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Epistola adressatâ in Bucureşti, D-lui Simeon Marcoyici, traducă
torul acestei cSrţi. 

Stimabile şi conductorul meu de moral, 

Domnule Marcovici! 

Sânt profundat în meditaţiile melle ca far de nă
dejde, şi pus pe un tărîm de a schimba direcţia la 
ori ce speranţă mă încuraja pana acum, că voiti face 
ceva la ceia ce amorul îm impune asupra obiec
tului în chestie, şi lotul mă face ca să mă frământ cu 
meditaţiile, numai tăcerea D-v6stre la epistola în
dreptată cum şi o repetire din parte'mi. 

Dar fiind că omul, nici odată să nu să dispere în 
lot cursul seti. am curajul dar, a mai interveni încă 
odată către D-vostră, şi cJicO: 

Sărit un om serman în materie şi far de nici un 
rol, în renume. 

De 7 anî, sănt retras din capitală cu mica mea 
funcţie ComandantecorpuluT de Pompierf urbei Rim-
nicu-Sărat, şi consulaţia mea este, că de mi se-va rea-
lisa de D-vostră dorinţele mele, atunci voiu fi cella 
mai fericii între muritori. 

De aşi fi în personă, pdte maţi eunoşlc; dar fiind
că nu'mî permite spesile pretinse de voiaj, stau in 
rezervă. 

Cuvenita blagoslovenk* sau voia, ce cer, este că o 



cer ca de la un părinte de moral, spre a putea fi liber 
ca să imprimez 4-5 sute ecsemplarc din traduclia 
D-vostre carte, numită Nopţile lui lung; ce o văd 
că încă de la 1835, aii încetat de a mai cânta me
lancolicul ei glas, la urechea muritorului. 

ZicQ I nu credeţi că acesta o fac spre a decurge in-
teresse, nu; ci de un propriu amor, ce am asupra 
acestui obiect, vădândul împopulat cu atâta morală, 
având de ba<Ju, că şi D-vdstră nu cred a permite ca 
lumina să stea supt obroc. 

Badat iar, că din ostenelile muncitorului să îndes
tulează şi pasările cerului, died. 

Că numele D-vostre ca vechiti traducălor, nici o-
«lală nu va lipsi dupeconverta acellor broşuri ce se 
vor imprima. 

Respectuoasele mele rugăciuni dar, ce cred ca nu 
vor fi regretate, aşteptă resul latul D-voslro relativ la 
ceea-ce inima'mt doreşte. 

Priimiţi D-IQ meii ştima şi consideraţiile melle ce 
vă conserv cu fidelitate pentru onestele D-voastie 
bătrâneţe. 

loan 1. Ulmeanu. 



Respunsul priimit. 

Domnul meal 

Pătruns de onorea ce miaţi făcut, cerând autori-
saliunea mea ca să imprimaţi Nopţile lui Jung, tra
duse de mine, îmi fac odeosibită plăcere şi datorie 
u vă ncorda cu deplinitate acea autorisaţiune, şi a vă 
ura succes hun. 

Allu D-vostre ca frate 

S. MARCOVICÎ. 



Domnii mei! 

Am fost pus în politic de a lucra acesta ear 
licică într'un stilti mai corect, numai că m'aîi adus 
la aceiaşi plăcere amorul ei. 

Acesta scumpă piatră, acest scump suvenir ce 
încă de la 183-J, a fost încetat dulcele'î glas de a 
mai cânta la urechile muritorului melancolicul ei 
vers; a fost amorţit, s'au din enire s'aQ că n'a 
voit omul, asl-fel dar că pe la anul 4 847, pe 
când însă urmam la sculă, acest, suvenir, 1'avem 
încă în posesia drept ajutorul med, dar fiind că. 
Un lucru mull iubit, tot atât este şi în pericol, 
am remas <jic fără dansa dispărând ca o scânlec 
care de atunci şi pană acum, a plâns inima mea 
perderea ei. 

