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„Plus Pobstacle est puissant, plus on regoit de gloire; 
Et les difficultâs dont on est combattu, 
Sont les dames d'atour qui parent la vertu.“ 

Molitre. 

L 

Dâcă d'ale lumii bunuri sârtea-a vrut să me priveze, 

Și dâcă n'a vrut natura sufletul s&mi inzestreze 

Cu virtuți d'acele rare, ce aleşii numai a; 

Cel pucin acs virtute, primitivă şi modestă. 

Ce nu pâte să lipsâscă din truă ânimă onestă, 
Și pe care bunii nostri mai ades o possedai;



Ac6 gingaşă virtute de Spinosa desdemnuată, 

D&” de 'mtrâga omenire şi în toţi timpii onorată, 

Gratitudinea, in fine, pot şi ei să mă fălesc 

. 

Ca fost pussă de natură în a mea înimă duidsă. 

Nu cu mâna ei avară, ci cu mânai gener'6să. 

Cu-ac6 mână, ce înalță spre Cer lutul omenesc, 

Și ?n ființia mea ea încă are furcă de viâţă, 

De şi în ânimă 'm! domină a dorerii ndgră câţă, 

De și focu-ii daltă-dută suterințiele luă stins.... - 

N 

Gratitudinea der astă-gi este singura simţire, 

Ce mai pâte să descepte Musa meu din amorţire, 

Din funesta letargiă, ce.de mult o a coprins; 

Gratitudinea inspiră ânimei şi Lirei mele 
Aste strofe de urare, cu suspine printre ele, 

Ce, ca un modest omagiii, vă ofer de unul-noi, 

Gratitudinea celestă, ea "mi: mal dă și adi poterea 
Să culeg de sub zăpadă, bravând gerul şi «lorerea, 
Ghiocei acesti rustici, cară sunt singurul cadoă,



Singurul present. ce pote, fOră-a'şi ruina budgetul, 

Să ve dea. în acestă mare și-solemnă di, poetul, 

Ce unu uită bunătatea, ce avurăţi către el. 

II. 

A! dor ce-aşii pot6 eii Gre—6tă-uă gravă cestiune — 

Să urez fâră ilusii cu acâstă-ocasiune | 

Primului Ministru-al ţerei in îrun timp așa crudel? 

Cred că num necessitate să vă fac altă urare 

“Mai conformă cu a vâstră patriotică-aspirare, 

Decât să repet p'acea, ce ades aţi audit... 

Da, ca toți câţi ..dorese sincer " fericirea-acestei țere, 

Vă urez: să ve den Cerul sănătate şi potere, 

Ca să daţi patriei vostre tot ce i-ați făgăduit, 

Și să faceţi să triumfe veri-ce operă mărdţă, 

Ce-ar crea politicesce României uă vi6ţă, 

Care să resbune ?n line nedreptatea din present, 

Pentru ca s6 p6tă fii ţerelur daco romane, - 

Descendinţii de la Istru ui coloniei traiane 

S& devină primul popol, primul Stat in Orient...



PAPP 

Asta, pre tărâm politic, este singura urare, 
Ce vă fac şi vă voii face Cuă nemviusă insistare, | 

-Ca „Delenda est Carthago“ a ilustrului Romun.... 

IL 

Der, până la implinirea ăstui vis al mei de aur. 
Până se zdrobâscă țâra capetele de băluur, 

Ce-o ţin incă departată dal măririi ei liman, 

Ei vă mal urez din suflet să poteţi, intruă unire - 

Cu toţi bunii fil ai ţerei, ce doresc a ei mărire, 

Pre tărâmul economic mai cu semă so 'nălțaţi. 

