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SCRIERI DIN JUNETA



PREFATA 

Socrat a dis, stă daca io fi dis avea de gând se dice, câ 
„Int omul e dator se facă ceva bun pentru patria sea. Ale *mi-a 
plăcut mult ast cuzînt, șa-și dori se "1 și puiă în lucrare 
(pentru câ w'aș vrea se mor pe câpătâiul meă). Neertându-me 

"însă d'uă cum-dată împrejurârue ca se “mi împlinesc acâstii do- 
rință, am otăvît 'ca cel puțin se 'urct limba Engleză și se fac 
pe homâni se cundscă un autor așa de mare ca Lord Byron, 
de cure îndresnese « dice câ nu ai de cât uă fire slabă telee, 

«Im otărât dar și dă câ spre dovadă înfățisez aci ua din 
poemele sele, 

Jam sili, precât na ertat, nu limba ci puterea mea, a o 
traduce bine. Nu sc dadam ashulil, dar sciă “am întrebat, 
nam sfâtnit ș'adesea am asudat sâptimâni întregi pentru un 
singur vers: am și marturi, Domni mei! și cu tdtă acdstă mancă, 
nefiind încă în stare se 'nțeleg pe acest mare autor, Wași fi îs- 
butit se fac nici atât, daca ași fi fost mult ajutat de Domnul 
Doctor Bernhard Sol (profesovul met), care cu tite câ este un 
om fârte literat, un om cure pot se dic câ este uă adererată „Je- 
ricire pentru Români da ?l acea în mădlocul lor (de și, mai ni- 
meni nu profită de asemenea comori) dar însă și el însuși sa 
găndit adese și mult ca se pătrundă bine un singur ters dal 
lui Byron.



d. 

Primaţi "mă dar, Domnii mei, vă rog, cu blăndețe ostendla mea; 
extați *mă nisce greșeli care vin nu din voință, ci din nesciinţă, 
și că, spre risplătire, făăduesc aci Românilor (de și sunt Friptă 
sermanii de făgădueli bune) câ me voiă sili ne'ncetat a înceța 
și, cu tite ci d'a traduce esteuă lucrare îngrată, uă muncă pre 
mare care nu este cunosculă și prețuită de cât de cei ce-o în- 
cercă,- tot făgăduese însă că, cât mai curând mă vor erta împre- 
juvârile, îi voii face se aibă tdte scrierile acestui antor truduse 
bine, și în versuri bune. 

„leum dați mă ră vog voie se vă vorbesc putin și despre cele- 
l-alte poesiire ale mele sapoi vă las sănătoși. 

Pravila la fiia 2, paragraf 5, dice: 
n Cel nevârstuici neri-ce tocmelă vor fuce fâră adeverirea pă 

vințalor lor scă a epitropuluă este fâră tărie, de le este spre 
strieăciune, ia de le este spre folos e cu tărie“. 

Uă bună parte dintr'Ensele sunt scrise âncă de când eram. ne- - 
vâvsinie, şi chiar acum sunt încă nevrîstnie de carte; Vuceia, pe 
temeiul pravilei die: tot ce va fi bun privesce pe sima mea, tot 
ce za fi vii nu ţine de mine. 

O se "mi qiceți pute câ de este așa de ce se le public ? o se 
zE respund c'acistă întreluve are voie se *mi o facă numai seesul 
frumos câruia și sunt închinate, câci numai pentru el am scris ; 
însă în viitor mă figăduese a scri. și pentru al Dumnerostră, si 
la a duoa tipărire a scrierilor mele, aceți voie se criticați și 
puntuaţia de veți voi. 

1843. 

C. A. ROSETTI. 

. v a ._a a sa . . NOTĂ, — EI a luat acest legimint pentru că cra otărit a.nu le retipări, 
precum a şi făcut pân'acun,
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Sa tot ce-aduce bine La mănul zonlănesc, 
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Priveliscea este între Aipil de sus, parte în Cetăţuia 

lui Manfred, și parte în munți.



  

There are more things în heaven and earth. Ioratio, 
Than are dreamt of în your philosophy. 

Se află lucruri multe 

In cer şi pe pământ, 

„ Oraţio, de care 

Filosofia ta 

Nici c'a visat de ele. 

| ACTUL 1.%) 

SCENA ANTÂIA 
(Ua galerie gotică — miequl nopții.) 

Manfred (singur): 

Umplută iarăși lampa mai trebue a fi, 
Dar și atunci nu pâte se ardă-atât de mult 
Pe cât mai pot ei âncă se stati și se veghiez | — 
Și aţipirea'mi —— daca aţip — nu este somn, 

  

  

*) Tot ce pâte cunâşte cineva despre acestă dramă, este câ, pe când By- 
ron se afla în Veneţia în anul 1817, 15 Februarie, a scris lul Murray : 

„Am uitat se'ți spuiă c am slîrşit un fel de dramă în versurr albe, 
„pe care În vera trecută: am început'o în Elveţia. Astă poemă în dia- 
»loguri este în trei acte, dar prea metafisică, prea ciudată și mar neîn- 
»ţelsă, ș. c. 1],
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Ci numai uă urmare de gânduri ce trudesc, 
La care n'am putere a me împotrivi : 

Uă pribegiare este în inimă'mi în veci 
Și. ochiu'mi nu se 'nchide, de cât ca un. blestem, 

Spre a putea se vedă afund, afund în ea. 

Trăiesc cu tâte—acestea, și €tă câ şi port 

Și forma și vederea de om resuflător. 

Dar însar fi cu cale ca chin, nenorociri 

Se fie 'mveţătorul a celui înțelept; 
Durerea e șciinţa : acei ce şciă mai mult 

Se cade—a plânge jalnic fatalul adever; 
Copaciu 'nvețăturei nu e şal vieţei pom. 

Sciinţi, filosofie, isvâre de minuni, 

Șa lumi 'nțelepciune, pe tâte le-am cercat, 
Și "n mintea mea se află putere se le fac 
Pe tâte—aceste robe, supuse a fi la ea.-— 
Zadarnică putere, câci nu m& mulţumesc: 
De multe ori la Gmeni şi bine ani făcut, 

Șamestec chiar printrânșii de bun am întălnit — 
Dar însă nici cu asta eă nu m& mulţumesc: 

Vrăjmaşi avuiă mulțime și nam fost subjugat, 
Ba âncă mulți dintrânşii cădură 'n fața mea — 
Dar însă nici cu asta ei nu m& mulțumesc: | 

Bun, râu, viicță, patimi, puteri, tot ce am vădut 

Domnind în cei-l-alți Gmeni, în inimă 'mi a fost 

In 1818 aflând Lord Byron, câ era ameninţat d'uă traducţiune a lui Montrea 

în limba italiană, a scris unui prieten al lui D. Jloppner: 

„Daca poţi silesce-te se vedi pe acel om, şi dându'iont-ce va cere fâ'l se 

„ardă traducţiunea, şi tot. de uă dată ia' și făgăduiala de anu mal în- 

»treprinde în viitor. a traduce nic una din scrierile rele, 

Şi "n adevăr pentru 2000 de franci a împlinit traducătorul amenduoă condiţiunile, 

Adevărată nenorocire, câ nu trăieşte Lord Byron; ce mal negoătorie S'ar fi 

făcut cu densul pe la nol
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In tocmai ca și plâia ce cade pe nisip, 
Din câsul cela grOsnic, cu totul nenumit. , . 
E nu scii ce e grâza, şi simţ acel blestem, 
Da nu simți uă frică firescă 'n mine în veci, 
Nici palpitul acela, cel lin legânător, 
Ce bate de nădejde, de planuri scă doriri, 
Nici dragostea aceia cu — atâtea 'nșelăciuni 
De Gre-ce trăiesce, se află pe păment. — 
Acum, la mea osândă! — 

i O, tainice luciri! 
Voi, duhuri nevădute a lumii fâră țerm! 
Voi, cari în lumină, în besn'aţi câutat — 
Voi, cari cuă pășire pămentul m&surați 
Ș'aveţi locașul vostru în cel mai 'nalt eter — 
Voi, cari pînă 'n culme străbateţi munţi rîpoși, 
Șaveţi un lucru lesne afund se scormoniţi 
Pămentul pină 'n pesceri ȘI oceanu 'n fund — 
VE chiâm acum la mine prin farmecul înscris, 
Ce 'mi dâ pe voi putere — sculați! veniţi! vascept! (ua pausa.) 
Dar âncă nu veniră. — Acum, prin mândrul glas 
Acelui care este ăntâiul între voi,— 
Prin ast semn, ce v& face pe voi se tremuraţi — 
Prin strigătul acelui ce fâr' de mârte e, 
VE dic sculaţi în dată, sculați! veniţi! veniţi ! (uă pausa) 
De e dar ast-fel — duhuri de aer Şi pământ, 
Ei nu vă las cu mine ușior se vă: jucaţi. 
Acum printr'uă putere, mai mare și mai mult, 
De cât acele tâte, ce ei am ațițat, 
Un tarmec crud, tiranic ȘI care se născu 
Într'un comet dosândă, de ceruri. blestemat. 
Sdrobire ardătâre d'uă lume ce-a perit 
În spațiul cel vecinic, un. iad rătăcitor ;



Printrun blestem puteric pe suflerumi ce e; 
Prin gândul ce e 'n mine și împrejurul meiti, 
Vă dic, a v& supune. —- Veniţi! V& poruncesc! 

(Ua stea se arată întrun unghiii întunecos al galeriei; ea este nemișcată, și un 

glas s'aude cântând). 

Antâiul Dul, 

_Muritor! la ta dorință 

„Eu cu totul aplecat! 
Din înalta'mi locuinţă, 

Ce de nori sa 'nfâșurat, 
Ce "i zidită din suflare 

. 7 

De crepuscul luminat - 
Și da sdrelui culcare 

Aurită tot cu smalt; 

A ta cerere întinsă - 

S'o refus ei aș putea: 

Dar cu tâte—acestea însă 

- “Pus p'uă rază de uă stea, — 
Vii supus la ta jurare. — 

Muritor — dorinţa ta 

. Implinită fie-acum! 

Glasul Duhului al duoilea. | 

Albul munte e monarcul 

Peste munţi ce "i aședat, 

“Este multă vreme âncă 

De când ei:la 'ncoronat 

Pe un tron de stânci pleșuve
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Cu zăpadă înstemat 
Și cuă mantie pe dânsul 
"Tot de nori înfâşurat. 

Împrejurul cingătârii 
Tot păduri se împletesc 

Și troieni de zăpadă, 

Toti în mână“ se. opresc; 
Pin' a nu cădea jos însă 

Globul cesta trâsnitor, 

Stă în loc, încremenesce 

Lal mei glas poruncitor; 
Mâgle reci neodinite 

Ale ghieţelor aci 
Se aplecă înainte 

Și se mișcă di din di; 

Ei dar sunt acel ce dice: 
Mergeţi, treceţi, nâvăliți, 

Sci, cu sloi toți grămadă - 
Staţi acilea, v& opriţi! 

Et sunt duhul astor locuri, 

Și putere mi sa dat 
Munţi se fac se se aplece 

Sci se'i sgudui și se'i salt 
Pină 'n cele mai afunde 

Scorburâse temelii — 
„Ce vrei dar. cu.mine, ti? 

. 

Glasul Duhului al treilea 

În albastrele adâncuri 

Și afund 'al'mârii lin, 
Unde unda. n'are 'crețuri



Șunde vântul e străin; 
Unde pescele viază 

Și Sirenele în hop 

Cu ostrace 'ncoroneză 

Inverdita coma lor; 
Ca furtuna ce cu uet. 

Pe surfaț a nâvălit, 

Ast-fel glasul tâă cun sunet 

Plin de farmec a venit 

Și 1 roti echo d'asupra 

Peste boita'mi de mărgen: 
Ce vrei dar acum? — vorbesce 

> 

Eu, al mârii duh te-ascult. 

Al patrulea Dul. 

In acele locuri, unde 
Și cutremurul robit 

Pe jăratice de focuri 

Pirotesce prigorit, 

Unde 'n colcăte s'asvirle | 
Ferbe lacuri de asfalt, 

Unde Andi râdăcina 

Pină 'n fund și-ati încleştat, 
Cum și culmele spre ceruri 

Falnic, falnic saltă 'n sus, 
Strâbătând a ta chiămare 

Și de tarmecuți supus, | 
Am lăsat acele-abisuri 

Intru care m'am născut. — 
Spune dar a ta dorință, 

Eă sunt gata se te-ascult! 

„t



4
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„Mai "nainte da începe cest pămînt a se zidi. 

Al eineilea Duh. 

Eă pe vEnturi stai călare 

Și furtuni am cârmuit; 

îră viscolul pe care 

Ei în urmam nâpustit 
Tot de fulgere "'nfocate 

Este âncă 'nfierbintat; 

Vrend la tine da străbate 

„Pun virtej mam aruncat, 
Peste ţermuri, peste mare, 

Am trecut cu grabnic sbor; 

lară flotaceea care 
Int&lnii plutind ușor, 

Pina nu se duce nâptea, 
Ea supt undeva cădea! 

Al șeselea Duh, 

Umbra nopţii "mi-e locașul, 

Pentru ce dar tu voiesci 

Prin vrăjirea'ți, cu. lumina 
Astădi se m& chinuesci? 

AL șeptelea Duh. 

Stcua, care “i rînduită 

Sârta ta a cârmui, 

Fu de mine cârmuită, 
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Ea era uă lume vie 

Și frumâsă cum na stat 
Ca ea alta se mai fie 

Dintre câte sus în aer lângă s6re-a circulat. 
Slobod, lin mergea pe drumu'i 

Și din reguli nu 'și eșia, 

Eră spaţiul pe sînu'i 

Ca se legene n'avuse mai plăcută altă stea. 
Ora însă îi sosise 

Și îndată sa făcut 

Ca un glob ce rătăcise, 
Uă vilvâre schidolită, un comet ce sa perdut 

Șun blestem ce îngrozise 
Lumea 'ntreagă 'și-a pătruns; 

Cu puteri ce se născuse 

Ea rotea tot înainte fâr' de sferă, fâr' de curs; 
Strâlucită schidolire, 

Ce pe sus se învirtea; 
Fiară, iasmă şi peire 

Dupe bolta înstelată ce atuncea locuia! 
„Și tu ce cu 'ncredințare 

Supt putere'i te-ai născut — 
O tu verme, și pe care 

Eu defaim, uresc cu totul, dar acuma te ascult — 

Câci silit sunt d'uă putere 
(Ce ?n nimic nu e a ta, 

Ci o ai cu 'mprumutare 
Ca se pâtă mai la urmă totul mie se te dea) 

Pentr'uă fârte scurtă vreme 
Eu acilea am venit, | 

Unde aste duhuri slabe 

Stai vorbesc c'un ce ca tine,
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Și "mprejuruți sau smerit, — 
Ce vrei dar acum cu mine, 
Fiii de lut! vorbesce, di! 

Câte șcpte duhuri. 

Ocean, pământ şi aer, 
Nâpte, munți, vînt, steoa ta, 

/ La porunca'ți și dorințați 
Sunt acum, o fiă de lut! 

După cererețți 'nainte'ți 
Aste duhuri €tă stau: 

Ce vrei dar cu noi acuma, 
Spune, fiti de muritor! 

Manfred. 

Uitarea -— 

Duhul ântâii, 

Câror lucruri?   a ce — și pentru ce? 

Manfred. 

De ceia ce e 'n mine; puteți citi aci — 
Voi asta o cunâsceţi, ei nu pot s'o descriu. 

Duhul. 

Noi nu putem da ție de.cât ce stâpănim; 
Poţi cere stâpănire, mulțime de supuși



Putere pe pământuri, uă parte sei şi tot, 
Sci cere semn cu care se poţi a controla 
Intinsel' elemente pe .care stâpănim, — 
In parte şi chiar tote, acestea ţi le dâm. 

Manfred. 

Uitarea, dic uitarea — se uit ași, vrea de tot 
Aceea ce e 'n mine, — acesta ce vo cer, 
Voi nu puteţi s'o smulgeți din 'naltele crăii, 
Pe cari cu atâta bilșug” mi le 'mchinaţi ? 

Duhul. 

Acesta nu e dată naturei:ce avem, 
Nici chiar puterea nâstră se 'ntinde pîa' aci; 
Dar — ca se mori se pote. 

Manfred. 

Și mârtea 'mi o va da: 

Duhul. 

Noi suntem fâr' de morte și nu uitâm nimic; 
Noi suntem în vecie, ȘI pentru noi trecut, 
Precum și. viitorul, .în veci e.tot presint, 
Acest răspuns "ți ajunge?
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“Manfeed. 

Voi mă batjocoriţi! — 
Puterea însă care acilea va adus, 
Va dat supt stâpăniremi. E! robi, nu vă jucaţi ; 
Nu rîdeți de dorința'mil — Simţirea, duhul meti, 

- Sciinţa prometană, lumina care am, 
E—atât de lucitâre, pătrunde—atât de mult! 
Precum și chiar a vâstră, și nu se va pleca 
La vâstră nici uă dată, cu tote câ acum 
Ea stă întemnițată, închisă întrun lut! — 
Re&spundeţi! — sâii îndată vă 'nvăţ eii cine sunt. 

Duhul, 

Ce am dis,. noi iar mai dicem ; tot ce mai repetâm, 

Ai dis-o tu în tocmai. 

| | Manfred. 

+ 

Cu asta ce aţi dis? 

Dulul. 

Afireați ca a nâstră de e precum diseși,:: --: 
Noi diserăm spuindu'ți că voi cei muritori, 
Aceea care mârte cu toții o numiţi, -: 
Cu noi amestic nare, nu scim ce 'pâte i,
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Maufved. 

Așa dar eii zadarnic acilea vam chiămat, 
, 

Câci ajutor nu'mi faceţi, nu vreți, seu nu puteți. 

Duhul. 

Di; tot ceavem în mână, îţi dâm; al tât va fi: 
lați s&ma, mai 'nainte da ne goni; ce vrei: 
Imperii, stâpănire, putere, dile lungi.— 

Manfeed. 

Blestem! cu multe dile, ce vreţi ca se mai fac: 
Și astea 'mi sunt pr€ multe, — Fugiţi daci — periţi | 

Duhul. 

Mai stâi; fiind acilea dorința nâstră e 
Seţi facem vre uă slujbă : gândesce-te puţin, 
Nu este vrun alt lucru pe care se putem 
Sel facem nu nevrednic a fi în ochii tâi: 

Manteed. 

Nici unul! nu — Stai îns — ași vrea ca un minut 
'Nainte da vă duce, se pot ca se vă vâd. 
Pe toți în faţă 'n față. Aud al vostru glas, 
Un sunet melancolic șatât de mult plăcut 
Ca musica pe ape, şi văd aţintă stând
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Uă stea senină mare; dar alt nimic mai mult. 
Veniţi dar lângă mine, așa cum ve aflaţi, 
Sei toți seu câte unul supt formele ce-aveţi. 

Duhul. 

Noi navem alte forme de cât de element 
Al câruia noi suntem și suflet și princip. 
Alegeţi îns'uă formă — şi în ea ne vom schimba. 

Manfred. 

Eu nu mai pot alege, câci pentru mine-acum 
Nu e în tot pămîntul vr'uă formă ce ar fi 
Schidolă scă frumâsă. — Lăsaţi p'acel din voi, 
Ce e mai mult puteric se ia uă form' așa, 
Precum o vrea el însuși, se vie — îl aştept | 

AL douilea Duh. 

(Se arată supt forma unei femei pre frum6se) 

Te uită! 

Manfied. 

O cer! Dâmne! — De este dar așa, 
Și tu de nu eşti numai părere de nebun, 
Un vis, sâii amăgire, se gust eti ncă pot 
UA mare fericire. -— Voiă se te 'mbrățişez, 
Șo se mai fimnoi âncă. ..., 

(Figura peri).



Manfred. 

O! ânima 'mi sa rupt! 

(Cade făr'. de simţire,) 

Un glas (se aude cu următorea fermecare:) 

Când luna e pe unde, 
Pe grâpă meteor, 

In €&rbă licuriciul, 

Din rovini flacări sbor; 

Când stelele din ceruri 

S'asvirle ne'ncetat, 

Și buha ne răspunde 

Cun țipăt blestemat, 
“Și frunzele tăcute. | 

De vînt când or cădea, 

Și pacinice la umbra 

-Movile'i vor ședea, 

Atuncea -al mei suflet 

Pal t&u se va lăsa, 

Și greu cu uă putere 

Şun semn va apăsa. — 

Cu tâte câ se pste 
Se poţi a aromi, 

Dar duhuţi nici uă dată . 
Nu va putea dormi. 

Sunt umbre pentru tine 

Ce n veci nu vor peri,
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Sunt gânduri şi pe care 
N'o se le poţi goni; 

Printruă putere mare 

Ce 'nveci nu o so scii 

Tu n'o se poţi secundă 
Ca singur se mai fii; 

Ca 'ntrun linceti acuma 

Te afli 'ntășurat, 

In nori de grozăvie 

Tu esti întemnițat; 

Și pentru tot-d'a-una 

Tu o se locuesci 

In duhul astui farmec, 

: 

D'acum în care esti, —- 

Trecând pe lângă tine 
Tu nu me& vei zări, 

Dar însă: chiar cu ochi-ţi 

Că sunt mE vei simți, | 

In tocmai ca șun Lucru, 

Ce nu îl poţi zări, 
Dar însă lingă tine 

Șa fost, și pâte fi: 
Și când în ast de grâză 

Secret în prejma ta 
Tu capu'ți vei întorce, 

Atunci te vei mira, 

De ce și et ca umbraţi 

Pe pajisce nu sunt; — 
Puterea, ce-aste trude | 

Te face-a suferi, 

O sai uă mare grije 

De a o tăinui,



Cu farmec, cu blesteme 

Un glas te-a botezat. 
Șun duh măreț din aer 

Cu lauri te-a legat; 
Un glas în vinturi este, 

Ce nu te va lăsa 

Se guşti vruă bucurie, 

Și n6ptea nu ți va da 
Nimic din fericirea 

Odinei ce ascepți; 
lar dioa de acuma 

Un sre va avea, 

Ce vei dori se piară. -- 

Din lacrimaţi viclenă 

Un spirt am strecurat, 
Și 'ntrensul uă putere 

De mârte am aflat; 

Din negrele isvâre 

Ce 'n inimațţi ati curs, 
Ami stors un sânge negru; 

Din zîmbetuţi am smuls 
Șopiria ce ca 'n crivini 

Aci pitită “sta. 
Culesam după busați 

Dulceţa care da 
La toți uă trudă mare; 

Apoi le-am comparat 
Cu ori-ce cunoscută 

Otravă, șam aflat 
Din tâte cea mai tare 

Cum câ a ta era, —
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Prin peptuţi cel de sloiuri 
Prin zimbetuțți șerpesc, 

Prin multați viclenie, 

Ce fundul nui găsesc 
Prin ochiuți ce s'arată 

Atât de virtuos, 

+ Prin ipocritu'ți suflet 

Șatât de mult petros; 
Prin multa ta sciință, 

Și care mai pre sus 
De t6tă omenirea 

Chiar inima "ţi-a dus; 

Prin multa bucurie 

Ce ai, de a vedea 

Pe Gmeni în trudire 

In chinuri a cădea; 

Prin scumpa ta frăție 

Cu Cain ce-ai legat, 
Asupră'ți chiem blesteme! 

Și te-osândesc să fii 
Tu însuși iadul t&u! 

Acuma torn pe capuţi . 
Estractul fermecat, 

Ce la aceste trude 
Ce-am dis te-a subjugat. 

Nici somn, nici mârte 'n sârtă'ți 
D'acuma nu va fi, 

Aci o se vrei mârtea, 

Șaci te va 'ngrozi. — 
„A! farmecul lucreză 

Acum în jurul tei,
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Și lanțul fără sunet 
Te va, înfereca. — 

Pe capul 'tâi, pe pieptu și 

Magia'm se lăsâ. — - 
Acum dar, dute! piei! 

SCENA A DUOA 
(Muntele Iungfraii. — Se revarsă de 'di. Manfred singur pe stânci), 

” AMauifed. 

Acum aceste duhuri sai dus, m'aă nâpustit — 
Ma amăgit magia ce-atât 'am' studiat, — 
Uu chin 'mi-a fost aceea, drept: leac: ce o luam. 
Nu mai voiesc de reză'm -puteri: neomenesci, 
Câci nau nici uă putere” pe ceia: ce-a “trecut. 
Și despre viitorul — pe cât 'acest trecut 

„In haos de 'ntunerec'au:se va. înghiți, 
Ei nam de ce se 1 caut. Țerână, mama mea! 
Și voi, o zori frumâse ce: acum vă 'râversați, 
Voi munți, de ce voi 'sunteți atâta. de frumoși: 
Ei nu mai pot acuma pe voi se vă iubesc. 
Şi tu, o ochit al lumii, măreț și strâlucit, 
Ce ești deschis pe tâte și'totul veselesci — 
În inimă 'mi acuma tu nu mai'poți luci. 
Și voi, voi stânci pleșuve, p'al câror nalt unghii stai, 

* Și ved în jos pe țermul torentului bradi 'nalți, 
Ce 'n fața depărtârii se perd ca un tufiș, 
Când numai co săltare; un pas, sei se mă MIȘC,
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Chiar numai uă suflare, ar fi prea de ajuns 
Ca pieptul se 'mi sfărame pe, patul aștui sn 
De stânci bolovonâse, și se rămâiti de veci — 
De unde dar îmi vine câ âncă mă 'ndoiesc? 
Eu simţ uă îmboldire — dar însă nu m'arunc; 
Eii ved primesduirea — dar însă nu mă trag; 
Şi creerimi se mișcă — picioru'mi însă stâ. 
Asupra'm uă putere ce m€ opreşte e 
Și "mi dă fatalitatea de a trăi mereii; 
De pste fi viicță în mine ca se port 
Acestă stirpiciune de duh, și de a fi 
Chiar ei îmmormintarea a „sufletului meii; 
Cam încetat acuma şi chiar în ochi mei. 
Semi îndreptez greşiala — aceea care e 
A reului slăbirea cea mai dWapoi de tot. 

(Unii vultur trece.) 

A! sburător ministru, ce norii îi „atingi, 
Al cârui sbor ferice se urcă pîn” la cer, 
Tu poți cât vrei asuprami acum se nâpustesci. —- 
Ar trebui acuma se fii adi prada ta, | 
Și seţi hrănesc şi puii; — trecuși și te duseși 
Acolo unde ochiul nu pâte-a te urma; 
Dar însal tei pătrunde . painte, n jos, în sus 
Cun vâd cen tot străbate. - 
E tot în astă lume pe care o vedem! : 
Ce mândră e șin faptei, și însuși chiar în ea! 
Dar noi! noi sari singuri, ne. dicem suverani, 
Ţărenă jumătate și alta deități, A 
Nevrednici d'uă .potrivă-.se. mergem jos scă sus, 
Cu-a n6stră mestecată -afire ce avem, 

Cu aste elemente. noi.ne luptâm în. veci, 
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Și răsuflâm suflarea măndriei cei mai mari, 
Josirii cei mai prâste, luptândune mereii 
Cu trebuinţi nemerici, cu 'nalte mult doriri; 
Așa în luptă, pînă ce mârtea în sfirșit 
Le birue pe tâte şi Gmenii se fac 
Aceea, ce nici loruși ei n'o mărturisesc  . 
Nici unul altui spune. 