Rămăsesem asa că. ori-ce librărie s'au biblio-
(ecă cercetam părea că o ve\l, părea că mi se 
înlalişecjă înaintea ochilor, dar nu, . . . ea numai 
cântă, . . . ea a dispărut, şi numai esistă încă de 
la 47, de odală cu naşterea ei de la 35. 

Când, întru una din <jile şi fără se aştept, mi 
se raportă de către un prieten că, încă posedă acea 
antichitate, liindo şi D-sa ca suvenirO de la un 
allii s8ii părinte Duhovnicesc; de odată trasării! 



simţirile meditat! şi pătruns tn cei;» ce eh iubcm 
dar nu vedeam, Indulgenţa prietenului fu dar, 
de mî'o încredinţa' provcjoria dupe a mea cere
re şi cil însetntami plăcere, rin unit tole osiene-
hle melle cu lipsa de mijîoce şi in puţin timp de 
meditaţie şi lipsă de repaos, mi im realiştii dorinţa 
cu darea ei la iuminâ, ce de la 1833 a fost la 
ordinea întunericului cu timpii trecuţi. 

Acum dar, nu mai puţin aduc respectul meti 
onorabilului public şi die: e<1 de şi am lucrat a-
cestă cărticică îrtsă, n'am facul'o ni intenţie de vre 
un interes personal s'afl material, ci, împins de un 
semplu amor ce am avut asupra acfstui obiectd 
împopulat cu atâta morala, cum cred. ca va avea 
tot acel; şi ; mor o i-ce le*toiG care o va ceti. 
Tot odată, justificîndi.aă în persona veri-cărui om, 
care 'mi va obeeta despre acesta, că eQ nu joc 
rolul de vre un autor de poeţlie, prose etc, ci 
de un semplum om. 

Ian 1. Uimeam. 



I N T R O D U C Ţ I E 

Eduart fung, de niam Engles, născut la t684, 
creşterea lui fiindu-i; bună, părinţii cunoscânduşi 
datoria lor către fii, s'att silit cu dânsul a între
prinde nalte învăţături cunoscând, că cea întâiti şi 
pe urmă moştenire a lăsa un părinte fiului s£u 
este, o învăţătură bună şi temeinică, cu care s6 
pdtă voiaja ori unde provedinţa 'Id va trimete. 

Până la anii de dou8-<Jeci ai vârstei salte, în
văţase pa lângă cele lalte Filosofia şi Theologia 
dar, eutusiasmu şi firesca lui aplicare ce avea la 
poezie, fantasie înfocată pentru ellfi, un spiritft 
născocitor cu o simţire delicată, l'au silit a pără
si şi celle lalte învăţături îndeletnicinduse cu în
focatele salle poezii, robinduse cu totul lui Apolon. 

Drumul ce lung şi'l luase, ajunsese desperarea 
poeţilor la învăţătură şi talent. 

La 1731, lung s'ati însurat, luânduşi de soţie pe 
Domna Bittî—Lee fiica Contelui Lotzfield, care fe-
mee fost'aîi soţie Colonulului Lee, şi în urmă ra
mase văduvă cu doi copii, Fihmdru şi Lorenţa 

La 17il, drepla şi n<^ errdincosa morte strtl-



(unise acesta nobila familie aşa ca, in trei luni fie 
Oile, perdu pe soţia lui şi cei doi copii, ce prea 
mult 'i privea cu iubire, acesta cumplită şi veni-
nată lovire ao înecat cu totul în lacrimi inima 
ticălosului bătrân, scârhinduşi vioaia, ce acum era 
vană pentru ellîi, şi urând lumea a noua mai ve
dea; pentru ellîi numai rămăsese în urmă nimic 
de privit cu plăcere, lipsit fără veste de ceia ellQ 
mibea; la vârsta de şci-rjeci ani, acum părăsit de 
•ceia ce putea să'l inângâe la onestele salle bătrâ
neţe coborânduse dar de viu în mormânturile 
prietinilor S<M. 

