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Ca unui bun şi statornic amic, cu care am 
Pefrecut o mare parte a viefei mele ; CL care 
am vasatat, — juni amendoi şi plini ale ilusti 
Zentru viitorul ferei noastre, — monăstivile 
de dincolo de Ol, acele multe suvenire ale 
mărirei trecute şi ale decadenfei actuale a 
României, ce mi-ati inspirat Poeszzie eroice 
cuprinse în cartea mea, — îţi dedicii această 
carte, ca dovadă de amicia şi stima ce-ţi păs- 
frezil, — amicte pentru amicia ce mi-ai arătat 
Zot-deauna, şi stimă pentru necontestatele tale 
merite şi capacități. 

(Ehfiunea din 1303),



AMINTIRI 

despre 

GRIGORIE ALRXANDRESCU 
de 

ION GHICA 

De câte ori am venit în Londra, una din 
întâiele mele visite a fost pentru Museul Br 
tanic, acel palat în care se află adunate manu- 
scriptele cele mai preţioase ale lumii invățate 
Şi minunile artei antice, unde se desfăşura ca 
într'o panoramă istoria geniului omenesc. 

Intr'una din dile, pe când eram cu familia 
mea în sala în care sunt expuse, pe piedes- 
tale şi pe păreţi, vestitele marmure Elgin, 
Şi stam admirând frumâsele metope dintre 
triglifele frisei exterioare ale Partenonului, pe 
cari sunt representate în 7ozde Gosse luptele
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Zeilor cu Centaurii, aud pe cine-va că ne 

dice: 

«Nu vE mai uitaţi la miserabilele astea de 
«pietre!» 

ME întorc să văd cine mă apostrofeză, și 

daui cu ochii de Lordul Ald...., un vechii 

amic, care îşi urmează vorba înainte în mo- 

dul următor: 

« Vedi, pietrele astea, cu rapsodiile lui 

« Homer, cu tragediile lui Sofocle, ale lui Eu- 
« ripid şi cu scrierile lui Platon, ale lui Aris- 

«totel și Herodot, ai fost causa că puterile 

« Europei nu aă lăsat pe Turci la 1821 să 
« strivească pe Greci. Astea au făcut pe By- 
«ron cu tinerimea din Cambridge, din Ox- 
«ford şi din toate universităţile Europei să 
«alerge în ajutorul Grecilor, să exalte 'opi- 
«niunea până a sili să ardă flota turcească 
«la Navarin şi să proclame independenţa 
« Moreei ». 

Avea dreptate nobilul Lord. Aşa e arta 
şi literatura! Oameni de acum trei mii de ani 
au luptat pentru liberarea Greciei alaturi cu 
cei mai eroici palicari ai Agoanei.
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€ es .„ . Şi daca so întîmpla 

« Cu vreme România s'ardice fruntea sa, 

« Pe-a Dimboviţei vale oștiri de s'or ivi, 

< Al luptelorii cumplite părtași ei vor mat fi.» 

Alexandrescu 

(Trecutul la Mănăstirea Delului) 

In secolul în care trăim, când tâte sej m&- 
soară cu bulgări de aur, o pânză a lui Ra- 
fael s'a plătit mai dilele trecute 75,000 de 
livre st., apr6pe dou& milioane de franci (450 
oca de aur). Apoi întreb: cum ar putea să 
peară o naţiune care a produs ast-fel de 
oameni, care a dat nascere lui Dante, lui 

Michel Angelo, Tasso şi Petrarca? şi cine 
ar putea vre-odată să-i tăgăduească raţiunea 
şi dreptul de a fi? Potcoava Ungurului şi a 
Croatului a putut s'o calce, dar n'a putut s'o 
nimicească, nici s'o oprească de a se ridica. 

Naţiunile trăesc şi se glorifică prin oamenii 
ce au produs şi prin lucrările lor geniale. 
Vai de popoarele acelea cari nu ai pro- 
feţi! Fie ele cât de mari, cât de puternice; 
numere suflările cu sutele de milioane, cuce- 

rească lumea întreagă, ele sunt condemnate 

peirei şi uitării. Urmele biruitorilor se por 

şterge, dar ale lui Moliere, Racine, Hugo,
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Cuvier şi Lamartine nici-odată. Cât de mari 
şi de puternici fie un Moltke, un Bismarck, 
gloria lor este trecătoare, pe când a lui 
Goethe, Humboldt şa lui Beethoven va r&- 
mâne eternă. 

Mai an capitala nâstră era în picioare ; 
alergau toţi în toate părţile, da om peste 
om. Oştirea pe jos și călare, înşirată pe 
strade, cu arma la pămint şi cu stegurile 
în zăbranic negru, musici la tâte r&spântiile, 
clopotele mari şi mici sunau la o sută de 
biserici, de luaă audul; urla oraşul de vuet 
şi tunul se audia în depărtare, trăgând a 
jale. Corpurile constituite toate, unul după 
altul, cu preşedinţii în frunte, facultăţile şi 
şcoalele cu profesorii lor, corporaţiile cu ba- 
niere, urma în cadență. Lumea alerga pe 
capete să vagă carele încărcate cu sute de 
coroane de lauri şi de flori, urmate de dricul 
poleit, care ducea la ultima locuinţă pe un 
bărbat de stat, fost de dece ori ministru, 
acoperit de sus până jos cu cruci, stele şi 
cordoane. 

Acum nu de mult tot pe aceeaşi cale
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şi tot către acel locaş, mergea în tăcere Şi 
nebăgat în sâmă, fără steaguri, fără tobe 
şi fără surle, dricul modest în care erai 
remăşiţele pămintesci ale poetului Alexan- 
drescu. Tăcutul şi puţin numerosul acest 
cortegii făcea contrast cu acea măreaţă şi 
sgomotoasă petrecere a fostului ministru. Mi- 
am dis că pentru marele poet era momentul 
când r&săria dioa din care începea a trăi 
etern în inima şi în memoria Românilor. 

cu. Mulţi Gmeni mari şi buni 

< Lumii folositori, aii trecut de nebuni; 

« Aii fostii persecutați 

« În vremea ce-ai trăitii 

« Şi f6rie lăudați 

« După ce ai muritii». 

Alezandrescu 

(Răspunsul Cometei din 1858). 

Mi-aduc aminte din copilărie, când das- 
călul Vaillant, venit de curând în țeră, cam 
pe la anul 1831, deschise o clasă de limba 
francesă într'o odăiță în Sfintul Sava. Adu- 
nase câţi-va băeţi, dintr'acei cari mai aveati 
ceva cunoscințe de acea limbă, căpătate pe 
ici pe colea de pe la dascălii Luigi, Coulin,
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Janeloni şi Vanzand. Clasa se compunea, 

după cât m'ajută memoria, de: 

Costache C. Bălăceanu, 

Nae Il. Budişteanu, 

lon D. Ghica, 

Grigorie Sc. Grădişteanu, 

Scarlat N. Filipescu, 

Costache A. Rosetti. 

Vaillant ne dicta din: «Grandeur et de- 

cadence des Romains» de Montesquieu ; fă- 

ceam versiuni în prosă din «la Henriade» 

a lui Voltaire, şi ne da de înv&țami pe din 

afară Satire şi Epistole d'ale lui Boileau.. 
Noi ceşti şase ne credeam mai tari în 

limba franceză decât toţi băeţii din Bucu: 
resci, ba unul din noi făcea şi versuri. Deşi 
îi spuneam că erai cam din topor lucrate, 

el tot stăruia să ne împuie urechile citindu- 
ne odele şi satirele sale. Cele românesci 
începeai mai tot-dauna ă la Paris Momu- 
leanu cu: 

«O, ce ciudă, cât mă mir 

<D'al cutărut (sati cutărei) haractir. 

Rosetache era mai modest, ne înveselea
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cu spirituoasele cuplete ce adăoga pe toată 

dioa la cântecele de modă. 

In primăvară Vaillant mai recrutase un 
elev. Se ivise pe banca din fund, lângă 

părete, un tin&r — parcă-l vEd! — înfăşurat 

într'un surtuc cafeniu, oacheş, foarte oacheş, 

părul negru, sprâncenele groase îmbinate, 
ochii căprii şi scânteitori: musteaţa îi mijia 
pe buză. Nu sciii, mica deosebire de vârstă 

sau superioritatea ce credea că aveam noi 
în limba ce venea să înveţe şi el, îl făcea 
să se ţie arasna. La sfârşitul clasei, noi 

eşam grămadă şi sgomotoşi, pe când el se 

strecura binişor şi îşi lua drumul singur 

spre casă. Acesta era tîn&rul Grigorie Ale- 

xandrescit. 

Odată Vaillant, după ce ne iea d'arendul 

să-i recităm epistola lui Boileau către Moliere: 

« Rare et fameux esprit dont la fertile veine 

< Ignore en €crivant le travail et la peine.... 

şi cei vechi ne încurcăm toţi, unul după 

altul, care la versul dintâiă care dela cel 

de al doilea, fără ca unul măcar s'o putem 

scâte la capătâiă, se îndrepteză către noul 

venit, dicendu-i:
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« Voyons, Monsieur Grâgoire, pouvez-vouz 

me debiter cela? Allons. du courage!» 

Tînărul se roşasce, clipesce de două trei 

ori din ochi, începe a recita şi o duce până 

la sfârşit, fără cea mai mică esitaţiune, fâră 

ingânare şi fără o singură greșala, indicând 

cu precisiune punctuaţiunea şi trecând peste 

rimă fără a o căuta. Cei-alalţi ne uitami 
unul la altul, exprimând mirare, admiraţiune 

sai gelosie. Nici odată până atunci nu au- 
disem o dicţiune mai corectă şi mai plăcută; 

deşi citisem şi recitasem de o sută de ori 

acea epistolă, dar pot dice că numai atunci 

i-am înţeles spiritul şi eleganța. 
La eşirea din clasă mam simţit atras 

către acel tînăr, mam apropiat de dânsul, 

şi fiind că mergeam tot pe o cale, ne-am 

luat la vorbă pe drum. Mi-a recitat cu en- 

tușiasm scene întregi din Andromaca şi din 
Phed:a de Racine. La întrebarea mea, dacă 

n'a cercat să scrie românesce, mi-a respuns 

recitându-mi Adzo la Târgoviște: 

< Culcat p'aste ruine sub care adâncită 

<E gloria străbună şi umbra de eroi...
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Dintr'acea di am fost amici, şi iubirea 

n6stră unul pentru altul nu sa desminţit 

nici odată. 

Eă şedeam pe Podul Caliţii (Calea Cra- 
iovei), Alexandrescu locuea într'un becii 

sub scară la Mitropolie, la unchiul s&ă, pă- 

rintele leremia. Eram vecini şi ne vedeam 

în tâte dilele; pregăteam lecţiile nâstre îm- 

preună. 

lancu Văcărescu, venit dela moşie dela 

Moţoeni, trăsese în gasdă la tată-mei, şi, 

intrând odată în camera mea, ne găsesce, 

pe Alexandrescu şi pe mine, înveţându-ne 

lecţia ; ei, cu Boileau în mână, ascultam 

cum camaradul mei dicea pe din afară 

ZArt pottigue. Văcărescu, în mirare de mo- 

dul cum acel tînăr recita vessurile, a pe- 

trecut tâtă sera cu noi. Alexandrescu, care 

avea o memorie estraordinară, i-a recitat 

tâte possiile ce publicase întro mică bro- 

Şurică : 

Crasorniculii îndreptatii. 

Oda la Stema Ţării. 

Primăvara Amorului, etc.



Văcărescu încântat la luat în braţe şi 

a sărutat, dicându-i: «Băete, tu o să fi 

un poet mare». Alexandrescu mi-a spus de 

"multe ori că acea scră a fost una din cele 

mai fericite ale vieţei sale. A face cunoscinţa 

lui Văcărescu fusese visul copilăriei lui. 
A doua scră, adunare numerâsă în salo- 

nul tatălui meu. Între mosafiri se găseau: 

Văcărescu, Efrosin Poteca, Eliad, Popa Gri- 

gorie, fraţii Câmpineni şi alţi doi, trei, rude 

și amici. Alexandrescu a recitat scene în- 

tregi din Sofocle și Euripid în limba elenă; 
sciea pe Anacreon din scârţă până în scârţă. 

Anacreon era poetul favorit al Văcăres- 

cului, care adesea lua versul din gura lui 

Alexandrescu, până ajungea la câte o strofă 

care îi scăpa din memorie, de unde apoi 

urma iar Alexandrescu înainte; şi serata sa 
încheiat, după cum se obicinuia pe atunci, 

in sofragerie cu un curcan fript admirat 

de întrega adunare, blagoslovit de părintele 

Grigorie Poenăreanu şi salutat de tîn&rul 

poet cu fabula sa, care se termină cu: 

 



  

< Prinţule, în loc de plată, 

< Ași pofti câţi-va curcani», 

(Vulpoiul predicator). 

De atunci vedeam pe Alexandrescu mai 
rar; îl luase Eliad acasă la diînsul în maha- 

laoa Dudescului. ” 
In ajunul sfântului loan, a venit de mi-a 

adus un plic mare pecetluit, rugându-mE 

să-l pun, fară să scie nimeni, în aşternutul 

Văcărescului sub căpătâi. Acel plic conţi- 

nea oda: 

<'Tu care-ai fost din pruncie al muselor favorit 

«Şi ca strămoșescă-avere geniul Vai moștenit, 

< Cântător ali primăverei..... 

Mai târdiu s'a mutati la Maiorul Câmpi- 

neanu, unde se aduna qi şi n6pte Manolache 

Băleanu, Grigorie Cantacuzino, lancu Ruset, 

Aristia, Costache Bălăcescu, ofiţeri români 

dintr'un regiment cu Câmpineanu, Căpitanii 

Golesci Ştefan şi Nicolae, Căpitanii Creţu- 

lesci Costache şi Scarlat, Căpitanul Teo- 

logu, Căpitanul Voinescu II, sub-locotenen- 

tul Rusetache, şi mai mulţi tineri de pe 

atunci, cari petreceaă citind istorii militare: 

Campaniile lui Napoleon, memoriile lui Fre- 

.
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deric-cel-mare, şi scrieri de ale poeţilor în 

renume: Lamartine, Hugo, Beranger, etc. 

Alexandrescu înveselea auditorul cu câte o 

elegie, o satiră, sati o fabulă. 

“Acolo s'a format Societatea filarmonică, 

pentru care Eliad a tradus pe Mahomet 
al lui Voltaire, Aristia pe Saul din Alfieri, 
Alexandrescu pe Alzira, tragedii cu cari sa 

inaugurat scena română. Atunci s'au tradus 

mai multe din comediile lui Moliere, dintre 

cari Amfitrion a avut un mare succes pe 

scenă. Înterpreţii acestor opere aii fost: 
D-nii Andronescu, 

Curie, 

Iamandi, 

Mihăileanu, 

Caragiali, 

Lascarescu, 

D-nele Caliopi, 

Raliţa Mihăileanu, 

Efrosina Vlastă (Efrosina Popescu). 

Contactul cu tinerii ofiţeri a făcut pe Ale- 
xandrescu să dorâscă a deveni camaradul lor 
de arme. Recomandat spătarului ca bun scri- 
itor, el a fost admis în mica nâstră armată 
de atunci ca ciunker» ataşat la «Djurstvă » ; 

. „7 
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până când într'o di şeful săi, dându-i să co- 

pieze o prețioasă «<otnoşenie», prosă pe care 

autorul ei se aştepta s'o vagă trecută la ne- 
murire în litere gotice cu flori, s'a speriat 
de icoana noului iunker şi l'a trimis la graniţă 
la Focşani, să studieze sciinţa caligrafică, 
dându-i importanta misiune de-a întreba de 
pașaport pe toţi câţi voiau să treacă şanţul, 

care despărţea partea oraşului moldovenesc 
de cea muntenească, şi să taie la răboj oile 

cari veneau dintr'un mal în cel-alalt al Mil- 
covului. Neputendu-se împăca cu acestă slujbă, 

de şi fusese înălțat la rangul de sub-locote- 
nent, Alexandrescu şi-a. dat demisiunea, ca să 

se potă consacra cu totul literelor. 

lată cum descria poetul punctul de pază 
ce i se încredinţase: 

< Spre apus curge o apă între două țări hotar: 

« Fraţi a căror neunire aii avut sfârşit amar; 

«Pe o margine e zimbrul, iar pe alta un vultur, 

< Care nici nu mai visează la al Tibrului murmur, 

« Care sub o nouă formă și numire ce-a luat 

« Ca mulţi, cântecul, purtarea și năravul şi-a schimbat». 

(Epistola către D. |. A.) 

P'atunci ei eram la Paris şi tată-mei, care 
avea o mare afecţiune pentru Alexandrescu, 

975338. 
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îl luase acasă la dânsul, unde a şedut maj: 
mulţi ani într'o cameră din casa, care se 
afla unde este acum otelul Brofft, peste 
drum de Teatru. Intr'acea cameră a scris | 
cele mai multe din meditații: Zzpicizea,. Mal | 
fumarea dedicată fetiţei Voinescului II (acum 
contesa de Rochemonteux), Viașa câmpenească | 
dedicată lui Grigorie Cantacuzino, proprieta- 
rul moşiei Floresci, unde a petrecut o vară; | 
Epistola către Voltaire şi altele ; acolo a scris: 
Anul 1870: 

«Si stăpânim durerea care pe om supune 
< Să așteptăm în pace al soartei ajutor .,.. 

A scris Mogul nopții : 

“* .-. Frumoasa primăvară acuma se grăbesce 
<La caru-i să înhame pe zefirii uşori, 
« Păşasce și în urma-i verdeață se ivesce 
< Şi cerul se desbracă de viforoşii nori». 

Acolo a scris fabulele: Zoporul şi Pădurea, ; 
Cânele şi Căfeii, Poul şi Vafelul, Lupul mo-; 
ralast, Vulpea bberală, Lebăda şi futi Cor: 
dului etc. 

3 Când m'am întors în țeră, pe la anul 1841, 
„am găsit pe Alexandrescu tot la Djurstvă, . 
în mahalaoa Gorgani, unde îl lăsasem; dar | | 

aa Be 
n RE fe, 
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de astă dată nu ca iunker, nu ca copist, ci 
ca pensionar, sub chee şi cu pază de soldat 
cu puşcă la uşă. lată cum meritase el aceste 
onoruri. General-Consulul găsise în înalta-i 
Judecată că în fabula Zeăda şz puză Corbului, 
Vulpea viclenă sem&na aidoma cu guvernul 
ce representa, că puii Corbului erati nevino- 
vaţii de Români, şi Lebăda omul-care dă sfa- 
turi bune, şi ceruse pedeapsa cutezătorului 
autor. 

că dis... 

< Că lupik, urşii, leit, vorbesc de stăpânire, 
< Că lupul e cutare ce judecă, despoaie, 
« Şi ia după om pelea ca lupul dupe oaie, 

< Că lebăda e omul ce dă povăţuire 

| e Acelor care umblă pe calea de peire...» 

Alexandrescu 

(Epistola către Voinescu II). 

Aşa era p'atunci; o vorbă rea la palat, o 
simplă bănuială a consulului te ducea neju-. 
decat şi deadreptul la pușcărie satu cel puţin 
la vre-o mănăstire, fără a ţi se permite să 
vedi altă figură amică decât pe a păzitorului. 

Voind să vtd pe Alexandrescu la spă- 
tărie, unde era închis, mi-a, trebuit să alerg 
o s&ptămână, să me căciulesc pe la toate au-



până la Vornicul cel mare, până să dobân- 
desc o scris6re cu trei iscălituri, în puterea 
căreia un ofițer mi-a deschis uşa odăei pri- 
sonierului. Tin&rul ofiţer, care m'a întovărăşit, 
simpatisa, sunt Sigur, mai mult cu prisonierii, 
precum îi numea cu emfasă, decât cu acei 
cari ii dedese în pază. Când am eşit din ca- 
mera lui Alexandrescu, nu mai era nimeni 
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torităţile civile şi militare, de la dorobanţ 

prin curte; se întunecase şi plecase toţi am- 
ploiaţii;, tînărul ofițer mi-a propus să mă 

„ducă să văd şi pe Nicu Bălcescu, căci şi iun- 
kerul Bălcescu era închis acolo de mai multe 
luni, pentru că spusese unor sergenţi din re- 
gimentul s&ă, câ Mircea, Michaiii şi Ştefan, 
fusese nisce domni viteji; în anul de graţie 
1841 nu era iertat de a r&spândi asemenea 
vorbe. Tot atunci colonelul Câmpineanu, în- 
„Chis vre-o doi ani la Mărgineni, fusese trans- 
ferat în închisârea de la Plumbuita; Mano- 
lache Băleanu era surghiunit la Bolintin; 
Marin Serghiescu (naţionalu) la Ocna de sare 
la Telega, iar Bolliac mai norocit respira 
aer curat de munte, surghiunit la schitul Po- 
iana-Mărului, unde un cucernic călugăr rus
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îi cetea în tâte dimineţile molitvele Sfântului 
Vasile. | 

Poliţia, după ce și-a satisfăcut pe deplin 
curiositatea, citind trei luni, di şi nâpte hâr- 

tiile şi cărticelele lui Alexandrescu, a declarat 

tată-meiă, dându-i cheea odăei, că nu mai 

pune peceţi pe uşă, şi că avea ordin să li- 

bereze pe prisonier. 
A doua di m'am dus de l'am luat de la 

închisoare, să-l aduc acasă, dar a stăruit să 

se mute ia otelul Conduri, unde a închiriat 

o odae. Insă după vre-o trei sai patru luni, 
plecând eu Ja lași, s'a mutat iar la tată-mei, 

unde a şedut până la 1844. 

Când m'am dus de lam vă&dut la închi- 

soare, avea un vraf.de hârtii pe masă, pline 
de ştersături şi de cruci, în tâte părţile. Când 

scria avea mania de se citea şi tot ştergea 

şi îndrepta ; dobândise patima asta, citind 

adesea versul lui Boileau : 

« Si jâcris quatre mots, Jen effacerai trois», 

Acel vraf de hârtii era traducţiunea Me- 

ropei, cu care se ocupase în închisoare, ca 

să-i treacă de urit. Ce s'a fi făcut acea tra- 

ducere ?
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In vara anului 1842, profitând de vacan- 
ţele Academiei din laşi, venisem în Bucu- 
resci. Unul din concesionarii ocnelor de sare, 
reposatul Oteteleşanu, care pe atunci îmi era 
cam rudă, ne învită pe Alexandrescu şi pe 
mine să-l întovărăşim la Baia de Aramă. Se 
propunea companiei să cumpere acea moşie, 
pentru esploatarea metalului : ocasiunea era 
favorabilă; puteam fără mare cheltuială să 
ne satisfacem o dorintă veche ce aveam, de 

a visita mănăstirile de peste Olt. Intr'acea 
călătorie am mers din mănăstire în manăs- 
tire şi din schit în schit de la Cozia până la 
Tismana; ne-am coborit la Turnu-Severin şi 
apoi ne-am întors, urmând obărşia munţilor 
din stână în stână, călătorind când pe jos, 
când călare, din gura Bahnei în Dunăre 
până în valea Oltului, la Turnu Roşu. Ale- 
xandrescu a descris o parte din acea căl& 
torie într'un memorial. In pelerinagiul la Cozia 
a scris Umbra lui Miycea.: 

€- » Mircea, îmi răspunde dealul, Mircea, Oltul repetează ; < Acest sunet, acest nume va 
<Unul altuia în spune, 
<Ş'ale ef Spumate und 

lurile îl primesc, 
Dunărea se 'nsciinţează, 

e către mare îl pornesc, 
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« Lumea e în așteptate . . . . turnurile cele nalte, 
< Ca fantome de mari secoli, pe eroii lor jelesc, 
« Şale valurilor mândre generaţii spumegate 
< Zidul vechii al mănăstirii în cadență îl isbesc », 

(Umbra lui Mircea la Cozia),. 

La Tismana a scris Răsăritul Junei, la 
Drăgăşani Mormzutele, şi mai multe alte 
poesii pline de cugetări măreţe ca aspiraţiu- 
nile sufletului săi, şi de tablouri descriptive, 
vesele şi înflorite ca frumoasele locuri ce vi- 
sita şi ca sburdările inimei sale. 

Lăudată fie memoria marelui poet, a cărui 

pană a sciut să învieze umbrele glorioase ale 
eroicului nostru trecut, şa împodobit vechile 
tradiţiuni legendare ale istoriei naţionale, îm- 
brăcându-le în strălucitele colori ale bogatei 
sale imaginaţiuni! | 

La anul 1842 Alexandrescu a fost numit 

împiegat la postelnicie, la masa jălbilor. Ser. 
viciul cu care îl însărcinase şeful săi, era 

de a ceti tâte petiţiunile adresate Domnului, 

de-a face pentru fie-care câte un estract şi 

de-a le adresa autorităţilor respective cu apos- 
tila domnească. Voda Bibescu, mulțumit de 

modul cum îşi îndeplinia datoria, a voit să-l 

aibă pe lângă dânsul, îl luă la Breaza, unde 
petrecea lunile de vară.
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Deşi în mare favâre la curtea lui Vodă 
Bibescu, dar nici intriga, nici linguşirea nu: 
s'a putut apropia vre-odată de dânsul. Vorbea 
tare fără a-şi ascunde gândurile şi credințele. 

Odată, aflându-m& cu unchiu-mei la Câm.- 
pina, m'am dus să-l văd la Breaza. Dâmna. 
Bibescu, aflând că eram în odae la Alexan- | 
drescu, a trimes de m'a poftit la masă. Prân- 
zul a fost vesel. Alexandrescu, bine dispus, 
a povestit o mulţime de istorioare țerănesci, 
în care vestitul Carcalechi, diaristul curții, 
Juca _rolui principal. Dâmna, care-l asculta Ş 
cu plăcere şi ridea mult la acele “povestiri, 
îi dice: «Să vii să mănânci în tâte dilele cu 
noi». Apoi, întorcându-se către Vodă cu un ton poruncitor : 

« Numesce-l poet al curții >. 
Alexandrescu, fără să aştepte care era să fie hotărîrea domnească, rEspunde : «Să mă- 

«Dânc, foarte bine, merge; dar să fii poet « de porunceală, ved, că Măria Ta n'ai cetit 
« 0 satiră ce am făcut acum vre-o căţi-va ani unui poet. de curte de atunci, pe care-l po- * Vâţuiam cu versurile . 
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<Ia-ţi nădragii de atlas 
< De-ţi fă steagul la Parnas», 

” «Apoi ce fac eu cu acele versuri, când 
voii îmbrăca nădragi de atlas». | 

Mai tărdii a fost numit director la depar- 
tamentul Credinței, pe când moşiile monăs- 
tirilor închinate și neînchinate se arenduiati 
cum da Domnul, post important şi ambiţionat 
de toţi acei cari căutat să facă averi mari. 
EI, care a ocupat atâţi ani, a eşit de acolo 
serac precum intrase. 

In anul 1853 se audea de răsboiă. Ale- 
xandrescu ca şi Nicu Bălcescu ai avut tot- 
"d'a-una credința că România numai prin arme 
se putea ridica la rangul ce i se cuvine. Era 
vorba ca o armată auxiliară francesă să vie 
să ocupe valea Dunării de jos, iar flota en- 
gleză să cuprindă Marea Negră ; se suna şi 
de venirea lui Magheru cu proscrişii Ro- 
mâni, şi tinerimea începuse a bate din pin- 
teni. Atunci Alexandrescu a scris: Cântecul 
soldatului. 

<« Pe câmpul României 

« Trompeta când răsună 

< La glasul datoriei 

< Oşlirea se adună ,.. .».
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Tot atunci a salutat pe Halcinski cu un 
lung adio în versuri. 

De ce n'a voit soarta să poată vedea şi el 
pe Români urcând ca vijelie printre gloanţe 
şi mitralie dealul Griviței, înfigend în creştet 
gloriosul lor steag, şi pe viteazul şi fiorosul 
Osman-Paşa închinând sabia lui unui tînăr 
colonel român! 

La 1859, după suirea lui Vodă-Cuza în 
scaunul domnesc a] Principatelor-Unite, Ale- 
xandrescu a ocupat postul de Ministru inte- 
rimar la Culte, Modestia, care-l caracterisa, 
nu i-a permis să primească a fi numit la acel 
interim ca titular. Mai în urmă, la 1860, a fost trimes la Focşani ca membru la comisia centrală. Acolo a fost lovit de o boală nemi- lostivă, care Pa ţinut aproape un sfert de secol mort între cei vii. 

De copil Alexandrescu cunoscea poeţii greci vechi şi moderni, la vârsta de şepte- spre-dece ani citise pe toţi clasicii francesi; ŞI scia pe dinafară tot ce era măreț şi fru- mos în literatură. 
Cine era şi de unde venise acel băiat în
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şcoala lui Vaillant, şi unde studiase el până 
atunci, în ce şcoală şi cu care dascăl? Studiase 
acolo unde aă studiat oamenii de felul lui, 
oamenii de genii : la şcoala inimei şi a spiri- 
tului, sub direcţiunea dorinţei şi a plăcerii 
de a sci şi de-a admira. Scii numai că în 
podul casei la Mitropolie stai aruncate vre-o 
mie de volume, clae peste grămadă, necla- 
sate, necatalogate. Acolo se închidea Ale- 
“xandrescu de citea. Multe ore plăcute am 
petrecut noi împreună, în mijlocul acelor in- 
folio, citind când vieţile oamenilor iluştri de 
Plutarch, când vieţile sfinţilor în Cazanie, 
când pe Tucidid sau pe Xenofon! 

Alexandrescu, fiul vistierului Mihaiă şi al 

Mariei Fusea soră cu Niculae Fusea, tatăl fos- 

tului deputat Costică Fusea, era născut în 
Târgovişte, la anul 1812, în patria Văcăres- 
cilor, a lui Eliad şi a lui Cârlova. Dina care 

a presidat la nascerea lui l'a înzestrat cu 

îmbelşugare cu o mare memorie şi cu darul 

armoniei. Şi-a petrecut anii copilăriei sale îm- 

preună cu poetul Cârlova şi cu Costache Bălă- 
cescu, înveţând să scrie românesce şi grecesce 

P'aici pe colea pe apucate. Poesiile lui se de-
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osebesc prin mari calităţi de stil, de cugetare 
şi de simţire, care-l pun între fruntaşii poesiei 
române. 

; 
Meditafiile aă un sbor înalt, care le ridică i 

alături cu acele ale lui Lamartine. i 
Satirele lui sunt înarmate cu împunsături ! 

de felul lui Boileau | 
Fabulele, cari formeză o parte însemnată .: 

şi originală din scrierile lui Alexandrescu, . 
multe, precum Zebăda şi Puri Corbului, Pă- 
durea şi Toporul, Vulpea liberală şi altele, 
le-ar fi sub-semnat însuşi La Fontaine. 

A dice de dânsul că a fost poet, şi poet 
de un talent superior, nu este destul. Ela 
fost un suflet mare şi nobil, o inimă curată 
şi generoasă, vesel şi glumeţ; îi plăcea so- 
cietatea aleasă, şi dacă câte odată căuta sin- 
Surătatea era mai mult cazo alinare la amă- 
răciunile vieţii, de aceea şi scrierile lui din- 
tr'acele momente respiră o stare de întristare 
melancolică a sufletului să. 

Era de școala aceea care consideră darul 
poesiei ca un deposit sacru, pe care omul inzestrat de sus este dator să-l păstreze curat, neatins de patimile şi slăbiciunile omenesci,
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aşa că el privea de sus în liniște senină 
splendoarea adevărului şi frumosului, care lu- 
minează binele şi lovesce viciul şi nemernicia ; 
în mândra şi majestoasa sa indignaţiune, con- 
deiul s&u stigmatisa înjosirea, cinismul şi lipsa 
de probitate, precum o vedem în unele din 
poesiile sale. | 

Viaţa lui a fost o viaţă de luptă şi de 
martir; a luptat pe faţă, cu curaj, la lumina 
mare, pentru libertate în contra despotismu- 
lui, pentru dreptate în contra abusului şi 
năpăstuirii, păstrând tot-d'a-una căldura și de- 
Votamentul tinereţei. A luptat fără altă am- 
biţiune decât aceea de a fi folositor ţării 
sale. Condeiul s&u original şi plin de spirit, 

l şi de graţie nu s'a inspirat decât de pulsa-: 
ţiunile mari ŞI patriotice ale sufletului s&i.. 

Generaţia veche a admirat cu iubire scrierile 
lui Alexandrescu, le-a avut ca un catechism 
de virtute şi de patriotism; şi mulţi poate 
că ai păşit pe calea cea dreaptă, de teamă 
să nu-şi recunoască abaterile în vre-o satiră 
sai în vre-o fabulă d'ale lui Alexandrescu. 
Tinerilor Români ai generaţiunii care se ri- 
dică le dic: Fiţi patrioţi: şi modeşti ca Ale-
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xandrescu, şi când voiţi să sciți cum se glo-; 

rifică faptele cele mari, citiţi Odele şi Ele- 
giile lui; când voiţi să sciți cum se ride de: 

ambiţioşii de rind şi cum se biciuesce viţiul, 

citiţi Satirele şi Fabulele lui Alexandrescu. 
Dotat de un talent mare, el şi-a iubit ţeara,; 

s'a respectat pe sine şi a lăsat în memoria 
noastră operele spiritului și ale inimei sale. 

Pe: 

  

     

   

 



CATE-VA CUVINTE IN LOC DE PREFAȚA 

— Pentru ce nu publici scrierile Dumi-tale? 
întrebaiă mai deunădi pe un bărbat de spirit 

şi de gust, care ţine ascunse în portofoliul 

scă mai multe manuscripte de poesii. 

— M'am speriat, îmi r&spunse, de când 
am vEdut atâţia poeţi... 

Negreşit, nici odată nu am avut mai multă 
îndestulare, nu dic de poesie, ci de versuri. 

De unde vine acesta? Poate în parte din gre- 
şita idee că arta poetului ar fi mai uşoară 
de cât a prosatorului — dupe cum socotim 
cei mai mulţi, atunci când intrăm in cariera 
literelor cu toată încrederea juneţei ; —poate 

însă asemenea dintr'o lege înaltă care va ca 
poeţii să fie cele d'intâi instrumente ale ge- 

niului popoarelor, când geniul acesta începe
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să se deştepte. In adever, armonia având o - atracţie naturală pentru cei mai mulţi oameni, i şi versurile frumoase întipărindu-se cu lesnire $ în memorie, toţi aceia cari la începutul ci- vilisaţiilor, simt sau cred a simţi în sufletul lor o scântee divină, aleg instrumentul acesta ca cel maj sigur, spre a-şi r&spândi ideile lor. De aceea poesia e cea mai antică artă a spiritului omenesc; de aceea legile popoa- relor celor antice erau scrise în versuri; de aceea în ierarchia literelor poesia are un loc aşa de înalt. Ea face cea mai mare parte a gloriei naţiilor ; 
cele mai înalte 
ajutorul ei, 

şi cele mai însemnate fapte, 
descoperiri, au trebuinţă de 

ca să poată trăi. Dar cu cât arta e mai frumoasă, atât este mai anevoe; cu cât sunt mai rari poeţii cari au lăsat numele lor la secoli, atât mai numeroşi aceia cari Sau pierdut în adâncul uitării. Faimosul Be- ranger, puternicul liric al timpilor moderni, 
poet popular cu aristocratice forme, şi unul din capetele cele mai resonabile ale Franciei, dice că multe din cântecele sale cele mici lau costat dou& Şi trei septămâni de lucru; mărturisire ce dovedesce câtă străşnicie trebue 
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să aducă un autor la compunerea scrierilor 
sale ; căci arta este așa de întinsă Şi va- 
țiată, frumosul are atâtea nuanţe delicate şi 
fugitive, lucrările imaginaţiei atâta trebuință 
de ale resonului ca să petă ajunge ţinta lor, 
care este frumosul ideal, sau strălucirea ade- 
vErului, dupe cum dice Platon, în cât nu este 
de mirare daca desăverşirea lipsesce la mulţi, 
cărora însă nu le lipsesce talentul, și daca 
literatura noastră mai ales, a căreia parte poe- 
tică nu se compunea până în anii din urmă 
decât de nisce balade tradiţionale, inspiraţii 
necultivate ale suferinței și ale naturei s&l- 
batece, nu este, dic, de mirare, daca litera- 
tura noastră n'a produs încă nici un cap de 
operă care să poată sluji de model netăgă- 
duit : acelea nu es decât în literaturele for- 
mate, și în limbile statornicite, după cum o 

Ştii mai cu osebire toţi aceia cari scriu, şi 

prin urmare ' cunosc influinţa ce are limba 

asupra stilului. 

Ce pociti dice acum de poesiile mele? O 
parte din ele s'a mai tipărit la laşi, în anul 

1842, şi defavorul de care mă bucuram atunci 

a contribuit negreşit la primirea ce li s'a 
a 

37,338. 9
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făcut, dupe cum se întîmplă cu tot ce este 
poprit. Retipărind acum prefața de la cartea 

publicată în anul 1847, am şters pe unele,“ 

am vrut să indreptez pe altele, şi am adăogat 
câte-va, între cari unele sujeturi istorice de | 

un interes naţional, şi prin urmare şi mai - 

puţin egoist ; căci eă sunt din numărul ace- î 

lora cari cred că poesia, pe lângă neapărata : 
condiţie de a plăcea, condiţie a esistenţei. , 

sale, este datoare să esprime trebuinţele so- 
cietăţii, şi să deştepte simţimente frumoase şi 
nobile, cari înalță sufletul prin idei morale şi 
divine, până în viitorul nemărginit şi în anii 4 

eterni. 

  

  

Sunt departe de a crede că am tratat 
aceste sujete cu tot interesul de care sunt 
primitoare, Dar o scriere este tot-d'a-una un 
mijloc de a face alta mai desăvirşită, şi ei 
voiu fi cel d'intâii a aplauda pe acela ce va 
face mai bine. | 

(Ediţ. 18327 şi 7863).
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ANUL 1840 

Să stăpânim durerea care pe om supune, 
Să aşteptăm în pace al soartei ajutor; 
Căci cine ştie oare, şi cine îmi va spune 
Ce o s'aducă, diua, şi anul viitor ? 

/ 
Mâne, poimâne, poate, soarele fericirei 

Se va artta vesel pe orizon senin: 
Binele ades vine pe urmele mâhnirei 
Şi 0 zimbire dulce dup” un amar suspin. 

Așa, dice tot omul ce 'n viitor trăesce, 
Aşa, gisea, odată copilăria, mea; 
Şi un an vine, trece, ş'alt an îl moştenesce, 
Şi ce nădejăi dă unul, acel-alalt le ia.
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Puţine-aş vrea, iubite, din qilele'mi perdute, 

Dile ce ?n vecinicie "şi iaii repedele sbor; 

Puţine suvenire din ele am plăcute: 

A fost numa 'n durere varietatea lor! 

Dar pe tine, an tînăr, te văd cu mulţămnire! 

Pe tine te doresce tot neamul omenesc! 

Şi ei sunt; mică parte din trista omenire, 
Şi ei a ta sosire cu lumea o slăvesc! 

Când se născă copilul ce s'aştepta să vie, 
Ca, să ridice iarăşi pe omul cel făcut, 
Un bătrân îl luă ?n braţe, strigând cu bucurie: 
„Sloboade-mă, stăpâne, fina că Pam vădut.“ 

Astfel drepţii ar dice, de ar vedea *mplinite 
Câte într'al tii nume ne sunt făgăduite, 
O an, predis atâta, măreț reformator! 
Incepi, prefă, restoarnă, şi îmbunătăţează, 
Arată semn acelor ce nu voesce să, crează ; 
Ado fără zăbavă o turmă sun păştor. 

A lumei temelie se mişcă, se clătesce, 
Vechile instituţii se şterg, sau ruginit; 
Un duh ferbe în lume, şi omul ce gânăesce 
Aleargă, către tine, căci vremea a, sosit!
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Ici, umbre de noroade le vedi ocârmuite 
De umbra, unor pravili călcate, siluite, 
„De alte mai mici umbre, neînsemnată pitici. 
Ori care sentimente înalte, generoase, 
Ne par ca nisce basme de povestit frumoase, 

Şi tot entusiasmul isvor de idei mici. 

Politica adâncă stă în fanfaronadă, 

Şi sciinţa, vieţii în eroism cumplit; 
D'a. omului mărire nimic nu dă dovadă, 

Şi numai despotismul e bine întărit, 

An noii! Aştept minunea-ţi ca o cerească lege: 

Dacă însă păstorul ce tu ni Vai alege, 

Va fi tot ca păstorii de cari-avem destui, 
Atunci ... . lasă în starea-i bătrina tiranie. 
La, darurile tale ei nu simţ; bucurie, 
De 'mbunătăţiri rele cât vrei suntem sătul. 

Ce bine va aduce o astfel de schimbare? 
ŞI ce mai reii ar face o stea, un comet mare, 

Care să, ardă globul ş'ai lui locuitori! 

Ce pasă bietei turme, în veci nenorocită, 
Să scie de ce mână va fi măcelărită, 
Şi dacă are unul sai mulţi apăsători?
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Ei nu îţi cei în parte nimica pentru mine: : 

Soarta-mi cu a mulţimii aş vrea să o unesc: 
Dacă numai asupră-mi nu poţă s'aduci vr'un bine; 

Eu rîd d'a mea durere şi o despreţuesc. 

e
r
.
 

După suferiri multe inima se 'npetresce: 4 

Lanţul ce n veci ne-apasă uităm cât e de grei ă 
Rul se face fire, simţirea, amorţesce, 

Și trăesc în durere ca, 'n elementul mei. 

Dar aș vrea să văd diua pământului vestită, 
Şi să respir un aer mai liber, mai curat; 

Să perd ideea, tristă de veacuri întărită, 
Că lumea moştenire despoţilor s'a dat! 

Atunci dac a mea, frunte palidă, obosită, 
Dacă a mea privire s'o 'ntoarce spre mormânt. 
Dac a vieţi'mi triste făclie osîndită 
So "'ntuneca, s'ar stinge d'al patimilor vânt. 

Pe aripele morţii celei mântuitoare, 
Voiii părăsi locaşul unde-am nădejduit ; 
Voiii lăsa, fericirea aceluia ce-o are, 
Şi a .mea suvenire acelor ce-am iubit.



TRECUTUL 

LA MONASTIREA DEALULUI 

Precum o sentinelă, pe dealul depărtat 
Domnesce monăstirea ; şi zidu-i cel inalt 
Se "ntinde împrejurui, pustii şi învechit, 
De edera bătrână, de muşchiit acoperit. 1) 
Acolo ai odihiia, locas adânc, tăcut, 
Eroi ce mai nainte mult sgomot ai făcut. 
Un cap îi presidează. 3) Şi dacă so "ntempia, 
Cu vremea, România s'ardice fruntea, sa, 

Pa Dâmboviţey vale oştiri de sor ivi, 
AY luptelor cumplite părtaşi ei vor mai fi. 

  

*) Pe când scriam aceste versuri, reînnoirea monumen * 
telor nu începuse încă. 2 ia roi ) Capul lui Michaii Viteazul.
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Ei în copilărie iubiam să mă opresc 
Pe murii mănăstirei, şi 'n vale să privesc 
Măreţul Turn, trist martur Pal nostru trist apus 
Ş'a cărui origine în secoli s'a repus ; 
Turnul din care-odată bărbaţii renumiţi 
Vedeaii române taberi pe câmpi nemărginiţi. 1) 
In preajmă-i e cetatea! Aj ei locuitori 
Ruina-i adi cu fală ar&t la călători ; 
Precum atâţă nevrednici, trăind în moliciuni, 
Se laud cu mari fapte făcute de străbuni. 

Dar pentru ce oraşul atât de strălucit, 
Acum între oraşe e cel mai umilit ? 
Ce voe prea înaltă, ce lege porunci 
Căderea de-o potrivă, cu înălțarea-a, fi ? 
E o fatală soartă? sai pe acest pământ 
Lăsă urmele sale blestemul unui Sant? 2) 
Dacă, însă o țeară, un neam, ar fi dator, 
Când aii greşit despoţii, nelegiuirea, lor 
A o plăti; atuncea, oraşul osândit, 
Şi numele-i din lume de mult ar f perit.. 
Căci mii de glasuri stinse d'al tiraniei fer, 
In strigări dureroase sai înălţat la cer; 
Căci ploi ce în torente de veacuri s'au vărsat 
Sângele dupe pietre încă nu Paă spălat, 
—— 

1) Turnul Curţei Domnesci. 
2) Sântul Nifon, care se gice că a blestemat pe Radu 1YV.
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Ori cum va fi, mi-e scumpă cetatea ce-a domnit 
O iubesc căci e tristă şi căci a suferit: 
ŞI, precum anticarul, la patimă-i supus, 
Culege veche-aramă ce nu mai are curs, 
Așa în a mea riîvnă, pe locul părintesc, 
Fii al astor ruine, ţăriîna lor slăvese. 
Incă, mi-adue aminte de groaza ce simţeam, 
Când la apusul dilei scheletul lor priveam. 

pă 

„P'aici, diceaă bătrânii, o boltă arătând, 
„Intră o jună Doamnă, frumoasă şi fugând 
„De cetele tartare, când ele-acest palat, 
„Lipsind oștirea n6stră, în treacăt a prădat. 1) 
„Peştera, ce se ?ntinde departe sub pământ, 
„Prin drumuri rătăcite în lo6 necunoscut 
„iȘi are resuflarea: în sînul ei găsesci 
„veri nenumerate, comorile domnesci ; 
„In preajmă-le ard focuri, căci ele se păzesc 
„De iesme, tauri negri ca iadul locuesc; 
„Si când vi'un om aproape a merge-a cutezat, 
„E la lumina, dilei nu s'a, mai arătate. 

Ast-fel giceaii, şi timpul un pas a mai făcut, 
Şi chiar acele iesme asilul şi-a perdut | Tot e tăcut şi jalnic; însă, aşa cum ești, 
Singură, porți povara, mărirei românesci, 
În 

') Tradiţie,
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Tergovişte cădută! Poetul întristau 
Colore variate în sânu-ţi a aflat, 
Răsboinicul modeluri ; şi, dac'am asculta 
Ceea-ce în favoru-ţă reclamă slava ta, A vitejilor umbră d'am şti să o cinstim, 
Vrednici de libertate noi am putea să fim. Am afla dela, denşii ce jerfe trebuesc, Prin câtă energie naţii se mântuesc. 

A! facă, provedinţa ca 'naltul simtiment, Ce 'nchină Vitejieă măreţul monument, 
Ce-alege pe "nălţime al nemurire loc, Să fie nouă cârma, coloana cea de foc, Coloana, ce odată din ţeara de esil Pe calea, mântuirei ducea, pe Isdrail! 

 



UMBRA LUI MIRCEA LA COZIA 

Ale turnurilor umbre peste unde stai culcate, 
Către ţermul din. potrivă se întind, se prelungesc, 
Sale valurilor mânăre generaţii spumegate 
Zidul vechii: al monăstirei în candenţă îl isbese, 

Dintro peşteră, din rîpă, noaptea ese, mă *mpresoară : 
Depe muche, depe stincă, chipuri negre se cobor; 
Muschiul zidului se mişcă... p'între iarbă se strecoară 
O suflare, care trece ca prin vine un fior. 

Este ora nălucirei: un mormânt se desvelesce, 
O fantomă “ncoronată din el ese... o zăresc... 
Ese,,. vine către ţermuri... stă... în preajma. ei privesce... Riul înapoi se trage... munţii vîrful îşi clătesc. 

Asculta i (ă...! marea fantomă face semn... dă o poruncă,.. 
Oştiri, ta beri fară număr împrejuru'i înviez...
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Glasul ei se 'ntinde, crește, repetă din stâncă, n stâncă, 
Transilvania. 1 aude, Ungurii se înarmez. 

Oltule, care-ai fost martor vitejiilor trecute, - Şi puternici legioane p'a ta margine-al privit, 
Virtuţi mari, fapte cumplite, îţi sunt ţie cunoscute, Cini oare poate să fie omul care te-a 'ngrozit ? 

Este el, cum îl arată, sabia, lui şi armura, 1) 
Cavaler de aj credinţei, saii al 'Pibrului stăpân, Traian, gloria Romei ce se luptă cu natura? 3) Uriaş e al Daciei, saii e Mircea cel bătrân ? 

Mircea! îmi respunde dealul; Mircea! Oltul repetează; Acest sunet,. acest nume valurile îi primesc, Unul altuia, î spune, Dunărea, se "nsciinţează, Ş'ale ei spumate unde către mare îl pornesc. 

Sărutare umbră veche! primesce închinăciune De la fii ai României, care tu 0 ai cinstit, Noi venim mirarea, noastră la, mormântu-ţi a depune; Veacurile ce 'nghit, neamuri al tăi nume Pat hrăpit. 

  

1) In biserica de la Co 
cruciaţ, 

* Pe malul stâng al Oltulu 

zia, Mircea este zugrăvit în costum de 

i se ved drumuri făcute de Traian.
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Râvna-ţă fu neobosită, îndelung'a ta silinţă: 

Până Vadânci bătrâneţe pe Români îmbărbătaşă ; 

Insă, vai! n'a ertat soarta să 'ncununi a ta dorinţă, 
Şi-al t&u nume moştenire libertăţii îl lăsaşi. 

Dar cu slabele-ți mijlâce faptele-ţi sunt de mirare: 
Pricina nu resultatul, laude ţi-a câştigat ; 

Intreprinderea-ţi fu drâptă, a fost nobilă şi mare; 

De aceea al t&ii nume va fi scump şi nepătat. 

În acel locaş de peatră, drum ce duce la vecie, 
Unde tu te gândesci, poate, la norodul ce-ai iubit, 
Cată ai simţit plăcere când a lui Mihai soţie 1) 
A venit să-ţi povestească fapte ce Pai strălucit ! 

__Noi citim luptele voastre, cum privim vechea, armură 
Ce un uriaş odată în răsboaie a purtat ; 
Greutaţea, ei ne-apucă, trece slaba-ne măsură, 
Ne 'ndoim dac așa oameni întru adevăr ai stat. 

Ai trecut timpii aceia, timpi de fapte strălucite, 
Insă, triste şi amare; legi, năravuri se 'ndulcesc: 
O 

') Doamna Florica, soţia lui Mihaiu este îngropată în acelaşi 
mormânt cu Mircea, dupe cum arată inscripţia dupe peatră.
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Prin sciinţe şi prin arte naţiile înfrăţite 

In gândire şi în pace drumul gloriei găsesc. 

Căci r&sboiul e biciii groaznic, care moartea, îl iubesc, 

Şi ai lui sângeraţi dafini naţiile îi plătesc; 

E a cerului urgie, este foc care topesce 
Crângurile înflorite, păduri care îl hrănesc. 

Dar a nopţei neagră mantă peste dealuri se lăţesce, 
La apus se adun norii, se întind ca un veşmiînt; 

Peste unde şi n tărie întunerecul domnesce : 
Tot e groază şi tăcere... umbra întră în mormint. 

Lumea €e în așteptare... turnurile cele 'nalte 
Ca fantome de mari secoli pe eroii lor jelesc; 
Şi-ale valurilor mânăre generaţii spumegate 
Zidul vechii al monăstirei în cadență, îl isbesc.



RESĂRITUL LUNEI 

LA TISMANA 

Decât în frumoasa noapte când plăpînda-i lină rază, 
A copilei dulce frunte cu vii umbre colora, 
O privelişte c'aceea, ochi-mi n'a putut să vază, 
Lun” aşa, încântătoare n'am avut a admira. 

Şi întâi, ca, o steluţă, ca, făclie depărtată, 
drumeţul o aprinde în pustiuri r&tăcind, 
a bradilor desime, în pădurea, "ntunecată, 
ntre frunzele clătite, am zărit'o licurind, 

Ce 

In 

Pi 

Apoi tainicele-i raze, dând peziş pre o zidire, 
Ce pe muche se ridică, locaş trist, nelocuit, 
Mingae a, ei Tuină cu o palidă zîmbire 
Ca un vis ce se strecoară întrun suflet pustiit. 

I7338. 
4
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Apoi, glob rubinos, nopţei dând mişcare şi viaţă 
Se "'nălţă, şi din prejuru-i dese umbre depărtând 
P'ale stejarilor vîrfuri, piramide de verdeață, 
Se opri; apoi privirea-i peste lume aruncând, 
Lumină adânci prăpastii, mănăstirea, învechită, 
Feodală cetăţue, ce de turnuri ocolită, 
Ce de lună colorată şi privită de departe, 
Părea, unul din acele Osianice palate, 
Unde geniuri, fantome cu urgie se isbesc; 
Şi pustiul fără margini, şi cărarea, rătăcită, 
Stâncă, peşteră adâncă, în vechime locuită! 
De al muntelui sânt pusnic ce sărmanii îl iubesc. 

) 

Eraii dulci acele ore de estas şi de gândire: 
Şoaptele, adânci murmure ce iati viaţă în pustii, 
A mormintelor tăcere ce domnea în mănăstire, 
Loc de sgomot altă dată, de politici vijelii. 

Noaptea, totul astei scene colosală da mărire, 
Două nobile instinete cu putere deştepta : 
Un, a cerului credinţă, alt, a patriei iubire, Ce o dată ?n aste locuri pe strămoşi îi însufla. 

Munţii noştri-aii fost adesea scumpasil delibertate, Şi din vârful lor Românii, torent iute furios, S'aruncai: m 
Lei, sosind, erai la, fugă ca un cerb rănit, fricos. 

: . 

ulţimi barbare pentru pradă adunate,
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Cu trufie Riga ungur către ţară "'naintează: 1) 

Sunt plini munţii de oştire, sună zalele de fier; 
Pintenii lucesc ; la lună săbiile scânteiază ; 

Basarab încheie pacea cum vrăjmaşii lui o cer. 2) 

Dar Românii nu vor pacea, nu vor trista umilinţă 
Ce asupră-le aduce un necinstitor tractat ; 

Ura lor e ne'mpăcată ; în a lor crudă dorinţă 

Cuprind munţii, închid drumulungurului spăimîntat. 

Astfel e atunci omorul, cât ostaşul încetează, 

Obosit, şi Riga singur cu puţini scapă fugend; 

Strălucitele-i veşminte le aruncă el de groază, 

Plânge, şi în a sa, ţeară se întoarce blestemând. 

Nici odată astă lună ce înnoată în tărie, 
Ca fanal purtat de valuri pe a mărilor câmpie, 

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

Nici odată mânâru vultur cen văsduh secumpăneşte, 

Acel domn al atmosferei ce un veac întreg trăeşte, 

De o prad aşa bogată încă nu s'a *ndestulat. 

