Creat6re, 
Trimite cu amâre 
Angelul tăă splenâită, 
Curând să scape terra, 
Şi tâtă atmosfera 

D'astfel de românită. 

Şi va 'nflori verdura, 
Fârte frumos Natura, 
Atunci va schintilla. 

Hei! dragul mei vecine, 
Cu tote Sfirşiii bine ; 
Dar ce să facă lui ma2 
Să îl lăsăm să] vîndă , 
Cu icre şi haiva, W. 1848. 

1 

  

RESPUNSUL LUI ELIAD 
LA PARODIA. VĂCĂRESCULUI. 

——— 

CINCI EPIGRAME, ŞI UNA PE D'ASUPRA. 

I. 

Ce'ţi amestici şi pelinulii 
Când vorbesci de mosaicii? 
Ori vrei să te'nspire vinuli, 

Poetaşule pitici ? 

    

Di D Ca operă de spirit, acestă, parodie pote avea meritulii sti ; adevărul însă este în partea lui Eliad, care, prin poesia, la, Rodolfo, a dat semnalul radicalismului în limba, română ; ast- „fel că românismul a învins pînă ?n fine slavonismulti, aj cărui apărători se ficuseră între alţii. şi poetului Văcărescu,. uitând că poetulii e percursorulii progresului în limbă şi în naţiona- litate. 

A 
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II. 

Cumţi-e vorb'aşa te -pârtă, 
Ori vorbesce după portii ; 

Moşuliiţi-a deschis o portă 

Care. n'o s'o vedi nici morti. 

ŢII. 

Îngrozişi bietele Muse, 
Profanatorii de Parnassi, 

Scălâmbână din capi, din buze, 
Scrintitule de Pegas. 

IV. 

Mosajiculii e italici, 
Limbagiul “ţi-e arlechin; 

Nuță simţi titlul papagalici, . 

Picălitule de plin? 

vV. 

Regală porfiră-aurii 

N'o mai cere, Atentop; 1) 

Cere piele de Balaurii, 
Cazacule protopopi. 

VI. - 

Îţi va spune tot vecinulă 
Ce e românesculit Ma; 

Cnutulti numai şi streinulii 
Pe va sătura de Da. ?) 

  

1) Sotariă din timpulu lui Caragea. 

2) Cu-tâtă animositatea între aceşti duoi eminenţi poeţi, Eliad 

a pronunţat. discursul funebru al Văcărescului, în care i face 

mari laude. Vegi supl. diarului Amicul familiei No. 1 din 1863- 

7
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RESPUNSUL LUI ELIAD 

LA CALEMBURULU LUI I. VĂCĂRESCU 1) 

————— 

Tot calemburw'ţi cată, la Iadii; 
Dracii negru însă mă ispitesce; | 
Ferice cella ce'l îmbrincesce, 
Şin veci remâre tot Eliad. 

Dar anevoe e desbinarea 
La cel cen vine s'a trîndăvit ; 
Şi mai urită e resbunarea... 
Merg prea departe, mult am vorbii.  - 

O di de mâine 2), 'voi, mii trecute, 
În cerii v'am martori Şi pre pămintii, 
Timpi, ce-adevăruli tu pe tăcute ! 
Descoperi, spune'ţi ei cine sînt? 

Şi tu, o dise că esci Hristosă, 
Din virful slavei unde te-ai pusii, 
Aruncă'ţă Ochii pucin în Jos ; 
Celle trecute acum S'ai dus. 
Vedi-te bine, esci fericit? 

1) Din vorba Eliad, Văcărescu făcu FI e Iad, 2) Sâmbăta Pascilori. 

   



O ALLEGORIE '). 

de 

PEPOSATULU CĂPITAN DIM. CIOCÂRDIA 

Într'o livede 
Fârte allâsă, 

D'o iarbă verde, 
Fragetă, d6ssă, 

Cu fiori smăltată 
De tot coloruli, 

Unde odată 

Creştea Amorulit, 

Şi totă florea, o poesa, 

Nisce oiţe 

De n6mii merine, 

Forte plăpînde 
Şi forte line, 

Se gilceviră 

Pentru pășune ; 
Căci lăcomiră 

| Mult la Căpşune, 

Unele numai şi abusa. 

Şi ce ficură aste oițe? 

Gu ce s'alese din sfada lor? 

Arseră numai nisce foiţe, 

Căci mai fost scrise cu voea lor; 

Pricind căn elle le sta abusuli, 

  

1) AHusiune la România după mişcarea de la 1848. Autorul 

acestei alegorii a fost unuli din membrii tribunalului ostă- 

sesc cari ai judecat pe Solomon şi Odobescu pentru actul de 

trădare de la 19 Iunie 1848. 

1
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Impusi cu sila şi cu topuzuli; 
Că vor a paşce mai potrivit, 
Şi ca să lege pe ori ce vită 
Să nu mai pască, nutreţuli sfint. 

Între aceste 
Se duse: veste ; 
Urşii aflară, 
Lupii ulmară, 
Și năvăliră 
Unii do parte ; 

- 
Alţii grăbiră | 
Ca să ia parte, 

Şi le călcară draguli pămiîntu. 

Oile-atuncea 
Să spăimântară, 
Altele crucea, 
Drumulii luară ; 
Altele 'n stauliă , 
Sedii mărmurite ; 
Căci de uni Sauli 
Sunt păstorite, 

Îngînfati, mindru, ună trădători, 

Uni cățeli numaj 
REmasse ?n surlă, 
Jelesce turma, 
Shincesce, urlă, 
Şi morti de fome 
Ciusditii. pe: vatră, 
Privind la dramă, 
Miriie, latră, 

:Şi se gîndesce la Creatori. 
Drage Oiţe, mare ve jalea ! 
Asta v'e sorta, să Sufteriţi ! |
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Însă la ceruri drâptă e calea; 
Ridicaţă glasul, că nu periţi. 

1849. 

O ŞARADĂ 
DE ELILAD 

  

Ministru al puterii, lumină, fiii din ceri, 

Româna nesciinţă mă prefăcu în-geră. 

DESLEGAREA ŞARADEI, 

- TOT DR ELLAD 

Lipsitii de ori-ce geniii, de minte, de lumină, 
Ce gloria. paternă, făcu slavă streină, 

Pe acsila în Corbi, 

Pe regele în Craii 

Pe paradisu în rai, 

Romanulti români orbi, 

Născut în slobozie, lipsitii de libertate, 

Ce prefăcu ea încă justiția'n dreptate, 
Şi legile în pravil, religia în lege, 

Şi înima în suffletă, cât nu se mai allege: 

Pe tată în băbacă, părintele. în rudă ; 

Şi care, printr'o sortă protivnică şi crudă, 

Uitata şi costume, ş'originai regală ; 

Şi vrea, şi stăruesce, în pisma, sa fatală, 

Întocmai de'nderătnicii ca Lucifer-Satan, 
Ce vrea să uite Cerulii în pisma'i internală ; 

Acesta, şi nu altulii, acesti cădutu Roman, 

Când? Ce fel? Nu se scie, mă prefăcu îngeră, 

Pe mine, tot ardâre, lumin,amori din cerii.
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Deşteptă-te, Române, şi ai mintea, întregă : 
> 

: . E . N Sunt angelu, iar nu îngeră ; ŞI numele'mi e'n ceri. 
„. E calembur, şaradă ; de sine se deslegă. 

1843. 

  

SATIRE DE PETRACHE ELIAT DI 

No. 1. | 

Dar fi Puică ca Gărdescu 
Înțelleptii şi muncitorii, 
Și Gărdescu ca, şi Puică, 
La icână scriitoră, 
Amînduoi la'naintare 
Decât alţii ântâiă ej 
Ar fi fără îndoială ; 
Căci sunt tineri, curăţei. 

No. 2. 

Piciori de jos de ghindă, 
la uită-te ?n oglindă 
Să vedi urit ce esci; 
Der însă să nu taci ; 
Să spui, ca să ne placi, 
Minciuni să plăsmuesci. 

  

  

1) De fel din Câmpu-lungii, încuseriti cu familia, Bărcănescu ; bărbati fără cultură, insă intelliginte : poetă născut, nu făcut, improrisând cu mare înlesnire; in fine originali; un fel de Piron română. 
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No. 3. 

CAPULIU LUI MIHAI VITEZULU 

către Esgumenulă Palaăda1) 

  

Părinte Palada, 

Tămâe grâpa mea ; 

Căci piatrami cea curată 
Fu astădi sărutată, 

D'unii Draci împelițatii. 

Scii, tată, la morminte 
Că Dracii faci ispite ; 
Să faci Strigoi, Stafie ; 

Fă semni 2) să nu mai vie; 

Să piar'ăl Necurati, : 

No. 4. 

Veniţi de priviţi 

Ochi mari şi sgiiţi 

Căci Măria Sa ?) 
Mare alt ceva, | _ 

No. 5, 

Mâi băete surugii, 

Deşteptă-te, fii mai viu; 

Că'ţă găsi Domna *) cusurii - 

Însă, pentru Dumnedeii, 
Nu sălta, aşa merei, 

Ca şi tovarăşulu tii, 

Că lui Vodă “i pare rău. 

. . . . . . 

  

1) In urma visitării monăstirii Delualui de către Vodă Bibescu: 

la 1845. | 

2) Semnul Crucii. — 3) Bibescu. Ă 

4) A Qoua soţie a lui Bibescu-Vodă,
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No. 6. 

n... şi patru bani! 
Adi aici, mâine 'n Focşani ; 
Şi la noă mă cununi, | 
ME facii Dâmnă d'unii nebunii 1) 

No. 7. 

Scii, Munsiu, ce m'am gîndit ? 
Ca să nu te...... căsnit, 
Să iei cârne şi gutui, 
Ca firesce-o să te'ncui. 

No. 8. 

Daca e așa, 
Ca Reşid Paşa 
Ne scapă de Ruşi, 
Şi Măria Ta 
Nu întârdia 

| A pleca, d'acuşi 2), 

No. 9. 

Tiranuli cu nasi mare, 
Cu suffleti însă micii, 
Spre-a naţiei perdare 
Compuse-o Adunare 

- De oameni de nimic 3), 

  

ID Improvisată cu ocasiunea cununiei Bibescului cu a doua socie (Marica, născută, Văcărescu), cununie ce s'a efectuat la Focşani, la 9 Oct, 1845, fiind naşii Mihai Vodă Sturzea, fostul Domnii al Moldovei. . a Vedi şi poosia lui Eliad, în Zoea Minţii, No. 46 din 1845. : 2) La adressa Bibescului. ! 3) Când cu Camera dela 1345. Unii credi c'acâstă, s atiră ar. fi de poetul Croțenu. 
-
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No. 10: 

Ghica, să ia după musce, 
Bibescu e unii nebunii: 

Boierii sunt nisce gisce; : 
„_ Giîrie, nu sciii ce spuni. 

No, 11. 

Bată-te, Gheorghe, cârnia ! 

Cum te-a tras de nasi Maria 1). 

No. 12. 

Udina glava 

A luat slava 
Dela Sultanul chiar de Muşir ; 

Iar Princii noştrii 
Ai luat firesce 

De la, 'mpăratulii câte-uni sictiră 2) 

No. 13, 

Em. asta de vei lua, 

Em asta, de "ţi-o plăcea, 
Bărbatul te va. lăsa 

Să faci ce'i vrea 2). 

  

1) La adressa lui Vodă Bibescu, 

--2) Cu ocasia presintării Domnitorilor din Muntenia, Moldova 

și Serbia la Sultanul, ce venisse la Ruşciuciă la 1844. 

3) D-na B...., amanta D-lui Em... guvernorulii copiilor sti, 
s'afla înto. lipțeănie, unde era şi Eliat; ea '] întrabă care * 

place din două stofe, ce voia să cumpere ? Eliat improvisă acesti 

catreni, unde vorba Em are dout inţellesuri: numele aman. 

tului, şi vorba turcescă, ce îns6mnă saă.
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pn SATIRE INEDITE 

DE D.C. A. ROSETTI 

No. 1. 

D-lui IOAN OTETELEŞANU. 
  

| 
Generosii, boeriă Slăvite, tu din ceruri esci picatii ; | 
Nu esci omii, tu esci un îngerii, vrednicii de a fi cântaţi 7 
Căci ne dai la unii theatru, cun desăvirşit disprecii,. 
Şese dale rătunjite de un mare vestitii preţii : | 
Albe, mici, arginturnate, şi cu chipă de împărat, | i Pentru care mii de oameni sai uccisi, s'a înşelat ; 
Pentru care sori Şi frate, fii şi tată s'aii certat, 
Şi femeile de obste tâte s'au amoresai ; 
Pentru care Şi cu care toți în lume. vermuin, 
Ne împingem şi ne strîngem, ne chemăm, ne îmbrîncim ;. 
Vindem patrie, credință, adesea şi Dumnedei, 
Şi apoi murim cu trudă că ne despărţim de ei; 
Dicii de ei, de acei sfanţihi, cari tu 'disprecuesci, 
Şi femeile din țerră pe tâte ni le scumpesci ; 
Căci la, dinsele de mergem, şi le spunem că le dăm: 
Viacă, inimă şi suffletii, că în versuri le cântăm, 
„Astea, frate, sunt nimicuri, respund ele cam zâmbind £: 
„Noi iubim versuri dacellea, ce s'aude zornăind ; 
„Aid, fugiţi, mergeţi d'aicea ; voi Sunteţi ţingăi săraci ; 
„Aşteptăm acum să, vie uni boerii din cei bogaţi ; 
„Sfanţihi, galbeni el aruncă, fără ai mai număra ; 
»Ş'apoi plecând, dice „mâine rochie ți voii cumpăra.“ 

  

D, 

1) Regretăm că finalul lipsesce.  



a 

No. 2. 

LA D. GRIGORE SCARLAT GRĂDIŞTENU 

Dumnsta., care scii multe, socotem că ai aflat 

"Că, când şa vodit ţigannl, pe tat'seu l'a spinzurat; 
Ai fi mai re de câţ dînsul, dar Cerul ne-a ajutat 

De'ţi a dat în stăpinire delle numai de lucrat ; 
'Spune'mi dar, Pitar Grigore, în ce mi te-ai îngînfat? 

Borcănatu'ţi nasi în aeru pentru ce Vai ridicat ? 

-Cine gîndesci că esci, spune'mi? Spune'mi în ce te fâlesci? 

Te mindresci că, tragi la rigle în nisce beciuri domnesci ? 

Sai câţi pare lucru mare că, când ai îmbătrinit, 

“Cu sluga lui lancu Manu d'odată te-ai pitărit ? 

No. 3. 

FRAGMENTE DINTR'0 POESIE 

la adressa lui Alecu Mavrodin, 

PROCUROR IX ARGESIU 1) 

Negru la facă, negru la nume, 

Negră mustață, der buni la glume; 

Negru la sârtă, în negru posti, 

Albu suffletii portă, şi nu e prostii; 

Negră'i e gâna, negru la peri, 

Negră'i sprîncâna, albi în purtări 

Sciţi însă că Natura 

Fără cusuri în lume 

Nimica nu lăsă; 

1) Inainte de 1840, când D. Rosset era poliţaiui la Picesci.
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Aruncă “lovitura, 

Pătă şi acestă nume, 

Cu patru 1 înqestră,: 

De cinste nebunii, 

Femeile “i placi, 

Fumedă tutunii, 
Și e cam săraci 1), 

PECETLIITULU 

  

Prea cinstită, Adunare, 
Dă'mi obidă, Şascultare 
La ruşinea, ce-am păţit : 
Căci sunt, vai! pecetluit, ! 