Vă urez, specialmente, s& creaţi economia 

Publică-naţionale, ce lipsesce în Romănia, 

ȘI, prin bânci de credit bune, creditul săi animați; 

Să stărpiți dir sânul ţerei usura ucigătâre, 

Acest verme, care suge: sucul bietelor popâre, 
Și paralisâză totă desvoltarea intrun Stat; 

S8 creați așegăminte de acele ce desehiacă 
Spiritele și dai muncei și- comerciului visţă, 
Cum făcură ?m: Europa popolii ce-ati prosperat ;
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S& daţi sbor aoriculturei, dându'i banca ei rurale; 

Să daţi micelor industrii bânci de credit mutuale, 

S5 daţi. munţi de pietate la săraci in general; 

ȘI societâţi de cele  disse cooperative 
S& mdemnaţi să se formeze, spre-a da bracelor active 

Un vast câmp de-activitate şi un eftin capital. 

C'un cuvânt, să faceți. totul, tot, ce-uă sinceră unire 

Intre stâlpii națiunii şi spre-a ţerei fericire 

Pote face,— cum se cere de Lai țerei corifer,.— 

Și să dați voi Romăniei uă industriă română, 
Ca să n'o mai speculeze exploatatârea mână 

> 

A străinilor, ce astă-di absorb t6tă seva ei; 

Câci industria e astă-di principala avuţiă, 
Gloria c6 mai solidă şi poterea c6 mai viă 

Intr'un Stat; pvintr'6nsu astă-di națiunile prosper; 

Vai! şi plaga, plaga n6stră sociale c6 mai mare, 
Este lipsa ei din ţeră, ce ne ţine ?n tristă stare 

Și ne *mpinge pre priporul naţiunilor ce per.... 

>



W. 

Chiar din propria- vă sură a potut Saudă ț6ra,!) 

Că acâstă crudă lipsă este până astă-di fera, 
Ce rărunchii 6i sfeșiă şi o face-a lăncedi.... 

Spusu-i-a'ţi, ca nimeni altul, că virile elocințiă, 

Că, de nu-şi va căuta I6cul se 7abore și'n sciințiă, 

Plaga-"i va forma cangrenă şi cangrena-o va zdrobi... 

Da, acâsta este plaga, ce dâ junghiuri națiunii, . 

Plaga, ce paraliseză resolvarea cestiunii 

De regenerare-a erei intr'un mod măntuitor. 

Vă urez der”, şi cu mine tâtă ţ6ra vă ureză, 

Să 'ntreprindeți vindecarea astei plăgi, ce săngereză, 

Și veţi fi pururea mare, făcând mare pe popor: 

V. 

Nu ministrul ce 'ngenuchiă. ţeri străine este mare, 

Ci acel'ce ţerei s6le dâ lumint şi prosperare: 
Richelieu este un seniă, dâ” Colbert e un model. 

Unul e. ambiţiunea, cel-alt e patriotismul; 

Unuia poporul Franţei H-admira machiavelismul, 

Cel-alt e și va fi vecinie bine- cuvântat de el! 

  

1) In şedinţa: de la 14 Decembre 1876 a Adunării Naţionali. 

a



Alexandru mvinse lumea, şi adi patria sea geme 

In: selaviă şi 'ntuneric:: na lăssat de cât blăsteme 

Și ruine acest mare concherant in urma seu! 

Alexandrii ') Lumii Noue nu aă cucerit, in fine, 

De cât numai libertatea şi industria, ei bine! 

Lumea Nouă intre State strălucesce-adi ca -uă sts! 

e 

VI 

Belgia, ca teritorii și ca pupulaţiune, 

Nu e neci a duo-decea a Russiel fracțiune, 

Insă Belgia intrece in industriă pe Ruşi, 

Și Macea Belgianir ai atâta avuțiă, 

Încât pot să imprumute pe poterica Russiă: 

„Prin industriă pigmei pe giganți: 6i ai supuși... 

De ce nar fi Romănia Belgia din Oriinte, 

-Când natura i-a dat totul şi 7n mesură abundinte 

Spre-aii assecura ?ntre popoli acest loc invidiat? 

1) Washington, Franklin, Lincoln, și toţi cei-alți mari şi glorioși 
barbaţi at Americei, cari ai intemeiat libertatea acestui Stat şi ai 
contribuit la crearea și inflorirea industriei sâle, cea ce La făcut 
să fiă astă-di atât de potinte și atât de prosper in tte privinţiele. 