(Se aude un bucium în depărtare,) 

Audi! ce dulce viers| 
Căntarea cea firescă din buciumul munten — 
C'aci acele dile de patriarci, nu sunt 
Poveste pâstorescă — r&sună el aci 
In aerul cel liber, cu sunetul plăcut 
Al turmei care pasce unit, amestecat. 
O! sufletu'mi doresce se sârbă âst eco.— 
De ce nu sunt ei duhul d'un sunet amoros, 
Un suflet darmonie, un glas vieţuitor, 
Un neîntrupat ferice — născut și 'ndată mort 

» Cu pre sfințitul sunet ce m'a făcut a fi! 

(Intră un venător de căpridre.) 

Vinătorul. 

Așa, pînaste locuri. căpriţa a sărit, 
Piciorul iei cel ager m'a încurcat de tot: 
Căștigul meu de astădi abia de va plăti 
Primesdi6sa'mi niuncă — dar cine e aci: 
Nu pare-a fi din cetă'mi; -Şapoi el a atins 
Uă ast-fel de 'nălțime la care dâu, nu cred 
S ajungă nici muntenii, afară dintr'acei 

.



Ce sunt mai buni ai noștri și meșteri vânători. 
E îmbrăcat pre bine, cu chipul bârbătesc, 
Și aerul s&i mândru așa ca un sătean 
Născut în libertate, șapoi el stâ aci. -— 
S& merg mai lângă dânsul. 

Manfred (fară se veqă pe cel lait.) 

| Se fii așa, așa — 
Cu per cărunt de trude, ca cești ștejari părliți, 
Sdrobiţi d'uă iarnă numai, ce n'ati nici coji, nici crâci, 
Un trunchiti albit acilea p'uă râdăcină rea — 
Și blestemată, care ea nu slujește alt 
De cât a ruinârii simţire a 'mplini —, 
Se fii tot ast-fel, ast-fel, când alt-fel mult ai fost 
„Cu fruntea ogorită, în crețuri peste tot, 
Arată de minute, &r nu de timpi, de ani; 
De câsuri în trudire ce virste par'car fi — 
De cesuri peste care e am trăit răbdând! — 
Desculțe stânci de ghiâţuri! troiane de zăpedi, 
Pe cari uă suflare ve prâvăleşte jos, 
În nâvăliri muntâse, veniţi m& nâpădiți! 
Vaud în tot minutul, pe sus, apoi pe jos 
Strivindu-vE cu grâznici. și dese isbucniri, 
Dar însă ved că treceţi și mergeţi de cădeți 
Pe: lucruri numai, cari doresc a mai trăi: 
Pe mica 'n flori pădure, pe pacinicul cătun 
Ce-a fost și este 'n tâte deplin nevinovat. 

Vinătorul, 

În sus din vale câţa începe a se 'mălța;



M& duc sei dai povaţă de a se cobori, 

Câci alt-fel e n primejdii se și piardă drumul sâă 

Și vicţa de uă dată, în cest sălbatic loc. 

Manfred. 

În colcote uă câţă se 'nalţă pe 'meheţaţi; 
Buclaţi, buclaţi și norii aci supt mire jos 

Rotesc pe supt picidre-mi albi, deși și sulfuroși, 
Ca spuma, ce aruncă turbatul ocean 
Din infernale-abisuri, al cârui ori-ce val 

Se sparge cu urgie pen țerm  vieţuitor, 
Cu trupuri osăndite. ca pietre grâmădit. — 
Sunt ameţit cu! totul. 

Vinătorul. 

Ei trebue de el 

Incet se m& apropiă; câci pote a | speria 

Un pas mai'fâr' de veste; şi el precum îl vâd: 

D'acuma șov&iesce. 

Manfred. 

Cădură munţii. jos 
Lăsând în nori un caos, și cu căderea lor 

„Lgviră şi săltară pe. frații lor Alpini;: 

Umplură, grâmădiră pe câptele verdi vei 

Cu ţândări de sdrobire, isvâre stavilind 

Cu repedi iuți zăgaze, ce apele schimbâ 

In pulbere, în ceță, silind al lor isvor
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Un alt canal semi cate. — Așa, așa cădu 
In vremile bătrâne de virste scorburat 
Și Rozenbergul munte. — De ce nam fost supt el:. 

Vinătorul. 

Prietene! ia'ți sema, un pas acum mai mult 
Grozav seţi fie pâte, — de mai iubescă p'acel 
Ce te-a făcut în lume, nu sta p'acest pripor! 

Manfred (fară ser audă.) 

Ce vrednic pentru mine un ast-fel de mormint! 
Atunci aceste 6se eii sciti câ ar fi fost 
In pace, liniștite, în adăncimea lor; 
Atuncea semănate nu ar fi fost pe stânci 
Uă prâstă jucărie a vîntului turbat, — 
„Aşa, cum o se fie acum cun singur salt — 
Adio, vouă ceruri, ce-acuma V'aţi deschis! 
Nu vă uitaţi asupră'mi cun ochii atât de crunt — 
Voi naţi fost pentru mine! — Păminte! se priimesci 
Atomele acestea: 

(Când Manfred este se se arunce după pripor vînătorul C'uă săritură îl opresce). 

Vinătovul. 

Nebunule, ce faci: 
Cu tâte câ de vicțăți tu esti îneârbovit, 
Dar valea n6stră âncă curată n'o păta 
Cu vinovatuți sânge. — Aideţi! — nu te mai las.
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Manfred, 

O! ânima'mi se rupe! stâi, nu mă stringe mult; — 
Simt mare slăbiciune—vâd munţii câ rotese— 

Uă ceţă e pe ochimi — dar tu, 6r' cine esti? 

Vinătorul. 

Ţi-oiii spune mai la -urmă— acuma îns'aideti, 
Câci nori se 'ndeseză. — Așal— aci 
Te. rezemă de mine—-aci se calci! 

  acum 

  acil— 
Na, ţine astă cârjă,—apucă âst hăţiș — 
Acuma. adu mâna șapucă-mE de briti — 
Aşa l—uşor; —ajungem la stână întrun ces; 
N'ai frică, mai încolo găsim vre un ţepaș, 
Vrun fel de potecuţă, pe care vrun torent 
În iarna cea trecută o fi spălat p'aci.— 
Aşa, — frumos l—pre bine! — Umbla-și ca un voinic! 
Aș fi făcut din tine un vînător vestit. —. 
Acuma după mine te ţine tot mereăl 

a... A Și . „ -. , 
“(În vreme ce se cobâră cn greutate după stânci, scena se închide). -



"ACTUL . 

SCENA ANTATA 

(Ua colibă în midlocul Alpilor” de Berna.) 

Manfred și Vinătorul. 

Vinătorul. 

Nu, nu — mai stâi acilea, — tu nu poți 'nainta: 
Nici mintea ta, nici trupul putere âncă n'ati 
Se pârte unul p'altul, măcar, de nu mai mult, 

* Vre duoă câsuri âncă; când însă tu vei fi 
Ceva, ceva -mai bine, atuncea vom; pleca.! : 
Tiinduţi călăuză — dar, unde -o se mergi? 

“Manfred. 

De asta navea grijă; ei drumul: mil cunosc, : 
Și nu am trebuință dacum de călăuzi.!



Vinătorul. 

Și portul tăi și mersul te-arată câ ai fi 
D'uă spiță de neam mare —vre unul dintre domni 

Ce sunt aci mulțime, șal câror aste stânci 

In virf cetățuite privesc în jos pe vei; — 

Din astea care pste stăpîn a te numi? 

-Eu porţile lor numai din ele le cunosc, 
Câci felul meii de viață m& duce forte rar 

Se mă 'ncăldesc la vatra acestor mari boltiri, 

Mai stând ceva de vorbă la foc cu-ai lor argați. 
Poteca. înse, care ne scâte dintre munți 

La pSrta lor da dreptul, o sciii de mic copil. 
A ta dar care este? | 

Manfred. 

Nu este treba ta. 

Vinătorul. 

Ei bine, dar, mă iartă de aste întrebâri, 

Și fii ceva mai vesel. Poftim se guști puţin 

Din vinul mei acuma; e vechii, cules de muit; 
De câte ori acesta aci în ast ocol 
De munţi coprinși de ghiață puterea 'mi a 'ntărit; 
Acum sel laşi se facă tot astfel şi la ta. — 
Poftim, cu norocire |
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Manfred, 

Fugi, fugi cu ast pahar! 
Pe buzei este sânge! el nu va fi în veci, — 
In veci perit în. Caos, afund în ast păment!? 

Vinătorul. 

Ce înţelegi cu asta? simţirea te-a lăsat? 

Manfred. 

Îți spui câ este sânge — e sânge de al meu 
Curată caldă undă şi care șerpuia 
Prin vina strămoșescă și printra nâstră, când 
Eram noi âncă tineri Șuă ânimă aveam, 
Și unul p'altti— atuncea noi ne iubeam așa, 
Cum nar fi fost cu cale ca 'n veci se ne iubim. 
Și se vărsă acesta ; dar însă tot mereii 
Sardică și văpsesce toți norii ce mă 'mping, 
ME iswonesc afară din ceruri, unde 'tu | 
Nu ești — și unde nsu-mi în veci nu o se fiu! 

Vinătorul. 

O, om! cu vorbe grele, pe care vrun păcat, 
Vrun fel de aiurare, te face ca acum 
Tu se sădesci deșertul, — ori-care îţi va fi - 
Și patima și frica, tu âncă tot mai poţi 
Găsi uă mângăiare — în Gmenii cei sfinți 
Și 'n sfântacea răbdare din cer, ce ni sa dat. —



Manfred. 

Răbdare, și răbdare| mergi — astă vorbă lu 

Făcută pentru. fiare ce se. domesnicesc,. 

Er nu şi pentru pasără „născute a hrăpi; 

Aceste predici dute se le rostesci la cei 

_D'uă pulbere cu tine, — nu sunt de felul teă. 

“Vinătorul. 

La cer dai mulţumită! naș vrea se [ii dal ti 

Nici pentru 'ntiasa famă a lui Guilom Tel: 

Dar Ensă ori: și.care trudirea ta va fi, 

Tu trebue s'o suferi; câci aste. nebunii 

Și furii de sălbatic: n'aduc nici un folos. 

„Manfred. 

Și stă nu o sufer?:— Privesce-m&—trăiesc. 

Vinătorul. - 

Acesta e turbare, nu traii de sănătos. 

Manfted: 

li spui, o! om,uă dată. Eă. am trăit ani multi. 

Ani mulți și lungi de morte, dar care sunt nimic, 

Acum pe lâng'actia ce am număra; | 

Sunt virste—vîrste—vecuri, — sunt spaţii, vecinicii -—
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Șavend şi cunoscința de câte 'n mine am 
„Cu cruda sete—a morţii — neadăpată n veci. 

Viuătorul. 

Dar cum? ei văd pe frunteaţi c'abia st se fi pus 
Pecetea virstei câpte; ei sunt mai mare mult, — 

| Manfred, 

Creqi tu câ esistința atirnă de la vremi: 
Așa, atirnă : însă prin fapte socotim 
Epocele în vicţă; și ale mele. vai! 
Făcutu-mi-aă şi dile şi nopți. făr de sfirşie | 
Făr de sfirșit în tocmai ca un nisip pe țărm, 
Atome făr' de număr; și un pustiti deșert, - 
Sterp, rece şi pe care sălbatic se sdrobesc . 
Se sparg turbate valuri, dar nu rămâne alt, | 
De cât sdrobiri, schelete, dărimături de stânci. 
Și erburi veninate, | 

Vinătorvul. 

Sărmanul! e nebun. — 
Dar însă et acuma nu trebue se | las, 

Manfred. 

Aș vrea ca se fiii „astfel, fiind. .Catunci mar. fi 
Aceste lucruri, care acuma ei le vâd, 
De cât. uă aiurare a unui cap bolnav.



Vinătorul. 

Şi ce vedi tu acuma, stă credi cum că zăresc? 

Mantred. 

Pe tine și pe mine — sătenul de la Alpi, — 
Smerita, virtu6sa, ospeța casa ta, 
Și duhuți cu răbdare, cucernic, liber, blând; 

Cinstirea cea de sineţi, săpată în găndiri. 
In veci nevinovate; și dilele ce ai, 

Plăcute sănă&tâse, și nopţileți cu somn; 

Și muncaţi prin primejdii cinstită, tăr' de vini; 

Nădejdea ta duă virstă bătrână 'n fericiri, 
Ș'uă râpă liniștită cuă cruce lângă ea, 
D'asupra cuă ghirlandă de flori cu brasde verdi, 

Șin loc de epitafe amor de strănepoţi; 
Acestea sunt, acestea pe care et le ved. — 

Șapoi, când moii întârce în mineseme uit .... 

Destul! — de multă vreme mi-e sufletul rănit! 

Vinătorul. 

Ai vrea dar tu, ca s6rtaţi cu mine seţi o schimbi? 

Manfred. 

O nul. în veci iubite! nu voii se te înşel; 

Nici nași schimba cu nimini, cu nici un lucru viu; 

Eă pot se rabd-—cu tâte câ sunt destul trudit,



41 

  

Dar pot se rabd în viță — ce alții nar putea 
In vis ca se le rabde, ci ar peri dormind. 

Vinătorul. 

Şapoi cu astă milă, cu simţul care ai 
La pătimiri străine, se pote ca se fii 
Pătat așa de rele? — O, taci, eii nu te cred; 
Se pâte câ vre unul, cun gând așa milos, 
Se vre ca seşi r&sbune cu râă pai săi vrăjmaşi? 

Manfred. 

O nu, nu, — nu! crudimea'mi cădu în veci p'acei 
Ce mai iubit — p'aceia cei am iubit mat mult: Ţ 

2 

De cât spre apărare-mi eă nam lovit vrăjmaș, 
Dar însă îmbrăţișarea'mi, fatală mult a fost. ss ? 

Vinătorul. 

Toţi sfinţii sețţi ajute! și facă ca d'acum 
Uă dreptă pocăință sețți dea ce ai perdut ; 
La ceruri pentru tine mă voi ruga merei. 

f
c
 

Manfeed. 

Ed nu am trebuință, dar mila ți pot s'o rabd. 
ME duc — acum e vreme — fii frate sănătos 
Priimesce astă pungă, și ţi forte mulțumesc. -— 
Te rog, —te rog, priimesce —— acesta ți sunt dator — 
Se nu vii după mine, poteca mi-o cunosc — 
Și €ră încuă dată te rog nu mE urma | 

(Ese Manfred)



42 

SCENA-A. DUOA: .. 

(Ua vale adâncă la Alpi — un cataract.) 

„Manfred (intră 

Amiadul âncă nu e; câci ragele le v&d 
A arcului:-de sâre câ: âncă: mai boltesc: 

Torentul cu mulțimea: a fețelor ceresci *) 

Rotind întins col6na în argintii undâri ci 

D'a dreptul peste capul al stâncilor pleșuv, 
Și aruncând și spuma“ -luci6să în stropiri 
În jos, în sus d'a.lungul. ca câda spulberând 

A calului -cel” serbăd, “fugaciul uriaș 

Și carele de morte se va încălică, 

Cum dice — Apocalipsul. “Acuma, nici un ochii 

De cât al met nu sârbe ast amoros tabloii; 

Aș vrea ca se fii singur în ast plăcut pustiti 

ȘI se 'mpărțesc cu dina acestui loc iubit 

Cinstirea astor ape. -- S'o 'chiem acum pe ea. — 

(I€ puţină -apă în palmă șo 'spulberă 'în 'acr, -murmurând cuvinte ma- 

gice. După uă pausă, se. ardică- ina „Alpilor supt. arcul de sre al riului),: 

Manteed. 

Duh, plin de frumuseţe! cu perul tăi lucios, 

Cu ochi rădoși de slavă, cu formele ceresci, 

*) Acest iris se formăza de: razele sârelul asupra pârţii de jos a torentu- 

lui Alpilor; el este în. tocmai ca .un .curcubeii care.se coboră se facă ui vi-. 

zită, și atât de aprspe în cât poți se treci pe supt cl. “Acest fenomen ţine 

până la amiadi, E
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În care ni Sarată cun trup nepămiînten 
Întruă afire sfântă de element curat 
Întregă frumuseţea a celor mai ceresci 
lecidre ce pământul vr'uă dată 'a făcut; 
Când fețele plăcute a unei tinereți— 

" Roșite ca obrajii dormindului -copil,” - * - 
D'a inimei bătae a mamei legănat, i 
Seti fețele rujate, ce-al sârelui murgir 
Le lasă pe fecidra- zăpadă după munţi, 
Roșaţă de sfială a mamei cei obscesci “ 
Când cerul'cu iubire îi dă un sărutat, = 
Colora ta vedere cerescă, 'ntunecând 
Frumosul arc de sâre, ce —asuprăţi e plecat. 

“O! duh frumos! pe lina, curată fruntea ta, 
Pe care se resfrânge seninu'ți sufletesc: 
Și care nemurireai. arată însuşi. el, o. : si! 
Citesc câ tu acuma o se voiesci se erți 
P'un fii de lut, pe care ascunsele puteri 
Îl iartă câte—uă dată cu ele a vorbi— 
Când el vrea al sâu farmec al întrebuința — 
Ca se te chieme ast-fel pe, tine n fața sa 
Și se te—aţinte numai uă clipă, .un minut, 

Dina. 

O, fiii: de lut! pe tine eu te cunosc de mult 
Precum șacia putere, ce dânsa ţie “ţi-dă; -- 
Te sciă dun om cu multe puterice găndiri, 
Cu fapte bune, rele, şi 'n ambe covirşit, 
Fatal şi pentru tine, fatal și celor-lalți 
În ale tele trude. Te _așteptam .de mult. —, 
Vorbesce dar acuma, -ce, vrei cu mine tu? : 

.. 

sis
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Manfred, 

Ca se mă uit la tine, la frumuseţea ta, — 
Nimic mai mult. Vederea acestui trist păment 

Ma nebunit cu totul; şi caut un asil 
In tainele ce are: mE duc, pttrund a fund 

In locuința celor cel cârmuesc pe el; -— 
Dar însă la nimica ei nu'mi pot ajuta: 
Eu le-am cerut aceea ce nu pot ca semi dea 
Șacuma nu mai caut, nici câ mai cer nimic. 

Dina. 

Și ce-a putut se fie acea dorința ta, 

Ce nu e în puterea acelor ce tot pot 
Și cârmuesc v&sduhul ? 

Manired. 

Un bine, un favor 
Dar pentru ce acuma se ţi-l mai poftoresc; 
E de prisos cu totul. 

Dina. 

Acesta nu o. sciă; 

Dă voe buzei tele şi laso a rosti. 

Manfred. 

Ei bine dar, cu tâte câ asta 'mi e aun chin, 

Dar tot-de-una 'mi este; durerea. mea va sci 

.
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Un glas se mai găsescă, De tîntr duhul mei 
Na mers întruă unire cu sufletul de om, 
Nici n'a privit pământul cu ochi tot omenesci; 
Ei navem tot uă sete d'ambiţii ca și ei, 
Eu navem tot uă țintă cu denșii pentru traii; 
Dorinţa, pătimirea, puterea, truda mea 
lăcură ca 'ntre dânșii se fiii de tot străin, 
De șam purtat uă formă, dar Ensă nici de cum 
Cu carnea trâitâre eti n'am Sinpatisat, 
Șintre zidiri lutse ce mă împrejura 
Era, dar numai una — — dar mai târdii de ea 
Am dis, că ei cu Gmeni, cu—al Gmenilor gând, 
N'aveam de cât prea slabe și mici impărtășiri; 
Dar Ensă 'n loc de astea, plăcerea mea era 
In locuri pustiite se umblu r&suflând 
Un aer greii din virful al muntelui cu sloii 
Pe unde păstrica se teme a cuiba, 
Și aripa insectei nu pâte fâlfâi 
Pe marmura pleșuvă; scă se m'afund în rit 
Și se rotesc d'a lungul, în dulcile rotiri 
Al valului ce vine spălându-se din not 
Când rîul, ocenul sunt în spumarea lor. 
De mic în astea âncă puterea 'mi triumfa; 
Secu nemişcânda lună prin nSpte so urmez, 
Pe stele și luci6sa destindere a lor; 
Se scâpărândul fulger păndindu'l până când 
Mi se stingea vederea; sâii se ascult privind 
La frunzele uscate cădute 'n r&spăndiri, 
Când vinturile tâmnei cântâri de seră câut, 
Acestea 'mi fu petreceri, și singur de a îi; 
Câci daca din acele ființi din care eu 
Eram din ele una — urând da Îi așa—
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ME 'ncrucișa, în cale eu mE simţiam josit 

Și degradat din felu'mi, ajuns -chiar -pîn'la' ei, 
Eram îar lut cu totul. Apoi mă cufundam- 

In singurile mele şi dosnici râtăciri, 

In pescerile morții, cătând a dovedi .. 

Cuvintui chiar în faptăi; şi desvălem,. scotâm 

Din 6sele uscate, din. g6le :căpăţini, 

Din pulbere grămadă, oprite încheieri. 

Apoi trecem ei. tote, a anilor mei nopţi catia 

In tainice sciinţe, ce nu. se învăţa N 
De cât: în wreimi.b&trâne; șașa, cu 'vreme,. munci, 

Grozava” ordalie*) șun-ast-fel de. canon. 

In cât întrensul are.pe aer stâpăniri,-: .. 

Pe duhuri, ce pămîntul .și aerul m&sor,. 

Intinderea întregă, vă&sduhul. populat,. 

Ei mi-am deprins vederea cu vecinicia - chiar, 

Aşa, precum 'nainte'mi și Magi au făcut, .  .---: 

Șacel ce scâte-afară din. fântînos locaș | 

Pe Eros și: Anteros,*) cum ei pe. tine-acum; -— 

ȘI cu a mea sciință în mine a. crescut 

Și setea de sciințe, și bucurii, puteri 

De cea mai strâlucită pricepere, în cât... - 2 

Vina, 
Urmeză, . 

Manfred,” 

j.. „O! et: astifel vorbirea mi-o lungeam. 

  

=) Incercare, Cuvîntul dis î în judecata lut Dumnedeă.. DE 
*) Filosoful Jamblichus. Istoria chiamării „lut Iiros și Anteros se pâte găsi 

în viaţa lui, de,unarius, Di ai n
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Tot lâudând aceste zadarnice 'nsușiri, 
Câci cât mai mult m'apropiii de centrul unde e 
A inimimi durere — — dar, la osânda mea. 
Eă nuți numit nici tată, nici mamă, nici amici, 
Amantă, sei ființă cu care et purtam 
legare lănţuită de noduri omenesci; 
D'oii fi avut de astea, tot nu'mi păreaii așa, — 
Dar însă fost-ati una. .., 

Dina. 

“Se nu te 'cruți, di tot, 

Mantred. 

Era ca mine ?n tocmai. în ale iei trăsuri; . 
Obraji, ocli, pârul, tot, tot, și glasuii chiar. | 
I)iceai câ e în tocmai cu al mei; - dar tâte, dulci, 3 
Muiate ? n fiumuseţe ; avea, același. gând. | 
De uă singurătate, aceleași rătăciri, 
Dorinţa de șciinţe ascunse, şi un duh 
Se 'ncingă universul: și nu destul atât, 
Ci âncă de cât mine avea puteri mai dulci, 
Uă milă, zimbet, lacrămi, —'de'care că n'av cam; 
ȘI uă iubire — însă aceast aveam de ca, 
Şua umilință — ș'asta în veci nuo'avuiă. -. ii: 
efectele iei tâte ei le aveam de plin —- 7 
Virtuţile iei însă, ea numai'le .avea— 
lubiam și am sdrobito ?
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Dina. 

Cu mâna ta: 

Manfred. 

O! nu. 
Cu ânima, nu mâna,—ce ânima Ya rupt ; — 

Da mea o alipire șașa sa veştejit; 

Ei am vărsat și sânge, dar însă nu al iei — 

Dăr sângele iei âncă a curs—eiă "| am vădut 

Și n'am avut putere se!l stai. 

Dina. 

| Si pentru ea. 
Fiinţă din s&mînța ce tu despreţuesci, 
Din felul care însuţi vei sus a te sui 
Cu noi și cu ai. noștri unindu-te în tot, 

Tu uiţi cu totul darul sciinţei celei mari 
Si 'n slaba mortăciunei te tragi 'mapoi. — Se piei! 

Manfred. 

A aerului fiiă! îţi spuiti câ de atunci — — 
Dar vorba e suflare — te uită și m& vedi 

Când dorm, sei priveghiază când sunt în privegheri — 
Se vii se stai cu mins! — Singurătatea mea 

Nu e singurătate, ci furii locuiesc; 

Mi a clănțăniră dinții în besnă piînla dori,
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Mam blestemat eii însumi mere piîn'la apus; — 
Ca facere de bine cerșiam se nebunesc. — 

"Şi asta'mi refusară. Pe morte-o ăfruntaiti — 
Dar însă în r&sbelul elementar văduiti 
Că apele de mine se traseră 'napoi, 
Și lucruri prea fatale biajin s'aii strecurat — 
Sloiosul braţ dun demon din toți mai nemilos | 
Ma tras 'napoi d'un singur, dun: singur fir de ptr, 
Ce n'a vrut se se rupă. — In nalte fantasii, 
Adânci imaginații 'mi am cufundat adânc 
Imbilșugarea tâtă a sufletului met, — 
Ce-a fost el în zidire un Cresus întruă di — 
Dar ca dun val în trageri, ei fuiii strivit napoi 
In ocna cea grozavă, ce numai are fund, 
A gândurilor mele; apoi mam aruncat 
In centrul omenirii — am câutat mereu . 
Uitarea în tât locul, afară dintracel 
In care ea se află; — și asta am so nv&ț! 
Sciinţele'mi și arta'mi cu munci ce am urmat 
Atâta lungă vreme și care. e mai sus. 
De. tâtă omenirea, acilea am vedut 
Că este muritâre — în desnădejde-mi stau — 
Trăiesc cu tâte acestea — și pentru veci trăiesc, 

Dina. 

Se pote ca la asta se pot se te ajut. 

Manfred. 

Ca se o faci acesta tu trebue se poţi 
Pe morți sei scoli din grâpă, sei se mă culci cueil-— 

4



„50 

O! fâ-acesta, fâ-o — în ori-ce form'o fi — 
Cu ori-ce chinuire — în ori și care ceas, — 

Destul se fie numai cea mai dapoi ce cerc. 

Dina. 

Acesta nu se află în stâpinirea mea; 

Dar daca vrei voințimi supunere se juri, 
Și se urmezi porunca'mi acesta ar putea 
Dorinţa seţi ajute. 

Manfeed. 

Eă nu voit se mă jur— 

Se fiti supus! — la cine -— la duhuri ce comand, 
Se fiti, un serv Laceia, cemi slugăreai? — în veci! 

Dina. 

Acesta este totul? n'ai alt răspuns mai bun?— 

Îi dai de scire âncă şi pân' a refusa. 
Mai stâi și te gândesce. 