Ei, Ministru al Dreptăţii 
Sub regimulii libertăţii, 
Dela capii pîn” la picioare 
Am peceţi şi peceţidre ; 
Astfel dar puteţi ghici 
Ce curat ei vii aci. - 

a O N II 

1) Comunicate de D. N. Rucărânu din Câmpulung. 
Eliad, recomandând publicului Câsurile de mulţumire ale D-lui C. Rosetti, în Curierul de ambe sexe, (periodul IV, anii 1842-— 1844) gicea;: 
„De va continua drumulă ce a apucat, în scurt timp va a. junge fârte departe. 
Poeți ca Eliad şi Rosetti n'ar fi 

nassuli Muselor în arena luptelor 
ratura română prin acesta, amîndu 

„cu umorul satirici, par excellence 

  

politice. Mult a pierdut liie- 
oi fiind îngestraţi de Natură, 
. C. D.A. 

trebuit a se cobori din Par. 

   



Daca "mi-a plăcut âin fire 

Timpii de pecetluire, 
*Mi-a plăcut, mărturisesci, 

Ei ca să pecetluesci, 

Ce regimii de neatirnare, 
Unde nu poţi face stare, 

Și scăpa, unii vinuită, 

Făr a fi pecetluitii ? 

Co scrisdre ie tămie! 
Am ajuns sub tiranie, 

Sub regimulii personali ; - 
Nu poţi câştiga uni calu. 

Alergaţi, Boeri cinstiţi, 
Şi m& despecetluiţi ; 

De m& bănuiţi, Boeri, 
Sărcinaţi pe uşieri; 

Mulţi din voi poti fi ea mine, 
Mulţi dar poti să cadă 'n vine. 

Sub acestii regimi dar nuoi, 

Unde nu câştigi ună uoi, 

Ş' Adunarea cea slăvită 

S& o vedi pecetluită ? 

Şi eii sunt din Adunare ; 

Sunt din îrâpța, boeri mare; 

Liberalii, de ţoţi iubiti ; 

ŞI, vai! sunt pecetluit ! 1) | 1861. 

  

1) Se atribue Bolintinânului. 

 



VERSURI PITICI 

PENTRU UNU PITICU 

Gin Bombirici, 
Draci rei şi micii, 

Lacomi, hrăpindă, 

Și jefuind, 

Despuia gros 

Lumea de jos... . 
Cât unii gîndaci, 
Cusutii în saci; 

Reii alluată, 

Resfrămîntatii. 

Aci, colea, 

În c6jă rea, 
Uoii îndrăcitii, 

Tainicii clocitii, 

Dela apusii 

Asvirlită sus, 
Rostogolitii 

Şi prăvălii, 

Saculii împunsi 
Crăpă, ajunsii 

Din fund din Iad 

La, 'Tzarigrad. 
Aci ce fel 

Dracului mişeli 
Intră ca cuţi 

In Damă Suţii,   

+ 

„Dracii cei mari, 
Ce sunt şi tari, 

Sai necăjit, 
Ş'aii isgonit ” 

Spureatuli sadii, 

Crescutii în ladu, 
Nu e sciutii, 
Ori e tăcuti; 

Precât ne spuni, 

Căţellu nebuni, 

Prunculii născutiă, 

Și prefăcuti 

Din Draci în Grecu, 

De lege: seci, 

Nebotezatii, 

S'a descântatii 

În Constandin ; . 
Der este plin 

Suţuliu pitică, 

Gin Bombiricii 1). 

1857. 

1) S'atribue lui Ioan Vă: 

cărescu.
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FRAGMENTU 

dintr'o saţiră anonimă contra Princulai Stirbei, 
când s'a înturnatiă în ţerră, 

LA 28 SEPT. 1854, 

în furgoanele oştirii austriace 

VINE FIRSTULUI 

Ce mai Prinqă! Ce mai limbricii ! 
Risul Dracului, 

Ce maj l5ză de nimică, 
Loaza nagoda. - 

Prinqulii ici, princulii colea, 
Prinqul drumeşul ; 

Bietul Princul havalea, * 
| Risul Cidrelor ; 

Când la Kaizer, când la Czar, o 
Musca callului ; 

Aqi e Firstu, ieri Gospodari, 
Tirşul curților ; 

Vine loaza ca unu Beiii, 
| Beiul ştirului ; 

Poponeţii ca unii ardeii, 
“Cloanţa ştirbelor ; 

Vine Firstul dela Beciu, 

Firstul fainul ; 

“Cornoratiă ca uni berbecii, 

Buba oilor; 

Vine Princulă cătrănită, 
| Princuli țanţogulii ; 

> 

Că e Nâmţulii cam stirciti, 

N &mţul şongherul ; 
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Vine Firstuli pe vaporii, 

Firstul lupilor ; 
Vai de ţară Şi. poporiă, 

Ţerra morţilor ; 
Cu patentă muschicâscă 

Oastea Czarului ; 
Şi cu oaste şuşterâscă, 

Firstul fiencheşul. 
Vine Princulă tindichiati, 

„ Princulă Peneşuliu ; 
Cu păru “ncârlionţati, 

Păruli grivului ; 
Terra 'ntrâgă trage danțulii, 

_ Danţul morţilor ; 
Că, hengheri avem pe Nemţuli, 

Nemţuli chinului ; 
Vine Firstul la papară, 

, Sic, Românilor; 
Cochinţii 1 întimpinară, E 

Lepra. caprelor ; 
Măi, cochinţe, nâmi falită, 

Ciuma, traiului ; 
Arendaşi afurisită, 

- “Sogulii pradelor ; 
Alârgă să mi'l adduci, | 

Dumi”] Şadu-mi!l ;. 
Ori în palme, ori în furci, 

Fătuli Iellelor ; 
Ad” pe neica ca p'unii Beiu, 

. Beiul Ştirului ; 
Că “ţi-oiă face-uniă Treteveiiă, 

! Lepra caprelor, 
De pe miristea, de mei, 

Vechea miriste , Alergaţi la el, băeţi, - 

F&tuli Ielelor ; 
N 

 



e 

    

Cu cunună de scaeţi, 

Fata Dracului; 
Şi cu unti de Piţulice 

> Untul, fi-r-ar unt; 

Să, fie de el ferice, 

Crenga, herria ! 
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SATIRA POETULUI GRIG. ALEXANDRESCU 

'CONTRA LUI ELIADE 
—_— 

1, 

“Cine-e acella care vis6dă, 
Atitea proste, mici secături, 
Şi vrea, de îngeri lumea să'l crâdă, 
Că ne vorbesce ca din scripturi ? 

2. 

Acesta este nea Ionică, 
“Care se crede şi satiricii ; | 
O mică iasmă, unii nasi de pică, 
Văpselle multe nu voit să strică, 

3. 

Ei în credință zîmbescă e milă, 
Când vădii atâţia oameni cinstiţi 
“Cum că de diînsul nu le e silă, 
Şi că de vorba” sînt amăgiţi. 

4. 

Din vreme 'n vreme la ceruri cată, 
În sus trimite câte-unii suspini ; 
Inima” însă cea necurată, 
Al vicleniei Portă venin, 

Parcă cu Sfinţii el se rudesce; 
De conştiinţă, *1 audi vorbina ; - 
De poruneâlă lacrămi găsesce, 
Nimicnicia lumii jelina. 

  

 



29. 

RESPUNSUL LUI ELIADE. 

LA SATIRA LUI ALEXANDRESCU; 

IL. 

Cine”i deştept care vis6dă 

Atitea fl&curi, mari secături, 

Şi vrea de bolă lumea să! cr6qă 

Când plinge, sbiară pe sub păduri ?2 

IL. 

E gugumanuli sei Gugurică, 

Care se crede şi satiricii; 

O blasnă slută, ofiicerică, 

Cu săbidra tie-tiric-tic, 

II. 

Ei în credinţă n'am nică o milă 
Când vădi atiţia oameni cinstiţă 

Că puni pe g6nă potaea-silă, 

Dulăi de scaune-evropieniţi. 

IV. 

Din vreme 'n vreme aripi îşi cată,, 

Sufletu'şi "'nalţă cu foci, suspini ; 

luima, însă a lui spurcată, 

Al vicleniei pârtă venini,. 

V. 

Parcă cu Dracii el se rudesce, 
De părinţi, rude "1 auqi vorbind ;. 

De poruncâlă lacrămi piştesce, 

La Pluton Cerberii orăcăind.
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6. 

“Panfaronada'i e sentimentul, 
*Omă de nimica şi ticălosii ; 
"Crede că singură are talentulu, 
Şi că e lumii prea, de folosii. 

7, 

'La pavilonuli dela câmpie, 
“Unde adi este al sei Parnasii, 

Săi povestâscă o poesie, 
-Din drum temntoree cu mare glasă. 

8. 

“Şi precum dice unii poetii mare, 
“Ce într'o vreme eă am citit, 
D'a le lui vorbe n'afli scăpare, 
Nică în altarul cel mai sfinţită, 

9, 

-Amoresata'i Musă, 'nsufflată, 
I dette cheile -trumuseţă ; 
“Şi la tot pasu ?n silă, "ți arată, 
Dup'a lui voe mii de tandreţ. 

10. 

Dar vai d'acella care *ndrăsnesce 
-Să ia patentă de autori, 
Când sirmănuţul n'o iscălesce 
„Bietul Apollon. dela Oborii. 

| Ul. 
Defăimări multe are s'audă, 
Are să trâcă, de ne'nvăţatii; 
“Căci “din greşală smeritai Musă 
La cea bătrină nu sa *nchinaţ.
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VI. 

Nemulţumirea'i e sentimentul, 

'Omii de nimica şi ticălosă ; 
Crede lătrareai că e talentuliu ; 

Şi căi la Muse prea de folosii. 

VII. 

Cu âibla dosul peste câmpie 
Al6rgă fuga drept la Parnasi ; 

apoi începe o poesie 
-Cu necioplitu'i lăbărţată glasă. 

VIII, 

Yatuncia dice ăsti poetii mare, 

Când vr'o moliftă i so citi, 
-Ca e ca dinsul când dârme tare, 

Când maicai cântă nani, nani. 

IX, 

Amoresata'i Musă "nfocată 

ÎL desfătesă cu frumuseți; 
Și pe potaea acea turbată, 

"Mi “ţi-o resfacă numai 'n tandreţi. . 

| X. 

El ca să scrie, i trebuesce 
Să ia patentă de autori ; 
Merge 'Ciocoiul şi iscălesce 

= , 5 

XI. 

Cine mai pâte ca să'l audă, 

Lătrând potaea ca uni turbatii ? 

Căci din greşală bleşdita'i Musă 

Gura căscată'i a cam lăsat. 
  

1) în manuserisulă ce possedăm lipsesc versurile puntate.



  

12, 
Apoi e încă, viteză din gură, 
Dueluri spune cum ca avut ; 
Însă rivalii, cum el se jură, 
Săi dea, *mprotivă nu aiă putut.. 

18. 
Deschiqenă ochii, vitâzuli spune 
Că Heruvimii fugii da lui frică ;: 
Caii stătut dille de aurii bune, 
Şi alte lucruri chiar de nimică. 

14. 
După acâsta parcă, să'ns6ră, 
Parcă e tată, şi norocitiă ; | 

- Pe urmă, viaţă”! pare amară, 
Parcă defaimă, tot ce-a iubit, 

N 15. 
- Ba chiar fiinţe nevinovate, 
Care de dinsul nici nu gindesci, 
Cu văpseli negre şi *ntunecate 
Încondeete să, pomenescii. 1 

16 
Apoi viclenulă, vrână să ne "nşele, 
Dice că visul care-a visaţ 
Este din scrieri orientale, 
Ce ună prieteni lui “ a narrat, 

17 | 
Parcă sînt lucruri aşa, 'nsemnate Care la, alții s'a, mai "ntâmplat ; NE Sunt chiar vedenii pe câsii schimbate, Ce n'aă în elle nimie săraţi. 

1) Allusiune la Ingratulă,
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XII, 

Și vitezi naiba, ţepănii de gură, 

Dueluri spune cum ca avut; 

Și nici stăpînii chiar, el se jură, 
A" sta 'mprotivă nu ai putut. | 

XIII. 

Inchidând ochii, dînsul ne spune - 
Cum că odată el a fost micii; 

C'a avut dile relle saii bune, 

Şi multe lucruri mai de nimic. 

XIV. 

După acâsta, pare că sboră, 
Parcă e tată şi norociti; 
Pe urmă viaca i pare-amară, 

Defaimă totul ce a cinstit. 

XV. 

Şi chiar fiinţe nevinovate, 

Cari la dînsul nici că gîndesci, 

Cu văpseli negre şi 'ntunecate 

Incondeete să pomenesci. 

, XVI, 

Apoi Vulpoiul, ca să ne'nşale, 
Dice că visul care-a citit 

Este din scrieri orientale, 

Ce unii prieteni "i-a povestit. 

XVII. 

Ne spune lucruri prea ne'nsemnate, 

Când flencănesce neruşinat, 

E castravete acum săratii. 

7 

4
9
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| 18 
Patriotii este plini de *ntfocare, 
D'al omenirii -arde amori, 

Când chiar pe tată cu ncredințare 
În tirgă lar vinde p'uni micii favorul. 

19 

„Dice că. Lira el nu "Și o 'ntină, 

Nici că tămaăe el la palati; 
apoi lui Dobre acum să 'nchină, 
Cât pugin vremea s'a mai schimbat. 

20, 

Laudă astădi, mâine defaimă ; 
N'are nici cinste, nici caracteri ; 

Şi Heruvimiă, coprinşi de spaimă, 
Când el i chiamă, s'ascund în ceră. 

21. _ 

Dar pe morți oameni când îi înjură, 
De el în contra sînt lăudaţi ; 
ŞI a lui pană cu o trăsură 

In vaii i bagă necercetaţi. 

22 

Acesta este, să “i dăm dreptate; 
La ce se cade, îl veţi cinsti ; | 
Căci ei pe dinsul, să ms credi. frate, 
Şi dar fi 'n gr6pă, nu laşi iubi.



Dar pe morţi omul când îţi înjură 

XVIII, 

'Cavaierii, hoţul, plin de'nfocare 

Şi mi'l înhaţă streja 'm obori. 

XIX. 

Picaţi, el qice, lacrămi şiroie 

Muscele-alârgă Vaşa putori. 

XX. 

Adi” cere milă, mâine defaimă ; - 

N'are nici cinste, nici caracterii ; 
Şi Zefiraşii, coprinşi de spaimă, 
De ţigănilă s'ascund în ceri. 

RAI. 

bi 

EL d'opotrivă "%-a lăudat ; 

La potăsca lui lătrătură, 
Odir ! i dice omul cercatiă. 

XĂII. 

„Acesta este, să'i dăm dreptate; 

“Precum se cade trage!l de nasi; 

„Potăii javre daţi'i pe spate,
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ŞARADĂ 

De şi micii în nume, e mare în relle; 
Căci la multe naţii a *ntins curse grelle ; 
Ca, să'l daii de facă nu iartă Censura, 
Și însăși Agia îmi astupă gura (Russi). 

Re&sturnată cu totulă, el eo colore (surii). 

Animali de pradă cu patru picidre 
Vei afla, schimbându'i centrul cu 'nceputul (Urs). 

Anticristă şi barbarii, lăsând întregi.totul (Russii) D 

1846. 

MARŞU ROMÂNESCU 

Moscovitulii ne robesce 
Draga nostră Românie ; 
Şi în setea'i cel muncesce, 
Suge sânge Şi Jjunie. 

Dar la lunga suspinare 
Ce pe lume se înalţă, 
Ori ce inimă tressare, 
Ori ce suffletii se realţă. 

Astăgi Leul Britaniei 
Cu Aquila trancodâscă, 
Sb6ră ?n țerra României, 
Pe Români să desrobâscă. 

1) Se atribue postului G& Creţsnu, 
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Semi-Luna ottomană, - 
Adi simbolii de libertate, 
“Lîngă aquila romană 

“ Plană pe cerit legânată. 

Adi e diua mai frumosă 
Pentru populii în robie; 

Aqi Russia ruşinosă 

Să întornă în pustie. 

Adi țărrena strămoşască 

În morminte renviadă ; 

Aqi în ţârra Românsscă, 

Lacrămi, pradă încet6să. 

Ai dar, fraţi de vitezie, 

"Unde oastea se adună; 
Ceru *n6tă ?n bucurie, 

Acrulii fălosii resună. 