Dedei, prin antitesă, acestor străluciți şi eminenți barbaţi ai Ame- 
riceă, numirea de Alexandri ai Lumei Noue, dupe cum se mai nu- 
mesce America, spre distingere de lumea vechiă si vechiul conti-



Nu se cere pentru-a țerei răpede inaintare 

Către-aeâstă 'naltă ţintă decât numai uă scămbare 

De vederi şi de-acţiune in potericii din Stat... 

VII. 

Pâra, în cea ce privesce avuţia-i naturale, 

E ca Promethei în timpul când, printr 'un decret fatale, 

Un vultur cumplit ficaţii nencetat 6i devora; 

Uă săsstă-a lui Hercule pusse capăt la dorerea. 
> S 

Marelui martir, redându' libertatea şi poterea: 

Uă săgâtă der acea, 6tă ce-ar assecura 

Venitorul Romăniei! Și săgcta salvatore 
Sunt resursele din ţâră, astă-di neproducătâre, 

Pusse 'n stare a produce tut ce ?n Belgia produc...... 

Facă dâr& Provedinţia, vo urez sinceramente, 

Să fiți voi, Ion Brătianu, și toţi cer cu sentimente 
De Romăni cu dor de ţâră, toți câţi sortea ei condur, 

ment, pe care "1 formeză Europa, Asia şi Africa,— rog să unu se 
formaliseze nimeni de acestă explicaţiune, care nu privesce de loc 
pe cei ce cunosc geografia,— pentru-că numai nesce assemeni băr- 
baţi, numai bărbații aceia, cari daii popolilor lumini, libertate şi 
industriă, sunt, dupe mine, singurii și adeveraţii Gmeni mari in se- 
colul nostru, şi singurii, cari, foră a revolta consciinția umană, pot 
cu drept cuvent să se numâscă cuceritori in timpi! moderni, cuce-.-
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Să fiți vo acel braciă tare, duă tăriă nenmustă, 

Care să 'ncordeze arcul şi s'arunce-acă săgstă, 

Ce sulveză din tortură pe sărmanii Promethei.... 

VIU. 

Ca corână şi ca base la urârile-exprimate 

Până-aci,—- şi cari in fundul ânimer sunt formulate 

De toţi câţi şi iubesc ţâru şi doresc mărirea ei,— 

Bii, poetul a cui Liră salutatta cu ardore 
Aurora re'nviueril -astei biete ţerișidre, 

„Cu atât mai sfeșiată dori-ce mână de dușman, 

Cu cât ea e mai formsă şi avută din natură, 

Și cu cât este menită să devină, prin cultură, 

Fiică” demnă în tot modul de părintelei Traian; 

"Ca corână nestimată şi cu c6 mai forte base 

La urarile-exprimate f6ră neci uă perifrase 

Până-aci Domnie: Vostie, eîi v& mal urez acum: 

  

ritoră al luminei în contra intunericului, ai libertăţii in contra ti- 
raniei, ai inavuţirii şi prosperității popolilor în contra stării lor de 

miseriă, cuceritori, cun cuvânt, al civilisaţiunii in contra barbariel, 

pe cari tâtă lumea €i bine-cuvintâză şi nimeni nu” blăstemă, pen- 

tru că ei nu fac pe nimeni să verse lacrime, și fac, din contra, pe 

tâtă lumea s&.se bucure profitând, mai mult scii mai pucin, de 

geniul şi de cuceririle lor.
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„Să daţi ţerei uă cultură cât se pote mai intinsă 

Şi cu basi cât mai solide; să aprindeţi flamn stinsă 
“A acelui foc, din care. navem astă-d decât fum...... . 

IX. 

Dintiuă margine a ţerei până 'n câ-altă să fiă 

Scoli primare in tot satul şi sătenii toţi să sciă 

Cea ce'n Statele culte se invâţă intrun sat; 

Astfel câ instrucţiunea publică obligatâre 

Să se-nplice în t6tă țâra cu stricteţă și rig6re, 

Ca să fim și. noi, prin tr'nsa, un popor civilisat. 