  

Manfred. 

Am dis uă dată tot, 

Dina. 

Atâta numai? spune, pot dar se plec.
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Manteed. 

Te du? 

(Dina' piere), 

Mantred (singur) 

Ai vremii şi ai fricei nebunii suntem noi. 
Furiş a n6stre dile ne vin, furiș se duc; 
Trăim cu tâte astea viiața 'mpovărând 
Și tremurând de frică merei de a muri. 
Din tâte ceste dile acestui jug grozav — 
Ast greii grozav al vieței pe inim-apăsend, 
Ce: de 'ntristâri s'abate, seu bate ?n isbucniri 
De chinuri seu. plăcere, şi care se sfirșesc - 
În mare agonie scă în zăceri, topiri;— 
Din tâte aste dile trecute șa veni,—: | 
Fiind-câ 'n astă viață nu e de loc presint, — 
O! cât de mult puţine putem înumăra 
Cât mai puțin puţine, în care noi simțim, 
Câ sufletul de morte s opresce-a palpita. 
Dar însă tot se trage 'napoi ca și un rii. 
În iarnă, de şi gerul e numai un moment. 
Mai am un midloc ânză, ce'mi dâ sciința mea— 
Eu pot se chiâm şi morţii şi se-i întreb pe ci, 
Ce este câ ne temem așa grozav se fim: 
Re&spunsul cel mai aspru nu pâte altul fi, 
De cât mormîntul numai, și asta e nimic — 
Dar daca n'or răspunde ? — Profetu-mmormintat 
R&spunse vrăjitorii dAndor; șacel monare 
Al Spartei, de la duhul ce priveghia în veci



AL fiicei Bizantine, el scâse un r&spuns, 
Cei otări și sârta. — Lovi pa d'o iubia, 
Dar fâră se cunâscă pe cine a lovit, 

Ș'apoi "și-a dat sfirșitul făr' de a fi ertat. 
De șa chiemat spre rezăm pe Joe Ficsian,: 

Șin Figalia Magi Arcadieni sculă, 

Ca umbra necăjită so siluiască cei, 

Mănia” seşi depue, stii se aţinte "cai 
Sorok de r&sbunare; — ea .dete un r&spuns 

Cu duoă înțelesuri, pe câre la 'mplinit. —*) 
De nu născeam în lume, aceea.ce iubesc 

Ar fi cu viață âncă; de nu iubiam de veci, 

Aceea ce-am iubito, șacuma ânc' ar fi. 
Frumosă — fericită, și dând la fericiri. 

Ce este ea acuma? Acum ce este ca: — 

Uă mare pâtimașă de crime ce-am făcut — 
Un lucru ce la dânsul mi-e temă .se gândesc, — 

Sci pâte un nimica. Acum, puţia mai vrea, 

Se nu mai chiem zadarnic; dar însă. 'n ăst: minut 

Mi-e frică de aceea, ce :indrăsnesc se fac: 

Ei pină 'n cesul cesta în veci nu mam sfiit | 

Saint vrun duh în față, da fost el bun sti râti—: 
Acuma însă tremur, șo brumă „rece. simţ 
Pe inimâ'mi că este. Dar pot a săvărși 

Chiar ceia ce din. tâte urâsc mai..cu prisos 

Și fricele umane şe le nesocotesc.— | 

S'apropie și nâptea -acuma a veni. 

  

*) Istoria lui Pausanias, Regele Spartei (carele a comandat pe Greci la bă- 

talia: de la Platea și apol a perit printr'uă, întreprindere de a preda pe Lace: 

demoni) și a Clemansei este disă- de Plutare în viaţa lui Simon și de sofistul 

Pausanias, în descrierea Greciel,
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SCENA A TREIA 
(Culmea muntelut Iungfrai). 

Anttia ursită. (intra) 

„Lucios rotundă luna și plină S'a sculat; 
Și pe zăpedi aicea, pe :unde n'a atins 
Picior uman vr'uă dată de muritor vulgar, 
Pâşim și trecem n6ptea și urme nu lăsâm; 
D'asupra peste: marea sălbatică d'aci, 
Pe 'ntinderea “nghiățată a muntelui sloios 
Abia atingem ceste ripâse sdrobituri, 
Ce iati vederea spumei a unei: vijeliă 
Ce cade și înghiață îndată “ntr'un minut.— 
IcOn'adevărată a unui mort vîrte) ; 
Și ceste mult virtâse fantastice crestâri, 
Forfecătura vr'unui cutremur de păment— 
Pe care 'n trecăt norii se pun a s'odini— 
“Sunt pentru ale n6stre veghiâri seu desfătâri; 
Aci în: drumul nostru surorile "mi păndesc 

e mergem la boltitul palat lui Iriman, 
Fiind-câ ?n astă nâpte noi suntem a serba 
Serbarea cea mai .mare. — Ciudat câ nu mai vin! 

Uu slas afară cântând, 

Usurpătoru'n robire, 
Jos din tronu'i aruncat, 
Îngropat în amorțire, 
Zace singur și uitat;
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Somnu i e strerupt de mine 
Lanţurile “i am sdrobit, 

'L am unit cu mili6ne— 

lar tiranu-i pre'noit! 

Cu a mii de mii de sânge va plăti el grija mea 
Cu peirea unei naţii-—fuga și turbarea sea, 

AL duoilea slas afară. 

Se umfla din pânze bricul și plutea întemeiat, 

Însă nu” lăsaiti uă pânză, nici catart nu '-am lasat! 

Nici măcar uă blană hu e din pojohițai seu podiri, 
Nici. un ticălos nu este se jelescă pe sdrobiri; 
Unul numai, ce de p&rui, | am ţinut cânda 'nnotat; 

El era supus prea vrednic, de 'ngrijirea cei am dat: 
Un pirat vestit pe mare, pe uscat un trâdător —- | 

'L am scăpat pe densul, însă 'numai ca şi n viitor 

Se descarce pustiirea pentru mine peste tot! 

Antâia ursită (respundend). 

Somn adânc cetatea prinse; 

Zorile a o jăli, 
Pot pe ea se vie plânse, 

Negurdsă, mult tărdie, 

Negra ciumă sbâr aci — 
Jos căduţi zac una mie; 

lpece mii o se se perdă - 
Cei în viaţă vor fugi 
De bolnavi cu mare grâză 

Ce datori sunt se "i iubescă;
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Dar nimica nu va fi 
Prin putință se "i ferescă 
De atingerea 'mi de care 
O se moră mâne toți. 
Grâză, râu, dureri, trudire 
Pe uă nație 'nvălesce — 

„ Fericiţi cei ce sunt morți 
Câ nu vâd cu —-a lor vedere 
Inșii ei peirea lor. — 

Cum distrusam un imperii, ceste morți ce s&vărșesc, : 

Ce le fac pe multe vecuri, șo se le mai pre 'noiesc. 

(Intră a duva șa treia ursită), 

Câte trele. 

Ale Gmenilor inimi noi în mână le avem, 
Și-a călcârii nâstre urme sunt morminturile lor ; 
Noi la robii noştrii suflet pentru alta nu le dâm, 
De cât numai ca la urmă sel luâm napoi cu zor. 

Auiâia uvsită, 

Venire bună! unde e Nemesis 'acum? 

A duoa uvsită, 

La vre-un mare lucru; dar care nul cunosc, 
Câci mânele 'mi sunt pline. 

1 . .



A treia ubsită. 

Te uită, vine.ea. 

(Intră Nemesis), 

Antia ursilă, . 

la spune-ne acuma, pe unde tu ai fost? 

Surorile 'mi iubite și 'n fine chiar și tu 

În astă nâpte forte cu tâte-aţi târdiat. 

Nemesis. 

Fuseiă ţinută, tronuri sdrobite aședend, 

Și însurând nebunii, statornicind tirani, 
Șai lor vrăjmași pe Gmeni făcând ași r&sbuna, 

La nebunii grozave pe înţelepţi boldind; 
Puind pe tonți se scâță oracule mai noi, 

Se cârmuiască lumea, fiind cacuma lor 
Le cam trecuse veacul, și muritori semeţi 

Aveaii și îndrăsnela de a mai cerceta 

Șa pune în balanță a cântări pe Regi, 
Ba âncă se vorbescă de libertate chiar 

De pâma care este aşa oprită mult. — 
Aideţi! câci zăbovirăm — se ne urcâm pe nori!
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” SCENA A PATRA 
(Paiatul lui Iriman. — Iriman pe tronul sti, un glob de foc, împrejurat 

"de duhuri). 

Imu de duhuri, - 

Stăpânului slăvire! — Prinţ d'aer și pământ | 
Ce calcă nori și ape, ce are 'n mâna sea 

  

Un ceptru d'elemente, ce la înalta lui Ş 
Poruncă se încurcă şi 'n caos se prefac! SCAR 
hă&sullă — ş-uă furtună pe mare-a nâpustit; 7 
Vorbesce — şi cu tunet lui norii îi r&spund; “ea 
Aţintă — la ochirea “ a sorelui rădi pier; 
Se mișcă — şi cutremur pe lume-a sdrumicat.. 
Subt urma lui vulcanii s' ardică 'n sus trufași; 
Și umbra lui e ciuma; şi pasul sâti grozav 
Prin, ceruri trosnitâre comete] prevestesc; 
Planete de urgia“ cenușe se prefac. 
Pe tâtă dioa jertfe r&sbelele “ dau; 
Bir, mârtea îi plătesce; viiața e a lui 
Cu trudele iei tote, ce sunt făr' de sfirșit — 
Ș'-al lui e or-ce suflet de ori şi ce va fi! 

(Intră Ursitele și Nemesis.) - ! 

Auleia - uvsită, 

Lui Iriman slăvire! Puterea“ pe pământ 
Se 'ntinde, se 'mmulțesce, — Poruncele ce-a dat, 
Surorile-amenduoă întocmai le-a mplinit, 
ȘI însami datoria'mi am îngrijit so fac!



A duoa ursită. 

Lui Iriman slăvire|! Noi, cari aplecâm 

Grumaji omenirii, la tronu'i ne smerim 

A treia ursită, 

Lui Iriman slăvire! -— clipireai adăstâm ! 

Nemesis, 

Stăpân pe toți stăpânii! noi suntem toți ai tăi. 
Și totul ce trăiesce, i al nostru, mult, puţin, 
Și cea mai mare parte cu totul o avem. 
Se ne mărim puterea crescând mereii p'a ta,. 
A nstră grije cere, şi noi vom priveghia. — 
Poruncileți din urmă le-am sevărșit deplin. 

(Intră Manfred) 

Un duh. 

Dar cine e.acilea? un muritor! — E, tu, 

Semeţ, fatal nemeric! Cu faţa la pămtnt 

Cadi jos și te închină! 

AL duoilea dul. 

Eu îl cunosc pe om — 
Un vrâjitor puteric și de uă mare mult 

Grozavă iscusinţă !
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Al treilea” duh 

Cu fața la păment, 
Rob, cadi și te închină? de ce nu îngenuchi 
Lal teu stăpân ș'al nostru ?— Se tremuri și s'asculți 

Tote duhurile, 

Inclină-te pe tine şi osânditu-ți lut, 
Te 'mclină şi slăvesce, născute din păment, 
Scă teme-te de râul din rele cel mai reu! 

Manfred. 

Eu îl cunosc, dar însă vedeți câ nu 'ngenuchiii. 

AL patrulea duh. 

Acesta dar indată te-om. face so înveți, 

Manfred. 

De mult am înv&țato; nopţi multe pe pământ, 
Pe uă ţărână gâlă, am stat cu fruntea jos, 
Și capul cu cenuşă "mi-am presărat; cunosc 
Josirea cea. mai mare, câci eii m'am obidat 
'Naintea desnădejdimi zadarnică ce fu, 
Și chiar la mea dosadă ei am îngenuchiat,
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AL cincilea dul, 

Și ai tu semeţia se nu voiesci se dai 
Lui Iriman pe tronu'i, ce tot pământu'i dă, - 
Și fâră se privescă nici groza slavei lui? — 

Cadi jos şi te tărasce! îţi dic, îţi poruncesc! 

Maufred. 

IDii lui se se închine la cel mai sus de cl, 

La tot cărmuitorul şi nesfirșit stăpân — 
La ziditorul, care pe densul Ta făcut 
Nu pentru adorare; —se îngenuche el, 
Șatunci şi e cu densul mă voii îngenuchia. 

Dulburile. 

ş 
Sdrobiţi, sdrobiţi pe verme sel sfişiați bucăţi! 

Antâia ursită. 

'Napoi! fugiţi, lăsaţil! e-al meu! Prinţ de puteri 
Cu totul -nevădute! ast: om e de un fel: 

Ce nu e 'n rind cu obştea, precum și fața sea 

S'a lui aci venire, vedesce, cred destul. 
Trudirile lui fură d'uă fire peste om, 

Așa ca șale nâstre, și cunoscința lui, 

Puterile“, voința“, pe cât se 'ngâduiesc 

Cu lutul, ce coprinde esință de eter, 

A fost așa cum lutul rar fârte lea purtat,
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Dorinţele lui fură mai sus de cât la cei 
Ce locuiesc pământul și ele Pa 'nv&ţat 
Aceea numai care noi o cunâscem toţi: — 

Accstă cunoscință ferice nu e, nu; 
Sciinţa i&răș nu e nimic, de cât un schimb 
De nesciință pentru aceia care e 
Uă altă nesciință — Acâsta nu e tot; 
Ci patimile tote, ce-atribute sunt | 
Ceresci și pâmentene, de care nici puteri, 
Fiinţă sci suflare chiar pin'la vierme jos 
"Nu pâte fi scutită, pătrunseră a fund 
In inimăii; și ast-fel în ale lor urmâri 
Pe dânsul îl făcură un ce pe care et, 
Ce nu scii ce e milă — dar ert pe cei ce ati 
l-al meu, şai tei, se pâte —o fi sci nu off, 
Dar însă ?n aste regii nu este nici. un duh, 
Ce are suflet mare așa precum i-al stă, 
Scii saibă cea mai mică putere pe al lui. 

Nemesis. 

Ce der vre el acilea: 

întâia ursită. 

Sel lași se spue el. 

Manfred. 

Sciinţa mi-o cunâsceţi; şi fâră de puteri 
n .» Naș fi putut acuma sc fii aci 'ntre voi;



Dar suat puteri mai 'nalte și âncă mai adânci — 
Venitam în cătarea acestor mari puteri, 
Se'mi dea r&spuns la ceea, ce caut cei mereă. 

Nemesis, 

Și ce vrei tu se afli: 

Manfred 

Tu nu poți semi r&spundi; 
Afară chiamă morții — pe ei am sei întreb. 

Nemesis 

Ne dai tu nucă voie, slăvite Iriman, 

Se împlinim' dorinţa acestui muritor? 

„Iviman o 

Da. 

Nemesis 

Spune, di, pe cine voiesci se încarnezi? 

Manfred 

Pe uă ființă care e fâră de mormânt =- 
Astarte! chiam'o-afară!
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Xemesis, 

Umbră! duh! ce “i fi măcar, 
Care âncă ai păstrat 
Tot scă parte fie chiar, 
Din al nasceriţi format, 
Din al lutuluți tipar, 
Ce m pământ icr a întrat — 
Vedi acum lumina i&r! 
Portă ceea ce-ai purtat, 
Inima și formațţi chiar, 
Chip, ce vermii "i-ati stricat 
De la dânșii cere i€r! 

Arată-te în grabă! se vii! se vii! la noi! 
Acel ce te trimise, te chiamă icr: 'napoi! 

(fantoma Astartel se rădică, și stâ în midloc,) 

Manfred, 

Se fie asta mârtea? e fi6rea pe obraji? 
Dar ved acum că asta nu este nici de cum 
Uă faţă trâitâre, ci numai e un fel 
De oftică ciudată — ca roșul nefiresc 
Ce tâmna îl sădesce pe frunzele ce per. 
E însași ea! O, Dâmne! apoi eii se m& tem 

"Ca 

Ca 
NM 

vu 

“se mă uit la dânsa. — Astarte! — nu, nu pot 
se vorbesc cu dânsa — dar semi vorbescă, dii 
Sunt ertat acuma sc osendit. de tot?
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Nemesis. 

Prin puterea, care sparse 

Grâpa ce te cotropea, | 

Tu vorbesce cu acela 

Ce acuma îţi vorbia 
Sci cu cei ce te-ai chiămat 

Manfred. 

Ea tace și cu astă tăcere sunt mai mult 

De cât r&spuns. 

Nemesis. 

Puterea'mi acilea sa sfirșit. 
  Prinţ daer! nu rămâne de cât la tine — acum — 

La glasui poruncesce. 

Trimau. 

Supune-te, o duh! 
“La ceptrul mei acesta! 

Nemesis, 

„E mută și acum! 
_Ea de puteri străine atirnă. Muritor!. " 

Zadarnică cu totul e cererea ce! faci, 

Și vedi și noi ca tine câ suntem afruntaţi!
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Manfeed. 

Audi-m& Astarte! audi; o! draga mea, . 
Vorbesce tu .cu mine; am suferit atât — 
Și âncă grâsnic sufer—te uită 'n fața mea! 
Pe tine grâpa âncă nu te-a schimbat mai mult 
De cât cea pentru tine trudire m'a schimbat. =- 
Tu m'ai iubit pe mine atât de mult, pe cât 
Eă te-am iubit pe tine; not nu am fost făcuţi 
Ca unul p'altul ast:fel se ne trudim; de şi 
A fost păcat de niârte se ne iubim așa 
Cum ne iubeam. Di, spune'mi că tu nu me€ urâsci, — 
Cam suferit pedepsa și pentru tine ei; — i 
Că o se fii primită cu cei mult fericiţi 
In sfânta locuință—și ei că o se mor; 
Fiind-câ pîn'acuma tot ce e plin de r&ă 
Conspiră se mă ţie în viață -ferecat, — 
Intr'uă viiață care mă face ca se scad, 
Se perd şi nemurirea — un viitor așa 
In tocmai ca trecutul. Ei nu pot se mai stau. 
Ce voii, ei nu sciă bine; ce caut, nu cunosc. 
Ce ești tu simț ei numai—și ceea ce sunt citi; 
Ș aș vrea uădată âncă 'nainte d! a peri 
Se mai aud ei glasul, ce musica'mi era. — 
Vorbesce tu cu mine; fiind-câ te-am strigat. 
In liniscita n6pte, am speriat din somn 
Pe pasări adormite pe amuțite 'crâci; 
Din munţi sculatam lupi, și pescerii am făcut 
Se 'nveţe al tăi nume, zadarnic r&sunat; 
Resunetu 'mi r&spunse—și mie "mi-a r&spuns 
Mai multe lucruri âncă - și Gmeni, duhuri .chiar-— 

5
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Dar tu fuși tot tăcută. Vorbesce'mi dar acum! 

Eu peste stele âncă am priveghiat merei, 
Ș-am aţintat vederea pe ceruri în zadar, 
Cătându-te pe tine. Vorbesce'mi mie, tul 

La râi te uităn prâjmă'mi şi ei de mine simt; 
“Eu nu mă& tem de denșii, de tine numai simt— 

Vorbesce'mi dar tu mie! dar fi mănie chiar;— 
Dar, di!—nu scii nimica 

Uă dată—astă dată— uă dată âncă vai! 

  dar, lasă se te-aud 

Fantoma Astartei. 

Manfred | 

Manfred. 

Di, di 'nainie, acuma nu trăiesc, 

De cât în sunet numal —e glasul t&ul 

Fantoma. 

Manfred! 

Durerea'ţi pămă&ntenă sfirșit ca va avea 

Pe mâne. Pace ţie! 

Manfred. 

O_ vorbă âncă-di — 
Iirtat- sunt?
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Fautoma. 

Pace ţie! 

Manfred. 

O! spune'mi, — voiti se scit — 
Găsine-vom vruă dată? 

Fantoma. 

Mult pace ţie. 

Manfred. 

Stâi] 
Uă vorbă, chiar de milă! — qi! — spune -— mă iubesci: 

Fantoma. 

Manfred | 

(Duhul Astarter pere.) 

Nemesis. 

Acum se duse, și nu va reveni,. 
Dar vorbele iei Ensă în tocmai se "mplinesc. 
Tu la pământ te 'ntârce! 

Un Duh. 

In spasmuri este el, —
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Acesta se întâmplă ori cârui muritor. 

Care ne cere lucruri mai sus de firea sea. 

Un alt Duh. 

Vedi însă, cum pe densul' se stâpănesce mult 

Și truda“ tributară o face voiei lui. 

Dar fi el dintrai noștri, sar fi făcut un duh 

D'uă mare mult putere. 

Nemesis. 

| Mai ai tu întrebări 

Se faci Val nostru mare stepân, sei la ai sti ) pan, 

Supuşi șadoraţori: 

Manfred 

Nimic. 

Nemesis 

Apoi atunci 

Adio pentru-uă vreme. 

Manfrel" 

Ne niai vedem noi darl— 
Dar unde? — pe pământuri: — Tot una, cum vei vrea 
lar pentru multul bine, ce-acuma mi-ai făcut, 

u Au Eu îți rămâiti datornic. — Adio la voi toţi! 

(Ese Manfred) 

(Scena se închide.) 

n



ACTUL III. 
SCENA AN TAIA 

(Ua casă. în cetăţuia lut Manfred). 

Mantred şi Erman. 

Mantred. 

Ce ces se fie? 

Peman. 

Unul mai va pinla sfinţit, 
Și pe făgâduesce un prea frumos apus. 

anteei. 

Sunt tote aşedate în turn, așa, precum 
Am rinduit et însumi:
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Prima. 

Sunt gata, Domnul meă; 

Și cheia și lădița acilea eată sunt 

Manfred. 

Prea bine; tu acuma ai voie se te tragi. 

(se Ecman). 

Manfred (singur) 

„O linisce prea mare în mine simț că e— 

““Ticnire ne'nţelesă! şi care pin'acum 

Nu sali atins de ceea ce-am cunoscut din traiti. 

Filosofia, daca nu ași cunâsce-o ei 

Din tâte ale nostre zădărnicii că e 

Cea mai împestrițată, un simplu. și deşârt 

Cuvînt, ce vre uă dată urechia a 'mpuiat 
Prin limba cea stricată școlasticului om. 
Aş crede taina d'aur, cel câutat „vf 
Că sa găsit și șede în sufletu'm acum. 
Acesta nu se pâte ca se mai ţie mult, 

Dar însă este bine cam cunoscut'o ei, . 

De şi uă dată numai; gândirea 'mi a lărgit 

Cu simţuri nuoi acuma, și în tăblițe 'mi voit 
„Cuă astfel de simţire se s'afle, s'o 'nsemnez. 

(Ermnan intră iarăşi), 

Dar cine e acilea?



Ermau, 

Stepânul-meii, veni 
De Sant Moris Abatul şi cere-a saluta o 
A vâstră înturnare. 

(Intră Abatul de Sant Moris). : 

Ahatul. 

Cu Contele Manfred 
Se fie pace! 

Manfred, 

Sfinte părinte-ți mulțumesc! 
In aste ziduri astădi tu bine ai venit ; 
AfHarea ta de față uă cinste le-a adus, 
Și bine-cuvinteză pe cei ce 'n ele șed. 

Abatul. 

  Se fie ast-fel, Conte! ași vrea ca se vorbesc 
Cu tine singur. 

Manfred. 

Erman,. te trage. — Ce m& va 
Prea vrednicul ce cinste și 6spele mei sfânt?
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Abatul. 

Aşa, fâr de. preludii: — zel, vârsta, slujba mea 
Și bunul gând, un rezăm vor da la dreptul mei; 
Vecinătatea nstră, ce e aprâpe mult, 
De și rar visitată, dar ânsă va putea 
Și ea se mă 'ntroducă. Ciudate turburâri 
Și duă nesfântă fire sunt respăndite-aci, 
Lucrând cu al tâi nume, un nume nobil mult 
De veacuri âncă; fie, cacel ce | pârt' acum 
Se '] lase fâr' de pată! 

Manfred, 

Urmsză! te ascult 

Abatul. 

Se dice câ te-amestici cu lucruri cari sunt 
La om prea mult oprite de a le cerceta ; 
Că cu locuitorii din negre locuinți, 
Cu multe duhuri rele cu totul neceresci 
Ce umblă 'n valea morţii, tu cunoscințe ai. 
Cunosc şi ei din partemi, cu nemul omenesc, 
Cu soții în zidire, că gânduri schimbi prea rar; 
Șa ta singurătate, că este, et o sciii, 
Ca şi a unui pusnic, dar nu și sfânt-așa. 

Manfred. 

Și cine sunt aceia ce 'n lume râspăndese 
Aceste. lucruri tote?
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Abatul, 

Putericii mei fraţi —. 
Fricâsa ţerănime — și chiar vasali tei, 
Ce te privesc cu toții cun ochii ce e prea mult 
Neliniștit. Primejdii amerinţă acum 
A ta viiaţă, 

Manfred. 

la o! 

Abatul, 

| So scap viă, nu so stric. — 
" Naș vrea se intru 'n taina a sufletului tâu; ' 
“Dar daca aste lucruri adevărate sunt, 
Mai este âncă vreme ca tu se dobăndesci! 
Căire și ertare; împacă-te în grab 
Cu cea adevărată biserică, ș'apoi 
Printr'ânsa și cu cerul. 

Ma ufred. 

Te înțeleg. Acum 
Sei dati şi ei r&spunsul; or ce-am. putut se fii, 
Sei sunt acum, acesta rămâne între cer 
Și între mine însumi — în veci 'nu o s'aleg 
P'un muritor. se fie midlocitorul mei. 
Făcut-am vruă călcare eă împotrivă chiar 
A prăvililor vâstre? dovedi, şi pedepsiţi!
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Abatul. 

O, fiul meii! vorbirea'mi nu fuse de pedepsi, 

Ci de căiri, iertare; r&mâne ca salegi — 

Și pentru cea din. urmă, al nostru-aședămînt 

Șa nâstră lege tare 'mi a datără puteri 3 o . Ri 

Se netezesc poteca de la păcat în sus 

La "malta mult nădejde și la nn gând mai bun; 
> 3 

O las la cer pa primă. — „Pedepsa e a meal€ 
N > 

Așa ne dice Domnul, şi totul umilit 

Resună a lui slugă cuvântul august. 

Manfred. 