'La 1765, obosit de ne odihnă, muncit de sim
ţul şi aduoerile aminte că pe cine elld iubea, a-
cum numai este; ocupat şi cu încântările de jale, 
când la mormentul lui Kilandru, când la ailui Lo-
renţ şi când Ia aliu soţiei salle; in ultimul ceasti 
ş'aii dat şi elIG obştescul sfârşit. 

Plângerile lui (ung săverşile asupra cacjului de 
la[5 relativ la chestie, covârşesc ori-ce poemă in
ventată de ori-ce cordă -a autorului. 
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Dulce somn, ti). ;il caria balsam mântuitor uşu-
io^Jă untura suforitoro, unde fugi . . . . ah, el mă 
lasă, asemenea eu fiinţele celle desfrânate, ellti se 
depărterjă de nenorociţi! statornic a ti fală unde 
(Jc'unheştc norocul, fuge ne milostivul de lăcaşul 
suspinurilor, şi 'şi alină aripile pe ochii cei fără 
de lacrimi. 

Dupe câle-va minuturi de odihnă turburata de 
visuri obositore (of! . . . câtă vreme este de când 
liniştirea nu s'aii apropiat de mine); mă deştept! 
. . . fericiţi cei ce nu se mai deşteptă, dacă însă 
visurile spaimântătore nu turbură şi ţărâna mor-
menturilor. 

Ce valuri înfocate de visuri sfâşiitore a ti năvălit a-
supra simţirilor melle în adormire duhului meQ; cum 
mă rătărem din nenorocire in nenorocire; simţem 
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tota grog'ăvia desnădăjduirei pentru chinuri ce se 
g"emislesc împreună cu noi, şi pe care o creştere 
temeinică ne ar face s6 nu băgăm în semă, vi-
indu-mi în simţire, ce am câştigat! . . . schimbare 
de amărăciuni căci, adevărul mă chinueşte mai 
mult de cât înşelăciunea, of! . . . ce vieaţă amară! 
. . . filele sunt prea scurte şi nu ajungti la dure
rile melle, şi noptea . . . . da . . . noptea cea mai 
grozavă, în minutul în care se înfăşură cu cellei 
mai adânc întuneric, este mai puţin tristă de cât 
sorta mea, şi mai puţin melancolică de cât su
fletul meti. 

lată noptea că ajungând în mijlocul sferei salle, 
şi aşeţjânduse întru înnălljmea cerurilor pe scau
nul sfiti de abanos ca un DumnrrJeQ întru mărire 
acoperită si fără de raţie, întinde sceptrul sfift de 
plumb peste o lume adormită, ce tăcere nesupă
rată î . . . ce întuneric adânc! . . . ochiul nu vede 
nimic! . . . urechea nu aude vre un sunet! . . . 
totă ţlidirea ddrme! . . . tot se arată mort! parcă 
s'arti fi precurmat mişcarea ce dă vieaţă univer
sului, şi natura ar fi făcut o stare 1 repnos gro
zav! . . . iconă prevestitore a sfârşitului lumi! ah! 
. . . vino, arătate îndată, mai muiţi sunt cei ce te 
doresc de cât cei ce se tem de tine, sortă! ridică 
valulI veţji de mă turbur; n'am ce sS mai pierd. 

Tăcere! . . . întuneric! . . . pereche măreţă, fii 
ai veciniei nopţi! . . voi, a cărora înfăţişare întă
reşte sufletul, voi care îndreptaţi gândurile omu-
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lui spre înţelepciune; voi a cărora nevfiţjulă pu
tere ridica totiî fiinţa obosită de sarcina nenoro-
rocirilor şi o statorniced/i pe lumina cuvântului, 
ajulaiimă şi pe mine, vă voi mulţămi în mormânt, 
acolo voi impărâţili, acolo şi trupul med prefăcânduse 
în ţărână vă va slăvi! . . . dar ce fac, ticălosul, che
mând spre adjutor ejadarnica vostre" putere, ce 
sunteţi voi înaintea celui ce a sfarămat vecinica 
tăcere a Haosului; şi a trimes stelele dimineţei 
sS încapă veselul lord drum peste lumea nouă 
născută şi să vcslescă pe diditorul stfd; fiinţă prea 
înalta şi a tot puternică; iatămă îngenunche pe 
tine chem. 