Și prin urbi scoli secundare cât mai multe și mai bune, 

Scoli ducele, cari exelude luxul din instrucțiune, 

Și, in locui, pun, din contra, tot ce este mat util; 

Scoli, da, scoli d'aşa natură s5 dați vol acestel ţere, 

Voi câţi sunteți, câţi fusserăţi, câţi ve'ţi fi 6” la potere, 

Spre a nu mai fi poporul. cum e astă-di, un copil... 

X. 

Alții aă imulţit 6stea, şai redus instrucțiunea; 

Faceţi voi din “contra astă-di, faceţi s'atbă națiunea 

Scoli mai multe decât tunuri, şi mar forte va fi eal...



ii 

Căci e trist să n'aibă ţ6ra neci chiar scoli dagricultură,. 

Când ea, mar presus de tâte, prin a solului natură, 

E agricolă şi în holde stă mai mult averea sea. . 

Plugu 'n stare primitivă, vitele degenerate, 

Sărăcia şignoranţia c6 extremă de prin sate, — 
'P6te-aceste reclam scle, 6 nu tunuri și soldați. 

Scâle dâr', și mai cu s6mă scâle cari să respândeseă 

Artea șindustria ?n ţ6ră ş'ăvuția s5i mărâscă: : 

Etă armele, ce ţerei vă urez astă-di s51 dați! 

XI 

Mâna, ce-alimenta reul, nu mui e la cârma erai, 

Insă reul tot subsistă, de și frânele poterei 

Aă trecut în altă. mână, câci âst reii inveterat, 

Îst ret crud a fost şi este ?n organismul sociale, 

Este morb de diatese, morb constituţionale, 

Și nu cu paliative pote fi el vindecat... 

ou N . * 2» 9 pass R 

Foră-uă cură radicale, seri6să,- ne 'ntrerumptă, 

Tera nu pote să scape de humârea c6 corumpiă, 

Ce ntreţine “n al ei sânge acest virus destructor. 
”
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Der” acâstă mare cură este-uă operă, ce cere 

Conluerarea-a tot ce m țâră e viuâță și potere: 

Capi ai ţerer! dați der” astă-di âst esemplu salvator!... 
ț 

XII. 

Albi sâă roşii, daţi daţi toţi mâna pentru-a ţerei măntuire! 

"Daţi toți mâna, vor câţi sincer vreţi a patriei mărire, 

Câci la toți vă este mamă şi toți sunteți fii sei! 

Voi sciți toți c'adi inimicul ţerei nâstre cel mai mare, 

Nu e Russul, nu e Nemţul, nu e Turcul, neci cutare 

Dintre fii națiunii, cari ai nume de fii rei.... 

Inimicul, — care altfel toi prin noi mai stă în pici6re 

Și Cuă mână nevădută dă loviri ucigătore 

'Perei,— val! 6tâ ?n sintese un tabloi intristătorl— 

Inimicul, o spun 6răşi, morb latent der redutabil, 

Este usura domnată, un flagel abominabil, 

Ce ingrașă câţi-va trântori şatrofiă pe popor; 

Inimicul, ce sfâșiă sânul ţerei, ca uă feri, 

Este lipsa, mar totale, de industriă în țeră, 

Ce “i măresce sărăcia tot mai mult din an in an;
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Inimicul ţerei este, inimicul er mortale, 

Ignoranţia *n“ care jace populaţia-i rurale . 

Și uă parte forte mare din poporul ei urban; 

Inimicul este incă luxul ș' imoralitatea, 

Ce-ai scădut dorul de țâră.şai mărit venalitatea, 

"Ncât la mulți adi consciinția e uă marfă de vândut... 
, 

Inimicul e%, in fine, inimicul cel mai mare, 

- Cel mai crunt, cel mai teribil, cel ce mai f6ră 'ndurare 

Ruingză și sfeşiă p'acest popol abătut: 

Este ura c6 profundă, ura c6 inveninată, 

Ură dintre leii şi tigru, ac6 ură ne'mpăcată, 

Ce esiste ?ntre partide şi pe toți ne-a invrăjbit!.... 