Bătrâne! nici puterea a Gmenilor sfinţi, 

Nici farmecul în rugă —.nici cea de pocăiri 

Curâţitre formă — nici un obraz înfrînt; - 

Nici post, — nici agonie, — nici, ceia care e 
De cât aceste tâte mai mare mult mâi mult, 
Strujirea înăscută acelei desnădejdi 

Ce este mult adâncă, și care este ea. 
Mustrâri de cuget fâră uă temere de iad, 
Dar care tâtă 'n tote e. 'ntrânsa de ajuns 
A face iad din ceruri, — nu pot a isgoni 
Din duhul fâr' de lanţuri înflâcăratul simț 
De a le lui păcate, greșelă, suferinți 
Și cruda r&sbunare a lui pe însuși el; 
Nu e vruă viitâre durere sei vrun chin, 
La care-acea dreptate se pâtă osăndi 
Pe cela ce el singur se dâ de vinovat, 

Cacele, ce-al s&i suflet 'şil os&ndesce el.
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Abatul, 

Sunt bune cestea tâte; fiind-că prea curind * 
Acestea or se trecă, şi le vor succeda 
„Nădejdi mai norocite, ce vor privi în sus 
Cu 'ncredere ticnită spre sfântit-acela loc, 
Pe care toți aceia cel cată "| dobăndesc, 
De le-ar fi fost ori cari greșalele lumești, — 
Destul ca ei pe ele se le fi. curăţit: 
Și 'nceperea acesta a curățirii lor 
Atirnă de simţirea a trebuinţei iei, 
Vorbesce — şi a nâstră biserică din tot 
Ce pste se te 'nvețe, ea te va învăţa; 
Și tâte câte ţie putere noi avem 
Se'ţi deslegâm, acelea ţi se vor şi certa, 

Manfred. 

Când Împeratul Romei al șeselea era 
Aprâpe de sfirșitui, junghiat de mâna sa, 
Spre a scăpa de truda a unei morți obstesci 
“Gătită de Senatori, uă dată robii lui, 
Atunci un re care soldat, ce arăta 
Uă milă neviclenă, ca se oprescă vru 
Curgândul sânge, care ţișnea din gâtul lui, 
Cu hain' oficială; Romanul cel murind 
ÎL îmbrănci ŞI dise — un ce împărătesc 
Murrinda Îui cătare păstra: »E prea tărdii.€ 
E asta uă credință?



  

| 
| 
| 
| 

Abalul]. 

Cu asta ce 'nțelegi: 

Manfred. 

Și eu tot cu Romanul r&spund: „e prea tărdiul€ , 

Abatul. 

Acesta nu se pâte în veci a fi așa, 

Ca tu pe tine însuți cu sufletuţi se 'mpaci, 

Și sulletuţi cu cerul. Ce! nu mai ai acum 

Nici uă nădejde n tine? Acesta e ciudat! — 
Chiar cei ceși perd nădejda de sus dar pe pămint 
Îşi fac câte-uă nălucă dial câria frăngios 

Vlastar ei se agaţă ca cei ce se înnec. 

Manfred. 

A! — taică! da; avut-am aceste pâmintesci 

Închipuiri, vedenii și nobile doriri 

În versta tinereți, ca se mă fac stăpân 
Pe duhul omeniri, al naţiilor far; 
Se murc pân' nu sciii unde —se pâte ca se cad — 
Dar vrâm se cad în tocmai ca și un cataract 
Al muntelui, și care sărind din cea mai mult 
Lucidsa lui 'nălţime în cea de supt afund 
Putere spumeg6să, — și care 'nalță 'n sus 
Col6ne mari de ceaţă ce se prefac în nori,
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. 

Ploând din cer, de unde cădend sai reurcat —— 
Să culcă” jos dar âncă e în virtutea sa. — 
Dar au trecut acestea Șa mele cugetâri 
De sine s 'amegiră. 

Abatul. 

* Și pentru ce așa: 

Manfred. 

Fiind ca mea natură so 'nving nu am putut, 
Câci trebue să fie uă slugă, cel ce va 

„A comanda — să lingă — și se asude mult — 
În veci să privegheze — și se păndâscă tot —. 
Minciună trăitâre să fie cel ce vrea 
Pe dânsul se se facă un lucru mare mult, 
Puteric între obsce, șașa mulţimea e.. 
C'uă turmă sE m'amestec ei am despreţuit, 
De aș fi fost chiar cârma — de ar fi fost de lupi. 
In veci e singur leul, și ast-fel sunt şi et. 

ADatul. 

Și pentru ce cu lumea s& nu vrei s6 trăiesci 
Și s€ lucrezi cu densa? 

Manfred. 

Fiind că firea mea, 
Era cu viaţa 'n'urâ; dar însă nici decum
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Ea nu era și crudă; câci nu putem să fac, 
Ci s€ găsesc durerea — ca însuși acel vânt 
Suflarea 'nflăcărată a ventului simun 

Ce singur locuiesce întinerele pustii 
Și meâtură pe sterpe nisipuri ce nu nasc 

Uă tufă ca s'o ardă, și peste ale lor 
Seci valuri și selbatici se umple de plăceri, 
Și el.nu cată, șastfel, nu vrea a fi cătat, 

Der întâlnit de dinsul, omoritor îţi e — 

Așa a fost întocmai şal esistinţimi curs 
Venitaiă însă lucruri în lunga calea mea, 

Ce nu mai sunt acuma. 

Abatul. 

O, vai! am început 
Prea mult de a mă teme câ tu ai covărșit 

Tot ajutorul care puteam sei :mai dai ei 
Și chiar și ministeru mi; — cu t6te-acestea esti 

Așa de tînăr âncă,, și pre mult ași dori..... 

Man feed. 

Te uită tu la mine! Se află pe pământ 
Un fel de Gmeni, cari îmbâtrenesc de tot 

In tinerețe âncă, şi mor nainte mult 

A verstei cei de midloc, și fâr da fi siliți 

De mârtea de r&sbele; per „unii de plăceri — ă 
Și alţii de mari studii — €r unii gârboviţi 
De multă muncă — alții de simple obosiri — 

Și unii şi de bsle — ŞI unii de sminteli — |
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Și alţii de topire, da inimii sdrobiri; *) 
Câci cesta e o bâlă ce tot-de-una morți 
Aduce mult mai multe chiar și de câte sunt 
Inscrise 'n lista fatei; se'mbraci ne 'ncetat 
In forme felurite, în tâte în sfirșit, 
Purtând numiri mai multe.— La mine cată tul 
Căci din acestea tâte avut-am partea mea; 
Și din aceste una ar fi prea de ajuns. | 
Se nu te miri dar astădi de ce eu sunt ce sunt; 
Dar câ am fost vruă dată, seti pentru. câ am fost 
Et pe pământ sunt âncă,. 

Abatul, 

Cu tGte-acestea rog 
ME mai ascultă âncă. — 

Man feed, 

| Bătrâne! e cinstesc 
A ta solie mare și anii tâi respect; 
Eă cred că sfânt ţi e scopul, dar însă en deșert 
Făr' de privinţă, taică, se nu mă credi că sunt; 

*) Lord Byron pe când nu avea de cât 23 de ana dis: „Se vede că sunt ursit „să încere în tinerețea mea idte ticăloșiile bătrineţer. Prietenit mel cădură îm- »Prejurul mei şi voii rămânea ca un arbor pustii, mat nainte de a mă veșteji »eii însumi: cer lalti Gmenr ÎŞI caută uă umbrire în sînul familiei lor, eii nu am „alta de cât gândurile mele, și eie nwmt daii de mângăere de cât aspra mul- „jumire de a me vedea trăind peste cel mat buni ar mei prieteni, In adevăr „sunt prea nenorocit. Dileie mele trec în indiferință ; nnpţile mele sunt fâră - „somn; mă duc prea rar în societate și când vin să mă caute, eii fug. Cred :aCă o st mor nebunt,.— 
In altă parte iar se numesce Singur uă -ruină trăitâre,
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Ei aș voi pe tine ca'se te cruț mai mult 
De cât pe mine însum, ferindu-m& acum 
D'un' dialog mai mare. — Șașa— fii sânttos! 

(se Manfred. 

Abatul. 

Uă nobilă ființă ar fi putut a fi; 
Într'ânsul întrunesce virtuți ce ar fi făcut 
Uz fârte strălucită. structură de prea mari 
Slăvite . elemente, când ele ar fi fost 
“Cu minte mestecate; așa cum sunt, tot sunt 

Un caos plin de slavă. — Și pulbere și duh-— 
Lumină și 'ntuneric — și patimi și găndiri 
Curate micste tote, luptându-se merei 
Fărde sfirșit scă reguli, aci în amorțiri 
Șaci pustiitâre. — O se se piardă vai: 
Și nu ar fi cu cale; ei âncă o se 'nceic, 
Câci suflete cacesta să cade negreșit 
A fi răscumpărate. Și datoria 'mi e 
Ca pentru scopuri drepte se întreprind ei tot. 
ME duc cr după densul— ferit, dar cu temeit. 

(Ese Abatul. 

SCENA A DUOA 

(Ua alta odac.) 

Manfred și Erman 

Ermau. 

Miai poruncit, stăpâne; când sârele-o sfinţi, 
Se ţi daii de ştire; iatăl se lasă dupe munţi.



Man feed. 

Așa? voiesc acuma ca se mt uit la cl. 

(Manfred înaintâză la ferâstră,) 

O tu, slăvită sferă! a pruncei firi idol, - 
Șa nemului puteric a unek omeniri 
Cu totul sânttâse, copii uriași 
Născuţi din sârutarea de ângeri cu un secs 
Ce-a fost şi de căt denșii cu mult şi mai frumos, *) 
Ce duhurile-acele, ce mult s'au rătăcit 
Îi trase jos din ceruri de unde-acum în veci 
Nu pot a se întârce.— Prea mult slăvite glob! 
Ai fost tu uă slăvire 'nainte âncă mult, 
Ce a zidiri “ţi taină descoperită ful 
Acelui prea puteric ministru 'ntâit vădut, 
Ce-adus-ai veselia p'al munților lor vârf 
In inimile simple păstorilor Haldei, 
Aşa pân începură cu toții a cădea 
Și în a ta slăvire; tu, Deii material 
Și înfăţişătorul acelui nevădut — 
Drept umbrai ce te-alese! tu steaua cea d'ănteiii! 
A multor stele centrul! tu, care trainic faci 
A fi pămentul nostru, și care cumpetezi 
Și inima și faţa la toţi acei ce stati 
Subt ale tele rade! tu care ești stăpân 

  

  

=) „Câ fir lui Dumnedeii v&dură fiicele Gmenilor şi le găsiră frumâse.“. 
»Era uriași pe pământ în acele vreml; şi asemenea pa urmă, când fiii lu: Dumnedeii cunoscură pe fiicele Gimenilor și făcură copii cu ele, care se făcură :puterici! Gmeni din vechime și de mare famă. 

Genesis, k. VI, 24,
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Pe timpurile tâte! al climelor monare, 
Și al acelor cari în ele locuesc! 

Caprâpe sei departe cu noi născutul duh, 
E! de la tine numai își ia coldrea sa, 

“Ca și cel din afară al nostru chip ; — te scoli 

Luceşti, te culci în slavă. Adio dar acum ! 

In veci de adi "nainte ei no se te mai ved. 

Cum cea d'ănteii cătare'mi damor și de slăviri 
A fost ea pentru tine, așa șacum îmi iei 

Privirea cea din urmă; tu n'o se mai lucești 

Pe vrunui, pentru care al vieței dor șata 

Căldură dulce pâte să fie pentru el 
D'uă fire mai fatală. Se duse; s&l urmez. 

SCENA A TREIA 
(Munţi — cetățuia lur Manfred la Gre-care distanţă. ... — Uă terață 

dinaintea unur turn — Apusul s6reiul), 

Erman, Manuil și alţi supuși ai lui Manfred. 

“man, 

E prea ciudat acesta; nopți peste nopţi, ani mulți, 
Lungi priveghiări urmat-a în turnu-acesta el 
Şi fâr de nici un martur. Am fost aci — și des 
Lam vizitat cu toţii; dar însă de aci, 
Din cele 'n el coprinse, putință nu a fost 
SE scoţ vruă încheiere deplină, ca la ce 
Se "ntind a secle studii. Aci e negreșit
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Vr'uă cameră în care nici unul n'a intrat, 
Ași da ce am acuma p'aceşti trei ani se iati 
Ca se pătrund în taină-i. 

Manuil. 

Ar fi primejdios; 
Pe câte știi acum, tu se te mulțumești. 

Erman. 

A! Manuil, ești mare de ani şi înţelept, 
Și poţi să spui tu multe ; ai locuit mere 
In astă cetățue, — Câţi ani mai sunt d'atunci? 

Mautil. 

'Nainte da se naşte și Contele Manfred, - 
Pe tată-său slujitam, cu care el nici cum 
Nu semenă. 

Frmau, , 

Se află în ast predicament 
Mai mulţi copii în lume. 

Manuile 

| Eii nu vorbesc de chip! 
Ci d'obiceii și suflet; Cont' Sigismund era
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Intradevăr om mândru — dar .slobod, vesel mult-.- 

R&sbelnic bun, dar însă și de petreceri bun; 

Cu cârți şi singuratic, el nu şedea închis, 

Nici tristă priveghere din n6pte nu făcea, 

Ci vreme d'ospătare, de desfătâri mai mari 
Mai multe de cât dioa; pe stânci ȘI prin păduri 

El nu umbla ca. lupul nici nu se depărta, 
El nu dosea de Gmeni și dale lor plăceri. 

man, 

Sa deochiât mult cesul; acele, vedi erati 
Vremi vesele -și bune! ci aș dori prea mult, 

Ca dile ca acelea se viziteze iar 
Aceste triste ziduri! se uită ele-așa, 

Așa, ca cum ar spune că le-aă uitat de tot. 

Manuil. 

Aceste ziduri, crede, ati trebuință 'ntâii, 

Pa! lor stăpân sel schimbe. O! eii vruă câte-va 
Ciudate lucruri, Erman, în ele am vădut. 

APAN, 

Aideţi, fii bun și spune'mi din ele-acum ceva, 

Se speriem și somnul: te-am audit spuind 
Întunecos d'un lucru, d'uă întămplare ce 

Sa făcut în prejma chiar. a acestui turn.:
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- Manuil, 

Șintradevâr câ nâpte atuncea iar era. 
'Mi aduc aminte âncă, era pe la sfinţit, 
Așa cum e șacuma, șuă altă seră iar 
Întocmai ca Ș-acesta — acel nor roșiu, veci 
Pe cresta a lui Eigher ce stă, el sta ș'atunci -— 
Atât. de 'ntocmai este, cât pste e tot el; 
Sufla atuncea vântul păclos și furtunos, 
Și ncua dupe munte la lună strâlucea ; | 
Era, ca și acuma, în turnu-"i Cont Manfred — 
La ce 'ndeletnicire, noi nu putem se scim — 
Dar âns& împreună cu dânsul mai era 
ȘI singura părtașa la ale lui veghieri 
Și câi râtăcitre — ea care dintre tot, 
Ce pe păment trăiesce, era tot ce părea 
Că el iubesce pâte — cum ȘI într'adever 
Era silit prin sânge. Ladi-Astarte-a lui... 
Pst.; cine vine acilea? 

Intră Abatul. 

Ascultă, unde e 
Acum stăpânul vostru? 

Erman, 

Colo, închis în turn, 

Abatul. 

"Eu trebue cu dânsul în dată se vorbesc.
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Mauuil. 

Prin neputinţă este, câci forte e retras 

Și întrerumpt s& fie %-e lucru neplăcut. 

Abatul. 

Asupră&'mi iai osânda, or cât de grea va fi, 
De fac vre uă greșelă. — Dar trebue s€l ved. 

Bemau. 

Tu âncă astă seră noi scim câ Lai vedut. 

Abatul. 

Iți poruncesc eă, Erman | se cați și se vestesci 

Pe Conte de venirea'mi. 

Erau, 

Dar noi nu cutezâm. 

Abatul. 

De e aşa, se vede câ însumi sunt silit 

S&'mi fii şi vestitorui,
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Manuil. 

Părinte sfinte ; stâi! 
Te rog, așteptă âncă. 

Abatul. 

Dar pentru ce sascept? 

Manuil. 

Pe drumul cesta vino câ voit se'ți spui mai mult. 
(les toţi) 

SCENA A PATRA 
(In întrul turnului) 

Manfred (singur). 

Sunt stelele eșite și luna 'n crescet-e 
Pe munţi lucioși de ntuă -- e pr& frumos Lăngesc 
Ei âncă.de natură, fiind câ nâpte-a fost 
Un chip ea pentru mine mult mat familiar 
De cât de om uă față şi n înstelata iei 
De întunerec umbră și amoros tăcut, 
Am învățat eu limba a unei altei lumi. 
'Mi aduc acum a minte că ?n tinerețea mea, 
Pe când' eram tot singur în râtăcite câi, 
P'uă n6pte ca acesta în coloseti am stat 
In midlocul acelor de frunte mâsce vechi
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Acelei mai puterici nebiruite Romi — 

Copaci, crescuți da lungul sdrobitelor boltiri, 
In miedul nopţii-albastru undaii întunecos 
Și pintrale ruinei spărturi să *'ntrevedea 
Și stelele lucinde; în depărtare iar 

Privegătorul câne lătra neîncetat 

Pe dincolo de Tibru; și mai aprâpe mult 

Afară din palatul Cezarilor eșia 
AL buhei lungul țipăt, șapoi din când în când 
A strejilor în stânţii căntâri de veselii 

Pe vântul lin și dulce născeai șapoi muriaii 

Prin cea de vremi lucrată spărtură sarăta 
De orizont aprâpe vre câţi-va chiparoși, 
Dar ei erat cât bate săgeata depărtați 

D'acolo, unde-uă dată Cezarii locuiati, 

Și pasări țipătâre de n6pte șed acum 
In inidlocul a unei dumbrave mugurând 
Prin creste dârămate, ce 'și impletesce strins 

Cu vatra 'mperătescă a sele râdăcini. — 
Și edera răpesce al laurei răsad — 
Dar circul plin de sângiuri de gladiatori stă, 

Uă nobilă sdrobire perfectă în ruini! 

Când boltele-augustane, cezarele odâi 
Zac întruă nealesă topire pe pământ; —. 

Și tu rotindă lună luceai tu peste tot, 
Șuă dulce mare 'ntinsă lumină aruncai 
Ce îndulcea cu totul bătrânele asprimi 

A unei prea barbare şi aspre pustieri; 

Ș'a vecurilor braiști tu le umpleai, făcend 

Ca nuoi se se arate, lăsând acel frumos 

Ce mai era tot ast-fel, pe cel ce nu era 
A fi făcândul, până ce locul se făcu 

4
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Ca uă religiune, și inima atunci 
Se râvărsa cuă multă slăvire pe cei mari 
Ai vremilor bătrâne — morţi, însă toți ceptrați 
Stăpâni şi carii âncă. din urne cârmuese 
Ei sufletele nâstre. — Era uă nOpte-așa ! 
Ciudat, că ?n astă vreme a minte îmi-aduc; 
Dar gândurile nâstre găsit-am câ își iai 
Un sbor selbatic, iute, chiar în acel minut 
Când cere trebuința de a se aşeda 
In regula găndirii, 

- (Intră Abatul,) 

Abatul. 

Iubite Domnul meu! 
Iţi cer pentru acestă din noii Venire-a mea 
A duoa ertăciune; smeritu'mi zel, te rog, 
Prin multa lui iuţelă a nu te supăra — 
Se cadă peste mine tot ce-o avea el ret; 
lar bunul sâi în faptă i lucescă pal t&ă cap — 
O! cerul se 'mi ajute câ inima ți se pot 
S'o mișe în adâncime cu vorbe Și cu rugi, 
Pe cale “i a întârce un forte nobil duh 
Ce râtăcit se află. Dar nu e tot perdut, 

Manfred. 

Tu nu mă știi Abate; înnumtrate sunt 
Minutele viiețimi şi faptelemi de mult 
Sunt tâte 'nregistrate ; te trage, câci apoi . 
Te afli în primejdii; — te du daci]
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Abatul. 
a Tu vrei 

SE mâ 'ngrozeşti pe mine: cc 

| Manfred. 

3 | : Eă nu; dar numai-ţi dic 
“Caprâpe mult de tine primejduirea e, 

Ș'aș vrea ca se te apăr. 

Abatul. 

Ce vrei se înţelegi? 

Manfred. 

Te uită bine colo! ce vedi? 

Abatul. 

Nimic. 

Manfred. 

| Iţi die 
Aţintăţți ochii colo; — acum se-mi spui ce vedi? 

Ahatul, 

Aceea, .care tremur putea ami insufla — 
Der însă nu m& sperii — uă 'ntunecâsă ved
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Și falnică figură că ese din pământ, 
Ca Dumnedeii de iaduri cu chipul întrun văl 
Infășurat, şi forma “i înveșmîntată e 
Ca întrun nor în furii; acuma stâ 'ntre noi — 
Dar €Ensă nu 'mi e frică 

Mauf'red, 

Nici nu ai pentru ce; 
Nuţi face vâttimare — dar pâte câ a iei 
Vedere pale tele bătrâne mâdulări | 
Se le slăbânogescă. Te trage — îţi. mai dic! 

Abatul. 

lic - nici uă dată — pînă ce nu voit birui 
Pacest vrăjmaș de mârte. — Ce face el aci: 

Manfred. 

Cum? — Ai—ce iace-acilea ? e n'am trimis se] chiem, — 
Neinvitat el este. 

Abatul. 

“Vai! muritor perdut ! 
Cu 6speţi ca acesta ce ai tu se 'mpărțesci? 
De causa ta tremur! De ce te- -aţintă el, 
Și tu pe dânsul ast-fel:? A! faţa-şi desveli; 
Pe iruntea lui săpate de trâsnet semne sunt; 
Tartara nemurire lucesce 'n ochii lui — 
Se piei!



Manfred. 

[)i, — care "ţi este însârcinarea? 

Duhul. 

Bin | 

Abatul. 

Tu cine ești ființă necunoscută ? di! 

R&spunde !: 

Duhul. 

| Eu sunt duhul acestui muritor, — 

Aideţi! sosit-a vremea! 

Manfed. 

ME alu pregătit 

De or ce lucru, însă refuz, nesocotesc 

Puterea ce m& chiamă. De cine ești trimis? 

Duhul. 

Acesta mai la urmă o vei afla — vin! vin! 

* Manfred. 

Am comandat ființe de uă afire mult
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De cât a ta mai mare, și cu ai tâi stăpâni 
Eă nam luptat adese. Pici! dute! 

Duhul. 

Muritor ! 
Acum sosit-a cesuțți cel după urmă — mergi! 

Manfred. 

Eu ştiă, cunosc prea bine câ cesul 'mi a sosit, 
Dar nu ca la fiinţe ca tine s&'mi predat 
Eu sufletul : piei! dute! eii o s& mor așa 
Cum am trăit — tot singur. 

Duhul. 

Așa dar; fraţii mei 
S&i chiâm e trebuință. Eşiţi! 

(Ale duhuri es afară.) 

Abatul. 

RI „Periţi daci! 
Fiinţe rele — mergeţi! v& dic :— voi nu aveți 
Putere-acolo unde credinţa 'n Dumnedeii 
Domnesce cu putere, șacum vă isgonese 
În numele. . . , 

Duhul. 

Bătrâne! cunscem ânșii noi
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A n6stră 'nsărcinare şi. ministerul tei, 
Prea. sfinteleţi cuvinte tu nu le risipi 

În astfel de deșarte, seci întrebuinţâri, 

Zadarnice sunt tâte; ast om e confiscat. 

Uă dată ânca merge îţi poruncesc. — Aideţi! 

Manf red, 

Eă ve provoc —cu tâte câ sufletul mei simţ 
- Din mine câ se trage, dar Ensă ve provoc; 

Nici nu mă mișc dacilea, pe cât voii mai avea 

Suflare pâmântescă disprețul mei: pe voi 
Sel suflu — pâmăntescă putere se me& lupt 

IDar fi și chiar cu duhuri; ce-o se luaţi, va fi 

Bucâţi, bucâți, sfărâme. 

Duhul. 

Rebele muritor! — 
Acesta este Magul acela ce-a voit 

Ca lumea nevădută se o pătrund adânc 

Și ast-fel se se facă cu noi el mai egal: 
Se pâte tu cu viaţa se fii aşa 'n amor! 
Adeverată viaţa ce te-a ticăloșit! 

| Manfred. 

Amâgitor vrăjmașe, tu minţi! viiața mea 

Em câsui cel din urmă — acesta ei o sciii, 

Și naș vrea se rescumpăr dintr'ânsul nici minut; 

Ei nu lupt contra morţii ci numai contra ta
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Și a acestor ângeri ce împrejuru'ți stau; 
Trecuta mea putere ca dobăndită fu 
Nu printr'uă legătură cu cei din ceta ta 
Ci prin sciinți mai 'nalte — canâne —- îndrăsneli, 
Lungi privegheri și multe — putere de un duh — 
Ș'adâncă iscusință în strămoșescă sciinți — 
Pe când v&du pămentul pe Gmeni umblând! 
Cu duhuri costă. 'n câstă; și vuoă nu va dat 
De loc întâietate: p'a mea putere stâti — 
Eu ve provoc — ve lepăd — vă îmbrâncesc 'napoi 
Și v& defaim cu totul! 

- 

Duhul. 

Dar crimele “ţi ce sunt 
Prea multe: te făcură ..., 

Manfied. 

| Și ele ce pot fi 
La astfel de ființe așa precum ești tu? 
Or crimele se cade prin alte crime iar 
Se fie pedepsite, de criminali mai mari ? 
'Napoi te du în iaduți! tu nu at nici de cum 
Asupră'mi vruă putere; acesta ei o simț; 
În veci n'oiă fi aver€ţi, acesta eti o scii.. 
Ce am făcut, făcut'-am; uă -strujă 'n mine port 
Ce printra ta nu pote nimic a câsciga : 
Nemuritorul suflet își face singur el 
„R&splata celor bune sei rele cugetâri — 
El însuși este propri începere, sfirșit



Al reului — și vremea și locul este el — 
Simţirea-i înăscută când jupuită e 
De astă mortăciune, colre ea nu'și ia | 

Din lucruri sburătâre ce împrejurui sunt; i 

Ci este mistuită în trude sei plăceri, 
Ce nasc din cunoscința a pustierii iei. 

Tu nu mai tras în parteți și nici că ai putut; 
Ei nam fost. amăgireaţi și pradaţi no se fit. 
Ci surpător de mine ei însumi chiar am fost, 
Și de acum 'nainte eti însumi iar voii fi. 

'Napoi! fugiţi d'aciiea vrăjmaşi batjocoriți! 
A morții este mâna ce-asupra mea sa pus— 

Dar însă nu a vâstră! 

Duhurile pier. Duhurile pi 

Abatul. 

Vai! cât de galben ești! 
Și buzeleți sunt albe — trăsare pieptul tâu — 
Accentele 'n gătieju-ţi căscat reshorcăiesc, — 
La cer tu rugi îndreptă —te râgă — fie chiar 

Av Și "n gândul t&i — dar Ensă, vai! nu muri aşa! 

Manfred. 

Sa dus-a mea privire în râtăcirea iei 
In stare nu mai este de a te aţinta. 
Der lucrurile tâte în prejma mea înot, 
Și pare câ supt mine pământul sar sălta 
Adio! — adu mâna!  



Ahatul. 

E rece! rece mult -— 
Chiar pină în atundul al inimi r&cit — 
Măcar uă rugă numai— vai! ce o se te faci? 

Manfred. 

Bătrânule! nu este așa greii a muri, 

(Manfred more) 

Abatul. 

Șa dat sfirşitul — duhu'i sburâ de pe pământ — 
Dar în cotro?—'mi e temă d'ast gând— dar el sa dus! 
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  CESU ILE 

MULȚUMIRE. 