Saii robia muscălescă 

Să sdrobim d'aci "nainte, 
Ori că țârra românescă 

Să se schimbe în morminte 1). 

1854, 

BLESTEMUL ROMÂNILOR 

contra russolatrului Dim. I—di 
  

„În lacuri, în mocirle, în peştere profunde, 
În gheena eternă, în dinţii lui Satan, 
În marea cea de flacări, văpae de catran, 

Acolo mergi, strige, acolo te ascunde ; 

  

1) Satribue Bolintinânului.
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Şi dinţii plini de sânge, de sânge româneşcii, 
Poporii alii indulgenţii pe care Lai trădat, 

- În foci, în foci i spală; şi n6mu'ţi păgînesci 
Să numai vadă cerulii, pe care-ai profanat, 

Iuda unui populii ce braţele “ţi întinse, 
îgă dete nutreţi, stare, on6rea ce'ţi lipsea, 
Din frunte pata'ţi şterse, la masa lui te pusse, 
Şin tine vr'o simţire umană nu afla. 

Tot frunte înferrată şi limbă de trădare, 
Tot inimă de Vulpe, vedere veninată, 
Tot cugete sinistre, Şi ghiarră răpitore, 

" Etern ați arătat'o. VE scie lumea tâtă! 

Să crăpi, să mori, Satano! Ţărrina'ţi spulberată 
În scremete, viîrteje, -să piară de sub ceri ; 
Şi Sângeleţţi satanicii în gura încleştată, 
A tată-ttii Satana, să colcăe 'n măcellii ! 

1854. | X. 

  

DUOE IESME DIN FANARU 

  

Erai duoi prichindei, 
Erau duoi Grecotei, 
Năpirstocii Vistierii, 
Firfirică cassierii ; 
Duoă lesme din Fanarii, 
Ună catirii Şi unii măgari, 
Palicari de Suţachi 
Şi vestitul Zaharachi, 
S'adunară să vorbâscă, 
Cum să fure, să pîrlâscă, 
„Arhon Zaharis Serdari,
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Ch” ellinicos palicari, 

Cum se faţe-mu hoţia 
La ţinstita Visteria, 

Să le punem lor unii sbenghii 
Ca să le tragem uni renghiă. 

O evghenicos psihi-mu, 
Cassieri ţilibi-mu, 

Ca un antropos cu gnosi, 

Pe scatovlahi muscosi 
Săi înţello, arătând 

Că trebuință, fiind 

Se mi dea mie pesino 
Ta hrimata cpu erino, 
Ţinstita Caimacamie - 

Ca s'o faţem aftendie ; 

Si chind eo iscalescu 
Că banile priimescu, 
Mia pe mia se faţem, 
Şi cambiola se tragem 

Pentru o sumă mai mică, 
Dela budalaoa Ghică ; 
Che prostu sigur se fie. 

Che o se dăm lui Domnie; 

Apoi cu banii la peptu 

Lasit pe Ghica se asteptu; 
Si cu asto marafeti 

Din Chefali-mu che feti, 
Viu la ţara bogdanâscă, 

La prostia arhondâscă ; 

Acum nu poţi se sedu, 

Diati ei aşa credu 

Che acuma iară vrei 

Oltenu alla Stirbei 

Sa vie la Bucuresti, 

Si atunţi ma prapadesti ; 
Jar me dă la criminal 

?
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Pentru banii eu jurnal; 

Si, caimeni Palicari, 

Nu mai vede to Fanari!“ 

CÂNTECULU MORȚILOR 

I. 

Frundă verde de secară, 
A eşit Bibescu 'n țară ; 
Câţi Ciocoi şi Cioclovine, 

„Câţi tâlhari, toți mergi la sine. 
Din Galaţi la Rovinari, i. 
Ţara'i plină de tilhari; 
Din Cerneţi la, Dorohoi, 
N'ai să umbli de Ciocoi, » 

II. 

Frundă verde usturoi, 
Bucurie pe Ciocoi; 
Frunqă, verde măndălaci, 
Mare grijă pe săraci! 
Nici Catanele nemţesci, 
Nici Mirzacii tătăresci, 
„Nici Cazaci, nici Capanlăi, 
Nu sunt ca Ciocoii răi. 

LII. 

Frundă verde barlaboi, 
Naţi vădut pun B...oi, 
Ce l'a veştejit Cuzoi 
Ca p'un hoţomanii de soi? 
Să mă facă Domni în țară,
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Ri vil faci Ministru mare, 

“Să vă puie în frigare 

-Să vă fiigă fără, sare. 

IV. 

"Vine stea hibecescă 
“Ţara n6stră să smerâscă, 

Şi Moldova s'0 gonescă, 
Dela vatra str&moşască, 

Nene Cuza, măi Cuzoi, 

Ja ne scapă de Ciocoi, 

Că vom alerga şi noi, 

Când n'ei dice, la r&sboi ?). 
11862. 

“TÎNGUIREA GRECILOR 
  

Greculii boeritii 2) 

Başi Văcari şi Simigii, 

Halvagii şi bragagii, 

Cepkinilor arendaşi, 
Şi voi, bravilor. Fustaşi, 

Fundaşilor rachieri, 
“Tutungii şi baclaveri, 

.Din Ianina pribegiţi, 
Din Vitolia goniţi, 

“Macedonia fugiţi, 

Din Rumelia dosiţi, 

“Ascultaţi cu micii cu mare 

Meşteşugulii de trădare 
  

il) S'atribue .Bolintinenului. 

29) Ahusiune.1a directorul Ministerului de interne sub Stirbei.
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Cu care v'am protegâti ; 

Acum pe faţă s'a dat; 

Şi sângele ce am supt 

Stările de le-am făcut, 

Acuma s'a deşteptat 

Şi pe toţi ne-a înferrat. 

Tractatele ce protege 
Eiementuli celii grecescii, 
Englesul le strențuesce, 
Afurismenos aftos. 

ŞI protecţia nordiană 
Din Vlahia acum s'a dus ; 
Și 'nfluinţa, cea. grecană 
Ah! Theos mu, a apus. 

Simigii şi bragagii, 
incontro să apucaţi ? 

Unii Grecii - 

Den icsevro, me pistevis ! 
Ţe să fațem să scăpăm ? 

To schili ! Sultan turcit 
Firman afară a dat 

Grecul să fie gonit. 

Românu s'a deștepţai! 

Toţi Grecii 

Ah! Vlahia! Ah! Vlahia! 

Teliose-istoria |! 

Ună bragagiă 

Pesme tora, adelfe, | 
Pu na pago me din braga ?
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A ! den imporo na fevgo, 

Tha me scotun me ţin spanga. 

Uni băcanii 

Ah! Vlahia! Ah! Vlahia! 
Pu na pago bacania ? 

Den perno is tin Grekia, 
Me valun's tin puscaria. 

Unii rachierii 

Creditorii che ghineca 

Pos me vlepun, me scotonun,. 

Corruliu 

Ah! Vlahia! Ah Vlahia! 

Teliose istoria ! 1853. 

- 24 TIANUARIU 1860. 
  

E qiua aqi ferice; şi salt/o Românie! 

Căci lanqulu tiraniei se rupse adi un ani; 
Tu esci aniversarea şa naţiei mîndrie ; 

Revino, august'o, d'acum peste uni ani; 

Şi fă ca acel nume ce'i dat de Domnitori 

Să fie 'n România etern neperitori. 

Primesce salutarea, o Princi adevărati, 

Ce inima sinceră la tronul tăi depune, 

Credinţă, şi ardâre, ş'amorii nemăsuratii ; 

Şi ţerra “ți împletesce de laure cunune, 

Şi "ntrâgă râgă ceruli, şi adi şin viitori, 

Ca numele să/ţi fie etern nemuritori. 

Ci "nt6rce-te, o Prince, şi vedi dorului ferbinte, 

Ce simte adi Românuliă, întregi poporuli tăi;
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Şi vine “să te râge să fii al lui părinte, 
Să mîntui de *mpilarea a omului cel r&i; 
“Te scslă, *'nţinde mâna, şi fă-te scutitoră ; 
Şi numele tăi fie etern nemuritori, 

Rodinii ţessi peirea în machină, drăcâscă ; 
“Suvelniţele pârtă, turbaţi, negrii strigoi ; 
Şi ţessii ca să, dețessă, se prind să ne răcescă 
Pe noi toți despre tine, pe tine despre noi; 
“Când noi ridicăm ruge, şi adi şi "n viitoră, 
“Ca numele să'ți fie etern nemuritoră,. 

“Şi care ne e crima atât qe neertată, 
Cât să voesci, părinte, prin Draci a ne lovi ? 
Unde aflaşi fiinţa atât de scellerată, 
“Cen curse de perdare să vrei a ne *mbrinci ? , -Nu'i mai cunosci trecutului ? Ce-aştepţi pe viitori ? El nu'şi cumpără ştrengul, ca Iuda vind&torii, 

Adună toți ştrengarii, turbate-ortale bete, Trei sute Polaci astădi ce mişuie prin ţarră, La scopul lui s'ajungă ; Şi ducă-se şi piară : “Copillii, socie, tată, şi mamă dă pe bette; R&stârnă şi altarulă, al nostru vîndătorii ; “Nu scii că în Moldova “ţi-a fost uni trădători ș 

"Organi al desunirii din gaşca de păgini, Sa 'nfipt ca să restârne a casei temelie, Ce o ai pus strebunii, ŞoO ţini bunii Românţ "Cu-atâtea sacrificii în seculi de urgie. Rinjasce răi, Tartufuliă ! Ci sceptrulii domnitoră “Sdrobescă'i a, Coc6şă ; şi fii nemuritoriă, 

E urditoriă de vrajbe, de ori-ce turburare ; Goni şi Adunarea de care-ai fost allesă, -Dicend că partea stângă este turburătâre ;
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Că drâpta nu cunâsce al patriei progresil, 

EI vede că progresului e strimbi şi cosoşată ; 

Şi merge înainte, ca lupului leşinată. 

Dar ducă deci şi patru destul mărturisesce 
D'al Camesei buni cugeti, de calda ei dorință, 

De tot ce făcu mare, de tot ce ne unesce, 
Duoi popoli împreună cu Prinqul prin credinţă; 

Şi care r6gă Ceruli, şi adi şi 'n viitori, 

Ca numele să'ţi fie etern nemuritori. 

Şi iar te rugăm, Prince, fii buni ca un părinte ;: 

Şi'ţi scutură iacaoa de scaiu şi de ciulini, 

D'organuli lui Loiola, d'infamul de Rodin. 

Ascultă adi urarea, şi ruga-ne ferbinte ; 

Ne scapă şi te scapă, şi fii nemuritori ; 

Şi fie al t&ă nume etern neperitori î), 

1860. 

  

1) Se atribue lui Eliad.
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ODA 

LA NICOLAE I 

Imperatul Bussiei 
  

Auguste, care-ai nume 
Biruinţă de norod *) 
Dati de Dumnegei la lume ; 
Esci întreg al lui isvodiu. 

“Rugă de recunoştinţă 
A tot n6mului români 
Ii înalță umilinţă, 
“Ca prea 'naltului stăpină. 

Darul tăi să mă ajute 
-La picidre'ţi să depuiti 
Mii simţiri ce pier tăcute, 

:Şi ceri eti să ţi le spuiu. 

„Domnul binecuvîntarea, . 
Pe "'naltiă creştetii va păstra ; 
Căci domnind uscatul, marea, 
Domnului ştii semăna. 

„Dai vâcului teu mărire, 
“Tu, de fericiri isvoră ; 
“Ce-o privesc cu pismuire - 
Vâci trecutii, veci viitori, 

Eroi în resboiti, în pace, 
Îngeri țărri câna ocrotesci, 
Mii comori îţi par sărace 
Vrind virtuţi să resplătesci 

De câna e crestintatea, 
Vitezi fii mulţi ai stătut, 
Dar cum “i-ai scutit dreptatea 
Aşa fii n'a mai avut, - 

Ai sciut a el robie 
In Regie s'o prefaci. 

  

1) Azc dag. 

ANTI-ODA 

Anticristule barbare, 
Subjugătoriă qe norodi, 
Aruncat chiar din Tartare, 
Esci uni Dracu, al lui isvod. 

Ură, mii de anateme 
A tot n6mului români 
Iţi aruncă toţi blesteme. 
Ca unui barbari păginu. 

Darul Domnului m'ajute 
Ca să poti şi eu săţi spuiu 
Că protecţia'ţi rău „pute, 

Indărăt voii să te puiu. 

Draculii tâtă blestemarea 
Pentru tine va păstra; 
Subjugând uscatul, marea, 
Lui Satan scii semăna. 

Dai la vâcul tău ruşine, 
De nenorociri isvorii, 
Ce pronunţă cu suspine 
Şi presentiu şi viitori. 

Despotii în resbeli şi pace, 
Diavol țări când amăgesci, 
Ţie 'n lume alt nu'ţi place 
Decât naţii să robesci. 

De când este omenirea, 
Mulţi tirani ati mai stătut, 
Insă ca ţie robirea, 
Nimenui nu'i a plăcut. 

Ai ştiut tu în robie 
Libertatea s'o prefaci ; 

ÎN a NI



  

ODA 

“Şi oricărei vrăimăşie 

Supuind'o so 'mpaci. 

Dunărea mărturisesce 

"Că ochiu'ţi prevăgători 

Ne'ncetat i pregătesce 

Tot desăvirşitul spori. 

Secie că prin depărtare 

S6rele nu s'ar opri 

-Din vecinica'i luminare, 

Piedici nuorii de r'ar fi. 

Ei descoperă lumina 
"Cu feluri de învirtiri, 

"Şi-a lor s'aruncă vina 

Asupra bunei luciri, 

Rissipescă 'ndată Cerului 

Pe câţi stai în calleţţi răi; 

Buni să'i faci, tu scii misterul; 

“Tu poţi, bunule ; prefăii. 

Născutu cu faceri de bine 

Nor6de să biruesci, 

"Tata lor toţi v&dii în tine; 

A lor dragoste tu esei. 

“Tot Românul ţine minte 

Cât “ţi e recunoscători ; 
Puteri nu sunt în cuvinte 
“Precât simţirile'i vor. 

“El stă gata al lui sânge, 

A sa viacă aţi jertfi. 

A! de s6rţă râu se plinge 

“Că prileju nu va găsi! 

Agi în Universu resune 

-Că în marele'ţă imperiu, 

“Glasul săi de rugăciune 

Ce! ridică către Ceru. 

  
  

ANTI-ODA 

Şi co mare vrăjmăşie, 

Subjugând'o, gici co 'mpari. 

Dunărea mărturisesce 

Că ochiu'ţi prevădătoru 
Ne'ncetat i pregătesce 

De robie viitori. 

Scie că din depărtare 

Libertatea sar ivi, 

Când prin intrige barbare 

Ruşii piedică n'ar fi. 

Tu ş'ai t&i sunteţi de vină 
Că creştinele luciri, 

„Ce dai ţărrilor lumină, 

Le opriţi prin siluiri. 

Rissipâscă 'ndată Cerulă 

Şi pe tine şi p'ai tăi; 

Deul singur e misterul; 

Ruşii nu sunt fii sti. 

Născut pentru planuri rele, 

Norodele să robesci, 

Protectorii ce jupoi piele, 

Cobe-rea la toţi tu esci. 

'Tot Românul astădi simte 

Că tu esci subjugători, 

Puteri nu sunt în cuvinte 

Să te 'njure precât vor. 

El stă gata al lui sânge 

Ca să scape, a'şi jertfi; 

Ca să nu mai aib'a plinge 

Când sub jugul tăi ar fi. 

Rugăciunea 'mi împlin6scă 

Impăratulii eel din ceri 

Ca'n Tartari să te gătâscă 

Cu toţi sbirii ce te ceri.
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Audi cu milostivire, 

Imp&rate de 'mpăraţi, 

Jertfă ţi dăm de mulţumire, 

Noi lui mult indatoraţi. 