Se găsesc ş'acum pe rîpe bucăţi de armuri sdrobite; 

Am vEdut înşine pinteni de rugină putrezită, 

Și p'al resboiuluă munte monstruoasele morminte, 

Unde şefii ungurimei zac cu toţii grămădiţi, 

  

') Carol I, regele Ungariei, la anul 1330. 
2) Ioan Basarab.
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Dar Românii, fii ai celor ce'n vechime se luptară, 
Cu sudori adăp pământul, câştig hrana în dureri; 
Sunt plugari; şi alte nume, oameni noi se înălţară, 
Oameni ne'nsemnaţi, şi mîndri de vechimea, lor de eri. 

Streini prinți ce ne-apăsară, ati dat lor drept mîngâere 
Averi, cinsti, care odată se "mpărţeai drept r&splătiri; 
Monopol fac ază de drepturi; în a lor scurtă, vedere 
Propăşirei neînvinse pun ei dese 'mpotriviri. 

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

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

Ed. 1877, 1863.  



MORMINTELE 

LA DRĂGĂŞANI 

Când visitam odată locaşurile sfinte, 

Mâreţe suvenire din vremi ce-ai încetat, 

Eu mă oprii pe valea bogată în morminte, 

Unde atâți r&sboinici ai Greciei slăvite 
Strigarea libertăţei întâi aii înălțat. 

Diua de mult trecuse; natura obosită... - 
Se odihnea : nici sgomot, nici cel mai uşor vânt ; 

Nimic viii: eram singur în lumea, adormită, 

Şi stelele d'asupra pe lunca părăsită 
Luceaii ca nisce candeli aprinse p'un mormînt. 

Din vreme "n vreme numai de dincolo de dealuri 

Părea c'aud un sunet, un uet depărtat, 
Ca glasul unei ape ce "neacă-ale că maluri, 
Saii ca ale mulţimei întăritate valuri, 
Când âin robie scapă un neam împovărat.
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Şi ochi-mi s'aţintiră pe semnul mântuinţei 

Ce singur se înalţă în locul de suspin; 

Protector al durerei, nădejde-a suferinţei, 
Labarum vechii al luptei, simbol al biruinţei, 

Prin care-a 'nvins barbarii creştinul Constantin. 

ŞI mă gândeam Paceia ce umbra-i învălesce, 

La Grecia modernă ce ei at sprijinit ; 

„Căci jertfa. pentru naţii la cer se priimeşte, 
Căci sângele de martiri e plantă ce rodeşte 

Curând, târziii, odată, dar însă nelipsit. 

Precum cei dintâi preoţi ce crucea o purtară 

Din peşteri, din pustiuri, săraci, despreţuită, 

In cire, amfiteatruri, puterea înfruntară, 

Pe purpura romană credinţa aşezară, 

Şi 'nvinseră pe idoli în Capitol slăviță. 

Aşa, sângele-acelor ce-aicea, se jertfiră 

Născu p'ai libertăţii vestiți r&sbunători. 

Parnasul şi Olimpul cu fală se priviră, 
Când flotele barbare sdrobite le zăriră, 

Şi flacăra din ele suindu-se la nori. 

Sunt vrednici de vechimea, din veacuri fabuloase, 

Sunt mari cum fu robia, subt limpedeleii cer, 

Şi lupta, şi isbânda a Greciei frumoase, 

lar Boţari, Miauli, colosuri fioroase, 
Se par ca semideii eroi ai lui Omer.
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A! daca ta viaţă de lume admirată, 

Când naţiei gemânde veniseși ajutor, 
De asprele ursite nu ar fi fost curmată, 
Dai fi v&gut tu qiua în ceruri însemnată, 
Arold al desnădejdei, sălbatec călător! 

O nouă epopee, poemă strălucită, 
Creştină Iliadă pământu-ar fi "cântat. 
Ca trâmbiţa 'nvierei de suflet presimţită, 
Puternica, ta, liră, de mâna-ţi pipăită, 
A veacurilor stinse cenuşă-ar fi mişcat, 

Pământul ţărei noastre e adi adăpostire 
Lu Grecilor ţărînă : iar agonia lor 
Cu jale a vădut:o a Oltului oştire, 
Şi semne de frăţie, dovadă de iubire 
Le-a dat ea, îndestule în Qiua de omor. 

Căci nu gândiţi, o umbre, de lume depărtate, 
Că locul morţii voastre e luptelor strein. 
Oştirile creştine de cruce însuflate 
Adesea, se vădură aici împreunate 
Subt Uniad Românul, subt Mateiaş Corvin. 

Şi cât ura robiei, a patriei iubire, 
In limbi deosebite se vor numi virtuţă; 
Cât vor număra, Grecii între vestite dile 
Biua când Leonida căgă la Termopile, 
Şi cât va, purta, Oltul diademai de munţă,
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Voi veţi trăi ; căci vouă Grecia e datoare; 
Căci voi ați dat semnalul la libertatea, sa; 

i ?n vremi de suferinţă, în vremi de apăsare Nădejde. şi. credinţă, virtuţi mântuitoare, A. voastră suvenire ades va, deştepta. 

7 

d. 1847, 7363. 

  

 



   
O IMPRESIE 

DEDICATĂ OŞTIREI ROMÂNE 

22 Aprilie 1846 

Puţini erai la număr ostașii României, 
Dar când ale lor cete pe luciul câmpiei 
Semeţ înaintară cu pas răsunător, 
Din sulițe, din coifuri, din armele albite, 
Când soarele în unde, în raze aurite, 
Lumina își răsfrânse pe steagul tricolor ; 

Când caii, repedi, ageri, cu coame răsfirate, 
Cu nările aprinse, cu gurile spumate, 
Muşcând de neastîmpăr zăbala ce-i ţinea, 
Isbind subt, ei pământul şi răsuflând omorul, 
La sunete de luptă pe câmp își luaii sborul, 
Ca vulturi ce în aer o pradă ar vedea;
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Şi când audii glasul aramei tunătoare, 
Și când vădui silitra de fulger purtătoare, 

Câmpia, atmosfera de fum întunecând, 

Jar p'iîntre fum, p'în ceaţă, egretele-albicioase 

Mişcându-se departe, ca umbre fioroase 

Ce es din întuneric o crimă-amerinţând; 

Electrică scântee simţii.... şi bucuria, 

Din inimă pe chipu-mi suită ca mânia, 

Pe truntea-mi se aprinse, în ochi-mi străluci ; 

Subt pasurile mele simţii ardând pământul, 

Şi vechea strălucire cu sgomotul, cu vântul, 
Ilusii-mi bogate cu fală se ivi. 

A! unde e acuma puternica mărire 
Din vremea, când a ţării eroică oştire 
In lupte uriaşe Buzeştii comanda ; 
Când vulturul Daciei cu fruntea *ncoronată, 
Şi duhul r&sbunărei cu manta sângerată, 
Da semnul biruinţei şi calea, ne-ar&ta.! 

Călugărenii încă. păstrează pomenirea 
Vitejilor ce 'n valea-i aflară nemurirea, - 
Al faptelor de cinste preţ vecinic, merita, 
lar praful ce acolo de vânturi viscoloase - 
In aer se ridică, e pulbere de oase, ” 
Ce tabere dușmane în treacăt ai lăsat. 7
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Spun, că în urma luptei, în Asia bogată, 
Dacă Maometanii vedeaii câte odată 
Un armăsar ce 'npreajmă-i căta el sforăind ; 
Coprinşi d'adîncă spaimă diceai cu *nfiorare, 
Că el a vădut umbra acea îngrozitoare 
A lui Mihai Viteazul asupră-le viind. 

Așa eraii odată Românii, dar unirea, 
Ce le hrănea curajul, ce le "'nsufla mărirea 
Cu vechea simplitate din inimi a lipsit, 
A patriei iubire, obiect de ironie, 
In veci este pe buza acelui care ştie 
Cu numele-i se tragă norodul amăgit. 

Aşa în proaste capişti, care trecea de sfinte 
Al idolilor preot cu magice cuvinte 
Mulţimei adunate oracole *mpărțea : 
Oracole viclene, de interes dictate, 
De înţeles lipsite, de patimi esplicate, 
Şi n care neștiinţa, neîncetat credea. 

? 

Dar tot se află încă virtuţi, şi viitorul 
In ele -se încrede, aşteaptă ajutorul 
Ce îl aduc la, naţii bărbaţi mântuitori : 
Insuşi Domnul naturet disese altă dată, 
Că pentr'un drept el iartă Gomora vinovată : 
Dreptatea Şi virtutea în ceruri sunt surori.
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Iar voi r&sboinici tineri, drage batalioane, 

Fiice ale-acelor vestite legioane, 

Care între popoare un nume ne-aii lăsat; 

Voi, căror acest nume e dat el în păstrare, 

Cu cinste veţi răspunde la, patriei chemare, 

Când vechiul nostru sânge nu poate fi schimbat. 

Ed. 1947, 7863.



RUGĂCIUNEA 

Al totului părinte, ţu a cărui voinţă, 
La lumi ne'nfiinţate ai dăruit fiinţă, 

Stăpâne creator! 
Putere fără margini, isvor de vecinicie, 
Al căruia sânt nume pămentul nu îl ştie, 

Nici omul muritor ! 

Dacă la cer s'aude glasul făpturei tale, 
Fă ca în tot-d'auna, pe a virtuţei cale 

Să merg nestrămutat, 
Când soarta mă apasă, cum şi când îmi zîmbeşte Când veselă m'ajută, când aspră mă goneşte, Să pociu 4 neschimbat. | 

7 

Mândria, ?n fericire să nu mă stăpânească, Mâhnirea, în restrişte să nu mă umilească, Dreptatea, să, o ştiu. 
Conştiința, si-mi fie cereasca, ta, povaţă, rin ea tu mă "ndreptează, şi când Sreşesc mă 'nvaţă. Cum trebue să, fiă.
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Fă, să doresc de obşte al omenirei bine, 
Să mă cunosc pe însu-mi, şi p'altul decât tine 

Să nu am Dumnedei. 

La oameni adevărul să-l spui fără sfială, 
De cel ce răii imi face, de cela, ce me 'nşală, 

Să nu îmi răsbun ei. 

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

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

Gonit p'acest pământ. 

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

După un vecinic plan, 
Nimica înainte-ţi nu poate să se crează, 
C'aşa de puţin este, şatâta, însemnează 

Un val în Ocean. 

Cunosc cu toate-acestea şi v&d cu "ncredinţare, 
Că 'n fapta, cea mai mică şi'n lucrul cel mai mare 

De o potrivă eşti, 
Că la a ta Qreptate nu este părtinire, 
Că îngrijeşti de toate, că fără osebire 

Ş'asupra mea, priveşti.
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Cu tunetul din ceruri tu ocoleşti pământul, 
Infloreşti cu natura şi răcoreştă cu ventul, 

Eşti viaţa ce ne-ai dat, 
Ascultă dar, stăpine, supusa, rugăciune 
Ce sufletul o *'nalţă, ce inima, depune 

La tronu-ţi ne'ncetat. 

Până'n ceasul din urmă amorul tăi să-mi fie 
Comoară de nădejde, de dulce bucurie, 

Isvor de fericiri ; | 
El singur să-mi stea, față, în acele minute, 
Când planuri viitoare şi amăgiri trecute 

Se şterg ca, năluciri. 

Ed. 1838, 18g2, 1847, 1863.



UCIGAŞUL FĂRĂ VOIE 

O temniţă adâncă îmi e locuinţa: 5 
Prin, dese, prin negre zăbrele de fier 
O rază perdută îmi spune fiinţa, 
Cerescului soare, seninului cer. 

Şi frigul mă 'ngheaţă; e umed pământul; 
De ziduri, de lanţuri, ei sunt ocolit: 
Aici suferinţa, aşteaptă mormântul, 
Căci legile lumei așa aii voit, 

  

1) Sujetul acestei poesii este o întîmplare adevărată. 
Osânditul socotesc că trăeşte încă, şi nu e mai mult 
de patru ani de când s'a judecat pricina la tribunaluri, 
unde el mărturisind fapta, căuta a se desvinovăţi prin 
povestirea nenorocosului vis. Dar judecătorii, temându-se 
ca nu cum-va îndurarea către acesta să însufie şi altora- 
dorinţa de a visa, ai aplicat pravila, care nu cuprinde ni: 
mic despre vise, căci pravila criminală, după cum ştim, 
e încă nedesăvirşită.
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Adus ca o crudă, sălbatecă hiară, 
La, temniţei poartă nădejdea-am lăsat 
Şi simţ chinuire atât mai amară 
Cu cât a mea soartă eii n'am meritat. 

9 

O noapte fatală ! o noapte cumplită ! 
Pe patu-mi de trudă dormeam obosit. 
Era despre ziuă: soţia-mi iubită 
Şedea lângă mine... un vis, vis cumplit! 

Vădui: în bătrâne păduri depărtate 
Părea că mă aflu ; eram călător ; 
Dar calea perdusem ; pe rămuri uscate 
Cânta cucuveaua, cu glas cobitor. 

Copacii în preajmă-mi părea, că 'nviază: 
Din toată tulpina un gemet eşa.: 
Flămânaă, cumplită, vedeam că-mi urmează 
O ceată turbată de lupi, ce urla. 

Şi ei fugeam iute, fugeam cu grăbire, 
Dar locul sub mine de sânge 'nchegat 
Silinţei-mi zadarnici punea "mpotrivire ; 
Do rece sudoare eram. inundat, 

37338. 
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Sufla un vânt iute, şi luna "'ngrozită 

In spaţiuri vecinici trecea alergând, 

Cu stinsele-i raze, cu faţa-i pălită 

Intinse pustiuri abia luminând. 

Apoi de odată în nori se ascunse, 
Și lipsa, ei dete cumplitul semnal ; 

In spaima nespusă ce-atunci mă pătrunse, 

V&dui trecând moartea, pe palidu-i cal. 

Schelet d'altă lume, cu forme cumplite, 

Rânjind, către mine privea neclintit : 

In mâna-i uscată, în unghi ascuţite 
Ţinea o femee... Din capu-i sdrobit 

Muşca, câte-odată, muşca cu turbare, 
ŞI creeri şi oase din gură-i cădea. 
Uimit r&măsesem : la ori-ce mişcare 
Părea, că ea, rupe din inima mea. 

Dar ceata, de hiare o văd... mă soseşte... 
Ferbintea-i suflare acum 0 simţii... 
MB plec, cat şi mâna-mi grea peatră, 'mtilneşte, 
Coragiii desnădejdea îmi dă, și... isbil...
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Re 

Un ţipet s'aude... eii saiii în picioare, 

Din somnu-mi de groază atunci deşteptat: 

Soţia-mi lipsită da vieţei suflare 
Zăcea,.. capu tînăr era sfărimat ! 

Patuncă zile multe şi nopţi osândite 
Pe fruntea-mi trecură ! Ei nici am simţit 

A lor osebire; vedenii cumplite 

Şi ţipeti-acela în veci m'a *nsoţit, 

Răsună el seara, Vaud dimineaţa, 

Precum în minutul prin crimă 'nsemnat ; 

Şi eii trăesc încă! trăesc, căci viata, 
Amară, pedeapsă, în dar mi s'a, dat. 

Aică aştept vremea, şi ziua, dorită; 

Să văd dacă areptul ceresc împărat 

Priveşte la fapta-mi ce este cumplită, 

Sai numai la, cuget ce este curaţ. 

Ed. 1847, 1863.



CANDELA 

Tăcerea e adâncă şi noaptea *ntunecoasă ;. 

Norii ascund vederea înaltelor tării 

Ş'a stelelor de aur mulţime luminoasă, 

Ce smâltuiaii seninul cereştilor câmpii. 

Numai religioasa, a candelei lumină, 

Aprinsă, de credinţă, şi limpede şi lină, 

Luceşte înaintea, icoanei ce slăvesc, 

Emblemă-a bunătăţei, mângâitoare rază, 

Ea par'că priimeşte şi parcă "'nfăţişează, 

Rugăciunile noastre stăpânului obştesc ! 

In minutele-acelea când sufletul gândeşte, 

Când omul se coboară în conştiinţa, lui, 
Ca unei inimi care cu noi compătimeşte, 
Frăţeştei ei lumine durerea mea, supuiii.
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Câte chinuri ascunse, câte lacrimi vărsate 
Ai avut'o de martur, şi i-am încredinţat ! 

Câte dorinţă smerite şi neînfiinţate 
Am tăinuit de lume, şi ei am arătat! 

Dumnedeii ce de faţă pe cruce se arată, 
El care-a, nedreptăţii e pildă de 'ngrozit, 

Imi spune că *'nainte-i se va vedea odată 

Cel ce nedreptăţeşte cu cel nedreptăţit. 

Atunci creştini-acela, cu fruntea în ţărină, 
Dar cu otrava ?n buze, şicu ferul în mână, 
Umilit ca să 'nşale, şi blând ucigător, 
Tronul Dumnegeirei cum va putea să vază, 

Când la un semn puternic se vor clăti cu groază 
Cerurile-aşezate pe polurile lor? 

Dar adânca, odihnă în lume încetează: 

Religiosul elopot se leagănă în vânt, 

Chemâna pe credincioşii ce somnu "mpovărează, 

Din ale lor locaşuri locaşul cel sfânt. 

Intunecimea, nopţii care încă domnește, 
Ca un om ce cu viaţa se mai luptă murind, 

Se "mpraştie cu "ncetul, treptat se risipește 
Şi n umbra, dimineţei se perde 'ngălbenind.
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Se desfăşur” în ochi-mi minunile zidirei: 

Credinţa se deşteaptă, în omul rătăcit ; 

Și "malţă a ei rugă cu imnul mulţumirei, 

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

Iar tu candelă sfântă, a căria vedere 

Imi aduce aminte atâtea năluciri ! 

Imi vei fi tot-d'a-una rază de mângâere, 

Vei şti de o potrivă şi fapte şi gândiri. 

Voi alerga la, tine în dureri şi necazuri, 
De oameni şi de soartă când voii fi apăsat: 
Astfel corăbierul cânâ marea e 'n talazuri, 
Aleargă la limanul ce adesea. Pa scăpat. 

Ed. 1838, 19472, 18047, 1862.



FRUMUSEȚEA 
D-EI Fr 

Adesea, pe câmpie 

Aud o armonie, 

Un ce melodios; 
Un glas care se pare: 

Ascuns în depărtare, 

Un imn misterios. 

De unde oare vine? 

Din sferele senine ? 

Din zefirii ce sbor? 

Din iarba ce şopteşte ? 

Din planta ce trăeşte ? 

Din “floare ? din isvor ? 

Din nici una, în parte, 

Din multe 'mpreunate, 

Din toate e 'ntocmit ; 

E glas al suferinţei, 

Al lumei ş'al ființei 
Suspin nemărginit. 
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Aşa e frumuseţea : 

Dulceaţa, tiuerețea, 
Blândeţea, eleganța, o 'ncing, o încunun: 

Chipuii e crin, porfiră, 
Inima ei o liră, 
Cuvintele ei şoapte, ce 'n inimă r&sun. 

Şi flacăra, privirei 

Şi graţia zimbirei 
In ochii ei se joacă, pe buze-i locuesc. 

Din preajmă-i ea goneşte 
Durerea ce munceşte, 

Icoană-a, fericirei, ilusii o ”nsoţesc. 

Un 'dar, ce nume n'are 
In limbă muritoare, 

Mişcările însuflă, în umbletuii îl vezi; 

Şi toate, în unire, 

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

Ed. 1827, 1863. 
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PRIETEŞUGUL ŞI AMORUL . 

EMILIEI 

Dică cai vrea prieteneşte 

Să iubeşti, să fii iubită : 

Dică că-i patimă cumplită : 

ici că, este trecătoare, 

Flacăra-i cea ardătoare ! 

ŞI ce nu e trecător? . 

După vara cea, bogată 

Vine earna 'ntăritată, 

Bate vent îngrozitor. 

Trandafirul din grădină, 

Inflorit de dimineaţă, 

Zace veşted pe tulpină, 
Dupe ziua de viaţă. 

Dar, căci earna şi durerea 

Sunt condiţia, vieţii, | 
Trebue. să las plăcerea, 

Bunurile tinereţii ? 

Căci zîmbirea-ţi graţioasă
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Vremea, o să ţi-o răpească. 

'Trebue, cât eşti frumoasă, 

Nimeni să nu te iubească, 

Aşa cum miroşi o floare, 

Care trece, care moare, 

Care mâine n'o găseşti? 

Primăvara, a ei zimbire, 

De ce 'nvie-a, ta simţire, 

Earna nu ţi-o închipueşti ? 

O ascultă-m& dorită, 

Scumpă, dragă Emilie ! 

O zi bună, fericită, 

E o parte din vecie. 
Vedi, plăcerile uşoare, 

Imprejurul t&i unite, 

Dăânţuesc fără *ncetare 

De amor povăţuite : 
Te 'mpresor cu mulţumire, 

Fie-care ţi se 'nchină, 
Şi amorul cu mâhnire 

Te priveşte şi suspină. 

Dă-le, dâ-le ascultare. 

Pentru tine adunate, 

Sub coloare de mirare 

Vor şi lumea să-ți arate, 

Până n'ajungi timpul rece, 

Bucură-te de natură. 

Apoi când vremea va trece 

Peste-a inimii căldură,
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Când din hora încântată, 

Ce viaţa ta coprinde, 

Cu o faţă întristată 

Graţiile s'or desprinde ; 

Când odată, şi-or lua sborul 
Tinerețe, bucurie; 

De-i pofti atunci, amorul 

L'om numi o nebunie. 
Iță voii fi prieten, frate, 

Iţă voii fi ori ce îţi place, 

Şi de lume şi de toate 
Impreună, ne-om desface, 

Ed. 1972, 1847, 7863. 

 



SUFERINŢA 

Imi place a naturei sălbatică, mânie, 

Şi negură, şi viscol, şi cer întăritat, 
ŞI tot ce e de groază, ce e în armonie 

Cu focul care arde în peptu-mi sfâşiat. 

La umbră, ?n întunerec gândirea-mi se arată 
Ca tigrul în pustiuri, o jertfă așteptând, 
Şi prada îi e gata... de fulger luminată, 
Ca, valea chinuirei se vede sângerând. 

Incerce acum soarta să-mi crească suferirea ; 
Adaoge chiar iadul şerpi, furii ce muncesc; 
Durerea, mea e multă ca, desnădăjduirea, 
E neagră ca și ziua când nu te întilnesc.
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III 

Căci astfel e acuma viaţa-mi osândită, 

O lungă agonie în care tu domneşti; 

La glasu-ţi, la privirea-ţi simţ inima-mi isbită, 
Luptându-se n convulsii cum nu-ţi închipueşti. 

Şi ochii mei în lacrămi înnoată în tăcere, 

Şi pismuesc adesea pe cei ce nu mai sunt. 

Zadarnică, dorinţă, când sufletul nu piere. 

Nu o să-mi turburi oare şi pacea din mormînt? 

N'o să se 'ntoarcă umbra-mi, cumplită, fioroasă. 
Pe pasurile tale ori unde locueşti ? 
E lume, e vecie atâta de frumoasă, 
In cât să uit pământul ce tu împodobeşti ? 

Să mor, dar la picioare-ţi; să mor, dar de plăcere. 
In ceasul cel din urmă saud că mai iubit, 
Să strâng draga, ta mână, să simţ a ta durere, 
Vrsându-se asupră-mi ca balsam fericit. 

Și sufletu-mi atuncea pe buzele-ţi să, sboare, 
Sa la un lung, un dulce, un vecinie sărutat; 
Din braţele-ţi, din sânu-ţi să treacă el în soare, 
Să ducii la. vecie plăcerea, ce-a, gustat, 

Ed. 1827, 7863.



NU, A TA MOARTE... 

———— 

Nu, a ta moarte nu-mi foloseşte; Nu, astă, jertfă eii n'am dorit ; Dă-mi numai pacea care-mi lipseşte, Pacea adâncă ce mi-ai răpit. 

Ia-mi suferinţe aspre, turbate, De adânci chinuri vecinie isvor, Zile amare, nopţă turburate, Pline de tine, dal mei amor, 

In zadar Ochi-ţi arăt iubirea, Ce eşti departe da o simţi ; In zadar chipu-ţi poartă mâhnirea, Umbra durerei ce m'amăgi. 
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Sub astă mască văd bucurie, 
Văd mulţumirea-ţi să pătimese, 
Şi ori ce-ai dice, vrei ca 'n vecie 
Ceas de odihnă să nu găsesc. 

Cunosc prea bine a mea greşală, 
Dar cunoştinţa nu m'a, 'ndreptat, 
Căci a mea soartă, tristă, fatală, 
Zimbirei tale pradă m'a dat. 

Ast-fel în crânguri o păsărică 
Aude-aproape un ciripit, 
Sboară, îndată, şi fără frică 
Lângă colibă ea, s'a oprit. 

Priveşte, ascultă, dar fără, veste 
Tainica cursă ce i sa 'ntins, 
Se "'nchide... roabă ea se găseşte; 
Un glas saude gicând: pte-am prins.“ 

Şi vînătorul ce imitează, 
Pe frunzuliţă un glas strein, 
De vicleşugu-i se îngâmfează, 
De bucurie el este plin.
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O! câte lupte, câte suspine, 
Tăcuta noapte n'a, ascultat ; 
Câte pustiuri de groază pline 
A mea durere n'a, visitat ! 

M'a vădut şoimul pe 'nalta, stâncă, 
A cării vârfuri s'ascund în nori, 
Şi al lui tipet în vale-adâncă 
Sa 'ntins departe plin de fiori, 

Dar nică pustiul, nici depărtarea, 
Gândiri cumplite mai biruit: 
Molifţii, bradii, ce port r&coarea, 
Eă suferința-mi n'a r&corit, 

Te iubesc astăzi ca, maj *nainte, Ca, în minutul ce] încântat, Când eii de peptu-ți tînăr, ferbinte, Tremurâna, fruntea mi-am rezimat. 

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

EI
. 

 



81 

    

Ferul cel roşu care-l apasă 
Mâna crudimei p'un osândit, 
Mai adânci urme nici el nu lasă 
Decât amorul astfel simţit, 

    

A mea durere trecut nu are ; 
Ea nici va creşte, nici va, scădea. : 
Şi fericita, dulcea uitare 
Ce cregi că, cearcă inima, mea, 

E c'acea, tristă, vie tăcere, 
Care domneşte după răsboi 
P'un câmp de groază şi de durere, 
De moră, de chinuri, şi de nevoi ; 

Unde un tată pe un fii plânge, 
Unde nădejdea, toată-a, 'ncetat ; 
Unde se 'nalţă un fum de sânge, 
Ca, blestem jalnic Şi necurmat ! 

Mai mult atâta nu poţi a face: 
Asta e soarta ce mi-ai gătit; 
Singurul bine, singura-mi pace, 
Dupe amorul ce-am suferit. 

Ed, 1947, 1868. 

I7338. G



CÂND DAR OS Ă GUŞTI PACEA... 

Când dar o să guşti pacea, o inimă mâhnită! 
Când dar o să 'nceteze amarul tăi suspin ? 
Viaţa, ta e luptă, grozavă, ne'mblândită, 

Iubirea, vecinic chin.   
Din cupa, desfătărei amărăciunea. naşte, 

Din ochi frumoşi durerea îşi iea al ei isvor; 
O singură privire viaţa, veştejaşte 

Cu lanţuri de amor! 

Amor, care adoarme şi legi şi datorie, 
Ce gloria o stinge, ce n'are nimic sfânt : 
Antonie-i jertfeşte a lumi "mpărăţie, 

Şi află un mormînt!
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Nu sunt patimi mai nobili, mai mari, mai lăudate, 
Mai vreânici să s'apringă în inimi bărbăteşti ? 
Nădejdi, viaţă, cinste, simţirile *nfocate, 

Femeii le jertfeştă! 

Credi tu că pentru tine răsare sait sfințește 

Acel uriaş falnic, al zilei domnitor ? 
La, patrie, la, lume, la tot ce pătimeșşte, 

Nimic nu eşti dator ? 

Ei lanţurile mele le sgudui cu mânie, 
Ca, robul ce se luptă cun jug neomenos, 

Ca, leul ce isbesce a temniţei tărie, 

Şi geme furios. 

Dar rana, e adâncă şi patima cumplită, 

Şi lacrăma, de sânge, obrajii mei ardend, 

Resfrânge frumuseţea, icoana osândită, 

Ce o blestem plângând! 

O văd ziua şi noaptea, seara, și dimineaţa ; 

Ca. un rănit de moarte simţ; în pept un fer grei ; 

Voi să-l trag: ferul ese, dar însă cu viaţa, 

; Şi cu sufletul mei! 

Ed. 1842, 1847, 186.



INCĂ O zl 

—————— 

Încă o zi cu tine, o zi de fericire 
In dulcele estasuri ce simţ, când te privesc: Încă un ceas.... un zîmbet... Adânca mea iubire -$ Isvoarele nădejdei mai mult nu o hrănesc, 

Şi soarele mai palid din zi în zi îmi pare, Şi coardele vieţei în peptu-mi obosit Se rup! Nici tinereţea, nici scumpa-ţi sărutare, Nu pot ele să schimbe ce soarta a voit, 

Întore acum asupră-ță privirea-mi dureroasă, Ca cel din urmă-adio la tot ce am perdut : Din ceața, Veciniciei, stea, blândă, luminoasă, Te văd lucina departe, departe în trecut,  
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Şi tot ce en natură, obiecte şi fiinte, 

Panorama de umbre, se "'ntunec, se strecor ; 

Tlusia mă lasă.:.... şi artă şi silinţe 

Sunt stavile zadarniei Val sufletului sbor? 

Aş vrea numai, blând înger, ca numele-mi să fie 

Scump, drag inimei tale, ades să-l repeteză, 

Precum un dulce sunet, precum o -melodie 

In inimă-ţi rămasă din ani ce regretezi. 

Căci toată-a mea viață îţi fu ea închinată; 

Căci alt decât iubirea-ţi ea nu avă mai sfânt; 

Căci tu eşti încă astăzi dorinţa-mi neschimbată, 

Şi visu-mi cel din urmă aicea pe pământ. 

E ştii că la povara-mni şi tu aj luat parte, 

Ei ştii căn suferinţa-mi şi tu ai suferit; 

Caceeași ne-a, fost calea: a unuia în moarte 

S'a săvârşit ; ce strică ? n'am vrut a fi iubit ?. 

Na fost aceasta, ţinta, sfîrşitul pentru care 

Gândirea-mi fără, preget în munci am frămentat ? 

Nu dobândesc răsplata dorită cu *nfocare ? 

Nu e acesta rodul ce eii am semănat ?
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Apoi dac” al te suflet !'am bănuit vr'o dată, Dacă nemulțumirea-mi adesea, te-a mâhnit, E vremea de ertare : vecia, ne'mpăcată M& cheamă... cerul iartă, acelor ce-aii iubit. 

De ce să plâng viața ? În tristaă prelungire Ar fi vădut ea, poate. amoru-ţi apuină. Minciuna, calomnia, dati tainică isbire, Lumina, adevărul în inimi înnegrind. 

Dar când iea, însăşi moartea, a noastră apărare, Când neagra, sa, pecete pe groapă s'a 'nsemnat, Ca martur de credinţă, chezaş de neuitare, Păstrează Suvenirul acelui depărtat, 

Ed. 1927, 196,  



UN CEAS E DE CÂND ANUL TRECU... 

“Un ceas e decândanul treci... Mi-aduc aminte 

Cu ce nădejdi zâmbinde, ce dulce a nceput:: 

Ce vie salutare din inimă, fierbinte 

T'a primit! ce 'seară ! de an'atunci trecut. 

Diceam : „sa dus şacesta co parte din. viâţă, 

„Dar ziua lui din urmă cu drag o pomenesc; 

„Frumos apus vesteşte frumoasă dimineaţă, 

„Şi anul ce începe tot astfel îl doresc.“ 

Aşa-l doream ! În lingă, în oarbă 'ncredinţare 

Ei nu vedeam că soarta zîmbeşte cu ama: ; 

Că vremei şi durerei găteşte văsbunare, 

La vechile lor drepturi uitate în zadar.
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Schimbat nimic nu pare; alesele fiinţe, 

Prieteni daltă dată, strâng astăzi mâna mea: 

De voia întîmplărei mai multe din dorinţe 

Cu grabă împlinite putui a le vedea. 

Apoi, unde e răul ? de ce şi cum... cuvintul, 
Om nu poate să-l ştie afară decât eii; 

Ascuns e în adâncuri, tăcut e ca mormîntul, 

Iar martur suferinţi-mi e numai Dumnedei. 

A! daca "m astă lume ceva, putea fi 'n stare 

S'aline, să adoarmă un chin sfâşietor, 

O ştii, ar fi frăţia-ţi acea mângâitoare, 

Acel simțemînt tînăr ce ei îţi sunt dator. 

E scump prieteşugul ce "nsuflă o femee 
Deprinsă a-l cunoaşte, născută a-l simţi; 
Şi dulcele săi suflet, electrică scântee, 
Mângâe ori ce suflet la, care so ivi. 

Ades, când sunt în luptă cu gândurile mele, 
Muncit d'al suferinţei demon neîmblânzit, 
Imi pară un silf ce vine pe raza unei stele, 
Din sfere luminoase, din aer bălsămit.
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Apoi, negură deasă lumina *ntunecează, 

Fantome d'altă lume şoptesc, mă încunjor ; 

In fie-care şoptă o muncă înviază, 

In ochi-mi se confundă trecut şi viitor. 

Căci ştii et viitorul.... el nu poate să fie 

Decât ca anu-acesta, ca anul cel trecut; 

Bogat de chinuire, deşert de bucurie, 

Pustiii, fără nădejde, sălbatec şi tăcut. 

Ştejarul de pe munte ce trăsnetu-l isbeşte, 

Stă încă în picioare, semet şi neclintit ; 

Dar inima-i e arsă, şi ori cât mai trăește, 

De nici o primăvară nu poate fi 'mverqit. 

Bd, 1997, 1863. *



BUCHETUL 

———— 

Dorită odată era a lui soartă, 
Pe când altă mână, de el îngrijea ; 
“Dar astăzi se stinge, zîmbirea.i e moartă, 
Şi perde colora, ce ochii 'mcânta. 

Sfirşitu-ă cel jalnic îl v&a cu 'ntristare, 
Căci ei pe viaţa puneam un pret mare. 

O singură frunză acum mai pluteşte ; Ea plânge atâţia, tovarăşi de flori: Streină, uitată, de ce maj trăeşte, De ce dragă frunză tu nu poţi să mori? Câna perdi o fiinţă, obiect de iubire, O lungă Viaţă e nenorocire. 

Când florile-acelea în mână-mi cădură, Favor ce *p credinţă, ei n'am meritat, Trei tinere nimfe pe rînd mi-l cerură, Şi mult se Tugară,.. iar ei... nu Pam dat. Imi pare că încă le văg, câte irele, Jaluse, Privindu 1 în mâinele. mele.. 
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Să vedeţi acuma d'a fost cu putinţă 

Acea prețioasă dorinţă s'ascult ; 

Că lor li se cade, a mea conştiinţă 

Indată mi-o spuse, eii nu gândii mult. 

Ca Paris cu poama acea fabuloasă, 

Hotării buchetul la cea mai frumoasă. 

Dar atunci nevoe, atunci greutate, 

Să fac osebire în zadar am vrut: 
Aşa, din trei fluturi cu grei ochiul poate 

S'aleagă p'acela ce e mai plăcut: 

Aşa trei garoafe p'aceeaşi tulpină, 

Frumoase şi "nalte domnesc în grădină. 

Văgând ei aceasta, îl luai cu mine ; 

Cu multă, 'ngrijire acasă lam dus, 

Şi limpede apă şi tot ce e bine 
"L-am dat, şi silinţa cu dânsul mi-am pus, 

Făcând ori ce poate un om să gândească, 

Ori câte o mumă ar şti să găsească. 

Zadarnici dorinţe, nimic n'ajutară ! 

Din ora aceea speranțam perdut : 

Viaţa, la mine îi părea amar, 
stiind cine-l dete, cine l'a cerut. 

Şi palid şi veşted treci fără veste, 

Şi astăzi cenuşă în mâna mea este.
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Așa dar sfirşituii veni din dorinţă ; 
Buchet ca, acela eii nu mai găsesc ! 
Cenușa, lui scumpă, o ţii cu credinţă, 
Ce-a fost şi ce este adesea, gândesc. 

Ei sufer de moartea-i, de a lui pătimire, 
Şi-a floarei trecute păstrez suvenire. 

d. 1877, 1363. 

  

 



REVERIA 

De sgomot departe, în vesela vale, 
A. cărei verdeață ades am călcat, 
In liniștea, nopţei, privirile tale 
Se 'nalţ, se aţintă pe cer luminat. 

De unde oare vine a ta, reverie? 
Ce visuri plăcute în preajmă-ţi se joc ? 
Admiri tu natura, a ei armonie? 
Citeşti viitorul în litere de foc? 

Sai cauţi departe o stea, favorită, 
Ce cregi că asupră-ţi priveşte zîmbind? 
Dar nu, e instinctul do Viaţă, dorită, 
Ce n'o află omul aicea, trăind.
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Căcă sufletul nostru, ca raza de soare, 
Ce-şi are 'nceputul mai sus de pământ, 
Deşi luminează a sa, închisoare, 
Iși află în ceruri isvorul cel sfânt. 

D'acolo adânca, acea, aspirare 
Spre bunuri ascunse ce noi devinăm, 
D'acolo deşertul, dorinţi, întristare, 
Ce chiar în plăcere ades le aflăm. 

Un clopot ce seara s'aude la turme, 

Ce stă, reîncepe, abia, răsunâna, 
Ca glas care moartea-i aproape să-l curme, 
Când viaţa 'ncetează treptat îngheţână ; 

Un greer ce cântă, o iarbă, răsura, 
Stufoasa, pădure, perdute cărări, 
Adânca murmură ce 'nvie natura 
Ca, geniuri tainică ascunse p'în flori; 

Tot mişcă, încântă a noastră gândire ; 
Tot are un fermec, tot este mister ; 
Nădejăile noastre, suspin, suferire, 
Dorinţi fără, nume, se "'ndrept către cer.  
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Acolo în stele ca "n lumi de lumină, 

Sunt suflete, îngeri, ce cânt şi ador; 

Fiinţă graţioase ce blând se înclină, 

Cătându-şi în lume tovarăşii lor. 

Şi când, stăpânită da vieţei mâhnire, 

Te plimbi tu pe câmpul tăceri 'nchinat; 

De simţi o suflare, de-audi o şoptire, 

E glasu unui ânger de tine 'ncântat. 

De ce însă gândirea-mi se "ntoarce cu durere 

Spre zilele acelea? Timpi ce vaţi depărtat, 

Când pe urmele voastre tot întră în tăcere, 

Când ştergeţi plăceri, chinuri ce omul a cercat; 

„ Când inima sătulă de ură, de iubire, 

N'o mișcă nică un bine, n'o trage nici un dor, 

De ce singure numai a voastre suvenire 

'Trăesc ele în sînu-mi ca un nestins amor? 

Sunteţă voi acel sunet, a stâncelor viaţă, 

Echo, care trăeşte în loc nelocuit ? 
Sai sunteţi Aurora care ştia să scoață 

„Din statua lui Memnon suspin nemărginit ? 

Ed. 1847, 1863.



MEDITAȚIE 

Vara-şi apucă sborul spre ţărmuri depărtate, 
Al toamnei dulce soare se pleacă la apus, 
Şi galbenele frunze, pe dealuri semănate, 
Simţiri deosebite în suflet mi-ati adus. 

O! cum vremea, cu moartea, cosesc fără, "ncetare! 
Cum schimbătoarea lume fugând o re'nnoesc! 
Câtă. nemărginită pun ele depărtare 
Intre cei din morminte şi acei ce doresc! 

Unde atâţă prieteni plăcuţi de tinereţe ? 
Unde-acele fiinţe cu care am crescut ? 
Abia ajunşi în vârsta frumoasei dimineţe, 
Ca, ea, fâr a, se "ntoarce, ca densa aii trecut! 
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Ce netedă câmpie! Cum ochiul se uimeşte!!) 

Ce deşert se arată, ori în cotro priveşti! 

Intinsa depărtare se pare că uneşte, 

Cu ale lumei mărgini, hotarele ceresti. 

Cât sânge aste locuri setoase înghiţiră ! 

Câte oase răsboiul aică a semănat! 
Câţi veterani răsboinici moartea, purtând, muriră, 

Pentru isbândi de care ei nu sai bucurat! 

Imi pare că-i văd încă resturnaţi în ţărină, 

Pe *ncreţita, lor frunte sfirşitul ar&tând, 

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

Ferul care le scapă cu furie strângând. 

EX nu gândesc la moarte, nu gândesc la viaţă, 

E nu gândesc la fapte, ce ?n viaţaii urmat, 

Ci când sufletul sboară, când sângele îngheaţă, 
Toată durerea, le-este, că nu și-a răsbunat! 

Putin mai înainte, un monument s'arată; 
Să-l privim... Dar ce semne de-onoare pe el sunt? 

Negreşit cei dinti”însul slăviţi ai fost odată: 
AzĂ slava, stă, dasupra, şi omul în pământ! 

ÎN 

*) Câmpia Brăilei. 

37338. 7
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Iată, fără 'ndoială, o mare mângâiere . 
O voi, care un titlu şun nume pismuiţi! E Când tot ce e “nalt cade, şi când mărirea, piere PI 
Mărirea, înălţarea la ce le mai doriţi?    
Din vremile trecute, în veacuri viitoare, 
Un nume să r&sune, cu slavă *mpodobit, Ă Să treacă, peste virste, şi peste ani să sboare, : Acela ce îl poartă, cu ce s'a folosit ? 4 

Când marea, "ntăritată, corabia-ţi sdrobeşte, Când loc de mântuire nu este, nici liman, Când cu grozave furii asupra, ta porneşte Spumoasele luj valuri bătrânul Ocean : 

Spune-mi, îţi pasă-atuncea să ştii de mai pluteşte Catartul fără pânze ce nu-ţi e de-ajutor, Să, vedi dacă pe unde se ţine, se clăteşte, Şi dacă ai fost odată în barcă, sait vapor? 

Viaţa e o luptă, o aramă variată, Și, actui cel din urma, în veci e sângerat: Moartea-l încoronează, moartea neîmpăcată, Care în a sa, cale pe nimeni n'a uitat, 
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A, întorcend privirea spre veacurile trecute, 

Şi nencetat pământul v&dendu-l pustiit, 

Vă&dând tot aste rele, fot zile neplăcute, 

De soarta omenirei din suflet m'am mâhnit! 

Câte feluri de chinuri asupră-i se adună! 
Insă vedi cum speranţa, o 'nșală nencetat ? 

Cu o dulce zîmbire vine, ţiind de mână 

Icoana, fericirei. Dai s'o pringi. .. A scăpat, 

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

Ast-fel cu bucurie voeşti s'o îmbrăţişezi, 

Dar ast-fel umbra "nşală zadarnica-tă silință ; 

Acum din mâini îţi scapă, acum iarăşi o vezi. 

Dacă în cartea, soartei omit:ar şti să citească, 

Să-şi afle fie-care grozavul viitor, 

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

Când lumea e de chinuri nedeşertat isvor? 

Vremea dacum, trecutul, a-l şti avem putere, 

Numai ce-a să se 'ntîmple noi nu putem: vedea; 

Dar când ora soseşte, când nălucirea pere, 

Se trage de odată şi vecinica perdea. 

Ed. 1838, 1942, 1847, 186.



CIMITIRIUL 

(PEȘTERA) 

Peşteră "ntunecată, asil al pocăinţei, Unde -omeneştă fumuri ca, fumurile per, Und: eroii credinţei 
| Ai murit pentru lume, ca să trăiască ?n cert 

Tu care aj fost martor Patâtea rugăminte, Ce se şoptia în umbra şi în r&coarea, ta, Când inima, fierbinte 
Viaţa de vecie în lacrimi o căta, 

Daca bolțile tale, ce nu pot fi pătrunse De omeneşti Suspinuri, dal patimilor Vent, . Duc sufleţul prin locuri şi prin cărări ascunse, Departe de pământ,    
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Tartă cumplita, spaimă, ce în sinu-mi aprinse 

Uricioasa privire a foştilor părinţi, 

Şi altarul de piatră, pe caie stai întinse 

Mădulare de sfinţi. 

Fioroasa răceală ce "'nsufl' a ta vedere, 

Vecinicul întunerec aicea, domnitor, 

Şi grozava tăcere, 

Art umbrele morţii ce p'între oase sbor! 

Imi pare că mă aflu în locuinț adâncă 

A unei groaznică iesme, ce sângiuri o hrănesc, 

Şi care de o stincă 

Pe călător sfâramă cun sbieret. sătănesc, 

Sati în pădurea ceea, în care maj "nainte, 

Druidii cei sălbatică jertfiai pe osândiţi, 

Câna, setoși de omoruri, treceail de puteri sfinte 

Stejari *mbăirânită ! 

Aici cu toate-acestea, religia vorbeşte 

Celor ce vor s'aseulte cuvintul lui Hristos: 

Groaza cu 'ncetul piere, şi omul întilneşte 

Poveţe de folos.
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Vicleanul îşi desbracă, aici ipocrisia,; 

Acel căit se *mpacă cu ceru 'ntăritat; 

Aici fapta cea mai bună visează vecinicia 

Ş'aşteaptă ne'ncetai. 

Şi omul care crede, şi omul ce aşteaptă 
D'o sfântă mângâere în veci e însoțit ; 
Pacea, va. fi cu dinsul, el va. lua răsplată, 

Căcă a nădejduit. 

Ed. 1835, 18472, 1947, 1867.



BARCA 

Păşeşte lin o barcă pe unda adormită! 

Respecteaz'al naturei repaos trecător ; 

Inima mea, de sgomot cu totul obosită, 

Ca la un scump tovarăș senerede l'al tăii sbor. 

Poartă-mă ?n sus, în lături, ori unde vrei şi-ţ place, 

Unde te *mpinge vântul, saii unde tu doreşti ; 

Toate-mi sunt d'opotrivă, dacă mă ducă în pace, 

Dacă cu mulţumire vederea-mi rătăceşti. 

Voi cunoaşteţă, o unde, cu câtă bucurie, 

De ce sfirşit pornită, cu ce cuget curat, 

Barca mea tot-deauna p'a voastră "mpărăţie, 

Ca, "ntrale ei coprinsuri jucând s'a, preumblat.
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Inghiţiți pe tâlhari a, căror îndrăsneală 
Cu trupuri sângerate, cu morţi vă otrăvesc, 

Ce întocmesc complotuii, și fără de sfială, 
Aproape pe perdare, ucideri chibzuesc. 

Insă melancolia, amorul şi plăcerea, 

Piiimiţi-le vesel ca pe ai voştri fii; 

Et vă cunosc mărirea, ei: vă slăvesc puterea, 

Când alerg p'ale voastre mult umede câmpii. 

Din rătăcita-mi barcă, ce-o las la întîmplare, 

Ochii mei către ceruri uimit îi aţintez; 

Seninul lor însuflă sfială şi mirare ; 
Ei mă rog în tăcere, vărs lacrimi şi mă "Ncrez, 

Cerul o să ne-ajute, dicea a mea, iubită. 
EI până acum tace! Sa n'o fi ascultat ? 

Şi poate frumuseţea a, o vedea mâhnită, 
Aducându-i drept jertfă suspin neîncetat? 

Dacă într'aste ceasuri de vie desfătare, 
Sar afla lângă mine... minut dumnedeit ! 
Viaţa nu stă ?n zile, şi eti cu *ncredințare, 
Câtă "mi rămâne. aş da. -0, mi-aş dice: Am trăit. 

  

:



SRR 

Mergi, mergi uşoară barcă, în dreptu celei stele, 
Căria i-am dat nume.... un nume ce slăvesc, 

Nume cen înfocarea închipuirei mele, 
Pe strălucita-i frunte îl v&d şi il citesc. 

Acolo te opreşte, acolo priveghează, 
Cât raza ei asupră-ţă şasupră-mi va zimbi. 

Când va peri cu noaptea, atunci te depărtează, 

Şi iar cu noaptea vino la dânsa a privi. 

Până când fericirea, atâta așteptată, 
Imi va răsplăti veacuri trecute cu ama ; 

Dacă şastă speranţă, ca, altele "nşelată, 
N'o trece ca speranţă, şi n'o fi în zadar! 

Zid. 1838, 18g2, 1847, 1863.



INTRISTAREA 

Al nopţii cer prea, dulce, 
A sa răcoare lină 
În inima-mi aduce 
O rază... Dar se duce 
Ca vintul ce suspină ! 

Scârbit peste măsură, 
De sgomotul cetăței, 
Ei caut în natură, 
Un loc făr' de murmură 
Supus Singurătăţei. 

Ca, Fenix făr de moarte, 
Se naşte-a mea durere, 
Şi pieptul mei să poarte! 
Lovirea, astei soarte 
E prea fără putere.  
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Fantomă plângătoare, 

Ei trec această lume 

Ca frunza plutitoare 

Ce saltă până moare, 
Pe tărm fără de nume. 

Când somnul se aretă 

La oameni, să aline 

Strigarea, turburată 

Ce e asemănată 

Cun vuet, de albine, 

Tovarăş de ?ntristare, 

Un câine, lângă mine, 

Prin urletele sale 

Natura să răscoale, 

In aste locuri vine. 

Fiinţă fă de nume, 

Ce paserii dai sbor, 

Ce mărilor dai spume, 
Ce omului dai lume 

Şi apelor isvor! 

Ce pui copaci pe munte, 

Pe cerui curcubeii, 

Necazuri pe-a mea frunte 

Ca, furiile erunte, 

Slăvite Dumnedei.!
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Din bolta de mărire, 
Coboară-te p'un nor, 
Alin'a mea simţire 
De rele peste fire; 
Ori voie dă-mi să mor!     

Ld. 1832, 19g2 

   



MIEZUL NOPȚEI 

Aici p'aste ruine cu mânâre suvenire 
Privesc cum orizonul se umple de făclii, 
Cum luna, în tăcere s'arată să inspire 
Gândiri religioase Vai lui Apolon fii. 

Când tot doarme ?n natură, când tot e liniştire, 
Când numai e mișcare în lumea celor vii, 
Deşteaptă priveghează a mea, tristă gândire, 
Precum o piramidă se "nalță în pustii. 

AN Al mei ochi se preumblă, pe dealuri, pe câmpie, 
1 mei suflet se "nalţă pe aripi d'un foc sfânt, 

ca Sborui se rădică Ja poarta de vecie 
ăci nică o legătură nu are pre pământ.
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Speranţa mea din lume de moarte se precurmă; -: 
Trecă ea precum trece un fulger p'între nor, 
Sa, şters precum se şterge a vulturului urmă, 
Când spintecă văzduhul în falnicul s&it sbor. 

De când perdui părinţi-mi trei erni întregi trecură, 
Trei erni, căcă după erne viaţa-mi socotesc, 
Căci zilele-mi ca earna, de viscoloase-mi fură, 
Copacii din mezul ernil ce ventuni îl clătesc. 

Frumoasa primăvară acuma, se grăbeşte La caru-i să înhame pe zefirii uşori ; Păşeşte, și pe urmi-i verdeaţa se iveşte Şi cerul se desbracă de viforoşii nori. 

Zefirul printre frunze misterios suspină, E limpede-orizonul şi cerul luminos ; A riurilor şoptă.... Dar unda lor e lină, 
Iar sufletu-mi e “n valuri, n'am soare seninos. 

Căci închinat, durerei, amara mea viaţă atunci e pentru mine nisip neroditor, Ce vara îl usucă, ce iarna, îl îngheaţă, Pe care flori nu află sărmanul călător. 
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Lăsat strein în lume, lipsit de ori ce bine, 

Vădând că nu-mi rămâne plăcere pe pământ, 
Vădând zilele mele de suferinţe pline, 

Puii mâna pe a mea frunte şi caut un mormînt. 

Puţină vreme încă şi glasu-mi se va stinge, 
Şi inima da bate în pieptu-mi va ?nceta.! 
Atunci fără "ndoială ei soarta voiii învinge, 

Şi a vieţii taină în moarte voii afla. 

d, 1832, 1872, 1847, 1963.



  

PRIETEŞUGUL 

Picaţi lacrimă şiroaie pe coarda lirei mele, 

Picaţi! Insă plăcute ca roua, de pe flori, 
Ca raza aurorei, ce noaptea fâră stele : 
Gonind-o, ne-arată văzduhul fără nori; 

r 

Ca glasul de prieten ce-adânc el bălsămește, 
Ca, visuri de nădejde la drepţii care mor, 
Ca, plânsul desfătării cen ochi nise iveşte, 

Când pieptul gemena scoate suspinuri de amor. 

Suflaţi r&coroși Zefir, iubită primăvară, 
Imprăştie-mi mâhnirea ca earna, ce-o gonești, 
Şi fă în al met suflet nădejdea. să r&sară, 
Precum răsare floarea în valea, ce 'nverdeşti.
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Veniţi cugetări veseli ; fugiţi suspinută, jale. 

Ei ştii ce este omul!... Dar nu hulesc, ei cânt! 

Iată ca noastre pasuri p'a morţii se duc cale 
Şi toate la durere supuse aici sunt. 

Urechea mea ascultă torentul ce plesneşte, 
Palazul ce se sparge de malul săi plângând; 

Şi glasul mei le "ntreabă ca noi de pătimeşte. 

ŞI tot are un cuget, o vorbă şi un gând. 

Şi eii adese, singur, când noaptea domnia, "n fire, 

Lipsit de mângâere, departe de cei vii, 

Vedeam că se iveşte a mea tristă gândire . 

Precum o piramidă se 'nalţă în pustii. 

In mâna, mea cea slabă plecam galbena-mi frunte, 

Şi trista-mi tânguire în vint se răspândia, 

Simţirea-mi o *mpetrise necazul ca un munte; 

La gemetele mele Echo îmi r&spundea. 

Acuma litargie era a mea durere, 

Şi mă aflam de chinui cu totul amorţit ; 

De toate *ndestulată era a mea vedere; 

De toate eram gata să fiii ei despărţit. 

37338.
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Dar însă, de odată, un duh de mânegâere, 

Un sunet cu dulceaţă, un glas pâtrundător 

In sufletu-mi r&sună, amărăciunea piere, 

Căci aflu la necazuri un suflet simţitor. 

Acetal cărui nume e scris pe cer, pe lună, 

Pe soare, pe planete, pe răsărit, p'apus, 

In cupa vieţei noastre cu vecinica sa mână, 

Nectar de îndulcire peste otrav'a pus. 

  

Ne-a dat prieieşugul a fi spre mângâere 
La, ceasură de mâhnire, cu cel de foc amor... 
Amorul este dulce, dar el ne lasă, pere; 
Pe aripile vremei plăcerile lui sbor. 

Și ce r&mâne "n suflet după a lui lipsire ? 
Aceea ce rămâne din ziua ce-am perdut : 
Deşert fără de margini, o grea nemulţumire! 
Noaptea urmează zilei, gerul pe foc trecut! 