»0 tu; care din sânul nefiinţei ai scos pe acest 
«luminos sdre ca o scâutee strălucitdre, lumine\lă 
«întunecatul med suflet, şi asverlci o rag"ă a ne
mărginitei tale înţelepciuni, iată c6sul în care 
«iuhitorui de argint, în mijlocul muritorilor ador-
«miţi, şede deşteptat lângă comdra sa. tu eşli co-
«mdra mea; asupra nemărginirei talie ochii mei 
«sunt pironiţi; în sânul teti caut scăpare şi de la 
«tine cer mângâere. 

Sufletul meu, simţirile melle, tot se află întru 
întuneric miloşii vestele părinte prea drepte, tri
mite prin tr'acest.» îndoită ndpte, trimite sufletu
lui meu o radă de lumină şi de mângâere, aşi 
dori se1 fac pace cu chinurile melle, s8 departed, 
gândul med de privirea relelor, şi sg călătoresc 
pe feluritele s;:ene a vieţii şi a morţi i, fii dar 
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povăţuitorul meu; insuflămi adeveiul; îndrcptecjă 
faptele melle şi condeiul med,- învaţămă st? cu
nosc bunul; sileşte voinţa mea sâ'l voieeă; înbra-
eămă cu virtutea şi fămă să'i plătesc tote datoriile 
ce din copilărie şi până acum adăogânduse ne
contenit, s'aii înmulţii forte, nu, stăpâne, nu void 
fi băut în (Jadar paharul amărăciune! fără sC simţ 
că (u mai pedepsit ca sS mă întorci Ja calea lu-
minei. 

Bate un ces! . . noi nu numeiăm cesurile fără 
numai dupe ce lem pierdut; pentru ce le mai 
numerum; sunetul tremurătorului vestitor al vre-
mei rCsună în fundul inimei melle; sufletul meti 
saltă de bucurie ca cum ar amji glasul îngerului 
mântuitor; de am audit bine, cesul cellQ dupe 
urmă aii bătut pentru mine, unde sunt cesurile 
celle trecute; s'aii întrupai ca anii care aii privit 
naşterea Uimei, of! nimic n'am făcut până acum 
pentru mântuirea sufletului meii; tolă fhnţa mi 
se cutremură; unde mă duc! . . dupe malul cellii 
mărginii allfi vieţei întiiuj a mea vedere ca se 
fjăresc locul ce mi s'au hotărât de lăcaşul noii! 
. . Domne! . . ce prăpastie fără margini! . . gro-
davă vecinicie; tute înfâţişedi; Iu vei înghiţi tru
pul meu! . . dar cum vecinicia se cuvine unei fi
inţe muritdre? mie care n'am măcar nici un ces sub 
a mea stăpânire. 