Ani mulţi lumea, fericesce 

Păstrând darul ce ne-ai -dat» 

Vrednicul ce'ţi semuesce, 

Tatal lumii Impăratu *). 

1852, 

ROŞII 
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ANTI-ODA 

Audi cu milostivire, 

Domne, bunule "mp&rati,. 

Glasul de nemulţumire, 

Pentru cel ce ne-a trădat. 

Tu, Satan, te fericesce 
De uni fii adevăratii, 

Ce în tote “ţi semuesce, 

Căci de mult Vai adoptat e.   
ŞI ALBII 
  

“După ce 'mpreună mi s'ai tărbăcit, 

Roşii şi cu Albii sai încumetiit ; 

Însă nu se scie, Roşii au albit, 
Sai mai bine Albii 

Roşii dici că Albii 

Albii dică că, Roşii 
Dar poporulii dice: 

Unii vechi, Şi alţii 

Lupii, t6tă vara pe 

ai mai rumenit. 
legea 'şi-aii călcat, 

lingii unde-ai scuipat ; 
toţi sunteţi “Ciocoi, 

Cioclovine nuci. “ 
cât sunt sătui, 

Umblă fie-care rasna prin păduri ; 
Dar când vine gerulă şi înflămîndesci, 
Fomea i apropie, lupii să 'nfrăţesci. 
Hoitul, sai Domnia, pe lupi i uni. 
Vai! de biata turmă ce sar r&tăci! 

1866. X. 

  

  

  

1) Oda este de poetului Ioan Văcărescu, care se crede a fi Si 
autorulu Odei la gen. Diuhamel, ce a dat nascere poesiei Ble-. 
stemulă României. — (Vegi Esilulă meă la Snagov, pag. 6—23). 

2) Anti-Gda e subserisă : Opinia publică. Nu sciri positiv de. 
cine este făcută.
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JOS GUVERNULU CIOCOESCU ! 

Fată iarăşi la putere . 

Pus Ciocoiuli vîndători ; 

Rîdă Muscalii cu plăcere, 
Bat toţi Conţii din picere, 

Că sosesce timpul lor. 

Toate javrele riiose, 

Toţi vînduţii pun nizam ; 

'Pâte iesmele soi6se, 

Şi năpîrcele scirbâse, 
Adi din nuoii est la meidan,, 

Nare răi cum să mai fie 

Ca guvernulii ciocoescii ; 

E invasii, e robie, 
E peire, e urgie, 

Pentru nemuli românescil. 

N'ai vădut mai secătură, 
Mai lingăi, mai uccigași ! 

Cea din urmă bucătură 

Chiar din gură el “ţi-o fură, 

“Țai de tine, Românași ! 

Tipă, plînge ţerra, toată, 

Se jălesce amărit ; 

Iar Ciocoii ridă, se “mbată ; 

Căci sunt siguri d'astă-dată 
Căi punii juguli: după giti. 

Ridi Ciocoii, că le vine; 
Trimit mită şi aşteptă ;
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Adi vindă ţerra, le e bine; 
Mâine hordele streine 

Le vor bate cruci pe peptă. 

Mâine vine 'n fuga toată, 
După Grecul cel riiosă, 
Turcul, lepră leşinată, 
Russul, hiarra cea spurcată, 

Nemţul, lingăii puturosă. 

Dar tu re, măi Române, 
Pină când tăcută vei sta ? 
Ai vrei-tu să vedi cum mâine 
Împărţi-vor haina ta? 

Strivitii aspru sub picere 
De Ciocoiuli, Ciufi golani, 
N'afli ?n tine a, ta, putere, 
Cânga vedi bine căn durere 

Piere ţerra lui Traian ? 

Sau aştepţi-tu vre unii bine 
Dela cei vînduţi pe bani, 
Dela Sluţii după, lume, 
Dela orbii fără nume, 

Şi Sobolii cei golani ? 

Credi la bine să te 'mvite 
Aste namile rusesci, 
Aste potăi adi nemţite, 
Şi otrepe împuţite, 

A cazanelor turcesci ? 

Nu mai sta ; se6lă, Române ; 
Avem drept să ne-apărăm, ra Pină braculu ne remâne ;
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D'o fi scrisii: să murim mâine, 

Incai astădi să scăpăm. 

Lasă plugulii, arătura, 

Sal pămîntului tăi rodi ; 

O să'1 mânce lihnitura 

Cea streină ; iaţi secura, 
Şi ne scote din astii glodii; 

Căci ne 'nghite Ciocoimea , 

A sosit timpul d'apoi; 
Mâine t6tă muscălimea, 

Şi păsiînii, şi nemţimea, 

Cade piatră peste noi. 

Măi, Române, cu "'nfocare 

Pentru dreptu'ţi strămoşesci, 
Aj, te scâlă, strigă tare, 

Şi cu ură, cu turbare: 

Jos guvernul Ciocoescii ! 

:20 August 1861. 

CIOCOII 

Ce tristi spectacolu ni se presintă,! 

Pe unde ţrecem, noi ce vedem ? 

La cei mari viaca e âbondintă ; 

Poporul strigă : pâine n'avem. 

Prin pieţă, prin strade, prin mahalale, 

“Contrastul este de speriat : 

Avutuli, veseli în a le salle; 
Săraculi strigă : adi nam mâncat.
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Boerulă trece cu. nepăsare, 
Ciocoiulu strigă să facă loci ; 
De popolii rîde tot ce e mare, 
Şi d'a lui fome. îşi bate joci. 

O! voi, reptile înveninate, 
Ce sugeţi sânge de omii săraci, 

"Ce n'aveţi milă d'al vostru frate, 
Şi numai cârne n'aveţi de Draciă. 

Băgaţi de sâmă l'a vâstre fapte, 
Şi cu poporulă nu vă jucaţi ; 
La timpu-acella d'acum ani şeapte 
Gîndiţi adesea, şi vă "ndreptaţi, 

M. Iordanescu... 
1855, Sept. 24. 

GLASULU ŢERRANILOR 
către Damnedeă şi către Domnul lor Alexandru Ioan I.. 

  

Câte urgii, vai! de vâcuri 
Aii maj cădut peste noi! - 
Câte nevoi şi primejdii 
N'am păţit aela Ciocoi! 

Sfirşiţi, umbrelor satane, 
A ne tunde ca pe oi; 
A uccide România . 
Când era să 'nviem noi. 

Dela descălicătore | 
Domnii nostrii ne'ncetat 
N'ai făcut o di sub s6re: 
Făr'a fi unul trădaţ.
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Pină când tronulă lui Mircea 

Ş'al lui Stefan cel vestitii 

O să fie-a vâstră pradă, 

“De Voi, Ciocoi, pingăriti ? 

Abia tronul României 

Să "nălţă mai radios, 
„Sacel verme-al gelosiei 

Vă râde iar pin” la osii. 

Săriţi, morţi, du prin morminte, 

Şi vedeţi ce n'aţi vădut; 

Cum Şopiriele, Serpoii, 

Liberali toţi s'au făcut. 

Domnul Cuza, ce-o săţi facă 

Cu-aşa capete de Smei, 
Cari jură ca de clacă, 

Că ei nu ne lasă n piei? 

Dar ne ia pe qi duoi galbeni 

Ca să strige Domni streină ; 

Libertate şi Dreptate, 
Sbiară ei, şi noi plătim. 

Dar dintr'a vâstră dreptate 

No& ore ce ne-aţi dat? 
Dumnegeii. ne-o feri poate 

De. legea ce ne-aţi votat, 

Ce bine-o s'aibă ţărranii - 
Dela cei ca d'alde voi, 

Cari lucraţi di şi nopte 

Pentru voi, nu pentru noi?
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Dumneqeii şi Domnul nostru 
Care unirea, ne-a dat 
Ne va face-odată rostul ; 
Altfel de voi n'am scăpat. 

Sfirşiţi, Ciocoi şi Satane, 
Ce unirea-aţi blestemat, 
Ca să, vă fie tot nâmul 
Domnii în fie care sati. 

Ună ţărraniă.. 1861, Iunie. 

TÎNGUIREA POPORUL UI 
  

Frunqă verde de măciaşi, 
Ce foci ne veni din' Iaşi? 
Focii nestinsii, vai ! şi pîrjolii 
Ce te lasă de to goli. 

ArdePar foculă şi spuza 
P'al de ne-a adus pe Cuza! 
Arzăl focul şi] pîrlescă, 
Să nu se mai procopsâscă ! 

De când Cuza a venit, 
Vinu *n țară s'a suit, 
Sulimanul sa, scumpit, 
Ciocoi nuoi. ai resărit, 
Tilharii s'a îmmalţit, 
Sărăcia s'a lăţit ; 
Dar cine la colăcit, 
Pe Cuza cel procopsit ? 

Negustoruli ae gogoşi 
Care la clocit in coşi ;
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„S
ă 

Şi din care a eşit 

Soitariulii mucaliti 

Lui Vogoride turcitii. 

N 

Vede-vaşi la Balamue 

P'amînduoi, întruni butuci! 

Ce e drept nu e păcat, 

Unirea am căpătat; 
Dar e porculii îngrăşati 
Pentru Calmuculăi spureati. 

Frunqă verde mărăcine, 

Ce este nu este bine: 
Că tot Conţulii muscălescit 
În pămîntului românescă, 

Tot el singur adi domnesce, 

Şi Iu Cuz' aşa grăesce: 

„Nu te teme tu, Cuzoi, 
„Că te vom scăpa tot noi 
„De libertoni, de strigoi, 
„De Sfranţuzi şi de Nemţoi. 

„S6rele “ţi-a dat colacii, 

„Mânce Luna vircolacii ! 

„Frecă'i pe toţi la trei coste, 

„Escă sub axripele n6stre.“ 

Frunqă verde usturoi 

Scapă-ne, Domne, pe noi 

“De Muscali şi de Ciocoi, 

1860. 

De soitarii ca Cuzoi.



MANIFESTAREA 
Opiniunil publice 

LA PLECAREA NEMȚILORU DIN ŢARĂ 

Ai cu toţi înti'o unire 

Să cântăm în fericire; 

Să petrecem bravii Nemţi 

„Cu cunune de scaeţi; 
Căci isprava ce-au făcut 
Este totul ce-ai putut: 
Patru deci de Nemţi voinici 
S'aii bătut cu trei Arici; 
Şi duoi Şoreci Sobolani 

Pusse 'n gână cinci Ulani; 

Jar un lepure, spun drept, 

Sperie un regiment; . 
Numai brâştele de frică 

(Căci Şi mârte le mănâncă) 

1 aplaudai, dicend, 

Sau cântând din când în când, 

Du prin lacuri, du prin baltă, 
Cu vocea lor lăbărţata,: 

„Oacă ! Oacă! Ocânaşi! 

„Cum venişi şi cum plecaşi? 

„De traii buni te-ai îmbuibat 

„Ca vitele la suhati, 

„Cu carne, vină şi spaţiri, 

„Și prea pucin ecserssirii ; 
„Ca să nu pierdi din slănină, 

„Ceri plapumă si perină; 

„Dar ciudat şi de mirare! 

„De a uu fi arşi de s6re, 

„Cum de n'aţi cerut umbrelle ?
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Oprea pasnici şi mantelle ? 

  

„S'arătaţi civilisare, E aL: 

„Daca alt n'aţi fost în stare!“ A F 
i, E 
za 9 

Ura! Ura! alergaţi, 

“Cu cenuşă aruncaţi, 
Să facem paradă mare 
Cellor ce simţire n'are ; 

Cei cu tufa 'n capii şi pungă; 

Strimţi la haine, buni la fugă, 
Din n€mul cellor faimoși, 

"Tigani n6oşi şi MUCOŞI ; 

Şi obrasnici fără fire, 

Dobitâce fâr' simţire. 

Ura! Ura! să strigăm! 

“Cu cenuşă s'aruncăm ! 

Că se duc acum aici 

Cei ce mâncaii la pisici. 
Să le urăm a se duce 
La Dracu, la turtă-dulce ; 
Numai să scăpăm de &i, 

De hoţi şi de nătărăi; 
Să mai trăim şi noi bine, 
Fără multă golănime, 
Fără Nemţi, fără netoţi, 
Fără calici, fără hoţi. 

Ura! Oarba! Ai şi voi, 

Căţei, şoreci şi cotoi; 

:Găini morte aruncate, 

-Ce nu veţi mai fi mâncate 

De netoţii ce veniră, 

Ca lăcuste jefuiră 

Țerră 6rbă, far” stâpini, 

Purmă de oi fără câini,



CÂTE-VA STROF E 
i âin 

să Adio la Princuli Ş..... 
  

Cu Bar începe infamu'ți nume ; 
Barbarii de gintă, nai fost românii ; 
Mergi de Vesteşte acum la lume 
că fuşi prodotulii patriei talle, i 
Pe care ?n lacrămi lăsaşi Şi ?n jalle; 
Plinişi solia'ţi, rusescii organii, 

Nu crede însă c'ori-und: t'ei duce 
Blestemulii țărrei nu te-o urma, ; 
Căci lumea scie că tu pe cruce 
Lăsaşi, tirane; -frumâsa, erră ; 
Plâcă d'aicea, barbară, hiarră, 
Pe care vecinic -vom blestema. 

Fără mustrare de conştiinţă, 
Atiţia oameni nenorocişi, 
Pentru cuvîntul căi bănuişi 
D'alte principii, d'altă credinţă ; 
Sori ce talente te meprisa, - 
Mâna'ţi d'aramă le sfărâma. 

Jefuişi țârra fără de milă, 1) 
Prin multe dajdii ce inventași ; 
Legi arbitrare puseşi în silă, 
Necunoscute ţărrei, streine, 
Ca să te-assiguri numai pe tine 
Şi pe Ciocoii ce protegeşi. 

1) Vegi o aruncătură de ochi asupra administraţiei Valahiei dela 1849—1853. — (Praga, 1854) de un Român. 
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A e 

Câte trei ore cu uşa 'nchisă 
Stai la, oglindă şi te spoiai, 

Îți văpsei părulu, te spilcuiai, 

Ca s'arăţi june, cu faca 'ntinsă; 

Să placi la lesme ca d'alde tine, 

Nisce bachante, fără ruşine. 

Mergi, ipocrite ; suffleti de ghiaţă ! 
Să nu mori, crude, ling'a ta s6că! 
Să nu mori, Iudo, lingă copii! 

Să nu'ţi vedi ţara tu nici odată! 

Fiinţă crudă şi blestemată, 

Pribâgii pe drumuri în veci să fil! 

Ştiri să r&sară şi pălămidă, 

Scaeţi şi bozii în callea ta! 

D'aste flori meriţi o piramidă 
Spre pomenirea'ţă să se ridice, 

Pe virfulu cării să se aplice 
Crucile care peptu “ţi orna. 

Astfel de imnuri ţi se cuvine, 

Ast-fel de Ode îţi vom cânta, 
Om fără: suiiet, fără ruşine ; 

Mergi, o tirane; dute în smircuri, 

Tot între bice şi între sfircuri. 

Piarqă-se 'n laduri sămința ta. 

"1856.
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EPITAFULU 

ACELLUIAŞU PRINCU 

Aici dace B... 8.... W....,. 

:Care vîndu ţara şi prădă norodul; 

Iară acum Dracii pe mormîntu'i j6că, 

Și spre pomenire'i i cântă o Ci6că 1). 

[ 1856. 

STREINII JEFUESC ŢARA NOSTRĂ 
  

“Țara noastră care geme subit atâtea mari nevoi, 

“Ţara, noastră ce se suge de atâţi cumpliţi Ciocoi, 
Ţara noastră se 'ngenuchie de câţi-va, călugări greci ; 

“Și privim, ca fil nemernici, fără inimă, şi reci, 
cum aceşti mirşavi călugări rid de noi, ne jefuescii, 

Îşi batii jocii de Statului nostru şi legea, nesocotescii. 