Prieteşugul singur e nesupus €l moartei! 
El e fără stricare c'al săi începător, 
Şi el ne întăreşte spre înfruntarea, soartei, 
Ne face-amarul vieţei ceva suferitor.
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La glasul săii cel dulce, ca noaptea care cade 

Când soarele cel falnic sarată sus pe cer, 

A mea, nenorocire se curăţă şi scade, 

Simţirile durerei se *mpraştie şi pier. 

Acum prin el nădejdea în mine văd răsare; 
Şi sufletu-mi salină cu ”ncetul şi uşor, 
Ca pruncul ce-l adoarme a mumei lui cântare, 

Ca. pasărea ce-o trage murmurul de isvor. 

Slăvesc cu umilinţă pe vecinicul Părinte, 
Pe calea cea ghimpoasă ei merg neimputând, 

Şi ori-ce fel qe chinuri le sufer ei ca sfinte, 
La moarte m& voiii duce ca lebăda, cântând. 

£d. 1832, 1642.



ELIZA 

Spune-mi, scumpă Elizo, ce este fericirea? 
Pe ce ţărmuri răsare, ce loc îi e plăcut? 

E veche ca pământul, împodobeşte firea 

De mult, sati de odată cu tine s'a născut? 

Am cătat-o 'n pustiuri, am căutat-o ?n lume, 
Am cătat-o pe dealuri, pe munţi şi pe câmpii; 
Am cătat-o ?n deşertul echo al unui nume, 
Pe valurile mării, în titluri, bogății. 

Zadarnică, silinţă,! Fericirea, s'ascunde ! 
Fără folos pe urmă vedeam că ostenesc ; 
O chemam cu "'nfocare, dar nu vrea a-mi răspunde: 
Te întâlnii iubită, și ?n ochi-ţi o găsesc!
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Vedeţi aceste locuri, aceste stânci vîpoase ? 

Vedeti pământu-acesta, de tot nelocuit ? 

Ei bine, aict toate mie îmi par frumoase! 

Mai mult decât ori unde, aici sunt fericit. 

Eliza e viaţa ce toate "nsufleţeşte; 

Zimbirea-i e cerească, privirea €i amor; 

A sa dulce suflare, ast aer bălsămește, 

Şi Graţiile ?ntrînsa, v&d o tînără sor. 

Daca ar fi pământul în vechea simplitate, 

Când cea, dintai femee în rail sa pomenit, 

Frumoasă, "mpodobită cu darurile toate, 

Şi nobila icoană în unde şi-a privit: 

Negreşit că Eliza, de sine încântată, 

Vădendu-şi în fântână atâtea frumuseți, 

Tovarăşelor sale: „Veniţă, le-ar dice *ndată, 

„In cristalul acesta minune să vedeți. 

„Voi sunteţi prea, plăcute, şi dulcea-vă privire, 

„Inima, mea o trage, mi-e drag să v& ascult ; 

„Dar văd colo în apă un luoru peste fire, 

„Un chip care vă "'ntrece, şi-mi place şi mai mult!“
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Până nu o Vădusem, pân' a nu o cunoaşte, 
Eram de nopti, de zile, de toate desgustat. E: Timpul ce-acuma, sboară, părea, că se târaşte, =: Anii ca o povară grozavă de puitat! 

  

Ventu-mi părea, suflare zadarnică şi rece, Cerul ca, câmpie de care sunt sătul, î Echo numai un sunet ce fără folos trece, - Aurora 0 rază, privită îndestul. j 

  

Diceam: O zi ca, alta, şi tot acelaşi soare! Ş In lume vedeam chinuri, pe ceruri vedeam nori. Le privesc cu Eliza: totul schimbat îmi pare, Cerul este cu stele, câmpiile cu flori. 

Aurora, o nimfă, de soare prea, iubită, 
deşteaptă, şi ?n aer alunecă zîmbina. cele d'întai ore, d'ai săi fii ocolită, soare ce-o urmează cu dragoste privind. 

Se 

De 

La 

Zefivul, o fiinţă de bine făcătoare, Care către cer duce suspinuri. omeneşti ; Echo, o zeitate la chinuri simţitoare, 
| Ce repetează Şlasul acelei ce slăveştă. 
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Cână tăcerea Elizei îmi spune-a ei iubire, 

Când mâna, ei mă strînge, când ochi-i îmi vorbesc: 

Când lângă ea uit lumea şi numai am simţire 

Decât pentru minutul în care o privesc, 

Dic: „Viata este scurtă, şi fericirea, trece: 

„Spun că plăcerea, stinge făclia lui Amor: 

„Dacă iubirea, noastră e s'aibă sfirşit rece, 

„De ce 'n minutu-acesta, de ce acum nu mor 9“ 

Ed. 7839, 1842, 18947, 786.



AŞTEPTAREA 

„Aceasta este ora... saii cel puţin soseşte, Dar ea unde să fie? De ce nu se iveşte? Minuturi fericite sun oare de perdut? 
Foarte puţine omul în viaţa lui are! 
Se audi un sunet... Să ascult... mi se pare. .. Nu e nimie ; O frunză în vale a cădut,. 

Noaptea în aste locuri nare de loc tăcere; Totul se mișcă, umblă, dar toate sunt; părere ; Vântul, umbra, mă "nşeală, când cred a o vedea. Luna, aci S'arată, aci iar se ascunde : Abia câte odată 'ntunerecul pătrunde, Şi norii înainte se pun ca o perdea, 

Poate că şi ea are o tainică 'ntâlnire, Poate că stăpânită de-asemenea simţire, Păşeşte nvăluită în umbra, unui nor,  
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Chiar în acele sfere care au ceresc nume, 

Poate-amorul domneşte ca aerul în lume: 
Cu ce drept omul singur să fie simţitor? 

Nu ştii, dar la atâte rele nesuferite, 

Ce asupră-mi adese se par a fi unite, 

Singur amorul este isvorul fericit, 

Ce fără, încetare m'adapă cu uitare, 

Ca undele vestite fântânei de mirare, 

Prin care morţii uită că ?n lume aii trăit. 

Zile nepreţuite ale copilăriei, 
Tovarăşi ai vieţei şi fii ai bucuriei! - 
De mi-ar fi ertat astăzi a *ncepe să trăesc, 

Câte mia, dat amorul, minuturi, ore bune, 

La un loc adunate, cu voi să se 'mpreune, 

Şi din toate o scurtă viaţă să 'mtocmesc; 

M'aş duce unde sboară atâtea rândurele, 
Când viscolul începe, când vin vremile rele; 

Pe pasurile verdeţei ca ele m'aş ivi; 

Din loc în loc aş trece în climele streine, 
Unde sunt alte stele şi ceruri mai senine, 

Dar iarăşi m'aș întoarce când firea ar zimbi. 

Sătul de mari nimicuri ce nu daii fericirea, 
Cătând în viaţă pacea, şi 'n pace mulţumirea,



122 

Ca, riul fără nume aş trece neştiut. 

Ori cât de mic e templu, dar tot îl locueşte. 
Acela, ce pămentul şi cerul stăpâneşte: 
Numai pentru-a, lui slavă şi omul s'a născut! 

„Nădăjduesc într'insul; el poate să-mi arate 

Un drum fără primejdii, cărări nesemănate 

De asupriri nedrepte, de curse vicleneşti. 

Din frunza "'ntunecată a pădurii vecine 
Se întinde o umbră... cine-va pau'că vine... 

Părere ?nşelătoare şacum mă amăgeşti? 

Dar nu! Văd o fiinţă... spre mine "naintează. .. 

Să m'artt,.. Devederea-mi ea nu se spăimântează. 

Un strein pe aicea, sfială ar avea. 

Ea păşeşte, ia seama... o aud că şopteşte. 
Negreșşit e femee... Ce dice? MB numeşte! 

Pieptul, inima-mi bate. Aceasta, este ea. 

Ed, 1942, 1847, 1863.



INTOARCEREA 

Sărutare, locuri triste, ce plângând am părăsit 

Şi pe care cu plăcere acum iarăşi vam găsit! 

Sărutare, copaci tineri, ce prin grija mea creşteată, 

Ce în versta mea deaur cu verdi frunze mă umbreată ! 

La a. mea tristă plecare v'am lăsat îngălbeniti, 

Şi acum vă aflu iarăşi fragetă, tineri, înflorită. 

Tinăr eram e' Aurora, ca zefirul de uşor, 

Când sub voi cu meluşeii mă jucam încetişor. 

Pe voi încă vă 'noeşte primăvara şun iSVoL ; 

lar a mea, viaţă trece! Ale mele zile sbor'! 

Acum grijile, mâhnirea, îmi gătesc al mei mormiînt ; 

Et voit pierde, fără vreme, minte, viaţă şi cuvînt; 

Eu voii însoţi ţărîna trupului meii trecător, 

Cu tărîna unui tată, cărui viața sunt dator. 

Zid, 1832, 1842.



INIMA MEA E TRISTĂ 

Inima-mi e 'ntristată, 
ŞI "n lacrimi înecată, 

La, fericiri trecute gândeşte în zadar! Plăcere, mulțumire, 
iaţă, fericire, 

Le-am gustat, A.lor lipsă acum o simţ amar, 

Acele dulci Suspinuri, 
Cum se Schimbă, 'n chinuri, Şi bucuria noastră în otrăvit venin! Cât rău dup'atât bine! 
Aşa, furtuna vine, 

| Când soarele zimbeşte, când cerul e senin. 

Adio! N'am cuvinte, 
Să-ţi arct tot ce simte, In ast-fel de minuturi, mâhnit sufletul met. E o durere mare, 
Și suferinţi, pe care 

, A le simţ pocii numai, a le descri mt-e grei.  
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A! cât de mult amară 

Viaţa o să-mi pară! 
Minuturile secoli o să le socotesc. 

A ori-cărei zi rază, 
Nuoi lacrimi o să vază, 

Când pe streine ţărmuri strein o să trăesc! 

Spune-mi însă, iubită, 

Când inima-ţi lipsită, 
D'un credincios prieten, cu el nu va mai fi, 

Vei putea uita toate 

Plăcerile gustate ? 
Simţirea se va, stinge, şi nul vei mai dori? 

Astă lege obştească, 

Se cade se "ngrozească, 
Amorul care vremea atâta Pa 'ntărit? 

In ce loc, pe ce cale, 

Călcând pasurile tale, 
Vei avea, drept a dice: Aici nu m'a iubit? 

Durerea, cea mai mare 

Nu poate să omoare. 
P'a mea care-a ?ntrecut?o ? Dar tot nu pociii să mor. 

A! de-i mai ţinea, minte 
Atătea, jurăminte, 

Imi vei mai păstra, poate, o urmă de amor!
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Când seara tu vei merge 
Pe câmpuri a culege 

Flori tineri ca şi tine, s'acoperi fruntea ta, 
Dacă din întîmplare 
Vei nemeri o floare 

Ce poartă un scump nume, ce-i dic: „Nu mă uita“; 

Atunci, atunci gândeşte 
De mine că-ţi vorbeşte. 

Asta-mi este speranța, şi d'asta mat trăesc. 
Eii tot cred că e 'n iire 
Acea, compătimire, 

Ce inimile leagă cu lanţul sufletesc. 

Ld. 1838, 1872, 1927, 1863. 

 



TE MAL VEDUI ODATĂ... 

Te mai v&dui odată, fiinţă de iubire, 

O angel ce slăvesc! 
Și ceasurile repedi, şi scumpa, ta zîmbire, 

Cu suflet, cu viaţa sunt gata să plătesc. 

In valurile-acelea, de lume încântată, 

In care ne-am găsit, 
In vesele cadrile, în sala luminată, 

Stam singur şi mâhnit. 

Plăcerea, frumusețea, podoabe felurite, 
Tot era, în zadar ; 

Ele nu pot să 'nvie simţirile-amorţite 
D'ai patimei amar. 
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Bucuria, ce "npreajmă-mi trecea, cu repejune, 
Trist, rece mă găsea, 

Şi m& gândeam la timpul care în vecă n'apune > 

In suvenirea mea. 

Atunci intraşi ! D'odată, de pe a mea, vedere Se rădică un nor: 
Te presimţii ; îmi spuse a ta apropiere Un aer de amor, 

Zambila primăverii aşa ea ne împarte Desfătător miros, 
Aşa, dulcele-ă suflet se simte de departe In aer răcoros, 

Și inimile noastre, şi ochii se "ntilniră ; Simţii ce pătimeşti ; 
, Un zimbet trist mi-o spuse ; cu tine îmi zimbiră Puterile cereşti ! 

Vedui peptul tăi tînăr bătena de turburare, Subt vălul ce sălta ; 
Te privii în tăcere ; cunoscuși a mea stare, Văduşi puterea, ta. 
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Dar cum se strecurară delirul, fericirea, ! 
Ce iute aii trecut! 

Jalusă d'al meit bine, făcă nenorocirea, 
Un semn, şi te-am perdut! ' 

Multe rele d'atunce am suferit, iubită ! 
Multe am pătimit,! 

Soarta, mea credincioasă la, ura-i ne'mblânziţă, 
Din sboru-i s'a oprit. 

Viitorul în ochi-mi îşi perde nălucirea, 
Toate mă obosesc 3 

Tu îmi erai speranta, tu-mi inspiral gândirea, Tu făceai să, trăese. 

Roua buzelor tale sufl 
Dă viaţă şi plăceri : 

Subt, umedele-ti gene e un foc ce topeşte Tot felul de dureri. 

etul răcoreşte, 

Dar depăy : părtat de tine, ce pot să-mi folosească, nea i bunuri, şi oră ce aş avea? Unui sufleţ Ştii ele să *'mplinească, ? ot S'adueă tre cutul . : 
sa, ul, pot face-a te vedea ? 

9
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Pot să întoarcă timpul ş'acele ore sfinte 
Care sunt al t&ă dar, 

Ca să mai vărs odată o lacrimă ferbinte 
P'al inimi: ţi oltar ? 

fid. 16g2, 1877, r86. 

 



DE CE SUSPINI 

Şi cum pocii aţă vespunde ? 

De ce m'ai întrebat ? 
Fii ştii cam suspinat, 

Dar taina mea e tristă şi va a se ascunde. 

„Să dic că ești frumoasă 

Ca visul de amor, 
Că pasul tăi uşor 

Abia se însemnează pe iarba *mlădioasă ; 

Că chiar privighetoarea 

Te crede trandafir, 

Că, dulcele zefir 
Sărută cu plăcere o frunte graţioasă ;



POOR e 

Că florile grădinii 
Cu pismă te privesc, 
Şi "n chipu-ţi se unesc, 

Cu graţie cerească, garoafele şi crinii. 

Să ic c'acestea toate 
ME fac să pătimesc, 
Să-ţi spuiii că te slăvesc, 

Că ochi-tă îmi însufiă, Suspinuri înfocate, 

C'adânca mea, iubire. 
Dar nu voit să- “ți descrii 
Amorul meii cel viii ; 

Las inima să. “ți spue a mea, nenorocire. 

Ed. 1872, 1947, 1863. 

 



MÂNGÂEREA 

UNEI JUNE FEMEI, 

De ce urăşti viaţa, tu fiica armoniei ? 

De ce dintr'al t&i suflet speranţa ai gonit ? 

Care dureri ascunse, vrăjmașe bucuriei, 

A vîrstei nălucire şi visură ţi-ai răpit ? 

Tu n'ai deşertat cupa ce încă este plină: 

Tu nu ştii de-ți păstreasă otravă saii nectar ; 

Dar plângă! Zefirul astfel fâră cuvint suspină; 

'Poată lacrima ?n ochi-ţi e un mărgăritar. 

Ei nu voii să adaog a ta melancolie, 

Să-ţi zugrăvesc icoana. durerei omeneşti, 

Să desfăşor în ochi-ţi a mea copilărie, 

Ca osândă de moarte în care să citeşti;
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Să-ţi ar&t împrejuru-mi un larg cerc de morminte 
In care dorm fraţă, rude, părinţi ce mai iubit] 
Să vedi ce e durerea, să vedi d'aveam cuvinte 4 
Când chiar de provedinţă nevrând m'am îndoit. 3 

Să vedi apoi în lume cumplita r&utate - 
Otrăvindu-mi ani, zile, chiar umbre de plăceri: 4 
Să vegi... Ah! atunci numai, atunci ai vedea poatej 
Cate un singur suflet coprinde ?n el dureri! gi 

Lumea mă crede vesel, dar astă, veselie 3 
Nu spune-a mea, gândire, nu m'arată cum suni! 4 
E haină de podoabă, mască de bucurie, 
Şi mâhnirea-mi e numai al inimei vesmînt. 

Dacă nu după zile, ci după suferinţe Ni sar socoti versta, ştii, mare Dumnedeii, — Pentru care ani, secoli, şi lume şi fiinţe i Nu sunt nimic,— ştii singur câţi ani aşavea ei! ] 

A mea, credință însă nu este încă moartă ; Mângâetor tovarăș, ea nu ma părăsit : In umbră îmi deschide a veciniciei poartă, Şi negura mâhnirei adeg mi-a r&sipit.
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Dar tu, cărei speranţa s'arată aurită, 

Du cărei viitorul păstrează năluciri; 

Cână tînăra ta verstă zîmbeşte înflorită, 

Când nu ai nici o coardă a inimei isbită, 

De viseolile lumei şi de nenorociri, 

Mângâe-te copilă, şi simte mulţumirea 

Care o 'nsuflă daruri ce firea ţi le-a, dat. 

E când te-ascult, uit toate, uit chiar nenorocirea, 

M& aflu ?n altă lume uimit şi încântat. 

Sub. degetele tale, în sunete-argintoase 

Clavivul când resună, când dulce preludezi, 

Deştepţă în al mei suflet acorduri fioroase, 

A patimilor stinse. cenuşă, înviezi. 

'Palentul, frumuseţea, adesea pătimeşte ; 

De soarta cea comună şi tu poate să ţii; 

Dar vedi dreapta natură cum te despăgubeşte : 

Glasu-ţi este esenţa cereştii melodii. 

Desăvârşitul bine nu-l poate-avea pământul. 

Ce mări fără talazuri, ce inimi fără chin? 

Omul este o taină care-o ştie mormîntul, 

Femeca. e un înger, viaţa-i un suspin. 

d, 192, 1947, 1863. 

 



MULȚUMIREA 

  

Z.... IN VERSTA DE UN AN. 

Asa! Imi trimiţă daruri, iubită copiliță. 
Abia eşti de o palmă, şi vrei să te slăvesc! 
De ochii tăi albaştri, de mica ta guriță, 
In limba, armoniei îți place să vorbesc ? 

Ei nu ştii ce aș face dai fi mat măricică, 
E nu ştii ce aş dice, nici cum te-aş fi cântat, 
Dar ştii cu "ncredinţare c'aş cere fără, frică, 
Drept plata, ostenelei, un dulce sărutat. 

Acum însă adio, dorinţă amăgitoare! 
„Cu astfel de moneâă et wo să fii plătit: 
Când tu pe scena lumei vei fi veselă floare, 
De ani, dureri, de patimi ină- vei găsi slăbit:
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Parcă te văd, frumoasă, de fluturi ocolită, 

Sburdalnicei lor trupe cu graţie zimbind; 

Cununa modestiei pe fruntea-ţă împletită, 

A inimilor tineri slăvire priimind. 

Ştii bine c'al mei suflet e sânt, nu'mbătrâneşte, 

Că aş putea ş'atuncea să-ți spuiii că te iubesc; 

Dar tristă rolă joacă un sânt care trăeşte 
In nişte vechi ruine ce-abia se sprijinesc. 

A ! cel puţin, copilă, atunci adu-ţă aminte, 

Că ?m leagănu-ţi adesea te-am bine cuvîntat; 
Ascultă cu răbdare trezitele-mi cuvinte, 

Zimbeşte-mi câte-odată, ş'oiii fi îndestulat. 

Dar dacă vre un june, în dreapta-i jalusie, 
Se va mira d'atâta nemeritat favor, 
Di: ăsta mă cunoaşte din mica mea pruncie, 
La tot ce simţ, ce-mi place sarată simţitor. 

A fost în casa noastră, la ori ce întîmplare, 
M& mângâia. adesea, îl ştii de când trăesc. 
Cu tată-meii odată el deşerta pahare, 
De mult ai fost prieteni şi încă se iubesc. 

Ed. 1942, 1847, 1863,



NINA 

După atâta, cochetărie, 

Şi necredință şi viclenie, 
In sfirşit, Nino, simţ că trăesc. 

Inima-mi astăzi e isbăvită 

D'acea, sclavie nesuferită ; 

Mai mult asupră-mi nu m'amăgesc. 

S'a stins în mine flacăra toată: 
Subt o mânie neadevărată, 

Mat mult amorul nu e ascuns. 

Daca în lipsă-ţă eşti pomenită, 

Sai înainte-mi de eşti slăvită 
De turburare nu sunt pătruns. 

Ei dorm în pace fără de tine; 
Când deschid ochii, când ziua vine, 

e
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Nu eşti dorinţa-mi cea mai dintii. 

Nu-mi mai însufli nică o gândire; 

Fără plăcere, fără mâhnire 

Te las, te *ntîmpin, mă duc când vii. 

Nici ale mele lacrimi trecute, 

Nică suvenire dulci şi plăcute, 

Nu pot a, face să te doresc, 

Cat mi-eşti de scumpă potă vedea bine ; 

Fără de pismă, acum de tine 

Chiar cu rivalu-mi pocii! să vorbesc. 

Fii cât de mândră, fil nempăcată, 

A ta, mândrie e ne'nsemnată, 

Ca, şi blândeţea ce al avea. 

Nu-mi dic nimica vorbele tale, 

Şi nică chiar ochi-ţi nu mai aii cale 

Ca să pătrundă ?n inima mea. 

La al tăi zimbet, la ta mânie, 

A mea mâhnire sai bucurie 

Nu pot nici creşte, nică a slăbi. 

Crânguri stufoase, peşteri tăcute. 

Fără de tine îmi sunt plăcute 

Şi iar cu tine pot a nu-mi fi.
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Tu-mi pari frumoasă c'a ş'altă dată, 

Dar mai mult nu eşti Nina ce-odată 
Desăvârşită ei o vedeam. 

Dreapta gândire ce târzii vine 

Azi mă învaţă şi văd în tine 

Greşeli ce graţii atunci numian. 

Câna sdrobii lanţul robiei mele, 

Doamne! ce lupte, ce chinmi grele! 

In mâna morţei credeam a fi. 

Dar în nevoe, când omul are 

Coraj statornic, pentru scăpare 

Ce răi nu poate a suferi? 

Aşa din cursa primejdioasă, 
O păsărică simplă, fricoasă, 

Prilej să scape când a găsit, 
Pierdându-şi pene, ja mEsuri bune 

Şi 'nv&țătură de "'nţelepciune 

Să se ferească, de ce-a păţit. 

Tu credi că poate tot te slăveşte 

Acela care încă vorbeşte 

De nişte chinuri ce a cercat; 

Dar însă ast-fel scăpând din mare, 

Corăbierul fără *ncetare 

Spune *n ce valuri el s'a aflat.
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Acel răsboinic ce birueşte, 

După isbândă ne povesteşte 

Prin ce primejdii el a trecut ; 

Şi robul liber, după robie 

La, toţă arată cu bucurie 

Lantul în care ani a zăcut. 

Iţă ar&t starea-mi fără, sfială : 

Vorbele mele nai! îndoială ; 

Că sunt zadarnică să nu gândești; 

Şi ori ce-ai dice fân” osebire, 

De loc nu-mi pasă, n'am mulţumire 

Să ştii de mine ce fel vorbeşti. 

Nici frumuseţea-ţă prea lăudată, 

Nici vielenia-ţi n'or găsi 'ndată 

Amorez ast-fel cum mă fălesc. 

'Pe pierd, dar soarta-mi rea nu îmi pare, 

Căci eii o altă înșelătoare 

Mai cu lesnire pociii să găsesc. 

(Imitaţie). 

Fl, 19g7, 1867.



CÂNELE SOLDATULUI 

Rănit în răsboaie solaatul căduse, 
Şi n puţine zile chinuit muti, 
Departe d'o mumă care îl crescuse 

Şi care-l iubi ! 

Sărman, fără rude, pe țărmuri streine, 
N'avea nică prietini, nică un ajutor; 
Nu era, ființă, care să suspine, 

Pentr'un trecător ! 

Singurul tovarăş de nenorocire, 
Singura-i avere, un câne iubit, 
Şedea, lângă dînsul şi n mare mâhnire 

Părea adâncit.  
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Acum tot e gata pentiu ingropare, 

Acum ridic trupul pe mâini de soldață, 

Onori hotărite acelora care 

Mor pentru 'mpărați. 

In fruntea paradei cânele porneşte 

Din ochii lui pică lacrimi pe pământ, 

Ca un iubit frate el îl însoţeşte 

Până la mormînt. 

Aci se opreşte, aci se aşază, 

Nimic nu îl face a se depărta: | 

Aşteaptă, să-l strige, crede c'o să-l] vază 

Când s'o deştepta! 

Câte-odată, cearcă peatra s'o ridice, 

Câte-odată, latră dup” un călător; 

Coprins de durere : Vino, pa” c'ar dice, 

Să-mi dai ajutor. 

Apoi când streinul de milă voeşte 

A- trage d'o parte şi hrană a-i da, 

EI își pleacă capul în pământ priveşte, 

Şi nimic înu va!
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De două ori noaptea cu umbrele sale 
Emisferul nostru Pa învăluit, 
Şi sărmanul câne din locul de jale 

A fost nelipsit! 

Dar în dimineaţa, acea. viitoare, 
Pe când se deşteaptă omul muncitor, 
Zăcea lângă groapă mort ae într istare, 

Cânele Azor! 

(Imitaţie). 

Fl. 1838, 1822, 1837, 18963. 

 



FERICIREA 

O vedeţi colo, colo în vale, 

Unde natura vesel zimbeşte, 
Unde păstorul dilele sale 
In paza turmei le mărgineşte? 
Inima simplă, nevinovată, 

Ori ce dorinţă lesne 'mplinită. 

La câmp simţirea-i adevărată, 

La câmp viaţa e fericită, 
La câmp nădejdea dice: veniţi, 
In fericire de vreţi să, fiţi. 

O vedeţi colo, în palat mare, 
Inconjurată de bogăţie, 

Vedeţi ce cinste, ce drepturi are, 

Vedeţi pe fiuntea-i ce bucurie ? 

374339. 10
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Relele-i fapte se schimb în bune, 
Or-ce dorinţă şi-are "mplinirea, 
Numai mărirea toate supune, 
Numa ?n palaturi e fericirea, 
Măriră, speranţa, dice, goniţ, 
In fericire de vreţi să fiți. 

O vedeţi colo, colo 'n răsboae, 
De steagul slavei, falnic umbrită ? 
Ochii sunt groaznici, plini de văpae, 
De morţi de sângiuri stă ocolită ; 
Apără dreptul, legea, credinţa, 
Şi recompensa e nemurire. 
A! ce plăcută e biruinţa! 
Ce fericire e la oştire! 
Speranţa, gice : răsboinici fiţi, 
De fericire dacă, doriţi. 

O vedeţi colo, colo pe mare, 
Cum îşi încrede soarta la venituri, 
Cum se preumblă fără, 'ncetare, 
Şi ce departe e de pământuri ? 
Busola. drumul la pol i-arată 
AflE lumi nouă, creşte simţirea, 
Măsoar” adâncul, liţimea, toată : 
Numai pe mare e fericirea, 
Nădejdea, gice: pe mări trăiţi, 
In fericire de vreţi să fiţi.  
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O vedeţi colo, 'n ţara grecească, 
Asil al slavei ş'al libertăţii, 

Pantomă mânâră, urieşască, 

Unde-a, scris Solon cartea dreptăţii ? 
Frumoasă, climă, ceruri senine, 
Care însuflă 'n veci bucuria ! 

In aste locuri cât e de bine! 
Ce fericire e în Greţia,! 

Nădejdea-acolo, zice, trăiţi, 
In fericire-de vreţi să fiţi. 

O vedeţi colo, colo departe, 
In norul cela ce se zăreşte ? 
A! zice omul, care la, moarte 

" Albit de dile, mâhnit soseşte: 
- “Ca. voi odată aveam greșală, 

Dar al meii sânge astăzi e rece, 

„Astăzi speranţa nu mai mă 'nşală. 

Veţi vedea, singuri norul cum trece. 

Pân'atunci însă, mergeţi, goniți, 
Norul acela unde-o zăriţi. 

.. (mitaţie), 

Ed. 18358, 1847, 1863.



ADIO 

LA TERGOVIȘTE 

— 

Culcat p'aste ruine, sub care adâncită 
E gloria străbună, şi umbra de eroi, 
In linişte, tăcere, v&d lumea, adormită 
Ce uită 'n timpul nopţii, necazuri Şi nevoi. 

Dar cine se aude şi ce este ast sunet? 
Ce oameni, sati ce armii, şi ce repede pas? 
Pământul îl clăteşte r&sboinicescul tunet 
Sgomot; de taberi, şopte, trece, vijie-un glas... 

[n . . . . 
- . a. 

Dar unde sunt; acestea ? sait dus! ati fost părere, ş Căci armele, vitejii, şi toate ai tăcut, 
Aşa ori ce mărire nemicnicită piere ! A noastră, a Palmirit şa Romei a trecut.  
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Şi pe ţărână-aceea, de care-odinioară 

Se spăimântăii tiranii de frică tremurând, 
Al nopţei tâlhar vine şi paseri cobe sboară 
Pe monumente trece păstorul şuerână. 

ME scol, mă mut d'aicea, duc pasurile mele 
Ce pipăe cărarea în fundul unui crâng; 
Şi las aste morminte cu suvenire grele, 

Pe care nu am lacrămi destule ca, să plâng. 

Aicea am speranţă să aflu mulţumire ; 

Ei voiii să aud unda şi cerul să-l privesc; 

Să văd a Aurorei mult veselă zimbire 

Razele dimineţii ce norii auresc. 

Aci stejari cu fală se 'nalţ, se îndreptează, 
Urcână ale lor ramuri spre-azurele câmpii. 

Aci plopii cu frunza o vale 'ncoronează ; 

Acolo se văd dealuri, ş'aică sălbatici vi. 

Din coast” acestor stince, din vârful astut munte, 
De unde îşi apucă vulturul al săii sbor, 

A nopţii stea răvarsă lumină p'a mea frunte 

Şi raza-i se reflectă pe limpede isvor.
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Aci zefirul vesel prin frunze mcet suspină; “43 
Aicea orizonul e dulce, luminos ; „Să 
Aici aceste riuri.... Dar unda lor e lină, - “5 
Iar sufletu-mi e ?'n valuri, n'am soare seninos. i 

Din s6nul maicei mele, născut în griji, necazuri, | 
Restriştea mi-a, fost leagăn, cu lacrămi m'am hrănit 
Ca ale mării repegi şi groaznice talazuri, ) 
De vântul relei soarte spre stânci am fost gonit: 

ba 

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

ră 
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Aşa! aşa! iubite, s'a, dus scumpul mei bine; 
Vedend. că nu-mi rămâne plăcere pe pământ; 
Văgena că, pentru mine s'ai dus dilele line, Mă 
Puii mâna p'a, mea frunte şi caut un mormânt: 

Din dilele trecute, din vechea. fericire, SE Din vârsta mea de aur, din sântul lor amor, ' ; 
Idei ai rămas numai, precum o nălucire 
Rămâne dimineaţa, din visuri care sbor.  
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Aşa, fără 'ndoială, amara mea, viaţă, 

D'acum e pentru mine nesip neroditor, 

Ce vara îl usucă şi iarna îl înghiaţă, 

Şi nică o floare n'află sărmanul călător. 

Dar însă suvenirul fiinţelor iubite 

Va fi la al met suflet etern înfățișat 
Ca, frunzele aduse de vijelii pornite 

La vechea lor tulpină ce-odată le-a purtat. 

De visurile voastre speranţe-amăgitoare. 
Acum peste măsură mă v&d îndestulat ; 

Fugiţi zadarnică dile, ce griji omoritoare 

Pe tînăra mea vîrstă, curând aţi adunat, 

Când toamna se arată al ernii rece soare, 

Copacii plini de jale perd frunza, se usuc: 
Aşa nenorocirea uscând a vârsti-mi floare, 

Dic lumei un adio: iait lira şi mă due. 

d. 1832, 19g2, 1863.



NOAPTEA SFÂNTULUI BOTEZ 

Este oara miez de noapte, 
Oara, tainicelor şoapte, 
Oara, tainicului vis. 
Voi Români ce-aveţi credință 3 
Esprimaţi ori ce dorinţă, E 
Acum tot e cu putinţă, 
Acum cerul e deschis. 

Creatorii-acum veghează, 
Isus mâne se botează. 

Ei din parte-mi rog ferbinte 
Pe ace] a-tot-putinte, 
Ei îl rog Şi îl implor 
Ca, să scape astă tară, 
De intrigă din afară, 
D'umilinţă, ae ocară 
Şi de ori-ce-apăsător.  
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De contracte 'ngrozitoare, 

Credite straordinare, 

Ce tezauri-aii secat, 

De concesii medicale, 

De comploturi infernale, 
Ce ne sunt ades fatale, 

Când Ministrii-a ordonat; 

Şi d'abusul de putere 

Ce de *mprejurări se cere. 

Eu voesce realisare 
Dorinţei celei mai mare 

Ce ţara a esprimat, 
Dorinţă, prin care toate 

Intrigile sunt curmate, 
Speranţele 'ncurajate, 

Spionagiul ruşinat. 

Să nu mai vedem trădare, 

Nedreptate, apăsare, 
Răii pe cei buni călcână, 

Și trândava, moliciune 
Şi plăcerile nebune, 
Care ne aduc ruşine, 
Ori ce merit insultând, 

Să peară favoritismul, 
Să se schimbe egoismul
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a. 

In simţiment blând, divin, 
S'avem o dreaptă balanță 
S'avem strânsă, alianţă, 
Care inimele *'nalţă, 
Cu tot poporul creştin. 

Voii ca, Tara Românească 
Să poată să se fălească 
Cu cei ce-o representez, 
Şi ca legile votate, 
Ca, legile confirmate 
Să nu mai fie călcate 
De cei ce le presentez. 

Voiii ca naţia, română, 
Când va, lia, stindardu 'n mână 
Pentru drepturile ej, 
Să aibă ajutătoare 
Crucea, cea, strălucitoare, 
Crucea, cea, biruitoare, 
Să ajute fraţii mei. 

Rog pe cel ce se botează | 
Și credinţa, înviază 
In tot neamul omenesc, 
Să facă să fim mai bine, 
S'avem zile mai senine, 
Ţara să nu mai suspine 
In anii ce urmăresc. 

Dugă manuscriptul original. 
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VIAŢA CÂMPENEASCĂ 

D. Vornicului Gr. Cantacuzino. 

Aşa, simpla vieţuire 

Ei ştii să o preţuesc 

Şi de acea fericire 
Voi bucuros să-ţi vorbesc. 

Dar florile şi verdeaţa, 
Apusul şi dimineaţa, 

Şi fluerul câmpenesc, 

Cu patimi, cu chinuri giele, 

Cu starea, inimei mele, 

Nici cum nu se potrivesc. 

Departe d'acele locuri, 

Ce poate mar fi'nsuflat, 

De ţ&râneştile jocuri 

Ce-adesea mai încântat ; 
Cuprins de nemulţumire, 

De grijă şi de măhnire, 

De soarta mea, ocolit, 
În rele ce mă'mpresoară,
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Ce gânduri, idei omoară, 
Spiritu-și perde puterea. 
E greii să descrii plăcerea, 
Când sufletul e mâhnit. 

Însă a mea mulţumire 
Pentru a ta găzduire 
Ei tot nu o porii uita, 
Și cât va sta prin putință 
Voiii pune a mea silinţă, 
Adevăr a imita. 
Măcar în vorbele mele, 
Să pociii să găsesc văpsele, 
Să ştii să 'ntrebuinţez 
Colorele osebite, 
Tonurile felurite, 
Care stilu 'nsufleţez ; 
S'arăt atâta simţire, 
Câtă simţeam mulţumire, 
Când dulcea serei r&coare 
În preajmă-mi se întindea, 
Și patimi sfăşiitoare, 
Ca. aburi din lac, din mare, 
Deşertul mi le-absorbea, 

Cuprinsul, unde odată 
Împreun” am vieţuit, 
Şi plăcere-adevăraţă, 
Bilele mi-a, îndulcit,
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Este un câmp lat ce are 
De vechi şi fireşti hotare 
Un mal către resărit, 
lar către apus o apă, 

Ce saduri grădini adapă, 
Ce udă ţărmul setos; 

Şi 'n ramuri multe "mpărţită, 
Curge mândră, liniştită 
Pe patu-i cel nisipos. 

Casa p'o muche clădită, 

Singură câmpul domnind, 
De umbră neocolită, 

O vedi în aer albind. 

Să dic că a ei zidire 
E lucru cu osebire, 

Că e d'o architectură 

Cap-d'operă în natură, 

De loc nu mi-ar părea grei. 

Însă această, minciună, 
De şi îndestul de bună, 

Apasă, cugetul mei. 
Aşa dar, iaii îndrăsneală, 
Și spuiii că adevărat 
N'are nimic de mirat, 
Dar are, fără *ndoială, 

Tot ce e neapărat.
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Spre patru părţi ale lumel 
Patru ferestre privesc. 
Şi, dacă pe tonul glumet 
Liber îmi e să vorbesc, 
Al lor număr, mieşorime, 
Cu a casei înălțime, 
Atăt nu se învoesc, 
Încat ochiul ce le vede, 
Cu lesnire poate crede, 
Că, se plătea altă dată, 
Vio dajdie însemnată 
Subt nume de ferestrit ; 
Măcar că nu mi se pare, 
Nici undeva am citit, 
Că la, vre o intimplare 
Nobilii să fi platit. 
Ast-fel de năravuri proaste, 
Dacă, vre odat' ai fost, 
N'aii putut fi ale noastre 
Ci-ale norodului prost. 
Numai el singur plăteşte, 
Fiind mai obicinuit ; 
Iar de ce ni se vorbeşte, 
P&catul ar fi cumplit, 
Pricina e delicată, 
Şi prea, puțin câştigăm, 
La mulţimea ne” nsemnată, 
„Adevăruri saruncăm.  
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Dar în vorbă neplăcută 

Ca să nu ne încurcăm 
Şi ca nu, din întîmplare, 

S'adue la mulţi supărare, - 

Descrierea, începută, 

Mai bine să o urmăm. 

Aproape de casă "'ndată, 

Spre miază noapte s'arată 
O biserică smerită, 
Un templu Dumnedeesc, 

Unde muncitorul vine, 

Prinoasele să-și închine; 

Unde ruga umilită, 
Ca tămiea cea sfinţită 

Este la cer priimită 
De părintele obştesc. 

Tot către această parte, 

Un sat puţin însemnat, 

În două rânduri se'mparte, 
Pe linie aşezat. 

În vale se văd desișuri, 
Saduri, livedi, alunişuri. 

Pe urmă ochiul zăreşte 

Un deal ce se prelungeşte 

Verde şi împestriţat. 

Coastele-i sunt învălite, 

De vii, de s&mănături, 

De ţarine felurite
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De crânguni şi de păduri. 
Munţii mal în depărtare 
Se văd ca tulbure Nor; 
Vara, le e la, picloare 
Şi iarna pe fruntea lor. 

lată, dup” a mea, părere, 
Locul atâta dorit, 
Unde dile e plăcere, 
Bile scumpe am trăit. 
Frumoasă singurătate, 
Bunurile-adevărate 
În sînul tăi le-am simţit, 
Pace, linişte, viaţă, 
Toate-acolo mă 'nsoţea, 
Şi din orf ce dimineaţă, 
Mulţumirea se năştea. 
Dacă vre op cugetare, 
Co umbră de întristare 
Fruntea mea acoperea ; 
Uşoara-i întipărire, 
Ca cercul acel subţire, 
Ce-aţiţă din întimplare 
P'o undă, nemişcătoare 
Un vânt cu lină suflare, 
Trecea, se perdea, de sine 
Ş'al firei glas simţitor, 
Şi ideile senine 
Luaii iarăşi cursul lor. 

?  
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Adese ori pe câmpie 

Departe mă rătăceam, 

Adesea cu bucurie 

În dulci gândiri m& perdeam. 
Simboluri de tinereţe, 

Fluturi cu vesele feţe, 
Privirea mea o trăgea; 

Pe iarbă, în depărtare, 
Fluturele părea floare; 
Dar când umbletu-mi simţia 

Insecta amăgitoare 

Se 'nălţa, găsea scăpare, 
Aripele-şi scuturând, 
Şi ei c'o dulce mirare 

Vedeam florile sburând. 

Nori deşi, negri, câte-odată 

Cerul îl întunecă, 

Şi ploaia 'n ei adunată 

Pe câmpia *nsetoşată 

In torente se vărsă; 

Apoi razele-i robite 

Soarele 'ncet, desfăcână, 
Şi 'n munţă, valuri aurite 

Norii umedi prefăcând, 
Co privire "'nflăcărată 
Lumea el o cuprindea, 

Și o mreajă purpurată 
Peste dealuri întindea. 

11
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Când acea, stea ardătoare, 

Aproape dal ei sfinţit, 

Părea a da sărutare 

Pămîntului ce a "'ncăldit, 

Şi mai întorcânăd o rază 

Ca zimbet prietenesc, 

Sta un minut să o vază 

Ochii care o doresc; 

Ochii acei pentru care 

Este cel din urmă soare 
Ce ei poate mai privesc. 

Supus la acea uimire, 

Lacea adâncă simţire, 

Care subt ceruri senine 

Seara aduce cu sine, 

Liber de eriji, de dorințe, 

În cugetu-mi mulţumit, 
Slăvind o 'naltă putere, 

Ei ascultam în tăcere 

Al multor mii de fiinţe 

Concertul nemărginit. 

Şi când lun” argintuită, 

Albind iarba de pe vale, 

Eşia lină, ocolită, 

De stelele curţii sale; 

Pe dealurile ripoase, 
Stam, mă opream să privesc  
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Cerurile sămănate 

De globuri nenumărate, 

Care, făclii luminoase, 

În umbra nopţei lucesc. 

P'în aluniș suflă vintul, 
Frunda uşor cletină, 
Nucii bătrăni ca pamîntul 

D'a lungul se desină; 

Unda cea, armonioasă 
A unui ascuns isvor, 

Ca o şoptă amoroasă 
S'audea în preajma lor. 

Curmând adânca, tăcere 
A câmpului liniştit, 
Un glas cântă cu plăcere 

Un cântec obicinuit, 

Ast glas, această câmpie, 
Noaptea, care mă 'nvălea 

Gândiri de melancolie 

În inimă-mi înviă. 
Și florile tinereţei, 
Visuri, nădejdi, amăgiri, 

Acea ghirland' a vieţei 
Ţesută de năluciri, 
Care, câte una una 

Treptat s'au desfiinţat 

Ca frunzele ce furtuna
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De verdi le-a smuls le-a uscat, 

Mi s'arătă înainte, 

Cu gândul m& întorceam 

La locurile dorite, 

În valea, ce-atat iubeam. 
Vedeam livada, grădina, 

Poteca ce des călcam, 

Părul înalt şi tulpina 
Unde copil mă jucam. 

Astfel în ţări depărtate, 

Unde strein te numeşti, 

De auzi pe neaşteptate 

Limba care o doreşti, 

Limba acea părintească, 

În care tu te gândeai, 
Ce *n vîrsta copilărească 

Cu maică-ta, o vorbeai, 

Ori cât de unită fie, 

Aspră, grea la audit; 

Simţi atunci o bucurie 

Un ce neobicinuit, 

O simţire vie-adincă 

În sufietu-ţă rătăcit, 
Şi creqi că te afli încă, 

În ţeara, ce-ai părăsit. 

A! dacă o provedinţă 

Asupra mea ar privi,  
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Dacă smerita-mi dorinţă 

Soarta o ar împlini: 
Departe d'ai tiraniei 
Tovarăşi nelegiuiţi, 

De cursele vicleniei, 

De oameni neomeniţi, 

De tot ce se crede mare 

În fapte ce necinstesc, 
De zimbete protectoare 
Care le nesocotesc ; 

Uitând acea deitate 

Care n sgomotosu-i sbor 

Staturilor înălțate 

Le suflă căderea lor; 
La, câmp, locaş de plăcere, 
Ei mulțumit aş trăi, 

Liniştit şi în tăcere, 
Dioa mea aş împlini. 

La binele ce îmi place, 

Şi neamului meii doresc, 
Pe voi câţi puteţi a-l face 

Aş cerea să vă pornesc. 
Aş pune mica, mea, parte, 

Silinţa-vă iăudână, 
Isprava nu prea departe, 

Bună, dreaptă, ar&tând; 
V'aş arăta r&splătirea 
S'un înger ajutător,
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Ş' onoarea şi mulţumirea 
Ce inimile aprinde; 

Jar celula ce se vinde, 

Un trăsnet resbunător. 

did. 102, 1847, 1863. 

 



  

INĂLȚIMEI SALE 

Prinfuluă stăpânitor al Moldove? 

MIHAIL STURZEA 

Pentru anul 1832. 

Astăzi un an se 'ncepe şi altul se sfirşaşte, 
Mâne trecut vom zice acelui viitor : 
Vremea pe rînd înghite fiinţe ce ea naște, 
Dar Prinţi vrednici de slavă trăesc în viitor. 

Ori cine nu iubeşte talentu, 'nvăţătura, 
Este vrăjmaş al lumei şi al lui Dumnezei, 

Pe om îl necinsteşte, întunecă Natura, 
Pămîntului ce-l poartă cu dinsul îi e grei. 

Ei nu-ţi sunt supus, Prinţe, însă a mea 'nchinare 
Să 'nfăţişez la tronu-ță mă socotesc dator: 
Talentele în preajmă-ţi iai nouă desvoltare ; 
Cu mine te slăveşte Românul gânditor.
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„Când beau stăpânitorii norodul se îmbată“ 
Zicea un prinţ războinic, poet încorunat,. 

Tu cultivezi ştiinţa, pilda de tine dată, 

Electrică scîntee în noi a deşteptat. 

Ast-fel, câte odată rîul ce ne desparte, 

Ce curge în tăcere măreț, şi liniştit, 

Izbeşte stânci streine şi maluri depărtate 
C'un val care din malul Moldovei s'a pornit.     si 

$ 

Trăeşte ani mulţi, Prinţe, pentru al nostru bine, 
Dă, lasă al tăi nume la veacui a-l purtă, 4 
Şi fă ca omenirea, cen urma noastră vine „4 
Să laude trecutul şi pomenirea ta. Ei 

După manuscriptul original. :fi



MAJESTAȚII SALE 

VICTOR EMANUEL 

Regele Italiei 

Italia de secoli gemea subt apăsare, 

Abandonat de soartă părea al săi popor; 

Dar Cel A-tot-putinte, pentru a lui salvare, 

Dintre toţi te alese, eroice Victor. 

Demn de-a ta origine şi de ilustru-ţă nume, 
O nouă Italie în juru-tă se formă; 
Ori-ce inteliginţă din ori-ce colţ de lume 
Isbândele-ţi măreţe citi şi admiră. 

Pimîntul libertăţii isbindu-l cu piciorul, 
Dintr'însul legioane scoseşi de bravi soldaţi ; 

Te 'ncunjuraii vitejii, te adoră poporul, 
Românii tresăriră simpatisând ca frați!
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'Turinul, ce atuncea aveai de capitală, 
A fost ca Romaeantică a vitejiei şcoală ; 

Ofiţeri, soldaţi din juna, noastră armată, 

Aii dobândit acolo protecţia-V& 'naltă,. 

Când pala ta cea lungă pe câmpi de bătălie. 

Făcea, cărări prin duşmani, trecând ca vijelie, 

Când învingetor vesel intrai în vre-o cetate, 

Nesocotind viaţa pentrii-a ei libertate ; 

Eroii României cu sabiele goale 

Din vechile morminte credeam c'or să se scoale 

Şi-alăturea, cu tine, prin fapte de renume, 
Să facă România faimoasă iar în lume. 

Bogat de măreţă fapte şi 'nţelepeiune-adîncă 

Mult bine-ai făcut lumei, şi vei mai face încă; 
Aspirări legitime în popoli se deşteaptă, 
Roma, spre tine cată, te chiamă, te aşteaptă. 

Primeşte, mare Rege, profunda-mi salutare, ) 
Urări de fericire, respectul cel mai mare; a 
Urări, respect, omagii ce et mă cred dator 
Regelui ce ne este de bine făcător. 
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UNIREA PRINCIPATELOR 

DEDICATĂ FIITORILOR DEPUTAȚI Al ROMÂNIEI. 

Pe antice monumente am vEdut ades sculptate, 

Acvila ce poartă crucea, Zimbru ţări 'nvecinate, 
Subt o mână, o coroană, întrunite figurând; 

Şi în vechea, capitală, o măreaţă mănăstire, *) 
După lupte sângeroase, monument de înfrățire, 

D'al Moldovei Domn clădită, stă trecutul atestând, 

Ce spun aste suvenire? Ele-arăt că altă dată, 
Inaintea-acelor lupte, în vechimea depărtată, 

Fii ai Romei cei eterne, aceşti popoli ai fost fraţă; 

Cale lor restrişti cumplite aii isvor în despărţire, 
Că la, răul ce-i apasă nu pot s'afle lecuire, 
Decât, numai în unirea către care sunt chemaţi. 

1) Biserica Stelei din Tirgovişte.



Căci de urele interne, mult a profitat streinul, 

Căci în suflete şi'n inimi el a infiltrat veninul, 

Ce corumpe, ce înneacă tot instinctul generos ; 

Căci slăbiţă prin moliciune, umiliţi prin apăsare, 

In furtune şi în intrigi balotaţi fără 'ncetare, 
Am uitat noi vechea cale şi trecutul glorios. 

Astădi nu ni se cer lupte, sacrificiuri de sânge, 

Virtuţi mari de altă dată; astăqi ţinta vom ajunge 

Prin credinţă în unire, prin unire în dorinţi. 
Mari puteri acum iai parte la destinul ce ne-aşteaptă, 
Orizonul se 'nsenină, calea, noastră este dreaptă, 

ŞI asupra-ne se 'ntinde mâna bunei provedinţi. 

Români! Dulce e unirea! Ascultaţi... glasu-i răsună. 

De la. fiii României cere patrie comună... 

Sleaoa merge înainte, simbolu-i sacru pe pămînt ; 

Cum în Vitleem odată, stea din cer mântuitoare 

Conducea, pe'ncoronaţii cavaleri din depărtare, 

De la marginile lumei, către leagănul cel sfint. 

Când citim în vechea, carte a istoriei străbune, 

Virtuţi mari, ilustre fapte, ale naţiei române, 
Care inimă stă rece ? care suflet nemişcat ? 
Cine n'are dor să vadă ţeara sa în fericire, 
Cu legi bune, cu legi drepte, în tărie şi'n unire, 
Cultivând artele păcei, pe al săi pămînt bogat? 

  

  
a
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In tăcutele morminte, Bogdan, Mircea, se 'ntilniră, 

Şi "ntr'o lungă "nbrățişare pe Români îi înfrăţiră. 

Imprejuru-le stati dese umbre de măreţi eroi... . 
Ele astăgi sbor în aer, inimile "'nflăcărează .... 
Deputaţi ! asupra voastră ei privirea-şi aţintează ; 

Fala, saii ruşinea ţărei se aşteaptă de la voi. 

Fiii voştri vor ascunde! a lor frunte în ţărînă, 
Dacă voi acum veţi perde marea causă română, 

Prin meschine interese cen mici inimi locuesc: 

Timpul trece, omul pere, dar a patriei iubire 
E averea cea mai rară, cea. mai scumpă moştenire, 

Ce de la părinţă de merit nobili fit o priimescă. 

Ed, 1863.



MĂRIEI SALE DOMNULUI 

ALESANDRU IOANII. 

Anul 1859. 

- Pentru zioa intrăril salle în Bucuresci 

Timp dorit, di de speranţe, 

Fiu al ţărei, salutare! 

România investită, 

In vestminte de serbare, 

Iţă doreşte, îţi urează, 

De mari fapte viaţă plină, 
Şi se'nclină stelei tale 
Ce străluce de lumină. 

Când de glasul omenirei 
Inspirată şi condusă 
Pleiada Europeană 
De puternici regi compusă,
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Redă naţiei gemânade 
Antici drepturi şi tărie, 

Soarta-ţi se”nscriă în ceruri 

Cu lumina cea mai vie. 

Fă dar numele-ţi să treacă 
Intre numele divine, 

Celor ce aii fost ai lumei 
Nobili făcători de bine. 

Secolul să te admire, 

Și cu noi să se fălească 
Franţa, naţia, cea mare, 

Naţia, cavalerească, 

Căci e aspră datorie 

Ce o nație impune, 
Căci e grea, mult grea, coroana 

Ce pe capul tăi se pune. 

Teara te salută, Prinţe, 
Cu plăcere şi iubire, 

Şi-ţi încrede viitoru-i 

Zimbitor de fericire. 

Ed. 1863.



CÂNTECUL SOLDATULUI 

"Pe câmpul României 

Trompeta când r&sună 

“La glasul datoriei 
Oştirea se adună. 

Şi steagul o umbresce 
Şi-arama-le luceşte 

ŞI inimile ?n pepturi 

Bat repede, voios. 

De nici un fel de vreme 
Soldatul nu se teme, 

Devisa-i e credinţa, 

Şi suflet curajos.
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Când bolta, din tărie 

De nor se încunună, 

Pe munţi şi pe câmpie 

Când fulgeră şi tună, 

Soldatu "naintează, 

Şi marşul sei urmează; 

De misia, sa mândru 

Nu cată înapoi. 

EI legea, împlineşte 

Şi țeara-şi ocroteşte, 
E toi-deauna gata 

În pace şi”n r&sboiii. 

In astă lume mare, 

Ori unde soarta-l duce, 

Viaţa-i schimbătoare, 

Plăceri cu ea aduce. 

12
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TiL. 

Apoi când totul trece, 

Când bate ceasul rece, 

De fraţii săi de arme 

Măreţ e 'nmormiîntat, 

El vesel vieţueşte 

Şi moare bărbăteşte, 

Caci ast-fel este traiul 

Şi moartea, de soldat. 

78 Septembrie 7853. 

Bd. 1862. 

  

 



D-NEI PRINCESE 

ALEXANDRINA ION GHICA 

14 Maiii 1857 

Bucurescă. 

Şi veselă şi jună, te-am cunoscut odată, 
Cu aceleaşi defecte acum iar te găsesc; 
Pe soţul ce te-aşteaptă în ţeară depărtată, 

Deși străin de ţearai, ei tot îl fericesc. 

Căci spiritul cencântă şi graţia dorită, 

Viaţa-ă viscoloasă ades a îndulcit. 
Pe calea, însemnată, de-a, omului ursită, 
Nemulţtumiri, plăcere cu el ai împărţit. 