Cfl limfă ne înţelegi este omul! dupe Dumne-
defi, ellfî esle mai presus de tolă priceperea, ca 
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saşi iacă o idee lămurită de sine însuşi, trebue 
se împreune ideile celle mai nepotrivite, ce răs-
hoitl ne contenit de bogăţie şi de sărăcie, de ti
căloşie şi de mărire! cât de prost, şi iarăşi câl 
de înalt este omul. împreunare minimală a dou»v> 
naturi deosebite, omul este centrul din care isvo-
răsc done nemărginiri împotrivildre; în trânsul 
se ved adunate marginile celle mai depărtate, n\ 
un inel strălucitor, elin ţine mijlocul lanţului cel-
liu nemărginit al fiinţelor care începe de la didi-
tor şi se pogdra până la cea mai mică şi prdstă 
vieţuildre. Hâdă stinsă a Dumnerjcirci, icona ne-
desăvârşită a mărirei cei prea înalte, fiul ţărânei 
şi moştenitorul slavei, un muritor slab, o pradă a 
viermilor, un Dumnezeu 1 . . speriat de mine în
sumi, mă turbur şi mă rătăcesc, privindumă; gândi
rea mea, ca o streină în lăcaşul sSti, 'mi cerce-
tedă flinta, se miră şi se cutremură; sullelul meii 
sS caută şi sS răsfrânge în sine şi ca să se vad, îi; 
se priveşte cu lăcomie şi se" spâimântedă, nepu
tând se înţelegă. Ce taină necoprinsă este omul 
pentru sineji! câtă mărire se fjâreşte, chiar in 
ticăloşia lui; chinurile vieţei 'Iu înalţă, şi snspinn-
n'le 'Iii slăvesc, mintea mea amuţinduse, se cum
păneşte între spaimă şi bucurie, şi nu ştie ce se 
hotărescă asupra fiinţei melle; când mirarea mă 
coprinde si mă îubată cu mândria mărirei mele j 
când iarăşi spaima mă stăpâneşte şi mă face se 
mă cutremur iiiiiinfî mt, ah! cine pole să'mi ţie vi-
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eaţa tn vecie, dar cine iar pole sa mi'o ridice, pe 
deplin; braţul nuni î.iger nn esîe desloini cse mă 
scape de morte; dar nici tote cetele cereşti pot 
preface înţărână ne simlitdre şi mută întregimea 
fiinţei melle. 

Nu! nenorocirea sufletului meii nu esle o sim
plă bSnilială numai; na'ura întregă si lucrările du
hului nosîru o dovedesc. In rjadar s'au, eăsnil şi 
ne pregetat s£ lârgueseQ cei ce de sineşi ş'aft 
dat măre ţa numire de fî'osofi şi înţelepţi, în ija-
dar se numesc a arcta că noi suntem numai pă
mânt, şi sufletul un visfi; cum aă îndrăsnit, aceşti 
ticăloşi materialistî a rjice că rmleria învertindu-
se ne încetat a alcătuit acest trup allii nostru; dar 
cine a dat neînsufleţitei materii puterea de a se 
mi ca; cum i.i.ăşi întâmplarea a pnlut s8 întoc
mească minunata oivnduia'ă a slilelur, a plante
lor şi a comeţilor care de mii de ani pă(jescfi 
între dânşii aceiaşi dopărlare şi urmedă acelaşi 
drum; şi dacă întâmplarea a putut întocmi aceste 
lucruri, cum nu sS ivesc şi în dioa de astăzi a-
semenea întâmplări; câtă nebunie la om! ellă 
singur defăima pricina prin care se deosebeşte 
din celle-lalle vieţuitorc şi se numeşte împărat 
alio didirei. 

Cerul îngrijind pentru fericirea omului a aşerjat 
pretuliedmea rarje strălucitcre ca să'l lumini rje 
asupra fiinţei salle; şi chiar somnul ne dă destu
lă învăţătură. Când acesta tăcută deitate supune 
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sub dulcea sa putere trupul cel amorţit, sufletul 
a pururea deştept, se înalţă In sbor fâr de aju
torul simţirilor când i se pare ca răţlueşte cu pi-
cidrele ce singur 'şi unalteşte, verdeţa şi florile ; 
rând înfingânduse în tntuneeosa desime a unei 
păduri, o petrece intru întristare şi cugetări, măh-
ninduse că nu pole se descopere nici măcar o ur
mă mângâitdre a păsurilor călătorului, une-ori ca
dril fără veste din veiful unei stânci, se sperie 
prăvălinduse din prăpastie în prăpăstii; faţa unui 
loc tulburat 'I primeşte, sS nevoeşte a despica 
spumosele valuri; se vede apropo a se face pra
da peştilor; ideia nefiinţei 'I dobdră; picidrele 
celle plăsmuite numai slujesc; mâinile în loc să'I 
apere, înmulţesc greutatea; sa cufundat s'a dus! 
. . nu! . . iată malul se îiifâţişecjă; încă o luptă lup
ta morţii, a scăpat şi sS târăşte de isnovă spre 
vârful muntelui. De cale on ear sS simte dus 
pe aripile v. nturilor in mijlocul unei mulţimi de 
plăsmuiri fantaslisce, s'au la hotarul cella dupe 
urmă a!lft lumei de undo priveşte armonia plan
telor, şi plin de cutremur, dăreşte scaunul celbl 
prea drept, la alle căruia picioie fişte-care va adu
ce faptele salle ca saşi ia iSspiâtire dupe felul 
lor, of! alin mefi amărât suflet, ce socotelă va 
da! . . dar sufletul lui, de se afla îu bucurie s'aii 
întristare, dupe felul faptelor, tdto aceste rfilăciri 
'i die că este de o natură mai înaltă de cât ţă-
rână ce eft calcft, că lucrurile lui sunt fără sfârşit, 