Plătimi trei decă mili6ne pe toti anulii ca tributii 

Astorit javre pângărite ; le dăm lor acest avuti, 

Acestii buni alui Ţărei nâstre ; şi noi plingem în dureri, 
“Fără credită, fără drumuri, fără arme şi puteri! 
Noi, săraci în bogăţie, şi în ţară-ne robiţi, 
Privimi rodulii muncei nâstre că/lii iat dece venetici, 
Fără să "'ntrebănii de unde, cine sunt Şi ce-aii cu noi? 
“Ce-ai pusii ei în astă ţară ? D'unde iesit aceşti strigoi 
Ce ne sparie, ne-adorme, Şi sug sânge românescă ? 
Cu ce drepti, cu care lege, ne sugrum, ne sărăcescă ? 
"O durere! O ruşine! neami nedemniă a fi 'ntre vii!,.. 
Belă eşti, o Românie; dar n'ai razimi, nu al fii... 
Pentru ce să aibi o ţară, daca rio poţi apăra 
De cinci javre leşinate, care vinii a o prăda ? 
“Ce mai numeri mili6ne de Români p'acestii pămîntii ? 
-Ce "mmulţimii merei pe zero? Ce strigăm că n'aii cuvînt 

  

1) Aceste două poesii sunt de răposatul Căpitan Ciocârăia.
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Cei ce dicii că n'avemă sânge, că suntem ca, indienii 

Subjugaţi în milione, de cinci deci Europeni ? 

Ce spunemi c'o să ne batemi, Tera ca să apărămi: 

De vrăjmaşii din afară ? Ce mai tot ne îngânfămi 
Cu Traian, Stefan şi Mircea, când noi nu putem goni 

Dece cădături din ţară, ce ne 'njurii, ne poroclesci,. 

Ridu de noi în casa n6stră, şi încă ne pângăresci ? 

Mergeţi d'ascultaţi Mezatul, mergeţi de'i vedeţi cum vînd' 

Munca, ţărişora nostră ! Mergeţi dei vedeţi şedend 

Pe-a, lorii jeţuri de dictatori; şi Guvernuli prosternat 
Slujind lori, plătitii de ţâră ! — O! priviţi acest Mezar:. 

Căci în elii se zugrăveşte umilința ce am strinsi ; 

Căci în elii e zugrăvită sţarea nstră cea de plinsii ! 

Juni- Români de ori ce clasă, eată di să ne 'nfrăţimi ! 

Peară, d'astădi ori ce ură! Veniţi adi când ne simțimi. 

Inimile calqi ce bate, veniţi ca să alungămi 

Pe acești mârşavi călugări, şi averea să scăpămil ! 
E şa, vostră ca ş'anostră, şi n'aveţi nici să luptaţi... 

Avem numai să le spunemii: d'astăqi bani nu maj luaţi? 

1861, 

EPISTOLA 

Banului B...... nu 

CĂTRE 

Iancu M....nu 

  

Ce sint astea, frate M....ne? 

Ce sint astea, gugumane ? 

Fi-s'ar fi stirpit mai bine 

Ninecuţă-ta cu tine! 
Îmi făcuşi câte "mi făcuşi, 
ME jucaşi ca pe păpuşi; 

M& scoseşi ca pe Irodă
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ME 'nvirtişi ca pun nerodi; 

M& făcuși din mare Bani 

De nu mai.plătesci uni banii. 

“Ce preci mai ai adi în lume 

Fainicele n6stre nume ? 

Eşind cu nasul tăiată, 
Și lingând unde-am scuipat, 

Ca ori care papugii. 

Fată hoţii be Elcii 

Cum joc feste peste feste 

Cum ne cată după creste, 

-Cum ne bate la tipică, 
Și ne face de nimic. 

ME luaiii ei după tine; 
Yo păţiii, nași mai fi fostii! 

Unul ludă ş'altul. prostii. 

Nu'ţi fu destul o ocară . 
Când sfecla "ță-o aruncară, 

Şi te. deteră prin stampă, 

De nu te mai speli cu apă 

“Chiar din Dunărea cea mare ? 

Adi cu e6da ?ntre picidre, 

Stai ca curca cea ploată, 

“Ca pisica, leşinată ; 
Pe lingă tine Şi eu 

Stai bătut de Dumnadeil. 

Caimacami mai sîntem noi, 

Sai otrepe din gunoi? 1) 

1859, Ian. 25. 

  

1) Se atribue D-lui N. Oroşanu, ex-redactor al lui Wichipercea.



  

CIRCULARA. 

NOI 
Nifon, cu mila lui Stirbei şa galbeniloră mei, 

arhiepiscoptă şi mitropolitii al Ungrovlahiei. 

  

Cu duhovnicâscă frăţie mă *nchini, 

Eu Mitropolitului, capr-Vă creştini. 
Voă, credincioşii câini ai turmei melle, 

Arhierei, căilugări, făcători de relle, 

Arhimandriţi, egumeni, cinstiţi protopop, 

Sachelari şi Castrişi, referendari, popi, 

Şi voă, laicii, cei drept credincioşi, 
Şi chiar vo& cellor ce's mai păcătoşi, 

Şi în sfirşit voă, totă tagma 'ntregă, 

Care nu ştiţi carte, cum nu şti nici ei, 

Dar care în lume hondroniţi mereii 

Că sînteţi urmaşii puterii divine, 

Capii sfintei nostre biserici creştine ; 

Dar nu şi alleşii cei dumnedeesci, 

Povăţuitorii obştei creştinesci ; 
Vog, lupi, şopirle, guşteri şi balauri, 

Ipocriţi căllugări, tăurei şi tauri, 

Vi se dă de ştire printr'acestă pitaci: 

Tuturor acellor ce ca mine facu ; 

Ca d'acu "nainte s6ema să luaţi 

La mueri cochete, cari au bărbaţi, 
Să nu v& mai duceţi; căci daţi de belea. 

Cam păţit-o bună, vai de barba mea! 

Trei deci oca aură, galbeni ferecaţi, 

Plătiiu sfinta'mi barbă ce 'mi-o respectaţi ; 

Căci nu era vorbă ceva de cârmit, 

Când "ţi arată briciul luciu ş'ascuţit. 

Plesn6m 'de turbare, muream de necaziă ;
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Dar cum eşi în lume Mitropolitii rasii ? 

De aceea 6tă vă blagoslovesci; 

Şi ca capi al vostru ve povăţuescii : 

Când vedeţi natura că nu ve dă pace, 

Plecaţi pe la schituri, pe unde vă place, 

Pe la surori, maice, să vă potolescă, . 

Arătârea, poftă cea dobitocescă, 

Ca să scăpaţi barba ; căci vestea s'a dus 

Când s'o afla în lume dunii căllughări tunsii. 

Fiţi dar cu 'ngrijire, barba s'o păziţi; 

Să nu fiți ca mine, vai! batjocoriţi *) 

1854. 

ŞOARECII ŞI CĂMARA 
  

Şoareci mulţi din toată ţara, 
Adunați în numără mare, 

Umplusseseră Cămara, 

Scotocind după mincare. 

Riţa, riţa, ronţăiai, 
Şi din colții în colţă săreail. 

Unii roşii, jisăriţi, 

Şi de fâme leşinaţă ; 

Alţii negrii, năpirliţă 

Puţintel mai săturaţi ; 

Dar cu toţii căutând 

Bucăţelele pe rînd. 

Ca să r6dă s'adunară, 
La, firimituni de pâine 

Ce scial că's în cămară, 

  

1) De D-nu N. Oroşanu, fost-redactori al nai multoră diare- 

umoristice. -
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R&masse. de adi pe mâine; 
ŞI aşa să prăpădescă 
Cămăruţa, boerescă, 

Hotăriţi ca să nu lase 
Nemâneat ori-ce găsea, 
Şi chiar temeliea, casei, 
Daca, nu le ajungea, 
Mezelicurile-ascunse, 
Cen dulapuri erai puse. 

Ce grozav când flămînzesce --.... 
Şorecile jigăriti ! RR 
Mai vîrtos când i lipsesre..... 
Stăpinuli ce Va. hrănită 

Atunci rode ne'ncetat, 

Căci aşa e învăţat, 

Dar d'odată, fără. veste, 
Mulţi Coţoi- intră *n cămară,. - 
Şi la rîndă se. pînduesce 

Ca să'i potă da; afară,;. 

Ei erati. cu toţii: şase, 

Toţi alleşi- d'aceeași rassă, 

Unulii galbeni. mohorită, 

Lată în frunte. şi 'ndessati,, 
Dintre toţi cel-maj uriţ, -. 

De spinare cocoşati, . 

Se sui pe o fereastră, 

Şi ?ncepu să pufuiască; 

D'acolo se pusse a târce; - 
Şi torcea, mereit toreea ;. 
Şi apoi:el: se stircea, - 

7
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Şi ghiarrele. pregătea 

Să'i înghiţă, să'i sfişie, 

Ca 'uni tigru în mânie, 

Cei-ialţi patru miorlăia, 

Unul negru,- mustăciosii ; 

Altul bălţati şovăia ; 

Unul mică, prea uriciosu, 
Slăbănogu, piperniciti, 

Părea. a fi îndrăciti. 

Sărea ?n sus de bucurie 

Lâng” altulii cu părulu chielii, 

Aşteptână rindul să'i vie 

Să prindă v”uni şoricelli, 
Ce'i trecusse peste nasi, 

“Când şedea el la taifasii. 

Dar al cincelea fudulii, 

Cotoiii vechiu de case multe, 
Semăna a fi sătulu 

De vinatulii -du prin curte, 

Cel mănâncă ca unii hoţii 

Făr a fi părtaşii cu toţi. 

Însfirşitii Cotoiu-ăl mare, 
Ce torsesse pin” aci, | 
Făcu punere la calle 

Pe şoreci a'i isgoni: 
“Şi pe-loc la gână "i luară 

Pină ce i sfişiară. 

SŞoriceii fugu în lume, 

Flămiînqi precum aii venit ; 
„. „Şi montanu “şi “făcu nume



  

67 

- “Că pe şoreci a topit, 
Neputend să, vie-iară 

Ş6reci roşii în Cămară. 

dar acestă "nştiințare, 
Făcută dun şoricel 

Către şoricele-ăl mare 

Ce venisse din Muscel, 

Îl rugă so priimâscă 
Ca p'o stimă şoricescă 1). 

- 1860. 

CĂTRE ROMÂNI 
  

Cu cugete creştine, cu scopuri €l cinstite, .. 

Cu inimă curată şi sufleti nespurcatiă, - 
Popsrelorii Române, aduceţi-v&- -aminte 

“Că nici o dată: Russul la voi nu a: călcatil. 

Pândeşte mult, barbarulă, din secle depărtate, 

Ca să ne-apuce 'n ghiară'i, ca tigruli prada sa; 

lar adi în România cu viclenii spurcate 

Veni să ne înşale, şi m veci a ne- apăra. 

"Venit-a de la 'Ţaruli, unealtă 'uveninată, 

Uni general Duhamel, trimisi d'al său Satan; 

Apoi la elit. îndată nobleţa, : adunată 

„Avu îngreţoşarea s'asculte acesti plană. 

„Am audită, ihustrii fruntași: ai României, 

„că arepturile 'vostre ce “din Strămoşi aveţi, 

„Norodul prostii se cercă, uniti cu tinerimea, 

„Să le desființeze ; ca ei să remâneţi „nana 

  

  

1) Se atribue lui Eliade.
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„Dar stă Împăratul, ce pururea veghează, 
„La interesul vostru, şal ţărei viitori, 
„E gata, de veţi cere, întrun minut. săi piarqă, 
„E gata, însă cereţi ; şi eli vă dă-ajutorii. 

„Armia nâstră-e gata să, inundeze ţârra ; |. 
„Atât numai s'o cereţi, pe-locii vi se va da.“ 
Auqi tu, Românie ? Să inundeze ţarra, ! 

Audi? Aici armia rusâscă va călca ! 

O! ce idee s6că! Ce prâstă viclenie, 

Spre a intra, aicea, şi a ne stăpâni! 
Gândeşte ca să bage cu ori-ce preţii armia ; 
Ş'apoi Europa ?ntrâgă să nu'lii pâtă goni. 

Nu credeţi că daţi planuri în munţii Circasiei ; 
Nu credeţi că staţi faţă cu prostul Persiani ; 
Aicea, Duhamele, vorbeşti tu României ; - 
Românul nu se 'nşală ca Persulit gugumanii. 

Polonia d'essemplu Românului serveşte ; 
Boierii ei, pe cari o-dată "i măgulâţi, 
De ce acum de dînşii Siberia, viermueşte ? 
De c& sunt adi ca câinii tăiați şi spânduraţi ? 

De ce adi din Lehia boieri şi Prinţi se scâte, 
În cârduri ca şi. vite, şi spre Urali se. mână, ? 
Pe simplă bănuială că cerii ei libertate, 
O Dâmne, ce crudime ! Ce nâmi barbar, păgânii ! 

Aşa gândiţi a face şi nobililor noştrii ; * 
Aşa, boierii noştrii voiţi asi înşela ; 
Dar nu, păgâne barbar, ei. nu vor fi ai voştri ; 
Cu ori-ce preţi ei planulă al] tăi vor anula.
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Căci daca vr'o reformă Romârul adi va cere, 
Boierii o vor face, pe slabi vor protegea ; 
Mai veseli impărţi-vor ca. fraţi şi chiar „avere, 
De cati. Russul barbarul a lor ţârră să ia. 

Te du, te du d'aicea, păgâne, în Russia; 
Şi spune că Românul nu e ca voi barbar; 
Că elă nu se va vinde ca Persulii din Persia, 
Ca Turcul, ca Polonul, ca Grecul din Fanar. 

X. 

1848, Maiui 18. 

OPINIA ŢERRANILORU 

"DESPRE . 

DOMNI'TORI ŞI SREINI 

  

“Sub Alecu” Vodă Ghica, 

Ne creştea părulii şi chica. 

Bibesculi cu nasului mars 

A *'nchis scdlele rurale 

Mihai Sturzea, lungă ghiarră, 
A băgat Jidanii 'n ţară. 

Sub Vodă Barbu Ştirbei, 

Punsi plugulii unde vrei. 

Ghica, din ţara moldavă 
A fost uni Domni de ispravă. 

Sub Domnul nostru Cuzoi, 
Av6m moşii, avem boi. |
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Acum, cu Carol ântâii, 
N'averm nici unii căpătâiii.. 

Nemţii ce ai venit p'aici 
Ne mâncaii alle pisici; 

Naşul-Bratii ne ghiontuia, 

Păssările. ne :fura, 

NU'1 DREPTATE ! 

I. 

— Măi, rezaşii, măi, frăţiore, 

Ce te plingi, şi ce te doare? 
— Plingu, bădiţă, şi sândescit 
Cum âreptatea sira găsesci, 

"Am cătat'o 'n lumea mare, 

Sub al țărrei nostre sâre ; 

În zadar îns am, cârcat ; 
Căci ori unde-aim! întrebat; 

Toţi "mi-ai dis : sirmane frate, 
Nu'i dreptate! Nu'i dreptate!. 

II. 

Am avut o mMoşi6ră, 
Ce-o privâm ca b comâră; 
Din ea pâinea, *mi-o scoteam, 
Cu ea pruncii mi-i hrăn6m ; 

. Însă din. nenorocire 
"Mi-a luat'o prin hrăpire ; 
Un ani 6că c'a trecut, 
De când totul am perâut; 
De aceea dică : măi frate, 
Nu'i dreptate ! Nu'i dreptate +
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III. 

Uni Ciocoiii cu boerie, 
Şi cu treceri la Domnie, 
A venit, vai! între noi 

Să ne-apesse cu nevoi; 
Vedi moşia redeşască ? 

Astădi. este boer6scă ! 
Ei am scosi bune hirtii, 

El a scosi plastografii ; 

În zadar strigam: măi frate, 

Nu'i dreptate! Nu'i dreptate! 

IV. 

El ma tras la judecată, 

"Mi-a luat averea toată +. 

Nu mi-a dat dreptate:mie 

Cea, *ntâiii Judecătorie ; 

Căci la Judecătorii 

Sa faci numai tilhării ; 

Şi ruşfeturi nu e 'n stare 

Ca să dea acel ce n'are. 