A unui vechii prieten amabilă, soţie, 
În insula, streini, în care lăcuiţi, 
Când veţi vorbi *'mpreună, de-a ţărei poesie, 
VE rog câte odată la mine să gânditi. 
Dugă Panuscriptul original, £d. 1863.



D*" ANGELINA ION BĂLĂCEANU 

Angelii port al tăi nume, 

Ca ei blândă, dulce eşti; 
Tot ce e plăcut în lume 

In persoana ta uneşti: 

Eleganţă şi juneţe, 
Graţie şi frumusețe 
Te încunjur, te încunun. 
Florile cu vii coloare 
Trimet ţie salutare 
Zefirii numele-ţ spun. 

Când dai nume fiicei mele, 
Atunci una dintre stele, 
De lumină strălucind, 
Luă. missie cerească, 
In viaţă s*o 'nsoţească, 
De la ea, răul gonind.  
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Și când astă, copiliță 

Va, fi 'n vârstă să vorbească, 

Voii deprinde-a ei guriță, 

Cu amor să te numească, 

Și să aibă pentru tine 

Tot, acea, simţire vie 

Câtă inima-mi conţine 

Pentru Iancu amicie. 

Bd. 186. 

 



D*" MARIA ION CANTACUZINO 

In albumul dumi-tale, 
Doamna, mea, dorind a scrie, 
Nu putui găsi culoare, 
Nică omagiuri a deserie 
Frumuseţea. "cântătoare, 
Graţiile zîmbitoare, 
Acel spirit cultivat, 
Ce adesea 'n convorbire 
M'a pătruns de mulţumire 
Şi n Eden m'a transportat. 
P'al tă nobil, bun consoarte 
Il iubesc ca pe un frate, 
Căcă amic bun Pam aflat: 
Şi la amândoi unire 
Vă urez şi fericire, 
Traiu plăcut, şi mdelungat. 

Ed. 7963. 

  
 



DE! ZINCHEI DONICI 

Numele-ţi este viaţă, 
Zîmbetu-ţă plin de dulceaţă, 

Chipu-ţi e încântător; 
Ochi-ţi vii, raze de soare, 
Atrag inimi simţitoare, 

Ce se *nclin şi te ador. 

Porti la piept o cruciuliţă 

Mică şi strălucitoare, 
Ca simbol sânt de credință, 

Dulce şi mingâitoare. 

Ajutor dar ea să-ţi fie, 

Precum şi mie îmi este, 
Crucea, care. din pruncie 

De mari rele mă fereşte.
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DO 

Să-ţi aducă ea aminte, . 
Când vei fi în depărtare, 

Un amic care ferbinte 
Iță aduce salutare. 

bd. 1863. 

  

 



Di S. LA. 

Îmi place micşuneaoa, zambila dulce floare, 

Simboluri de ilusii ce nu vieţuese mult, 
Îmi place trandafirul, dar mai frumos îmi pare, 

Privirea ce le-alese şi mâma ce le-a smuls. 

Căci spiritul ce cântă şi graţia dorită 
Şi daruri ce unite prea, rar se întilnesc, 

De flori neperitoare ghirlandă fericită 
Sunt scumpele podoabe ce nu te părăsesc. 

„A! fieţi viaţa, qulce şi dilele senine 
Şi numai pentru floare se at gândiri, dorinţi; 

A inimi-ţi odihnă, nimic să no 'nvenine, 
Amarul fericirei în veci se nu îl simți. 

Ed. 7863.



UNEI NECUNOSCUTE MOLDOVENCE 

CARE MI-A CERUT VERSURI 

De vreme ce îtă place a ţărei poesie 
Prin calităţi alese cred că te osibeşti ; 
Creg că ai eleganţă şin suflet armonie, 
Misterioasă limbă a, silfilor cereşti, 

Se dice însă, doamnă, că, eşti şi mult; frumoasă, Nobilă'n sentimente, în spirit grațioasă, Dar vai! nu sunt perfecte fiinţe omeneşti ; Căci se mai dice încă (şi foarte răi îmi pare) Că lîngă toate-acestea, ai şi un defect. mare, Că, sclavă datoriei, numai un om iubeşti. 

ZO /anuarie 78357. 

La. 7563. 
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FRUMOASĂ E NATURA 

Frumoasă e natura, frumoasă dimineaţa, 

Plăcut este al undei murmur melodios, 

Şi rotia, şi zefirul, şi floarea, şi verdeaţa, 
Dar lumea nimic w'are ca tine de frumos. 

A mea, inimă, suflet pe pasurile-ti sbor, 
Şi vântul îţi şopteşte misteruri de amor. 

Sunt dulci ale prunciei dorite suvenire 
ŞI visuri fericite, ilusii îngereşti, 
Dar nu e nimic dulce ca dulcea ta zîmbire, 

Dar nici un vis nu-mi place, de nu-l pricinueşti. 

Când soarta, ne'mblândită m'adapă cu durere, 

Când lumea, şi-ori ce bunuri aşi vrea a le uită, 
Nimic nu ceiii vieţii, mărire, nică putere, 

Nimic nu mg mângâe decât iubirea ta. 
A mea, inimă, suflet pe pasurile-ţă sbor, 

Şi ventul îţă şopteşte misteruri de amor. 

d. 188.



IN ORE DE MÂHNIRE. 

În ore de mâhnire 
SE 'ntîmplă câte-odată, 
S'alin a ta privire 

„Şi fruntea-ţi cea, curată, 
Pe care umbra. tristă în veci n'o înveleşte, 
Pe care liniştirea şi pacea lăcueşte. 

Atuncea în mirare 
Întreb : e cu putință 
Un suflet ce nu are 
Nici patimi, nici dorinţă ? 

Saii care adâne ştie simţirea a-şi ascunde 
Ca, negrele-i impresii să nu le poţi pătrunde ? 

Viaţa e ca visul, 
Ce vesel se renaşte, 
Gândirea.-i chiparisul, 
Ce nu se vestedeşte, 

Ce iarna, când în preajmă e viscol, întristare, El verde primăverei trimite sărutare,.  
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Sai este ca volcanul ce arde în tăcere, 
Ce n faţă şi în preajmă-i s'arată liniştit, 

Când sînul lui coprinde şi muncă şi durere 

Ca, ori şi ce trăeşte, ca ori şi ce-a trăit? 

Ori cum va fi, copilă, senină-ţă e privirea, 

Blândeţea, bunătatea, de soră te-aii luat; 

Ca ele în tot; locul însufli mulţumirea, 

La naşterea-ţi natura, zimbind te-a *mbrăţişat, 

Daruri ce vin din suflet sunt negreşit dorite, 

Sunt vrednici de iubire ori unde le *ntâlneşti ; 

Ei le ador, dar ele îmi par mai preţuite 

Când le găsesc unite 
Cu daruri maj zadarmnici, cu graţii mai trupeşti. 
Inima mea, de fire aşa, este făcută, 
ŞI trista omenire aşa este născută. 

Voi fiicele-Auror ei, dulci tinere pansele, 
Flori care o cunoaşteţi, flori care o iubiţi, 

Frumoasă ca, icoana, din visurile mele, 
Nu puteţi câte odată de mine să-i vorbiţi ? 

Kd. 1963.



IMN 

DESTINAT A SE CÂNTA LA INAUGURAȚIA TEATRULUI 

Veniţi Români să consacrăm 
O zi însemnătoare, 
Şi artelor ce cultivă 
S'aducem salutar e, 

În Sfirşit iată-l Tădicat, 
Templul la, muze dedicat, 

Templul măreț, împodobit, de unde? viitor 
Se va "nălța în sbor 
Vestea, răsunătoare, 
Ca, să, arate 'n lume 
Că şi-ale noastre nume 
Pot fi neperitoare.  
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Artişti, poeţi care simţiţi 

Scânteia inspirărei, 

Acum deschisă voi priviţă 

Arena 'maintărei. 

Nobile naţii se fălesc 

Cu scrieri lăudate, 

Prin sentimente ce trăesc, 

Şi prin idei bogate. 

Veniţă, v&'ntreceţi, triumfaţ, 

Cum triumfă odată 

Eschil, Sofocli-aplaudaţi 

In Grecia 'ncântată. 

  

Talentele îşi vor găsi 

Aicea răsplătire, 
Idei măreţe vor rodi 

În inimi cu simţire. 

Aici se va încoronă 

Virtutea, lăudată, 

ŞI vitiul se va 'nfruntă, 
Prin fapta-l imitată.  
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Plăceri şi plânsuri, 
Dureri şi râsuri, 
Ce fac viaţa p'acest pămînt ; 
Toate *mpreună, 

Scena, le-adună, 
Folositoare toate ne sînt, 

Veniţă dar în &st templu, 
În solemnelă seară, 
Să onorăm bărbaţii 
Acei ce î]. fondană. 

Un cuget, o gândire, 
Pe toţi să ne "nfrățească, 
Şi "m dreaptă, mulţumire 
Să, dicem în unire: 
Trăiască țeara noastră 
Şi arta românească, 

7 Januarie 7853, 

Ed. 1863. 
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EPISTOLA 

MARELUI LOGOFET 1. VĂCĂRESCU . 

AUTORUL «PRIMAVEREI AMORULUI» 

Tu care-ai fost din pruncie al Muzelor favorit, 

ŞI ca strămoşească-avere geniul ai moştenit, 
Cântător al primăverei, ce ai darul a plăcea, 

A fi "nalt cu desluşire, simplu fără a cădea; 
Care lucruri mici de sine ştii să le măreşti frumos, 

Şi să nu dici nici odată cuvînt ce-ar fi de prisos; 
Dacă mai gândeşti şi astădi cum atuncea, socoteai, 
Când destinat de naturi să fit poet m& credeai, 

Pă a-ti vorbi de folosul bunelor tale poveti, 
la a mea nedesluşire alerg încă să mă 'nveţi. 

Când ne'nţeleasa natură, din sînuii cel roditor, 
Cu talentul poesiei naşte pe un muritor, | 
(Fără să mergem departe, atât ași dori să-mi spui) 
Hotâește de odată și felul scrierii lul?



Mulţi îmi dic cum că aceasta nu e de tăgăduit, 
Şi că tot omul s'apleacă la ce este maj pornit ; 
Că, acela ce ?n tragbdii face patimi a vorbi, 
Nu poate şi "n elegie chinurile a. descri. 
Dacă iar în cea din urmă ştii frumos să zugrăveşti 
Plăcerea, melancolie, amor, chinuri sufleteşti ; 
Al odei cei înfocate ton înalt nu poţă să-l ţii, 
Nici să alergi p'ale slavei pline de sânge câmpii. 
Felurile-s osebise, şi voesc osebit dar: 
Cine 'n mai multe sa cearcă, osteneala-i e 'n zadar. 

Ei dar, ce din cruda-mi vîrstă, de când ochii am deschis, 
Când a, 'nceput, pentru mine al vieţei amar vis, 
Am iubit de 0 potrivă tot ce mi-a părut frumos, 
Tot ce sufletul înalţă şi e minţii de folos. j Poet cum pociă a mă crede, când al lirei Dumnedt, Încă nu vrea, să-mi arate care este felul mei? 
Tot ce-mi place mă aprinde, şi 'n minutul ce cetese, 
A putea, lucra, întoemai, d'o cam dată socotesc. . Apoi vine cugetarea. Pe-al mei spirit întreb : Ştii, Dacă, tu în felii-acesta eşti născut saii nu să serii? Câte planuri astă aspră idee mi-a stânjinit ! Şi din ce cărări plăcute, cu putere m'a oprit! Ei aseamiăn a, mea stare cu a unui călător, 
Care neştiindu-şi calea, fără povăţuitor, 
Se opreşte pe-o câmpie, şi cu totul întristat, Drumuri Vede, dar nu ştie care e adevărat. Pleacă, se întoarce "ndată, se porneşte iar pe loc Perde vreme prețioasă şi aleargă 'ntwun norot. 
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Astfel sunt şi eii; ca dinsul tot-deauna rătăcit, 
Ca să nu-l perd, lasând drumul, poate când Pam nemerit. 

Apoi nu ajunge-atâta, ci şi chiar când mă pornesc, 

A lucra, cu hotărire, pe un plan ce îmi croesc, 

Nu pocii păzi cuviinţa, nici cun umblet măsurat, 
La sfirşit s'ajung de-a dreptul, fără să mă& mai abat. 

Dacă descrii o pădure, suma de copaci îi las, 

Şi la un stejar mai mare trec cu un repede pas. 
Dacă sunt într'o grădină, pe la floră de rând nu merg, 
Gi la trandafir îndată şi apoi la crin alerg. 

Depărtarea, cea mai mare, şi ocolul cel mai lung, 
Un ceas nu mă zăboveşte, fac trei pasuri şi ajung. 

Mărunţişurile-mi scapă, şi ideile ce-mi vin, 

Dacă "ncep cu o zîmbire, se sfirşesc cu un suspin. 

Aplicarea, îmi lipseşte, şi n'am darul însemnat, 
A strica şi a preface câte sunt de îndreptat. 
Fără astă, slăbiciune ceva tot aş isbuti; 
psteneala şi răbdarea, pot, ori ce a dobândi; 

Şi mea a să n apăr, las un lucru început, | 
De pân a t stric câte-odati, ce nir o lună am făcut. 

Și să nu. rântesc condeiul, meseria o uresc, | 
Bar ii iai în viaţă, eii mă jur şi hotărese. 

Neucetat n Boalo dice: un astimpr ne'nțeles 

De arecni a po iveşte hotărirei ce-am ales; 

Şi cu mu mă trage, din somn noaptea, mă deştept 
atima ine ecăciune rima mindră 1) aştept; 

le pune A more chiar şi străine nevoi, 

Apol ca P artie, sînt silit fară să voii. 
nd în elegie destul nu pociii să vorbesc, 

Și say 
3! Sarât fără sfială toate câte socotesc,



SS 

Vre un dobitoc îndată vine înaintea mea, 
Şi-mi rădică cu lesnire sarcină ori cât de grea: 
Lupii, urşii îmi fac slujbă, leii chiar mi se supun, 
Adevăruri d'un preţ mare, când le poruncesc, ei spun, 
Socotesc că putem dice, fără să ne îndoim, 
Că e prea bun pentru fabuli secolu n care trăim. 
Măcar că se află oameni care nu pricep de loc, 
Cum a putut să vorbească un sălbatec dobitoc, 
Şi care vin să te 'ntrebe, dacă. e adevărat, 
Că în vremea veche câinii ai vorbit aşa curat, ? 
Însă, cum stii foarte bine, adevărul desvălit, 
Fără mască, între oameni lesne nu e priimit ; 
Şi subt feluri de podoabe dacă nu îl tăinueşti, 
Ne'nţeleapta, lui ivire poate scump să o plătești. 

Tu dar, care-ai dis odată cum că naţiile *ncep 
Prin poesie, fiinţa şi-a lor stare de-şi pricep, 
Slăbiciunea, musei mele, vino a o îndreptă; 
Căci, de scrii astădi în versuri, asta este vina, ta. 
Tu amorul poesiei mie mi aj însuflat, 
Şi esemple îndestule de ce e frumos ai dat. 

Aşa, când viitorimea, al nostru judecător, 
Care, fără de sfială, aspru, nepărtinitor, 
L'al săi tribunal supune pe răsboinicii vestiți, - 
Pe despoţi şi pe ministri, scriitorii străluciți, 
Va, voi să cerceteze pe acei care înţii, 
Stătură, începătorii româneştei poesii, — 
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În rândul celor de frunte, numele tăi va găsi, 
Şi a 'ntemeerei cinste de la ea vei dobândi. 
Sunt mult mai vrednici de slavă acei care ai! făcut, 

În ştiinţe sai în arte, fericitul început, 
Decât cei ce după dînşii, şi de dînşii îndreptaţi, 

Ai ajuns desăvirşirea de esempluri ajutati. 

Ed. 1838, 1842, 1847, 1863.



EPISTOLA 

D-lui COLONEL 1. CAMPINEANUL 

Prietene, mai ţii minte acele povăţuiri, 
Care-mi dai la, ale mele trecute nemulțumiri ? 
C'aveai cuvînt, o Văd bine ; eii prea, înşelat eram, 
Când socoteam de cumplite relele ce-atunci cercam. 
Într”o Qi (de atunci îns multă, vreme a, trecut), Povestindu-ţă ei o nouă, neplăcere ce-am avut, | Te-ai întors, şi co zimbire : „Văd adevărat, mi-ai dis, 
„ȘI cunosc că aj dreptate, dar arată-o în Scris, , 
„ȘI în versuri, iar nun proză, căci oră câţă sunteţi poet „Voe a vă plânge ?n prosă de P Apolon nu aveţi.“ 

Uitasem această, glumă. Acum fără, să gândesc, Cea, dintre noi depărtare, locul unde locuesc, 
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Negrijirea, nelucrarea, poet mă silesc să fiu, 
ŞI în versuri de un stinjin lucruri de nimic să-ţi scrii. 

Sunt încredinţat, c'ai ride, când vr'o dată ai putea 

Să mă vedi umblând pe câmpuri, rătăcit cu muza mea, 

Şi vinând câte-o idee, câte-o rimă, un cuvint, 

Când p'în lună şi p'în stele, când pe cer şi pe pămint. 
lar de gropi nici că e vorbă, căci în câte-am cădut ei, 

Căutând câte-un fras nobil, ştie numai Dumnedei ! . 

Nu gândi cu toate-acestea cum că mă gătese să cânt, 

Gloria, vremii trecute, secolii cană nu mai sânt, 

Sai să laud pe vitejii fit ai vechii libertăţi, 
Care cu ferul în mână, pe zidul Sfintei cetăți, 
Pentru a. unei cruci umbră în răsboae ai perit, 

Şi ghirlanda, veciniciei cii-a, lor moarte-aili dobândit. 

Ast-fel de 'nalte sujeturi pentru muza mea nu sânt; 

Pân'a nu sbura în ceruri ea se cearcă pe pămînt, 
Precum soldatul ce este pentru răsboiii pregătit, 

Pan'a nu pleca-şi 'nceaxcă al sabiei ascuţit. 

_Vino dar, de ai răbdare, şi ascultă să-ţi deseriil, 
Un coprins unde 'ntîmplarea astădi voeşte să fii, 

a Să n'ai cuvint a dice, ca mea muză n'a făcut 
Pentru buna, ta, plăcere ori cen mână ka stătut.
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„Aici nu sunt văi sati dealuri, nu sunt; crânguri sai păduii, 
Care *mpodobesc cu fală sînul veselei naturi, 
Şi de unde îşi înalţă cântăreţul sburător 
Imnuurile-armonioase l'al naturei Creator. 
Nu e locul inspirărei, şal înnaltet cugetări, 
Ce umple duhul de gânduri, inima de desfătări; 
Ci câmpie fără, margini, ce arată, nencetat, 
O vedere monotonă ochiului cel întristat: 
Spre amiadă-di se vede nişte pomi şi nişte vii, 
Nişte sălcii semănate ici şi colea pe câmpii ; 
lar la răsărit departe, a, lor frunte îşi ivesc 
Nişte munţi, care cu slava, cea perdută se fălesc. 
Spre apus curge o apă, între două ţări hotar: 
Fraţi a căror neunire a avuţ sfîrşit amar. 
Pe o margine e Zimbrul, iar pe alta un Vultur, 
Care nică nu mai visează de al Tibrului murmulr, 
Care subt o nouă formă şi numire ce-a luat, 
Ca multă, cântecul, purtarea, şi năravul şi-a, schimbat. 
Alt, ori în cotrd :ntoret ochii şi oră în cotrd priveşti, 
Nimic nu se maj arată, deşertul îl întilneşti. 
Se preumblă peste câmpuri milioane de țânțari, Care după r&utate, seamănă, a oameni mari ; Muşcă cât îi iartă sura, şi cu câte aii puteri, Prin cântări mă desfătează, par car fi paracliseri. Turme de oi sunt mulţime, însă încă n'am găsit, Un păstor ca, în idile, un cioban de pismuit. Şi nu ştii cum în vechime, atâţi mari biruitori, Părăsiaii avere, slavă, şi trăia între . păstori.  
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Dar adese-ori poeţii lucrurile zugrăvesc, 

Nu pre precum sunt în fiinţă, ci cum şi le "'nchipuesc. 

Şi acei ce fericita neavere-aii lăudat, 
Ale ei dulceţi şi bunuri nu cred să le fi gustat. 

Nimfele le văd desculțe; îmbrăcate ?n pei de oi, 

Păstoriţele, pe viscol, pe furtune şi pe ploi, 
De a lor ticăloşie ocolite ca d'un lanţ 
Îi ridică toată pofta, de a face vr'un romanţ. 
Mie:mi pare răii din suflet, căci de aş fi nemerit, 
Cobincuţe cum v&dusem înta”o carte ce-am cetit, 
Ca un om care din fire nu am fost aristocrat, 

Fără perdere de vreme m'aşi fi şi amorezat. 
Acum însă, ce pocii face, cu ce mijloc să suspin, 
Când nimica nu mă doare şi când nu simţ nici un chin? 
Biue-ar fi dacă vederea aş putea s'o amăgesc, 
Şun obiect ce urât este frumos să-l închipuesc; 
Dar, măcar de şinchid ochii, nu pociii imita de tot 
Pe modelul rătăcirei, pe viteazul Don Chişot. 

Sa mărginit în sine-mi, trăesc aici ca un sfint, 
iapăt a neființei mi se pare cum că sânt. j 
Un calăta se întâmplă, gonit de vr'un viscol grei, 
Că e dese abată puţin în locaşul mei! 

P'in prejur pamintul de tot de locuitori ; Pa 
Care din co i câți-va nobil de moşii stăpânitori, 
Sale hui pilărie aici sah obicinuit, 

W Aviaam bunuri din strămoşi ai moştenit; Dar Vorbesc numaţ ca E: | 
Și decat Gila al de vreme, n'a nvătat a se gândi, 

: unei, alta nu doresc a, şti.
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Poate vrei să-i afli-anume, însă alt; nu pociă să-ţi spui, 
Decât că fieşte care e copil al mumei lut, 
Nu de mult unul dintr'inşii, părăsise-al sei locaș, 
Sub cuvint că-l locueşte al cerurilor vrăjmaş ; 
Dar în dilele trecute, după cum am audit, 
Cu tămâe şi o cruce pe toți dracii i-a gonit, 
Despre altele buni oameni; ei sunt gata-a arăta, 
Că după sânta, Scriptură, cred tot făra, cerceta. 
Pentru ce? Ast cuvint aspru, la aud supărător 
Şi de turburări grozave lumei pricinuitor, 
Cuvînt vrednic de osîndă, care tot-deauna-a fost 
Ca un termin de chimie la norodul acest prost 
Nu se dice p'aste țărmură, unde omul liniştit, 
Se îngraşă, 'n nesciinţă, ca. în veacul aurit. 

Dar destul, iubită Muză! stăi să te mat odihneşti, Că, puterea-ţă este slabă, şi cam lesne osteneşti. ŞI tu, înţelept prieten, care adesea-ori mi-ar dat Poveţe folositoare ce ei nu prea le-am urmat; 
Ale cărui fapte bune sunt vrednice-a, se cinsti, 
Şi o dreaptă r&splătire, merită, a, dobândi, 
De se vor pune vr'odată în cumpenile cereşti, La porţile veciniciei purtările omeneşti, 
Adio! de a le mele nu-ţi mai vorbesc rătăciri, 
Singur, pricină adesea mi-am fost de nenorociri, 
Măcar că şi a mea soartă, care nu prea mi-a zîmbit, 
Ne'ncetat ca o fantomă pretutindeni m'a gonit.  
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Dar ce sunt relele mele? Nimicuri le socotesc, 

Când cu ale soartei tale nedreptăţă le-asemuesc. 
Ast-fel, când de pe un munte mă uit în jos pe pămînt, 

Dealurile cele-lalte foarte mici îmi par că sint; 
Ochiul abia se opreşte pe-al lor virf neînsemnat, 
Şi mare îmi pare numai muntele cel înălțat. 

Zd. 1838, 7842, 1947, 1863.



EPISTOLA 

D-lui MAIOR VOINESCU II. 

Diceai că în viaţă cea mai plăcută, stare 
E a omului liber de ori ce 'nsărcinare, 
Care grijile lumei departe le aruncă, 
Şin pace, în tăcere, în linişte adâncă, 
Lungit frumos pe spate cu un ciubuc în gură, 
Av6ndu-şi întru toate plăcerea, de măsură, 
La, fumul ce se 'nalță, se uită, se gândeşte, 
Şi slava, drept nimica, drept fum o socotește. 

Tu dar, apostol vrednic al acestei dectrine, 
Care ne izbăveşte de grijile streine, 
Spune-mi prin ce mijloace natura-mi pocii preface 
Şi dilele ca alţii să le petrec în pace ?  
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Cum să mă scap de muze, de vechea tiranie, 

De ale lor capriţii, de-a lor cochetărie, 

” Care în tot-deauna, mi-ai fost supărătoare, 

Şi pricini felurite de lungă întristare? 
În ce muzele noastre pot să ne folosească ? 
Nici chiar de un datornic nu ştii! să ne plătească! 

În zadar mai dăunădi am vrut prin poesie 
Să scap de-o bagatelă, de-o mică datorie; 
Şl-am arătat acelui care cerea parale, 
Că viaţa este scurtă şi vrednică de jale ; 
Că, aurul, argintul, metaluri păcătoase, 

La omul ce-o să moară nu sunt trebuincioase, 
Că averea mo ducem în lumea viitoare ; 
L-am făgăduit încă o elegie mare, 
Care pe larg să-i spue, curat; să-i dovedească, 
Cum trebue averea să o despreţuească, 

Şi versuri din grămadă l-am dat ca, să-şi aleagă; 
Dar toata, mea, silinţă 
A fost peste putință, 

Puterea armoniei să-l fac so înțeleagă. 

Maşi mangaia d'aceasta, când aşi vedea că poate 
WR scrieri sar preface năravuri desfrânate ; 

tunci, lăsând odihna, pentri-al mulţimei bine 

Și dice şi aşi face cât spânzură de mine.



208 

Acum însă ce ese de-oiii alergă p'în casă, 
De m'oii lovi dun scaun, de sobă şi de masă, 
Ca să ar&t în Versuri, în rînduri măsurate, 
Că cinstea şi virtutea sânt lucruri lăudate, 
Că numai fapta bună, este isvor de bine, 
lar cea, rea, îşi aduce pedeapsa, ei cu sine ? 
Aste sunt prea, frumoase şi bune pe hârtie, 
Cine însă, le-ascultă sai va ca să le ştie? 
De când lumea e lume, ce carte omenească, 
Putu de fapte rele pe oameni să oprească? 
Tiranilor să 'nsufle a patriei iubire, 
Pe cei fără de suflet să-i facă cu simtire, 
Pe hoţi săi îndemneze cu cinste să trăiască, Şi câţi judec; poporul să nu-l năpăstuiască ? Cânte lupii şi urşii în pilde cât le place, Omu-şi caută, treaba şi tot ce-a'nvătat face. Poveţele sunt vorbe, dar fapta e departe ; Şi prea, puţini urmează morala, dintr'o carte. 

De aşi avea mcaj darul să scrii de porunceală, Și când cearcă pămîntul vre-o mică sguduială, Să fac câte-o duzină de ode sugrumate, Să laud răii sait bine, aşi fi mulţumit poate ; În vreme ce acuma, vorbind cum mi se pare, Îmi fac Yrăjmaşi. Sunt oameni ce nu iati îndreptare, Ear mai vârtos aceia ce vor să ne muncească, Cântându.ne cu iadul cântarea, cea răcească.  
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Tu știi că am păţit'o, când am cereat a spune 
Că versuri schilogite nu cred să fie bune, 
Şi că de o cam dată noi nu stim latineşte,. 
Ura neîmpăcată, ce?n furia-i scrîşneşte, 
A dis: (ce urit vede a omului orbire !) 
Că lupii, urşii, leii vorbese de stăpânire ; 
Că lupul e cutare, ce judecă, despoaie, 
Şi ia după om pielea ea lupul de pe oase; 
Că lebăda e omul ce dă povăţuire, 
Acelor care umblă pe calea de peire; 
Că boul e cutare ajuns în treaptă mare, 
Dator de ori ce bine la, oarba întîmplare, 
Şi n sfîrşit, că măgarul, ce sbiară şi răcneşte, 
E un autor jalnic ce prost ne sfăiueşte. 
Iată ce înțelesuri Şi ce cugete rele 
Vrăjmaşii fărs lege dai! scrierilor mele; 
Apoi pas de lucrează, în aste vremi de jale, 
Când vor să "ncurce statul în pricini literare. 
In Zadar şi censura, de mine *ncredinţată, 
3 alţi căti-va, prieteni cu bună, judecată, 
M& âp&ră în lume, le spun că aii greşală, 
Căci ei o ţin tot una şi dic că nu se 'nşală. 
Mulţumesc asts dată şi stăpânirei noastre, Care nici vră s'asculte la vorbe aşa proaste. 
Alt-fel dă îmi e teamă, cin loc de mulţumire, 
u “i fi făcut prieten cu vre o mânăstire, 

*, spălându-mi vina, prin post şi nemâncare, 
*Tgeam în rai q'a, dreptul şi fără cercetare. 

? 

57238. 
14
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De ce, domnilor critici, atâta urâciune ? 

Dobitoacele mele ai cugete prea bune, 

Şi numai ton de cârciumi, poesii monstruoase 
Censura, cea, deşteaptă e drept să nu le lase. 
Ele ne strică gustul şi trista lor manie 
Parnasul îl preface în proastă băcănie. 
Dar fabulele mele de tot nevinovate 
Nu se ating de nimeni, mai personalitate. 
De vă găsiţi în ele, îmi pare foarte bine ; 
Insă de vă e teamă, ca nu cumva prin mine 
Să se "ndrepteze lumea, greşeala vă e proastă; 
Puteţi să luaţi pildă chiar de la dumnea-voastră, 
Care nu vă prefaceti, şi fără încetare 
Acelor ce v'ascultă aduceti supărare. 

Ori cum, îmi e cam frică; de astădi înainte 
La pasări, lighioane, voii da alte cuvinte. 
Deşi mai aveam încă, mărturisesc păcatul, 
Să gic câte-va vorbe de Paris r&posatul, 
Care, bărbat de cinste, om plin de bunătate, 
Făcea versuri d'acele ca din topor lucrate, 
Cum faceţi dumnea-voastră. Dar iar vaudeam gură, 
Şi iar mâînjeaţi hărtia, iar v'ar&taţi căldura. ; 
Furioşi de mânie, iar strigaţi după mine: 
„Audi nelegiuitul că morţii nu scriu bine! 
„Audi ale cui versuri le socoteşte glume! 
„Şi cu ce chip vorbeşte de duşii de pe lume! 
„Aceasta, este vină, grozavă, criminală, 
„Şi merită osîndă, pedeapsă capitală.“ 
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Aşa, ca să nu sufer strigări, nemulţumire, 

Ca să nu trag asupră-mi vre o nenorocire, 

Gândeşte-te şi-mi spune un mijloc de'ndreptare, 

Tu, care petrecă timpul în sântă neluerare, 

Care ai scri prea bine, de ai avea dorinţa, 

Dar care în odihnă îți mărgineşti silinta, 

Spune-mi cum pociii de rimă, de musă-a mă desface, 
Şi eii drept r&splătire, o satiră ţă-viii face. 

Ea. 7942, 1847, 7863.



EPISTOLĂ 

D-lui ALEXANDRU DONICI 

FABULIST MOLDOVEAN 

Cum m&sori ţi se măsoară, este un proverb ştiut. 
Aste versuri, de lungimea, celor ce tu mi-ai făcut, 

Sant pornite” să-ţi aducă ale mele mulţumiri, 
Sânt răspuns la ale tale vrednici de cinste gândiri. 

Nu ştii bine dacă, cerul, precum dică, mea, înzestrat 
Cu'n talent, ce mi se pare puţin, slab, neînsemnat, 
Dar iubese talentii-acesta, care tu îl preţueşti : 
Tot ce e mai sânt, mai nobil, în duh, inimi omeneşti, 
Prin el ni se 'nfăţişează ; şi al binelui amor, 
Se aprinde la, făclia unui genii creator.  
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Pe acei ce mi-i dai pildă, ei adesea i-am citit; 

La o slavă meritată cu mândrie m'am smerit ; 
Să-i urmez este alt lucru; cinstea, poate o doresc, 

Dar a lui Torquato soartă nici de cum n'o pismuesc. 

Am temeinice cuvinte: mă cunosc, mă simţ, prea mic, 

Și nevrednic să iai urma unui mare mucenic. 

Ei, sâ-tă spuiii, nu "nţeleg bine cum &şti oameni străluciță 
Producea, fără 'ncetare când era nenorociţi. 
Pentru mine griji, necazuri, trebuinţe, neplăceri 
Sunt isvorul nelucrărei şi al vecinicei tăceri. 

Creg cu tine că talentul ne e din cer dăruit, 
Că e foc care se stinge, daca nu va fi nutrit, 
Şi de am o qi mai lină, un ceas bun de întâlnesc, 
Cu plăcere a-l aprinde, a-i da hrană mă silesc, 
Dar pe om Şa lui natură destul nu ai cercetat, 
De voești să, fiii ca, rîul, care curge ne'ncetat;. 
Acel Tiu trece po vale, pe câmpie, p'între fiori; 
Iar Prin relele vieţii e mai greii să te strecori: 
Prozaice umilințe nu pociii a le înfrunta. 

pu veti Vremile de astădi. Te'ntreb dacă, muza ta, 
Oftită, la tribunaluri, ar merge să dea cuvînt, 

Spue în bună proză de ce umblă după vint, 
e far gice judecata: „Fiind cam aflat că serii, 
ii "best ii. si pui ii 

nt lind că vorbeşti cu norii, şi pui slove pe hârtii,
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„Ado versurile tale, avem poftă să citim, 
„ȘI, de n'ai atins pe nimeni, noi osînda-ţă mărginim. 
Daca, dic, plăceri d'acestea, de Lai tăi ai fi cercat, 
La atâtea. dobitoace suflet oare ai fi dat? 
AJ fi dis cu îndrăsneală, de-un vulpoii judecător, 
Că îl vegi câte odată cu Puf alb pe botişor ? 
Că în cumpăna, dreptăţii caşul el la cumpănit, 
Până ce prigonitorii cu nimic s'aii pomenit ? 

La voi sunt mai domoli oameni, ei nu s'ating de nimic; 
Aicea daii de nevoe, ori ce mă încerc să dic. 
De voii să cânt eroismul bunilor noştri strămoşi, Aud o sută de glasuri: „Ce ? noi suntem ticăloşi? „Numai cei vechi îţt place ţie? Prilejul s'a "nfăţoşat, „Şi not dovedi de virtute, curaj nu am arătat?“ De laud vrun om de merit, vre un amploiat cinstit, „A! îmi dic de pe delături, pe noi acum te-ai pornit? „Lăudând faptele bune, arăţi, şi învederat, „Că nu sântem de aceia! Pe noi tu ne-ai satirat!“ Căci dumnealor Ştiti prea, bine, ca oameni care citest, 
Că în lauda, Virtuţei acei răi se osîndese. 

De ar fi o mulţumire să te vegi în tipar dat, Şi pe uliţi câte-odată, cu degetul arătat ; Saudi: ăsta e cutare! apoi ei te-aş ferici, Pentru scrierile tale ce iubesc a le citi,  
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Ale cărora sujetură, stil uşor şi lămurit, 

Ai a fabulei plăcute merit netăgăduit. 
Suţu, dice într'o carte, că în Grecia, de vrei, 

Poţi să scrii ori ce îţi place, fără vorbe şi idei. 

Mulţi din autorii noştri ai acest talent dorit, 
“Cu locul, cu *mpregiurarea, cu vremile potrivit. 

V&d că o duc foarte bine, şi eii o săi imitez; 
O să-i întrec, de se poate, nimic n'o să mai lucrez. 
Numai din vreme în vreme ai să afli că trăesc, 

Şi muzele din Moldova, că știi să le preţuesc. 

Ed. 7672, 1847, 1863.



EPISTOLĂ CĂTRE VOLTAIRE 

Din dioa când am cetit scrisoarea, către Oras, 
Doream, de sar fi putut, toată sfiala să las, 
Să-ţi serii pe un ton măreț, cât mai măreț s'ar putea, 
Şi să-ți pornesc un bilet lucrat în fabrica. mea. 
Dar audisem că Voi, poeţi, scriitori vestiţă, 
Indată ce aţi murit, vă faceţi cam neciopliţi, Cam groși, necivilisaţi ; şi drept să spuiii m temea), Să nu-mi întorci un r&spuns mai aspru decât doream: 
Răspuns ca acel ce dici că ?n anul trecut ţi-a dat, Din partea lui Boald un secretar ne'nvă&ţaii. 
Aicea ca şi la vot se află, mulţi nătărăi, 
Care s'ar da bucuros că sunt secretari al tăi. Cu toate-acestea acum dorința, mea, o ascult; 
Respectul numelui tăi nu mă opreşte mai mult; Şi, pae-ţi bine săi r8i, liber din partea. mea eşti. Nu cercetez dacă n raiă, dacă în iad locueşti, 
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La ce fel de munci, pedepsi, păcatele-ţi te-ai supus 
Şi dacă în lungi frigări dracii acolo te-ai pus. 
Sânt sigur că sânţii toţi asupră-ţă aii reclamat, 
Și chiar de nu-i fi prăjit, eşti negreşit afumat. 
Trebile acolo 'n iad nu merg aici pe pămînt, 
Unde păgâni sai creştini cu toţii la un loc sânt, 
Unde vedem fericiţi pe cei mai mari păcătoşi, 
ŞI soarele luminână pe r&i ca pe credincioşi; 
Faptele-acolo ne pun la locul drept meritat. 

Dar spune-mi, te rog, Voltăr, tu ce folos ai aflat 
De şi al legei vrăjmaş, să critici, să osîndeştă 
Acele *nalte cântări, acele gândiri cereşti, 
Care-al naturei stăpân el însuși le-a insuflat, 
Spre slava, numelui său, poetului împărat? 
ra ca om, ca creştin, dar însă ca, autor, 
Şi nic erai, socotesc, să simţi înălţimea, lor, 
Ce a tă frumos până, acolo să-l sui. 
Din . Na Vestind faptele mâinelor lui; 
nigra de nori acel prea, înalt tunând; 

tmantul d de foc vrăjmaşii lui r&sturnând ; 
ufarca-ac temelii clătit, desrădăcinat ; 

Aste map elei mânii ce mările-a "'ntăritat,; 
E iooa e trăsuri, tu cum le despreţueşti ? 
sn, ge *, figuri, toate în ele găseşti; 

ue0, pe care-l iubeai, din ele s'a adăpat; 
Toate acogi e urai, adesea le-a imitaţ: 

e le Ştii, dar furia-ţi te-a orbit. 

i
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Tu, ca odată, Satan, pe om din raiii Pat gonit: 
Speranţa, ăst fruct ceresc, în inimi o ai călcat; 
Şi care despăgubiri în locul ei ne-ai lăsat? 
Ucideri și desfrânări, eată, ce-ţi suntem datori! 
Viaţa-ai făcut”o grea sărmanilor muritori, 
Ear pe sceleraţi i-ai scos din jugul lor neplăcut. 
Vor în zadar a-ți găsi un cuget ce n'ai avut; 
A dice că te-ai luptat, abuzul să, răsboeşti. 
Nu, temelia-ai surpat în dogmele creştineşti! 

A! daca talentul tăi mai bine 'ntrebuințat, 
Cu soartai a, se luptă pe om lar fi înarmat; 
Dacă, pe drepţă întărind, pe rei ai f îngrozit, 
Ingerii numele t&i cu drag lar fi pomenit! 

Ani aj trăit îndestui, rolă măreaţă-ai jucat; 
Ai lumei stăpânitori adesea, te-ai visitat, 
Acum acestea pe noi nimic nu ne folosesc; 
Iar geniul t&i sublim e Singur ce pismuesc. 

La toate-ai fost norocit;: nu cred c'atât isbuteai, 
De-ai fi avut să formezi limba în care scriai; 
Dar veacul te-a ajutat ;'în vremea când te-ai născut, 
Stilul era curăţit Şi drumul era făcut.    
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Altfel e 'n ţeară la noi: noi trebue să formăm, 

Să dăm un aer, un ton limbii în care lucrăm; 
Pe nebătute cărări loc de trecut să găsim, 
Şi nelucrate câmpii de ghimpi să le curăţim. 

Aş vrea să poţi să nviezi, o gi numai să trăeşti, 
Parnasul nostru să-l vedi, apoi să ne mai vorbeşti: 
Unul, iscoditor trist de termeni încornoraţă, 
Lipsiţi de duh creator numeşte pe toţi cei-lalţă; 
Se plânge că, nu nţeleg acei care îl ascult, 
In vreme ce însuși el nu se "'nţelege mai mult. Altul, strigând fu A rios că suntem neam latinesc, şi ea să nu mai avem nici un cuvînt creștinesc, 

mei să arstăm că nu am degenerat, 
Altul, ce scrie pe şleaii ca, preotul de la sat, Dice : sICe că e deslușit, se crede Simplu ; iar ei 8 trag de. . i i seri ie de-o parte, privesc, şi serii cum dă Dumnedeii. acestea, luim titluri de mari autori, îm sfaturi si uri şi osîndir oa 
Ne crea m, ne facem legiuitor. 
Ride de ee cab putem, ai lui Apolon nepoți, 
Amestecul sata câ-va, ȘI publicul de noi toţi. 

nd sa Mtimplat în limbile omeneşti, 
, zidit acel turn, în vremile păgâneştă, a fosţ , atât de Pestriţ, n'a, putut fi mai ciudat, t acel ce aj . ce aici urme Î niţi aro face ază, neîncetat, vena un de ceva, am fi de vre un folos: lect bun, uşor şi înmlădios ;
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In el fioşice Cuvint nu e ca la vot legat, Cu un articol semeţ, cu un pronume ciudat ; Pronumo-articole 
lungi care sufletul ţi-l scot, Și seamănă, când păşesc, suita unui Despot. Dar co mal mult să vorbosc ? Cate am avut de dis, Câte de tine gândesc, mă vegi că liber le-am scris. Cât pentru noy lucruri mari nu e să nădejduești ; Numat acel Dumnegei, subt mâna căruia ești, Duhul uniret de sus spre noi de îl va porni, Părerile ce se bat, el numat le va 'nvoi. Alt-fel, decat să gândesc că noi ne-am alătură, A Mai lesne-aș putea, să cred, că tu te vei boteză. 4 

La. 1972, 1977, 1863, 

 



  
  

III. 

SAGIRE. 

  
 



SATIRA SPIRITULUI MEU 

— Trageţi toţi câte-o carte! Domnule, eşti cu mine, 

Şedi mă rog împotrivă, şi vedi de joacă bine. 

— Dar ţi-am spus cuconiţă, că eii din întîmplare, 

Nici bine, nică nebine nu podiii să fac cercare. 

Am cuvintele mele ; aste jocuri plăcute, 

Cu voia dumi-tale, îmi sunt necunoscute. 

— Nebun cine ţe-o crede, vrei să te rugăm poate ; 

Astăgi chiar şi copiii ştii jocurile toate. 

Veacul înaintează. Card: vedi că ţi-e x6ndul; 

Dar ce făcuși acolo! unde îţă este gândul ? 

Când eii am dat pe Riga, baţi cu alta naă ma 

Ast-fel de neştiinţă e lucru ae mirare! 

re? 

Aşa-mi dicea deunădi, cu totul supărată, 

O damă ce la jocuri e foarte învățată.
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Apoi şoptind pe taină cu câte-va vecine: 

— Vedeţi, dise, ce soartă, şi ce păcat pe mine? 

Două greșeli ca, asta, deii, sufletul mi-l scot, 

A! ce nenorocire! ma chere, ce idiot! 

Vino acum de faţă, şi stăi la judecată, 

Tu care le faci astea, ființă prea ciudată, 
Spirit, ce joci o rolă în lumea, trecătoare; 

De ce treabă-mi eşti bună, putere gânditoare, 
Când nu pociii la nimica, să mă ajut cu tine, 

Când nu te-ai deprins încă nică vistu să-l joci bine? 

Nu mai eşti tu acela care 'n copilărie 
Ştiai pe din afară vestit” Alexăndrie, 
Şi viaţa ciudată a unui Craii cu minte, 
Care lasă pe dracu fără încălțăminte? 1) 

Tu care mai în urmă, ridend d'aceste toate, 
De rost puteai a spune tragedii însemnate, 
Meropa, Atalia, şi altele mai multe, 
Declamându-le toate cui vrea, să te asculte? 

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

  

  
1) Arghir, eroul poemei ce poartă numele lui, a furat de la 

dracu 0 pereche de papuci, cani slugiaii drept aripi acelui 0 se încălţa cu dînşii, Pap s . 

P
P
E
 

E P
I
P
I
 
P
I



223 

Mai lesne pocii a spune hoţiile urmate 

La dece tribunale sub nume de dreptate, 
Ma! lesne pociii să număr pe degetele mele 
Câţi sfinţi avem pe lună şi câte versuri rele, 
Decât să bag de seamă ce carte nu e dată, 
A cul este mai mică şi cine o să bată. 
Când sunt în adunare, n'am altă mulţumire, 
Decât să se deschidă sujeturi de vorbire: 
Atunci sunt gata, liber, ascult, şi cu plăcere, 
Tuşesc, zimbesc, mă leagăn, şi-mi dai a mea părere. 

— Frumos răspuns! Ascultă: pe cât mic îmi pare, 

De lume, de năravurni a! slabă încercare ; 
Trebue să știi jocul, şi danţul ce-ţi lipseşte, 
Şi nişte mici potrecort ce se die româneşte 
„docurY nevinovate.“ Nevinovate fie, 
Măcar că vin! destule din cle pot să vie. 
Trebue să faci pasuri şi complimente bune; 
La vorbe serioase când alţi se vor pune 
Să n'asculi, să spul glume, să scoţi la jucării, 
Şi pin” a ride alţi! să rd! tu mal întil. 

Veg! domnişoru cela care toate le ştie, 
Căruia vorbă, spirit, î stă în pălărie, 
In chipul de-a o scoate cu graţii prefăcute? 
Halnele dupe dinsul sunt la Paris cusute: 
Singur ne'ncredințează. Lometa atârnată, 

Este şi ina! streină, de-o formă minunată ; 

37379.



Vrea, so cumpere Prinţul, dar ca un om cu minte 

Dumnea-lui o tocmise ceva mai înainte. 
Când le-a spus astea tote, o ia la ochi, priveşte 

Chiar pe dama aceea cu care-atunci vorbeşte; 

I-o dă în nas, se pleacă, şi în sfirşit o lasă, 
Dicendui: Ce lornetă! te-arată mai frumoasă! 

Fieşi cine cunoaşte, ce cap tînărul are; A 
Dar pentru că dă bine din mâni și din picioare, 

Şi trânteşte la vorbe fară să se gândească, 
Am v&dut multă lume cu duh să-l socotească. 
Iată de ce talente avem noi trebuinţă! 

Dar tu, care uiţi lesne, spirit fă” de ştiinţă, 
Socoteşti că poţi oare, prin alt-fel de mijloace, 
Arătându-te 'n lume vre o figur' a face? 
Pretenţia aceasta, mi sar. părea, ciudată. 

Când pe la nunte, baluri, ne ducem vre o dată, 
(Căci din nenorocire puternica natură 
Ne-a unit împreună cii-o ştrînsă legătură), 
Si, i dendurte singur, şi într'un colţ, d'o parte, 
A ca mers acolo ca să compui o carte, 
De ca să te bucuri cu lumea, dimpreună. 

0 coconită, frumoasă, dulce, bună,
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Credâ6nd că ne prefacem, ne'ndeamnă, ne pofteşte, 

Ne ia. la joc, greşala-i îndată şi-o plăteşte : 
Rar să se afle damă de mijloc aşa tare, 

Ca, să n'o fac să cadă la cea dintâi mişcare. 

Asta, îţi e talentul şi darurile toate! 

Cât pentru darul vorbei, ce credi că îl ai poate, 

E numai o părere; îţi ceiă şi ertăciune, 
Că, nici pentru prieteni minciuni nu voii a spune. 

Adevărat, se "ntîmplă să dică pe la soroace 

Câte o vorbă două, care la unii place. 
In căte rânduri însă, distracţiile tale 
Te fac să scoţi cuvinte ce nu ar fi cu cale! 

Să superi din greşală persoane însemnate, 

Ba încă căte-odată şi dame delicate, 

Ridnd d'acele două, statornică pereche, 

Care îşi petrec seara şoptindu-şi la ureche; 

De cele-lalte patru contese ideale, 

Uwmflate de pretenţii şi vrednice de jale, 
Pe care, dacă prinţul le ia la bal de mână, 
Nu mai vorbesc cu nimeni câte o săptămână. 

Astădi rîdi de-o pedantă, mâne de-o prețioasă; 
Dică de una ajunsă în vârstă cuvioasă, 
Că atestatul vremei nu va să-l priimească; 

Şi de-alta ce iubește de cinste să vorbească, 

Ce laudă virtutea şi'n veci ţi-o pomeneşte, 
Dică că e virtuoasă cât ştim noi evyeește.
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Greşelile acestea îți fac un uit nume. 

Tu ştii ce se întimplă când se aude m lume 

Că cinevaşi s'apucă defectele s'arate, 
Mulţi scot subt al lui nume minciuni nenumărate. 

S'a vorbit într'o casă de un fanfaron mare, 

Declamând sentimente ce sigur nu le are, 

Care la, lot ar pune suflarea omenească, 

Când cineva, cu dînsul ax vrea să o tocmească; 

S'a, gis ceva de Iancu, de Stan, de Lăurescu; 
Cine le-a scos acestea ?—Le-a scos Alexandrescu. 
Făr'a, zice nimica, singura ta zimbire, 
De tei afla de faţă e o 'nvinovăţire. 
In zadar te porţi bine și laudi câte-odată, 
Chiar lauda, în gură-ți de satiră-i luată. 

Aşa, în loc să critici greşalele streine, 
In loc să, ridi de alţii, mai bine ridi de tine. 
Învață, danţul, vistul şi multe d'al de alea, 
lar, de vrei să faci versuri, ia pildă de la Pralea. ) 

Ba. 1542, 1847, 1863. 

aan 

1 . 
) Pralea, traducătorul Psaltirei în versuri. 

     



O PROFESIUNE DE CREDINȚĂ 

Domnilor alegători, mă rog să fiii ascultat, 

Și după ce măi citi mă rog să fiii deputat. 

Caci am cuvinte să cred că la Divanul Ad-hoc, 

Bine lumei o să fac, şi rol nobil o să joc, 

După cum puteţi vedea 

Din mărturisirea. mea. 

încă până a nu mă naşte, ei am fost patriot mare, 

Şi după ce m'am născut 

Pentyu ale noastre drepturi m'am luptat fară 'mcetare 

Până întracest minut. 

Cunoscând că într”o teară fericirea generală 

Se compune tot-deauna din acea particulară, 

Ca un iconom politic, prin mică slujbe, mică lefşoare 

Am îmbogăţit eii statul, cumpărându-mi moşioare. 

Iar guvernul ce văduse vrednicia, şi talentul, 

îmi da ranguri pe tot anul, siluind Regulamentul, 

Pe când mulţi păcătoşi alţii, lipsiţi de capacitate, 

Servind ţărei din pruncie, stai! cu buzele umflate.
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Apoi, când streine armii ţeara noastră ocupară, 

De la cine înlesnire întru toate ele-aflară. 

Cine. pentru dece cară a, făcut, ades cinci sute, 

Numai ca să nu se'ntîmple s'aud vorbe neplăcute? 

Când era în lipsă ţeara, subt a mea isprăvnicie, 

Am ținut” eii cu grâne precum fie cine ştie. 
Apoi dacă neplătite ati rămas prin multe sate, 
Dacă eii la socoteală le-am trecut ceva 'ncăreate, 
Am. făcut'o m conştiinţă, de iubirea omenirei, 
Numai spre a mă deprinde cu regula înmulţirei. 
Las de-o parte ale mele osteneli şi cheltuială, 
Căci îmi place a le crede nepuse la îndoială, 
Căci aceasta mai cu seamă fu rezonul cel mai mare, 
Pentru care adi Europa, foarte recunoscătoare, 

După lupte sângeroase încheind tractat de pace 
Hotâri pe România fericită a o face. 

Pe aceste dar temeiuri, frață Români, ei vă cer votul, - 
Şi la causa, cea, sacră, adi mă devotez cu totul. 
Apoi, daca dup” acestea. mai aveţi cumva dorință 

Să varăt printa”o programă care e a mea credință, 
La Divan ce voii susţine, vă pociii da încredințare 

Că Unirea, o creq sântă, co voiii cere cu 'nfocare; 
Căci mărindu-se pământul, lefile poate vor creşte ; 
însă Prinţ Străin nu-mi place, căă nu ştie românește; 
Şi când slujbe îi vom cere, el de loc n'o să privească 
De Suntem boeri sait ținem de vre-o casă, boerească,; 

G davem talent, virtute, merite sati probitate ; 
Calităţi din altă lume, foarte grele şi ciudate. 
Pentu cea, mai mică vină ce o va numi hotie, 
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Ne vom vedea prin gazete, poate şi la, puşcărie. 

Protejaţă ca, şi protectori, toţă vom fierbe înti”o oală; 

Şi-a, străinului domnire ţărei îi va fi fatală. 

Şi religia vom pierde şi vom uita româneşte, 

Ca în Grecia, modernă, unde adi vorbesc nemţeşte. 

Pe când unul dintr'ai noştri, domn de vită românească, | 

'Pot mai lesne o să erte slăbiciunea omenească. Pi 

Nu-l voiit îns ereditar, căci a ţărei veche lege 

Pe domn chiar şi din opincă ne dă voe a-l alege; 

Şi-aşa cu chipi-acesta de loc nu e de mirare 

Daca. chiar şi nouă rîndul ne-o veni din întîmplare. 

Autonomia-mi place, o voii cum e scrisă ?n carte, 

O cer pentru ţearantreagă, dar şi pentru mine-n parte ; 

Adică în ori-ce casuri să urmez ei cum îmi place, 

Fără a putea, guvernul observaţie a-mi face. 

Cat pentru Guvern şi forma-i cea constituţională, 

Vrând să mă declar de-acuma, simt o mare îndoială : 

Căci, vorbind drept, nu ştii bine ast cuvînt ce va se dică, 

Şi în loc de bine ţărei să nui fac mai rău mi-e frică, 

Daca, cum mi-a spus un dascăl cu destulă pricopseală, 

Ua guverm în constituţii e supus la, socoteală ; 

Daca adunări sai cameri pot vorbi. făr' a se teme, 

Astea mor să ne aducă decât perdere de vreme, 

Decât lupte fără margini și desbateri încurcate, 

Care plac junimei noastre cei cu capete stricate. 