H NOPŢILK LII l UNG 

si că a pururea gata a sbura către vecinicie <;a 
s8 se aşo(je în sânul (JiiJitorului seu, se ticăloşeşte 
«le temniţa întru care se vede silit se pelrecă. 
Of! dulce şi amăgitore nopte! prin ajutorul tăceri 
şi al întunecimei tale desvelind lanţul cugetărilor 
melle; descoper, un suflet nemuritor pentru că'l 

' simt; ear acesta ne înţel^să nemărginire a lumei 
'ini vesteşte acea dorită dj care nu voi avea ră
sărit nici apus. Şi în care virtutea se va îmbră
ca cu sirălucitdrea haină a nemurirei. 

Visurile nopţii ne sunt de oare-care folos numai 
visurile ce facem deştepţi ne vătăma de cate oii 
dioa am făcut planuri de fericire mai ciudate de 
cât visurile celle mai speriose; voiam se impreun 
lucruri ne potrivite şi se înfiinţerj nefiinţa, ticălo
sul ! 'mi făgăduiam plăceri, statornice pe teatru 
ccllti schimbător allu lumei; djle seninose şi lini
ştite în mijlocul chinurilor vieţei, şi o fericire ne
clintită pe valurile turburate. în ce univers amă
gitor se trândăvea tinerelilorQ melle! cu ce lată 
strălucitele «jugrăvein tote lucrurile dupe înprejur! 
tot, era pentru mine frumos; tot 'mi asverlea ra
de de veselie; tot mi se înfăţişa sub chipul eellu 
mai amăgitor; natura întregă 'mi d&nbea şi pe tdtă 
(jioa schimbânduşi podoba, mă iăcea sfi uit că sunt 
muritor în sânul plăcerilor ce nemărginit să lân-
ţuia; cu ce bucurie mândră mă plimbam în mij
locul măreiului lăeaşîî, ce fantasie 'mi uneltise! 
dioa de mâine na pentru mine un viitor hirtedepăr-
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lat asemenea cu viermele ce depănă mătasea, mă 
sărguiam s6 mă înfăşor cu pînda cea de nebunia mea 
ţesută; ingroşam valul ce se pusese între mine 
şi adevgr; aşa pierzând cu încetul lumina lui, or-
bindiimă singur, şi târandumă întru întunericul plă
cerilor şi a trândăviei; mă legam cu lanţul măh-
nirei şi allfi pocăinţei. Slăvem rătăcirile melle; 
lumea şi inima mea uninduse forte tare, s8 fă
cuseră ne despărţite. Mă hrănem cu Zadarnica 
nădejde de a afla aci fericirea . . . da I fericirea, 
când de odată mani deşteptat de sunetul cell îi 
pătrundator allfi clopotului de îngropare care nu 
încetedă de a bate pe totă g"ioa şi a trimete mii 
de oameni la jertfelnicul nesăţidsei morţi. Plin de 
spaimă, caut asuprămi şi mă cutremur ve\lând că 
un pas am sS mai fac... un pas., apoi Ddmne! fă ca în 
sânuli sS ma deştept! rătăciri plăcute, plăceri a-
măgitore, unde sunteţi acuma; unde suntfi pa-
laturile cele aurite, plăzmuite de o mea înfocată 
şi deşertă fantasie, în care sufletul mefi sS des
fată cu mândriei.. (of e afi fost visii!.. nălucire!.. 
acum ce med remas!.. un trup de ţărână, care din 
Iote părţile se dărăpănă. O! firele ce alcătuesc 
lăcaşul păianjenului sunt mai tari de cât legătu
rile ce ne apropie de fericire şi vieală, ne cre
dem ne muritori, nu la fapte bune, ci la asupriri 
şi la dobândirea plăcerilor, şi rea mai mică su
flare ne dobdră. 