Când jurnalul s'a 'ncheiat 

"Peptul mei s'a sfişiat ; 

Şi plîngem, strigând: măi frate, 

Nu'i âreptate! Nu'i dreptate ! 

V. 

Dup' aceea la Divanuri, 

Unde hoţii îşi faci planuri, 

Judecata am urmat ; 

Dar gacolo nam scăpat ; 

Căci ori care mă 'nşelia, 

Şi ruşfeturi îmi lua. 

La Divan să scii, măi. frate : 

Nu”i areptate ! Nui dreptate ! !
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VI. 
Am ajuns şi la Domnie, 
Am dat lei mai mult d'o mie; 

Dar Ciocoiulii trei a dat, 

Şi dreptatea *mi-a furat. 

S'a dus biata moşioră, 

Ce-o privem:ca 0 combră ! 

Astădi facii la boeresci, 
Şi ca robulu ei muncesci. ; 

De aceea, dicii: „măi frate; 
Nu”i âreptate ! Nu” dreptate!“ 1) 

” 1858. 

GINERILE ŞI SOCRUL 

  

-  GINERILE 

Fată, sosrule, unii decretu 

Cu stafetă dela Iaşi, 

Ce-o aduce prea secret - 

Vatafulu de Călăraşi; 

Prin ea mi se ordona 

Camera a dissolva; 

Socrule, creci că e greii 

Să, ţil joci cum voescii ei? 

Socrule, dă'mi o povaţă, 
Că posiţia 'mi-e grea; 
Aşa să trăesci, mă 'nvaţă 

Cum să tragi folosii. din ea? 

  

1) Se crede a fi plingerea mosnenilor dela Cucu din Rimni- 

cul-Sărat, despossedaţi de părţile lor de moţii, în timpul dom- 

niei lui Stirbei, d'o rudă 'a sa d'aprâpe:
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„D'oiu lua m&sure bune 
Să s'all6gă oameni noui, | 
Câşgtigi, ce e drept, unii nuine ; 
Dar cu ce -ne-allegem noi? 

-Şatunci, socrule, e grei 
-Să mil jocii: cum voescii ei. 

Eată vremea d'a sumete, 

D'a trînti p'ori ce boerii; 

'Capoi mă dai ei pe bete, 

Peste capii din ministeri ; 

“Golanii din sţinga iară 

Sciii că “i-am tot înşellat ; 

"După dînşii. peste ţară 
“Cirjalesce m'am urcat, 

Vedi, măi socrule, căi greii 

:5ă mil jocii cum gi vrea ei? 

“S'allegi d'afară mai bine, 

Leşinaţi tot din toptan, 

“Ce cască gura la mine 

Să le-aruncii câte-uni ciolanii. 

„Arendaşii s'ajutară 

Cu *mpliniră de la ţărrani ; 

Aceşti oameni nu uitară 

Că n'am vrut să le iai bani. 

-Socrule, gîndesci c'aşa 

*Camera să fie-a mea?



Socrule, d'oii avea parțe 
Să le-aducii precum voesci, 
Atunci să te dai d'o parte, 
Şi să vedi cum le "'nvirtescit. 

Și d'oii fi în Adunare 
Deputatii, ştii, p'ântre ei, - 
Când vor veni la votare, 
Potii face ca cu ai mei. 

Socrule, nu e aşa 

Că Domnia e a mea? 

SOCRULU 
S'alegi oamenii isteţii, 
Teva, rude cunoșcuți, 
Ţeva avuţii “sireţii, 
Ipochimenii stiuţi. 

Cată,. psihi mu, s'apuţi 
Pe Vlahii se biruimo, 
Che stare avem cu toţii 
Rizaliki che se fimo. 

Si asa n'avem vr'o greo, 
Ianachi, copil a ms&o. 

Daca nu aveţi 'Tiocoii, 
Ivangi che Poliţai, 
Arendasii che slugoii, 
Atunţi, Zeo ! parte ni'ai. 

Si daca prohorisesti 
S'alâgă 'n totă Vlahia, 
Afefta te-afanisesti, 
Se duţe si Vorniţia,



  

  

S'atunţia ne vine greo, 

lanachi, copil a mec: 

Tu -salegi pe Costesco;. 
Si pe Pano Olanesco, 

Si pe mice Buzoiano, 

Pe ţelebi Pantazaki, 

Pe catergari Ganesco, 

Pe diavolo Suţaki, 

Si pe arhom Anghelesco: 

Che astfel nu este greo, 

Ianachi, copil a meo. 

Pe Tachi Bolintineano,. 

Pe caraghiosi Marino, 

Si pe tinero Cretzeano, 
„Pe Filitis ţela fino, 

Pe Grigore- Alecsandrescos 

Perifimos. piitis, 

P'avocatos Boerescos, 

Si pe Tachi Hristofis, 

Si astfel, copil a meo, . 

Crede-mă, nu este greo; 

Pe cartofi Iorguleţo, 

Pe babaca Aristidis, 

Pe ala, de! to istețo, 

O chiopoolos Ioanidis; 

si pe Nico Lahovaris, 

Pe streino Marţianis, : 

Pe Arcudi to Panakis, 

Pe Stefanomenos Zanis.
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*Ghidi, ghiâi, prifacuto ! 

Chiţi țirați tu ai facuto! 

Pe -Carabeti Melichi, 

Pe Paharnicos Boliaki ; 

Dai si ei un tefarichi, 

Pe al meo Vasilescos; 

Pe Calemzis Tatarano, 

Si pe Stanciulo Predescos, 

Pe didascalos Vioreano, 

Pe caimeni....... ') 

Atunţia credo si eo 

Ke domnesti, Ianache-a meo. 

Faţe trebă buniţica 

Si Arapilo al teo, 

Paleologhi a mica, 

La asta nu este reo. 

Pe Serghiadis inginero 
-Să nu uite se alegi, 

Pe Gavrilo pişichero 
Se faţi tot ca să nu'l perdi. 

Si asa credo si eo 

Să domnesci, Ianaki a meo. 

Polihronion zarafi, 
Steriadis hasnatari, 

Limbriht dela, telegrafi, 

Re ton Gugio palicari. 

  

2) In manuscriptulu ce possedăm e ştersii acesti nume.
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O Miticas Creţulescos, 
Tufeceis ke 'Ţorbagis ; 

Se nu uiţi niţ pe Balţescos,. 

Niţi pe kelo Alexandris. 

Vedi, cu astă credo si eo: 
Să domnesci, copil a meo: 

S'apoi ţe faţe golanii 

La ananghi-politichi, 

Daca treba gaitani 

Evrete is to tapi? 

Io "ţi-o dico, fos-mu Ianaki,. 
Ke golani puţin banda 
Stiu se facă buclucaki, 

Tixi Iane, tixi panda. 

Să m'asculţi, copil a meo,. 
Ke eu sunt câ tatal teo. 

Telespandon, lenculeţa, 
Faţem, stii, ca la Fanari ;. 

Stiu un mico prafulețo, 

Singe bun de porumbiţa. 

Si atunţi nu este greo 

Să domnesti, copil a meo.. 

Ma de bomba cu capaki 

Se o faţem misticos ; 

Si s'o punem la iataki 

Kinâo este somnoros.
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Pak! Burm.! s'a .catortosito ; 
S'atunţi pe golani zaverdzi 
'Cari ne-a catatrecsito 
Să'i punem la puşcari. 

S'atunţi Zita ke Utra! 
Să trăesti, Măria Ta! 

GINERILE 

“Socrule, toate sunt bune, 
Planul “ți este minunat ; 
'Candidaţii după nume 

Pe listă %-am aşedat, 

Prăfuleţulă numi displace, 
'Cât se pâte e de buni; 
Că e muti, tace şi face; 
Iar nu sbiară ca uni tuni. 

Dar de bombă “mi este temă; 
Ştii c'am fost dusă în Divanii 3 
Ş'a cătat să'mi daii grei seamă, 
Pentru cea d'acum uni ani. 

Socrule, pâte-ai uitat 
Casta m'a cam deochiat », 

1560. 

GLASUL UNUI ESILAT ROMÂN ÎN RUSSIA 
  

Din. frageta'mi pruncie, din trista meu, juneţe, 
Pe când iubiti de sârtă gustam ei dulci plăceri, 
P'atunci, şi pînă'n timpul presenț de dulci speranțe, 
Am fost gonitit adesea dai ţărrei ieniceri. 

  1) Se atribue lui Eliad.
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Căquiii pînă în fine martirii al perfidiei ; 
Şi prad'a r&sbunării, din țerră alungatii ; 
Şi "mpinsi peste hotare spre munţii cei de shiaţă, 
Prib6gi la Nord trăit-am trei ani neconsolâtii. 

Dar liniştitii în cugeti că ?nalta Provedinţă 
Va face să triumfe Vulturulii din Carpat, 
Pind6m diua, ferice a liberării ț&rrei, 
Ce-adese ori Românul cu glorie a cântat. 

Și cum Natura tâtă salută, fericită 
A s6relui mărâţă ivire p'orizon, 
Aşa 'mi părea şi mie că diua, liberării 
Curând voii saluta-o, să scap din ast prison. 

„Şi 6tă că în fine Înalta Provedinţă, 
Clemenţa cea eternă, supremuli Creatori, 
-Smeresce pe:tiranul; iară Românul -mîndru 

lar gustă libertatea, acum şi în viitori. 

Acum dar când Românul învinge Tirania, 

Şi cântă libertatea ce el a căpătat, 

Acum când toţi martirii se 'ntorci iarăşi în ţară, 
Si ei din închisre mă credi că's liberat. 

Acum, qicii, când şi Zimbrul şi Acvila română, 

Pe duoi martiri unesce, Munteni şi Moldoveni; 

Când buciumul r&sună, şi echo prin colnice 

Respunde de departe „unire, consângenă.“ 

În ţimpul când speranţa renasce 'n tot Românul, 

Câna sânta Provedinţă protege asţii poporiă, 
Şi bine-cuvinteză o ţerră ce aspiră | 

Să facă să triumfe stindardul tricolori ;



30 
    

Când cruda sufferinţă, ne cere resbunare, 

Românii să grăbâscă a se încorpora ; 

Formeze legi6ne de juni flăcăi ca bradii ; 

Şi 'n numele Dreptăţii la glorie a sbura, 

La gloria străbună ! Eroul să probeze 
Latina'i origină din sânge de Roman ; 

Şi 7n lupta, libertăţii, oştenul să probeze 
Bravura, lui antică, din timpul lui Traian. 

Să lupte el can timpul lui Stefan ş'al lui Mircea ; 

S'allunge pe tiranul, să sfarme al său lanţit; 

S'arate ș'astă dată ce-a fost odinidră, 

Ce este adi Românul, ce pote al său bracă. 

Colo, la frontieră, Românul să s'avînte; 
Acolo să împlinte stindardul strămoșesci, 

Ca, 'n dioa acea mare când la Călugăreni 
Mihai a scăpat ţerra de jugulii păgînescii. 

Curînd, o Românie, iubită, scumpă eră, 

Barbara de Russie şi ei sper a lăsa; 

Pe câmpul libertăţii, cu fraţii mei de cruce 
Trăescă libertatea ! cu toţii vom striga. 1) 

1855. . 

1) Se atribue lui Constandin G. Florescu, unul din Românii: 

esilaţi de Ruşi în Russia, la retragerea lor din ţârră la 1858 

şi care €a întorsă în ţârră la 1857 cu picidrele degerate.
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SATIRA 

REVOLUȚŢIUNII ROMÂNE DE- LA 1848 

LI; 

Frandă verde de secară, . 
A eşit zavera ?n ţară; 

Mulţi băeţi şi băeţoi, 
Și golani, şi marţafoi, 

Derbedei, feciori de lelle, 

La, căciuli cu panglicelle, 

Şi cu stâguri tricoldre, 
Sc6lă lumea în picidre, 

Ca. să mârgă la Palată 
Unde stegii s'a, ridicati ; 
Bibescu Vodă silit 
Constituţia-a, iscălit, | 

Numinăd uni nuoii ministerii, 
Eliad, Tell şi Magheri; 

Iar golanii patrioţi 

Cât le ia gura ștrig toți: 

„Să tră6scă libertatea ! 

„Frăția şi cu Dreptatea!“ 

Şi poporul, gură-cască, 
Ura! strigă. Să trăscă ! 

II. 

Frunqă verde de scaet, 

Colo 'n câmpi la Filaret, 

Numită câmpului libertăţii, 
Unde se aduni băeţii, 

Şi desculți, şi cu golani, 
Cu tabaci şi mitocani, 

Ionică, Firfirici,
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Însoţitii de unii peltici, 
Ce isonul i ţinea, 

După tribună vorbia : 

„Toţi Românii sunt aqi fraţi 
„Cu ţiganii-emancipaţi, 
„Și cu Evreii leşesci 

| „Din ţările românesci. 
„Numai e boeri, tirani ; 

„E poporulii suverani. 
„Numai este boerie, 
„Numai e iobăgie. 
„VE sfătuescii, iubiţi fraţi, 
„Liniştea nu turburaţi ; 

„Să nu daţi pricină voi 
„Să intre Muscali la noi, 
„In ţara cea Românescă,.“ 

„Ura! Ura! să trăâscă 
„Ionică, Firfiricul ! | 
„Să vorbâsc” acum pelticul !* 1) 

III. 

Pelticuli se arăta, 
Mâinile încrucișa, 
Şi din fuişor aşa, 
Poporului el vorbia : 
„Vă mulţuimescii, iubiţi fraţi, 
„De încrederea, ce'mi daţi. 
» Turcii ?n țară ai sosit, 
„Cu Muscalii sai unit ; 
„Irebue să ne-apărăm ; 
„Deci, cu toți să ne armăm 

ÎN aa RI II NI INI N NI 

DD... Vernescu, doctorii în dreptii şi fosti avocatii
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„Cu cosse, lănci şi secure, 

„Cu ciomege din pădure. ... 
PD 

„Nu rideţi, -scumpi patrioţi : 

„Nu suntem noi strenevoţi 
„Ai Romanului vestitit 
„Ce lumea a biruit, 

„Nu cu tunuri şi pistle, 
„Ci cu săbiile g6le? 

„N'aveţi bracul de Romani ? 

„Și "n el sânge de Traiani? 
„Sai cu toţii să perim, 

„Sai cu toţi liberi să fim!“ 

„Ura! Ura!-să trăâscă 

„Tara nostră Românescă ! 
„Să trăesci şi tu, peltică, 

„Inimosii, de şi esci micii.“ 

IV. 

Frundă verde lemnii uscati, 

Lume multă la Palati,; 

“Căci Magherii, Tell şi Golescu 
Sunt arestaţi d'Odobescu ; 

Iar balciza I...... tscă,! 

Eroina românsscă, 

Vrea să taie, să sfişie, 

Miţa mortă, iar nu vie; 

Lasă furca, cusătura, 

“Şi vine să caşoce gura; 

uni pistolii ş'o săbioră, 

Vrea să scape biata ţeră, 

Şi pe guvern după tronii, 

Arestată de Solomon.
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V, 

Frunqă verde buruiană, 

Dar tu, sacră legioană, 
Ce tot caţi pe la cazarmă, 

Şi faci mereă propagandă ? 

Ce mi te tot răţoesci? 

Sai dâră mi te mindresci 

Că porţi pene de cocoşi, 
Şi barbă lungă de moşii, 

Ş'uniformă, de gardistii, 

Şi custure de dantisti ? 
Când Muscalii s'arătară, 

-Toţă ei codrii înfandară. 

VI. 

Frundă verde de stejari, 

lar "Domnul Tell ghinerarit 

Sa culcatit noptea maiori, 

Și s'a sculat; Domnitorit. 

Pe când maiorii era Tell, 

Purta la urechi cercel, 

Ca să fie de bonton; 
Să făcu ş'el liberton, 

Ca să se urce pe troni; 

Însă colo, la Palat, 
A fost şi el arestatii 

Cu Magherul şi Ion 1) 

De Polcovnici Solomon ; 
Şi când audi că vine 

Înfuriat N aşu-Brat, 

La hotarii toți ai plecat, 

Fără căciule şi cisme. 