Prehile cu vechea formă nu cerc nici o"mpedecare, 

Şun ofis vedijat bine, c'o lege'n prescurtare. 

Dup'aceste dar cuvinte, fraţi Români, ce mă "'nţelegetă, 

Puteţi fără de sfială la Divan să mă alegeţi,
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Ss a re ee     Căci să, nu fiţă la 'ndoială, vă voii face treabă bună, 

Şi-mi vetă mulțumi odată, daca-mi veţi cădea pe mână: 

Jar până să vie vremea să vedeţi astă minune, 

Sunt supusul dumneavoastră şi mă "nchin cu plecăciune,  p 

72 August 1837. Fl. 186 
ad. 1863.



RESBUNAREA ŞOARECILOR 

Sau | 

MOARTEA LUI S/OW. 

L 

Pe dealul Mitropoliei, 

In Archiva României, 
Unde statul grămădeşte 

Tot ce nui mai trebueşte, 

Unde s'află aruncate 

Secături nenumărate: 
Hârtii, condică osîndite, 

Judecăţi nenorocite ; 

Are cuiburi din vechime 

Numeroasă şorecime, 
Seminţie roditoare, 

Şi de literi rodătoare,
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Şeful ei, un guzgan mare, 

In dosare locueșşte. 

Nume de Rozon el are 

Şi pe poliţe domneşte. 

El e strănepot de frate 

Lui Raton, care odată, 

Trăia de sgomot departe, 

Intro cameră privată. 

Intro zi— nu, era, seară — 

Dup'a lui Rozon poruncă 

Şoarecii toţi s'adunară 

Şi "'ntr'o tăcere adincă 
Aste vorbe ascultară : 

„De când subt; aceste bolte ne aflim adăpostiţi, 
„Fraţilor! voi ştiţi prea, bine, cât, am fost de fericiţi. 
„Şeful de adi al Archivei, om de pace iubitor, 
„Ne-a fost chiar ca un părinte, un zelos ocrotitor. 
„Nimeni din vot nu se plânge că din cuib a. fost gonit, 
„Sai că într'aceste ziduri vro pisică a *ntilnit, 
„Sail că n'a, putut să roagă, de frica, vrunui duşman 
„Pergamentele antice, condicele de divan. 
„Soarta, ne era, prosperă, şeful trecea, zimbitor,. 
„Generaţiile noastre aveail falnic viitor, 
„Dar adi, vai! totul se schimbă, adi suntem ameninţată „Să De perdem locuinţa şi să fim disgraţiati, „Căci un moldovean obrasnic, Sion, care a cântat 
„Paradisul (de şi iadul el cu drept Pa meritat),
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„A scris nu de multă, vreme, întwun stil neomenos, 

„Că a şefului Archivei pană noi o am fi ros. 

„Apoi suferi-vom oare că acel cutezător, 

„Vrednic a purta mai bine nume de defăimător, 
„Să vie precum venise, chiar într'al nostru pămînt 

„Să ne strice fericirea. Nu, cât ei în viaţă sânt 

„Nu va fi. Acum e timpul să ne r&sbunăm şi noi, 

„Sar&tăm că ?n şoareci curge nobil singe de eroi 
„Şi că păgânul acela, ce ura a meritat, 

„Nume de moldovean vrednic cu nedrept a câştigat. 

„Mergetă dar şi 'n astă noapte picioarele vă gătiţ, 

„Și când so ivi de diuă cu toţii pe drum să fiţi, 

„Ca prin marş repede, grabnic la Moldova să-l călcăm, 

„Cine sunt şoarecii noștri şi Rozon săi arătium. 
„De veţi găsi "mpotrivire, să nu vă descurajaţi, 
„Şi la ori ce întîmplare, tot-deauna s'alergaţi 

„Unde-ţă zări că se mişcă virful de la coada mea, 
„Ce pe a gloriei cale pururea o veţă vedea.“ 
Dise şi augitorii aşa mult ai aplaudat, 
Cât dulapurile toate în Archivă s'ait mişcat. 

A doua, di şorecimea cu mare grabă porni, 
Făcă la Focşani gustare, şi seara în Iaşi sosi. 

II. 

Noaptea domnea în natură, 

Şi zefirit r&coroşi 
Sufla, cii-aceeaşi măsură 
La drepţi saii necredincioşi.



236 

De a dilei osteneală 

Sion dormia obosit: 

Dormia! Fără îndoială 

In somnul lui fericit, 

Visele, tainici ființe, 

Din loc în loc îl purtă 

Și toate-ale Ii dorinţe 

Inplinite-i arătă, 

C'o graţioasă munteancă i se părea că vorbea. 
Şi inima ei şi mâna co bună zestre cerea. 
Când de odată el ete un țipăt îngrozitor: 
Ţircovnicii cu lungi plete alerg întru ajutor ; 
Departementul credinţei, la care fu mădular, 
Cu toţi darabanii vine... însă târziu şi *n zadar: 
Pe patul lui de odihnă Sion zăcea, sângerat, 
Ca, un caşcaval de Parma, pe jumătate mâncat. Urechile lui şi nasul, chiar daca, le-a fi avut, 
Atuncea să se găsească de loc nu sa mai putut. Numai l'a doua 'nviere ei cred că se vor găsi, Când şoarecii le-or aduce, daca or mai trebui. Cu toate acestea, lupta, de-o fi cum am audit, Mortului face onoare căci mult s'a împotrivit: 
Şi Sai găsit împrejuruă, de mâna lui sugrumat, Un mare număr de şoareci toţi din cei mai însemnati: Ba încă Spun —(dar aceasta et nu wo asigurez, Căci fapta e de mirare, şi nu îmi vine so crez.)
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Spun că şi chiar comandirul, faimosul acel Rozon, 

Lăsă o labă în mână eroicului Sion. 

Ce s'a întîmplat în urmă, ei nici am mai cercetat, 

Căci de perderea, aceasta foarte mult m'am întristat. 

Sion amic îmi fusese, talent şi inim” avea, 

Şi cred car fi trăit încă, dacă atunci nu murea. 
Literaturei române el ar fi fost de folos, 
Dacă din nenorocire șoarecii nu Par fi ros. 

Ed. 1863.



ADIO 

pentru plecarea proconsulului Halcinski. 

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

Schelet fantasmagoric, fiinţă infernală ! Geroasa, trista-ţi climă, ea încă n'a produs Jiganie mai crudă, o iazmă mai fatală, De când soarele seara, se pleacă la apus. 

Dator este “Românul a sa recunoştinţă Monarchului ce ţ eara, cu tine inzestră, Căcă zelul tăi sălbatec, fanatica-ţi silinţă, De graţia robiei pe robi chiar desgustă. 
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Căci mulţi, cari împrejuru-ţi cerşai a ta rînjire, 

Vrăjmaşi ai libertăţei, ce binele nu-l vor, 

Născuţi erai să fie cu tine în unire, 
De nu umileai, crude, şi chiar baseţea lor. 

Tiran omeopatic, cum nu des se găseşte, 
Otrava prin otravă în noi ai vindecat, 

O nație întreagă prin mine-ţi mulţumeşte 

Şi te proclam din partei al țărei Ipocrat. 

A! Daca vom ajunge la ţinta mult visată, 

De voii trăi atuncea, (şi-mi place să o crez), 
Tu vei avea, fii sigur, o statuă bogată, 

Al cărei bust cu lanturi eii am să-l decorez. 

In jocul lor copiii te vor scuipă în față; 

Şi când vre-unui gâde vom da numele tăi, 

Acel om se va, crede nevrednic de viaţă, 

Pierdut din omenire, bătut de Dumnedeii. 

Aşa, când toamna rodul s'a copt în vii, grădină, 
Tăranul ce se teme de hoţii zburători, 

Pe ramură înaltă expune la lumină 
Scheletul coţofenei, cadavrul unei ciori.
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Spectacolul goneşte jivine răpitoare, 
De lacoma, lor ceată ogorul e ferit. 
Ţeranii-atunci profită, de-a feţei lui sudoare, 
E veselă natura şi omul mulţumit. 

Adio! lung adio! şi fără revedere, 
Departe, mult; departe, te du din ţeara mea! 
Pustiul Siberiei te-aşteaptă, cu plăcere, 
Pămiîntul să te mghiţă, şi dracul să te ia! 

(După manuscriptul eriginal). Fd. 7863.



CONFESIUNEA UNUI RENEGAT 

Ascultă-mă, sfint preot, ascultă-mă părinte; 

Ajută un nevrednic, lipsit de ajutor; 
Consolă un trist suflet, ce soarta îşi presimte, 

Când sună ceasul groaznic, veciei vestitor. 

Viaţa-mi de necinste şi crimele-mi trecute 

Ca, furii nempăcate asupră-mi năvălesc. 

Vengări, satanesci planuri, de lume neştiute, 

In inima-mi pun Iadul, ca iesme îmi scrişnesc. 

Nopţile-mi sunt grozave, tăcerea îmi şopteşte,. 

MS iînconjor prăpăstii la fie-care pas; 

Părul meii c'al lui Cain pe frunte-mi se sbirleşte ; 

Gura mi sencleștează, şi nu pociii scoate glas. 

37238. i 16
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Mă rătăcesc pe câmpuri, dar iarba înviază, 

Dar arborul pădurei iea formă, mi-e vrăjmaş; 

Vulturul m& priveşte şi ochiu scânteiază, 

Şi-a sfăşia e gata un leş de ucigaş. 

Vedi ceasornicii-acesta, care la peptu-mi bate ? . 
O vechea, recompensă unui păcat cumplit! 
Cate cu a inea faptă am drepturi câştigate? 
Vendarea, fu plăcută, dar eii despreţuit. 

Am cunoscut bărbaţii lucrând Pal țărei bine, 
Cu 'nalte simţeminte la, ci m'am arătat ; 
Târîndu-mă la dinşii, sati încredut în mine, 
Ieri le-am jurat credinţă, şi astădi i-am trădat. 

Urînd ori-ce virtute ce n'o puteam ajunge, 
Pe ori-ce om de merit în veci am defăimat. 
Proteii cu feţe multe, strigoii setos de sânge, 

La umbră, la “mtunerec, pe mulţi am sugrumat. 

Subt aer de blânde 
Şi ghiara-mi venin 
Având nepedepsire 
Minciuni neruşinat 

țe urmam a mea turbare, 

ată în inimi înfigeam. 
a, de preţ la mea, vândare, 
e eii liber tipăream.
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Angel de întunerec, pentrii-ale lor păcate, 

Eşind din adâncimea noptosului Tartar, 

Am audit cu spaimă cuvintul de dreptate, 

M'am prefăcut că-mi place şi am zimbit amar. 

Am dis: eată speranţă, prilej de bucurie! 

Şi bogății şi titluri acum să dobândesc; 
E timpul să senalţe smerita mea trufie, 

Am imitat virtutea, dar o s'o prigonesc. 

Pociti să sugrum p'aşti oameni şi să le iaii vesmîntul, 

Căci eii sunt cel mai tare, având tainele lor. 

Multe fiare ca mine le sufere pămîntul, 

Şi cerul cu zăbavă trimite ajutor. 

De ură nici nu-mi pasă, când e fără putere; 

Dispreţul e o vorbă deşartă, de'nţeles. 
Mai sunt poate şi alţii cu mine de-o părere, 

Și când fac al meii bine, drum sigur mi-am ales. 

Eată puţine, taică, din multele-mi păcate, 

Eată crime ce astădi nu pociii să mai lucrez. 

Intra! lui Hristos nume qrăceşte-aii fost lucrate; 

Rideam de semnul crucei, dar lingă moarte crez,
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Asta e adevărul ce pocăința-l naşte; 

De frica, judecății în sânu-ţi îl depuii, 

Amăgitorul şarpe abia se mai târaşte; 

La, glasul veciniciei cu groază mă supuiil. 

Dar ce-am dis? Nu voiii ruga, nu voii a ta credință ; 
Urăsc a voastră lege şi-al vostru ajutor. 
Este o slăbiciune ori-care pocăință ; 
Gade-am fost în viaţă şi gâde voit să mor. 

Fd. 1863. 

 



COMETE) 

ANUNTATE PENTRU 13 IUNIE, 

Cometă cu lungă coade însă cu scurtă minte, 

De ce vrei să ardi globul ce noi îl locuim 2 

EI, drept, mult.nu plăteşte, dar tot avem cuvinte 

Viaţa-i păcătoasă cât-va să prelungim. 

De ne vei arde-acuma, să ştii că or să nască 

In locu-ne fiinţe mai rele decât no), 

Ce n grab or să "ntărite mânia ta stelească, 

Prin fapte mai cumplite, prin crime și răsboi. 

Ce! ai uitat tu oare potopul de-altă dată, 

La care, cum s'aude, destul ai conlucrat, 

Atunci când tata Noe, în luntreari deșălată, 

Plutea, pe universul subt unde înnecat?



246 

Ei bine! omenirea ce moşteni pămintul, 
Piinţe, lighioane, ce n urmă s'au ivit, 

Intrec ele p'acelea ce şi-ati găsit mormîntul 

In marea adâncime şi monstri i-ai nutrit ? 

Câmpiile de astădi sunt ele mai mânoase 
Decât cele antice? măgari! mai deştepţi? 
Broasca, mai musicantă în bălțile stufoase ? 
Tigrii mai cu blândeţe şi oamenii mai drepţi ? 

Nu, nu! bagă de seamă să nu faci o greşală, 
De care mai în urmă amar să te căeşti; 
Ba încă să dai poate o aspră, socoteală, 
Prea, bunului Părinte al rasei omeneşti. 

Căci noi avem de lucru, în țeara românească: 
Legi vechi şi ruginite avem să le "NOim ; 
Regulamentul multe are să pătimească, 
De ne-or lăsă în pace, aşă, precum dorim. 

De eşti tu esecutor înaltelor decrete, 
Mai dă-ne un mic termin de zece mii de ani, Să ne "ndreptăm purtarea, să ne spălăm de pete, Să nu cădem în iaduri pe ghiare de satani.
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Atuncea, dacă globul, n'o merită viaţă, 

Poţi să-l prăjeşti în voetă, ei nu mă 'npotrivesc. 

Dar adi topeşte numai a inimilor gheaţă 

Şi arde astrologii ce lumea îngrozesc. 

(După. manuscript original). 

12 Februarie 1857. : 
Ed. 1863.



RESPUNSUL COMETEI 

Judi! muritor, 

Astădi am primit 

Prin poşta cerească 
Biletul tăi pornit 
Din Teara Românească. 

Odată, cunoștea, 
Subt nume de Roman, 
Un prea, puternice neam, 
Al lumei crud tiran; 

„Neam ce-l credeam perit, 
Căci nu Pam mat zărit.  
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Şi până "'ntm'ast minut 

(ME jur pe al meii-nume) 

Ei nică aș fi credut 

Că existaţi pe lume. 

Dar de vreme ce scriti, 

Voi trebue să fiţi. 
Numai nu înțeleg cine v'a putut spune 

Că aveam pentru glob intenţii aşa bune. 

E netăgăduit, 

Ca, lui desființare 

De timp nepomenit 

Mi-era. în cugetare, 

In cerc tot viţios 
Vă&dend că se 'nvirteşte, 

Şi omul păcătos 
In rele mult sporeşte; 

Vădend- că jos la voi mulţi oameni mari şi bun), 

Lumei folositori, aii trecut de nebuni: 

Ai fost persecutați 

In vreme ce-ai iăit, 

ŞI foarte lăudaţă 

După ce aii murit. 

Ei prea răi am urmat. 

Când am lăsat odată 

Pe Noe de-a scăpat 

Cu luntiea-i deşălată, 

Căci ştii ce a făcut 

Cât liber s'a vădut ?



El a sădit o vie 

Şi-a cădut pe beţie! 

lar cu fetele lui 

Ce-a mai făcut nu spuiti. 
lar de atunci încoace din e] câţi s'au prăsit, 
Acei ce aii fost tari pe cei slabi ati robit. 
Soarele-ai. spăimântat prin lupte şi omor, 
Pentru globul pămînt ce nu era al lor. 
Căcă socotesc că ştii, nevoe n'am să-tă spuiii, 
Că nui al vostru el, ci voi sunteti al lui. 

Apoi v'aţă apucat, 
„Cerul de-aţi spionat, 
Prin sticle cercetână 
Ce avem noi de gând, 
Ce fel ne preumblăm, 
Până şi ce mâncăm. 
Ba încă aţi scornit 
Feluri de secături, 
Şi pe voi v'aţi numit 
Alese creaturi, 

Acestea, drept, să spui, eii nu le sufeream, 
ŞI r&sbunarea mea. în taină, ptegăteam ; 
Dar, fiind-că îmi scrii că sunteți ocupați 
Proastelor voastre legi spoială să le dată, 
Fiind-că at ceruţ sorocul mărginit 
De zece mii de ani; fiind-c'a mijlocit 
ŞI-o graţioasă stea dintr'ale curţei mele 
Pentru câţi-va poeţi ce casc gura la stele,
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MS 'mduplec în sfirsit, astimpăr al meu foc; 

Imi puii caii la, grajd şi coadele la toc. 

Numai luaţi măsuri, gândiţi, şi căutaţi 
De indulgenţa. mea, acum să profitaţi. 
Căci, dacă spre pământ vre-odată m'oiii porni, 

Vă pociii încredinţă că bine nu veţi fi. 

(Scris în palatul nostrusde vară). 

74 Maiii 1857. Ed. 1863.
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VULPOLUL PREDICATOR 

Un vulpoiii coprins de boală, 

La putere foarte prost, 

Insă învăţat în şcoală, 

Logica ştiind de rost, 

Făcă plan ca să vorbească 

Şi să predice n pustii : 

Se silea să dovedească 

Cun stil dulce, vorbe mii, 

Că cu o simplicitate 

Şi cu traiul cel cinstit, 

Cu năravuri lăudate, 

E ori-cine fericit ; 

Castă lume desfrânată 

Tot-de-auna ne-amăgeşte, 

Fără a ne da vre-odată 

Cate ne făgădueşte. 

Dar la buna-i predicare 

Nimeni nu da ascultare.
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Caţi-va şoareci, cerbi de munte 

Veneaii rar să o asculte. 

Insă ei în depăitare, 

Neavând nici de cum stare, 

Fără cinste sai favor, 

Nu putea, da, 'ncredinţare, 

Slavă &stui orator. 

Aşa el schimbă vorbirea, 

Defaimă năpăstuirea, 

Pe urşi, tigri, lei, pardoşi, 

Ar&tând a lor turbare 

Şi a sângelui vărsare, 
Şi că sunt nesăţioşi. 
Atunci cerbi, ciutele toate, 

Asculta întru mirare, 

Şi în lacrimi cufundate 

Plecai dela adunare. 

Vulpea-şi făcu mare nume. 

Un leii foarte cu credinţă, 

Domn pe-acea parte de lume, 

Să o vad” avu dorinţă. 

Deci şi ea, cu bucurie 

La palat grăbi să vie, 

Unde ajungând vorbeşte. 

Tonul ei înmărmureşte 

Pe-ai pădurilor tirani: 

Cu putere ea, descrie 

Slaba nevinovăție, 

Prada acestor duşmani,
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Cufundată în durere 

Cerend la 'nalta putere 

Asupră-le ajutor. 

Curtezanii în mirare 

Ascultaii cu supărare, 
Căci aşa vrea prinţul lor, 

Care plin de bucurie 

La palat pofti să vie 

Vulpea, în acel minut. 

„Ce-ai vorbit, îi dise, 'mi place, 

„Căci prin tine mi se face 
„Adevărul cunoscut. 
„Insă pentru osteneală 
„Spune fără de sfială 
„Ce vrei? slujbă, rang sai bani ?“ 
Oratorul dise 'ndată: 

„Printule, în loc de plată 
„Aşi poftă câţi-va. curcani.“ 

Ed. 1832, 1642, 1863. 
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PRIVIGHETOAREA ŞI PĂUNUL 

Filomela, drăgăstoasă, 
Vă&dând vremea cea, frumoasă, 
Dile dulci de fericiri, 
Povestia, cu întristare 
La Echo rescântătoare 
Tristele-i nenorociri. 
Atunci însă de odată 
Un păun i se arată 
(Domn era, într'acel loc). 
Veni plin âe supărare ; 
Mânios şi cun ton mare 
Ast-fel îi vorbi pe loc: 
„Nu vedi că nu-ţi şade bine, 
„Că nici nu ţi se cuvine, 
„Cu acel cioc urîcios, 
„Cu a ochilor grosime, 
„Cu a peni 'ntunecime 
„Să cânță în ăst crâng frumos?
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„Frumuseţea cu dreptate 

„Cât va vrea a cânta poate; 

„Pe ea, cântece n'o stric: 

„Dar tu cum n'ai stimpărare ? 
„Ei sunt frumos de mirare, 
„Şi tot nu vorbesc nimic.“ 
Filomela îi r&spunde: 

„lartă-mă, nu pociu ascunde, 
„Frumoasă de loc nu sunt; 
„Şi de cânt câte odată 

„In pădurea adâncată, 

„Soarta mea este de cânt. 
„Tu însă ce cu mândrie 

„Astfel îmi porunceşti mie, 
„Și atâta, sgomot; faci, 
„Tu nu cânţi, căcă n'ai putere, 

„Și singura-ță mângâere 

- „Este căci gândeşti că placi. - 

„Trupul tăi frumos s'arată, 

„Şi cu coada-ţi lăudată 

„Poate mult, să/străluceşti : 
„Dar amorul vederi n'are; 

„La auz s'aduci mirare, 

„Asta vedi să dobândeşti.“ 

Ed, 1832, 19q2, 1863.



MĂGARUL RESF ĂȚAT 

Un măgar vădu odată 
Pe-al săi stăpân că dormiă, 
Și s'apropie îndată 
Binişor a-l mângâiă. 
Dar să ştiţi că dinainte 
Era trist şi supărat, 
Căci vedea cu ce cuvinte 
Mângâiă, învederat 
Un căţeluş mic din casă, 
Glume jocuri ce-i făcea, 
Şi cu dînsul tot la masă 
Dioa, noaptea, petrecea. 
„O ce rea nenorocire! 
„IŞĂ Qicea bietul măgar. 
„De ce astă, osebire? 
„Are potaea vr'un dar ?
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„Fii că alerg până seara, 
„Că muncesc necontenit, 

„Ar cu boii toată vara, 

„Şi de fân chiar sunt lipsit, 

„Ba adesea şi ciomege 

„Pe spinare cam câştig: 

„Asta este a mea lege, 

„Să mă erte, surda strig. 

„Blestematului de câne, 
„Căci îi joacă împrejur, 

„Li daă cea mai bună pâne 

„Şi pe mine toţă mă "'njur. 
„Dacă linguşirea este 

„Mijlocul de-a *nainta, 

„Să m& duc dar fără veste 

„Ca şi diînsul a-i sălta.“ 
“Cugetând ast-fel în sine, 

Vine, calcă 'ncetişor, 

Şi când sapropie bine, 

II loveşte cun picior 

Atât de greii în spinare,— 

(Ba încă alăturând 

Drăgăstosul glas ce are, 

Ca mai mult să-i placă vrând) — 

In cât omul de mirare, 

De durere stăpânit, 

Strigă, se vaită tare: 

„Săriţă că m'a prăpădit.“
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Slugile alerg îndată, 

Pe jupân îl ciomăgesc, 

Că e Măgar îl arată, 
Cu tufele-i mulţămesc. 

Nu siliţi natura ; 

Veţi fi neplăcuţă 

Cu talentul care 

Nu sunteţi născuţi. 

N 

Ed. 1033, r9ga, 1863.



PAPAGALUL 

- ŞI CELE-LALTE PASERI 

Lăsând a, sa, colivie, 
In pădure vru să vie 
Papagalii-a se plimba. 

Şi îndată ce ajunse 

Să judece el se puse 
Păstrile ce cânta, 
Că de loc nu sue bine, 

Că glasul ei prea lung ţine, 

Filomelei tot dicea. 

"Şi aşa pe ori şi care, 
Pasăre mică saii mare 

El să tacă le făcea. 

Dar odată supărate, 

Păsările adunate,  
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Impotriva lui strigând, 
Merseră ca să vorbească 
Cu dinsul şi să-l silească, 
Să cânte ce-va, dicână: 
„Cântă dar tu, împă&rate; 
„Fă această, bunătate, 
„Un esemplu să ne dai; 
„Căci din a ta şuerare, 
„Socotim cu 'ncredințare 
„Că prea minunat glas ai.“ 
El atunci stă la 'ndoială, 
Şi prea cu multă, sfială, 
Le răspunde c'un cuvinţ: 
„Domnilor ! ei rîd prea bine 
»D'alţii, iar cât pentru mine 
„De loc cântăreţ nu sânt. 

d. 1832, 7672, 1862.



CATIRUL 

CE-ŞI LAUDĂ NOBILITATEA 

Catârul unui părinte 

Cu proastele lui cuvinte 

Nobleţa îşi lăuda, 

Dic6nd fără, incetare 

Că de o virtute mare, 

Esempluri mumă-sa, da. 

Că ea a, fost la r&sboaie, 

Că Ja cutare bătae 

Singură a biruit, 

Şi că la a ei privire 

Ori care om cu simţire 

De tot rămânea vimit. 

De aceea se cuvine 

Oamenii să i se 'nchine, 

Domnul caţir socotea,
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Şi uitând a sa rea stare, 
Părinteasca "naintare, 

La lumină tot scotea, 
Dar cum se sfîrşi nobleţa ? 
Când îi veni bătrâneţea, 
La râşniţă el fu pus, | 
Unde, prost, în scăp&tare, 
De tatăl săi măgar mare 
El aminte şi-a adus. 

Fd. 7832, 1822, 1863.



TOPORUL ŞI PĂDUREA 

Minuni în vremea, noastră nu văd a se mai face, 

Dar că vorbea, odată, lemne şi dobitoace 

Nu rămâne 'ndoială ; pentru că de n'ar fi, 

Nici nu s'ar povesti. 
Şi caii lui Achil care prooroceai, 

Negreşit că ai fost, de vreme ce-l trăgeau. 
Intimplarea, ce ştii şi voii s'o povestesc, 

Mi-a spus'o un bătrân pe care îl cinstesc, 

Şi care îmi qicea, 

Că şi el o ştia, 
De la strămoşii lui, 

Care strămoşi ai lui dicea, şi ei c'o ştii 
De la, un alt strămoş ce nu mai este vii, 

Şi pal cărui strămoşi, Q8ii nu pociii să vi-i spuiă.
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Intr'o pădure veche, în ce loc nu ne pasă, 

Un ţăran se dusese să-şi iea lemne de casă. 

Trebue să ştiţi însă, şi pociii să dai dovadă, 

Că pe vremea aceea toporul n'avea coadă. 
Ast-fel se încep toate: vremea desăvirşaşte 

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

Aşa ţăranul nostru numai cu feru 'n mână, 

Incepu să slutească pădurea cea, bătrână, 

TPufani, palteni, ghindari, se îngroziră foarte: 

„Tristă veste, prieteni, să ne gătim de moarte,“ 

Incepură să dică: „toporul e aproape! 

„In fundul unei sobe ţă&ranit-o să ne'ngroape!“ 
— „E vre unul dai noştri cu el ca să-i ajute?“ 

Dise un stejar mare ce avea ani trei sute, 

Şi care era, singur ceva mai la o parte? 

— „Nu.“ — „Aşa fiţă în pace: astă dat” avem parte; 
„Loporul şi ţăranul alt n'o să isbutească, 

„Decât să ostenească,“ 
Stejarii-avi dreptate. 

După multă silinţă, cercări îndelungate, 

Dând în dreapta şi 'n stânga, cu puţină sporire; 

Țăranul se întoarse fără de isbutire. 

Dar când avi toporul o coadă de lemn tare, 
„Puteţi judeca singuri ce tristă întîmplare. 

Istoria aceasta, de-o fi adevărată, 
Imi pare că arată,
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Că, în fieşi-ce ţară 

Cele mai multe rele nu vin de pe afară; . 

Nu le aduc streinii; ci ni le face toate, 

Un pămîntean dai noştri, o rudă sai un frate. 

Ed. 1642, 1847, 1863.



ELEFANTUL 

In vremea, de demult, dobitoacele toate, 
De împăratul lei satule, desgustate, 

Işi aleseră lor 

Un alt stăpânitor. 
Pe domnul Elefant, cu nasul învirtit, 
Puternic îndestul, dar însă necioplit, 
Şi de cap tare, gros, cât vreți să socotiţă. 
Insă, ca să puteţi să vi-l închipuiţă, 

„ME grăbesc să vă spuiii 
O judecată-a lui. 

"Noul stăpânitor, 
Cat s'a orânduit, 
Puse ?n slujbă pe boi, 
Iar lupul mâncător
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Se făcu favorit 

Şi ministru la oi. 

Vă las să judecaţi, 

Câţi miei fură mânca, 

Şi câte oi slutite 

De fearale cumplite! 

În zadar fac strigare 
Oile *mpovărate, 
Chip nu e de scăpare, 

Şi plângeri necurmate 

Ce vin de pe la turme 

Răul nu pot să-l curme. 

Lupul dar îşi urmează 

A sa nelegiuire, 
Căci de ce se lucrează 

Riga n'are de ştire; 

Ba câte lupul spune 

Le iea toate de bune. 

A! când o să ne vie, 

O di de bucurie, 

Di foarte aşteptată, 

Şi scumpă în nevoi, 

Ca să, vedem odată 

Pe lupi mâncaţi de oi? 

„O! asta nu se poate,“ 

Dic unii alţii ?n lume. 

Domnii mei, se pot toate, 

Deşi le spuii drept glume.
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Apoi, ştiţi dumnea-voastră 
Că oaea este proastă, 
Şi că nădejdueşte 
Aceea, ce doreşte. 
Eii cu încredințare 
Am audit odată, 
La o turmă cam mare, 
O vorb' aşa ciudată. 
Dar cum pociii şti ce spune 
Oile între ele? 

Pentru astă minune 
Am cuvintele mele. 

Acum, să venim iară la vorba începută : 
Vădend bietele oi că toate o se peară, 
După lungt chibzuiri s'aleseră o sută, 
Şi merseră la, Prinţ isbăvire să ceară, 
Prinţul sta, ocolit âe-o numeroasă curte: 
Cerbii cu coarne lungi, urşii cu coade scurte, Alcătuia, un ştab vrednic a fi privit, 
Un berbece învăţat ce ştia să citească, 
Se 'nfăţişă smerit, şi “ncepă sa, vorbească: 
„Ne rugăm să ne-asculţi, Rege prea strălucit! „Şi să întorci spre noi mila măriei tale; „Starea, *n care ne-aflim e vrednică de jale, „Pentru că domnul lup, ministru ce ne-af dat, „ln loc a ne păzi, de tot ne-a, *mpuţinat,.“
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Domnul lup, întrebat, 
Răspunse cu glas mare: 
„Stăpâne luminat! 
„Nici un cuvînt nu are: 
„Când le-am nepăstuit ? 
„Când am scos biruri grele ? 
„Fii ieaii obicinuit 
„De oae câte-o pele. 
„Dar prostimea ciudată 
„Aşa e învățată, - 
„ȘI făr' a şti ce cere 
„Va ne *ncetat să sbiere.“ 

Măreţul elefant, după, ce se gândeşte, 
Dă de trei ori din cap, şi lupului vorbeşte: 
pâscultă“, gice, „şi iea, aminte 
„La ale noastre domneşti cuvinte. 
„Cât pentr'o pele treacă şi meargă, 
„Fiind că singur spui c'at dreptate. 
„Dar pentru castădi oaea aleargă, 
„La mila noastră care mult poate, 
„O iert: de dajdii fie scutită ; 
„Ale ei plângeri voii să le-ascult, 
„ȘI decât pelea obicinuită 
„Să nu poţi cere un păr mai mult“. 

Ed. 1972, 1847, 1863. 
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OGLINDELE 

Am citit altă dată, nu mai ştiu în ce carte, 
Că într'o ţară mare, de aici nu departe, 
Plăcuta, frumuseţe trecea de uriciune, 
Căţi se 'ntîmplă s'o aibă se socotea, slutiţi; 

Iar frumoşi de minune 
Se socotea aceia, ce era mai pociţă. 
Oglindi ca să se vadă nu se afla în tară, 
Şi era poprit lucru să s'aducă de-afară. 

Aşa fieşte cine 

Socotea, despre sine 
Ceea ce audea. 

Căci chiar undele gârlei ce curgea prin cetate 
Eraă atât de negre şiatât de 'ntunecate, 
In cât nu putea omul nici umbra a-şi vedea. 
Dar după multe dile şi vreme "ndelungată, 
O corabie mare cu oglingi încărcată,
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Trecând pe lângă ţara de care vă vorbesc, 
O apucă furtuna, o furtună cumplită ; 
Sau, ca să dic mai bine, furtună, norocită ; 
Pricină, de prefaceri de un folos obştesc; 
Şi pentrii-al obştei bine, o pagubă ori care 

Nu mi se pare mare; 
Mai vârtos când aceasta nu atinge de mine. 
Împinsă de talazuri, corabia slăbită 
Se sfărâmă, dar marfă puţină s'a *necat,; 
Şi în a ei pornire, unda neîmblândită 
Oglindele mai toate le scoase la uscat. 

Locuitorii ţării, 
Câţi se aflaii atuncea pe țărmurile mării, 

Cu toţii alergară, 

Şi 7n grab le adunară,. 
Se priviră în ele, şi cuprinşi de mirare, 
Vădură adevărul, mulţă însă cu *ntristare. 
Dar aflând dregătorii minunea întîmplată, 

Porunciră, îndată 
A se sparge cu petre şi-a. se desfiinţa, 
Oglindele acelea ori unde sar afla. 

Malte se sfărămară, dar ascunseră multe 
Acei care porunca nu vrură so asculte. 
ŞI din vremea aceea, toță oamenii frumoşi 
Arăt câte-o oglindă acelor uricioşi. 

Din povestirea noastră, multe idei pociit scoate, 
Dar mă opresc la una, ce le cuprinde toate:
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Când al duhului soare 
Lumineaz' adevărul, şi-i vine spre ajutor, 
In zadar neştiința îi e 'mpotrivitoare, 

Soarele o pătrunde şi-l vei triumfător. 

Ed. 7072, 1837, 1863. 

 



CÂNELE ISGONIT 

Lupul cu toată prostia, 
Cârmuia împăraţia,; 

Şi ea un stăpânitor, 

Unora le da avere, 

Altora, pe o părere, 

Le lua chiar starea, lor. 

Favor, ură schimbătoare 

Isgonire, sati chemare, 

Al domniei era plan. 

Cânele gonit de soartă, 

S'augise cum că poartă 

Sentimenturi de duşman;
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Car fi dis, nu ştiu la cine, 

Cum că nu este prea bine 

A mâncă atâţia miei; 

Şi că dacă le adună 

„Lâna lor pe ori ce lună, 
Să-i lase măcar cu pei. 

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

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

Atunci vulpe, şarpe, broască 
Fără măcar să-l cunoască, 
De prostia lui vorbea. 

?
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Unul dicea că glas n'are, 

Altul că nu este "m stare 
O peatră de jos să iea. 

Se mira cum de răbdase 

Domnul, şi nu depărtase | 
Pe un câne ticălos, | 
A căruia toată treabă 

E să mănânce de geaba, 

Făr' a face vr'un folos. 

Dar, după o lungă vreme, 

Sătul în zadar a geme, 

Jalbă. cânele a dat, 
Dicend că, de'acu "nainte, 

Toate îi vor părea sfinte, 

Numai să fie iertat. 

Adesea nenorocirea, 
Sehimbă gândul şi simţirea! 

Pe loc fu şi slobogit. 
Cinsti, averi, nu se mai spune: 

Ce dicea el era bune, 
Spiritu-i era vestit.
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Intr'o di neavând treabă, 
Domnul pe ai săi întreabă: 
— „Voi de câne ce gândiţi? — 
Şerpi, şopirle, de odată 
Toţi răspunseră îndată: 
— „Inălţime, să, trăiţi! 

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

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

Ed. 1838, 7972, 7027, 1863. 

 



PRIVIGHETOAREA ŞI MAGARUL 

Nenorocita, privighetoare, 
Cântă ?n pădure a ei durere, 

Natura 'ntreagă da ascultare. 

Tot împrejuru-i era tăcere. 

Alţii în locu-mi ar deseri poate 

Acele tonuri neimitate, 

Glasul acela mlădietor, 
Ce co 'ntorsură, lină, uşoară, 

Treptat se urcă şi se coboară, 
Plin de simţire, plin de amor.
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Ei vă spuiii numai că despărţirea, 
Şi suvenire pline de jale 

Că nedreptatea, nelegiuirea, 
Era sujetul cântării sale. 

Un măgar mare ce-o ascultase, 
Şi ca un aspru judecător, 
Capul plioştise, sai rădicase 
Câte-o ureche n semn de favor, 

Eşi "nainte să-i dea povaţă, 
Şi c'o neroadă încredințare : 
„Am fost,“ îi dise, „aci de faţă, 
„Dar geii nu-mi place a ta cântare; 

Ed 

„Cu toate-acestea am nădejdi bune, 
„De nu îţi pare lucru prea grei, 
„La nişte reguli a te supune, 
„Lâna d'esemplu cântecul mei. 

Atunci începe cu bucurie 
Un cântec jalnic şi necioplit, 
In cât de aspra lui armonie, 
Toată „pădurea sa, îngrozit.
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Privighetoarea, fără, sfială, 

Dise: „Povaţa e în zadar, 
„Căci d'aşi urma-o, nu e *ndoială, - 
„Că eii în locu-ță n'aşă fi măgar.“ 

Fdd. 1835, 1872, 1927, 1863. 

 



CÂNELE ŞI CĂȚELUL 

„Cât îmi sunt de urîte unele dobitoace, 
„Cum lupii, urşii, leii, Şi alte câte-va, 
„Care cred despre sine că pretuesc ceva! 

„De se trag din neam mare, 
„Asta e o 'ntîmplare: 

„Şi eii poate sunt nobil, dar s*0 arăt nu-mi place. 
„Oamenii spun adesea că *n tări civilisate 

- „Este egalitate. 
„Toate iai o schimbare, şi lumea se ciopleşte, 
„Numai pe noi mândria nu ne mai părăseşte. 
„Cât pentru mine unul, fieşte cine ştie, 

„Co am de bucurie | 
„Când toată lighioana, măcar şi cea mai proastă 
„Câne sadeă îmi dice, iar nu domnia-voastră.* 
Aşa vorbea deunăzi cu un boi Gre-care 
Samson, dulăii de curte ce lătră, foarte tare. 

)  
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Căţelul Samurache, ce şedea, la o parte 
Ca simplu privitor, 

Augind vorba lor, 

Şi că nu at mândrie, nici capriţii deşarte, 
S'apropie îndată 

Ră-şi arate iubirea ce are pentru ei: 

„Gândirea voastră,“ dise, „îmi pare minunată, 
„ȘI simţemîntul vostru îl stimez, fraţii met.“ 
— „Noi frații tă,“ răspunse Samson plin de mânie, 

„Noi fraţii tăi potae? 

„O să-ţi dăm o bătae 
„Care s'o pomeneşti. 

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

„Lichea neruşinată, astfel să, ne vorbeşti 2% 
— „Dar diceaţi.,.& — „ȘI ce-ță pasă? Te 'ntreb eii ce diceam? 

„Adevărat vorbeam, 
„Că nu iubesc mândria, şi că uresc pe lei, 
„Că voit egalitate, dar nu pentru căţei.“ 

Aceasta între noi adesea o vedem, 

Și numai cu cei mari egalitate vrem. 

Ea. 1672, 1947, 1803.



PISICA SELBATICA ŞI TIGRUL 

Un cotoiii saă pisică, 

Din două nu ştiii care, 

Nică mare nici prea mică, 

Dar foarte mâncătoare, 
Şi din soiul acela ce 'n păduri locueşte 

Şi pe copacă trăeşte, 

Vă&dă un tigru mare 

Trecând pe o cărare. 

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

Că poate-a-l îngrozi, 
Şi făr' a perde vreme se adresă îndată, 

La tigrul ce trecea, 

Fără, de-a o vedea. 

? 
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„la stăi, mă rog, puţin, jupâne de pe jos, 
„Care te socoteşti 
„Ca nu ştiii cine eşti. 

„Mândria, ce ar&ţi cu noi e de prisos. 
„Ştii din ce neam mă trag, şi că strămoşii mei 

„Sunt fii de Dumnedei? 
„Nemuritorii toţi, din cer când ai fugit, 
„Subt nume de pisici în lume ai trăit. 
„Preoţii eghipteni în templuri îi slăvesc, 
„ȘI nişte tigri mici cu noi se potrivesc!“ 
— „Dacă strămoşii tei cu tine semănă, 
„Negreşit erai proşti câţi lor se închină.& 
Răspunse tigrul mei: „iar dacă ai avut 

„Vrun merit cunoscut, 
„Ceva dumnedeesc, 
„Atunci eii te căesc, 

„Și pentru starea, ta, de milă sunt pătruns, 
„Căci de-ar fi câte spui, dei, prea răi aă ajuns.“ 

Deşi mulţi ai dis'o, eii tot o mai dic: 
Gloria străbună, pe strămoşi cinsteşte ; 
In zadar nepotul cu ea se făleşte, 
Când e, cum se 'ntîmplă, un om de nimic. , 

Ed. 1842, 1847, 71863. 
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'"DERVIŞUL ŞI FATA 

Se povesteşte cumcă odată, 

Un derviş pustnic, om cuvios, 

S'amorezase, vădend o fată 

Cu trup subțire, cu chip frumos 

Dintr'una 'ntr'alta vorba, aduse, 

Şi în stil neted patima-şi spuse, 
Picând: „Ascultă, eii te iubesc, 
„Şi pentru tine mult pătimese.“ 
Stilul acesta, adevărat, 

Nu mi se pare prea minunat; 
Dar pentr'un pustnic trăit departe 
De ale lumei valuri deşarte, 
Putem să dicem că nu e prost. 
Fata. răspunse: „Poate-aşi fi fost 
„Destul de bună ca să te crez, 
„Dar aste haine bisericeşti 
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„Nică n'a a face cu ce-mi vorbeşti; 
„S'apoi de barbă me "'nfiorez.“ 
Pustnicul nostru pe loc se duse, 
Iși rase barba, se pieptănă, 
Nemţeşte bine se îmbrăcă, 
Ş'o pălărie pe cap îşi puse. 
Veni la fată: „Cum ţi se pare?“ 
O “treabă, „spune-mi mai te *ndoeşti ? 
„Vedi ce putere amorul are? 
„Mi-am lăsat legea; alt mai voeşti 2% 
— „Nu voiii nimica,“ atunci ea dise: 
„Credincios mie cum o să-mi fii, 
„Când jurăminte în ceruri scrise, . 
„Și a ta lege nu poţă s'o fii?% 

Fata avea dreptate, de nu vrea să-l asculte: 
Cine-a făcut o crimă, poate face mat multe. 

Ed. 19z2, 1847, 7863. 

 



DREPTATEA LEULUI. 

Leul de multă vreme ridicase oştire, 
Să se bate cu riga ce se numea, Pardos; 
Căcă era, între dinşii o veche prigonire, 
Şi gâlcevire mare, pentru un mic folos. 

Vreaii, adică, să ştie, 
Cui mal mult se cuvine 
Să ţie pentru sine 
Un petec de câmpie 

Şi un colţ de pădure, de tot ne 'nsemnător. 
Ce despărţea, ţinutul şi staturile lor. 
Acum sânge mult; curse, şi multe luni trecură 

Făr' a se putea şti, 
Cine va birui. 

Flefantul năsos, 
Şi bivolul peptos, 

?  
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Cu lupul coadă-lungă, 
Multe isbindi făcură. 

Fieşi-care tulpină era, plină de sânge. 
ci se vedea, un taur jumătate mâncat ; 
lângă el un tovarăş ce sbiară, şi îl plânge; 
Colo, un porc sălbatic fără dou& picioare ; 
Şi mai la vale vulpea se tăvăleşte, moare, 
Oftând după curcanii ce încă i-ai scăpat ; 
lar mai vrednic de jale era viteazul urs, 
De două coarne groase în inimă pătruns. 
Leul, vădând că lupta nu se mai isprăveşte, 
Trimise la maimuţă, vestită, vrăjitoare, 
Ce spun că ştia, multe, şi că, proorocia, 
Intîmplările toate, după ce se trecea, 
Trimise, dic, la, dînsa, să-i facă, întrebare, 
Cum poate să ajungă sfîrşitul ce doreşte. 
Ea se puse pe gânduri, tuși, apoi răspunse, 
Rogend cu mulţumire darurile aduse: 
„Ca să poată 'mpăratul lesne să biruească, 

„trebue să jertfească, 
„Pe acel ce în oaste e decât toţi mai tare, 
mMlai vestit în resboaie, mai vrednic şi mai mare.“ 
Audind astea leul strînse a sa oştire: 
„Lighioanelor 1 dise, „viii să vă dai de ştire, 
„Că astâdi din noi unul trebue să murim: 
AȘA va proorocul, Rămâne-acum să, ştim, 

„Cine este mai tare. 
„Cât pentru mine unul, cum vreţi... dar mi se pare
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„Că nu prea sunt puternic, căci pătimesc de tuse.“ 

Vulpea era aproape: „Ce-are a face!“ răspunse, 
„Inălțimea ta eşti 

„Ori cât de slab pofteşti.“ 

„Dar şi puterea noastră 

„E îndestul de proastă.“ 
Strigară tigrii, urşii, şi cu un cuvînt toate 

Lighioanele-acelea ce' erati mai colţate. 

— „Nu rămâne 'ndoială,“ le răspunse "'mpăratul. 

Epurele s&rmanul, — cred că-l trăgea, păcatul 

Sai păcate mai multe 

De moşii lui făcute, — 

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

Asupra-i năvăliră. 

„la vedeţi-l!“ strigară, „cu bună "ncredinţare 

„EI este cel mai tare! 

„S'ascundea urechiatul, şi nu-i plăcea să moară, 

„Ca să ne facă nouă biruinţa uşoară! 

„Pe el, copii! Luaţi : el are să *mplinească 

„Ce ne-a dis proorocul din porunca cerească !“ 

Cânii atunci săriră, 

Şi 'n grab ţi-l jupuiră. 

Se află vre o ţară, unde l'aşa, 'ntîmplare 
Să se jertfească leul ? Nici una, mi se pare. 
Nu ştii cum se urmează, nu pricep cum se poate, 
Dar văg că cei puternici ori unde aii dreptate. 

Ld, 1822, 7927, 1863.



LUPUL MORALIST 

V'am spus, cum mi se pare, de nu-tă fi uitat, 
Că lupul se 'ntimplase s'ajungă împărat. 

Dar fiind că v'am spus'o, voii încă să vă spui, 
Ceea ce s'a urmat subt stăpânirea, lui. 

Audind împăratul, că ?n staturile sale 

Fac năpăstuiri multe păroşii dregatori; 
Că pravila stă n ghiare, că nu e deal saii vale, 

Unde să nu vegi jertfe mai mulţi prigonitori, 
Porunci şă s'adune obştească, adunare 

Lângă un copacii mare; 
Căci vrea, pe unii alţii să-i cam dejenească, 

Şi 'n puţine cuvinte, 
Să le aduc aminte 

Datoriile lor. 
Toţi se înfăţişară, şi 'nălţimea lupească 

Incepi să vorbească 
Cun glas dojenitor.:
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„Domnilor de tot felul! Bune sunt astea toate? 
„Datoriile slujbei astfel le împliniţă ? 
„Nu avetă nici sfială, nică frică de p&cate, 
„Să faceţi nedreptate, şi să năpăstuiţi? 
„Toate slujbele voastre ţara vi le plăteşte ; 

„Incă, pe la soroace, 
„Şi câte-un dar vă face. 
„Dar reaoa nărăvire, 
„Ce o aveţi din fire, 
„Nu se tămădueşte. 
» Vedeţi cu ce morţi grele 
„Se savîrşesc din lume, 
„Şi cum lasă reii nume, 
„Acei care fac rele. 

„Gândiţi-vă că poate veţi da, cuvînt odată 
„La 'naltă judecată, 

„Gândiţi-vă la suflet, şi luaţi dela mine 
„Pildă a face bine. 
Ast cuvint minunat, 

Pe care domnul lup aud că la 'nvăţat, 
Trecând pe lingă sat, 

La diua unui sfânt, când preotul citea 
Şi propoveduia, 

Pe mulţi din dregători să plângă i-a 'ndemnat. 
„E! ce aţă hotărît jupâni amploiaţă ? 

„Oare o să vă 'ndreptaţi?4 
Ti întrebă atunci înălţimea, *mblănită, 

? 
Ce purtă o mantă de oae Jupuită. 
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„Spuneţi o să schimbaţă purtarea-vă cea proastă 2% 
— Să trăiţi la mulţi ani dobitocia, voastră,“ 
Respunse un vulpoiii, în slujbe lăudat: 

„Ne poate fi ertat, 
„Să vă 'ntrebăm smerit pe înălţimea ta, 
„De unde-aţi cumpărat postavul de mantă 9% 

Când mantaoa domnească este de pei de oae, 
Atunci judecătorii fiţi sigur că despoaie. 

Ed, 18g2, 7947, 1862.



NEBUNIA ŞI AMORUL 

In nişte fabuli un poet scrie, 
Că Nebunia şi pruncii-Amor 
Se jucai singuri pe o câmpie, 
In primă-vara vieţei lor. 

Ştiţi că copiii cu înlesnire 
Găsesc sujeturi de neunire ; 
FĂ dar odată se gâlceviră, 
Pentru o floare ce întîlniră. 

Striga amorul în gura mare: 
Cea-laltă însă, minut cumplit ! 
Il isbi 'ndată atât de tare, 
“Cât de lumină ea la, lipsit. 
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Adinc copilul simţi durere, 
Remâind ast:fel fără vedere. 

Trista lui mumă jalbă porneşte 

L'al s&i părinte, stăpân ceresc: 

Va resbunare, se tângueşte ; 

Cu ea toţi Geii compătimesc. 
Mars şi Apolon, mai c'osebire, 

Arătai mumei a lor mâhnire. 

S'adună sfatul cel fără moarte, 

Şi hotăriră în obştea lor, 

Ca, Nebunia în veci să poarte, . 

Să cârmueasca, pe orbu-Amor. 

Această, dreaptă, grea osindire, 

Din Qiua, aceea luă 'mplinire; 
Din diua aceea sunt împreuvă, 

Şi Nebunia-l ţine de mână. 

Ed. 1832, 1847, 1863.



LEBEDA ŞI PUI CORBULUI 

Lebeda. odat' aflase 
— Insă cum se întîmplase, 
Nu pociă să vă dat cuvinţ — 
Cum-că întrun colţ de lume, 
Intrun loc cu mare nume, 
Și pe un frumos pămînt, 

Nişte păseri osândite, 
Corbi de câţi-va ani numite, 
In primejdie trăesc. 
— Lebedele ai ain fire, 
O ciudată presimţire, 
Care este dar ceresc. 
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Aşa, să le isbăvească, 

Cu o rîvnă părintească, 

Ea plecă până, în zori. 

Ajungând într'o livede, 

In culcuş de vulpe vede, 

Pui de corb nesburătoră, 

Care într'o vizuină 

Petreceaii ca în grădină, 

De-a lor soartă mulţumiţă. 

Păserea cea albă 'ndată, 

Către dînşii se arată, 

Dice: „Puilor iubiţă! 

„Soarta voastră e de milă ! 

„Spuneţi cum pe voi în silă 

„Aici vulpea v'a adus ?* 

Corbuleţii în mirare, 

Respund iute, ridând tare : 

„Noi de voe ne-am supus. 

„Vulpe, ce e, nu ştim spune, 

„Decât că năravuri bune 

„Acea damă arta,
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„Că avea, coadă pe spate, 
„Cal ei păr în galben bate, 
„Şi că ochi lucioşi purtă. 

„Ea, când ne-a luat de-acasă, 
„Ne-a spus că la a sa masă 
„Are feluri de mâncără; 
„Că e prinţ de dobitoace, 
„Că pe noi va a ne face, 
„Să ajungem la mari stări. 

„Nea mai spus că ne e rudă, 
„Că din virsta, cea mai crudă 
„Neamul nostru Va iubit, 
„Ea, ca şi al nostru tată, 
„Că ne tragem ne arată, 

" „Din vulturul cel slăvit. 

„Şi adesea, ne vorbeşte, 
„Că din suflet se sileşte, 
„A ne da slava dintar.« 
Lebăda strigă cu jale : 
„Sunteţi pe a morţii cale, 
»O voi al corbului fii!
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„Dar al vostru sec părinte, 
„Cum nu şi-a adus aminte, 

„Ceea, ce i s'a 'ntimplat, 

„Când îşi părăsi locaşul, 

„ȘI din gură lăsă cașul, 

„lar de vulpe înşelat 2“ 

Puii, nebăgând'o 'n seamă, 

„Cale bună,“ % die, „madamă, 
„Noi nu ştim ce ne vorbeşti, 

„ȘI prin astfel de cuvinte, 

„Să ne scoţi acum din minte 

„Cam de geaba te sileşti.“ 

„Ei mă duc,“ lebăda qise, 

„Insă vouă vă sunt scrise, 

„Multe rele să răbdată; 

„Căci prostia-vă cea mare, 

„Ca şi-a peni "ntunecare, 
„Nu se poate s'o spălaţi.“ 

Ed. 1838, 1872, 1997, 1863.



PRIVIGHETOAREA IN COLIVIE 

O cântăreaţă privighetoare, 
De mică prinsă, sta la, "nchisoare, 
Şi colivia-i era, locaş. 
Vreme la mijloc multă, trecuse, 
Dar ea se uite tot nu putuse, 
De unde-a luat'o omul vrăjmaş. 

Ne 'ncetai, tristă, gândea, cu jale, 
l'a tinereţei veselă vale, 
L/acele crânguri, Pacel isvor, 
Unde la nopţii lină tăcere, 
Ea a vieţei cânta, plăcere, 
Razele dilei, dulcele-amor.
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La câte paseri sunt sburătoare, 
Libera, viaţă e lucru mare; 
Natura este patria lor. 

Așă, şi mica paserea noastră, 
Care de minte era cam proastă, 
Cătă mijloace să scape ?n sbor. 

Astă dorinţă e lăudată, 

Când e 'ntărită pe judecată 

Și când folosul e prevădut; 

Dar ea uitase că mai nainte 

O "'nştiinţase un puiii cu minte, 

Că vrând să sboare mulţi ai cădut. 

Ea n'avea aripi, fără mijloace 
O păsărică ce poate face, 

Decât supusă soartei a îi, 

Saii să aştepte până să-i crească 

Smulsele aripi, şi să găsească 

Nouă mijloace de a fugi? 