CU CATE-VAĂ POESII FĂCUTE MAI ÎN URMĂ 

a, 
=== 

  

BUCURESCI 
1883



DEDICAŢIUNE 

SECSUL FRUMOS. 

Se perdă ângeri cerul, se perdă omul raiul 
3 > ) . > 

Se perdă însuși tatăl pe fiul sâii iubit; 
> 3 

Păstorul cinste, suflet; corâna, viţa craiul; > >) Ş > 

Femei! cuă vorba numai, se perd' aţi isbutit! 

Se dob&ndescă tronul gonitul, esilatul, 

Slăvit şi mare nume un mic necunoscut; 

Virtutea necinstitul și raiul vinovatul, 

Femei! se dobăndescă c'un zîmbet aţi făcut! 

În mâna vâstră este a lumii cârmuire! 

La voi dar plec genunchii, iubirea vâstră cer, 

Căci voi aveţi putere, cuă vorbă, cuă clipire, 

Se m'afundaţi în iaduri se mEnălţaţi la cer. 

C. A. ROSETTI 
1543 NI



  

A CUI E VINA? (1839) 

  

Tu *'mi diceai uă dată cum că pân' la mârte 
Dragostea ta tâtă mie 'mi vei păstra; 
Mai uitat pe mine, le-ai uitat pe tote, 
Ast-fel merge lumea, nu e vina ta. 

Tu 'mi diceai uă dată, ah! al meă iubite, 
„Partea mea din ceruri ţie ți o voiă da; 
Tâte sunt uitate, tâte sunt perdute, 
Ast-fel este vecul, nu e vina ta. 

Când versai, scii, lacrămi, și 'n genunchi la mine 
Îmi diceai; o dragă, nu te voiă uita | 
ME uitași indată, mort fuit pentru tine; 
Vremea şterge tâte nu e vina ta. 

Când te-avem în braţe, buza ta cea dulce 
Roua fericirii pe a mea lăsa; 
Dar acum otravă și venin "mi aduce, 
Ast-fel "ți este secsul nu e vina ta
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Aurul și Slava îţi goni amorul . 
e dv 3 2. . A a A Și ți văduiii credința câ în vint sbura, up ae pg Ţi-ai închis și rana, îţi peri și dorul, 

Ast-fel "ți este secsul, nu e vina ta. 

Cinste și iubire, dragoste, credinţă, 
leri jurai tu mie, adi cui s'o 'nt&mpla; 
Nu cunosci iubire, nu simţi pocăință, 
Astfel "ţi-este secsul, nu e vina ta. 

Dar cu tâtă însă, multa'ți necredință, 

Inima'mi tot bate ori cănd te-oiă vedea ; 

Anger esti în ochi-! mi, sfântă mult Bintă, 
Astfel e amorul, nu e vina mea! (*) 

  
(*) La 1837, autorul a făcut uă întâmpinare acestă poesic. Este acusarea 

ce face femea bărbatului, Se publică aci la finile cesurilor de mulţumire,



   Cp SR 
ii), 

“ANESZ SES 

PISMA. (1841.) 

Tu te plângi, Eleno, nencetat de mine, 
ici că de tot omul ei te bânuiesc; 
Te înșeli iubito, ei mă 'ncred în tine, 
Însă fâr' de voiă-mi ei te pismuiesc. 

Eu -sunt fârte sigur de a ta iubire, 
De a ta credință nu me îndoiesc; 
Der iubirea'mi dragă este peste fire 
Şi de a ta umbră eii te pismuiesc 

Când te strâng în braţe, când sunt lângă tine, 
Când nimic în lume alt. nu mai doresc; 
Nu sciti ce simțire de uă dată *mi vine, 
Câ de dici: "mi sete, ei te pismuiesc. 

Când îţi sorb suflarea, când îţi vâd zimbirea, 
Când în ochiţi cerul. raiul îl privesc, 
Deca ved că luna 'ţi-atras privirea 
Şimţ că fâr' de voie-mi eu o pismuiesc,
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Când Zefirul suflă, și te râcoresce, 
Fâlfăind cosiţa'ţi, drag'mi e so privesc; 
„Dar când ved suflarea“, câ te muţumesce, 
Simţ atunci d'uă dată câ îl pismuiesc. 

De'ţi măngâi canarul şi el ciripesce, 
Deca 'n sînuţi roza mândră stând zăresc, 
De văd fluturașul câ te ocolesce, 

--A lor fericire et o pismuiesc. 

2 

Pismuiesc eti totul, ce te mulțumesce, 
Valurile undei, ce te învelesc; 
Stele, lună, sâre, tot ce te privesce, 
Tot ce te atinge, et le pismuiesc. 

lartă'mi dar iubito astă pismuire 
Și nu te mai plânge câ nu te iubesc; 
Câci ȘI chiar în templu, la Dumnedeire, 
Când vei fi plecată, o se pismuiesc. 

 



  

SCHIMBAREA MEA, (1843) - 
În a 

Mam schimbat cu tot acuma, 
Lumea dice ne ncetat ; 
Dar lăsând” încolo gluma, 
Au cuvînt, eti n'am schimbat. 

Ce făceau și ei și ele 
Imi păreai de lâudat ; 
T6te-acuma îmi par rele; 

vu A LT] ? . "At cuvînt, ei m'am schimbat. 

Ca se fii în Adunare 
Mie-atuncea îmi plăcea 
Șii găscm cu duh prea mare, 
Unii d'alți când ridea. 

Fug acuma cât se pâte 
- Când îi veq câ S'adunat ; 
Nerodii îmi par mai t6te, 
Ati cuvint, ei mam schimbat
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l)e vedem atunci câ jură 

Un boer judecător, 
Ei credeam că nu mai fură 

Câ e sfânt, nemuritor; 

Astădi însă mie 'mi pare 
» 

Cum câ multi ce ai jurat 3 J ) 

Se "ți ia pielea sunt în stare; 

Ati cuvint ei mam schimbat. 

Când vedem că se adună . 

Deputaţii și vorbesc, 

Eă credem câ fapta bună 

„Toţi din suflet o doresc; 

a Pi 
Astădi îns& mie 'mi pare 

Cum câ unii ne-a 'nșelat 

Şi de ţeră nu îi dâre; 

Ai cuvint ei -mam schimbat. 

Eu credem cum câ cinstitul 

Patriot e lăudat, 

C'adevârul și talentul 

E plăcut şi mult stimat. 

Din potriv' acum îmi pare, 

Și 'ncuă dată am visat, | 

Câ se pun și la 'nchis6re, 

Ai cuvint ei mam schimbat.
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Când vedăm vre uă femee 

Frumuşică, o iubem, 

Imi eșia din ochi scintee, 

Câ e ânger o credem. 

Cum le cred.... o ţii în mine, 

Dar ..... șacuma nencetat 

Când le ved, suspin îmi vine; 

N'ai cuvint, nu mam schimbat. 

 



  

DORINȚA. (1840.) 

  

De ce nu sunt dumbrava, ce sera pe recâre 
De braț cu un prietin ţi e drag a visita? 
De ce.nu sunt uă roză, de ce. nu sunt uă fibre, 
Catunci g&ndesc, o dragă, câ tu nu m'at uita! 

De ce nu sunt Zefirul, ce sînuți râcoresce, 
De ce nu sunt parfumul ce pui pe haina tal! 
De ce nu sunt ei valsul ce şopta "ți înlesnesce! 
Catunci ași crede lesne, câ tu nu m'ai uita! 

De ce nu sunt sticluța cu apa înflorată, 
Ce 'n tâtă dimincța îţi spală faţa ta! 
De ce nu sunt oglinda frumâsă ce te-arată| 
C'atunci ași fi mat Sigur, câ tu nu m'ai uita? 

De ce nu sunt ei lucsul ce sufletu'ți iubesce | 
De ce nu sunt podâba, ce pui pe fruntea tal 
De ce nu sunt ei slava, ce inima-ți' doresce! .- 
C'atunci ași fi prea sigur, că tu nu m'ai uital—
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Dar vai! nu sunt nimica! sunt simplă, uă ființă, 
Ce-a te iubi din suflet amorul m'a 'nv&ţat ; 
Et nu am alte daruri, de cât a: mea credinţă, 
Și de aceea, crudol! me tem că m'ai uitat! 

 



  

PE ALBUMUL UNEI DOMNE. (1841.) 

In mii de suvenire și ei spre suvenire 

Pe uă foiţă verde, la umbră me strecor. 

Pe lângă mii, plăcute şi dulci resuvenire 

Supt fâie ca insecta necunoscut se mor. 

Aci întruă mulțime de nume însemnate, 

Ce pân' la morte “ţi jură seţi fe închinate, 

Credinţă și iubire ce îţi făgâduesc, 

Acum că esti frumâsă, în lericiri, în bine 

Şun număr d'adoratori se ţi se 'nchine vine. 

Ascuns, uitat, m& lasă se stai se te privesc. — 

Er deca vre uă dată de vrunul înșelată, 

De altul pârăsită, de altul er uitată, 

Vei da şi de foiţa, pe care-am scris și eii 

Despreţuit de tine, tu se ți aduci a-minte 

Cum câ se află 'n lume un om ce în veci nu minte 

Șa câruia iubire o scie Dumnedei ! |
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9 vu . i 
. IVI - Ș'atunci, ca Și acuma, me vei găsi tot gata y 

A Și ânima și viaţa şi suflet se ţi jertfesc; .. 
Cerend spre râsplătire, cerend spre tâtă plata, 
Al t&u sincer prieten câ sunt se ți dovedesc. 

  

a



  

| CĂMAȘA FERICITULUI. (1843) 

Ascultă, Impă&rate, cu multa ta .răbdare, 
Se “ți dâm uă socotălă de greoa'nsărcinare, 

Ce tu ne-ai rînduit. 

“Am fost trimiși de tine, spre-a bâle'ți vindecare 
Se *ți cumpărâm cămașa acelui om ori-care 

In lume 1 fericit. 

Dorind se ţi facem slujbă şi s'afli lecuire, 

Umblarăm pretutindini, cătând cu îngrijire 
Cămașa ce-ai dorit. 

_ Dar însă astă lume e haos de dorire 

Și 'ntr'Ensa nimeni nu e se n'aibe vruă mâhnire 

„Se fie fericit. 

Găsirăm pe un tîner, frumos, cu bogăție, 

Dar însă vrând se aibă şi bună uă soţie, 

| Era nenorocit. 

Colea jălea un tată pe fiiso ce murise 
Și ici plăngea un altul câ fii nu dobendise 

Și nu e fericit.
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Doria un altul tronul, și altul ce "1 avuse 
Și ţcra-și jăfuise, la alții o vinduse 

Plăngea că '] aă gonit. 
Un altul frumuseţea, un altul poesia, 
Un altul sână&tatea; un altul bogăţia, 

Și nimeni fericit ! 

Credeam, cu cești tovarăși, pătrunși toți de măhnire, 
Că nu se află 'n lume vr'un om în fericire 

Și ești nelecuit ; 
Dar &nsă dintr'uă vale, mergend, .noi audirăn 
De bucium uă cântare, ȘI 'ndată 'mmârmurirăm 

| Dast sunet fericit | | 

Acolo alergarăm. O cer! ce frumusețe! 
Trecea un rii printr'însa cun murmur de blăndeţe 

Ușor şi liniscit; 
Păștea uă turmă pacinic, pribâgă prin vălcele 

„Și "n flori culcat păstorul îl asculta Și ele | 
| Ipicend: e fericit! 

»Păstor€, noi îi diserăm, jtrăiesci în serăcie, 
>Ție turma fârte mică, se ți dâm dar bogăţie 

„Acilea am venit, 
„Cu noi vin la 'mpăratul, el va ca astă dată 

- „Sermanul și săracul, avendu'l ca pun tată, 
„Se fie fericit. € 

n» Trăiască Împăratul! eă nu am trebuinţă, 
»»„Bogat sunt cu-astă turmă şi n astă locuință 

„„Sunt fârte mulțumit;
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Tubcesc. dumnedeirea, șuh câne me iubesce, 

„„Madapă astă apă, uă turmă mă hrănesce 

ȘI sunt prea fericit. “*“— . 99999 

D» 

— „Curând, curând cămașa, câ bâla me trudesce! 

„Se *mbrac. curând cămaşa, o! frate te grăbesce, 

„Că sunt prea chinuit! -- 

— Iţi spunem, Imperate, cu mare întristare, 

Că n'are nici cămașe pe densul, omul care 

Se află fericit! 

 



  

TRIBUNALUL AMORULUI (1843). 

(Galanteria era spiritul domnitor în vâcul al 12-lea și al 13-lea. Cavalerii și Trubadurir se esercitaii numar în acesta, EI avcii uă curte de amor, unde se îndeletnicciă la asemenea lucrâri, așa cam de felul acesta de care vă dai aci uă pildă, şi la care e! punţă mat multă osârdie de cât la cele mat principale pricinit ale statului. Din nenorocire mie îmr pare câ şi la no! a cam ajuns acea vreme vrednică de ris stii de plâns (cum veţi oi). Din judecătoriile nâstre vădurăm Îîntruă vreme eșind multe feluri de hotărirr mal vrednice de rîs de cât acesta. (Și daca nu mă credeţi pot se vă dai și dovedi). O dai dar și că acâsta ca cal puţin ridând judecatori de dânsa se se silscă se fie mal se- rioși într'ale Dumndlor! ca se nu me facă şi pe mine se plâng citindul-e) , 

Dupe jalba care dete pâtimașul Costandin, 
Credincios amant și care a trăit în mare chin, 
Ce pe podul jârtfei șede, tabla patimi și oftat, 
In parohia vestită de sincerii ce ne-a dat, 
Contra Dâmnei Elencuţa, care are ochi vii, 
Fiică bună a Cruzimei ş'a grozavei Tiranii, 
Ce lăcașul sei 'și "1 are peste podul de nevoi, 
In parohia asprimii, tabla ânimă de sloi ; 
Adi la nouă ale lunii Sârguinţei celii mari 

i în anul Stâruirii de civili și militari, 
Marele d'aprodi vătaful credinciosul și supus, 
Drept în sala zălojirii a adus! pe cei de sus
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Inaintea judecâţii, unde este prezident 
Cupidon, “Prinţ al dreptâți General locotenent 
Al credinţi, șal blăndeţi e Marchiz, şi decorat 
Cu cordon de sfinte ânimi care el le-a sâgetat; 
Și citindu-se și jalba ce a dato Costandin, 
Unde dice câ Elena “i a făcut un mare chin, 
Ne-pădindu'şi jurământul ce prin graiă șin scris i a dat! 

Sai vă&dut câ ea îi jură se! iubescă nencetat, 

Sei jertfescă a iei viaţă, chiar și partea iei din cer," 
Și se'i ție pân' la mârte un amor curat, sincer; 

Mai adăogând sus disul câ ea 'n dată sa schimbat, 
Și, iubind un om cu stare, în trei dile la 'nșelat. — 

Și 'ntrebânduse pârâta n'a putut tăgâdui, 
Ci a dis câ numai pâte de acum al mai iubi. 

Judecata. 

Chibzuind dar judecata cele drepte-asupra lor 

Şi vedând cum câ Elena asupresce pe amor,. 
Pe temeiul legiuirii șal oficiului ce-avem, : 
Și pe pravilele sfinte hotărirea noi o dâm, 

Potrivită cu jurarea ce Elena a făcut, 
Și credinţa și iubirea ce amantui a avut; 
Anima “i se i dea îndată tâtă 'ntreoă înapo 

- - o i, 

Și prin sărutâri prea calde sel măngâe de nevoi; 
Dar fiind că ea şi crima necredinței a făcut, i 
Crimă, care pe amântuii sel omore-ar fi putut, 

Se sadune de acuma voie ea nu va avea 
Cu nici unul dintre secsul bârbătesc ce îl iubea. 

Daca Ens€ şi dup' asta hotărire.n'o voi 
Pe amantu” cu credință de acuma al iubi, 
Fi-va iarăși osendită pentru tâtă viața sa
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La uă mare nesimţire ce într'ânsa va purta. —. 
Costandin dar prin urmare voie-atuncea va avea 
A lui inimă „se pâtă se o dea or-cui va vrea, 
Și cu drept cuvânt atuncea înapoi lui întorcând | 
Cheltueli, despăgubire și -dobândi, mai coprindend 
Intristâri şi neodine, muncă, luptă, trude, chin, 
Care ea pricinuesce lui sărmanul Costandin. 
Preşedinte: Cupidon - 

Judecători: Sfafornicul și Crediuciosul, 
Grefier: Biletul Dulce, 

Controlată la osrovul Citerel, în diua Desunirii, anul Ruperii, 

Protestul D. Procuror. 

„Eu Nicola Iubitorul, procurorul, protestez 
În potriva otăririi, care dreptă nu o cred. 
Os&ndiţi p'acea Elenă, fâră mult a vă găndi, 
„Cumcă ast-fel merge lumea tâtă 'n care ea trăi; 
Șimpotriva chiar a firii, fâră se v& socotiți, . 
Că se uite muritorii de la ceruri sunt ursiți. 
Ea apoi şi dreptul are, câci amantuii e sărac 

Și săraci de_cănd lumea, nati_plăcut și pi că plac; 
Și vE rog dacum ?nainte ca mai mult a vă gândi, 
Câci așa pe tâtă lumea prea curind veţi osândi. 

 



  

* 

VREMEA. (1843). 

Imitaţiuue, 

Un bătrân, anume vreme, . 

Ce în veci călâtorea * 
Lia un rîti sosind uă dată 
Cu-aste vorbe se jelea: 

„Ce! cum v&d pe aste ţârmuri 
„Toţi cu totul m'aţi uitat, 

„Când a vâstră și secunda 
„Eu în veci am numărat. —- 
„De adânca'mi betr&neţe, 
„Frați, vă rog vă umiliţi, 
„ȘI se treceţi astădi vremea; 
Alergaţi şi ve grăbiţi 

Dincâci iar la mal mai multe 

Copiliţe se uitati i 
Vrend se-o trecă cu uă barcă; 

Ce amorul o ducea.
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Dintre ele însă una 
Mai cu minte se afla 
Șaste vorbe fârte drepte 
Cu suspin le repeta: 
»A! găndiţi-vă mai bine, 
„Câci prea, des s'a întâmplat, 
»Câţi pe vreme a vrut se trecă 
»Cu-astă barcă s'aă 'necat € | 

= 

Dar Amorul “cu iuțelă 
Și căntând la mal s'a dus, 
S'a oprit drept lângă Vreme 
Și se mergă “ a propus. 

"Se îmbarcă și se lasă 
Într'al undei curs turbat, 
Și cu mica sa lopată 
Dând, el cântă ne'ncetat 
»Copiliţe, dragi, iubite 
> VE uitaţi la luntreă mea, 
„Și vedeţi cum câ amorul 
» Trece vremea când o vrea.“ 

Îns' Amorul numa'ndată 
Lopătând a ostenit, 
Ast defect el de când lumea 
'L a avut necontenit; 
Vremea-atunci îi prinse locul 
Și cun zimbet îi dicea:
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„Eşti prea slab o bâieţele, 

„Tu nu ai puterea mea. | 
„Dormi acuma, dormi în pace, 
„Câci eu cânt încetișor 
„Vechiul cântec și cu minte — 

„ Vremea trece pe Amor! 

 



  

JUDECATA OCHILOR. 

(Din dicționarul amorulut.) 

Ochii cei negri, vie scîntee 
Și cei albastri dulci amoroși 

Vrut-aii se afle saibă idee, 
Care dintrenșii sunt mai frumoși. 

Nici uă.dată judecată ca acesta na mai stat 
Pe femeele frumâse se le fi interesat, 

Ca se sfirșescă aste mari sfade, 
Jalbă porniră la dei Amor, 

Vrând se le spue ce li se cade 
Și se le-arate ce e al lor. 

„La uă astfel de 'ntâmplare se vedeţi pe advocaţi - 
Când se judecă e lucru ca se nu îl maj uitaţi,
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Astfel Amorul înțelept mare 
Prigonitorii “i a 'nfățișat, . 

Martur aduse -pe 'mbrățișare 

Și hotărîrea ast-fel 'șa dat: 

Hotărirea. 

Ochii cei negri în adunare 

-Sciti mult mai bine de a luci; 

Er cei albastri în înserare 

Mai cu lesnire pot a robi. 

Ochii cei negri lesne ei scie 
Animi se fure șa le răni; 

Er cei albaştri pot ca se ţie 

Vreme mai multă ce-o birui. 

Animă vie, der sburătâre 

Ochii cei negri ne dovedesc; 

Er cei albaștri mai simţitâre 
Și cu credință multă iubesc. 

Cei negri-aruncă via'mi săgctă ; 
In cei albaştri flacăra 'mi ţiă; 

Cei negri duhul cel viii arată; 

„Er cei albaștri suflet descriti.
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Protest din partea gustului. 

Femei cu ochi-albaştri, 
Se nu vă îngânfați, 
Câci eri duoi ochi ca cerul 
Pe mine m'a 'nşielat! 
Și voii ce-aveţi ochi negri 
Se nu v& supăraţi, : 

Căci numai c'o clipire 
De'ţi vrea, m'aţi subjugat. 

3
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REVEDEREA. (1842) 

” (La Dâmna D. $.) 

Te mai văduiă uă dată, prietină iubită, 
Te revEduii, și viața acuma o iubesc! 

Tu adi 'mi ai ar&tato cu flori împodobită 
Dar fi ca adi şi mâne, aș vre se mai trăiesc! 

. . . - . - . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mai ţii acum tu minte, câţi ani datunci trecură, 

De când noi în grădină la tata ne jucam? 

Căci frunte 'mi viscolită nu pote da măsură 
Cât e, de când de ruje cunună îţi făcem!— 

Ce de dureri d'atuncea pe noi nu nâvăliră, 
Ce de ființe drage pământul ne-a mighiţit! 
Ce de doriri plăcute, ce de nădejdi periră, 
Ce lume de iantome, o! cer, ne-a ocolit! — 
Dam fi bătrâni ca timpul, eă nu cred că se pâte 
Mai mult de cât atâtea ruine se călcâm.



Si nu cred cum că crime, văndâri, predâri și mârte 
Mai mari pot fi în lume, de cât în care stâm! — 
Moneda și femeea pe 6meni cârmuesce, 
Săracul și cinstitul e 'n veci gonit de ei; 
Și mama “și vinde fiul când preț mai bun găsesce . 
Și fiii "și vind chiar ţtra, părinți şi Dumnedei | 
Virtutea -stâ în aur și cinstea 'n nebunie; 
Frumos patriotismul când pâte da folos; 
Iubirea speculare, poetul jucărie, 
Sciinţa e uă vorbă, săracul ticălos! —. 
Acesta este lumea, prietenă iubită, 
Acesta este viața ce de atunci trăiesc; 
Și dam găsit vr'uă dată uă di mat liniscită, 
A fost, ca cu 'ndoite dureri se 'o plătesc. 

Dar astăgi dup'uă astfel de lungă despărţire 
In urma astor trude, când iar te-am rev&dut, 
Acum când ei pe buzei văduiă ac€ zîmbire 
Din dile fericite, 'ca vis ce ati trecut, 
Ca orbul din pruncie, ce n'a vădut el sâre 
De cât arşiţai numai pe pleopei o simţea, ; 
Deschide iarăși ochii și vede lucitre 
Uă stea ce o perduse și care o iubea, 
Se simte câ renasce şi uit ori-ce durere 
Ce Gmenii, orbia, îi a fost pricinuit; 
Și eii tot astfel astă-di la astă revedere 
Uitai ori-ce trudire, uitai că am trăit: 
Te 'ntățișași în minte'mi catuncea copiliță, 
Pe când frumoși în chipuţi vedeam pe ângeri eti; 

+Șun prunc adi lângă tine, dicându'ți măiculiță, 
Imi aratâ pe mama cu ful Dumnedeii|
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Atunci erai copilă, în albe înveşmăntată, 
Aveai obrajii rumeni și ochii “ţi scînteea ; 
Acuma ești în negre cu fruntea aplecată,. 
Șuă lacrimă în ochiţi. acuma licurea. — 
In tte astă-di timpul îmi aratâ schimbare 
VEdu-i uscata-i mână câ 'n tâte sa 'nfierat; 
Dar sufletul meu âncă îl ved tot într'uă stare 
Ș'acum ca și atuncea vedereaţi la mișcat 
Șacum ca şi atuncea el bate lângă tine, 
Din cercul tei afară șacum nu simţ nimic. 
Iluzia renasce, îmi par că tâte-s bune, 
Șacum ca și atuncea sunt gata ca se dic : 
Te mai vădui uă dată, prietină iubită, 
Te revădui și viiața acuma o iubesc; 
Tu adi mi-ai ar&tato cu flori împodobită, 
De-ar fi. ca adi şi mâne, aşi vrea se mai trăiesc, 

 



  

FRACUL MEU (1843). 

Așa de gol în tâte, cum m'am născut în lume, 
Trăiesc şi până astă-di; muncesc, dar n'am putut 
Se 'mi fac trăsură, haine, parale și un nume ; 
Dar Ens' am pus et minte Șun frac adi 'mi-am făcut! 

Și âdi ca 'n tâtă vremea datornicii veniră, 
Obrasnici cât se pâte; boeri, i ați cunoscut! 
Dar €nsă cu ocară, cu brânci mai toți eşiră, 
Fiind cam pus ei minte Șun frac adi "mi-ai făcut, 

Acum se fac mătânii, la piept ei a mă strânge, 
mi plec și ochi şi capul, și mâna so sărut Se 3 2 

? Se mușc, se vind pe unul, pe altul iar a linge 
Le-am învățat pe tote, Șun irac adi "mi-am făcut. 

Rang, slujbă, bogăţie, acuma vin grămadă, 
Acea idee prâstă de cinste am perdut; 
'La un boer prea mare m& duc acum îndată 
Și mâne şi poimâne, șun frac adi “mi-am făcut.
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Plecai se merg, der &nsă împins de îngănfare, 

Pe la a mea Elena se trec puţin am vrut; 

Dar ce, ea 'mi dise: „dragă, și tu în astă stare, 

Și tu cu haina curții, și tu frac “ţi-ai făcuti€ 

Ca vis, ca nâlucire, cum pere tâte n lume, 

Zadarnica .'mi măndrie îndată a trecut! 

Şam dis: de cât ast „dragă, nu voii ei un alt nume, 

Nu voiă palat, rang, aur, și fracul lam vindut, 

 



  

"BOLNAVA ȚERANCUȚA. (1843) 

  

Din satul Obedenii: uă fată, Ilincuţa, 
Ca luna de bălae cu ochi scînteetori, 
Cu forme de slăvire, ce are țerăncuța | 
Ce cresce 'n locuri simple, în câmpuri tot cu Aori 

Născută fâr' de pată, la trup desevirșită 
Ca fiicele romane Vestalei ce Jărtfea ; 
Ca manta aurorii la față rumenită, 
Ca focul ce cu rade de 'sâre se 'noia, 

Blajină ca și pruncul când nu mat are f6me, 
Și n mica sea guriță cu stnul cel mămesc 
Da ânimei bătaie el legănat adârme 
Și vise de ferice obrajii îi roșesc. 