      

1) Eliade.



  

VII. 

Frundă verde de arțar, 
Dar Magherul ghiherarii 

Ce se face? Unde este? 
Gazetele aduc veste 

Că se află peste Olt 

Cu Pandurii lui cu tot, 
Ca să se împrotivescă 

La oştirea muscălâscă,. 

Unde'i viteza armată 

Ca să baţi Russia toată? 

Unde bravii Oltenaşi 

Ca să smeresci pe Cardaşi ? 
Ia dă drumul la Panduri 

Ca, să intre în păduri; 

Şi tu, vitezii ghinerari, 

O şterge peste hotarii. 

Ai umblatii hoinari p'afară, 

Alţii țara guvernară,; 

Dar nu “ţi-a fost meseria. 
Să cîrmuesci România ; 

Ci să îngraşi poroelusi, 
În loc să omori la Ruși 

VIII. 

Frundă verde meri creţesci, 
Toţi boerii Creţulesci, 

Şi fraţii boeri Golesci, 

Şi duoi boeri Filipesci, 

Boeri mari, nepoți de Domni, 
Se făcură liberioni; 

Cu ţiganii se nfrăţiră, 

Şi la, țărani împărţi 

Moşi mai dela stremoşi, 
Spuindu-le moȘĂ pe groși.
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Ei care aveii caftan, 

Şi presidaii la Divanii, 
Bi ce avâi lefă grassă, 

Mâncau cu Vodă la masă, 

Ce cată "ntre libertoni ? 
Neputând s'ajungă Domni 

Prin Boerii din Divan, 

Au ajuns Caimacami 

Prin mojici şi prin golani. 

Eâcă minte de Boeri! 

Fantasie de muieri ! 

IX. 

Frundă verde ş'o lalea. 
Dar Eliad ce'mi- făcea ? 

Să 'nfăşura în manta, 
În mantaoa, cea Domnâscă, 

"Țara să ocârmuiască ; 

Şi aşa el cuvînta 

Suveranului poporii, 

Adunatii sub fuişori : 

„Nu trebue să varmaţi, 
„Ci p'a casă să plecaţi. 

„Am proclamat libertatea, 

„Cu frăţia şi dreptatea, 

„Nu cu sabie şi tun. 
„Asta'i taptă de nebun! 

„Pace voă! 

„Pace noă! 

„Pace vestesci tuturor ! 

„ŞI suveranul popori 

„M'a *nţeles, m'a âscultat. 
„Sămânţa, s'a aruncat; 
„Şi peste pucin pe tronti
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„Se va urca el ca Domni. 

„N'ardeţi arhontologhia : 

„Băsăm în foci România. 

„Turcii sosesci ca cardaşi, 

„Muscalii ne sînt vrăjmaşi.“ 

Să trăesci Măria Ta! 

Sătenii toţi i striga. 

Tră6scă sfinta Dreptate! 

Ţiganii şi ei dicea; 
Şi ”ngenuchia, 

Şi săruta, 

Statua de libertate, 

X. 

Frunqă verde de scaet, 
Numai este ziafet ! 

Pun'-te masă, 

Sc6l'-te masă. 

Osanale 
Şi urale, 

Şi muzici şi cuvîntări, 

Şi pe uliţi alergări 

Cu steguri şi bairaci, 

Ca să le fie pe placi. 
Teri la oala cea. cu ştirii, 

Şi adi Prinţipul Zamfir. 

'Purcii sînt la Cotroceni, 

Şi Muscalii la Focşeni; 

lar libertonii boeri 

Bag în foci pe Pompieri ; 

Cei mici toţă la închisore, 

Iar cei mari peste hotare,
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„Cu paşporte ingiidesci, 
ȘI cu banii rumânesci. 

Fugai ruşinosă, 

Dar e sănătosă, 

Făină rusescă, 

Turcul vă 'ngrozescă. 

Dreptate-frăţie, 
Dă-mi cămaşa, mie; 
Prăţie-Dreptate, 
Dă-mi-le pe tâte. - 

Salutare şi frăţie, 

Ira vostră ticăloşie ! 
Frăţie şi salutare, 

L'a, vâstră dărăpănare ! 

Toată vara Ura! Ura! 
Şi acum 3 1) 

  
  

a RI NI II 
1) Acâstă satiră a circulat în fragmente, descriind fie-care câte un episod din revoluţia dela 1848; din elle sai. scos multe espressiuni iriviale. Autorii n'a putut fi negreşit decât Ciocoi, adică, lingăi du prin curțile boeresci, cari, prin mişcarea delă 48, perdâii avantagele ce le assigurai Reguiamentul organicu.
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LAGĂRULU 

DELA ȘEPTE-NUCI 

Comandată. | 

DE VINERARU PETRE GÎT-DE-ŞTRENGU 

(epopee eroică). 

ÎL. 

Frundă verde de lăptuci, 

La, grădina Şapte-Nuri, 

Din ordini e adunată 
Oştirea disciplinată, 

Compusă de Ciomăgaşi 
Şi vestiți puşcăriaşi, 

Cari pentru patru sfanță 
Scot din urne deputaţi; 
Iară ei -sunt, comandaţi 

De Nicoli şi Geambaşi, 

Cel mai mare ciomăgaşii ; 

De jupân Andrei Purcică, 

Cărui vadra “i pare mică; 

„Şi. de Luca argintaruli, 

Și de Ţicu Şi Canarul ; 

De Chipiliulii isteţi,- 

De Pitpălacii cel mistreţii, 

De Meluşul cu ilică, 

De şiretuli Borangici ; 

_ Manolescu avocată, 

Și Hamalu *nfumurati ; 

De Roşescu, Miulescu, 

Scorţânu şi cu Măcescu ; 

Lampagiulii şi Sprîncenă, 

ie şi Coţofană ; 

De Dianu şi Cainarulii, 

„Şi de barbişon cismarulii ;
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De uritulă Caeaţuiii, 
Cu nasul ca de Curuiă, 
ȘI alță bătăuşi ca ei 
Cu renume "ntre mişei ;. 
Iară al lor căpitanii 
Este Petre Grădişteană, 
Ce'i dice şi Git-de-ştrângti,. 
Avind de consilierii 
Pe Cnâzul dis Muscălache, 
Şi vestitul Popa, Tache, 
Şi pe Aga acel chiorii, 
Care bate din picioriă ; 
Sal bandelor cassierii, 
E illustrul de Bostan, 
D'origin' arnăuchiană. 

II. 
Frundă verde de meri dulci, 
lar banda de Dalcauci 
În lagări la Ş6pte-Nuci 
Sa adunat în mari glâte, 
Încă de la medii de nâpte. 
Sub copaci sunt multe mese, 
Toate cu mâncări allese : 
Brinză, urâă, şi măsline, 
Pastramă Şi cu slănine, 
Peşte sărată, şi miei fripţi, 
Şi cârnaţi ferţă şi prăjiță ; 
lar de băuti, ţuică, vini, 
Şi butâe cu pelini. 
Dalcauci, comissari, toţi, 
"Chiar. căpitani, sunt beţi morţi ;: 
Şi toţă strigă, chiuesci, 
Şi mereii se chefuesci ; 
Joacă apoi tontoroiti 
Pe ling'uni mare butoiă.
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III, 

Frundă verde lemni uscatii,. 

Cornurile ai sunat, 
Şi oastea s'a adunat 

Sub dudulă celui mai înalti,. 

Unii cu ciomege grosse, 

Alţii bite nodorose, 

Alţii retevee scurte, 

Alţii cu ghioce umplute, 

Alţii cu toroipane, 

Iară alţii cu tufane: 

Iar vestitul Căpitanul, 

Numit Petre Grădiştenul, 
Pe unt butoi cocoţatii, 

Oştirii a cuvintat : 

„Sunteţi gata acum toţi? 
„Să pornim, bravi patrioţi !: 
„La urne năvală daţi, 

„Şi cu assalt le luaţi; 

„Dela mare pîn' la mici 

„Aveţi câte-ună irmilici... 

Ura! Ura! să tră6scă! 

Strigă oastea voinicescă. 

După ce mare şi micii 

Priimi ună irrailică, 

Şi o doniţă de vinu; 

Cum şi alta de pelinu, 

Căpitanul 

Grădişteanuli 

De statii-maiorii însoțit, 

- Astfel el le-a mai vorbit:
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„Mergeţi cu toţii în chor 
„Pe la alle cinci culori ; 

- „Jumătate din cetaşi, | 
„Din cei mai dirji ciomăgaşi, 
„În sala electorală 
„Lă urnă să dea năvală ; 
„lată cei lalţi. cu Gembaşul, 
„Cu Nicoli Ciomăgaşulii, 
„Cu Chipiliia şi Hamaluli 
„Să încongiure localuliă. 
„La ciolane toţi să daţi, 
„Ca să mii înfricoşaţi. 
-„Adversarii, ce e drept, 
„Nu poti ţine cu noi peptii ; 
„Dar sunt şi ei esersaţi, 
„Și bine disciplinaţă ; 
„Și ai Şi ei comandirii 
„Cu epolette cu ri; 
„Dar noi suntem şi mai tari 
„Decât aceşti adversari, 
„Avenă şi pe epistaţi, 

„Pe gardiştă Şi pe soldaţi, 
„ŞI pe Domnii procurori, 
„Si chiar pe judecători. « 

„Vivat! Vivat Grădiştenă ! 
„Al nostru bravi căpitani 1% 
Strigă, urlă banda toată, 
De el entusiasmaţă, 

„Însfirşit, o bravi ostaşi, 
„Vestiţilor Ciomăgaşi, 

:„Daca, voi veţi birui, 
„Noi vă vom mai dărui



  

„Al duoilea irmilicit, 

„Fie mare, fie mici; 
„Bezi butoaie cu pelini, 

„Şi bolobâce cu vini.“ 

„Ura! Ura! să trăescă !“ 
Strigă banda voinicescă, 

Golind cinci vasse cu vină, 

Şi vr'o dece cu pelini. 

IV. 

Frunqă verde ş'o lalea, 

Banda chiuie şi bea 
Pină se face lulea,; 

_Popa o blagoslovesce, 

Şi cu pelin o stropesce. 
însfirşit se dă semnaluli 
De Gembaşuli Şi Hamaluliu ; 

Şi pornesci toţă în cântări, 

Mergend pe două cărări ; 

Iar în frunte pună Magarii, 

Şi în mână cu 0 crensă, 

Mer ge Gituli cel de ştrengă, 

Ca uni vitezii vinerară. 

YV. 

Frundă verde de bujori, 

Eată”i ajunşi la culori, 

Însoţiţi de haimanale, 
Derbedei şi puşlamale, 

De papugii şi golani, 

Vagabondi şi mitocani, 

Unii dela Tirchileşci, 

Alţii dela Bărbătesci, 

Dellea nuoi şi Dellea vechiii, 

Duşumeoa, Spirea vechiii,
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-Dobrotâsa, Golăşei, 
„Armăşanca, Frumuşei ; 
“Cum şi dela Dece-mese, 
Unde sunt trîntelle dese ; 
“Cum şi după la Vărarulii, 

„Unde facă dueli cu parul ; 
Cum şi della Filaretii, 
Unde e tot ziefeti ; 

:ŞI fie-ce mahala, 
Căpitanulit îşi avea, 

Nişte astfel de ostaşi 
Spaimă, groză însufila ; 
lar vitezii lor vrăjmaş: 
Atita s'a speriat, 
Încât dosul toţi ah dat; 
Şi striga „că, s'abţin toţă 
Dela voti.“ — Bravi patrioți 1 
Ai cădut fr a lupta, 
Dar ondrea o salva. 
Însă nu toţi sunt mişei, 
Luptă straşnie mulţi din e. 

VI, 

Frunqă verde de lăptuci, 
“Oastea, dela Şapte-nuci 
Ai bătut, ai biruit 
Pe câţi s'au împrotivit ; 
"Toţi cei Scrişi cu cruci pe spate 
Ai urechile tăiate; 
“Cei cu gherâcele strimte, 
Au ciolanele toţi frînte ; 
lar în sala de votare 
Este gură, larmă, mare ; 
Şi pe scări în briînci sunt daţi 
Opposanţii cei colţaţi ; 
Alţii duşi la, puşcărie
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De cei plătiţi de Agie; 

Bilette falşificate 

Sunt în urne aruncate ; 

Însfirşit, sunt Deputaţi 
Oamenii cei însemnați 

De guverni; şi bună pace! 

Deci, cu astfel de mijlâce 

“Deputatii chiar un Beşlegă 
La noi pâte să s'allegă, 

UNU EPISODU 

În lupta de haimanale, 
“Ce a rămas în annale, 

„Se dice că Popa Tache, 

Ajutati de Muscălache, 

“Cel d'ântâiă s'a strălucit ; 

Pe rivalii Va biruit, 
Pe illustrul s&u rivală, 

Popa Grigore din deali. 

Ca uni al duoilea Tuns, 

El barba tâtă "i-a smuls; 

Şi nasulu lui borcănatil 

-Cu dinţii Va retezat; 

ȘI astfel fu proclamat 

De ântâiuli Ciomăgaşii ; 

iŞi de atunci “i-a rămas 

Numele Fopa Ciomagă, 

Fiind fârte cu arțagil. 

CONCLUSIE 

Iar Petrică Grădiştan, 

Al bandelor Căpitan, 

Teri Cuzisti, 
Adi Carlistă, 

Şi părbati 

Insemnată,
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n triumf el. a fost dus 
La Ministrul cel de sus, | a 
Ce “i-a daţ uni aferim 
Pentru succesu'j sublimă, 

Când Roşii în capul lor 
Vor avea . 

Uni aşa învingătorii, 
(Ce se pâte întempla). 
De sigur vor triumfa, 
De coconul Lâscarache 
(Avend şi pe Popa, Tache), 

1870. 

  

PLĂCINTA BUGETARĂ 

I. 
Frunqă verde de măsline, 
Aii venit la cârmă ?n îine 
Roşii cu Albii uniţi, 
De vecuri ei învrăjbiţă : 
Ş6ricele cu Cotoi 
Fraţi de cruce aminduoj.! (sic) 

Astăqi Albii Şi cu Roşi, 
Cu fistichii Şi stacoji, . Mănâncă, plăcinta, gată, - Numai de noi frămîntată, 
Făr' a se gîndi la, noi, 
Ciocoi vechi Şi Ciocoi nuoi. 
Drept e Ore, buni amici, 
Ca noi ăştia cei mici, 
Cu patriotismii în pepti, 
Să nu gustăm din bugetii 2:
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Toţi noi adi suntem mihniţi, 

Şi chiar paraponisiți. 

II, 

Frundă verde de fisticu, 
M'am dus la boeru Işlici, 
Omi cu mare influență 

La cei din Locotenenţă, . 

Ce să'mi dea slujbă şi mie; 

lar Boeruli cu trufie 

Pe uş afară m'a dat, 

Şi din balcon a strigat : 

„A! Ciocoii neruşinati, 

„Creqi 6re că am uitat, 

„Când la patru-deci şi opt 

„M& numiai Boerii răscoptii ? 
„Și când la cincă-decă şi şepte 

„Îmi dicâi vorbe deşârte ? | 
„Şi când la cinci-deci şi noă 

„Ne dedei cu tifla no&? 
„lară la şai-deci şi unii 
„M& tratai ca p'uni nebunii ? 

„lară la şaă-decă şi duoi 

„Ne poreclei de strigoi ? 
„lară la şai-deci şi trei 
„Ne numiaţi chiar derbedei? - 
„Peste ună anii însfirşit 
„Voi cu Cuza v'aţi unit. 
„Hai sictir, şi eşi afară! 
„Daţi'], bre, în brinci pe scară je 

Am tăcut, n'am dis nimic: 

Căci Baş-Boerul Ișlici 

Nu glumesce, 

Ţe trintesce, 

-
I
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Fiind Boeri de Divanii, 
Şi nepotii de Caimacam. 