Astfel pe dînsa o sfătueşte 

O rîndunică ce o iubeşte, 

Şi care gândul ei îl ştiea. 

29
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Esempluri multe des îi tot spune, 

Şi îi arată cu dovedi bune, 

C'acum să scape nu va putea. 

Insă juneţea neînțeleaptă, 
Poveţi n'ascultă, vremi nu aşteaptă; 
Toate 'nainte-i jucării sunt. 
P'între zăbrele ea se strecoară, 
Puţin se 'nalţă, de-o palmă sboară, 
Şi cade 'ndată jos pe pămînt. 

d. 1838, 1042, 1877, 1863.



  

URSUL ŞI LUPUL 

Impărăţia dobitocească, 

Ca şi a noastră cea omenească, 

Statornicie vecinică n'are : 

Toate supuse sunt la schimbare! 

Din mână n mână sceptrul se plimbă, 

Cel de eri mare, astăgi e mic; 

Leii pe urs bate, urs pe leii schimbă, 

Dintr'o "ntîmplare prea de nimic. 

De curînd ursul pe leii schimbase, 

Şi pe domnescul tron înălţat, 

Cârma în labe tare-o luase, 
Şi cu verdi tufe sta, "ncoronat.
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Dator ei însă sunt a vă spune, 
Că, ursul cela, măcar că urs, 

Dar sentimente avea prea bune, 

De-al obştei bine era pătruns. 

Fearele toate 'ndată ce-aflară, 

“Că le-a dat cerul un stăpân noi, 

Să se închine lui alergară, 

Una c'o vacă, alta c'un boi. 

Lupul în urmă spre tron se duce, 
Şi după vechiul bun obiceiii 
Măriei-sale plocon îi duce, 

Şi înainte-i pune doi mei. 

Intr'o frumoasă, precuvîntare, 
Ii dovedeşte c'ar fi având 
Nişte chrisoave arătătoare 
Ce-aii făcut urşii deii nu ştii când. 

C'aste chrisoave, pe pei de oae 
Scrise cu apă, spun lămurit, 
Cum aii mers urşii la, o bătae, 
Şi câte mure ei aii jertfit.
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Cu plecăciune apoi i-arată, 

Cum-că din suflet s'a bucurat, 
De întîmplarea cea minunată, 

De 'ncoronare când a aflat; 

Cum că doreşte supus să-i fie, 

Că tot-deauna el la iubit, 

Că pentru dînsul vieţi o mie 

Să le jertfească e mulţumit. 

Ast-fel de vorbe se gic în lume, 

Insă drept formă se socotesc; 

Căci fieşi cine le iea de glume, 

Care se uită cât se vorbesc. 

Dar ursul crede, se amăgeşte, 

In slujbe pune neamul lupesc ; 

Cum că prieteni are, gândeşte, 

Care persoana lui o slăvesc. 

După o vreme leul se scoală, 

Tocmai când urşii mort îl credea; 
După o mare şi lungă boală, 
Vine să-şi ceară tronul ce-avea.
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" Locuitorii se îngroziră ; 
Vestea se duse pân” la palat; 
Lupii îndată la lei fugiră ; 
Pe-al lor prieten toţi Pai lăsat. 

Taurii numai ce nici odată, 
A-i fi prieteni nu sai jurat, 
Peste cinci sute veniră *ndată, 
Pe domn și ţară ei ai scăpat. 

Prea cu lesnire omul se *nşală ! 
Dar foarte mare face greşală, 
Cine la vorbe dă credămiînt. 
Faptele numai ne dovedeşte, 
Fieşte cine cât preţueşte, 
De-avem prieteni, şi care sînt. - 

Zd. 7838, 182, 1937, 7062.



    

BOUL ŞI VIŢELUL 

Un boii ca toţi boii, puţin la simţire, 
In dilele noastre de soart” ajutat, 

Și decât toți frații mai cu osebire, 

Dobândi "n cireadă un post însemnat. 

Un boi în post mare? Drept cam ciudat vine, 

Dar asta; se "ntîmplă în. ori care loc: 

Decât multă, minte, ştii că e mai bine, 

Să ai totdeauna un dram de noroc. 

Așă, de-a vieţei veselă schimbare, 
Cum şi de mândrie boul stăpânit, 
Se credea că este decât toţă mai mare, 

Că cu dinsul nimeni nu e potrivit.
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- Viţelul atuncea plin de bucurie, 
Audind că unchiul s'a făcut boer, 
Că are clăi sumă şi livedi o mie: 
„Mă duc,“ dise 'ndată, „niţel fân săi cer. 

Făr' a, perde vreme, viţelul porneşte, 
Ajunge la unchiul, cearcă a, intră; 
Dar pe loc o slugă vine şi-l opreşte: 
— „Acum doarme,“ gice, „nu-l pocit supără.“ 

— „Acum doarme ? ce fel! pentru 'ntâia, dată 
„După prâng să doarmă! obiceiul lui 
„Era să nu şează, diua, nici odată; 
„Âst somn nu prea-mi place, Şi 0 să i-o spuii.“ 

— „Ba să-ţi cauţi treaba, că mănânci trînteală, 
»S'a schimbat boerul, nu e cum îl ştii: 
„Lrebue "nainte să, mergi cu sfială, 
„Priimit în casă dacă vrei să fii.“ 

La 0 mojicie atâta de mare, 
Viţelul răspunde că va aşteptă ; 
Dar unchiul se scoală, pleacă, la, plimbare, 
Pe lângă el trece, făr' a se uită,
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Cu mâhnire toate băiatul le vede, ' 

Insă socoteşte că unchiii-a orbit; 

Căci fără 'ndoială nu putea a crede, 

Că, buna, sa rudă să-l fi ocolit. 

A doua di iarăşi prea de dimineaţă, 

Să-i găsească vreme la dinsul veni; 

O slugă, ce-afară îl vedea că 'ngheaţă, 

Ca să-i facă bine de el pomeni. 

„Boerule,“ dice, „aşteaptă afară 

„Ruda dumi-tale, al doamnei vaci fii.“ 

— „Cine? a mea rudă ? mergi de-l dă pe scară; 

„Nam astfel de rude, şi nică voii să-l ştii.“ 

Ed. 1838, 1642, 1847, 1863.



VULPEA LIBERALA 

———— 

Vulpea fără 'ncetare 
Striga 'n gura, mare, 

Că de când elefantul peste păduri domneşte 
Trebile merg Ia, vale, şi lumea, pătimeşte ; 

Că, este nedreptate, 
Că va, să cheltuească, 
Veniturile toate 
Pentru masa, domnească, 

De-acestea, elefantul, cât a luat de ştire, 
Temându-se, cu dreptul, de vreo resvrătire, Pe epure la, vulpe cu un bileţ trimise; 
O învită la curte, o *mbrăţişă Şi-i dise: 
„Am aflat, jupâneasă, că ai mare talent; 

»Voii să te puii în pâne, 
„Şi începând de mâne, 

?
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„ltă dăm cu multumire, 

„Ca un semn de cinstire, 

„Al găinelor noastre întins departament : 

„Caută-ţi bine treaba.“ 

— „Pe seama mea. te lasă!“ 

R&spunse oratorul, şi sărutându-i laba, 

Se întoarse acasă, 

În giua viitoare 
Vulpea, ca tot-deauna, veni la adunare, 

Dar însă oblojită, pe sub barbă legată, 

ŞI cu un lipan mare la cap înfăşurată. 

„Ce ai, de suferi ast-fel 2“ o întrebară toate. 

— „Imi e reii de aseară, îmi e reii cât se poate, 
„ȘI cu trebile ţărei să mă lăsaţi în pace. 

„Domnul ştie ce face; 
„EL ne 'ncetat gândeşte la al obştei folos. 

„Adio! sunt bolnavă, m'am înnecat cun os.“ 

Cunosc mulţi liberali: la, vorbe ei se 'ntrec, 

Dar până în sfirşit cu oase se înnec. 

Ed. 1872, 1847, 1863.



MERLA ŞI BUFNIŢA 

Intro pădure deasă, de cetăţi depărtată, 
Merla se 'ntâlni seara cu bufnița umflată. 
„Prietenă,“ îi dise, „ți-aş face o "ntrebare, 
„Dacă a mea "ndrăsneală, n'aduce supărare: 
„Spune-mi, mă rog, lumina, de ce nu-ţi e plăcută? 
„De ce stai toată diua ascunsă, nevădută ? 
„Nu cunoşti, cum se vede, razele dimineţei, 
„Dulceaţa primăverei, plăcerile vieţei. 
„Poate eşti rușinoasă şi cregi că nu cânţi bine, 
„Dar ei şi alte paseri mai demne decât mine, 
„Iţă vom da, 'nveţătură şi vom pune silinţă 
„Să-ţi mai subţiem glasul cât va, fi prin putinţă. » Vino mâne la mine să mergem la plimbare, 
„Că să faci cunoştinţă cu o privighetoare.« 
Bufnița îi răspunse: „Iti mulţumesc, iubită, 
„E cu soarele vostru nu suni obicinuită ;
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„Imi superă vederea. Lumea o să mă vază, 

„Insă, când m'oiii deprinde cu a luminei rază.“ 

Mulţi dic, că neamul nostru nu este încă ?n stare, 

Ca altele, să facă, cercări de "naintare; 

Că 'nv&ţătur” adîncă, idei, filosofie, 

Sunt prea, vătămătoare Pa lui copilărie. 

Declamaţi” această, pompoasă, îngâmfată, 
De vreţi, poate să fie despoţilor iertată,: 

Numai lor le e bună a unui neam orbire, 

Căci nu-l lasă să-şi vază a sa nenorocire, 

Dar în gura acelor ce-o dic pe din afară, 

Sail e o nerodie, saii este o ocară. 

Noi le-am putea. răspunde puţinele cuvinte 
Bufniţei adresate de merla cea, cu minte: 

„Ai vorbit de minune. Dar ia spune-mi, vecină, 

„Dacă măcar cercare tu nu faci vre odată, 
„Si scoţi cel puţin capu din noaptea *ntunecată, 

„Apoi cum te-i deprinde cu scare, cu lumină?“ 

Ed. 1872, 1847, 1863.



CUCUL 

Cucul, pasere proastă, dar plină de mândrie, 
Socotind c'al săi nume 
Este vestit în lume, 

Hotări să mai facă vre o călătorie, 
Ca s'adune Tespecturi, şi însuşi să privească Cu ce chip îl slăveşte naţia, păsărească, 
Plecă, dar abia, merse până n vecinătate, Şi găsi felurime de păseri adunate, 

Care din întîmplare 
Se "ntreceaii la cântare. 

Stătă să le asculte: toate pe rend cântară, Care prost, care bine, talentu-şi arătară, 
Iar bietei coţofene îi cerură, iertare, 

Că nu-i dai ascultare ; 
Ti giseră : „aci, soro, te roagă obştea noastră: „Despre cântec ne iartă, ești ca un cuc de proastă.“
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Ast-fel păţi şi cioara; în ris ea fu luată, 

Şi. cu un cuc nemernic de toate comparată. 

De-asemenea onoruri cucul supărat foarte, 

Se duse mai departe. 

Dar ori unde mergea, 

Nimic alt n'audea. 

In sfirşit obosit 

Şi desnădăjduit, 

La cuibul săi veni, 

Făr' a se mai opri. 

Puii cât îl zăriră, 

Pe loc îl ocoliră 

Apoi îl întrebară : 

„Ce mai veste pe-afară?* 
— „Urită,“ le respunse, „şi vrednică de jale: 
„Am umblat multe locuri, dar nu m'am mulţumit. 

„Toate îmi par schimbate, şi toate merg la vale, 

„Păsările sunt bete şi lumea-a nebunit.“ - 

Tot omul despre sine lesne se amăgeşte. 

Nimenea nu îşi este aspru judecător ; 

Dar judecata obştei e o învăţătură. 
Mulţi ce se cred pe sine un ce rar în natură, 

Mai lesne gic că lumea nu ştie ce vorbeşte, 

Decât să va să-și simţă nimicnicia lor. 

Ed. 19q2, 1947, 1863.



ULEUL ŞI GĂINILE 

Ion prinse un uleii, şi ducându-l acasă, 
Il leagă cu o sfoară 
Lângă coteţ afară, 

De o vecinătate aşă primejdioasă, 
Găini, cocoşi şi gâște întâi se îngroziră, 
Dar cu 'ncetul, cu 'ncetul se mai obicinuiră, 
Incepură să vie cât colea să-l privească, 

Incă şi să-i vorbească, 
Uleul cu blândeţe le priimi pe toate; 
Le spuse că se crede din sufleț norocit, 
Pentru vizit aceasta cu care Pai cinstit, 
Căci el însuşi nu poate, dar îi pare reii foarte, 
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La dumnea-lor să vie, 

Visita să le "ntoarcă dup” a sa datorie. 

Mai adăogă însă că, dacă, dumnea-lor 

Ii vor da ajutor 

Ca să poată scăpa, 

EI le făgădueşte, 

— Și Dumnezeii cunoaşte cum vorba şi-o păzeşte — 
Că la, ori ce primejdii va şti a le-ajuta; 
Incă din înălţime el le va da de ştire, 
Când asupră-le vulpea va, face năvălire. 

Astă făgăduială, 

Nu mai lăsă 'ndoială. 

Și găinile proaste, ce doreaii să găsească 
Pe cine-va, destoinie să va să le păzească, 

Sapucară de lucru; adi, mâne, se 'ncercară, 

Şi cu ciocuri, cu unghii, abia îl deslegară. 
Uleu-şi luă sborul. Dar se întoarse 'ndată, 
Şi răpi o găină, pe urmă doue, trei, 

Pe urmă câte vrei. 
— „Ce pază este asta, strigă una cu jale? 

„Vorba măriei tale 

„Era să ne păzeşti, 

„lar nu să ne jertfeşti.“ 

— „0! ei ştiă foarte bine cuvîntul ce v'am dat, 
„Și ce fel m'am jurat. 

„Dar când mă juram ast-fel, eram legat, supus, 
„Acura însă sunt; liber şi vă vorbesc de sus.“ 

37338. 21
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Ei, de-aşi fi fost găină, nu Pași fi slobozit. 
Dumnea-lor ai făcut'o şi văd că s'aii căit. 

E o greşală- mare pe hoţi să ajutăm, 
Până să nu cunoaştem cu cine ne'ncurcăm. 
Bi abia se văd slobogi Şi-adio jurămînt ! 
La Fontaine la aceasta, vorbeşte ca un sfint: 

Uleii sunt cinstiţi, 
Când sunt nenorociţi. 

Ad. 1872, 7877, 7963. 

A



  

CÂNELE ŞI MĂGARUL 

Cu urechea plioştită, cu coada ?ntre picioare, 

Cânele, trist şi jalnic, mergea pe o cărare. 

După îndestul umblet, iată că-l întâlneşte 

Un măgar, şi-l opreşte: 

— „Unde te ducă,“ îi dise. 

„Ştii par'că te-a ploat, ce rău ţi s'a *ntîmplat ? 

„Aşa stai de mâhnit.“ 
— „Dar, sunt nemultumit. 

„La împăratul let în slujbă m'am aflat; 

„Insă purtarea lui, 
„De e slobod s'o spuiii, 

„Ma silit în sfirsit, să fug, să-l părăsesc. 

„Acum cat alt stăpân; bun unde să-l găsesc?“ 
— „Numai de-atat te plângi?* măgarul întrebă? 

„Stapânul Vai găsit, îl vedi, de faţa stă. 
„Vino numai decât la mine să te bagi;
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„Ei îţi făgăduesc, 
„Nu r&ă să te hrănesc: 

„Nimic no să, lucrezi, nici grijă no să tragi.“ 
La propunerea, sa cânele i-a răspuns: 

pAscultă-mă să-ţă spui, e rei a fi supus 
„La ori care tiran; dar slugă la, măgar 
„E mai umilitor, şi încă mat amar,“ 

Bd. 1072, 1827, 1863.



  

BURSUCUL ŞI VULPEA 

Bursucului îi venise rîndul şi el să domnească 

Peste un pogon de tufe în pădurea părintească, 
Pe marginea, unei ape. Regatul îi era mic, 

Şi acei ce îl vădură 

Toţă într'o unire dic, 
Se învoesc a spune că nu era alt nimic 

Decât o miniatură. 

Dar riga voiajase, 
Şi 'm streinătate-aflase 

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

Mare şi faimos în lume, 

E neapărat dator 

S5, iea un ton de mărire, 

Să dea porunci pe oştire,
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Chiar de n'ar avea soldați. 
Căci ast-fel obişnuesc 

Toţă acei care domnesc, 

Duci sai regi saii împărați. 

Aşa el şi slobozi 

Patru ordine de di 

Intr'acest chip redigeate: 

— „Către armiile noastre de linie şi de mare, 

„Cavalerii, infanterii, şi artilerii uşoare, 

„Poruncim şi cele-lalte.“ 

O poruncă din acestea, nu ştii cum s'a întîmplat, 

De vânt a fost aruncată 
In ţara învecinată, 

Unde domnea leopardul. Acest domn s'a îngrijat, 

Vădând că bursucul are 

Armie aşa de mare. 

Spre a fi încă mai sigur, el într'acolo porni 
Pe ministrul din afară, pe vulpe, şi-i porunci 

Să saluteze pe prinţul, dar în tain' a spiona 
Şi a trage cu urechea, iar mai ales a, afla 

Cum merg trebile pe-acolo, cât e de primejdios, 

Şi câtă armie ţine vecinul său cel păros. 

Sfirşindu-se ambasada, vulpea înapoi veni; 

Se înfâţişe la curte, se închină şi vorbi. 

„Porunea am împlinit; 
„Cu ochi-mi le-am văgut toate, 
„Şi poti dormi liniștit 

„Fără să ai griji deşarte,
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„Căci toate-acele armii de linie şi de mare, 

„Cavalerii, infanterii si artilerii uşoare, 

„Nu sunt alt, poţi fi prea sigur, pestriţule împărat, 
„Decât un soldat pe apă şi o luntre pe uscat.“ 

Vanitatea e mic viţiă, dar cu bună *ncredinţare 

Ea adesea ne espune la ridicol foarte mare. 

Ld. 7863.



ŞARLATANUL ŞI BOLNAVUL 

La un neguţător mare, 

Cărui vederea-i slăbise, 

Fără nică o invitare 

Un doctor vestit venise. 
Când dic vestit, se 'nţelege că nimeni nu-l cunoştea; 

Insă avea atestate 

Numai în aur legate. 
Diplome ce 'n Academii luase, cum el dicea, 

Prin ţări care nici odată 
Nu ai figurat pe hartă, 

Dar care cu bună seamă el nici le-ar fi părăsit, 
De-ar fi mai avut acolo vr'un bolnav de lecuit, 

Bunul pătimaş îl crede, 
Doctorul vreme nu perde 

Ci-l unge c'o alifie, apoi la ochi La, legat. 
Apoi, după ce îi spune din partea lui Ipocrat
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Că are să şeadă ast-fel o săptămână deplin, 
Intinde mâna . . . pe masă, era un frumos rubin, 

Inel de formă antică, vechii suvenir părintesc; 

Doctorul îl ea, se duce, şi ca să v& povestesc 

Mai pe scurt, el vine iară a doua şi-a treia, di, 

Şi ne "ncetat, tot-deauna, la, ori ce visită nouă, 

Luă câte unul, doue, 
Din lucrurile mai scumpe câte în casă găsi, 

Când se 'mplini săptămâna pe bolnav îl deslegă: 

— „Uită-te, cum ţi se pare, şi cum vedi?“ îl întrebă. 
— „Cum văd?“ răspunse bolnavul, împrejurul săi privind, 
Şi din averile sale nimica ne mai zărind ; 
„Cum văd? nu ştii frate, atât numai pocii să dic 

„Că din ce vedeam odată acum nu răai văd nimic.“ 

Cunose patrioţi politici, care-aşa esploatez 

Simplitatea, populară şi ei singuri profitez. 

Ed, 1863.



ATELAZUL ETEROGEN 

Un om având un armăsar 
LI înhămă la jug 
Co vită de măgar 
Şi cu un boii de plug, 
Boul fiind sacat, 
La un picior rănit, 
Măgarul ne mvăţat, 
Şi prea, reit nărăvit, 
Stăpânul lor din car 
Striga, plesnea 'n zadar: 
Calul se asvirlea, 
Dar boul îl oprea, 
Măgarul îl lovia, 
Şi carul nu mergea, 
— „Prea reii t-aj potrivit,“ 
Dice un trecător.
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— „Eşti foarte amăgit, 

„Domnule privitor,“ 
Răspunse omul, „ii 

„Lumea am visitat, 
„ŞI, daca, vrei să ştii, 

„Intr'însa am aflat 

„Multe dregătorii 
„Tot astfel întocmite ca atelazul mei.“ 

Ed. 1863. 

 



EPURELE, OGARUL ŞI COPOIUL 

Calitățile noastre cele mai lăudate 
Ne sunt ades în lume drept crime reproşate; 
Aceasta se întîmplă de câte ori prin ele 

Oprim esecutarea intenţiilor rele. 

Epurele odată 

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

Şi n limba lui strigă: 
— „O tu ce presidezi senatul cel cânesc, 
„Le rog să mă asculţi: ei vii să jeluese 

„De acest ticălos 

„Ce sufletul mi-a scos. 
„Căci vrând a-l întâlni, pe deal sait pe câmpii, 
„El fuge par' car fi gonit de vijeliă ;
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„Ş'apoi n'aleargă drept 

„Cu el să poţi da piept, 

„Ci merge tot cotiş 

„Și sare curmeziş. 
„Cun cuvînt n'are pas, nică umblet creştinesc. 

„Dar ce să mai vorbesc? 
„Când chiar măria, ta, de-o fi cum am aflat, 

„Ai fost adese ori de dînsul înşelat ?* 

— „Destul,“ lătră atunci copoiul cafenii; 
„Pe el nică îl ascult, purtărilei le ştiu. 

„Oră ce pentru el cred, şi iată-l osândit; 

„Să fie jupuit. 
„Carnea va rămânea pentru judecător, 

„lar labele vor fi pentru jeluitor.“ 

Ed, 7863.



URSUL ŞI VULPEA 

— „Ce bine au să meargă trebile în pădure, 
„Pe împăratul tigru când îl vom resturna 

„ȘI noi vom guverna,;“ 
„Dicea, unei vulpi ursul, „c'ori cine o să jure 

„Că nu s'a pomenit 
„Un timp' mai fericit.“ 
— „ȘI 7n ce o să stea oare 
„Binele acest mare ? 
Il întreabă. 
— „In toate 
„Mai ales în dreptate: 

„Abusul, tîlhăria, avem să le stîrpim, 
„ȘI legea criminală so îmbunătăţim ; 
„Căci pe vinovaţă tigrul întâi îi judecă 

„Şapoi îi sugrumă.“ 
— „Dar voi ce-o să le faceţi 24
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"— „Noi o să-i sugrumăm 

„Sapoi să-i judecăm.“ 

Cutare sai cutare, 

Care se cred în stare 

Lumea a. guverna, 

Daca din întîmplare 

Ar face încercare, 

Tot ast-fel ar urmă. 

Ed. 1863. 

 



CORBII ŞI BARZA 

Pe o câmpie 

Mare, bogată, 

Urmă, odată 

O bătalie 
Aspră, cumplită, neasemănată, 

In cât cadavre nenumărate 

Hăceal grămadă neîngropate. 

Corbii îndată luară ştire; 

Lacomi de pradă ei năvăliră, 

Şi cu grăbire 

Aci sosiră. 

Şi după ce mâncară, şi după ce băură 

Mult sânge, începură 
Cun plac îngrozitor 

Să cânte cina lor.



337 
Sano 

  

Barza, cea simţitoare, 
Care pe om iubeşte, 
Şi n preajmă-i se nutreşte, 
Vădendu-i de departe, | 
Le strigă: — „Cum se poate 
„Aşa neruşinare: 

„E locul pentru cină? e ora de plăcere 
„Pe un pămînt de dolii, în diua de durere? 

„Mumele “își pling fiii; 
„ISvorul bogăției, 
„Câmpul, e ruinat; 
„lar voi vă îndopaţi 
„Şi cântaţă !“ 

— „De-aceasta ne ertaţi.“. 
R&spunse de odată 
Ceata întunecată, 
„Omului cât îi place 

„Poate fi ruinat, 
„Dar noi suntem în pace 

„Şi mult ne-am îngrăşat.“ 

Acei ce de a ţărei grea soartă profitară,; 
Ce de streini în posturi, în ranguri se *nălţară,; 

Ce prin trădări, baseţe sunt astădi mari, bogaţi, 
Poate şi decoraţă, 

După a mea, părere, sunt corbi-neruşinaţă. 

37338 22
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Dar aş dori să-mi spuneţi, domnilor cititori, 

(Căci ei vorbesc de-o tară 

De tot imaginară) 

La, noi se află oare ast-fel de muritori? 

Dacă aveţi de oameni idee aşa proastă, 

. Las răspunderea toată asupra Dumnea-voastiă, 

Ed. 188,
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"CALUL VÎNDUT 

ŞI 

DIAMANTUL CUMPERAT 

Plin de bucurie mare 

Oare-cine îmi spunea, 

Ca vîndut din întîmpiare 

Şi cu un preţ de mirare 

Un cal prost ce el avea. 

„Căci bietul cumpărător,“ 

Dicea el, „s'a înşelat 

„Şi puiin cunoscător | 

„Ori-ce i-am cerut mi-a dat.“ 

La acestea, ce să-i dic? 

Atunci n'am răspuns nimic. 

Da T Peste puţine dile îl „văd însă furios, 

ŞI îmi strigă: — „Nu știi frate, un mişel, un ticălos
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„Ce semăna om de treabă, fără milă m'a "'nşelat;: 

"Mi-a vîndut; o sticlă proastă drept un diamant curat. 

„Cum ţi se pare aceasta ?* —-,Dăi aşa cum mi-a părut 

„Intîmplarea, de deunădi cu calul ce ai vindut.“ 

Strigăm şi protestăm tare 

Când nedreptatea cercâm, 
Dar mulţi urmăm la *ntîmplare 

Fapta ce o defâimăm. 

Ed, 1863.



PORCUL LIBERAT 

Când s'aii liberat; TŢiganii, în anul de la Hristos 

O mie şi... . nu ştit câte; unul din ei, omenos, 

Vru și el să libereze pe un porc ce îl avea, 

Şi în jug de multă vreme lângă şatră îl ținea. 

Il chemă dar, şi î qise: „Porcule, purcelul mei, 

„Cunosc însumi, din cercare jugul cât este de grei, 

„De aceea te fac liber; de-acum potă a vieţii 

„Ori cum ţi-o plăcea, şi hrana. singur a ţi-o dobândi.“ 

— „Să trăeşti! însă, stăpâne, în grădini pocii ei intră, 

„Pepeni, dovlecei şi verze fără grijă a mâncă ?“ 

— „Ba nu, astea sunt oprite.“ — „Aşa dar îţi mulțumesc: 

„Cu un sfert de libertate, drept să spui, nu mă *NvVoesc. 

„Ba cred chiar că e ruşine, când toţi porcii aii trăii 

„la coşare în robie, să es e mai osebit;
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„Să-mi ridic mai pe sus botul şi de treapta, lor să fug. 
„Şapoi ce ar dice boii vădendu-m& fără jug?“ 

Unii 'nţeleg libertatea ca porcul cel ţigănesc; 
” Alţii deprinşi cu robia, de ea grei se despărţesc. 

Ea, 19863.



CASTORUL ŞI ALTE LIGHIONI. 

Mai multe lighioane, locuind înt”o vale, 
Eraii des vătămate d'un iute rii vecin, 
Care eşind cu sgomot din malurile sale 
Strică vizunii, cuiburi, şi traiul lor cel lin. 

Ele dar s'adunară, 
Şi mult se consultară, 
Ce fel ar putea, face, 
Şi prin care mijloace 
Stavilă ar opune 
acea. înecăciune. 
„Fraţi,“ dise un Castor, 
Zidar de soiul lui, 

„Ei asta socotesc: 
„De mi-ţi da ajutor,. 
„Să m'apuc să clădesc 

„Zid tare de pămînt şi apei să-l opuii.
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— „Bravo! bine-ai gândit,“ 
Strigară toţi pe loc; 

„Eşti patriot vestit 

„Şi mare dobitoc.“ 
Castorul încântat 

Făr' a mai zăbovi 

S'apucă de lucrat, 

Dar nu fu ajutat, 

Și prea ret isbuti, 

Căci rîul furios, 

De multe ploi umflat. 

Isbi şasviri jos 

Pămîntul înălţat. 

Atunci cei-lalţi fugind 

Pe meşter blestemaii 

Şi toţi îl defăimaii 

Dicând: „Ce ticălos! 

„El a pricinuit 

„R&ul ce s'a *ntimplat, 

„Pentru că a cercat 

„In neroadă-i dorinţă 

„Lucru peste putinţă. 
„Bu. lam povăţuit, 

„Dar nu m'a ascultat, 

„Și de aceea noi 

„Lragem aste nevoi.“
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Adese ori virtutea, aşa se pretueşte : 

Ori ce nobilă faptă, ori ce dreaptă 'ncercare 

Pentră-al mulţimei bine şa ţărei apărare 

Mişeii o defaimă, dacă nu isbuteşte. 

Fu. 1863.



MIELUL MURIND 

Fiii al unui berbece care de mult murise, 
Un miel se bolnăvise, 

Muşcând din întîmplare 
O "'nveninată floare 
Sail iarbă, nu se ştie; 

Destul că a lui moarte 
„Nu mai era, departe. 

Acum el îşi făcuse datoriile toate 
Câte şi le fac meii în ceasul cel cumplit. 

Mumă-sa, cu durere 
Incepuse să shiere ; 

Ii sărută sermana plângând necontenit, 
Şi-i Qicea: „Ce-mi e bună viaţa fără tine? 
„Cui mă laşi fătul meu? 
„Spune tată-teii, dragă, că vii curînd şi ei, 
„Căcă pe această lume nu mai aştept vrun bine!“
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— „Dar ce să-i răspunz, mamă“ — întrebă micul miel — 

„De-mi va face 'ntrebare 

„Despre a turmei stare? 

„Tu ştii bine că el 

„Lubia mult să vorbească 
„De dulăii din turmă şi de ceata lupească.“ 

— „Spunei că turma toată zace de rea, gălbează; 

„Că are şeapte doctori ce prea răi o tratează. 

„Mai spune-i că ciobanul a pus pe un nepot, 
„Ce tată tei-l cunoaşte, îngrijitor la turme, 

„Ca să stîrpeasc abusul şi relele să curme. 

„Atâta spune-i numai şi ?nţelege el tot.“ 

După ace din preajmă, care îi ocolesc, 

Poţi judecă prea lesne pe cei ce cârmuesc. 

fid. 1863.



ZUGRAVUI. ŞI PORTRETUL 

La un zugrav foarte vestit mergând din întîmplare, 

Portretul mei îi comandai; întâi însă *ntrebare 

Artistului îi adresai, de poate să mi-l facă 

Aşa cum ori cui l'o vedea portretul mei să placă; 

Căci am un mare interes, voiii ca "n streinătate, 

Şanume ?n Franţa mai ales, la ochi să pociii ei bate, 

Fiind acum de măritat o fată foarte rară, 

Ş'ai ei epitropi căutând bărbat în astă, ţară. 
— „Prea, lesne,“ îmi răspunse el, „nu e întâiaşi dată 

„Când pe urîţă făcând frumoşi luai o bună plată. 
„Eşti negru, te voii face alb; eşti slab, te îngraş bine, 
„Numai vedi de portret departe a te ţine.“ 
Vorbind aşa, mă zugrăvi, — şi dacă al meii nume 

Jos la portret n'ar figură, nici un creştin pe lume 

N'ar putea, crede că sunt ci, atât sunt de schimbate 
Trăsurile-mi, ochi, gură, nas, şi înfrumuseţate.
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Ai noştri rid câţi mă cunosc, dar prea puţin îmi pasă 

De voii putea să dobîndesc pe nobila mireasă, 

ŞI dacă vre un venetic, eşit din ţări streine, 
Sai vrun romîn mai iîndrăsneţ n'o isbuti mai bine. 

? 

Redactori care lăudaţi 

Pe unii dintre candidaţi; 

Ce proştilor le daţi virtuţi, 

Şi elocuenţă celor muţi ; 

Ce pe rei faceţi virtuoşi 
Și patrioță pe ticăloşi, 

Cred că nu răi vă potriviţi cu omul ce m'a zugrăvit, 
Saii cu vestitul Carcalechi, redactor care a trăit, 

Al cărui jurnal fabulos 

Era destul de mincinos, 

Dar care cel puţin spunea 

Acelor care nu-l credea, 

Că „adevării-adevărat“ 
Este prea lesne de. aflat; 

Că n'a decât să ia pe dos 

Câte a scris el de prisos, 

Ş'atunci pot fi încredințată 

Că n'ai să fie înşelaţi. 

Ed. 7863.



CATÂRUL CU CLOPOȚŢEI 

Deunădi un văcar de sat 
Catârului i-a atîrnat 
Salbă de clopoței, 
Numindu-l el îngrijitor 
Şi înainte mergător 
Ciredei de viței. 

Insă curînd s'a "meredinţat 
Că şa, făcut mare păcat 
Cu bietul dobitoc, 
Care, cât s'a simţit 
Aşa împodobit, 
Strigă: „O ce noroc! 
„In sfârşit iată-mă& chemat 
„La gradul ce am meritat. 
„Meritul meii necunoscut 
„De lumea toată e vădut.
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„Acum de sus am se tratez 

„Soiul dobitocesc ; 
„Pe nimeni nu mai salutez, 

„Căci prea mă umilesc.“ 

— Aşa, dicând, aşa făci, 

Şi plin de îngâmfare 

El clopoţeii începu 

Să-i sune foarte tare. 

Aşa de tare îi sună, 

Cât mintea i se r&sturnă; 

Şi el, care june fiind, 

Trecea de cam smintit, 

Acum mai mult îmbătrânind 

De tot a "'nebunit. 

Cum socotiți şi dumnea-voastră, 

Dar ei gândesc că 'n tara noastră, 

Se află aşa dregător 

Numit chiar excelenţă, 

Ce cu eatârul sunător 

Poate qa concurenţă, 

Care se crede om de stat 

Chiar şi politic insemnat, 

Şi care netăgăduit 

De clopoței este smintit. 

fl. 1863.



LIŞŢIA, RAŢA ŞI GASCA 

Spun că, ?n vara trecută, o lişită şi-o rață, 
Ai lehedei de baltă consilieri privaţi, 
Supt preşedinţa gâștei sati strîns de dimineaţă, 
Pe lac la Cişmegiii. Acolo învitaţă 
Erau, din înalt ordin, a hotărî în sfat 

O pricină de stat, 
Adică prin desbateri adinci să chibzuiască 
Pentru un peşte mare cu ce sos să-l gătească. 

Căci lebăda gâtoasă 

Voia, să dea o masă, 
Mare le fu gâlceava şi lungă convorbirea. 
Presidentul le dise: „Fraţilor Senatori, 

„Să lăsăm chibzuirea. 
„Pricina, cum se vede, e foarte delicată, 
„Şi dup'a mea părere trebue amânață ; 

„Veniţi mâne în zori.“
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Propunerea aceasta cu toţi o aplaudară 

Şi pentru *ntâia-oară, 

Pe gâscă lăudară 

Pentru a ek idee, apoi se risipiră 

Şi a doua di iară lacelaşi loc veniră. 

Pân' a doua di însă ştiţi ce sa întîmplat? - 

Fiind vară, şi soare şi o căldură mare, 

Peştele s'a stricat 

Şi racii lau mâncat. 

Cuvintele-aci scrise să nu vă pară glume; 

Consiliuri d'acestea vedem destule 'n lume 

Și la noi mai ales 

Se 'ntîmplă foarte des. 

d. 1863. 
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((ceitaată cnveeasrraaă ) 

I. 

Un osîndit; la moarte pentru 0 vină mare, 

Rugă, pe un prieten, să facă încercare, 

Ca unul ce la curte avea multă putere, 

De la prinţ, sait ministri iertarea lui a cere. 

„A! răspunse acela, „nu te pociii ajută, 

„Pentru-că de aş face-o, ei te-aş compromită,. “ 

Ed. 1822, 1847 7863.
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II. 

CELUI CE SCRIA 

CĂ POESIA E O BOALĂ NELECUITĂ 

Dar, boala, poesiei este nelecuită ; 
Al dis şi tu în viaţa-ţi un singur adevăr. 
Dovadă la, aceasta e musa-ţi cea pocită, 
Şi versurile tale care se trag de per. 
De-atâta, vreme lumea, își bate joc de tine, 
Şi m loc să pui silinţă a scri ceva mai bine, 
Din di în di mai tare te vădcă şchiopătezi. 
Ce doctor aşa mare poate să se găsească, 
De a.ta nebunie să te tămăduiască, 
Sai cel puţin să facă în prosă să visezi? 

Ed. 7872, 1877, 1863.
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III. 

D E 

MPam silit tot-deauna să-mi dobândesc bun nume, 

Şi prin purtări cinstite să m& cinstesc în lume, 

Fină să am mândria să dic cam isbutit. 

Dar de când luai ştire că tu, şalții ca tine, 

M5 defăimaţi în obşte şi vorbiță r&ii de mine, 

Incep să me cred sigur de ceea ce-am dorit. 

Ed. 19872, 7847; 7863.
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IV. 

Un preot cuvios 
Odată spovedea 
Un prinţ religios, 
Şi ast-fel îi vorbea: 
— „Ajnată, domnul mei, 
„Pe câţi săraci găseşti, 
„Căcă chiar pe Dumnedei 
„Intr'inşii îl cinsteşti. 
„Ştii ceea ce-a grăit 
„Al lumei creator, 
„Că cerul e gătit 
„De moştenire lor. * 

—»O! dacă e aşa,“ răspunse mulţumit, 
Acel spoveduit, 

„Nică o grijă să n 'aj, cuvioşia, ta; 
„Căci bunul Dumnedei, de mă va ajuta, 

Ei îți făgăduesc, 
„Pe toţi supuşii met de raiă să-i pregătesc.“ 

La. 19g2, 19837, 186.
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V. 

In iad, mai deunăzi, câţi-va reposaţi, 

Care în viaţă treceaii de mvăţaţi, 

Dedeseră jalbă, arătând că cer, 

Să se pedepsească jupânul Volter, 

Pentru câte rele de dinşii vorbea, 

Atunci când trăia. 

— „Domnilor,“ strigă Volter mânios, 
„Jalbă ce aţi dat este de prisos; 

„Ce pedeapsă-mi vreţi? ce răi îmi doriţi ? 

„Ei vă socoteam destul mulţumită, 

„Când în Bucuresci, după cum v'am spus, 

„Doi vrăjmaşi aă mei ştiţi cum mai tradus.“ 

Ed. 18g2, 1847, 1863.



  

Y. 

GRADUCGRI 

       



ADIO 

LUI 

LORD BYRON LA SOȚIA SA 

ŞI în sfârşit adio! Şi dacă relei soarte 

li place a fi vecinic.... adio iarăşi dic! 
Zadarnică, ţi-e ura, că peptu-mi fără moarte 

Dragostea. mea, viază ; nică secoli nu 0 stric. 

De ce nu pociii în ochi-ţi inima-mi a desface, 

Pe careadese capu-ţi îl rezemai cu pace, 
Când somnul cu dulceaţă pe gene-ţi odihnia.! 

Şi ast-fel să-ţi arate ascunsa, ei gândire! 

Căci poate vei cunoaște c'ai fost în amăgire, 

Şa ta despreţuire nedreaptă vei vedea.
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Lovirea, ce-mi dai mie de oameni se slăveşte, 
Când rana-mi sângerează, plăceri ei afb atunci! 
Dar vedi că astă. lume amar te necinsteşte, 
Intemeindu-ţi slava pe ale mele munci. 
Cu toate că 'n credinţă greşala-mi este mare, 
Cu toate că în faptă după a mea purtare, 
Destule am ei: singur asupră-mi a, *mputa. 
Dar crudii nu putură un alt braţ; să găsească, 
„Atât să mă sfişie ş'adine să mă rănească, 
Decât braţul ce-odată cu drag mă 'mbrăţişa ? 

Să nu te 'nşeli atâta: amorul cuncet pere 
Dar iarăşi nu mai crede că inimile pot 
Prin ori ce depărtare, prin ori care tăcere, 
Prin oră ce silnicie schimbate-a fi de tot. 
A ta încă păstrează amorul către mine, 
A mea. e sângerândă, dar însă pentru tine 
Bate, s'asvîrle, arde, şi arde nencetat. 
O cugetare groaznic pe amendoi pătrunde: 
Voiii fi pe alte țărmuri, Şi cine ştie unde? 
Vecinic în despărţire, de tine depărtat! 

Sunt jalnici aste vorbe ca gemătul de moarte, 
Ca peatra mormiîntală pe noi ne-a'nfiorat. 
Tristele dimineţe când voii trăi departe 
Ne vor afla, cu jale pe-un văduv pustii pat!
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Când vei vrea. să te mângâi cu fiica ta iubită, 

Şi când va, fi vre-odată urechea ta isbită 

De glasul ei cel tînăr, de vorbele-i dintâi, 

Vei învăţa-o oare să dică: „al mei tată,“ 

Măcar că n'o să poată să-l vadă vre odată, 

Să-i dea îmbrăţişare în lumea celor vii? 

Când mânile-i prea, fragedi te-or stringe cu dulceaţă. 

Când mica ei guriţă va cere pe a ta, 

Gândeşte la acela ce nu va mai fi faţă, 

Ce 'n veci de fericirea-ţi el cerul va ruga, 

acela ce amoru-ţă putea să-l fericească. 

Şi dacă acest martor de-o dragoste cerească 

V'avea, înti'al săi aer ceva de-al tată-săi, 

A ta inim” atunce va bate pentru mine; 

Fior rece va, trece prin ale tale vine, 

Repede se va, strînge, va bate pulsul tău. 

Cumplita-mi rătăcire ţi-e cunoscută poate: 

Dar nimene să ştie smintirea mea nu cred. 

Pe urmă-ţă în tot locul a mele nădejdi toate 

Se veştejesc, şi iarăşi pe urmărţi înviez. 

A inimi-mi simţire cu totul şovăeşte ; 

'Trufia-mi ce la nimeni ea nu se umileşte,. 

La tine se închină, la tine sa supus. 

Dar! ... părăsit de tine şi sufletul mă lasă,
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Viaţa mi-e povară, o simţ cum mă apasă 

ŞI ori-ce fericire o văd că mi-a apus. 

Destul, în zadar este ori care rugăciune, 

Ş'a mea nu se ascultă. Să nu vorbim mai mult, 

Căci sunţ cugetări triste ce 'n silă ne supune, 

Ce făr” de voie scapă, de lege nu ascult. 

Odată înc adio! Lipsit acum de toate 

De câte-mi eraii scumpe, simţirea-mi nu mai poate ; 

Inima-mi osteneşte de a mai suferi, 
Sunt jalnic, singuratic, cuprins de întristare, 
Și desnădăjduirea-mi se face tot mai mare, 

Şi sila-i mă înneacă, căci nu pociă a muri. 

Lord Byron. 

Ed. 7632, 1872, 1863,



ÎNTRISTARE 

Duceţi-mă acolo pe ţărmuri fericite, 

Diceam, unde Neapol pe-al mării sîn prea lin 

Răsfrânge dealuri, stele de nori neînvelite, 

Şi unde cresc oranzii supt cerul cel senin. 

Ce ntârdiem? Să mergem; din unda cea albită 

Să văd eşind Vesuvul în flacări care sbor ; 

Să văd ei Aurora pe dealuri strălucită, 

Şi voii, ţiind de mână. uşor pe-a mea iubită, 

Din aste nălţimi vesel visând să mă cobor. 

Urmează-mi în ocolul acestor golfuri line; 

Să 'ntoarcem paşii noştri pe țărmul cunoscut, 

La lui Virgil cenuşă, La Cintiei grădine, 

Lia Venerei vechii templu ţărîn' acum facut. 

Acolo subt oranze, subt via înflorită, 

A căreia mlădiţe cu mirţii se mărită 

Şi fruntea, şi-o "mpleteşte c'o poltă, de lungi flori, 

al apei dulce sgomot, Pa vintului mur mută, 

Nok singuri cu amorul, cu vesela natură, 

Gustând viaţă dulce, plăcuţi vom avea sori. 

37338 
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A galbenelor dile făclia se topeşte, 

Se stînge cu încetul de a restriştei vint, 

Ori dacă, câte-odată puţin mai fâlfăeşte, 

Schînteile-i aprinse de suveniru-tă sînt. 

Ei nu ştii dacă cerul în marea-i îndurare 

Voeşte al mei suflet în ast loc a eşi; 

Viaţa-mi e aproape de recele-i hotare, 

Ş'abia pe un an poate că încă va păşi. 

Dar daca veni moartea în primăvara, vieţei, 
De trebue în locul la bine închinat 
Să scap din a mea mână o cup” a tinereței, 
Pe care cu flori soarta, părea ca *ncoronaf;; 
Eă nu rog Dumnedeii decât; să merg odată 
Pe ţărmul ce păstrează, iubitu-ță suvenir, 
Să dic: un lung adio la clima, cea curată, 
Şi unde-am gustat viaţa să perd al vieţei fir, 

"Lamartine. 

Ea. 1932, 1972, 1963.



  

FLUTURELE. 

Cu primăvar” a naşte, cu roza ei să moară, 

In unde de lumină cu zefiri a "nota, 

Pe flouă a se da 'n leagăn c'o aripă uşoară, 
De aer de miroaşe, senin a sembăia, 

De praf a sale aripi de june să clătească, 

Să sboare ca. suflarea la bolta cea cerească. — 

A fluturelui ast-fel e soarta de iubit: 

EI este ca dorinţa ce'n veci nu se aşază, 

Nemulțumit, de toate, din toate vrând să vază, 

Se duce s'afle?n ceruri plăcerea ce-a dorit. 

Lomartine. 

[d 1832, 1842, 7863.



FERICIREA 

O vedetă colo, colo în vale, 
Unde natura vesel zîmbeşte, 
Unde păstorul dilele sale 
In paza turmei le mărginegte, 
Inimă, simplă, nevinovată, 
Ori-ce dorinţă lesne *mplinită. 
La câmp simţirea-i adevărată, 
La câmp viaţa e fericită. 
— La câmp, nădejaea dice, veniţi, 
In fericire de vreți să fiți. 

O vedeţi colo, în palat mare, 
Inconjurată, de bogăţie, 
Vedeţi ce cinste, ce dreptuii are, 
Vedeti pe fruntea-i ce bucurie.
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 Relele-i fapte se schimbă "n bine, 

Ori-ce dorinţă şi-are "'mplinirea. 

Numai mărirea toate supune; 

Numai 'n palaturi e fericirea. 

— Măriri, nădejdea dice, goniţi, 

In fericire de vreţi să fiți. 

O “vedeţi colo, colo n răsboaie, 

De steagul slavei falnic umbrită? 

Ochii sînt groaznică, plini de văpae; 

De morţă, de sângiuri stă ocolită; 

Apără dreptul, legea, credinţa, 

Și r&splătirea-i e nemurire. 

„Ah! ce plăcută e biruinţa, 

Ce fericire e la oştire! 

— Nădejdea dice: Răsboinică fiți, 

De fericire dacă doriţi. 

O vedeţi colo, colo pe mare, 

Cum îşi încrede soarta la vînturi, 

Cum se preumblă fără 'ncetare 

Şi ce departe e de pămînturi ? 

Busola drumul la pol i-arată, 

Află lumi nouă, creşte simţirea, 

Măsoar' adincul, lăţimea toată, 

Numai pe mare e fericirea.
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— Nădejdea, dice: Pe mări trăiţi, 
In fericire de vreţi: să fiți. 

O vedeţi colo n ţară grecească, 
Asil al slavei şi-al libertăţei, 
Fantomă mândră, urieşească, 
Unde-a scris Solon cartea dreptăţei? 
Frumoasă climă, ceruri senine, 
Care însuflă ?n veci bucuria! 
In aste locuri cât e de bine! 
Ce fericire e în Grecia! 
— Nădejdea-acolo dice, trăiţi, 
In fericire de vretă să fiți. 

O vedeţi colo, colo departe, 
In norul cela ce se zăreşte ? 
Ah! dice omul, care Ja moarte, 
Albit de dile, mâhnit soseşte : 
Ca, voi odată aveam greşală, 
Dar al mei sânge astădi e rece, 
Astădi nădejdea nu mai mă 'mşală ! 
Vetă vedea singuri norul cum trece! 
— Pân” atunci însă, mergeţi, goniţi, 
Norul acela unde-o zăriţi! 

Biranger. 

Ed. 1872.
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MEMORIAL DE CALETORIE 

După o preumblare de o lună şi jumetate mE 

întorsesem în Bucureşti, locul obicinuit al resi- 

denţei mele. N'apucasem încă să mă scutur bine 

de praf, când îmi aruncai ochii pe o scrisoare 

sosită de la Iaşi în lipsă-mi. Amicul ce mi-o - 

adresa, informat de mai înainte de voiajul nostru, 

ÎŞI arătă părerea. de răi că na putut să ne în- 

soțească, şi sfirşia dicânăd că se mângâe cu idea 

că literatura noastră se va îmbogăţi cu vre-o 

Producţie vrednică de .... 

Ne înţelegână tocmai bine spiritul celor din 

urmă fiase, convocai îndată consiliul meii obici- 

auit, care se compunea de mine şi de Ion Ghica, 

tovarășul călător şi statornic părtaş al întim- 

părilor bune sai rele. Adi citii menţionata scri-
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soare şi cerui opinia adunărei; toţi, afară de 
mine, îmi r&spunseră ast-fel : „Inţelesul scrisoarei 
peste. că tu trebue să descrii tot ce ai vădut pe 
„la locurile pe unde ai umblat.“ O asemenea opi- 
nie din partea consilierilor, în judecata cărora am 
multă, încredere, făcă să-mi cadă hârtia din mână. 

Idea de a face o carte saii o broşură: mă 
umplă de fiori, necunoscute oamenilor fericiţi cari 
nai cădut nici odată în ispită de a se numi 
autori, ca să iea un rang pe poliţele librarilor; 
căci fie-care autor ce se tipăreşte, odată sai de 
două ori, şi face a se vorbi de dinsul, par'că ar 
luă o îndatorire către public, şi fie cine se crede 
în drept a-i cere socoteală de întrebuinţarea, tim- 
pului, când el, ce ar putea să facă la mulţi ace- 
eaşi întrebare, n'are curajul nici a deschide gura, 
fiind sigur că ar audi drept răspuns, că scrisul 

nu este treaba lor. Dar ca să m& întorc de unde 
plecasem, idea de a face o carte mă umplu de 
fiori; sperând însă că judecătorii se vor fi înşelat 
ca nişte “muritori ce sunt, m& aruneai întrun 
fiacăr şi eşii pe uliţă. 

Aceasta, era la 80 August 1842, di şi seară în 
care toată suilarea era, datoare: să se bucure. 
Toate cunoştinţele ce întîlneam imi strigait de de- 
parte: — A! te-ai întors dela mănăstiri! Acum 
se mai vedi! O să vii să-mi arăţi ce-ai lu- 
crat pe acolo. In sfirşit zării pe I. Văcărescu, 

l
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care amestecat în mulţimea ce privea cu gurile 

căscate o păcătoasă luminaţie, părea a alergă, 

după vre un vers perdut saii după vre o copiliţă 

de 16 anişori. 

El asemenea m opri şi-mi ceru să vadă ver- 

surile ce nu le făcusem. Atunci, în credința că 

amicii mei aveai dreptate şi că.sunt negreşit 

osîndit să descriu voiajul nostru, mă întorsei 

acasă, sigur că luminaţia își poate urmă cursul 

fâră de mine. 

Apoi se întimplase să fiu şi cam supărat în 

seara, aceea, şi-mi era teamă să nu m6 vadă ast- 

fel jandarmii poliţiei, cară păzeaii pe ulită, şi să, 

socotească cu greşală că sunt om îndărătnic, care 

nu se bucură, de fericirea publică. Jandarmii ai 

pentru mine nişte fiori deosebite, cari îmi aduc 

aminte că am primit odată visita unui comisar 

şi unui căpitan de dorobantă şchiop, cară veneal 

cu multă plecăciune să-mi ceară hârtiile ca să 

vadă ce am scris, fiind mari amatori de _litera- 

tură; şi de atunci vederea unui om al poliției 

îmi face impresia unei omidi ce ar cădea pe mine, 

adecă desgust şi cutremur. 

Acasă m8 gândii serios la datoria ce-mi dove- 

diseră că am; dar ca să înşel speranta unoră, 

cari aşteptaii versuri; ca să evit bănuelile altora, 

car nu prea, cred adevărurile poesiei, (cu toate 

că prosa este asemenea de mincinoasă, cu osebire
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numai că minciunile celei dintâi mângâe inima şi 

înalță sufletul, iar ale celei din urmă sunt amare 

şi păgubitoare), mă hotării în fine să scriii voiajul 

mei în limbagiul d-lui Jourdan, şi începui ast-fel. 

Din copilăria mea audiam vorbindu-se de mă- 

năstirile de peste Olt, de posiţia lor, de munţi 

înalţi, de peşteri minunate, şi simţeam un fel de 

ruşine că nu le cunoşteam, eii care cunosc cu 

osebire toate ulițele şi mahalalele capitalei. Aşă, 

găsind pe lon Ghica, cu aceeaşi dorinţă, hotă- 

rirăm să facem împreună, o expediţiune, el cu un 

cuget de ştiinţă, iar eii ca simplu privitor al na- 

turei selbatice şi admirator al eroilor, cari ai 

zidit acele sfinte locaşuri. 

Până a nu plecă, am găsit de cuviinţă să ne 
înarmăm cu ceva recomandaţii, neapărat tre- 
buincioase ca să călătorească cineva în ţară la noi, 

şi ne-am adresat pentru aceasta la d-l Villară, de 
a căruia bunăvoință ne credeam siguri. Se poate 
întelege însă mirarea noastră, când el ne răs- 
punse că trebue mai întâi se ceară voe de mai 
sus, căci suntem cam bănuiţă, şi poate să nu fie 
plăcută întreprinderea noastră. Dându-ne cu aceasta, 
să, înţelegem, că avem de gând să complotăm 
vre-o r&scoală cu pacănicii locuitori ai oltarelor. Ne 
am mirat. îndestul 'de o-reputaţie usurpată, care 
am dobândit”o fără să o căutăm, şi aceasta ne-a
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făcut să gândim că, dacă libertatea presei ar fi 

fost ceva mai întinsă, noi am fi putut fără a 

atinge guvernul,. nică religia, nici morala, să de- 

mascăm pe acei cari inventează asemenea calumnii, 

ce interes găsesc în ele, cât de vătămător e soiul 

acesta, de oameni, ce deosebire există între brasla, 

spionilor și calumniatorilor neruşinaţi, dintre cari 

cei dintâi se mărginesc a repetă, ceea ce aud, şi 

cum un guvern care îşi cunoaşte interesul şi con- 

sultă opinia publică, trebue să trateze pe cei 

dintâi; dar pentru că lucrurile mergeaii alt-fel, 

aceste reflecţii le-am păstrat pentru noi. 