A zefiru-i soţie, a florilor deiță, 
Co simplă lăcrămidră pe ea o 'mpodobea; 
Și ?n rîuri cristălâse irumâsa copiliţă 
Cu blândele Naiade obrajii își spăla
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Ea wavea altă grijă de cât ca se urmeze 

Pe mamă-sea Maria. la lucrul ce avea; 

Mătasea se o tragă și in se dărăceze. | 
De puii, de mei, de tote ce m casă trebuia 

Căntând făcea de -tâte și sera mulțumită 

Șferşia modesta-i cină, slăvind pe Dumnedei; 

Și nâptea cu-a iei mamă dormea prea liniscită 

Găsind'o aurora în veci la lucrul iei. 

Așa crescea acestă copilă drăgălașe, 
A mamei fericire, a satului iei stea; 
Dar sârta ce pe lucruri de bine e pismașă 

li dete uă lovire, din tâte cea mai grea. 

S'o scrii, o simț prea bine că pena-mi nu e 'n stare. 
ME trag dar la uă parte ș'o las se spue ea, 
Așa precum cu gura i, fiind bolnavă tare, 
Ș'adusă la un medic,-ea simplu povestea: 

„Era uă vreme, când dintre tote 
„Cu mult mai sburdă. în veci eram, 
„Tot cântec vesel căntam di nâpte, 

„Pe mama, tata și flori iubeam. | 

„Făcem tot lucrul cu bucurie 

„Și naveam gânduii în mintea mea; 

„Mergeam la horă cu veselie, 

„ȘI .scra somnul m& prididea,
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»De la uă vreme încâce însă 
„Ei simț în mine un foc ardend ; 
„În loc da ride, eu sunt tot plânsă, 
> În loc de cântec, mă simț oftând; 

Când cucul cântă, simt câ me dâre > - 2 y i 

Și'mi curge lacrămi din ochi isvor. 3 > 

Câ sunt pustie atunci în are 
2 

. »Saprinde 'n mine un mare dor. 

»Cu nsptea dioa pe când se 'ngână 
»Și pâsări cântă ei lăcrămez; 
»Când vârcolaci ciupesc din lună 
»Aci îmi place, și aci oftez. 

»Dar la fântână cănd ved că trece 
„Pe lângă mine și Costandin 
»Aci îmi vine sudâre rece, 
»Aci căldură, aci suspin. 

»Aci simț peptu câ "mi isbucnesce, 
>Că al mei sânge mi -sa aprins; 
»Șaci simţ iarăși câ amorţesce 
»Și r&suflarea. câ mi s'a prins. 

»Apoi d'acilea, când vii acasă 
„Și ved pe mama ei me roșesc; 
»Nu 'mbuc nimica de șed la masă, 
>ȘI tâtă n6ptea nici n'aromesc,
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„Şi când ast nume se pomenesce 
„Un ce menecă şi me: sfirșesc; 
„Or unde-oi merge, €l mă 'nsoțesce, 

„P'or ce pui ochi, pe el zăresc. 

„Căntâri de bucium, de pâsărică 

„D'aud, îmi pare câ el vorbi; 
„De ved vruă rujă, vruă floricică, 

„Eă cred câ buza“ parcaşi privi. 

„Când nul ved iară, 'mi e re mai tare 

„Și simț prea bine câ mă sfirșesc; 

„Se fac vr'un lucru nu sunt în stare 
„Șapoi îmi place se pătimesc. 

;De nar fi mama, n'ași vrea vr'uă dată 

„Acestă blă so lecuiesc; 
„Dar î însă plânge, e întristată! . 

"Se: mi spui dar lecul, s'o 'nveselesc.* 

(Doctorul), 

„Bâla ta o copiliță 
„Ai dreptate so iubesci; 
„E uă bâlă pre plăcută, 

»»Când o perdi n'o mai găsesci! : 

„„Eu 'mi aș da averea totă, 
>» Jumătate viața mea;
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>»Eii "mi aș vinde și din suflet, 
»»Ca so cumpăr d'aș putea. 

>> Dar fiind-câ a ta mamă 
>» Va se nu mai pătimesci, 
-„Perdeţi totă fericirea 
>» Numai ca so mulțumesci: 

Costandin și de un preot >> p 
»» ii se vie însoțit: 
>>Seţi citescă trei cuvinte 

: y ee >>9Şi pe loc te-ai lecuit. 

 



  

TĂNGUIREA UNUI POET. 

  

Români, iubiți prieteni, femei mult simţitâre, 
VE spuiii duisa 'mi sârtă ca se me miluiți; 
Se 'mi faceţi de se pâte, vruă mică ușurare, 
De nu, dar ducă lacrimi vă rog se 'mi dâruiți!. 

În ori-ce pas în viață 'mi întâmpin uă durere, 
În tâte ale mele, tot stavili înt&lnesc; | 
Ei sunt uă minge-a sârtei, şi văd, nu e pârere, 
Că nu se află 'n lume nimic din ce doresc. 
Români, iubiţi prieteni ș. c. |. 

Pi 

Me spăl, me raz, me curăţ, îmi streng midlocul bine, 
Dar tâte sunt de geba, câci tot urât rămâi; 
Alerg, muncesc di, nâpte, şi banii fug de mine 
Și ori-ce 'ncep a face, nu “i dai de câpătâit. 
Români iubiți prieteni ș. c. |. 

In versuri şi în proză, toți cântă, toți ne spune, 
Că 'n vecul de acuma temeile iubesc;
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Eu cânt amor la tâte, la rele și la bune 
Și 'n loc da lor iubire uă palmă dobândesc. 
Români, iubiți prieteni ș. c. |. 

lubesc măncarea bună, friptură turturică, 

Dar cum merg la vr'uă mâsă, de loc mă bolnăvesc; 

Șampania îmi place dar și ea mult me strică, 

Câci cum bâit picătură, eă ţera 'mi o jălesc. 

Români, iubiţi prieteni ş. c. |. 

Mi e drag și adevârul, dar daca vre-uă dată 

Am dis cum că ne fură acei ce stâpănesc; 

Un om cădu pe mine ca uleul îndată 

M& smulse și m€ 'nchise dicânduwmi câ bărfesc. 
Români, iubiţi prieteni ş, c. ]. 

Tot ast-lel de. durere “încerc și "n poesie; 

De şi brodesc cu vruna la unii ca se plac, 
Dar însă al meii nume e mort, nu o se ţie, 

Și 'n veci un Goete, Șiler eii nu o se mă fac. 

Români, iubiţi prieteni ș. c. |. 

“Acum vEd că și legea dorința 'mi prigonesce: 
Imi plac vre trei blondine, cinci 6cheșe iubesc; 
Soții le voii pe.tâte, şi ea mă stavilesce, 

„_Cănd altfel pe nici una nu pociă se dob&ndesc, 
Români, iubiți prieteni ş. c. |,
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Apoi dup' astea tâte mai am uă presimţire, 
Ce 'n veci mă chinuesce, ca un judecător! 
Că trupu 'mi într'uă. gr6pă gol, rece ?n nesimţire 
Câ mâne o se intre; înă prind câ o se mor! 

Români, iubiţi prieteni. femei mult simţităre, 
VE spuiă duidsa 'mi sârtă, ca se mă miluiţi ; 
Se 'mi faceți de se pâte vruă mică uşurare, 
De nu, dar ducă lacremi, vă rog se 'mi dâruiţi! 

 



  

NEATERNATUL. (1841). 

(După Deranger). 

„Slăviţi, cinstiţi'mi neat&rnarea, 
Ai vanitâții robi rușinați; 

În sârăcie și 'n depărtarea 

De lucs de slavă eii am găsit 

Stând libertatea .ce n'o gustaţi | 

Din aste imne de ea 'nsuflate 

Vedeţi asupră'mi drep ce-a luat 
Lizeta pote care dreptate 
Ca se zimbescă cănd eti îi dic? 

Sunt liber, liber, neatărnat! (bis) 

„Aşa acuma eă sunt în lume 

Un biet selbatic, gol, râtăcit; 
Nam rang, n'am aur, nici chiar un nume, 
Se poci robia s'o îmbrâncesc | 

Un arc am numai de ocrotit,
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“Tăiate pene săgeata'mi este, 
Moi câte una când sunt călcat. 
Lizeta numai ved câ 'ndrăsnesce 
Ca se. zîmbescă când ei îi dic: 

Sunt liber, liber, neatârnat! (bis) 

.De robii ceia va ride-ori-care 
Ce în genuche pe brânci lăsaţi . 
Merg de se 'nchină la un birt mare 
A cârui p6rtă nu sa deschis 

2 De cât la Gmeni încoronați. 

“D'acela ride ce 'n veci cerșesce 
Cu a sea liră pe la palat; 
Lizeta numai ved că 'ndrăsnesce 
Ca se zimbescă când et îi dic: 

Sunt liber, liber, neatărnat! (bis) 

E chin și trudă ori-ce putere 
A A 4 4 x . O! cât plâng sârta de împărat: 

Ferice n'are, plăcere n'are 
E conductorul al unui jug, 

Trist ca și robul ce e legat. 

Nu voi domnie, nu voi palate, 
Chezaș amorul s'a "nfâţișat,. 
Lizeta are puţin dreptate 
Ca se zimbescă “cănd cti îi dic: 

Sunt liber, liber, neaternat| (bis)
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Cu șorta 'mi bine în împ&care, 

Căntând și vesel pe drum pornesc 
De pânea dili bogat și mare 
Si de nădejdea ca duoa di 
„A vieţe'mi hrană o s'o găsesc: 

Si scra somnul plăcut sosesce 
De semnul cruci fiind armat, 
Lizeta numai vâd că 'ndrăsnesce 
Ca se zimbescă când ei îi dic: 

Sunt liber, liber, neat&rnat! (bis) 

Dar cel Lizeta împodobită 

D'acele graţii ce mai rănit, 
În lanţuri grâse e pregătită 

Se pue braţul ce-o mângăia; 
Îmi cere nuntă, jug 'mi a gătit. 

Așa se perde domnii, rigate, 

Dar nu, acuma sunt neplecat; 
Lizeta saibă în veci dreptate: 
De a suride când oi striga: 

Sunt liber, liber, neaternat! (bis. 

 



  

HAINA MEA. (1841) 
(După Beranger) 

O! haină dragă nu fii ingrată, 
Vedi câ "mpreună noi ne-am trecut, 
Tu chiar de mâna 'mi ești mâturată 
Ani dece astădi neîncetat, 

Socrat mai bine n'ar fi făcut, 

Și deca sârta tot furiată 
In alte valuri te va muia 
Se fii ca mine îmbârbătată 
De pildă ia-m&, se rabdi, cum rabd; 

Bătrână haină, nu m& lăsa! | 

Ca astădi âncă 'mi aduc a minte, 
Câci anevoie sunt la uitat, 
De cea d'ăntâia îmbrăcăminte. 
La al mei nume când te puseiii 

Și pentru slavă”ți toți te-au căntat.



De scâpătarea'ți, ce mă cinstesce, 

Nu me goniră câți me chiema, 

"Ca şi atuncea ne prăznuesce 
Ai mei prieteni când ne-adunâm; 

Bătrână haină nu m& lăsa! 

Și vechiu'ți guler vâd cu zimbire 

Că 'ntrun. loc este împetecat; 
Dar e uă dulce resuvenire: 
Cănd întruă seră mam prefăcut 

Că pe Eliza mam mâniat; 

Eu fug, ea ţine şi te sfișie 

Ș'acea necinste de mâna sa 
„Nu îmi aţâță a mea mănie 

Cabia n trei dile ea te-a cărpit. 
- Bătrână haină nu me lăsa! 

. 

Te-am pus vruă dată în mosc, în ambră: 
Oglinda 'n faţă, se 'mi spui, “ţi am pus? 
Am stat vruă dată în antișambră, 
Străngendu'mi pieptul pe la cei mari, 

La defăimare eu te-am supus? 

Dorind uă cruce şi mic și mare 
Işi vinde cinstea şi slava sa, 

La cheotâre'ţi de câmp uă flâre 
Frumosă, simplă în veci luci; 

Bătrână haină nu me lăsal
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D'acele dile prea durerâse, | 
Ce alergarăm .n' având vrun rost, 

Cănd vânt, când sâre, şi când ploi6se, 

Nu te mai teme, nu te sfii; | 
A n6stră sârtă un fel a fost. 

Și vremea 'mi pare acum sosesce! 
Trudirea nâstră a înceta; 

Puțin mai rabdă, me însoțesce, 

Ca împreună se ne sfirșim. 

Bătrână haină, nu m& lăsal 

 



  

LA SS: (1843). 

Nu'mi place nici chiar rosa când nu ved șa ta față, 
Nu'mi place primăvera, când tu nu'mi vei zămbi; 
Nu'mi place nici cărtogul cu flori și cu verdeță, 
Nici viaţa, când în ochiți ivbirea'mi n'oi citi! 

Nu'mi place nici pictura, când chipuți numi arată, 
Nu'mi place poesia, cănd nu te va descri; 
Nici harpa când nu cântă simțire'ți cea curată 
Nici viața când. în ochii iubirea'mi n'oi citi! 

Nu'mi place avuţia, cănd nuți o da vrun bine, 
Nu'mi place nici -corâna cu tine când no fi; 
ÎNwmi place nici uă slavă cănd nu e pentru tine, 
Nici viața când în ochiți iubirea'mi n'oi citi! 

10
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Şi tâte'mi plac, când buzaţți de faguri e pa. mele 
Și îngănând un „dragă“ pe sînumi te lipesc; | 
Şi când tu eşti în braţe'mi, cănd „sunt întrale tele, - 

Sunt fericit. în ochii. iubire'mi. d'o citesc. 

 



  

MANGÂIEREA POETULUI (1842). 

“Tu poţi a mea trăire 
În trude so prefaci 

Și ori-ce fericire 
"Uă negură s'o faci; 

Ca trâsnet, când trăsnește 
„ Stejarul înverdit 

Șil rupe îl sdrobesce 
ÎL lasă ars pirlit. 

II. 

Tu poţi cu uă privire 
Mai aspră d'ăi lăsa 

În tâta mea simţire 
Otrava a vărsa,
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Ca şerpele ce pste 
În sus când o privi 

În sbor sarunce mârte 

La pasări ce-o zări. 

TUL. 

Tu poţi se verși măhnire 

În tâtă viața mea, 

De'mi vei lua umbrirea 

Ce'mi dă iubirea ta. 

Ca rima ce stirpise 
Din rădăcina sa 

Uă plântă ce umbrise 

Uă di pe loana. 

IV. 

“Dar am un ce în mine 

Ce nu poți se miliei,; 

Trăiesce fâr' de tine, 
E dar de Dumnedei. 

Așa precum trăiesce 

Lumina cănd'e di 

De nori ea se umbresce 
Dar fâră a peri.
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V. 

Un ce, ce el mă urcă 

De tâte mai presus, 
Un ce, ce el m'aruncă 

La cer mă 'nalță 'n sus. 

Cum merge 'n sus suspinul 
Fecidrei, amoros 

Cum rosele și crinul 

Inalţ' a lor miros. 

VI. 

Acea dar bucurie 
Viiaţa cea de dei, 

Ce-am în poesie, E 

Tu nu poţi se mi-o iei; , 

Câci este uă suflare 

Un abur, fum sfinţit, 

Un suflet ce nu mâre, 

Căci e 'ndumnedeit!. 

 



  

CANTEC ARAB (1843). 

O tul ce-mi faci mustrare, că sunt în veci în trude, 

Supus la ale s6rtei loviri atât de crude 

"Ce curg neîncetat! 

Crudimele % învață că nu le răspîndesce 

De cât pe lucruri numai ce ea le preţuiesce 

Cun preţ mai însemnat. 

Nu vedi tu câ 'n grădine ce sunt împodobite 

Cu flori de multe feluri, sunt rupte și răpite 

_Răsuri şi. viorea? 

Și stele numerâse pe cer în r&spindire 

Dar numai s6re, lună, încercă eclipsire 

Și nici uă altă stea. 

Și leșurile 'n mare, pe unde legănate 

Cănd perlele ascunse, în funduri aruncate 

De haos se "'nvălesc? | 

Se nu te 'nșeli dar astădi, cânditimpuți dâ vrun bine, 
C'adesea fug ca umbra aceste vremi senine 

Și neguri nâpădesc! 

 



  

DIN ENGLEZESCE 

a lui 

Lord Byron. 

In c&suri de ferice în brațeti consfintite 
> 3 , 

C'un ton atât de tînăr, îmi dici tu: viata mea /€ bi 3 3 3 

Cuvinte dragi și scumpe, dar fi neveștejite, 
„De sar putea ca mârtea în veci se nu le ia! 
Dar vai! ca tâte, ş'astea spre morte curg mereii| 
Te rog dar, aste vorbe a nu le mai rosti: i > > 

2 | 

Seti „viața mea /* vă schimbă; și imi: „sufletul meu !€ 
Căci el ca și amorumi în secoli va trăi. 

) . 

 



  

FACEŢI DEU ŞI VOI AŞA. 

Ori ce-o vrea se dic or cine 

. S6rta mea e de 'mpărat;: 
Sciii câ 'n lume este bine 

Numai cin'mi-a semEnat.  . 

Pildă luaţi voi de la mine 

De nu vreţi saveţi nevoi, 
Eu nu fac nici re nici bine; 

Faceţi dei așa și voi. 

Cânt şi rîd şi joc di, nâpte, - 
Beau mănânc cât voii putea, 

Patu'mi, mesa și bucate 

Etă fraţi comâra mea. : 

_O se 'mi vâd sferșitul vieţii, 

Fâră sam nici uă para: 
Ca se nu ve calce hoţii 

Faceţi dei și voi așa
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Ei nu stati în sal afară 
La miniștri se păndesc; 

Nam suit eii nici uă scară 
Rang și slujbe se cerşesc 

Ca se n'aibă ei putere 
> 

Ingâmfare-a le scădea, 

Ca se naibă ei avere 
y Av . . - 

Faceţi d&ă și voi așa, 

Spun că adi femei, fecidre 
Fac negoţ de sârutat; 

Spun că tâte simţitre 
P'al lor soț danț la 'nvăţat. 

Ca se ştii de se mai pâte 
Credinci6să vrun' a sta, 

Eu le cânt amor la tâte, 
să Av . v Faceţi dâu şi voi așa. 

Judecâţi și bâtălie 
Este perdere de stat 

Numai, frați la veselie 
Fiţi voi vrednici de luptat; 

Ei nu bat de cât pahare 
Și căntând m'aş judeca 

Pentru-a lumi bilșugare, 
Faceţi dâu și voi așa,
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În mai mult d'uă adunare 

Câte-un vers am audit, 

Fâr' de șir, fâr de cărare, 

Fâr de duh şi prea silit, 

El era luat din Lele 
Şam cerut al copia, 

Când veţi da peste-ale mele, 

Faceţi dei și voi așa. 

 



  

LA DOAMNA... 
Trimiţendui uă filomilă pentru serbâtgrea ier, 

stea 

(1843). 

A pasărilor bardă născută în pustie, 
Ei slobodă prin crânguri căntam, șa mea soție 

Ce cânt înțelegea 
Dar crud e omul vostru, e crud chiar în simţire, 
Căci simte el plăcere închisă în robire 

Sei cânt durerea mea! 
Prin rose și isvâre, pe deal, livedi, cămpie. 
De -zefiri legănată cu scumpa mea soție 

Plăcut căntam cu ea; 
Uă pasăre e bună, și rea e omenirea, 
Că'mi smulse libertatea, ferice, şi iubirea, 

Și cânt durerea mea! 
Aşa căntam di, n6pte dar vai nenorocită! 
Făr de resunet jal€-mii de inimi nesimţită 

Uă milă nu găseal 
Când adi d'ai voştri unul, tot cântăreţ ca mine 
Maude , mă& 'nțelege, și'mi dice: jtot ca tine 

»Cănt singur truda mea! . 
»Dar însă sciti un suflet din „cele sfinte, bune, 
>Uă inimă în care durerea! ți se resune 

Se simță cei cănta!
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„Suspinele'ţi ca 'n ceruri se fie priimite, 

„Cu lacrămi de iubire se'ți fie resplătite 
„Cănd cânţi durerea ta! 

„În suflete ca'astea ce domnul locuiesce, 

„Și slava și azilul poetul își găsesce 

| „Aci în viața sea, 
„Mai dulce resplătire el pe păment nu are 

„De cât răsunet saibă în inimi simţitâre 
„Cănd trudai va cânta!“ 

Ca densul alt ferice nu voi nici ei în lume 

D'acea adi la tine cănd este șal tei nume 

Se fii viă r6ba ta. 
Ferice și iubire urez d'acum seți fie, 
Pe soţul t&i în viaţă în bine se ţil ție 

Și ei iți voi cănta! 
Vrun nor pa tale dile dacumade va trece 

Pe fruntea ta vr'un zefir de va sufla mai rece 
Șuă lacrimă ţi va da, 

Primesce-m& ca martor la muta ta durere, 

Numesce-m& prietin și ei spre mângăiere 

Di n6pte "ţi voi cănta! 
Et nu mai am tovarăș daceia în robire 

Se fii eii la un suflet cemi dâ a lui iubire 

E tot ce-aș ascepta. 
Primesce-mE de milă se'mi îndulcesci viiața 
Primesce-mE de râbă șin tâtă dimineța i 

Cu drag îţi voi cânta! 

 



  

INVOCAȚIUNE. 

Tradusă din De la Martin, 

Li 

Tu ce păruși în cale'mi, în ast glob de pustie, 
Tu ce locaș ai cerul ș'aci treci ca un nor; 

O tu! ce mn astă n6pte de beznă de urgie 
Ai licurit în ochimi uă rază de amor; 

Arată-te întregă la stinsa mea cătare 
- Şi spuneți nume, sârtă, di unde locuesci? 

"Ţi a fost pămentul legăn, pe munţi, în vânt, pe mare. 
Seă numai uă suflare cerescă sfântă ești? 

O se te 'ntorci iar mâne, în vecinica lumină? 

O se arunci acilea, tot ce mai ai lutos? 

Se i numai 'n aste locuri d'osândă, doliă, vină 

O se pășeşti ca mine trudosul drum spinos? 

„Ori care “ţi o fi sârta și patria şi nume, 

O! fiică pâmăntenă scă din locaș ceresc, 

„A! lasă-mE ca 'n viață "mi în ceruri sei în lume 

Se ţi dai a mea iubire, sci templuți se slăvesc.
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De ești şi tu p'aicea ca noi de osendită 
Se treci, atunci: mă lasă, ca nici măcar minut 

Se nu fit fâr de tine: și pulberea sfințită 

De pașii ti ce-o calcă, dă 'mi voie s'o sărut, 

Iar daca îţi iei sborul mai sus de omenire: 

A ângerilor soră! la ei de tei muta, 

Atuncea dâ 'mi acilea -uă di a ta iubire 
Și când tei duce 'n ceruri, te rog nu mt uita! 

4 

 



  

DUPE VICTOR HUGO. (1842) 

Fiind câ ori-ce suflet 

La altul dâ aci 

Sei muzica si focul . 

Sei tâmăierea sa; 

Fiind caci tot lucrul 
Ursit e de a da 

Sei ghimpele sci rosa 
In: veci la! sâi amor; 

Fiind c' April dâ frunzei 
Un fremăt cântător 

Și nptea dâ dureri 

Uitarea întrun somn 

Fiind că vEntul crâcii 

Pe pâsărică "i dă, 
„ȘI aurora crinul 

ÎL udă puțintel;
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Fiind catunci cănd vine 

Puțin a s'odini — 

La ţerm amara undă, 
li dă un sărutat; 

-U
N i ei în cesul cesta, 

Spre tine .aplecat 

_Iți dai cel mai bun lucru 
Ce 'n mine ei găsesc; 

) 

Primesce der gândirea 'mi 

Mâhnită 'n adevâr . 

Și care ca uă roă 

Îți va sosi plăngând, 

Primesce-a mea dorință - 
Ce e fâr' de sfirşit, 

Velvorea sei tăciunul 
A..vieţei mele 'ntregi; 

Delirul minţii mele 
Fecior de bânueli 

Și t6tă mângăierea 

Ce scâte lira mea; 

Ast duh ce fâră, pândă 
Plutesce 'n ocean 
Și care drept stea n'are 
De cât cătarea ta:
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Și muza 'mi ce de cesuri 
Se legănă visând, | 
Ce, când tu plângi, ea plânge. 

Șadesea e suspin. 

Primesce, o iubită | | 
Tu partea mea din cer, 
Şi inima 'mi ce piere, | 
Când n'o avea amor. 

SV) 
EZA Vezi 

st



  

FLUTURUL. 

Traducțiune. 

"O dragă flutur nenorocite 
Fugi de lumină că te-ai topit; 

De pildă ia-mă și vedi iubite 

Tot de lumină că sunt părlit, 

De și cu mârte a ta iubire 

Luminaţi dragă nuţi va plăti 
În arde aripi, ochi și simţire 

Te face în trude de-a trăi. 

—Praf și cenușă de m'ași şi face 
Orb, fâr de aripi d'oi remănea, 

Tot în lumina ce mie 'mi place 

Cu uă turbare eti voi cădea.
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De cât în trude. durere. mare, = .: 
Se'mi tiâcă viața, se me topesc 

Doresc mai bine uă 'mbrăţișare . 
9 Șapoi cu mârtea se o plătesc.. 

 



  

FEMEIA CEA NOBILA 

Sai . 

PIERDEREA ILUSIUNII MELE. *) 

(1842). 

O cer! acum răsuflu. . . . aci 'n pustietate 

Renasc 'mi-alină dorul, icâna ta găsesc 

Tăcere. . . . nici un sgomot. ..... şa lumi reutate 

Najunge pân' la mine, nu scie de trăiesc! 

A G6menilor lipsă în tot aci se vede 
Și calc cu bucurie tapetu-acesta verde 
Ce numai! căpridra se vede ca călcat; 
Eu sorb aci în aer de zefiri uă suflare, 

Ce nu e smreduită da omului duhore 
Și care pân” la pieptumi prin flori sa strecurat. 

*) Trasă dintr'un Romanţ,
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Acum viiaţa'mi este căt pâte fi de dulce 
L'acela cari 'n lume în tâte-a păgubit; 
Uă apă curgătâre ce 'n cursul iei se duce | 
Eu beaă dar fâr de sete, d'un obiceiă pornit. 

II. 

Ol cu câtă adi plăcere durerâsă eu priveam 
Când frumâsai blondă buclă ce ca mâsce uă slăvem 
Fir cu fir am ars'o tâtăl se sbirlea și sfirita, 
Și părea cerând ertare când de foc se mistuia | 

Spun că chipul e oglinda sufletescă, ș-€l frumos 
Spun c'arată tot da una și un suflet virtuos! 
Ce fu dar astă femee? câct vădend'uă am credut 
Că pe densa după chipui Dumnedeă o a făcut! 
Am v&duto Tale lumii prejudiţii cum zimbea 
Pravilile sociale cât de rele sunt scia ; 
Cum fugea de lucs, de baluri, tîrgul cela de femei, 
Unde omul se aruncă cu profanele “i idei 
In acel de lucsuri caos d'un amestec felurit 
Cu vindâri, predâri, necinste fârte des împodobit, 
la femeia care "i place un minut a învârti | 
Șun prilej păndesce pâte ca so potă necinsti, 
Ea de și era femee, viața simplă. îi plăcea, 
Asculta și adevărul, îl iubea și îl vorbea. 
O! c'Arhangeli de tare și curată o credeam 
Și ca uă ființă sfântă eu în taină uă slăvem, | 
In ascuns, căci nu venise cesul ca s'o dobtEndesc; 

„Ca sărac păndem ei vremea cuib se pot ca se % zidesc.
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III. 