Să nu fii dar necăjiti ? 

Ba chiar paraponisitii. 

III. 

Frundă verde de finici, 

M'am dus şi la Firfirică, 
Ce abia m'a priimit ; 

Şi astfel el mi-a vorbit : 

— Fost-ai la Boerii Işlicii ? 
— E uni Despoti, uni mojici ; 
M'a, tratat ca p'unit Ciocoi. 
— Ce vrei dar să facem noi? 
Cu Boerii ne-am unit 
Pe Cuza, de am gonit, 
Fără el nu poti nimic. 
— Dar, Domnule Firfiriciă, 
Aşa, curînd aj uitat 
Că Dumneta te-ai urcat 
La cîrma ărrei prin noi, 
lar nici de cum prin Ciocoi ? 
Nu odată, nici de duct, 

Ci de şepte, şi de noă, 

Pentru Roşii am luptat, 
Pînă ce aii triumfat; 

Şi astăqi goniţi să fim ? 

Şi de fâme să perim ? 
— N'am ce'ţi face ; 
Şi dă'mi pace. 

"Mi-a închisă uşa în nasi, 
Şi ei buzati am r&masii.
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IV. 

Prunqă verde de scaet, 

M'am dus apoi la Rosset; 

Jar Rosset m'a întrebat : 

— Cu Işlicii te-ai împăcat? . 

— M'a tratat ca p'uni Ciocoi. 

— Și ce vrei să facem noi? 

Cu Boerii ne-am unit, 

Pe Cuza de am gonit. 

— 'Trebue dar să perim? 

“Noi pe Cuza, cel sublimii 

L'am terfelit 
Necontenit, 

În diaruli, caraghiosi ; 
Adi sub oamenii cei nuoi 

Sufferim ca sub Ciocoi! 

Nu e drept, 
„Frate Rosset. 
— Nam ceţţi face; 
Şi dă'mi pace, 

Am eşit cum am intrat, 

-Ca şi ună câine ploati. 

E v. 
/ . 

Frundă verde de măciaşi, 

:Ce să mai faci, f..... ? 

-Cine-va m'a învăţat 

- 83 mergi la Dumitriad, 

Cu care eii am scuipat 

Pe Pepelea la Senat, 

„Şi cu care am umblat 

Pe uliţi cu masalale,
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Cu steguri şi cu urale; 

Şi m'am paraponisit 

De celle ce am păţit. 

Deci, copilul favoritii 
Al ui Rosset cel vestitu, 

M'a apărat 

C'avocati ; 

Şi Rosset s'a 'nduplecat 

De Domnul Dumitriad ;- 
Şi "mi-a dat 

Uni billetă la uni amici, 

Intimi ali lui Firfiricii, 
Să'mi dea mie 
O felie . 

Din plăcinta din bugetii. 

Trăeseă Domnul Rosset ! 

Şi Domnul Dumitriad ! 

Căcă prin el am căpătat, 

Nu cu un mare ruşfeti, 
Postulii cel de suprefectir 
În judecul Dorohoi, 
Unde-am făcut stare noi 
Dela Jidani perciunaţ, 

Pe furişii în erră-intraţi. 

VI. 

Frunqă verde de fistici, 

La cirm” a venit Işlici ; 

Din slujbă m'a dat afară, 

Cum ma dat în brînci pe scară z 

Dar acum biz! "i-am făcut, 

“Căci samaruli Pam umplut. 
Adi trăesci cu banii mei, 

Şi nu voiit să sciii de ei, 

Nici de dulcele bugeţi,
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Nici de Firfiricu-Roset, 

"Nici chiar de Dumitriad, 

Copilul cel resfăgat, 
Adi, aprâpe de mormânti, 

Lasi la toţi cu jurământă, 

Ca nimeni ca d'alde noi, 

Ciocoi vechi şi Ciocoi nuoi, _ 

Ce plăcint” am frămîntat, 

Și alţii o ai mâncat, 

Să numai dea ajutorii 

La cel nemulţumitorii, 
La boerii vechi şi nuoi, 
Ajutaţă numai de noi, 
La cârmă a se urca; 

Şi când se vă&di acolea, 
Nu numai nu te ajută 

Dar îţă arată chiar mutră.. 

Ei mănânci adi rațe fripte, 

Iară noi răbâări-prăjite ; 

Pe când unii panglicari 

Ai ajunsi! millionari, 

Noi ăştia, acei mici, 

Tot golani, şi tot calici 

1869. 

11 FEBRUARIE 1866. 
  

„Alle nopţii negre vallură pe pământii se coborâsse ; 

Clopotele "mprăştia, 

Din Zlătari în tâtă urba ora care se meniss6 

Trădarea a anunţa. 

“Turnurile cam plecate, sguduindu-'şi temelia, 

Păr6ii tainici a şopti;
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Sentinela, credinci6să, presimțindu-'şi mişelia, 

Fără voe se roşi; 

Prin instinctii ostaşu ?n sine astă-dată se :ndoesce 

Chiar de jurământulii său : 

„Căci nu ştie unde "li duce şefulii care "i poruncesce, 
Tremurândi de scopulii săi. 

Ică. şi colo câte-o umbră se strecâră, ocolesce 

Întunereculi cătândii ; 

Totulii tace ; şi n tăcerea ce orârea prevestasce, 
Spirii se audi ridendă, 

În palati le e victima, care îi nesocotesce, 

Credândiu într 'alit săi popori ; 
Din palatii ei vorii a smulge pe acelii ce pregătesce- 

Ţeărrei falnici viitori. 

Trădători făr” de ruşine, cutedarea vă e mare! 

Știţi-voi r&ulu ce ne daţi ? 

O! da, ştiţi! Ambiţiunea însă e fără hotare, 
Şuni poporii sacrificați. 

„Jurămentulu şi on6rea nu suntii! decât o minciună, 

„ Diceţă voi, cuteqători; 
„Cel ce'ţi dă bani pentru crimă, cel ce "ță dă l6fă mai bună, 

„Este qeuli ce adori.“ 
Profitândii de innoranţă, mânjindi fără remuşcare 

Inimi nobili de noroi, 
Aţi tiriti, ca şi bacanta, după voi pe fata, mare, 

Trădători, pigmei, strigoi ! 

Ora trei şi jumătate bate ?ncet, pare silită, 

De infamii ce-o aştepti ; 

Trădătorii stau la pândă, galbeni, cu faca pălită, 

Sbuciumându'şi. al lori pepti. 

Uni momentii... şi "nverşunarea în palatii se năpustesce, 
Cu pistâlele în mâni; 

Coridrele se âmple, uşa nu se 'mpotrivesce ; 
Pe victimă sunţii stăpâni.



„
e
 

RED
 

(e
 

re 
E 

pa 
ir
 

0
 

Pa
 
e
 

103 

Epoletulii României Suveranulii tristi zăreşte ; 

Şaţunci braqu'”i hotăriti 
Se desarmă; şi ?n durere abia bravuli mai rosteşte : 

„Câtiu de multi ei vam iubită ! 
„M8 "ncredâm în voi ca *n mine dup! atâtea 'ncercări grele; 

„Însă voi adi mă trădaţi; | 
„Yacea pată ce o puneţi pe stindardul ţărrei melle, 

„Nu uitaţi să o spălaţi. - 

„Nu regreti: a mea iubire, bine-faceri nesfârşite 

„Cu care ei v'am hrănitii; 

„Nu regreti decât ruşinea unei crime neaudite, 

„Ce adi spada v'a mânjiti. 

„Din poporii sârta mă scâse, şi pe tronii m'a aşedatii ; 

„În poporii mă voiii întârce, cu uni nume nepătatil. 

„Sârta mea da, României strîns legată a fost ea; 

„Cetăţânii ca şi pe tronu'mi, strigii : trăescă, ţârra, mea !“ 

Ast-fel bravă, plini de miîndrie, Suveranulii României 

Liniştitii cobora, scara, urmându pe ai săi călâi ; 
Fără murmuri la insulta ce-autorii infamiei 

Aruncii fără remuşcare..... cul ? lui Alexandru anti ! 

În qori clopote resuni, 
Bocetile imitândi ; 

Şi poporulii se adună, 

Neştiindu şi tremurândi. 

R&sunaţi, bolte măreţe ; faceţi lumii cunoscutii 

Că, trădată d'a a lui oştire, Prinţul Cuza a cădutii. 

'Turcie, fă sărbătâre : acelii ce te-a umiliti 

Nu mai e în capul ţărrei; timpului acum "ţi-a veniti 

S4 dictedi în România cum mai bine “ţi va plăcea, 

1» ale tale slugulițe, beişori şi beizadea. 

Fă din ţerra Românescă, paşalicii, precum dor SĂ ; 

Elementele ai tâte, chiar şi Ianiceri tu ai; 

la de susii drapeluli ţărrei, şi "li sfişie cum vei vrea ;
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Umileşte-ne d'acuma cum mai bine "ți va, plăcea; 
Iar voi, trădători de ţârră, hoţi de n6pte, „vîndători, 

„Nu *ncetaţi de a corrumpe junii noştrii luptători ; 
Recrutaţi prin mârşăvie bande de ambiţioşă ; 
Daţi, luaţi posturi cu chila, negustori nesăţioşi ; 
Cugetaţi însă, că mâine, albi de anni, împovăraţi, 
Chiar şi de copii voştrii veţi fi amar blestemaţi ! 
Aţi lăsat Posterităţii al armatei stâgi pătati 
De o crimă neaudită : călcare de la palatii ! 
Aţi dati iovitura morţii ţărrei care aştepta 
De la voi independinţă, de la noi salvarea sa. 
Onorea, cavalerismuli, ce din vechi ni s'aă transmisă 
De la bravii moşii noştri, tote adi le-aţi compromisii. 
Aceli dar ce mai speresă în voi sufletia ostăşesci, 
E smintitii fără 'ndoâlă, e unii spiriti duşmănesci, 

Gândiri negre, amare, fugiţi însă departe ; 
Lăsaţi-ne-a spera , 

Că țerra Românâscă, e scrisii s'aibă-o parte 
Mai vrednică de ea. 

Învan duşmanii ţărrei se 'ncârcă să lovâscă 
Adinc în peptulă ei: E 

Unii peptii de cicatrice va şti să se ferescă, 
ă Să "nfrunte pe călaj. 

O glorie, unii nume, ce vâcurile i portă, 
Din vechi totii nu s'a ştersu ; 

- Cu-atâtea suferinţe, cu-aşa amară sortă, 
Românulii totii a mersi. 

Speranţă, derii, speranţă ; căci gloria str&bună 
_ Ne dice a spera. 
În diile mai frumâse, ce vină după fortună, 

Allinii durerea, grea, 
Unii anii de suferinţe, ostaşi, fideli ai ţărrei, 

Trecut-a de când voi, 
Neîncetat în luptă, secaţi cupa durerei, 

Ca, nişte bravi Eroi,
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Lungăreţii şi guralivi ; 

“Ochii i sunt de broscoi, 

Și părulă i stă vilvoi; 

EL umblă tot inspirati, 

Parfumati şi mânuşatu ; 

Crevata cu noduri late, 
Şi haina strimtă în spate ; 

Cu pantaloni cam vărgaţi, 

Şi de cernâlă pătaţi ; 

La gherocu cu floricică, 

Ce i servă de panglică ; 
Şi în fine 

Cu botine 

Cu tocuri înălticelle, 
Cum pârtă Demoazelle ; 
Şi pote că de aceea, 

Când danţă cu Dulcineea, 
Cade la valsi sat galop, 

„Dicend din gură: hop! hop! 

“Când cu donzelle vorbesce, 
El dia mâini bănănăesce ; 

Țintesă ochii 'n plafon ; 
Şi, credendu-se Biron, 

Cu ochi galeşi şi pe nasi, 
Le dice lor cu emfasii: 

„Să'ţă zimbescă aurora ! 
„Amică să'ţi fie flora ! 
„Tu esci chiar o Deitate, 
„Avend darurile toate ; 

„Faca ta este o lună, 

Buzele tale cunună ; 

„Pă&rulii tăi e o pădure; 

„Pe obrazi ai duo& mure;
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„Sprincenele curcubei, 

„Şi ochii luceferei ; 
„Fil-tu a mea Dulcinee 1“ 

O seri6să femee 
1 ride lui drept în nasi; 
Une-ori el face hazi, 
Adesea se face foci ; 
Și stă prin ce mijlocă 

Necazulii îşi potolesce : 
Încallecă, şi pornesce 
P'unii Pegasi cu capă de taură, 
Și cu coda de balauri, _ 
Pîn” la vîntulă cel turbată ; 
D'aci Padil inspirată, 

Ca Ciocârlia turbată 

Cade peste capi îndată, 
Pe ţă&rmuri lingă unii laci, 
Cu capulii grei Şi turlacă ; 
Aci îşi închipuesce 
Că cu Musa lui vorbesce ; 
Şi îndrugă la bureţi, 
La gogoşi şi castraveți ; 
Apoi cu pretinsai bellă, 
EI se primblă în barcellă, ; 
Apoi trece *ngustă, punte, 
Și să suie pe uni munţe ; 
Şi d'acolo el descrie, 
Negreşit în poesie. 
Uni tabloii fârte frumosi, 
În modă fârte curiosi : 
Laculă cel mică i se pare 
Oceanulii acel mai mare ; 
Câmpiea cea învergită, 
Tabără însufleţită ; 
Turmele de oi şi boi,
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Grenadirii din r&sboi; 
Flueruli de păstorel, 

Trombiţa cea de resbel; 

Seomotulii de herăstirae, 

Tunurile în bătae; 
Şi stâncele crenelate, 

Cetăţui fortificate. 

Tot visând 

Şi- căscând, 

Addârme ca utii copil, 

Poetulii nostru Padil ; 

Şi tote ce v'am descris, 

De şi le vede în visi, 

Pe dată le-a şi navrat 

Ca cum sar fi întemplat, 

Din somnui de patriotii 
Deşteptati, astii Donchişot 
Împumnă lancea de Dracii, 

Ce sâmănă cun masdracii, 

Lovind cu ea în pămînti, 

Şi în morele de vânti, 

Ce le ia drept o armată 

Mare şi înfricoşată, 

Ce a venit să robescă 

Tara nâstră românâscă, 

În fine se potolesce; 

Don Padil se lihiscesce ; 

Şi din nebunii furiosii 

Este melancolicosii ; 

Şi începe ca să scrie, 

În prosă, nu poesie, 

Că el este vării primare 

Cu Creatorulii cel Mare,



  

Lă 

Şi cu Iehovah amicii : 
Târ lui Isus inamicii : 

S'adresses epistolii, 
Pline de mari nerodil; 

La. Marele Sabaot, 

Căruia i spune tot 

Ce _viseză 
Ş'aiurză ; 

Apoi c'unii toni fârte dulce, 
Don Padilă reproduce 

Răspunsul lui Ichova, 

Ce-aprobă ce el a dis, 
Şi a scris. i 

(Bac aşa !) 

Și săi nu cuteqi, amice, 

Atuncea al contradice, 

sait de dibP.a te. atinge ; 
CH tună, fulgeră, ninge ; 

Se face leii, 
- Paraleii ; 

Și îți dă o 'njurătură 

Plină de veninil şi ură; 
Sat te chiamă la dueliă ; 
Căci este bravii, nu mişeli, 

Don Paâilă, 

Sarsailă, 
Purtând nume spanioli, 
Şi de ciuţacii unii pistolă. 

lar copiii dicii aşa, 
Când îl vădu pe unde-va 

„Don Padailă, 
Sarsailă, 

Grea bâlă te-a apucat,
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Ce în minte s'a 'ncuibat, 
Şi nu are nici unit leacil. 

Ca să scoţi din el pe Draci, 

Puneţi popa săi citâscă 

Molifta, bisericâscă ; = 

   

i Sait legaţi-mi1 de muc, Ă 
. Şi duceţi la Balamuc, 
E Pină ieri la borşi cu ştir, 
i : nina a ip Şi adi principul - Zamfir. Ă 
: | 
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