Asă, iubite cititor, fără să mai aşteptăm des- 

legarea, ce putea să nu vie, iată-ne într'o fiu- 

moasă trăsură (calească care nu era a noastră), 

alergând pe drumul cel mare al poștiei, trași sait 

mai bine tîriţi de opt cai ce aveail multă greu- 

tate să se tirască singuri. — Ar fi de prisos să 

vorbesc de starea poştiilor; căci prea puţini sunt 

cari să nu ştie de câte ori se desnod ştreangu- 

rile, „de câte ori se rup hamurile“ şi câţi cai r&- 

mân pe drum dela o poşte până la alta; întru 

aceasta nu ni s'a întîmplat nimic mai neobicinuit. 

decât altora; dar tăcând despre lucrurile obică-. 

nuite, nu mă pocii opri de a spune în treacăt, 

câte-va am&nunte cari ne-ai interesat. 

Căpitanul dela a doua poştă, numită Baciul, pe 

drumul Slatinei, era un om foarte glumeţ. EA
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avea. vre-o dece câni de o grăsime nepilduită, cari 

ne-ai priimit cu lătrături vrednice: de cânii cei 

mai vestiți în istorie; contrastul. grăsimei lor cu 

slăbiciunea, cailor, din cari aduserăm cu noi nu- 
mai cinci, ne făcu să întrebăm pricina, căci bă- 

nuiam că poate căpitanul, abusând de puterea 

sa, împarte la câni nutrimentul ce se cuvine cai- 

lor; dar el, înțelegând cugetarea noastră, intră în 

odae fără să răspundă, şi eși îndată încărcat cu o 

condică: „Cât pentru câni,“ dise, „ştiţi. D-voastră 
„că nu mănâncă fân; aşă mă puteţi crede ca i-am 

„îngrăşat, ei şi călătorii ce trec pe aică; iar pentru 

„6aă, am făcut mai deunădi un raport la casă, ară- 

„tând starea lor şi cerend adăogire la hrană ; iată 

„răspunsul ce am primit.“ Atunci ne cit un ordin 

al casei, în care îl dojenea straşnic pentru cere- 
rea. lui şi îi poruncea să nu mai dea credămint la 

minciunile surugiilor, cari se silesc să-i dovedească, 

pentru interesul lor, că sunt caii slabi. „Neputând 

„îmbunătăţi starea cailor,“ urmă capitanul, „me 

silesc să, îmbunătăţesc pe a mea şi a cânilor.“ 
Şi adevărat, după rotunjimea, obrazului săi, putea 

judecă cineva că a descoperit pentru aceasta cel 

mai bun metod. Aşă, mulţumiţă de conversaţia lui, 

îi poftirăm sănătate şi plecarăm. 

Era cinci ore după amiadi; abia avurăm timp 

să ajungem la poştia, dela 'Talpa, unde hotărirăm 

să petrecem noaptea. Coborindu-ne din trăsură
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vădurăm. doue arcuri de triumf, cari decora cele 

doue intrări ale poştei. Această vedere, întrun 

loc ce poartă un nume faimos scris cu sângelea 

doue naţii puternice, întoarse gândul mei spre 

timpii trecuţi; îmi închipuiam că sunt în lagărul 

viteazului împărat, care a spălat ruşinea armelor 

romane, şi aşteptam se văd acvila taberei flu- 

turând înaintea triumfătoruluit). Dar ilusiunea nu 

ţină mult, căci locuitorii poştei, cari n'audiră 

nici o dată vorbind de Daci saii de Romani, îmi 

spuseră că acele arcuri s'aii făcut de curînd pentru 

o onorabilă persoană ministru de interne, care in 

adevăr n'a triumfat în contra nimului, dar a 

bătut pe mulţi surugii, trecând pe acolo, lucru 

ce făcea, tot; una, după. -părerea, lor. Inşelaţi în ilu- 

siile noastre, căutarăm un loc unde să ne putem 

despăgubi cu somnul; un umbrar sub care se 

odihnise strălucita, persoană, ne servi spre aceasta. 

Ne fiatam cu speranţa, că sub un asemenea aco- 

periş ne vom odihni mai bine decât am me: 

rită; dar aci încă o amăgire: avurăm curînd pri- 

lejul să ne încredintțăm că cei mari dorm adesea, 

pe ghimpi; leghioane de purici ne-ai muncit 
toată noaptea; socotiam că Decebal şi oştirea lui, 

ce credea în metempsichosă, ait înviat negreşit sub 

  

5 'Praian Îa anul 100 după Christos. Cronicarii difer 

asupra locului acei lupte.
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forma, acelor insecte, ca să ne pedepsească ; căci 
nu puteam crede că cercam aceasta din partea 
armatei lui Traian, care r'ar fi avut nici un in- 
teres să-şi facă o glumă din repausul nostru, pe- 
depsind' fără milostivire pe nevinovaţi şi debilii 
săi strănepoți. 

A doua di foarte de dimineaţă ne grăbirăm a 
închină arcurile de triumf geniurilor ce trium- 
fară de pelea noastră, şi a plecă, cu repediciune 
fără măcar a întoarce ochii spre locul de osîndă. 

Pe la amiadă sosirăm la, Slatina, oraş vechii, 
dar cel mai anevoe de visitat ce am vădut vre 
odată. —- Risipit pe coastele dealurilor ce îl în- 
conjoară, oraşul înfăţişează o vedere înpestriţată, 
şi poate mulţumi privit de departe; însă cele 
mai multe case, după posiţiunea, lor, sunt un fel 
de baterii, cari trebue să le iei cu asalt, în pe- 
ricol de a-ţi frînge gâtul, dacă din întîmplare vei 
avea acolo vre un amic, pe care să doreşti a-l 
vedea. 

Pe la anul 1530 trăia în acest; oraş un boer 
anume Vintilă, ce ocupă postul de jude saiă jude- 
cător, după cum se dicea în idioma, părinţilor 
noştri. — Simţemintele lui religioase şi patriotice 
erai în genere cunoscute, căci nu era, sărbătoare 
să lipsească el dela biserică şi nu era ocasiune 
în care să nu declame înpotriva tiraniilor lui
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Moise 1. După moartea acestui din urmă, şi 

după scurta domnie a lui Vlad IV, care se sfirşi 

în undele Dimboviţei, alegătorii prinților, ca să în- 

ceteze neunirea. ce domnea între ei, deteră tronul 

acelui boer din Slatina, şi Vintilă 1 fu unul! din 

domnii cei mai tirani şi vărsători de sânge. 

În seurtul timp ce zăbovirăm acolo, până să 
ne aducă caii, vădurăm pe noul Prefect, care tre- 

cea, în judeţ, ocolit de o ceată întreagă de doro- 

banță; tistul saii şeful lor venea în urma trăsurii, 

țiind deasupra capului şi înfăţişând fără ruşine 

orăşenilur vederea unei mobile misterioase, ce da 

tutulor să înţeleagă că d-l cârmuitor este supus 

la slăbiciuni, cari îl apucă adese-ori în mijlocul 
târgului. 

Acum eram aproape de România mică. Această - 

parte a ţărei e cea mai bogată în suvenire istorice; 
mănăstirile ei, pădurile; munţii, rîurile ce o adapă, 

toate poartă un caracter de sălbătăciune şi de mări- 

me. Cântecele haiducilor, tradiţiile populare, cos: 

tumul pitoresc al pandurilor, toate arată un po- 

por născut pentru arme şi demn de a le purta. 

Valoroşii Buzeşti, nobili cavaleri ai patriei şi ai 

livertaţei; preotul Farcaș, general al Românilor; 

bătrânul Manta, banul Craiovei, spaima 'Tătarilor, 

și amicul lui Michaiti Viteazul ; şi însuşi acel Mi- 

chaiti, fala, oştirilor şi eroul Creştinătăţei, sunt fii 

al acelui pămînt. 

37938. | 25
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Impacienţi dar de a visită teatrul atâtor în- 

tîmplări mari, a vedea locul naşterei atâtor băr- 

baţi demni de comemorare, ne pornirăm curînd 

de la Slatina, şi sosirăm la 7 ore pe marginea 

Oltului, care în acel loc este de o lăţime ca la 

200 picioare. Adi, până să tragă podul, ce se 

află de ordinar de cealaltă parte, !) ne ocupa: 

răm privind un măreț apus de soare. Soarele, în- 

conjurat de nori vineţi, avea o faţă sângerată şi 

formă în unde o coloană de aur, ce se părea că 

ese dintr'un vulcan de flacări. Apoi, când fu 

aproape a se ascunde, norii remaşi deasupră-ă, sub- 

ţiindu-se şi întindendu-se ca o pânză de păianjeni, 

îi formară o diademiă strălucită de diferite colori. 

Valurile, cu o şoaptă înnecată, se sfărimaii de mal, 

şi tăcerea misterioasă ce domnea împrejur predis- 

punea sufletul la cugetările melancolice cari ne 

cuprinseră, când dupe puţin umblet sosirăm la 

locul numit Drăgăşani, loc cunoscut de iubitorii 

petrecerilor pentru dealurile lui şi calitatea, vinu- 
rilor, iar de amicii omenirei netericite pentru 

moartea, atâtor atleți ai libertăţei Grecilor. 

Noaptea ne ascundea, vederea obiectelor, dar 

cerul era limpede, şi stelele schinteitoare părea 

a-şi aţintă căutătura spre câmpul de resbel. Din 

când în când câte unul din acele focuri, cari că- 

5) Până atunci nu se făcuse podul stătător.
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lătorese în spaţii, se desfăcea din tărie, lăsând 

dupe dinsul o urmă luminoasă, şi se coboră a 

visită batalionul sacru prefăcut în ţărină. 

A doua Qi cercetarăm cu deamăruntul locul 

acela: nică ourmă nu arătă că aici a fost înce- 

putul luptei pentru libertate; plugul a trecut 

peste oasele Grecilor, şi sângele lor nutreşte se- 
mănăturile ; o singură cruce înnegrită de timp e 

monumentul ce-l arată locuitorii cară ah fost mar- 
tori întîmplărilor de atunci. Simbol al pacei, ea 

uneşte subt umbra sa pe Turci şi pe Creştini, 

cari se odihnesc împreună în liniştea, morţei, ma- 

rele împăciuitor al patimilor şi sfirşit al luptelor 

omeneşti. 

Am audit pe mulţă condemnând entusiasmul 

“unui istorie, care pune batalionul dela Drăgă- 

şani în aceeaşi linie cu batalionul 'Tebanilor: Spar- 

tiaților dela Termopile şi cu garda împărătească 
dela Waterloo. Cu toate acestea sunt de părerea 

lui. Trebue să facă cine-va o comparaţie relativă, 

trebue să judece că o mică oştire rtii armată, 

streini de tot felul de tactică şi avend a se 

luptă în contra unei multumi de dece ori mai 

mare, e tot atât demnă de jaudi ca şi acele fai- 

moase batalioane, cară în fine mau făcut alt de- 

cât a muri până la unul ca şi cei dela Drăgă- 

şani. Grecia le este datoare onoarea intreprinderei. 

Cele din urmă strigâri ale lor ai mişcat muntii
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Epirului şi inima lui Boţari, şi au făcut să nască 
soldaţi din fie-care stâncă. Dar oamenii înţeleg 

anevoe şi rîd bucuros de întreprinderi, al cărora 
sfirşit Ji se pare chimeric; numai spiritul liber- 

tăței urmează un punct luminos prin mulţimea 

anevoinţelor; numai el singur inspiră curajul a 

semănă fără a culege; şi acei cari mor pentru 

libertatea unei naţiuni sunt demni a trăi în me- 

moria naţiunilor. 
Puțin mai înainte de valea unde odihnesc jert- 

fele oamenilor, pe marginea unui pod, ne opri- 
răm la vederea unei jertfe a naturef sai maj 

bine a întimplărei: aceasta. era, un copil ca de 
zece ani, născut fără mâni. Mila ce el inspiră 

era amestecată de groază: în locul umărului 

drept avea, un deget, de forma, degetului celui mare 

al mânei, şi se slujă de dînsul cu o iuţeală deo- 
sebită. Îi aruncarăm un sfanţ, pe care îl luă cu 

gura; apoi, plecându-şi puţin capul, îl aruncă 

după deget; întindend piciorul apucă pânea ce-l 

deterăm. şi fără cea mai mică greutate o duse 
la gură. In posiţia ce avea atunci şi după furia 
cu care muşea din pâne, semănă mai mult o 
feară sălbatică sai o pasere carnivoră decât 

fiinţă cuvintătoare. In staturi, unde mijloacele 

iartă a avea, institutuii pentru asemenea, oameni 

nedreptăţiţi de natură, acest nenorocit şi-ar 

ține viaţa, învățând vre-un meşteşug potrivit fa-
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cultăţilor ce-i mai rămân ; dar acolo unde se află, 

eră în pericol a muri de foame şi de frig, dacă 

sătenii dimprejur nu ar fi îngrijit de hrana lui. 

Ia aceeaşi di sosirăm la Ocnele man, 1) unde 
furăm primiţi şi trataţi ca nişte mari prinți, mul- 

tumită, d-lui Oteteleşanu, care ţinea acele ocne 

şi cu care uitasem să spuiii că venisem până 

acolo. Două dile am întrebuințat a visită locurile 

şi munţii dimprejur. Pe virful lor se văd două 

mici schituri : unul făcut de spătarul Michaiii 

Cantacuzino şi numit Titireciu, spre multumire 

că în timpul fugei sale în Transilvania, pe la 

1677, s'a ascuns câte-va dile în acele păduri şi 

a scăpat de sateliții ce Duca Vodă pornise după 

dinsul, şi pentru că luară sfirşit nenorocirile 

familiei sale; iar celalalt schit, mult mai noi, 

sa clădit de un călugăr, al căruia nume nu lam 

găsit. 

Ion Ghica, încântat atât de maniera cât şi de 

frumusețea cămărăşiţei, i-a făcut pe ascuns pol” 

tretul. E de prisos să laud talentul pictorului ; 

vă spuiii numai că, după ce mi-a arătat portre- 

tul, dicându-mi că este femeia, cămăraşului, pe 

care o vedeam în tot ceasul, m'am încredinţat 

că amicul mei este un mare politic, un bun 

  

3 Ocnele mari la Rimnicu-Vilcei.
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matematic, un bun mineralog, în sfîrşit că este 
ori ce alt afară de pictor. 

După aceasta, ca să nu lăsăm nimic nevădut, 

ne coborirăm în ocnă, care e de o adincime ca 

de 30 stinjini. î) Se audise că guvernul avea de 

gând să ne-o dea drept lăcaş, cu prilejul unui 

complot chimeric, şi-mi aduc aminte că această 

idee era atât de întemeiată, în cât mulţi cari 
nu m& vă&dură pe afară, se miraii când mă 

întilneai, şi în mirarea. lor aveaii un aer care 

părea a dice: ce păcat că nu sunteți acolo! 
Aşă nu vrurăm să perdem ocasia de a face cu- 
noştinţa unei mine, atât de triste pentru cei cani 

o lăcuesc şi atât de profitabilă pentru d-l Otete- 
leşanu, care o esploatează. 

După aceasta, ne adunarăm în formă de tribu- 

nal ca să cercetăm reclamaţia, unui ciocănaş, care 
se plângea că Va, lăsat femeia sa. Făcând toate 

protestaţiile de buna sa purtare în timpul unei 

“scurte căsătorii, conchidea zicând că, trebue să 

se îndatoreze femeia a, veni să lăcuească cu dinsul. 
„— Dar ce vină îtă găsește? îl întrebarăm.— Nici o 
vină alta decât că nu mă mai va şi că sa 
împlinit sorocul. —Dar ce soroc ?- Pentru că, să 
vedetă D-voastre, noi ne luarăm cu învoială 

  

1) Până atunci mina nu era sistematică şi te coborai 
întinsa cu frânghia,
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să trăim împreună doi ani, şi, de ne-o plăcea, 

să mai trăim; acum, pentru că ei nu-i mai place, 

dice că s'a împlinit sorocul; dar eii ştiii bine 

că mai este o lună; şi am făcut cu dînsa chel- 

tueli de cari trebue să mă despăgubesc. — Preo- 

tului care v'a cununat, spusui-aţi învoiala ? — 

Ba nu; pentru că, să vedeţi D-voastre, nu nea 

cununat nici un preot, numai după ce am făcut 

vorba între noi, Ilinca sa mutat acasă la mine. 

O asemenea. demoralisație sai fourierism, în 

mijlocul munţilor şi la oameni cari n'aii nici o 

idee de Fourier, ne-a făcut să ne gândim mult 

la starea, civilisaţiei noastre. Dar aceasta nu fu 

singura, distracţie ce avurăm acolo. 

Intre micii funcţionari ce veniră să se închine 

înaintea, d-lui Oteteleşanu, era unul îmbrăcat boe- 

reşte, şi după aerul săii de mândrie părea a se 

socoti mai presus decât, toţi ceilalţi. Intrebând 

despre dînsul, aflarăm că se numeşie Banul Nicolae 

și că mîndria lui nu este neîntemeiată, căci este, 

sali a fost aproape să fie, Ban Mare. Imprejura- 

rea urmează ast-fel: el avea amiciţie cu un bei- 

liccii ture; protectorul acestui turc, ajutat de 

desele revoluţii ale saraiului, deveni vizir, Şi pro” 

tejatul. mare hasnatar ; atunci Nicolae al nostru, 

mergând cu unt şi cu miere la Constantinopol, 

rugă pe amicul săi să facă ceva pentru dinsul, şi 

acesta, îl recomendă bucuros Marelui Vizir. Nico-
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lae dar se învrednici a săruta poala, acelui inalt 
funcţionar, care, în consideraţia, favoritului sti. 
îl întrebă ce post; este mai mare în ţară. — Don, 
răspunse Nicolae. — Ştii, zise vizirul, dar Doma 

„mu pocii să te fac, căci cel de acum este spii- 
jinit de mai multe puteri ; spune-mi însă, duă 
Domn cine este mai mare la voi? — Mitropolitul, 

— Mitropolit să fii, bre! — Să mă ierţi, înălţi- 

mea ta, dar acesta este un rang bisericesc și 

trebue să fie cineva călugăr şi să treacă prin 

toate treptele ; apoi să fie consacrat de Patriarc). 

— Nu strică nimic; trimiţ eii la Patriarch să le 

facă toate acestea într”'o zi. — Dar aceasta ar îi 

împotriva religiei noastre. — Spune dar rangul 
mirenesc cel mai mare. — Acest rang este Ba. 

— Eă bine, Ban să fii! — Atunci porunci de adu- 

seră un caftan de postav roşu, cu care îmbrică 

pe Nicolae ; apoi îi dete o scrisoare de recomei: 
daţie către "Prinţul Caragea. Sosind în București. 

Nicolae duse scrisoarea la Prinţul, care, după 
citirea ei prin dragoman, îi propuse săl fă 

Serdar şi Vătaf de plai; dar el răspunse că nu 
poate primi nimic mai jos de Bănie. In rad 

i-ai dat să înţeleagă că aceasta este împotrii 
legilor țării, că e peste putinţă. Nicolae nu * 

înduplecă. Aşă, Domnul supărându-se, ordonă st: 

aşeze înti'o căruţă de poştie, şi-l porni Ja o mi 

năstire ; iar vizirului îi răspunse că recomendatii 

a
L
.
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săi este un hain şi nemulţumitor către Inalta 

Poartă, pentru care s'a şi pedepsit. 

Sunt 190 de ani de când într”o seară de toamnă 

ploioasă şi friguroasă, trei călăreţi urmaţi fie- 

care de câte o slugă intraii în strimtoarea aces- 

tor stîncă, Pătrunşi de ploae până la oase şi 

sfăşiind cu pintenii coastele obosiţilor armăsari, ei 
arunca în urmă-le căutături speriate, se păreau 

a fugi de o mare primejdie. Sosind la locul unde 

este azi mina, o luară în stânga pe muche şi se 

înfundară în desimea, cea, mai întunecată, a pădurei. 

— Să ne oprim aici, zise unul dintrinşii, care 

se părea mai în vîrstă; caii nu sunt în stare 

să ne mai ducă, al mei a cădut de tot; apoi 

pe ast întunerec, necunoscând bine drumurile, 

poate să cădem în vre-o prăpastie. | 

— Prea bine, răspunse cel mai june; eii însă 

vu sunt liniştit până nu vom pune piciorul pe 

hotarul Transilvaniei ; mi-e teamă în tot minutul 

să n'aud umbletul sateliților lui Duca; dar în 

sfirşit nu putem face alt-fel. 
Atuncă descălecară toţi şi, legând caii de copaci, 

să trîntiră pe iarbă, cu capetele rezimate de butu- 

rugi, şi înfăşuraţi în ghebele ce le slujaii de man- 

tale.—E frig aică, zise cel mai june.—Și căpătâiul 

meii nu e nici de cum moale, adăogă cel de al doilea. 

—Căpătâiul tăi, Mateiti, este mai moale decât acela
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"ce îl avi la Zmagov nenorocitul nostru tată, răs- 
punse cel mai mare; şi ție, Gheorghe, trebue să-ți 
fie mult mai cald decat în temniţa lui Gr. Ghica, 
sai în acea care ne pregătea cânele de Duca. 
In adevăr, fraţilor, când m& gândesc la relele ce 
a suferit familia noastră pe nedreptate, îmi vine 
să cred că este o ursită, care gonesce neîncetat 
pe unele familii. — Asta poate să fie, zise Mateiii, 
dar când vei cercetă mai de aproape, găseşti că 
unele ie păţim pe dreptate. Tatăl nostru, care a 
fost om bun şi drept, a făcut, ţărei un răi cum 
nu-i putea face cel mai mare vrăjmaş : i-a dat un 
domn care a lăsat'o în sapă de lemn, care a 
intrigat chiar. în potriva tată-seii şi Pa defăimat 
ca să-l scoaţă din domnie Şi care a plătit făcă- 
torului sei de bine cu moarte. Fratele nostru 
Drăghici mijloci asemenea. peniru un alt tâlhar, 
şi plata îi fu tot aceeaşi ; în sfîrşit, nelegiuitul 
Duca, este dator domuia, iar unuia din familia 
noastră, şi de aceea noi acum fugim în ţări stră- 
ine şi ne ascundem în pustietăţi ca nişte făcă- 
tori de rele. 

In ast-fel de convorbire petrecură acei trei 
oameni o nopte turburată, deschidenad urechea, la 
oră ce sgomot şi ascultând cu bătae de inimă 
şoapta vîntului printre frunze, 

Incă nu se luminase de diuă şi ei erai călări 
pe potecile cele mai ascunse ale munţilor. Noro- 
cirea îi ajută astă-dată, şi ajunseră la, hotar, de 
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„unde intrară în Transilvania. După cât-va timp 

soarta familiei lor şi a ţărei luă o faţă zîmbi- 

toare subt domnia lui Şerban II, şi spătarul 

Michaiti Cantacuzino, ce se întorsese cu fraţii sei, 

zidi schitul Titireciu în locul, unde aii petrecut 

noaptea, în vremea nevoei. 

Dupe o şedere de două dile întrun loc unde ne 

aflam foarte bine şi unde am fi putut zăbovi 

mai mult, plecarăm întrun dupe prânz, şi petre- 

când noaptea în oraşul Rimnicu-Vilcei, a doua di 

ne pernirăm la mănăstiri, dupe ce ne luarâm 

adio dela d-l Oteteleşanu, cu care venirăm până 

acolo, dela. caleaşca d-sale, dela dulceţile d-sale, 

în fine dela toate bunurile cari fac viața ma- 

terială, pentru care făcurăm un drum de ocol, 

ce irebue să fi obosit pe cititor mai mult de- 

cât pe noi. 

Cozia. 

Ca la, trei ore departe de Rimnic, pe un brat 

de pămînt ce din poalele Capaţilo se întinde 

deasupra Oltului, este zidită Cozia. Ca operă de 
architectură, mănăstirea aceasta nu diferă întru 

nimic de cele mat multe. Numai numele funda- 

torului deşteaptă nişte suveniri măreţe, nutrite 

încă de sgomotul valurilor, cari udă înaltele zi
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duri şi se închină în treacăt țărînei eroilor. De 
cea laltă parte a riului, un şir de munți acoperiţi 
de arbori, formează mănăstirei o statornică batri- 
eră, care o apără despre răsărit şi oprește razele 
soarelui de a turbură fără timp repausul părinţi- 
lor. Oltul, în măreţele lui capriţii, aci desfăşură 
cu fală undele sale, aci strecurându-se ca un şarpe 
printre două stânci, ce se par a se împreună ca 
să-i închidă drumul, îşi r&sbună prin urlete săl- 
batece de strîmtorirea ce sufere, şi spărgându-se 
cu furie de petroasele lor temelii, pare a le ame- 
ninţă că, ajutat de timp, va surpă odată culmea 
şi trufia, lor. 

In cea, dintâi intrare, la uşa, bisericei, este un 
tron de peatră, şi vulturul cu dou& capete ţine 
de-asupra-i coroana regală. In acel .tron spun că 
se odihnea. Mircea, care se află picturat în întrul 
bisericei, june încă, dupe cum era cânda fundat'o1), 
Statura lui e de mijloc, chipul blând şi voios, 
ochii mai şi: albastri, părul castaniu blond şi 
buclat. O parte din îmbrăcămintea, lui e vechiul 
costum al cavalerilor cruciați; veşmînt scurt şi spadă, călţuni şi cuiți, la genuchi are cusuţi în 
fir vulturi cu două capete, pe de-asupra poartă 
mantie roşie cu mărginară de aur şi pe cap o coroană. Valorosul domn este înmormîntat în 

  

) La 18386.
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biserică, în cea dintâi intrare; două mari petre 

acoper mormîntul. Inscripţiunea uneia a început 

a se şterge, în cât abia poţi descifră, câteva cu- 

vinte şi numele Mircea, iar pe cea-laltă se cetesc 

desluşit aceste cuvinte: „Aici odihneşte Maica 
„Teofana călugărița cu fie-sa Doamna Piorica şi 

„fiul sti Nicolae vodă, le; 1625*. Descoperire ne- 

așteptată și plăcută ! Familia lui Michaiii Viteazul 

în acelaşi mormînt cu bătrânul Mircea! Deși o 

istorie dice că Doamna Florica a murit în sclavie 

la Chanul Tătăresc, căruia se trimesese în dar de 

Sigismund Batori în urma bătăliei de la Gurusiăii, 

dar se vede că, sati Michaiii însuşi a reuşit so 

scape cu promisiuni trimise Chanului prin depu- 

taţii săi, sa că Radul Şerban I, moştenitorul 

tronului şi boerii tării, aii liberat:o cu dare de 

bani, credend că este o desonoare generală să se 

afle în mânile 'Tătarilor familia unui ast-fel de 

om. Cât pentru maica lui, Teodora, pe câre în 

anul 1593, în timpul cutezătoarei espediţii în 

Transilvania, o trimisese spre siguranţă la Cozia, 

este de credut că, amărită de moartea dureroasă 

şi timpurie a fiului săi, după caie ea mai trăi 

doi ani, a îmbrăţişat viaţa călugărească şi s'a 

înmormîntat acolo lângă un principe de aceeaşi 

familie şi valoros ca şi fiul său. 

Aci se păstrează asemenea comemorârea acelui
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principe religios, umic al S-tului Nifon şi cel 
mai fanatic fundator de biserici, 
Am vădut cu părere de răă că, pentru o mănăstire 

cu venit de 4 sai 500,000 lei, Cozia nu eră înde- 
stul de bine ţinută; picături de ploae şi-au lăsat 
urmele pe păreţii camerelor celor mai bune şi lu- 
mina, dilei speră 'să intre curînd în biserică prin 
locurile cele mai oprite. Părintele Ipolit, economul, 
care după cunoştinţele sale ni s'a părut demn de 
postul ce ocupă, ne spuse că aceasta nu este culpa 
esumenilor din uiferite timpuri, şi spre dovadă ne 
încredinţă, că unii dintr'înşii ai murit săraci ca 
Aristid cel drept. Aceasta însă nu oprea. banii mă- 
năstirei de a se cheltui, căci părinţii egumeni, 
spre a. se ţine în posturile lor, erai nevoiţi adese- 
ori să dea, sume mari la unele persoane. Intre- 
barăm. de ce cuvioşii părinţă nu-şi dai demisia 
din egumenie, când li se cerea să întrebuinţeze 
răi venitul bisericei ? Dar o asemenea, abnegaţie 
de sine se pără ca un lucru peste putinţă părin- 

„telul Ipolit, şi ca să ne încredinţeze că ast-fel 
merg lucrurile lumii, ne dise cu cea mai profundă 
umilinţă: „Veţă vedea d-voastre Şi cele-lalte rmă- 
„Dăstiri, dar credeţă că, dacă la noi pică, la Bistriţa 
„plouă“. Nemulţumiţi de această, rațiune, eram să 
respundem prin mai multe moralităţă, când ne „ aruncarânx ochit la un aruncător de apă plin de cei mai frumoşi păstrăvi, cari jucând şi sărind
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se părea că protestaii în contra imprudentelor 

noastre cuvinte. Această vedere ne pătrunse pînă 

în suflet, opri nemulţumirea pe buzele murmu- 

rătorilor. şi împăcă, spiritul nostru cu starea, lu- 

crurilor de acum. | 

Dupe un prânz de acelea ce nu. se şterg uşor 

din memorie, ne aruncarăm într”o luntre, însoţiță 

de un june călugăr, şi trecurăm pe malul din 

„stânga, ca să visităm un metoch al Coziei, numit 

Ovedenia, ce se află pe coasta muntelui în de- 

simea, pădurei. Dupe ce mergi cât-va pe marginea 

riului, te sui pe un fel de galerie tăiată in peatră, 

care negreşit face parte din drumul Romanilor ; 

apoi o scară cu câteva trepte iarăşi de peatră 

facilitează, suirea pe o măreaţă teraţă, spînzurată 

ca printr'un farmec dWasupra abisului. AG suni 

stincile ce, privite din foişorul mănăstirei, se par 

a se împreună ca să oprească Oltul. Ja spatele 

teraței, pe culmea muntelui, se văd rămăşiţele 

unei zidirt ce se numeşte „Purnul lui Traian“, loc 

ds observare demn de acei oameni, în cari toate 

eraii mari, virtuță ca şi crime. 

Ca să vorbim ceva cu călugărul ce ne însoțea, 

îl întrebarăm ce mână puternică a făcut acel 

drum? —'Praian, ne respunse el. Pină aici foarte 

bine; dar noi adăogarăm : şi în ce timp 2— In timpul 

când se batea cu Mircea.— Dar Mircea a trăit cu 

o mie de ani mai în urmă! — Aceasta nu face 

nimic, Dumnedeii a putut să învieze pe Traian.
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Adi părintele ne lăsă fără cuvint, căci, deşi 
se vedea uşurel în istorie, dar era bine întemeiat, 
în credinţă, şi în contra minunilor noi nu ne pu- 
team pune, Adevărat, au fi frumos lucru să în- 
vieze câţi-vă domnitori cari at fost apărătorii na- 
ţiunei, dar ia închipuiţi-vă pe Ţepeş şi alți ase- 
menea, lui eşind din pămînt ca să ne măcelă- 
rească. Sunt încredinţat că ne-ar socoti oameni 
fără de gust şi că mar lăsă să se peardă, ast-fel 
datinele strămoşeşti. 

Ne trebui mai mult de 0 oră pînă să ajungem la. 
Ovedenia, mic schit locuit de Vre-o dece călugări şi 
fundat de Mitropolitul Varlaam pe la anul 1675, în timpul domniei lui Duca-Voaă. Părinţii, în buna lor voință de a ne arătă tot ce au mai interesant, ne 
duseră la două chiliuţe făcute în peatră, cari, în 
termini bisericeşti se numesc peşteri; una din 
ele, încă neterminată, se lucrează, cu cheltuiala, unui boer din Rîmnic. Am făcut observaţie pă- rinţilor că, cu 60 de lei, ce diceaii că s'aii chel tuit la diînsa, putea, acel boier să facă 5 sai 6 camere, când în chilia de peatră abia te poţi în-. virti. Dar opinia, părinţilor era cu totul contrarie ; ei considera scobitura, îri peatră, ca cea mai com- pletă probă de cuvioşie şi cel mai mare servicii ce poate cine-va să facă luj Dumnegei. Cu un cuvînt, un om care face o peşteră, ori cum ar fi trăit în lumea aceasta, este sigur că va fi mân- 
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tuit în cea viitoare. Aceste cuvinte semănau dise 

ca să ne îndemne şi pe noi la asemenea faptă; 

dar din nefericire ne lipsea şi mijloace şi voinţa, 

de a pune în lucrare îndemnul. Ca să nu fim însă 

creduță de eretici, dederăm ce-va părinţilor ca să 

„Be comemoreze. — „Aveţi şi ceva morţi?“ ne în- 
trebară. — „Avem, dar pentru că aii murit de mult 

„i-ati comemorat alţă preoţi”. „Asta nu face nimic ; 

„Doi aici mavem nici o treabă şi putem să ne 

„rugăm pentru dînşii“. 
Acum era, târdiii ca, să mai perdem timpul în 

vorbe; luarăm dar bine-cuvîntarea părinților, pro- 

miţându-le a cugetă mai serios la fundarea unei 

peşteri, şi ne întorserăm la mănăstire. 
Ziua începuse a se ascunde dupe munţii de la, 

apus, mai luminând încă puţin culmile cele din 

faţă, Apropierea, serei da obiectelor colori fan- 

tastice şi deşteptă nenumăratele vocă ale singu- 

rătăţei. Hotăriţă a plecă a doua di dela Cozia, ne 

mai suirim odată în foişorul ce dă asupra Oltu- 

lui; de acolo preumblarăm căutătura noastră pe. 

deşertele-i ţărmuri, şi îndeplinind lipsa talentului 

cu entusiasmul pentru gloria naţională, plătirăm.. 

un tribut de laude meritate valorosului Mircea, 

prin poesia intitulată Umbra bă Mircea sa 0 

seară la Cozia, 

373398.
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Mănăstirea Dintr'un-lemn. 

Mulţumiţă de buna petrecere pe la Cozia, ne 

pornirăm de acolo în disposiţiile cele mai bune, 

şi întorcându-ne prin Riîmnic, luarăm drumul mă- 

năstirei Dintr'un-lemn, care este în depărtare ca 

la, două poştii dela cea dintâi mănăstire. De- 
părtându-ne de oraş şi lăsând Oltul în stânga 
noastră, perspectiva, luă altă faţă. Acum n'aveam 
a mai vedea nici munţi înalţi nici ape mărete. 
Riîuri multe, dar mici, cari curg în deosebite di- 
recţii, cari aci se împreună, aci se despart; şi se 
întilnesc iară, ca să între de odată în riul cel 
mare ; dealuri în proporţia apelor, dar împodobite 
de crânguri frumoase; în sfi rşit, toate mici, dar 
toate cochete şi elegante; iată ce întîlneşti de- 
la Cozia până la, mănăstirea Dintr'un lemn, aşe 
zată asemenea în marginea unui deal. 

Ca, să luăm lucrurile pe rând, trebue mal în- 
tai să vorbim de tradiţia ce se păstrează asupra 
zidirei acestei mănăstiri. 

Cu vre-o trei-geci de ani înainte de a se zidi 
biserica, un cioban îşi avea stâna în locul acela 
pe coasta, dealului. Intr'o noapte i se înfăţişă în 
vis Maica Mântuitorului, poruncindu-i să taie ste- 
Jamul cel mare ce era lângă stână. Ciobanul însă 
nu socoti de cuviinţă a se osteni să esecute pe- 
porunca; dar visul se repetă în mai multe rân- 

m 
îi 

a
:
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duri, ameninţându-l cu pedepse, cari îl făcură să 

se arate ascultător. Abia lovi de câte-va ori cu 

securea, şi copaciul ce era sec cădu. În mijlocul 

lui se găsi o icoană, pe care ciobannl o aduse la 

- biserica satului; dar noaptea, aceeaşi visiune i 

se arătă, poruncindu-i să facă biserică în locul 

unde a fost copaciul ; ducându-se la acel loc, găsi 

iarăşi icoana, ce dispăruse din biserică. Atunci, 

ajutat, de tovarăşii sei, ciobanul făcă o bisericuţă 

de lemn, ce se vede încă pe deal din susul mă- 

năstireă ; pe rădăcina ştejarului este zidit oltarul, 

- şi multe minuni sai făcut atunci de către 

icoana acea. | 

Mai în jos de biserica de lemn, este un alt 

stejar vechii, nepot al celui tăiat, fiindcă, se 

trage din rădăcinile lui; acesta asemenea face 

minuni, întocmai ca răposatul unchiul sei; între 

altele este- una de care stariţa şi cele-lalte maică 

ne-ai încredinţat. Ele spun dar, că, în timpul 

ocupației turceşti, pe la 1892, unul dintre ei, 

având trebuinţă de lemne, a voit să-şi facă pro-. 

visie din copaciul cel sfint. În zadar i s'a dis că 

aceasta, este o nelegiuire grozavă, turcul, care 

nu-şi aducea aminte să i se fi cetit în Coran 

asemenea, lucruri, s'apucă de tăiat ; dar la cea 

dintâi lovitură, toporul îi sări din mâni şi el cădu 

mort. Căpetenia Musulmanilor, ca să răsbune ne- 

norocirea mortului, îndatoră pe maică de-l plătiră
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cu trei sute lei, căcă, de-şi era bine încredinţat 
că nu lait tăiat, ele, dar dicea că ast-fel o cere 
dreptatea, fiind-că, copaciul este al mănăstire, 

Cel puţin de această minune nu ne puturăm 
îndoi, căci toate maicele țineau minte că ai 
plătit bani. 

La sosirea, noastră acolo, găsirăm patru dame 
Craiovence, cari fâcură sfintul pelerinagii pen- 
tru deosebite pricini. Am avut plăcerea a le în- 
soţi la visita ce at dat minunatului stejar, din 
care, cu multă devoţie, aii rupt câte-va, frunze, 
s'aii închinat, le-au sărutat, Şi le-aii băgat în sîn. 

Mateiii Basarab, prinţ religios, ca cei mai mulţi 
din timpii vechi, audind de aflarea icoanei de care 
vorbirăm, fundă, pe la 1640, în poalele dealului, 
în josul bisericii de lemn, o frumoasă, biserică, în 
care se vede că icoana a primit, să fie mutată. 
Devoţia, credincioşilor, şi mai ales a femeilor cre- 
dincioase, a, împodobit cu cercei de smaranduri, 
coleturi şi diademe scumpe, această, veche icoană, 
îmbrăcată peste tot în argint de Logofătul C. 
Câmpineanul. 

Inlăuntrul bisericii, în dreapta, se vede un mor- 
mint, a, căruia, inscripţie abia se citeşte : pe pea- 
tră, la cap, este săpată o cunună, în ea vulturul, 
şi de amîndonă părţile câte un cheruvim. Acest 
mormînt “este al familiei tale, viteazule Şerban, 
print, demn a te odihni în sfîntul lăcaş zidit de 
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Matei Basarab. Timpul şi oamenii ți-au lipsit 

pentru liberarea noastră, dar Românii îţi vor fi 

tot-deauna, recunoscători pentru bunele tale cu- 

getări; tu ştial că luminile şi învăţătura, vrăj- 

maşi ai tiraniei, sunt prieteni şi reazem ai prin- 

ților celor buni. Ocolit de învăţaţă streini, onorând 

și încurajând pe ai ţărei “tale, întroducând artele 

şi intemeind şcoale pentru educaţia publică, tu 

al vrut să formeză cetăţeni, şi ai fost din micul 

număr de prinți începători ai civilisaţiei şi fala 

noroadelor. Odihneşte în pace, măreaţă umbră, 

ocolită ca de atâtea, diademe de suvenirile fapte- 

lor tale; şi, când bolta, bisericei r&sună, de gloria 

Dumnedeirei, când credincioşii îşi fac rugăciunea, 

în limba, părinţilor noştri, când înţelegem aceea, 

ce vrem şi aceea ce dicem, gândeşte atuncea cu 

mulţumire că numele teu ne va fi tot-deauna 

scump, pe câtă vreme vom fi Români şi vom 

avea o limbă.) 

Mănăstirea are un aer de veselie, şi se ține 

în starea cea mat bună, în curăţenia cea mai 

plăcută. Aceasta face onoare stariței de acum 

şi dovedeşte că femeile at pentru îngrijirea cas- 

nică un dar deosebit, la care părbaţii sai. nu vor, 

sau nu pot a ajunge. Acolo locuesc Vre-0 NOu&- 

deci de maici, şi ei nu îndemn pe nimeni să le 

vişiteze, de voeşte a-şi mântui sufletul ; multe din
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ele sunt june, multe încă copile, cari nu ştii 
nici cum, nică pentru ce se află acolo. 

Ar fi de trebuinţă să ridice cine-va glasul îm- 
potriva nedreptului obiceiii de a închină la sluj- 
ba lui Dumnedeii nişte fiinţe a cărora judecată 
încă slabă, nici ştie preţui mărimea, îndatoririlor, 
nici poate avea libertatea alegerei; cu atât mai 
ales de vom dice că multe sunt silite de părinții 
lor să îmbrăţişese această viaţa! Oare pentru 
greșalele ce pot face şi păcatele în cari pot că- 
dea, cine trebue să respungă, ele, sati părinţii ? 
Când în ochii acoperiţi de vălul fecioriei arde fo- 
cul dorințelor, când sub rasa călugărească, bate 
o inimă ferbinte, oare sunt ele de osîndit dacă, 
în loc de rugăciuni sfinte, de cugetări cereşti, 
duc la oltar suspinură înnecate şi patimi osîndite ? 
A fi primite acolo femeile, cari, desgustate de 
lume şi de nenorociri, îşi aleg asilul acesta ca 
liman de scăpare, saii acelea ce af o aplecare 
hotinită pentru vieaţa din mănăstiri, nimic mai 
bun; pentru aceea s'a înzestrat de fondatorii lor 
cu dări şi venituri; dar ca un tată, spre a-și 
„împutină cheltuelile, spre a, scăpă de zrijile în- 
zesirărei, să sacrifice pe una din fiicele sale ca 
să norocească pe alta, aceasta mi se pare a pă- 
cătui de o potrivă înaintea oamenilor şi înaintea 
lui Dumnedeii. Multe nenorociri, ca să nu die 
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crime, s'aii întîmplat din pricina acestui necreş- 

tinese obicei. 

Un boer bătrân, cu care vorbeam despre aceste 

lucruri, îmi dete un manuscript, în care ciţii ur- 

mătoarea, nuvelă, ce mi se pări a merită să fie 

cunoscută şi pe care o inserai aici, modificând 

puţin stilul manuscriptului, ce era, anevoe de în- 

țeles. 

Fragment dinir'o nuvelă intitulată 

„Călugariţa“. 

„Aceasta era în timpul domniei fericitului, sai 

ca să dic mai bine, a nenorocitului Prinţ Con- 

stantin Brâncoveanul, "pe care lam cunoscut în 

viaţă şi lam plâns dupe moarte. 

„Să ne aducem puţin aminte de puterea, fami- 

liei lui, de nenumăratele lui pogăţii, de dulceţile 

unei lungi vieţi pline de desfătări, şi vom măr” 

turisi că soarta, nu putea face nimic mai mult 

pentru un Cresvs modern. Apoi să ne întoaicem 

cu gândul în capitala Sultanilor la leatul 1714; 

să vedem un bătrân cu o fisionomie măreaţă, cu 

barba, lungă, cu părul alb, ce it cădea în plete 

pe umeri, înaintând. către locul osîndei, ocolit de 

fit şi de nepoţii săi; să vedem capetele acelor 

copii cădând câte unul unul înaintea bătrânului,



408 

şi sângele lor stropind hainele nenorocitului tată, 

martur desnădejduit al sfirşitului lor ; să-l vedem 

în minutul morţii, aruncând o dureroasă privire 

asupra celui din urmă copil care-i mai rămăsese, 

îmbrăţişindu-l cea din urmă îmbrăţişare, şi întin- 

dând capul la satirul gealatului ; să le vedem 

acestea şi vom dice cu un filosof: „Nu ferici pe 

„nimeni înaintea sfirşitului !“* Dar curagiul cu care 

ştia a muri şi statornicia ce avu în religia sa 

fură demne. de un vechiii creştin şi spălară o 
crimă. 1) 

„Familia Corbenilor era una din cele mai însem- 

nate sub domnia acestui Prinţ, şi soţia marelui 

logofăt Corbeanu, pe lângă o bunătate naturală, 

avea -acea, aplicare la faceri de bine, care o do- 

bândise în societatea princeselor Brâncovence ; 

“pentru biserici mai ales, nică un sacrificii nui 

se părea mare, şi toată părerea de răi îi era că 

nu poate să închine la mănăstiri atâtea moşii 

câte ar fi dorit. Locul de întîlnire al călugăriţelor 

din toate părţile era casa sa, sigure fiind că vor 

găsi acolo tot ajutorul şi înlesnirile de“ cari ar 

avea trebuinţă. 

„Două fete şi un băiat compuneaii această, fa- 

milie ; fata cea mai mare, Elena, în vîrstă de 17 
si 

. 

1) Se gice că C. Brâncoveanu a fost unul din pricinui- 

torii morţii unchiului săi Şerban IL.
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ani, era nu numai frumoasă, nu numai că MOŞ- 
tenise calităţile sufleteşti ale mumei, dar se află 

încă împodobită cu învăţătura, câtă se putea do- 

bândi pe acele vremi. Mulţi juni s'ar fi socotit 

norociți să o iea de soţie; dar atunci zestrea nu 

era cea, dintâi condiţie a căsătoriei, şi ei ar fi 

vrut mai întâi să se încredinţeze de pot fi plă- 
cuți, —lucru cam anevce într'o epocă, când adu- 

nările erai rare şi când fetele, departe de închi- 
năciunile cele viclene şi interesate ale bărbaţilor, 

Waveail altă societate decât a mumelor sau a 

tovarăşelor de copilărie. 

„Apoi, cum prin toate aceste greutăţi, junele 
Leurdeanu găsi prilej a face pe Elena să gân- 
dească la, dinsul, acesta, este secretul amorului, 

şi îl cunosc toţi aceia, cari ai iubit vre-odată. 
El nu era mai frumos decât cei-lalţă juni, dar 

se deosibea. din mulţimea, lor prin nişte senti- 

mente romantice şi un caracter cavaleresc, daruri 

deopotrivă preţuite de femei: cel dintâi, pentru 
că răspunde la viaţa lor de ilusii, şi cel deal 
doilea, pentru că femeile, neputend dobândi singure 

gloria, iubesc chiar umbra eă în aceia cari o ai 

sait cari se par vrednici a o avea; și junele 
amorez se purtase ca un brav în pătălia din 21 

August, 1690, bătălie în care Românii câştigară o 

„ biruință, strălucită asupra Nemţilor. 

„Apoi, afaiă de aceste cuvinte, poatecă Leur- 

ț 

LI
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deanu avea facultatea a iubi mai mult decât 
alţii; poate că pătrunderea femeiască descoperise 
în el o inimă tînără şi neprefăcută. Adevărat, în 
adunări el nici-odată nu pomenea numele Elenei, 
ba, încă se părea a cercă un fel de supărare şi 
mânie când audea pe alţii numărând frumuseţile 
ei; dar pentru acel ce sar fi interesat să-i afle 
secretul, chiar purtarea aceasta. ar fi fost 0 do- 
vadă. Ori cum ar fi însă, Elena augise vorbind 
de dînsul; îl văguse de câte-va ort călare în pa- 
rada domnească, ba chiar în casa părinţilor sti, 
unde însoțea câte odată pe tatăl săii la dile de 
visită, şi atâta a fost, destul ca să-l judece demn 
de iubirea sa. ” 

„Înțelegerea lor se urmă de maj multă vreme, 
şi acum hotăriră ca el să trimiţă, pe tatăl săi 
a o cere formal în căsătorie. Toate se puseră la, 
cale pentru aceasta, când o întîmplare neprevă- 
dută le strică planul, cel puţin pentru câtă-va 
vreme, 

„Doi oameni însemnați în istoria lumei atrăgea 
atunci interesul şi atenţia. Unul, general mare şi 
r&sboinie viteaz pînă, la, nesocotinţă, destoinie de 
întreprinderile cele mai îndrăsneţe, natură de fer, 
fără slăbiciuni şi fără de preget, deşteptă acel 
interes ce-l inspiră, gloria în nenorocire. Cel-lalt, 
viteaz şi înţelept tot de-odată, care smulgea în 
silă dupe ochii supuşilor săi vălul superstiţiei şi
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al neştiinței ; care prin despotismul cel mai ab- 

solut civilisă o nație sălbatică, însufla un interes 

obştesc şi esaltă spiritele acelora, cari vedeai 

înti'însul un liberator al creştinătăţei. Românii 

ar fi putut profită de ocasia ce se înfăţişă; dar 

caracterul cel nehotărit al Prințului Brâncoveanu 

și împotrivirea unor boeri bătrâni zădarniciră toate 

speranţele. 

„Răsboiul se declarase între Rusia şi Poarta 

Otomană, din pricina unui Rege odată puternic, 

care, disposând mai înainte de mai multe coroane, 

ajunsese acum să aştepte pe a sa dela mărinimia 

unei puteri streine. Oştirile ruseşti se cobora 

despre Nord, şi ura şi neunirea domnea între 

prinții români. 

„In astă stare a, lucrurilor, pătrânul Corbeanu 

plecă la Moldova, însărcinat cu o misie tainică, Și 

tot în acea vreme muma, Elenei cădă într'o boală 

grea, din care totă aj săi perdură speranta de-a 

“o putea. scăpă. Ea avea putină încredere în doc- 

toriele omeneşti, şi prin urmare doctorii săi cei 

mai favoriţi erai călugărițele, cari îi încunjurait 

patul diua, şi noaptea. Ele îi aduceaii toate aju- 

toarele sufleteşti ce le era prin putinţă, 0 încre- 

dinţaii că faptele ei cele bune îi vor âobândi sănă- 

tatea, şi îi dai despre aceasta mai multe esemple 

de boale primejdioase tămăduite prin credinţă ; 

cuvinte negreşit mângâitoare şi drepte, căci nimic
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nu este cu neputinţă la Dumnedeul puterilor, 
care când va îşi întinde mâna şi ne opreşte pe 
marginea mormintului. Dar ele îi mai spuseră, 
că mulţi şi-aii câştigat tămăduirea închinând că- 
lugăriei câte unul din copiii lor sait pe singurul 
copil ce ai avut, şi sfirşiră povățuind'o, a face 
asemenea. 

„Nimic nu putea, fi mai potrivit cu disposiţiile 
religioase ale bolnavei. Spiritul ei cel slăbit de 
suferințele timpului v&dă în această idee cea din 
urmă ancoră de scăpare. Soarta, cădu pe Elena, 
care, după starea inimei ei, nici dorea o asemenea 
onoare, nici era demnă de dinsa ; dar jurămîntul 
se făcuse, şi sacrificiul trebuia să se împlinească. 

„Boala începuse a merge spre hine şi Logofătul 
Corbeanu se întorsese dela, Moldova. Acesta era 
timpul dorit de amorezi, Dar vai! Durerea, trebuia, 
să fie cu atât mai mare, cu câtera mai neaştep- 
tată. Nu fu cu grei Doamnei Corbeanu să îndu- 
plece pe bărbatul săi la ceea ce hotărîse în lipsă-i. 

„Deşi el nu eră atât de stăpânit de fanatismul 
religiei, dar vedea în împuţinarea, copiilor un mijloc 

„de a asigură moştenitorului săi 0 avere mai în- semnată şi a scăpă de o înzestrare, ce din di în 
di se apropiă. Acum trebuiră să spue fiicei lor 
ceea ce i se găteşte. S&rmana, copilă nu ştia încă 
nimic de hotărîrea, părinţilor, ea se află gândind 
tot-deauna la, iubitul ei şi închipuindu-şi diua, aceea
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când va, îmbrăcă hainele de mireasă, şi când unirea. 

lor se va, consfinţi de bine-cuvîntarea părinţilor. 

— „Fata mea, îi dise tatăl săi într”o dimineaţă, 
ştii că maică-ta a fost bolnavă, dar ceea ce nu ştii 

este că, pentru dobândirea sănătăţii, a făgăduit 

să te închine călugăriei, şi...“ 
„Abia cuvîntul de călugărie isbi urechile fetei, 

şi gilbeneala .ce îi acoperi obrazul ridică lui 
tatăl-săi curagiul de a urmă. Desnădejduirea se 

zugrăvi îu ochii s&i, suspinurile o înnecară, şi la- 

crămile făcându-şi loc începură a curge în şiroaie 

ferbință. 

— „Trebue să fii mândră de asemenea cinste, 

urmă mumă-sa, în care zelul pentru religie înnecă, 

simţirea, naturei. Ce sunt plăcerile lumei pe lângă 

plăcerea de a, servi lui Dumnedeii. Ei, când eram 

jună, m'aş fi lepădat bucuros de lume, dacă părinţii 

ce mă aveati numâi pe mine, m'ar fi îngăduit. Ştii 
tu ce noroc poţă să ai? şi de o să nemereşti un 

bărbat cum trebuie? Apoi, grijile căsniciei, boale 

de copii şi alte. Numai în mănăstiri poate cine-va 

si scape de ele. Imi aduc aminte de grozăviile 

de mai înainte, de nenorocirile atâtor familii cazi 

Sai risipit prin ţări depărtate, pentru că unii 

bărbaţi ţineaii cu un Domn iar alţii cu altul, care 
dacă biruiă, trebuiaii toţi vrăjmaşiă lui să scape 

cu fuga, şi mă îngrozesc când gândesc că acele 

vremi pot să se întoarcă pentru copiii mel -



„Un şir de asemenea cuvinte eşiră din gura, doam- 
nei Corbeanu, ca să facă pe fiica sa să înţeleagă, 
folosul şi trebuința, unei vieți liniştite ; dar aceasta 
era ca cum. ar fi cântat la, urechile unui surd. Fata 
vedea cu un ochiii de tot deosebit perspectiva 
vieţei: în locul grijilor casnice o fericire fără 
sfirşit, în locul boalelor sănătatea, în locul neîn- 
țelegerilor o unire neturburată. Cât pentru espa.- 
trieri, nu puteai să se mai întimple, căci bărbatul 
sei trebuia să ţie tot-deauna cu partea cea mai 
dreaptă, cu domnul cel mai puternic. Ea cădă la 
picioarele părinţilor şi îi rugă cu cele mai pătrun- 
dătoare cuvinte să-şi schimbe hotărirea. Ea vru 
a mărturisi că iubeşte, dar frica îi opri pe buze 
taina ce era gata a-i scăpa. 