Ura, da, acâstă mare și invierșunată ură, 

Acest şârpe, ce ne muşcă cu inveninatat gură: 

Etă inimicul ţerei cel mai crud şi mar. cumplit! 

Da, ea este inimicul cel mai grâznic adi al ţerei, 

Lupta asta intestină pentru frânele poterei: 

Stan e Roşii, — dă foc lumii; — Vlad e alb.—e un strigoiiil...
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S& nu îmi diceți c'asta este lupta, care dă lumină! 

Nu! câci lupta de credinţie! este pacinică şi lină; 

Din ea esse adevârul, 6” nu sânge și noroiăl.... 

XIII. 

De iar fi acâstă luptă, jalnică și fratricidă, 

Tote cele-alte rele, ce destrug, ca uă omidă, 

Muguril reinviuerii âstur popol răstignit, 

Ar peri treptat, cum pere negura, când esse s6re, 

Pre când astă-di ea slăbesce a poporului vig6re, 

Și mănţine pe vrăjmașii, ce mai sus am denumit. 

XIV. 

Ce fel! stâlpi ai națiunii! voiţi toți binele ţerăă, 

Și vă sf&şiaţi, ca lupir, pentru frânele poterei! 

Ce fel! numar ca ministri sciți vol ţsra să serviţi?! 

Ce fel! tot talentul vostru și sciinția vâstră tâtă 
Intratât se mărginesce?! nu mai sciți voi altă râtă 

Decât numai p'a poterer so miscaţi și so 'nvărtiţi îl 

Ce fel! numai pre-a poterei strimptă şi spinsă cale 
Sciţi să faceţi fericirea patriei cădută m jale?! 
Nu mai sciți şi pre-altă cale să daţi țerei adjutor?
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„D& sciți bine cât de vastă e arena-activitâţii. 
Sci! cât bine-ai potut face țerei lor șumanităţii 

Mulţi din câţi, nu ca ministri, aă servit causa lur!.... 

XV. 

„A! dam fi noi la potere,—dliceţi unii,—ce n'am face 

„Pentru-a ţerel fericire !“—,„Țâra suferă şi jace 
/ 

In cădere,— giceţi alţii, — dam fi no! la cârma ei, 

Cât de mult nam inălța-o, ce scămbare fericită 

Nam produce not in starea c6 atât de umilită!* — 

Etă ce ne spuneţi vecinic, şi pre rând, vol capii sei! 

ȘI adi unii, mâne alții, treceţi toţi pre la potere, 

VE mat duceţi, veniţi 6reşi, gustați toți din dulcea'1 miere; 

ȘI, cu tOte-aceste, țâra,- de mult, pote, ce-o iubiți, — 

"Pâra, vai! in loc să scape de:cuţitul suferinţiel, 
Ba, din di în Qi, mal reă cade în abissul decadințieil — 

O! lăssați acestă cale, dâcă vreţi so măntuiți|.... 

VI. 

Pussu-v'am sub ochi tabloul relelor inveterate, 

Ce minsză esistenţia aster ţevi infortunate; 

Și, pre cât me duce mintea, pre cât pot să judec ei, 

z
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Aretatum tot-uă-dată și remediul, prin care 

Ar pot€ să scape țâra din ucâstă tristă stare, 

Și Sadjungă L'ac6 trâptă unde-o chiamă dreptul sei. 

Vă: urez dâr. incă-uă dată, ca urare de "'nchiăiere, 

Atât voă, capit ţerei, ce sunteţi adi la potere, 
Și ne-ați dat deja uă probă, c'aţi sei cum so vindecaţi; 

Cât şi celor-alți fii nobili şi distinși barbaţi ar ţerer, 

Câţi sciii şi voesc s'o serve și când n'ait cârma poterei: 

Vă urez să daţi toți mâna şi poporul să salvaţi!... 

D. VELIKSIN. 

Braila, 1 Ianuariii 1877. 
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