Dar într” uă. di, ce grâzăl.o. cer! 'mi aduc aminte, 

Un om intrâ în casă, dicând. „Sa măritat! 

Așa! — se măritase! femeia cea cu minte, 

La regula obştescă şi ea sa închinat. 

'T-a șovăit iubirea și neavend putere 
Ca. raiul se "] aștepte în trude şi 'n tăcere, 

Primi 'n stirșit şi iadul și 'n el'se asvărli.: 

"Atunci şi ea ca tote, perdând orice simţire 

In fie-care scră făr' da avea iubire | 
Simţi un om pe sânui străin că se lipi. 

Iși asvărli rușinea la patu % de culcare, 

“Cu haina "i.de uă dată de ea sa despoiat, 

Și priimi în braţei un om strein şi care 

Nici brațui la plimbare nu lar fi meritat. 

La un bărbat ea dete, făr' da avea iubire 
In fie-care scră un trup fâr' de simțire, 

Precum % ar da și cina; — în veci tot regulat; 
Și tâte aste grâze putu ea da le face, 

N'având nici uă rușine, în linisce şi 'n pace, 
Arhanghelul acela atâta de curat! 

Și eii, ce ca un ânger întocmai am slăvit-o, 
Eu, ce ca la uă sfântă, la ea mam închinat, 

Ei, care de departe şi 'n taină am iubit-o, 

Eu, care în genuche în fața iei am stat,. .
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In ssra cea fatală, în- care își -vinduse, | 
La soţul iei virtutea. şi :cinstea: își perduse, . -. 
Eram jos subt ferestră, ca un: nebun gemem! . 
Cu unghiile carnea. "mi rupem întruă turbare, o 
Și când stingea ea lampa, și i da uă sărutare...., 
Strigam slăvitui -nume;. ca m6rtă o plăngem! 

Ce nspte de durere, de crime, de trudire! 
A morţii agonie atunci am suferit]... 
A duoa .di în chipu %. vădui uă. mulțumire 
Și patima "mi îndată ca filger:a perit. 

1. 

„Spun. că este. fericită, âncă.. multe-o 'pismuiesc, 
Ori-ce ușă % e. deschisă, toți. în lume o cinstesc; 
Soţul iei e de rang. mare, e ales și deputat 
EI în almanah un .nume pârt' acuma imprimat; 
Merit el întvânsul. n'are, necinstit! şi ne -nvăţat, 
Ea -de loc nu Al iubesce, inima ea nu i a dat. 
Insă este măritată, face-acum ori-ce o vrea, | 
Stâ, se plimbă cum îi place, se îmbracă 'n catifea, 
-Are slugi, trăsură, case, curtezani neîncetat, 
Și cu cugetu “i se 'mpacă: »alt. de ce:nvam măritat!“ 

E 

ȘI ei, scii tu- Eleno „căași fi fost. în-stare 
Armat. dată iubire: se- trec prin -foc; prin mare,
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Se birui elemente ca se te mulţumesc? 

„Amorul m€ ?ntărise, şi daca bucurie | 
Putc-va se “ți aducă uă mare bogăţie, : 
Ei pentru tine 'ndată putem so dobăndesc, 

"Ți ași fi. gătit palate de marmură zidite, 
Cu statue, cu ape, cristale, diamant, 

Cu flori, cu păsărele în prejmă ocolite : 
Te-aşi fi muiat: în aur, metase, briliant! 

Mai moi de cât zăpada, când cade moleșită, 

Tapete aşternute în veci ai fi călcat; 
In blonde, catifele întregă învelită, 

Și patul te de stofe de zefiri legănat!, 

Ş'atunci a ta cătare de lucsuri amorțită, 

Datâta bogăţie cu totul obosită 

Ai fi lăsat'o-asupră "mi, frumos, blajin, uşor 
Și mâna ta prin pâru'mi plimbându-se în pace, 
Tu mi-ai fi dis îndată; cât astea sunt sărace 

Și fâr' de preţ în ochi 'mi pe lâng” al tâă-amor!€ 

VI. 

lubesci, îți place slava! ei bine, pentru tine 

Eu dobendem un nume, un nume. strălucit! 

Un nume de acelea ai fi făcut din mine 

Ce vremea nu | omâră, de vecuri e şlăviţ! 
,
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Eu "ți aș fi pus pe frunte o stea strălucitâre, 
Umbrită dal mei genii at fi nemuritâre, 
Uă singură cunună ne-ar fi încoronat! 

Când ai eși în lume, de toţi ai fi slăvită, 

In. ori-ce pas tot omul “ți ar dice: fericită, 
Căci lira mea virtutea ți slăvind ar fi căntat. 

Ai audi "nainte-ţi. un sgomot, o strigare; 

Veniţi, ea este, iato, p'aci ea a trecut; 
Ne-ar arăta părinții la fiul lor cel mare 

7 Ca într'o di el mândru se dică: i am vădut! 

"Ți aș fi făcut în lume un raiă de fericire, 
Și m'aș fi pus la portă aci în pironire 
C'Arhangeli în ceruri, m'ai fi v&dut a sta 
Cu sabia în mână, lucind scînteetâre 
Și asvărlind în prejmă'mi foc, flacări ardătore, 
Ca se opresc durerea la tine da intra. 

Și 'n loc de astea tâte, tu ai luat în lume 
Ca ori și ce femeie un loc de tot obștesc, 
Vinduși irumosu'ţi suflet, pătaşi sfințitu ți nume, 
Șaşa acum, Eleno, te blestem! te urâsc!... 

Te blestem dic, Eleno, că 'mi ai stricat dulceța 
A viselor acelea. ce "mi îndulcea viiața, 
Cor6na *mi de ilusii, în rîă 'mi af înecat. 
Te blestem, câci acuma în lume pentru mine 

„Na mai r&mas ferice, nu mai aştept vrun bine, 
"De când ce e femeia se sciii m'ai învățat.
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Acum de creatorul se fii-tu oropsită.. . 
C'Arhangelul în Demon se vâd că te-a schimbat - 
Da Domnului mănie ca dânsul asvărlită 
Din ceruri jos în tartar curgie cai picat, 

In pulbere 'nfocată d'alți demoni tâvălită 
De alții îmbrăncită, de furii biciuită, 

Prin păru "ți 'de mătase. vipere: șerpuind; -- 
Ca Tantal' chinuită, cu “buza sângerată 

Se vâd că mori de sete, că ?n: chinuri eşti uitată, - 

Eu nu o se ți:ud buza și o se'trec.zimbind;. 

Așa cum treci: acuma . și tu pe lângă mine, Ă 

Setos de fericire, lăsându-mă a fi E 

Aşa precum 'văndarea'ţi, răpindu' mi al. “metă- bine, 

In ocnă de trudire pustii me. părăsi. | 

Schimbat-ai tu cu aur uă sfântă fericire 

In tocmai ca luda vănduși dumnedeire, | 

M&njişi altare sfinte, predași al tâi amor! — 
Remâi dar la. stăpân” t&i, de--mobilă slujasce,. 
Cu ceia laltă lume în caos te tărasce, : - 

Pân'ţei lua resplata:ca. tot cel vindetor!— 

 



  

. 

„DEMISIUNEA LA AMOR. *) (1841) 

Acum și dei se umiliră 
De câte chinuri am suferit 

A mea iubire tămâduiră 
De necredințatți ei m'ai. scăpat; . 

Trăiesc, resuflu, sunt fericit, 

Scăpaiti de trudă, de amăgire 
“Dacel crud zâmbet înșelător, 

Sunt slobod, slobod, sunt în simţire 
Plăcerea' vieţi acum o gust 

Ca mainainte nu voi se mor. 

Peri, se stinse a mea iubire, 
Amor în mine ei nu găsesc 

Și al mei suflet în 'liniscire 
Nu se mai bate 'când' ne "'ntâlnim; 
„La ta numire nu ngălbenesc! 

  

*) Trasă din dicționarul amorului,



Dorm, și dorm bine, ei dorm în pace 

Nu salt în spasmuri, nu te visez, 

Mi e dragă luna, cămpia 'mi place, 

M& 'nchin la ceruri, la Dumnedeii, 

Că ești un ânger nu te mai cred. 

Fug de la tine făr' de durere 

Făr' de dorinţă d'a mai veni 

M& "'ntorc, viii iarăși făr' de plăcere nt) 3 p Ă 

Făr' de 'ntristare co se te las, 

Făr de a cere a te ?ntelni, 

De stai în față'mi, sâui lângă mine, 
Nu'mi bate peptul, nu mă sfiesc; 

Vorbesc prin lume cu toți detine, 
Că: eşti frumosă o dic şi ei, 

Dar sărutareațţi n'o mai doresc. 

Arunc' asupră'mi tu uă cătare 
Ca fericirea poți semi zimbesci, 

Sci cu măndrie cu defăimare, 

Imi e tot una de mai privi; 

Tu drum în peptu'mi nu mai găsesci! 

D'oi fi acuma în veselie, 
In .întristare de m'oi afla; 

Păduri, colnice, livedi, cămpie 

„De nuw'mi. vor place, demi vor plăcea, 
Capriţul este, nu fapta ta,
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Imi pari tu âncă destul plăcută, 
Dar mii ca tine mai pot găsi, 

Și mai frumâsă, şi mai urâtă. 
Pe tâtă dioa eii înt&lnesc; 

Sincer sunt, dragă, nu te măhni. 

Când rupt-am lanţul ce lângă tine 
Viiaţă, suflet "mi a lănțuit, 

O spun, Eleno, cam cu rușine 
Cam fost aprâpe se mă sfirșesc, 
Durere . multă am suferit! 

Dar ca se scape de uă robie, 
Se nu se vedă şi râu tratat, 

Stăpân pe sârtă "i în veci se fie 
Se&rmanul omul, ce n'ar răbda? 

Bucăţi din carne 'mi aș fi tăiat! 

In laţuri puiul se jumulesce 
Işi rupe aripi vr&nd a fugi, 

Apoi când scapă și pena “i cresce 
Esperiență el dobă&ndind 

De curse fuge cât o trăi. 

Că simţ de tine, găndesci tu pste, 
Fiind cadesea ei îţi repet 

Că -nu 'mi ești dragă, că fum sunt tâte 
Ori câte "ri braţe (ţi ei am gustat; 

Eşti înșelată. ţi o spun prea drept,



174 

  

De și eii âncă vorbesc: de tine, 
De spun la lume ce-am pătimit, 

Urmez firescul acel ce vine 
La om: se spue din ce-a scăpat,. 

Și. câte. chinuri a suferit | 

Aşa ostașul -la toți” descrie.. 
Cu foc,.cu mârtea cum sa luptat, 

El va ca lumea 'n veci se scie, : 
Cu stegu 'n mână cum sa rănit, 

> ) 

Cu: câte trude sa vindecat.. 

Așa şi robul' se iericesce .. 

Că de robiesa mântuit, 
Și di şi n6pte. tot povestesce 

In lanț tiranii cum Pai ţinut, 

Barbarii, crudi cum lau muncit. 

Tot astfel dară şi: eți de tine: 

Acum la lume' mai povestesc, 
Dar nu am grije-de ţi pare bine, 

De 'ntrebi de:mine, de nu întrebi; 
De “ţi bate peptul când te 'ntelnesc. 

citi, însă: din. noi: duoi care 

Mai înainte s'o: mângăia; 

Las uă femeie prea--sburătâre, 

“Ce tot:da una m'a: înșelat, 

Tu perdi-un suflet, ce te, slăvia. 

Ei nu sc
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Dar sunt prea sigur, așa ca mine . 
Se te iubescă n'o se găsesci 

Șamăgitâre așa ca tine,, 
În .tâtă casa o.se. 'nt&lnesc; 

Naș vrea Eleno, se te căiesci! 

 



  

Cum se usucă firea, cum se topesce ghiaţa, 
D'a vintului suflare cum norii, fumul, sbor! 

“Tot astfel piere 'n lume şi fericirea, viiața, 
Și craii, cerșetorii, trăiesc, suspină, mor. 

Trăi b&trânul dascăl în satul ce născuse, 

Trăi în fericirea, ce Regi naii cunoscut! — 

Acuma ânsă p'Anna, socia lui, perduse 

Șamara cupa vieţei la renduia but! 

Era uă di dacelea atâtea de frumose, 
Ce chiar pe rob îl face viiața a "i plăcea; 

Și el a lui cămară irumos o îmbrăcase 

Și puse lângă patui cadavrul ce: iubea. 

*) Acest subiect mi la dat un prieten dintr'un romanț nemţesc.



UT 
Și cum şedea pe patui, pe paie ea culcată 
Cu chipul ici cucernic bătrân. senin, frumos, 
Părea câ dârme numai, Și când o fi sculată.: 
O sei vorbescă crăși cu glasui drăgăstos. 

Chiar pân” la gura gropei nădejdea ne momesce, 
Și ânimi veștejite se bată face cal! 
Cu prul alb s&rmanul și tot nădejduesce, 
Dar ânst ca tot tace Şi "n vecuri va tăcea,: 

Eși în multe rinduri din mica sea cămară 
Dar îns' atât de singur pustii el se simţea ; 
Pe sufletui acuma era uă grea povară, 
Câci el vedea în tâte că Anna îi lipsea. 

Ş'un ce ascuns magnetic iar îl trăgea în dată 
Napoi în cămăruţa în care ea era ; 
Și îi lua iar mâna cea rece Și uscată 
Și o spăla cu lacrămi ȘI Jalnic îi dicea: 

»0! Anno 'scumpă, o! mult iubită, 
»Uă dată încă voit semi vorbesci | 
„Antâiași dată te ved r&cită, 
»Antâiași dată mă chinuesci| 

> Tu pe bătrânuți respunde, spune, 
> Vrei tu acuma se'l pârăsesci | 
> Vrei fâr' de densul în altă lume 
»Se mergi, o dragă, se te-odinesci:€
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II. 

Se fac virtuţi și crime, tiranii triumi€ză 

Se nasce omul, more, dureri îl nâpădesc. 
& Fi . . . . 

Er sârele le vede, și tot mai lumineză, 

Și în natură tâte uă regulă păzesc. 

Eși, luci şi astădi, spre-al săi apus plecase, 

Dar fâră ca sarate ce chin a luminat! 

Și îl vădu bătrânul că și el o sel lase 
, 

Așa precum și Anna Y în besnă 'nfășurat 

Atunci "şi aduse-aminte că are datorie 

Se mârgă la locașul cel sfînt, a pregăti 

De sfânta sărbătâre ce mâne o se vie 

Ori câte. trebuesce spre al impodobi, 

Oftând luâ el cheea şi lada o deschise 

Și scâse .nisce rufe bisericesci ce-avea, 

Ce Anna lui 'nainte de morte le gătise 

De sfinta sărbătâre ce a duoa di venea, 

Se mârgă fuse gata, dar îi veni dorința 

Se vedă âncuă dată pe draga Anna sa; 

Intră furiș cu frică în tristai locuință, 

Părea că tot se teme a nu o descepta. 

lar sârele acesta, a lumi veseiie 
In falnicai sfințire a colora voi



179 

  

Ticnitaii lină. faţă cuă radă purpurie, 
Șuă viață aburită părea pe ca a fi; 

Sapiopie bătrânul de scumpa sea soție 
Și multă vreme ast-fel tăcând, el o privea 
Uă lacrimă dup” alta pica fâr' de se scie; 
Dar în sfirşit din gându'i trezindu-se dicea: 

„Anno, vedi aceste rufe a locașului sfinţit, 
»Ce de sfânta di de mâine însuși tu le-ai pregătit; 
„Astă plă de icână ce cu mâna'ţi ai cusut, 
»(Patrudeci de ani iubito de atuncea aă trecut) 
»Și la dioa nunţi nâstre, tu fecidră ai venit 
»>ȘI biserici cu frică și iubire at dăruit; 
„Astă pâlă, care dragă scumpă ţie îţi era, .. 
»Când la ile de serbare sfânta casă 'mpodobea, 
»Câci îţi aducea aminte dioa 'n care ne-am unit 
»Și a nâstră tinereţe ce 'n iubire sa topit. 
» Vedi d'atunci ne gârbovirăm, chipul nostru s'a uscat; 
»P6la €Ensă ca iubirea noi tot nuoă am păstrat. 

v ua 
Vrei tu adi ântâia-si dată se me lași ca s'o pui eă? > ; y 3 

> Voi putea aşa de bine?—Anno! pentru Dumnedeii, 
»Scâlă, vin ca tot-d'a-una pune.-o, dragă, iarăși tul—. 
»Dar ești mută șinghețată, buza'ți pentru veci tăcu! 
„Anno! simţ ca ta răcelă ȘI prin vinemi a trecut, 
»Și curând şi ei ca tine o se fia aşa tăcut! — 
> Ții tu minte, dragă, sera 'mpreună ne 'nchinam 

i >Și pe Dumnedei, d'uă dată se murim noi îl rugam? 
>ȘI cu tOte-acestea, iată, tu întâi ai adormit ; 
> Dumnedei :a vruto as-fel şi porunca“ sa 'mplinit| 
„Am ei Ensă 'ncredințare, Cascultat acum voi fi 
3Și curând, o dragă Anno, dupe tine voi veni:
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Slîrși aceste vorbe, stătu, șapoi depuse 

Pe buza iei cea rece un sărutat ce-ardea; 

Apoi cu multă silă se smulse şi se duse; 

Dar des şi cu dor mare spre ea 'napoi privea. 

III. 

Un vint de primăveră sufla plin de dulceţă 

_Uhn aer viă şi tîn&r natura ce 'nviea 

Ce înflorea copacii, punea pe câmp verdcţă, 

Ce 'mbobocea pe ruje, frumâsa viorea. 

Șapoi. trecea copilul pe fruntea“ încreţită 

Şi pletile'i albite ușor le fâlfiia; 

Dar ns a lui putere aci era slăbită 

Şi 'n loc saducă viaţă el singur se răcea 

In sat pe din afară domnea uă amorțire 

Și numai în colibe un sgomot saudia! 

Copii, bătrâni, cu toții făceaă uă pregătire 

De sfânta sărbătâre ce-a doua di era. 

Șincet, încet bătrânul cu pieptu 'n apăsare 

Sui movila sfântă; mormintele privi 

Ce înverdei atuncea, șapoi cu suspinare 

Intră în sfânta casă și slujba 'şi împlini. 

Când tote fură-'gata șașa de drâgăstosă 

Biserica curatii gătită strălucea
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In roșia lumină ce! sârele o lasă, 
Simţi că dioa bună el trebue seși iu 

De la amvonul unde copil el petrecuse 
Prea des, și de la piatra botezulvi sfinţit, 
D'asupra peste care copii el îi ținuse 

v. Mai toți locuitorii din satul să iubit, 

Și dintre cari iarăși pe mulţi îi petrecuse 
La casa de vecie; de la ace] siințit 
Altar pa cârui trepte el în genuchi se puse 
Și sfânta "mpărtășire cucernic a primit; 

Pe care el și: Anna îi feciră înflorită 
Pătrunși de fericire credinţă 'și ai jurat; 
Era lui tâte scumpe în casa cea sfinţită 
Câci viața lui întregă în ea s'a strecurat 

Și cum se n'o iubescă, când el în ea trăise, 
Când tot în ea prietini și cunoscuţi era. 
Strămoși şi moşi și tată 'nainteai .o slujise 
Șafară altă lume el nu mai cunoscea, 

IWaceia. el acilea simțea că e la densul; 
) . 2 » SA a *. 

4. i 
D'aceia tote 'ntr'ensa dragi, scumpe îi era; 
Și cu un glas pe care îl inecase plânsul 
In midlocul ticnitei biserici stând, dicea:



„Vilibald, e multă vreme de când pâruți a albit 

„Și pleșuvuţţi cap acuma spre mormint e povirnit; 

„Peste prea puţină vreme altu 'n locuţţi va veni 

„lară tu ca și părințiţi în tăcere vei porni. 

„Ca se (ţi ţie Ensă locul tu nu laşi ca ei un fă, 

“Singuru' ți născut, e vreme de când numai este viii; 

„Și străinul o se lase totul ast-fel aşedat 

„Cum “ţi le-a lăsat părinţii, cum tu Ensuţi le-ai păstrat? 

"Veştejitele bătrâne ale morţilor cununi, 

„Care sunt colo n părete și i arată pe cei „buni; 

_Ș'aste table cu vechi nume cunoscute ce ţi era 

„Și a Annei tele pâlă o s'uă lase tot așa: 

-O se aibă tot ca tine pentru ele un amor? 

„A! de le-ar lăsa în cinste el pe tâte n locul lort 

"Căci uă pace de vecie mie 'mi pare câ ar fi 

„Lănţuită d'astea tâte, şi cum că le ar pădi 

„Și le-ar priveghia ca ângeri duhul morţilor merci; 

„Sfântă, scumpă și iubită casă a lui Dumnedei ! 

„Cât de pacinic şi 'n ticnire, pâru 'n tine 'mi a albit 

„Cât de mult în tâtă vremea et am fost de fericit! 

„Cu cucernica mea Anna când în tine ne "nchinam 

„Și la sărbători cu brasde și cu flori te "mpodobem. 

“Pentru cea din urmă Gră astădi pâte te-am gătit 

“ Ast-fel de frumos cu aste flori ce-acuma a nflorit, 

„Cu verdeță multă nucă și cu plopii argintii. 

„Câci frumâsă verde ttă împrejuruţi voiă se fii 

„Ca a cerului miresă, când poimâne p'Ânna mea 

„Voiii aduce-o iar la tine, câci așa ea te iubea. 

„Dar cosciugul mei de nimeni nu va fi impodobit. 

„Câci bătrânii mei prietini prea de mult toți ati murit, 

„Și în astă lume nucă uă simţire nu găsesc; 

„Omenii acum la rele şi la viaţă se găndesc,



  

vu > Trebuc acuma ânsă se m& due afară et 
„La mormîntul scump al tati unde e și “fiul mei, 
> Câci îmi pare câ mă chiamă: Vilibald la noi jos vin, 
»Dilele "ţi îmbâtrăniră, vinele nu te mai țin. € 

IV. 

E dat prieteșugul la om ca se “i arate 
Cum Dumnedei iubesce, cum va se fim iubiți ; 
Se scerg de vreme. tote, dar el e fâr de morte! 
VE plâng, o! Regi, din suflet câci rar îl dobEndiţi. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Der Vilibald bătrânul pre des îl cunoscuse 
Și ânima și viiața el“ o nfrumuseță ; 
D'aceea prin morminte acuma el se duse 
Șa vechilor prieteni țErina. vizită, 

El mai vorbi cu denșii şi crucele culcate 
Și fâră de inscripții la loc le îndreptă; 
Le curăți de erburi și florile surpate 
De crivețe ger6se, în sus le ridică, 

Pe ceea-l-altă parte apoi daci se duse ' -ș:, 
Și un betrân ca timpul uă grâpă deschidea; 
Ca densul el în viiaţă” la gropi merei făcuse 
Ș'acum şi pentru Anna bătrânul Franţ făcea.
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Mişcă adânc acestă vedere truditore 

Pe Vilibald, și lacrimi în jos se strecuraii 
>) Y ari ta - 
Pe supt a le lui gene argintuite, rare, 

Și slabele  picire supt trupui tremurai. 

gol bătrânul cu mâna ardicată 

Spre cer şi în genuche fierbinte sa rugat 

Cu capul 

Ca Dumnedei sel lase se mâr' acum în dată, 

Cu Anna lui iubită se fie 'mpreunat. 

Bătrânul Franţ, ce 'n grâpă el singur nu căduse 

Din dragii lui prieteni încet și el plăngea, 

Vedând în astă stare p'acel cel cunoscuse 

In tinerețe % âncă, când fericit era. 

„Dumnedeii se te ajute, o cumetre, îi dicea, 

„Dar a Annei tele grâpă e lucrare forte grea! - 

„Insă 'n grab şi tu acilea o se te cobori, ți o spui, 

„Șintre voi, se fii tu sigur, câ pe nimeni nu mai puii; 

"„Vedi bă&trânele cosciuguri tâte-acum a putredit, 

„Dar al fiului t&i âncă bun, întreg eii lam găsit; 

„Anna ta pe el d'asupra bine se va odini 

„Și tu €răși lângă densa; și apoi voi. prăvăli 

„Vechia piatră mormintală peste toţi aceşti cinstiți 

„Vilibalzi ce și cu tine toţi acilea sunt sfirșiți. 

„Grâp'apoi ei pentru nimeni de aci n'oiii mai săpa, 

„Ci ascept ca lângă tine se îmi facă și pa mea. 

„Bine e cumetre dragă câ de noi sati isprăvit, 

„Lumea numai e a nâstră, şasta nucă ce-a venit, 

„E de tot cu totul altfel; ea în tâte sa schimbat
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»Dar mai bună €ns& nu e... noi murind am câștigat; “ 
Dar Vilibald acuma abia îl audia, 
“Un ce ceresc bătrânul pe fața lui avea;... 

» Ascultă, Franţ, îi dise, prieten bun ai stat, 
»Vrei der semi faci un bine? mă simț așa ciudat, 
»Uă scră de serbare prea mare 'mi pare a fi 
„Ajun al lumii tâte; aşa, par car vorbi 
>ȘI Dumnedeii el însuși, şi sârele acel, 
»Ce vedi colo capune, lăsând un foc din el, 
„Și ângerii și morţii ei între dânșii chiar 
„De pacea de vecie! ca cum ar sta văd iar 
„Colo 'n roștța seri dal sârelui sfințit 
„Pe Anna mea în braţe cu fiul mei iubit! 
»ȘI mai încolo âncă pe tatăl meu îl ved, 
„Ce'mi [ace semn a merge și eii cu ci se șed; 
> Vedi tu, o Franţ, că este ca cum ci mâna' și dau 
„ȘI ast- fel parcar plânge de bucuria ce-aă; 
„Ca cum drept lângă dânșii. și Dumnedeu ar sta, 
„Și el pc toţi acuma pe peptuii ar lua 
„Ce e iar ca un s6re; ca cum în prejma lor 
Tot primăveri de vecii și prea frumâse 'sbor 
„Și flori săltând și ângeri căntând Și dânţuind! -— 
»Apoi imi pare iarăși, eă mai în jos cătând, 
»Ca cum pe tot pământul cu verde îmbrăcat, : 
»Cu multe ruje albe, c ar fi îngenuchiat 
>Mai multe mii de &meni şi cum câ ar striga 
"Cu toții Aleluia, mărire! Osana!“ 

i » Vilibald şi tu acuma o se mori, îi dise Franţ 
„Ei nu ved nimic, dar Ensă, cum: că trebue ci simţ 
„Ca se fie tâte ast-fel cum le dici, câci ce vorbesci,
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»Dumnedei prin tine astădi ne vorbesce! ce voesci? 