„Bi bine, îi dise tată-săă, du-te numai să vedi 
cum e pe acolo, să petreci câtă-va vreme, şi de 
nu te vei putea obicinui, ne vom mai gândi“. 

„Nenorocita n'avă curajul a se împotrivi mai 
mult, şi mumă-sa, îi vesti că trebue să se gătească 
ca a doua di să plece împreună. 

„Nică o altă idee de mântuire nu 'se înfăţişă 
Elenei; numai supunerea putea să-i folosească ; 
vorbele cele din urmă, ale tatălui săi îi mai spri- 
jineaii oare-cum nădejdea. Dar mai înainte de 
toate, vru să vadă pe iubitul săi şi să se consulte 
cu dînsul. 

„Nici-odată nu s'a socotit el atat de norocit ca
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în seara aceea, când Elena îl înştiinţă că-l aş- 

teaptă singură în grădina sa. Pînă atunci toate 

întihnirile lor se urmase de faţă cu doica cea b&- 

trână care o crescuse, şi toate favoarele ce do- 

bândise el pînă acum se mărginiră în at sărută 

mâna, lucru prea, puţin dupe părerea mea, dar 

care el îl preţuiă mai mult decât ori-ce ar fi 

putut câştigă dela alte femei. 

„Aceasta însă nu-l opri de a-şi face mulţimi de 

inchipuiri plăcute, pe cari urmarea Elenei le ade- 

verea, oarecum. In bucuria lui, el fu aproape să 

îmbrăţişeze pe sluga care îi curăţă hainele, sărută 

cățelul pe care îl băteu altă dată, şi îl strînse 

în braţe în cât era să-l sugrume. Acum se credea . 

la, sfirşitul dorințelor, şi cu cea mai adîncă mul: 

ţumire dicea, în sine : iată cum sunt femeile ! nici 

0 rugăciune, nici o dovadă de dragoste nu le 

scoate din hotărirea lor; ori-ce greutate le sperie, 

oră-ce sacrificii li se pare peste putință ; dar când 

nică gândești, ideile lor se schimbă şi tot li se 

pare lesne ; poate că ele socotesc că un bine nă- 

dejduit este mai preţios, sai poate vor să arate 

că ele nu se înduplecă, decât de sineşi, şi că noi 

suntem nişte sclavi, cari trebue să aşteptăm buna 

lor voinţă ; ori-cum, ei sunt un om foarte norocit. 

Nu că doar pînă acum mă îndoiam de iubirea i, 

dar mai mult e tot-deauna mai mult, şi ME âsi- 

gură în contra temerei ce am câte odată că poate
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să mi-o iea altul. Să vedem câte oare sunt ; a- 
furisite ore... mai am încă câte-va... Dar să 
încep a mă găti; pină să mă îmbrac, pînă să, 
ajung, soseşte şi ora. Părinţii săi nu şed prea 
mult seara... | 

»Puţin dupe aceasta, un om se strecură în gră- 
dina, părinţilor Elenei, pe la un loc ascuns; se 
vîri sub o boltă de frunde şi ad aşteptă; aşteptă 
multă vreme, căci în nerăbdarea lui venise cu 
două ore înaintea, celei hotărite ; în. sfîrşit văd 
în întunerec un veşmînt, alb, şi Elena intră sub 
boltă. 

— „Sunt două ore de cândte aştept“, şopti el. 
„Dar fără să-i răspundă la cuvintele acestea, 

„am venit, îi dise ea plângând, să te mai văd 
„odată, mâne mă duc la mănăstire. 
— „Ce vorbe sunt astea, vrei să glumeşti; dar 

nu, mi se parecă plângi...“ Se apropie de dinsa, 
îi luă mânile, îi vădă lacrămile. »— Pentru Dum- 
nedei! spune-mi curînd, spune-mi fără zăbavă de 
ce plângi? ce sa întîmplat? cine a putut să te 
mâhnească 2“ , 

„Fata îi povesti hotărirea părinților, împotrivirea 
ce a opus şi neisbutirea sa. EI o ascultă în îă- 
cere. O furtună se formă în inima sa: „Nu, tu 
nu mă iubeşti“, strigă el, fără să se gândească, că 
poate să-l audă cine-va. Tu nu mai iubit nic- 
odată ; singură af cerut'o aceasta dela părinţii
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tăi, saii cel puţin nu te-ai împotrivit indestul; 
ai vrut să scapi de mine; trebuia să le spui că 

nu eşti liberă, că mă iubeşti, şi că nau dreptul 

să-mi ridice viaţa“. 

— „Ar fi fost mai r&ă; tu nu cunoşti pe mumă- 

mea, şi câtă putere aii călugărițele asupră-i: ele 

ai pus'o la cale“. 

— „Călugăriţele? o să le omor pe toate; dar 

daca mă iubeşti, nu trebue să te duci. Să fugim 

in ceasul acesta“. 

— „Nici-odată. câtă vreme îmi mai rămâne nă- 

dejde : tată-mei mi-a făgăduit să mă aducă în- 

apoi€, 

— A, acum văd cât te costă să, trăeşti fără 

mine; acum cunosc dragostea ta; bine, du-te, 

o să audi de mine, poate că o să mă plângi, dar 
atuncea, o să fie prea târdiii. ..* Fata acum plân- 

gea cu amar.— „Ei nădăjduiam să găsesc la tine 

mângâiere, dicea ea, şi tu îmi îndoeşti durerea. n. 

El îşi cunoscă greşala, cădi în genuchi şi ceru 

iertare... — „Eleno, Eleno! unde este Elena?“ 
strigă mumă-sa, care se deşteptase şi o căută. 

— Mă duc, qise fata tremurând şi. vrend să, 

alerge la glasul ce o strigă. Atunci el se sculă, 

o apucă în braţe cu furie, cu desperare; buzele 

lor se întâlniră, întrun lung sărutat, părură a-$i. 

vorbi sufletele, frunzele se înfiorară de plăcere, 

şi cuvîntul pentru tot-deauna, “cuvînt al ilusiei 

37,238 21
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şi al amorului, fu cel din urmă care eşi din gu- 
rile lor. ” | 

„Peste câtă-va vreme dupe aceasta, maj mulţi 
juni se aflaii adunaţi la casa unuia dintr'înşii şi 
vorbeaii de noutăţile dilei şi de împrejurările 
vremei de atunci, cari se păreai a pregăti o altă 
soartă pentru Români. Doi oameni însemnați eraii 
sugetul convorbirei şi atrăgeaii interesul şi atenţia 
generală. Unul, general mare şi r&sboinic viteaz, 
inspiră acel interes ce simte cine-va pentru gloria, 
nenorocită ;- cel-alalt, tot-odată viteaz şi înţelept, 
care smulgea în silă dupe ochii supuşilor săi vălu 
superstiţiei şi al neştiinţei, care prin despotismul 
cel mai absolut civilisase e nație sălbatică, şi for- 
mase un imperii puternic, inspiră un entusiasm 
general și ridică spiritele acelora cari vedeai în- 
trînsul un isbăvitor al Creştinătăţii. Toţă vedeai 
un folos însemnat pentru țară în alianţa Prințului 
Brâncoveanu cu Petru cel Mare, dar caracterul 
cel nehotărit al Prințului Şi “împotrivirea unor 
boeri b&trâni inspiraii oare-care temere. — „Păcat 
că nu e şi Leurdeanu între NOI, dise unul, sunt 
sigur că el ar găsi cu cale să ne unim cu Carol 
XII, favoritul săă. — „Am băgat de seamă, r&s- 
punse altul, că dela o vreme sa făcut într'însul 
"0 schimbare deosebită: de unde era glumeţ, şi 
vesel, acum este serios şi posomorit ; abia, îi scoţi 
vorba din gură, şi se superă de ori-ce; apoi îşi
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petrece viaţa la vînătoare, lucru. ce nu-l obicinuia. 

Dumnedeii să mă ierte, dar cred că este amorezat,. 

Tu, Cupărescule, care îi eşti amic mai intim, ai 

putea să ne spui ceva“.—,„Ba zăi nu ştii nimic, 
€l are o natură afurisită, îşi păstrează secretul 

numai pentru dînsul“.— „Şi prea bine face, stri- 
gară mai mulţă ridână ; când ţi le-ar spune, ai bate 
toba, cum facă şi pentru ale tale; când erai amo- 

rezat, de fata Corbeanului, nu te consultai cu toată 

lumea, ce trebuia să faci 2% — „Bine că sunteţi voi 
mai buni. Mărturisesc că Elena îmi plăcea, dar 

acuma s'a isprăvit tot; săraca fată vor so călu- 

gărească cu sila, şi am audit că stariţa, care este 

o femee foarte aspră, o maltratează, neputând s'o 

înduplece ; o ţine închisă într'o chilie întunecoasă, 

şi o sperie tot-deauna cu iadul şi cu dracii, în 

cât este aproape să-şi peardă mintea; adevărat, 

mumă-sa spune în lume că singură a cerut să 

meargă la mănăstire, că se mulţumeşte prea mult... 

Dar cine o crede 2“ Uşa se deschise şi Leurdeanu 

intră; el spuse că s'a întors de la vinătoare. 

A doua, slujbă a nopţii sait privegherea luase 

sfirşit şi cele din urmă făclii se stinseră în bise- 

rica, schitului... Mulțimea călugăriţelor se îm- 

prăştia în toate părţile pe la chilii ; lungimea 

'veşmintelor şi lungile rase ce se tirai pe iarba 

înaltă a curților mănăstirei, care părea a se mişcă 

sub pasurile unor fantome, da acestei scene o



faţă, fioroasă şi mormintală ; lumini se vădură 
aprinse pe rând în toate odăjle, dar peste puţin 
se stinseră toate, şi tăcerea şi întunericul rămase 
singure. Un vint rece suflă despre apus şi gla- 
sul cobitor al unei cucuvae r&sună. din vreme 
în vreme în turnul clopotniţei şi se prelungea 
din vale în vale; atunci o luntre se deslipi de 
cea-laltă parte a, lacului, se apropiă fără sgomot 
de mănăstire, şi un om, din doi ce erai întu'însa, 
se îndreptă spre o chilie aşezată aproape de locul 
mormintelor. 

„In minutul acela stariţa făcea o revisie de 
noapte, ca să se încredinţeze dacă sai culcat, 
toate maicele; apropiindu-se de acel loc, i se pări 
că, aude vorbind, apoi văgă eşinad un bărbat în- 
soțit de o jună călugăriţă; vru să strige, dar ei 
o vădură; o mână puternică îi astupă gura şi o 
tiri în silă până la luntre. 

„AG, ea să nu poată chemă ajutor, o băgară în 
Jăuntru şi hotăriră să o lase pre cel-alalt mal. 

„Dar abia braţul ce o ținea o lăsă, ca, să apuce 
lopata, şi ea, vădându-se Sslobodă, vru să sae pe 
mal, să cheme ajutor. Luntrea pe nesimţite se 
depărtase puţin, eleşteul era adânc; ea cădi în 
lăuntru şi nu se mai v&qă. 

„A doua di era o turburare deosebită în mănă- - 
stire : stariţa şi o călugăriţă lipseaii şi nimeni 
nu putea spune ce sai făcut, Toate cercetările
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xămaseră fâră ispravă. In oraş, Vornicul Leur- 

deanu era. foarte îngrijit pentru fiul s&i, care de 

câte-va dile nu se știa ce s'a mai făcut. 

„Peste câţă-va ani dupe această întîmplare, o 

trăsură cu cai de poştă se opri puţin în dreptul 

mănăstirei ; în lăuntru era un bărbat cu -o femee 
şi o copilă ca de 6 ani. Dupe ce se odihniră pu- 

țin: „Să plecăm mai curînd, qise femeia; acest 
loc îmi aduce aminte o întîmplare nenorocită, la 

care aş vrea să nu mai yândesc.“ Apoi adăogă, 

netedind părul cel castaniit al junei copile: „cel 

puţin întîimplarea mea, e o învăţătură, care o scapă 

de asemenea, soartă.“ 

Bistrița. 

După o şedere de o di şi o noapte, plecând de 

la mănăstirea Dintrun-lemn şi visitând în treacăt 

un alt schit de maici ce se cheamă Surpatele, 1 

sosirăm pe la ameaz la mănăstirea Bistriţa. 

1) Surpatele se despart de mănăstirea Dintwun-lemn 

numai printi”o gârliță. Acest schit, aşezat p'un deal şi 

ocolit de un ering, sa clădit pe la anul 1591 de către 

Stefan II surdul, fratele lui Michaiu Viteazul, print 

blând, dar necapabil, şi din marele număr de domnitori 

neînsemnaţi, cari slujesc numai drept date cronologice 

la repedele curs al întimplărilor omeneşti.
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Barbu Craiovescu,. Banul Craiovei, şi fratele 
s&u, Vornicul Pîrvu, începură zidirea acestei bi- 
serică în timpul domniei lui Mircea cel rău, la 
anul 1512. Dar, siliţi de crudimile lui, ei fugiră 
în Turcia, şi abia o putură isprăvi după întoar- 
cerea lor, când cu oştirea adunată de peste Olt 
goniră pe tiran. Banul Barbu, vrăşmaş neîmpăcat 
al tutulor Prinţilor ce se alegea fără voia lui, 
goni asemenea şi pe Vlad XIII, care se orîn- 
duise domn de Inalta Poartă ; dar în sfi rşit fu 
şi el ucis de un Capiciu Bassa turc, ce venise în 
ţeară sub cuvînt ca să-l aşeze pe tr on, la anul 
1524. Luând domnia Radu XII, care se află 
poprit la Constantinopol, făci Ban al Craiovei 
pe Vornicul Pîrvu, fratele Barbului, şi după din- 
sul Moise I îi dete de soţie pe sora-sa, vrând 
să aibă mai de aproape puternica familie a Pi- 
vuleştilor, care era groaza mai multor Printi ; 
dar rudenia aceasta nu fu destulă ca să spriji- 
nească pe Moise împotriva, furtunii, ce crudimea 
lui ridicase asupră-i, şi Banul Pirvi, dimpreună 
cu Moise, cădură în bătălia, care acesta avu cu 
Vlad 1V, orenduitul din partea Porții. Amiîndoi 
fraţii Pirvuleştă, cum şi Moise Vodă, sunt iîngro- 
paţă în biserica Bistriţii. Pîrvuleştii sunt şi zu- 
grăviți în costum boeresc, anterii şi giubea, meşi 
cu papuci, şi la cap legătură turcească, 

Se vede că Egumenii după vremi ai acestei



  

mănăstiri, mîndri de vechimea locuinţei: lor, n'a 

găsit alt mijloc să încredinţeze despre aceasta pe 

călători, decât lăsând biserica şi împrejmuirile 

ei să cadă în ruine. La cea dintâi vedere mi-am 

adus aminte de cuvintele economului dela Cozia : 

„La noi pică, dar la Bistriţa plouă“. 'Tot e trist 
şi derăpânat în lăuntru, tot e vechiii şi neîngrijit 

pe din afară. Ingrijitorul de acum, având un re- 
spect deosebit pentru antichităţi, wa găsit cu 

cale să se atingă cu vre-o înnoire nelegiuită de 

sfintele chilii; dar pe dealtă parte, urmând înţe- 

lepciunei omeneşti, a zidit pentru sine, afară din 

mănăstire, o pereche de case îndestul de lumești, 

dar minunate pentru odihnă. Cei-lalţi călugări, 

supuşi la ploae şi la frig, locuesc în chilii neîn- 

velite şi sufer tot, ce trebue să sufere cine-va, 

ca să se învrednicească a ajunge mucenic. Nu 

sunt de loc la îndoială că în lumea cea-laltă vor 

fi fericiţă, căci într'aceasta, sunt îndestul de răi. 

După odaia ce ne-o deteră de locuinţă, ne fă- 

curâm o închipuire jalnică de prânzul ce ni se 

gătea, şi astă dată nu furăm înşelaţi. Ca să ne 

mângăiem, hotărîrăm a visită pe pustnicul ce 

locueşte în munte în susul mănăstirei; un pă- 

rinte bătrân ne sluji de călăuză. Ne trebui mai 

mult de un ceas pînă să ajungem, poteca era, 

strîmtă, înainte şi în dreapta prăpăstii, în vale 

riul ce poartă numele mănăstirii, împotrivă stînci
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ripoase şi goale, şi în stinga peştera, în care in- 
trarăm “pe brâncă ca într'o vizuină, cu toate că 
înlăuntru e destul de largă. Fieşte care dintre 
noi ţinea câte o făclie aprinsă, şi înaintea tutulor 
mergea bâtrânul pustnic ce ne eşise spre întîm- 
pinare. | 

După ce înaintarăm cât-va, el se opri, şi întin- 
dend mânile ne arătă, cu un fel de mândrie, în- 
tunecoasa şi umeda sa, locuinţă, şi mulţimea li- 
liecilor, înaripaţilor săi tovarăşi, cari speriaţi de 
lumină vijiaii în toate părţile pe la ochii noştri. 

Acest om, fără a fi mut, sa, supus de sine la 
o tăcere vecinică. Este câtă-va vreme de când 
nişte tilhari ai intrat la, dinsul, şi socotind că 
poate se află acum acolo averile mănăstirii, cu 
feluri de casne Pau silit să vorbească ; dar toate 
aii fost în zadar. In sfîrşit, perdând nădejdea de 
a află ceva, în necazul lor, Vaii aruncat în prăpa- 
stie. Dar saii minune, după cum spun părinţii, saii 
întîmplare, după cum ar dice un necredincios, el 
r&mase atîrnat de un copaciii. A doua di îl gă- 
Siră în acea posiţie, şi cu multă greutate îl tra-. 
seră în sus. 4 

In lăuntrul peşterii sunt două mici altare” în 
fața prăpastiei, al cărora pustnicul e singurul 
slujitor. Nu ştiii de ce, până să nu văd pe acel 
om al muntelui, îmi făceam o altă idee de un 
pustnic. Nu-mi aduc aminte bine, ca ce idee îmi 

-
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făceam ; destul numai că un pustnic mi se părea 
o ființă care nu seamănă întru nimic cu cei-lalţi 
muritori, un ce nematerial, care se perde din 
naintea ochilor, saii un fel de sălbatec, ce ese 
din despicătura unei stîncă şi se perde într'alta, 
călare pe un urs îmblândit; de dinsul. 

Imi închipuiam că trebue să-l prindem cu vi- 
nătoarea; dar când îl vădui că-şi pleacă capul si 
salutează, când îl pipăii şi înţelesei că este de 
carne şi de oase, era aproape să strig: nu, acesta 
nu este pustnicul ! întocmai ca, acea damă de pro- 
vincie, care mergând la Paris să vadă pe d-nu 
Balzac, pe care, după romanţurile lui şi-l închi- 
puia un june galben ca lămiia, şi elegant ca cri- 

nul, subţire să-l tragi pîn' inel şi slab să cadă, 

de o sufare, un ce delicat, care nici mănâncă 
nică bea; -- apoi, vădând în locul acestui ideal un 

om gras şi gros, rumen şi rotund, care gustă di- 
mineața nu ştiii câte biftecuri, a dis în uimirea 

sa: „Nu, acesta nu poate să fie Balzac.“ 

”  Coborindu-ne dela peşteră, însoţiţi de huetul 
Bistriţei ce curgea în vale, luarăm o potecă ce du-- 

“ce la Arnota, mică biserică spre miază-noapte, 
aşezată la o înălţime de două ori mai sus de- 

cât peştera. Deşi Aimnota se vede din curtea 
mănăstirii, dar îndată ce începi a sui, desimea 

pădurei şi înălțimea vechilor stejari îţi astupă 
vederea. “Nimie nu-ţi spune că te-ai apropriat 

4 
4
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decât lătratul cânilor ce te presimt şi vestese 
părinţilor că le vine o visită. 

Ne mirarăm de iuţeala cu care suia călugărul 
nostru, căruia mulţimea anilor trebuia să-i fi slă- 
bit puterile, dar care nu se arătă nici de cum 
obosit, în vreme ce noi avurăm trebuinţă să ne 
odihnim în multe renduri ; iată ce e deprinderea. 
„Pe muchea dealului, afară, de zidurile Arnotei, 
este un foişor de lemn, păreţii căruia, sunt aco- 
periți: cu numele fiă-căruia visitator credincios, 
care a avut răbdare să se sue acolo. Intre alte 
nume citirăm pe al unei dame cunoscute şi un 
fel de aforisim seris de aceeaşi mână împotriva 
bătrânelor cochete, cari se joacă cu liniştea familii- 
lor şi-şi fac o proprietate din bărbaţii altora; 
lucru cene făcă să credem că domnia-ei se află atunci 
în minute de jalusie şi că avea să se plângă de 
vre-o necredință casnică. 

Din acel foişor vederea se întinde în depărtare 
peste munţi şi câmpii, până aproape de Rîmnic. 
In dreapta mai jos este peştera, pustnicului, şi 
în vale Bistriţa. Mare trebue să fi fost anevoinţa, 
cu care se făceaii aceste zidiri la ast-fel de înăl- 
țimi; dar se vede că greutatea hiruită era unul 
din meritele religioase ale vremilor de atunci. 
Apoi aceste mănăstiri pe înălţimea munţilor erai 
ca nişte cetăți, cari slujeait de asil libertăţei Ia 
împrejurări : grele.
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“Trei călugări alcătuesc toată populaţia Arnotei. 

Această biserică are un venit de 100,000 lei 

şi cu toate, acestea nu ştiu din a cui pricină, 

călugării sunt siliţi să cerşetorească prin sate 

pentru ţinerea, vieţei lor şi a candelei care arde 
neîncetat la mormintal Domnului Matsiii Basarab, 

mormiînt frumos, care despăgubeşte cu mulţumire 

pe călător de osteneala ce-şi dă ca să-l visiteze. 
Acest monument este de marmură albă, redi- 

cat de pămînt ca de patru palme şi lung ca de 

patru picioare. Pe dînsul sunt săpate în relief armura 

Prințului şi a ţărei, tunuri și steaguri. 

Am zăbovit mai multe ceasuri în lăuntrul bi- 

sericei, şedând pe peatra mormiîntului şi vorbind 

de virtuțile unui Prinţ cu inima nobilă, care 

ştiind a birui, a preferat tot-deauna bunurile 

păcii; care destoinic a dobândi numele de con- 

cherant, a ales pe acela de legiuitor şi civilisator 

al naţiei sale. Generos către vrăjmaşii săi şi drept 

către toţi, poate să dică cineva că el n'a făcut 

altă greşală, decât aceea de a trăi prea mult. 

Bătrâneţele lui lat făcut să cadă. subt înfluinţa 

unor ministri necinstiţi şi nevrednici, cari i-ai 

amărit cele din urmă dile ale, vieţei. 

Bătrânul Prinţ este zugrăvit în biserică în 

fața mormîntului; el poartă anteriii cu flori, ma- 

lotea, îmblănită cu rîs, şi coroană. Statura, lui este 

înaltă, părul alb şi chipul bărbătesc.
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Dupe ce vădurăm cu de amăruntul tot ce Arnota 
avea de vădut, ne întoarserăm la mănăstire, unde 
sosiră în lipsa, noastră şi alţi visitatori. O copiliță 
ca de trei ani veselă şi frumoasă, se juca pe iarbă. 
Intrebând de numele călătorilor, aflarăm că este 
un boer craiovean cu familia, sa. 

Inaintea bogatului coșciug în care odihnesc 
moaştele S-tului Grigorie Decapolitul, vădui o femee 
îngenuchiată, care păreă a se rugă cu ferbinţeală ; 
lângă, dînsa eră altă tînără, ce se părea că n'are 
să supere pe Sfînt cu nici o rugăciune. Când femea 
cea dintâi îşi întoarse capul, vădui nişte trăsuri cari 
îmi aduceaii aminte o persoană ce am cunoscut 
altă dată. Dar vechea mea, cunoştinţă avea un chip 
însuflețit de colorile dimineţei, ochi plini de foc 
şi de vioiciune şi un ce zîmbitor în toate mis 
cările ; aceasta din potrivă avea suferinţa şi găl- 
beneala. pe chip, ochii Stinşi şi fără espresie şi 
un ce dureros în toată fiinţa. Ea, se uită la noi, 
apoi şopti un ce tovarăşei sale ; apoi, după ce 
eşirăm din biserică, îmi dete cunoştinţă. — „Sunt 
sigură, dise, că nu mă mai cunoşti ; dar nu pocii 
să mă mir, căci ştii bine cât m'am schimbat,“ 

Se poate înţelege uimirea, mea, când mă încre: 
dinţai că este aceeaşi persoană, pe care cu trei 
ani mai înainte o văgusem tînără şi frumoasă. 
Imi adusei aminte de cuvintele proorocului : „O
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„suflare trecu şi floarea cădu, şi pămîntul ce o 
„purtă nu o va mai cunoaşte.“ Trei ani ai fost 
destul ca să pue o deosebire grozavă între fata. 

de atunci şi între femeea de acum. 
Dar multe sunt durerile omului, şi adâncă şi 

amare suferinţele inimei. Schimbarea adusă de 
vreme este o lege a naturei, ce-şi urmează cur- 

sul fâră, să aibă în sine nimic sfirşitor, căcă îşi 

găseşte un fel de mângăiere în soarta obştească, 
dar acea, pricinuită de suferinţele morale e tristă 
ca moartea şi apasă sufletul cu un sentiment 

dureros. 
Când te preumbli seara, pe o livede veştedă, şi: 

vedi copacii descărcaţi de podoaba lor, şi frun- 

zele galbene risipite de vinturi în adîncimea 

văilor, vederea această deşteaptă în suflet idei 

melancolice, fără amărăciune, o reveriă nedeslu- 

şită, şi te gândeşti, poate, la iarna, vieţei. Dar 

când primăvara o vijelie ne-aşteptată ruinează 

parterul, şi zambilele veştejite acoper pămîntul, * 

de ai avut vre un frate, pre care Lai perdut încă 

în leagăn, vre un frate, saii un prieten, sau ori 

ce ființă iubită, care te-a lăsat fără vreme, gă- 

seşti o asemânare tristă între viaţa lor cua 

acelor plante, şi dici că aşă piere, aşă se trece 

tot ce e bun şi frumos în lumea aceasta. ! 

In puţina vreme cât mai zăbovirăm la Bistriţa, 

călugării ne spuseră multe despre ticăloşia lor și
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obiceiurile anstocratice ale părintelui Egumen. 
Norocire că noi venirăm în trăsură cu 4 cai, 
un surugiii care strigă de-ţi luă auqul, şi cu 2 
dorobanţi ce-i. eram datori pretineştei îngrijiri a 
cârmuitorului acelui judeţ; alt-fel am fi fost în 
primejdie să niânem afară din mănăstire, după 
cum se urmează cu alţi păcătoşi, cari vin pe jos 
şi fără suită, 

Dupe un adevăr trivial, înaintea lui Dumnedeii 
suntem toţi -de o potrivă, şi în locaşul lui nu 
este mic saii mare; dar unii din următorii Apo: 
stolilor, uitând adevărul acesta, Şi cercetând cu 
“scumpătate distincţiile societăţii, te primese bine, 
dacă, vei fi boer, şi încă boer mare ; mai puţin 
bine, dacă, vei fi neguţător ; iar de veri fi ţăran, te 
poftesc afară, | . 

Apoi se plâng că stăpânirea îi nedreptăţeşte, 
luând o parte din veniturile mănăstirești pentru 
trebuinţile Statului. Stăpânirea le-a lăsat îndestul 
ca să trăească după cuviință, şi încă să facă și 
ceva. bunătăţi. Să ne arate dar bunătăţile cari 
le fac, sai cari le-ai făcut, chiar până să nu li 
ia, aceste venituri ; să ne arate fetele sărace pe cari 
le-aii ajutat ; copiii săracă pe cari t-ati pus în şcoale; 
spitalele pe cari le-ati întemeiat ; să ni le arate 
acestea, şi atunci vom. dice că trebue nu numai 
să li se lase veniturile, dar încă să li se mai 
adaoge. Cei dintâi călugări, cărora li s'a înere-



    

A 

dinţat direcţia mănăstirilor, s'aii arătat vrednici 

de sarcina lor şi ai împlinit în cuget curat do- 

rinţa. fundatorilor ; dar alţii mai târdiu, molip- 

sindu-se de patimile şi vanităţile cari muncesc 
societatea, ai vrut să adune comori şi să înnoate 

în aur. Dumnedeescul fii al Mariei eră sărac şi 

smerit, iar oamenii cari ai făcut jurămînt de 
sărăcie şi de smerenie, sait întrecut la bogății 

şi ai preumblat trufia lor în mijlocul obştei. 
Ştii că sunt la aceasta, escepţii vrednice de cinste; 

dar aş dori să fie încă mai multe, pentru in- 

teresul unei credinţe care slăbeşte din di în di, 

cae nu sa întins atât decât prin morala sa 

cea, desăvârşită, prin abnegaţie şi iubire de ome- 

nire şi al căreia, întemegtor dicea. ucenicilor săi: 

„Cel dintai dintre voi să fie cel din urmă.“ 

-. Polovraciă. 

Cu toate că mănăstirea Polovracilor nu este 

din cele însemnate ale micei Valachii, dar positia 

ei şi frumoasa peşteră de stalactiţi ce se află, 

acolo o fac vrednică de băgare de seamă. Ea 

este aşezată pe o întinsă câmpie, între 2 stânci, 

cari încep două şiruri de munţă şi ale cărora 

coaste cenuşii şi volcanice se văd de departe; 

între ele în. vale curge rîul Olteţul, care printr'un
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fel de urlet sălbatec, dovedeşte rudenia, ce are cu 

Oltul. Biserica, este pe malul din dreapta, are 

curță de zid şi vre-o 5—6 chilii, cari slujesc de 
locuinţă, unui gros arendaş. Nici un călugăr nu 

se află acolo, afară de preotul orenduit pentru 

slujba. bisericei. 
Această mică mănăstire sa fundat pe la anul 

1640 de jupan Danciu Părăeanu şi Stan Marele 

Postelnic. 
Aceşti boeri erai din num&rul acelor ce se îi- 

dicară asupra lui Leon I sub comanda Agăi 

Mateiii Basarab. Norociţi în bătălia dela satul 

Ungurenii, ei se biruiră la Persiceni, şi îşi găsiră 

scăparea în mănăstirea 'Tismanei, de unde fugiră 

în Transilvania. Apoi, pe la anul 1633, se întoai- 

seră cu şeful lor, care era chemat de dorinţa ob- 

ştească, şi cinstiţi de dinsul cu posturi mari, 

luară o mare parte la biruinţa lui Radu-XI şi 

asupra lui Vasilie Arnăutul, Domnul Moldaviei. 

Puţină vreme ne trebui ca să ne îndestulăm 

de vederea bisericei ; lucrul cel mai însemnat ce 

găsirăm într'insa fu un mormiînt, pe peatra 

căruia, este săpată o girlandă, în ea.o mână care 
ține o sabie şi de desubi cuvintele: „Andre 

Scorei“. 

După cercetările ce făcurăm în vechile hârtii 

ale mănăstiri, aflarăm că acest Scorei trăia pe 
la anul 1690; că era fii al unui cioban şi în



  
  

copilăria sa păzea oile părinteşti, în poalele mun- 

telui Vâlcan, unde se află şi astădi stâna fami- 

liei sale, ocupată de ciobani din acelaşi neam. 

La anul 1687, când Şerban [Il se gătea, prin 
alianta sa, cu Ioan şi Petiu, Tari ai Rusiei, a scu- 

tură jugul 'Purcilor, şi adună pe taină oştirea în 

munţii de peste Olt,—tinărul Scorei intră ca, vo- 

luntar în slujba lui Şerban şi ajunse prin destoi- 

nicia sa la rangul de căpitan. Despre aceasta pu- 

tem fi înşine chezaşi, căci am petrecut o noapte 

în stâna familiei lui Scorei şi am băut acolo 

cel mai dulce lapte. 

Cea, dintâi grije, după sosirea noastră acolo, 

ne fu să visităm peştera de stalactiţă, ce este 

întuna din stâncile de cari am vorbit. Eşind 

din curtea bisericii pe o portiţă spre miază- 

noapte, apucarăm pe malul Oltețului pe sub 

stânca din dreapta. Acum trebui, dupe o espresie 

țărănească, să ne luăm inima în dinţi, căci po- 

teca era ripoasă şi aşternută cu pietriş, care la 

cea mai mică mişcare se pornea în prăpastie. 

Adi un pas greşit sfirşeşte o viaţă. Ne ţineam 

dar cu multă greutate de colturile petrelor și 

chemam în ăjutor pe sfinţii călătorilor. In sfirşit 

sosirăm la intrarea peşterii; acolo aprinserăm 

facliile şi intrarăm. 

La, cele dintâi pasuri noi ne oprirăm. Ni se păriu 

că ne aflam într'una din acele cetăți încântate, cele-a 

28 
37:338.
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inventat imaginaţia zîmbitoare a poeţilor Arabi. Ne 

vedurăm ocoliţi de o mulţime de figuri de petre, 

cari la lumina, făcliilor luaii o formă de figuri ome- 

neşti. Ică se vedea un grup de copii, ce părea a se 
îndeletnici la lucrările vârstei lor ; mai încolo alte 

fiinţe, cari se împărtăşiaii de om şi de feare, Fauni 

sai Silvani, cari se ascund dupe o coloană pira- 

midală. Inaintezi, şi aceleaşi figuri par'că ai tre: 

cut înainte ca să te aştepte; unele îţi rid, al- 

tele cu un aer misterios îţi fac semn de tăcere. 

Într'un colţ la întunerec se v&a două chipuri sălba- 

tice ca doi tâlhari, cari, cu armele sata, aştept pe 

trecător. Impotrivă, contrastând cu această scenă, 

o despărţire formează un alcov ; o femee se arată 

în fund şi priveşte prin dantelele unei perdeli ce 

se coboară din bolta stâncei, în îndoituri graţioase: 
la un loc bolta se pleacă, în cât abia te strecori 

de cealaltă parte; apoi iar se ridică, apoi se 

întinde şi se lărgeşte, formând o a doua peşteră, 

şi desfăşurând o nouă privelişte. 
Aci nu simţi nici umedeala acea. pătrungătoare. 

nică aerul grei, care te apasă în peştera pustni- 

cului; o răcoare dulce te însoţeşte, pieptul re 

suflă mulţumit; o uimire plăcută rătăceşte ve- 
derea. Varietatea boltelor gotice, albeaţa şi luciul 

parchetului, nenumăratele statue cari te înconjor: 

grozave sai blânde, posomorite saii zâmbitoare, 

după cum le priveşti de aproape sait de departe. 

-
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la lumină sai întuneric, —toate îţi cuprind cu pu- 

tere simţirile, şi omul cel mai fără ilusii se 

crede transportat într”o altă lume. 
Ca să lăsăm un suvenir de visita noastră, ne 

scriserăm numele pe o coloană, care lucea de mii 

de steluțe, ca acelea ce licuresc dimineaţa pe 

un mal de zăpadă. Dar picătura muntelui, adăo- 

gând peatră peste peatră, de va şterge cu încetul 

acele nume, saii de vor mai rămâne câte-va 

litere până când un alt călător va trece pe acolo, 

ele vor fi pentru dinsul, ca acele simboluri ne- 

desluşite înscrise pe monumentele unui norod 

necunoscut ce nu mai trăeşte. 

Tismana. 

lată cea mai veche şi mai măreaţă din toate 

mănăstirile de peste Olt. Incepută de Radu II 

Basarab, la, 1366, ea se săvirşi de fiul s&u Dan, 

şi mult mai tardii se prefăcă de Neagoe Basarab, 

în semn de recunoştinţă că şi-a găsit acolo scă- 

parea, când se află gonitde Radu cel mare, pen- 

tru găzduirea ce dedea S-tului Nifon. Dar prie- 

tenul unui sfint, religiosul şi plândul Neagoe, 

navea, trebuinţă, de această nenorocire ca să în- 

noească biserica. Ori cum va fi, ela stat unul din 

prinții cei mai buni; dar virtuțile lui ai petit
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cu dinsul şi mai adus nici un bine statornic la 

naţia în care aii strălucit. Atât este de adevărat 
că, calitățile personale nu pot aduce nici un folos 

temeinic, când toate lucrările se întemeează pe vo. 

inţă iar nu pe legi. „Când Marcu Auselie muri, 

„Zice Chateaubriant, Romanii se readânciră în relele 

„năravuri cu o ast-fel de înfocare, în cât i-ar fi 

„luat cineva de oameni, cari şi-aii dobândit de 

„curînd libertatea ; ei însă nu scăpară decât de 
„Virtuţile celor din urmă stăpânitori.“ 

Ca să zidească Tismana, Radu II avi tre- 
buință să reteze o parte din munte. Așezată la. 
o înălţime ca de 100 picioare; apărată în față 
de o măreaţă stîncă, ce se pleacă de-asupră-i, oco- 
lită de zidiri vechi cari se întind pe marginea 
prăpastiei, şi încoronată de turnuri, — această 
zidire privită din vale, seamănă unul din acele pa- 
laturi din veacul de mijloc, una, din acele cetâti 
feudale, din cari baronii şi cavalerii înfruntaii pu 
terea absolută, absoluţi ej înşişi în proprietățile 
lor, 

In stânca de care pomenirăm şi care se înal- 
tă îngrozitoare la spatele zidurilor, este o mân- 
cătură adâncă, un fel de peşteră, din care ese un 
isvor, ce trece pe sub pămînt, prin curtea mă- 
năstirei, se aruncă, din înălţime ca un torent, şi, 
împreunându-se cu rîul Tismanei, ce curge in vale, 
formează împreună o gânrliță, ce şerpueşte între 
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două şiruri de munţi şi se perde în depărtare. 

Tot în aceeaşi stîncă, de-asupra peşterei la o înăl- 

time ca de 30 picioare, este o vizuină adâncă, 

chilie nemuritoare a Sfintului Nicodim, care se 

află Egumen al 'Tismanei. Călugării şi locuitorii de 

prin prejur vorbesc multe despre minunile acelui 

sfint; şi negreşit trebue să fi făcut, de vreme ce 

putea să locuească aşă de sus, pe un perete de 

peatră, fără să aibă aripi. 

Un sinbur călugăr, un tinăr frate, sa deprins 

si se sue acolo. lam vădut înşine agăţân- 

du-se de petre cu unghiile ca o pisică s&lbatică, 

întrână în chilie şi scoțând cenuşe din vatra sfin- 

tului. Cei-lalţi călugări, mai înţelepţă şi mai pu- 

țin iubitori da gloria cerească, se mărginesc a 

cinsti pe sfintul în biserică, unde îşi are coşciu- 

aul; căci trupul s'a tăcut nevădut într”o noapte, 

dupe ce o vedenie amenințătoare a îndatorat pe 

Eguimen să taie degetul sfintului, ca să remâie 

drept suvenir bisericei. 

AG se păstrează asemenea crucea de fier a 

sfintului, haina cu care a trecut prin foc, şi un 

patrahir de o stofă bogată, ce se dice a fi dăruit 

de Mateiaş Corvin, Regele Ungariei. 

În această mănăstire se adunai la 15820 vitejii 

panduri ai Mehedinţului sub steagul lui Tudor 

Vladimirescul, om mărginit şi crud, dar a căruia 

întreprindere înaintă cu un pas libertatea po-
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litică, după cum se urmează pretutindenea, unde 

oamenii sunt siliţi a intră vramelniceşte în inde- 

pendenţa naturală ; supuindu-se pe urmă la legi, 

ei păstrează, tot-deauna pomenirea slobozeniei lor. 

In vreme când ne îndeletniceam a visită bi- 

serica şi priveam toate amăruntele cu acel in- 

teres ce-l deşteaptă un monument istorie, de care 

multă vreme ai audit vorbind, vădurăm viind 

către noi un bătrân, de talie scurt, cu ochii cu- 
fundaţi în cap, dar vii şi vorbitori. El ne spuse 

că este fiii al împăratului A mericei ; ne arătă câte- 
va, decoraţii de hârtie şi ne întrebă ce face îm- 

păratul Nicolae, de a respuns la scrisorile ce i 

vaii adresat de dinsul şi de are de gând să de- 

clare răsboii. Ii respunserăm că toate merg bine, 

şi împăratul se închină cu plecăciune, şi-l ruga- 

răm să ne spue de când este fiii de împărat.— 

„Din vremea lui Capudistria, ne răspunse; la 

moartea. lui m& aflam în biserică, şi toată Grecia 

sa sculat să mă pue pe tron, dar n'am primit.“ 
Acest nebun este unul din cei mai fericiţi ce 

am vădut vre-o dată: el ţine o corespondenţă 

ideală cu toți suveranii Europei, cari ai să por- 

nească curând un r&sboiii obştesc pentru drep- 
turile lui. 

Indemnati de bunii părinţi, noi plecarăm să 

visităm un metoch al mănăstirei zidit pe munte 

spre mează-noapte, la o înălțime deosebită. EL
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este făcut de S-tul Nicodim, şi este atât de mic, în- 
cât abia, cinci saii şease oameni pot încăpea în- 

irînsul. Părinţii de acolo ne spuseră, că în 

susul acestei zidiri, la o depărtare ca de trei ore, 

pe creştetul cei mai înalt, al muntelui, este o 

altă biserică făcută de acelaşi sfint, care slujea, în 

aceeaşi di la câteşi trele biserici; întreprindere 
cam anevoe, şi pot dice peste putinţă, pentru un 
om care nu ar fi sfint. Cu toată rivna ceaveam 
a nu trece nimic cu vederea, dar astă dată vre- 

mea sau maj bine curajul ne lipsi, şi ne întoar- 
serăm iarăşi la mănăstire, unde ne odihnirăm puţin - 

în foişorul ce dă asupra prăpastiei în faţa dru- 

mului. 
Seara, începuse a da obiectelor o coloare 

fantastică, dar în faţa noastră, spre răsărit, o 

lumină roşietică, vestea apropierea lunei; peste 

puţin o v&durăm licurind ca o stea depărtată, ca 

0 făclie care se aprinse în deasa întunecime a 

copacilor ce acoper muntele. Apoi, un glob ru- 

vinos se vădu legănându-se printre frunzele des- 

făcute de vînt; şi înălțându-se puţin, aruncă o 

rază, piezişe pe r&măşitele unei zidiri ce se vede 

pe coastă; apoi de odată, arătându-se de-asupra 

stejarilor celor mai înalță, ca pe un pedestal de 

verdeață , lumină peştera sfintului, turnurile 
mănăstirei, potecile tainice şi? stâncile din faţă; 

în vreme ce o parte a pădurei, rămasă în umbră,



440 

facea să se audă un vuet fioros, asemenea cu 
sbieretul depărtat al fearelor sălbatice. 
Am vădut de multe ori r&sărind şi apuind 

luna, dar nici-odată acea. privelişte nu mi-a fă- 
cut atâta împresie. Tăcerea acestei cetăți, unde 
r&sună odată zgomotul armelor, întinderea pus- 
tiului, singurateca lună ce se înălţă melancolică 
pe câmpiile cerului, mi se parea a înnotă în at- 
mosferă, ca un fanal aruncat pe nemărginirea 
cceanului; toate umpleait inima, de melancolie ŞI 
deşteptaii idea unei vieţi petrecute în singurătate 
în sînul naturei. 

Pe la miezul nopţii plecarăm dela Tismana, 
fără a ne luă dioa bună dela părinţi, cari gustă 
în ceasul acela dulceţile somnului, şi îndreptarăm 
calea noastră spre turnul lui Sever. 

  

    
o
 
_



“EDIŢIUNILE LUI ALEXANDRESCU 

In viaţă fiind, Gr. "Alexandrescu şi-a publicat 

scrierile—pe cât ne este cunoscut —în următoa- 

rele cinci ediţiuni, la 1832, 1838, 1842, 1847 şi 1863. 

1832, — Eliezer şi Neftali. Poemă tradusă din 
Florian de Gr. Alecsandrescu. Bucu- 

reşti 1832. In Tipografia lui Eliad. 
Vol. în 80, de 120 pagine. 
Paginele 87—120 cuprind : Poeză ale D. 

Gri: Alecsandrescu, : 

„Hlegii: 1 Miezul nopţi. 

IL  Prieteşugul. 
II Adio. 

IV Întristarea. 
V Întoarcerea. 

„Adio lui lord Biron la soţia sa. Tra- 

ducţie.
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„Întristare. 'Praducţie din Delamartin. (sic). 

„Fluturele. Traducţie din Delamartin. (sic). 

„Fabule: I Vulpoiul Predicator. 

II Privigătoarea şi Păunul. 

IL Măgarul răsfâţat. 

IV Papagalul şi cele-lalte pa- 

sări, 

V. Catârul ce îşi laudă nobi- 
litatea. 

1558. — Poezii ale D. Gr. Alecsandrescul. Bucu- 
reşti. Tipărite la Zaharia Karkaleki, 
1838. ” 

Volum în 80, de 55 pagine. 
Hlegii şi fabule : Meditaţia. — Elisa. — Inima 

mea e iristă.— Peştera, — Barca, —Can- 
dela. — Epistolă D. Marelui Logofăt 1. 
Văcărescul, — Fericirea, — Câinele sol- 
datului. — Epistolă familieră Domnu- 
lui Polkovnic I. Câmpineanul. — Rugă- 
ciunea. 

Fabule : Lebăda şi pui corbului 
Privigătoarea în colivie. 

Ursul şi Lupul. 
Boul şi viţelul. 

Cânele isgonit. 

Şoarecele şi pisica. | 
Privigătoarea şi măgaru.
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1842. — Poezăă a lui Gr. Alecsandrescu. Ediţie com- 

pletă. Iaşii. La Kantora Foaei Săteşti. 

1842. 

Vol. în 160, pag. XIV şi 228, urmate 

de 4 pag. cu „Scara“. 
In fruntea, volumului se află următoarea: 

Prefaca 

„Precuvintarea în - fruntea unei cărţi este câte odată 

foarte trebuincioasă ; întâi, pentru că adaogă la numârul 

foilor (lucru nu putin folositor pentru mulţemirea ochi- 

lor şi pentru speculație), iar al. dcilea pentru că autorul 

are aci câmp deschis să vorbească cât va pofti de me- 

ritul să şi de nedestoinicia vrăjmaşilor sei. Ori cum va 

A, imi venise dorinţa să fac şi eii o precuvîntare : vrând 

să dai cetitorilor o înaltă idee de învăţătura mea, hotă- 

risem să înşir ca întrun pomelnic numele tuturor auto. 

rilor morţi sai vii, creştini sau păgâni, pe cari i-am ce-: 

tit sati voii să-i cetesc, să pui câte-va epigrafe latinești, 

câţi-va termeni de chimie, şi cu ăst chip să spariu pe 

cel cari ar îndrăsni să mă judece. Dar o idee repide m& 

fâcă să-mi schimb hotărîrea : mă gândii că o asemenea 

colecţie nu pâte sluji decât să dovedească bogăţia ne- 

ştiinţii mele; că aş vorbi în zadar de regulile lui Aristot; 

când nu le păzesc, când el a scris bine, şi eii cum vedeţi. 

Aşsă, înfățişez fără formalităţi un amestec de possii; o 

parte din ele at tost încă odată tipărite şi criticate : cu 

a doua ediţie aştept o a doua critică. 

„In zădar strigă unii că critica e primejdioasă, că 

omoară talentele: dumne-ei nu face atâta răi cât vor să 

arâte, şi nu văd ce nenorocire ar fi de ar putea să su- 

gume câte-va din acele duhuri lunatice, cari, plângen-
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“du-se de puţina înţelegere â veacului lor, se închid în 

viitorie ca într'o cetățue nepătrunsă şi aşteaptă acolo 

slava, care îi priveşte cu milă şi ride de dânşii. 

„Dar critica trebue să fie iertată încă nu numai unora, 

ci de obşte: nu aceea care defaimă pe om, dar aceea 

“care arată greşalele scrierii. O asemenea critică poate 

să îndrepteze pe mulţi, poate să formeze gusiul. Geniul 

e ca toate puterile lumeşti. cari adorm înt'o oarbă în- 

credinţare, când nimeni nu le arată adevărul. Să nu cre- 

dem însă că meritul unui autor se poate cercetă şi ho- 

tări numai de acei de o meserie cu dânsul: adese-ori 

pana lor este povăţuită de patimă, şi interesul ce ai a 
înşelă îi face nedrepţi. E destul să aibă cine-va un duh 
firesc ceva cultivat şi nişte organe simţitoare, ca să pre- 
țuiască talentul. Meritul unui poet stă în plăcuta înti- 
părive ce ne lasă cstirea poesiilor sale, şi cetitorul, chiar 
de nu va şti regulele, tot poate spune de a simţit mul: 
țemire sat neplăcere, dacă versurile sunt melodioase 
sai aspre, desluşite sat încureate, felurite sati monotone. 
Autorul a împlinit toate condiţiile, de va isbută să-mi 
mulţemească duhul, inima şi urechea, potrivit cu felul 
la care se apleacă. 

_ „Bă nici-odată n'am criticat pe nimeni, pentru că mi-a 
plăcut să fii în pace cu toată lumea şi pentru că prea 
putini oameni suferă cu mulțămire să le arăţi greşalele ; 
iar de n'am r&spuns la personalitaţile adresate asupră-mi, 
meritul acesta nu e al mei, ci al censurei de bine voi: 
toare, care nu m'a îngăduit; alt-fei, poate că n "aş îi avut 
filosofia a le privi cu despreţuirea ce meritau, a lăsă în 
pedeapsa cugetului lor pe acei oameni, cari nu se ruşi- 
nează de nimic, cari şi-ait minţit lor şi obştei, cari mi-ai 
făcut tot r&ul ce le-a fost prin putinţă şi au dat scrie- 
rilor mele un duh vinovat ce nu Pai avut. Rousseau 
dice că nu trebue să omorim un om, ca să-i dovedim
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prin aceasta că mwăre dreptate Ja râul ce vorbeşte de 

noi; dar povaţa e lesne şi fapta anevoe; eii aş urma:o 

bucures cu acei cari ar critică poesiile mele; căci fără să 

fii ca acei ipocriţi, cari se dic ei înşişi cel mai păcătoşi 

înaintea lui Dumnedeii, ca să se mire lumea de modestia 

lor, tot cunosc ce-mi lipseşte, deşi nu pociii face mai 

bine. 

„Dar văq că fară să voii eră aproape să vb dai o 

precuvîntare după toate formele: norocire pentru cstitori, 

că am prins de veste la vreme, alt-fel le-as fi făcut apo- 

logia fieg-căreia bucăţi; i-aş fi plimbat pe aştemutul 

văilor şi pe vîrful munţilor; le-aş fi vorbit de s6re şi de 

lună, de zefir şi de flori; i-aş fi dus să facă cunoştinţă 

cu dobitoacele mele, ca să vagă cât sunt de nevinovate 

şi i-aş fi lăsat să scape din xizunii cu ori-ce mijloc vor 

şti. Acum însă îi eat; dar sfirşind, mulţemesc prieteni- 

Jor mei, cari, orbiţi negreşit de pricteşug, îmi fac o vină, 

că scrii aşă de puţin. Ei ar avea cuvint să m& întrebe 

cum lucrez şi atât, după toate nemulţumirile ce am su- 

ferit din pricina aplecării mele. Cât pentru duhurile sa- 

tirice şi pentru toţi acei cari judecă cu asprime și privesc 

greşalele noastre uu telescopul, de îmi vor gice că şi 

cât am scris este prea mult, le voiă re&spunde că, chiar 

de aş fi vrut săi mulţemesc şi să nu seriă nimică, 

aceasta mi-ar îi fost peste putinţă; că am avut datorie 

să fac aceea ce am putut, să puii şi esti o peatză cât de: 

mică la zidirea obştească, și în sfîrşit că poate pilda 

mea nu va fi de tot nefolositoare pentru alti tineri mai 

cu talent decât mine, cari îşi țin scrierile: lor ascunse 

ea niste crime de star şi socotesc viaţa petrecută în 

moliciune ca cea mai bună vecomamdație pentru ei în 

diua de astădi“.
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1847. — Suvenire chi impresii, epistole chi fabule de 

Grigorie Alesandrescul. Bucuiesci. Tipo- 
grafia lui K. A. Rosetti şi Vinterhalder. 
1847. 

Vol. în 8%; pag. 978; înainte 3foi cu ti- 

tlul şi „Citeva cuvinte in locu de pre- 

fata“ ; la, sfirşit o foaie cu „Tabla“. 

„Citeva cuvinte in locu de prefata“ sa 

„reprodus şi la ediţia din 1863. — A se 

vedea, în acest volum la pag. 31 —84. 

1863. — Meditaţii, elegii, epistole, satire şi fabule 

de Grigorie Mihail Alexandrescu. Bucu- 

vesci. 'T'ypografia, naţională a lui Stefan 

Rassidescu. Callea Nemţescă, Otelul 
Gherman Nr. 27. 18683. 

Vol. în 8, de 5 foi nepag,, LX şi 414 

pagine. | 

1894.— Ediţiunea de faţă, pe care o presentăm 

publicului acuma, 30 ani după cea din 
urmă făcută de autor, este întocmită 

după toate ediţiunile anterioare, luând 

însă de basă pe cea din urmă aauio- 

rului, dela, 1863. 

La fie-care scriere s'au însemnat ediţiile 

în cari ea a fost publicată de autor; 

aşă că se poate uşor restabili rândul 

cronologic al apariţiunii lor. Din scă- 
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pare de vedere, această însemnare nu 
s'a pus la întâiele trei poesii din pre- 

sentul volum ; ceea ce se rectifică aici : 

„Anul 1840“ (pag. 87—-40) a apărut 

în Ed. 1842, 1847, 1863; „Trecutul la 

monastirea Dealului“ (pag. 41—44) a 

apărut in Ed. 1847, 1863; „Umbra ui 

Mircea la Cozia“ (pag 45—48) a apă- 

vrut în £d. 1847, 1865. 

Sai tipărit în ediţia de faţă poesiile In- 

“tristarea (pag. 106—108), Prieteşugul 

(pag. 112—-115), Intoarcerea (pag. 123), 

pre cari autorul le-a publicat numai 

în ediţiile dela 1832 şi 1842, dar le-a 

suprimat în cele dela 1847 şi 1863. 

Prei poesii necuprinse în ediţiunile pre- 

cedente sai tipărit aici după manus- 

criptul original al poetului, dăruit Aca- 

demiei Române de Ion Ghica, prin a că- 

rui stăruitoare pietate amicală s'a făcut 

şi ediţiunea de faţă. Aceste trei poesii 

sunt : „Noaptea sfântului botez“ (pag. 

152), „Inălţimei Sale Prințului stăpâni 

tor al Moldovei Mihail Sturzea, pentru 

anul 1832* (pag. 167) şi „Majestății Sale 

Victor Emanuel Regele Italică (pag. 169).
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