> Vilibald se spui ce slujbă 'de la mine tu at vrea? 
»Câci tu scii că et sunt gata ca se "ţi fac tot ce voiii pute.€ 

— „In biserică, organul, vin, se ”] tragi, câci sunt dator 2 ? 3 3 ? 3% 3 

Ca se 'mi împreun ei glasul cu acelea ce în hor > 4 5 

Sus colo 'n roşața serii Aleluia: cântă toţi.“ 
> y ş 

Franţ pe bunul s&i prietin sus la hor îl și urmă 
Și organul el îl trase; iară Vilibald căntâ 
Cu cătarea'i îndreptată spre apusul aurit 

Și cun glas încet cu totul și din ce în ce slăbit. 

“La bunurile tele 

ME trage tu în cer 

Din astă tristă vale 

De trude și de ger! 

Bătrânuţi fiă, părinte, 

De tot e obosit; 

Uă taică, taică sfinte 

Dă “i pace şi sfirșit! 

Nu mă lăsa pe mine“ 

Ca singur se jelesc! 
Sunt toţi ai mei cu tine 

Cu cin” se mai trăiesc?
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O! mortea tu trimite 

Ca calea-a'mi ar&ta 

ȘI n locurile sfinte 
Cu ei a m& muta. 

Audimi tănguirea 
Slăvite Dumnedeiu! 

Mia obosit privirea 
Dar ângeruți ved eul... 

ME chiamă el la tine, 
O! ctă... €tă... viă! 

Ii simţ că mortea vine, 
O! sunt cu al mei fiă! 

Roșaţa cea din urmă a sârelui se stinse 
Luci6se candelabre pe orison s'apriase | 
lar limba de aramă un mort iar mai vestea. 

- . . Li . . . . . . . . . . . . Lă . . . 

A duoa di tot satul gătit de sărbătâre 
Eși căntând pe Domnul, în mâini toți cu vlăstare 
Și dupe denșii ducă coșgiuge mai venia | 

 



CUVINT 

pus da îmmormintarea În Dimitrie Roset, în schitul 

Paserea 1842. Septembrie 3. 

La voi vii -cucernice maici, semi ușurez prin plân- 

gere inima de grozava durere ce o slişie; la voi îmi 
îndreptez tănguirea mea, câci numai în singuratica vâstră 

retragere nădăjduesc că pote se mai găsesc vre-un su- 

let compătimitor și necorumpt dacele fierâse, tică- 
l6se, și nenorocite legăturii sociale, cari degrad inima, 

corump sufletul, și fac din om, pe unul uă jertfă neno- 

-rocită, pe altul uă fiară săngerâsă! Etă, că ve aduc 

aci în ocolul vostru, una din acele nenorocite jertfe ale 

societăţii, și care cu 'tâte că acum este mută, înghe- 

țată și veștejită, însă printre diformitatea morții puteţi 

âncă se mai vedeţi pe fruntea'i încreţită, săpate furtu- 

nele sociale, pe care nici chiar mârtea nu le ai pu- 

tut sterge! | 
Daţimi dar voe, ca în midlocul acestei triste cere- 

monii pe care religiunea a puso ca un punt de odină 
între jertfă şi vecinicie, în midlocul acestui vapor de 

"smirnă ce se înalță la ceruri mestecat cu fumul fă- 

cliilor şi cu jalnica rugă a acestor ceresci ministri ce 

reclamă nesfirșita milă a Creatorului pe marginea mor-
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mîntului fâpturei lui, se plâng nenorocita pierdere a 
acestui cinstit bărbat, se vă descriii uă mică parte din 
viaţa sa, șapoi se ascund aci, departe de lume, aceste 
triste rămăşiţe ce am mat putut smulge din ghiarele iei 

»Câ st'aii stins întru durere viaţa mea, 
și anii mel în suspinuri, slăbit-aii întru 
străcie virtutea mea, și 6sele mele s'a 
turburat,& 

David. 

Astfel ptânge David, şi tot ast-fel ar fi plâns și a- 
cest Dimitrie Roset, deca ar fi putut plânge; însă, 
până în astă vârstă de 3 ani, cu tâte câ sunt 10, 
de când inima lui ne 'ncetat săngera, și trei de când 
zăcea trudit de mai multe bsle cronice, nu se pâte - 
găsi nici un om, care să fi vădut uă dată măcar la- 
crima sa, nici unul, care se fi audit din gura sa uă. 
vorbă de durere, de nemulțumire, scă un suspin; pen- 
tru-că un adevărat nenorocit nici uă dată nu se plânge, 
şi fiind-câ el scia câ în societate acela ce ascultă plân- 
gerea nenorocitului își însușesce dreptul de-al îm- 
brânci; ba, âncă el refuza ȘI chiar micul ajutor medi- 
cal ce-ar fi putut sei mai ușureze durerile trupescă; 
sii fiind-că ele erai de tot mici pentru densul, scu 
câ acel amestec îl mai ușura, sei câ le primea ca pe 
nisce prietini ce îi prevesteii *măntuitorul sfirşit! Eă 
numai, prietine, în cesuți după urmă am vedut pen- 
tru ântâiași dată două lacrimi șiroind din ochiţi și o- 
prindu-se în gropile obrajilor tei; dar însă ți le am 
şters în dată cu buzele. mele, ca se nu le vedă vre 
un om și se se bucure cu veselia indianulului biruitor, 
când se adapă în cranul mortului sâti antagonist.
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„Cel ce mă vedea, afară aii fugit de la mine, 

uitat am fost ca un mort de la inimă, făcu- 

tu-m'am ca un vas pierdut. 

Mai iată, o cucernice Maici, âncă uă plângere a lui 
David, potrivită cu prietenul mei! dar, potrivită; pen- 
tru-câ acest om atât de cinstit, acest om în potriva 

" câruia “nici unul nu are nimic se reclame, acest băr- 

bat, câre era unul din cei mai literați tineri Români, 
fu nesocotit, defăimat, uitat ca un mort străin, şi a- 

runcat ca un vas netrebnic; şi pentru ce? pentru-că 
nu se îngănfa, pentru-câ nu lingușa, și pentru-că nu a 

voit se-și vindă inima, fu, precum mai disei, nesocotit 

și necunoscut, întocmai ca una din acele stele care 

modeste lucesc întruă parte întunecâsă a cerului, și ale 

cârora nume numai astronomii îl scii. Așa; nimini nu 

tea cunoscut, nimini nu te-a sciut afară din mine, și 

nimini afară din maică-ta și din mine nu va plânge 
pentru tot-d'a-una perderea ta; pentru-că pentru densa 

erai un fiii, și pentru mine aceea ce nici sârta - nici 
Dumnedeii nu ai fost; un frate, un prietin, o! șacum 
căduși ast-fel precum cade uă frunză, perişi ast-fel pre- 
cum pere uă insectă, și nici un semn în natură, nici 
uă mișcare care se însemneze lipsa ta! perişi și numai 
lăsaţi în urmă'ți de cât uă vecinică durere în inima mea, 
și uă mamă nenorocită, uă mamă, pe care cerul o o- 
sândi se ascundă în pământ aceea ce g luni ascundea 
în pânticile iei, se dea spre hrana vermilor un trup 
ce ea la hrănit cu sângele“, și uă piatră ce va arăta. 
vre-unui călător rătăcit uă dată un nume, șo pul: 

bere de om! | 

„ Triste rămasuri,. prietene, duiâsă moscenire ne-ai 

mai lăsat cu care se ne hrănim în astă ocnă numită
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lume! O! de ce tu nuți ardici un minut capul, de ce 
strigătul meti nu mai pâte străbate în audul t&ă! de 
ce nu poți vedea durerea mamei tele, câci atunci ne- 
greșit inimați armată de iubire ar goni ghiața morţii, 
ŞI fiescul amor ar recircula sângele 'n vinele tele; dar 
ce dic! durere Grbă! chiar de ași putea, ar trebui 
Gre se te mai chiem aci! Nobilul tău suflet, abia scă- 
pat din robie, abia urcat în acel cor de ângeri, pen- 
tru care era născut, și ei voii se'l maj robesc, se] 
îmmormîntez iar prin viață! câci cine 'mi pSte da a- 
sigurare că locul în care m'ai lăsat nu este mormîn- 
tul, și acela, unde mergi nu este vicța? Nimini! dute 
dar prietine, dute sprijinitorul meu, dute s6re și pri- 
mevară a sufletului mei, dute fericirea dilelor mele! 
Și voi toți cei cari ați trăit cu dânsul, voi fraţi conce- 
tițeni pe cari el vă iubea, voi rude, cunoscuți, prie- 
tini, veniţi, se i dâm sărutarea cea mai din urmă, 
veniți... Dar vai| nimini... nimini afară din mine Și 
sluga ta!.,. Aramă sună dar! sună căci tu cel puțin 
știi a jeli de uă potrivă pe toți! Preoţi, diceţi vecinica 
pomenire! Și voi, cucernice maici, căntați, cu duiosul 

„vostru glas: »Pămente desfăcându-te primesce pre cel 
zidit din tine!€



  

“ EPITAFUL LUI DIMITRIE ROSET. 

E mult mai cald pământul de cât uă 'mbrăţişare 
D'acelea ce în lume îmi da at mei iubiți; 

Mai creștinos mormîntul de cât. palatul mare, 

Și vermii ce mE râde sunt mult mai omeniţi! 

De vii dar în morminte împins de vruă durere, 
Măngâe-te cu mine ce 'n veci am suspinat; 
Nesocotesce totul și rabdă în tăcere, . 

Câci ce scii pâte-acilea, cu ce'i fi mângâiat| 
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1). Acdsta s'a scris pe la 1847. Este uă întempinare, un răspuns din par- tea femeei la acusarea ce i s'a făcut prin cea d'ânttiii, supt titlul pă cul e vina 

  
za TE II 

Te du, tu ai palatul, pomposa-i amăgire 
Surisul șuă panglică, regâscă r&splătire 
Ce vă răpesce mintea Ș'uitați amorul chiar. 
Femea Ens&-i slabă, n'o 'mbat ast farmec mare 
Și când amoru-i vindeți, ea alt azil nu are 
De cât amorul €ră-și ca se se perdă er. 

(Bis) (Ter.) 

Părinți, virtute, cerul, a mea șa lumii stimă, 
Jertfitule-am pe tote, și d'a-și mai sci vr'uă crimă 
„Aşi face-o pentru tine, acum uitată Chiar. 
Vedi tu! sunt 6rbă 'n tote, der chipu-ți îmi lucesce, C'așa temeia cade, șalt lec ea nu găsesce 
De cât amorul Gră-și ca se se perdă er. 

(Bis) (Ter.) 

“Te du, trompeta cântă, şi negru-ți cal rinchiază 
Soţi, fii, amanți omâră. ardi tot și pustiază
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Catunci eroi ești mare, omori amorul chiar. 

Femeia âns&-i slabă, nu pâte se omâre, 

Și când amoru-i vindeţi 'ea alt azil nu are 
De cât amorul cră-și ca se se perdă cr." 

(Bis) (Ler.) 

Te du, voiagiii, comerciul, ambiţii, bogăţie 

Frumosa-ţi frunte fama, cu lauri se o 'nviue 
Te chiamă; tot conspiră se uiţi amorul chiar. 

Femeia Ens& "n astea nu-și află vindecare; 

Și când amoru-i vindeţi ea alt azil nu are 
De cât amorul cră-și ca se se perdă €r. 

(Bis) (Ler.) 

Te du, lucios și mândru, frumos de fericire 

“ Prietini, curtezane, ţi-or vinde-a lor iubire 

Câci astă-di tot se vinde, se vind și patrii chiar. 
Femeia €nsă 'n astea nu-și află vindecare 

Și când amoru-i vindeți ea alt azil nu are 
De cât-amorul €ră-şi ca se se perdă cr. 

(Ter.) 

 



  

LA UĂ DI ÎNORATĂ. - (1847) 

Insenineză, Dâmne! e grea uă di norâsă 
Câci ânimile nâstre se "nchid Și nu iubim! 
Cu nori când este cerul nor fruntea "ţi luminâsă 
Par cam vedea-o tristă și Dâmne! ... ne 'ngrozim | 

Dar! norul e urgie; câci sufletul lumină, 
Lumină 'n tâte cere; și când s'au încercat 
Tirani n el se stingă scânteia-ți cea divină, 
Cu întuneric mare pămentu-ai. spăimintat, 

Dar! patra-deci de dile fu fruntea-ți inorată 
Când lumea ta iubită cădu "n pecatul grei; 
Și când prin bunătate-ți ea: fu ?n sfirșit ertată 
Inseninând'uă iarăși zimbiși prin curcubeu, 

Vai, norul e urgie! căci când cădem în vină 
Senina sfântă frunte a mamei se 'nora; 
Și când vedea de tine că inima-mi e plină 
Ca sorele ți atuncea și ochit lumina.
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O! cât eram ferice, măicuțţă cu iubire, 

“Când cu senină frunte cu drag m& mângăiai 

In inimă'mi iubirea cresceai cu uă zimbire, 

Și cu uă vorbă dulce credința'mi întăreai. — 

Și tu luceai senină iubită Românie 

Când Cristul sfânta cruce prin tine o 'nălţa. 
Cu cugete senine în noi era frăţie 
De ori-ce ri și armii Românul triumfa. 

Ol! senineză Dâmne! e grea uă .di norâsă 

Câci ânimile nâstre se 'nchid și nu iubim! 

Mai dâ-ne curcubeul şuă di mai luminosă 
Câci lungă ți e urgia și Dâmne..... . ne 'ngrozim! 

 



numal și n'o mal puturăm găsi. 

  

INFLUINȚA ȚIGARETEI ASUPRA MEA 

Imitaţiune 

1547, August 1, 

Dedicată D-lui major IOn Vozinescu II-lea 

Când ostenit de lume credința'mi șovăiesce 
Și la filosofie alerg se "mi-o 'ntărese 
Ic6ne roditâre ţigara 'mi înlesnesce 
Și “n nori ce p'alți 'necă et Viața o găsesc. 

Când mintea mea voi6să, improvizații cere, 
ȘI 'n cântece ușdre va lecţiuni se dea, 
luţela ţigaretei o 'nalţă, 3 dă putere 

Şi n câte-va minute e cânt „Plapăma mea“:) 

Eleno! n6ptea focui ca ochiți îmi lucesce; 
„Pe taliai cu mâna "mi, pe gurai buza mea 

1) Ua poesie a autorului care, oprită de censură, a circulat manuscriptă
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Cu sete îi sorb viața; şi când se mistuesce 
In arderea iubirii, . . . nvadârme-atunci și ea. 

Așa ţigara numai e scumpa mea soție, 
Ea numai se topesce spre a mE mulțumi 
Și când mE& 'nghiaţă lumea și 'mi ia din poesie 

Căldura m& 'nviază, și 'ncep iar a simţi. 

Când sorb din ţigaretă tutunul de Havana 
Şi undele“ albastre în prejma mea rotesc, 
In jocuri 'amorâse văd șârpii din Savana 

Și lumea nouă totă cu stepelei zăresc. 

Levantul cu puterea ușor îmi desemncză 
Pe Mihail, pe Farcaș, cu Crucea biruind; 

Creștin Românul este și vrea în el se credă, 

Pe ziduri otomane,!) văd stegui fâlfâind; 

Și "mcet, încet slăbesce și 'ntr'uă subțire c&ță 
Ved mârtea că cu giulgiui vrea tot a înveli, 

Și Crucea sus pe turnuri cerșând uă di de viață 
Se lasă ca de venturi încai a se clăti 

. . N N Și 2 ; A! ţigaretă dragă, aș vrea, deca se pote, 
Ca patimile mele în focu'ți se topesc, 

Și se aţint uă clipă iluziile tâte 
Ce-al tău vapor crează și iar se risipesc. —- 

1) Zidurile Andrianopolel,
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Dar vai, duidsă sârtă! ca undeleți ușre 
A fericirii visuri ai cursul efemer; 
Uă jumătate cade și 'n pulbere jos mâre 
lar cea laltă se 'nalță, se duce sus în cer! 

 



Din Calendarul publicat supt censură pentru începutul anulu 1848. 

+ 

Un bilion de dâruit pentru anul noii 

Intr'una. din seri, fiind fârte strimtorat de bani, 

câci eram stăpânit de doriri forte mari, 'mi am tăcut 

socotela de câţi bani aș avea trebuință, potrivit do- 
rinţelor ce voiam se 'mi împlinesc, se le cumpăr cum 

am dice; și am vădut că 'mi trebuesce tocmai un 

bilion — mai mult se pâte dar mai puţin nu pociii se 
“las nici uă lăscae. | 

In acâstă agonie fiind mintea mea ostenită, și os- 

ten€la aducend somnul, și somnul aducând visuri, 

și visul urmarea dorinței mele; se făcea că ei mă 
închinasem cu multă căldură şi cerusem lui Dum- 

nedeii un bilion — câci și bani când ne trebuesc 

pentru ori-ce întrebuințare, chiar de a cumpăra un. 

rob s&ă a corumpe uă copilă ş: c. |. noi tot de la 

Dumnedei îi cerem;—și se făcea că se înorâ d'uă-dată 
și fulgeră forte, și norul apoi se cobori pe păment 
şi stătu lângă fercstra mea, și se -deschise uşa noru- 

lui, — câci am uitat mi se pare se ve spuiii, că no- 

rul avea forma unei carete; şi eşi un ânger din no-
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rul caretă, un ânger urât, un ânger bancher — pen 
tru că trebue se sciți, d-vâstră, că bancherii Și mare 
parte din funcţionarii publici chiar și când se urcă în 
trepta de ângeri sunt urâţi fGrte; — și veni la mine 
ângerul bancher și 'mi dise: căldurâsa ta cerere se 
urcă pînă la ceruri; lacrimile tele se prefăcură în nor, 
suspinele tele în fulger, din care se făcură cai ȘI ca- 
reta mea cu care veniti se “ți dai bilionul — scâlă 
dar —- numerăl șal tăi va fi. 

Ori-ce om înțelept pâte prevedea că am primit cu 
mare bucurie propunerea, și că îndată mam pus pe 
lucru — dar vai! puţin mai pe urmă am vEdut — câcă 
noi, nenorocirile tocmai la urmă le vedem — am ve- 
ut, dic, că este mult mai greii după cât se pare a 
numera un bilion. | 

Ce este un bilion? răspunsul este fârte simplu, de 
uă mie de ori câte un milion: acesta se scrie întruă 
clipă şi se pronunță asemenea; nici un om ns nu 
este în stare se | numere. Poţi număra 160 sci 170 
într'un minut, Se ne închipuim însă că o se poţi merge 
chiar pînă la 200; şi atunci întruă oră vei avea 
12,000; într'uă di 288,000; şi întrun an sâii . 363 
dile (câci la fie-ce patru ani, cum am dice în anul a- 
cesta bisect îţi rămâne uă di de odină) vei avea. 
105,120,000. Se ne închipuim acum, — câci cu închi- 
puirile mai trăim — că Adam la începutul vieței scle 
a avut în acel paradis, alăturea cu arburele cu pricina, 
âncă unul cu un bilion, și că el, adică moș Adam, 
se dicem că sar fi apucat se *] numere, și că în loc 
se stea de vorbă cu soția lui, scii.se s'apuce de mâncat 
la mere, precum se dice, el a numărat mere Și tot 
a numărat de atunci și pină în diulița de astădi; și
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așa fiind, potrivit vîrstei presupuse pămîntului el tot 
nu ar fi isbutit se numere alurisitul de bilion. Pentru 
că de a | număra trebuesc 9,512 ani, 34 de dile, 3 
ore, și 2 minute, potrivit regulei de mai sus. Se mai 
dicem că nenorocitul numărător din 24 ore "șa o- 
prit pentru odină, somn, măncare, ş. c. |. 12 numai 
— sc cu alte cuvinte că a lucrat 12 ore pe di — 
lucru de necredut pentru un Român, dar care cu tâte 
acestea se întâmplă la uă mare parte din &menii a- 

"ceia ce se numesc Voltaire, Lafitte, Michelet și la ori 
care om cu minte — atunci “i ar trebui 19,024 de ani, 
69 dile, ro ore, și 40 de minute. 

Astfel am păţito, domnii mei; și vădend că merge 
lucrul ast-fel, 'mi am dis că negreșit deca omului nu 
i Sa dat a putea număra un bilion; prin urmare nici 
nu ii pâte fi folositor; —.și iarăși prin urmare — câci 
tâte lucrurile lumii nu sunt de cât urmarea urmârii 
şa urmărilor, —- dorințele mele de un lucru nefolosi- 
tor fiind numai nisce friguri ale trupului (de 'mi dați 
voie se mă esprim așa) vor trece lesne și atunci voii 
sci se fit fericit cu ceia ce am şi cu ceia ce pot 
avea; şi îndată ce am dis așa am și credut..și cre- 
dend se și împlini, câci eă sunt creștin, și Cristul "mi 
a dis că cu credința voiă strămuta. munții; — se îm- 
plini, dic, câci fără părere de r&i am pofiit pe dom- 
nul bancher se se întârcă a casă la dumnelui și se 
mE lase în pace cu sărăcia mea. 

Ensă, pentru că vorbim între noi, pot se ve spun 
la ureche că sunt minute în care tot doresc bilionul 
acela; mai vârtos când mă uit la frații mei, la ţera 
mea şi ved. .. . de prisos se ve mai spun ce ved 
fiind că le vedeţi şi dumnevâstră; dar ce se ve fac
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deca bancherul nu voiesce se mi] dea nenumărat 
nici în altă monedă mai mare. Cine dar nu se 
mulțumesce pe ceea ce pote dobândi cu sudorea 
frunții s€le și doresce bilionul, și se bizue a 7] număra, 
se poltescă la mine și ei îi voii da uă poliţă câtre 
mai sus disul bancher a primi bilionul 'ce îl dăruesc 
pentru anul nuoi.



Câte-va cuvinte asupra Canţonetei. :) 

(Chanson) 

La începutul calendarului acestuia dăruirăm un bi- 
lion cititorilor noștri, şi voim se 7: sfirșim cântându-le 
un cântec. Noi credem că ne purtarăm 'cu mărinimie, 
de şi sunt mulți, prea mulţi ce o se dică că bilio- 
nul nostru a fost pe hârtie numai, şi că cântecul este 
urât: calomnii născocite de gelosie ca se ne dărapene 
gloria; pentru că noi de când ne învertim prin lume, 
vEdurăm că cele mai. multe daruri și făgădueli, de 

care Gmenii și naţiunille r&maseră fârte mulțumite, fură 

pe hârtie numai, şi audirăm canțonete căntate, mult 

mai proste de cât acestea: dar lumea merge după 

proverbul „mâna ce n'o poţi muşca săruto“ și al- 

tul: „unde este aţa slabă acolo se rupe, și prin ur- 
mare altora le înalță statue şi nuoă ne mușcă mâna 
și ne rupe aţa. | 

Cu t6te-acestea noi vom cânta, pentru câ acum 

numai s&racul și poporul cântă. Pricina.nu o putem 

, 

1) Acest mic articol a fost ma! pe jumătate ciuntit de censură.
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sci; pote că sărăcia te face maj simțitor, câci vădu- 
răm adesea că la ori-ce neajuns, la ori-ce trebuință, 
chiar și pecuniară, acela ce compătimesce și te ajută 
este iar săracul. Pâte că focul suferințelor ascute sim- 
ţurile, curăță inima de patimi, o nobileză și . face pe 
om mai apt a simți ' frumosul și sublimul; și pentru 
că cela ce suferă mai mult este poporul, de aceea 
el este mai simţitor, el este poet, şi de el numai am 
putea .dice că se nasce, suferă, cântă și more. Pâte 
că cântecul este un suspin al sufletului și Dumnedeii 
— — — dar sunt multe pâte de dis, dintre care mai 
este și unul că pâte-ar fi mai bine se ne oprim aci. 

Canţoneta dar avu şi ea timpii iei de glorie, pe 
când Menesri şi Truveri deschideu porţile cele mari 
şi grele ale castelelor cu un singur cântec, și Caste- 
lana le plătea cu un suris dulce; nu rideţi domnilor! 
un suris de Castelană, și mai vârtos de uă Castelană 
frumâsă,: pentru uă inimă de poet este uă plată mult 
mai mare de cât gratificări și ranguri pe care mulţi le 
cerşesc tăvălindu-se în țărână -- Castelana dar le surt- 
dea și Castelanul, pentru că bărbaţii sunt mai prozaici, 
după un bun ospăț le da une ori Şi câte un cal; și 
ast-lel Canţoneta ce venise pe jos, pleca călare. Ce 
timpuri și ce Canţonete. 
De la tiubadurii de atunci și pînă la Canţoniarii de 

astădi mult timp și timp greii trecu. De la Abeliard, 
care precum se dice, făcea canțonete latinesci Eloi- 
sei scle, şi pînă la nemuritorul Beranje, mulţi poeţi 
trecură pe păment ca nisce câlători a cârora misiune 
a fost se mai înveselescă puțin acestă lume bătrână, 

+ care, nu putem sci sii spune de ce, cam are un tel 
de aplecare spre întristare. Abeliard dar dârme în
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morment lângă Eloisa sea; și Thibauld, comite 'de 
Șampania, Jade, Colle, Favart, Boufus, Armand, 
Goufl€, Cărlova și Râmnicenu 1) dorm — — — — nu 
— €i nu dorm; ei sunt deştepţi sus în ceruri, câci 
Canţoneta este fiică a cerului și acolo copii nu fac 
anticameră, la părinții lor. | 

Enric al IV făcea și el Canţonete şi voia ca popo- 
rul se le cânte puind găinușa în Slă; dar bunul Enric 
muri, şi poporul adăstând un stăpânitor poet, așteptă 
a veni și găinușa în slaba lui fertură; dar așteptând 
cântă, şi tot e bine, câci Dumnedei o se audă în 
sfirșit cântecul! lui, - 

Nu scim cum e făcută ea de Dumnedeiă, dar scim 
că dintre tâte naţiunile Franţa face cea mai mare 
consumațiune: de canțonete; Italianul mat mult gun- - 
gună de cât cântă; Spaniolul cântă cu madolina; A- 
lemanul nu cunâsce de cât balada sa de Burger, 
»morţii merg iute“ care este prea frumâsă, deca vreți, 
dar forte tristă; Austria şi Prusia cântă forte puţin; 
Elveţia şi Rusia... prea e zăpadă mare și Canţoneta 
more de frig; Englezul are splinul (spleen). Romănia 
numai şi Polonia mai cântă, de şi felurite nenorociri 
şi stavili se încercară se le înece glasul. | 

O! căntați Români, căntați! câci adesea un cântec 
este destul sc facă pe un om nemuritor Şi uă naţiune 
fericită; — adesea un cântec a fost mat tare de cât 

-armii întregi! — căntați dar, și precum cântecul rân-. 
dunelii anunță -primăvera, tot ast-fel și cântecile n6s- 
tre se ne anunțe. primăvera unui viitor mai fericit, 

  

1) Un poet român care avea mare viitor și care peri necunoscut, murind 
prea tânăr şi pergându-se tâte produsele scle netipărite, 

EEE Or
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