Lăcaşuri cereşti, unde nemuritorii gustă plăceri 
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ne mărginite, numai In sânul vostru se afla feri
cirea care înceteţlâ de a avea acesta numire, când 
vecinicia nu'i slujeşte de hotar. Mulţumirea de 
un minut ne face mai simţilbre chinurile, ce vin 
grămadă dupe dânsa; fericirea ar fugi chiar din 
ceruri, de s'ar ivi cea mai mică bănuială că sorta 
pdte a avea vre o pornire asuprăi. Dar nu I . . 
fericirea a părăsit acest lăcaşfi alia suspinurilor şi 
ş'a ales de scăpare locul nemurirci, unde numai 
ati nici o pornire sferile, care învârtinduse ne în
cetat asupra capetelor târăsc dupe dânsele ace
sta lume de fum şi de ţărână infru amestecarea 
nestatorniciilor, şi varsă asuprăi nenorocirea. Ace
sta este teatrul tristelor întâmplări; fie-care ces 
naşte revoluţii dărăpănfitoi e. OI câte de rai ca 
cumplita sortă, în mulţimea nenumăratelor salle 
prefaceri, să aducă pe celle mai fe licite, dar şi 
acestea se sting îndată dupe ivirea lor. Dacă vre
mea înarmată cu pălrundătorea'i cosă, tae iară mi
lostivire, precum earba câmpurilor», asemenea şt 
împărăţiile, dar şi fieşi-care ies line în mânM o 
sabie cu care jertfeşte plâccri'c noslre încă până 
a nu le gusta, şi desrăd.cine^â împrejuru-ne totă 
sădirea ce nerti putea aduce oare care mângâ-
cre. Cât de grabnică afl fost despărţirea mea de 
ceea ce lumea numeşte fericire! of!. . cum nwm 
amăgit! ce căutam, ticălosul, fericirea pe pămentL 
cuvânt măreţti, dar lucrul unde este! gândind că 
o îmbrăţişasem, şi bei de trufie, am deschis braţele 
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ca s6 mă adăp din dulceai suflare, şi am vtiţjut... 
o umbră . . . un nimici nu, frate nu; s6 eşim din 
amăgire; se cunoşlem odată că numai virtutea are 
dreptul de a st\ socoti şi a fi cu a teveoat fericită, 
precum sdreie 'şi dă sir'gur lumina, asemenea şi 
virlutea fericirea; nimic nu doreşte, nimic n'are 
sS pianjă; iar când o primim de la sortă s'ao de 
la oameni, este nestatornică ca dânsa şi trecato-
re ca ci. De aşi fi .cumpănit bine f;;p:ele melle, 
5i de fîşi fi preţuit mai mult viriuleu încă din 
tinerele, cate amărăciuni aji avea acum mai pu
ţine. Dar invSţriloiii mei şi pilda părinţilor în loc 
s§ mă îndrepteţle pe calea cea adevtrată a feri-
cirei, mă povăluia cum se câştig bogăţ'i, se do
bândesc ranguri şi acea slavă de fum care îm
părăteşte în curţile stăpânitorilor, şi întru care se fă
lesc cei ce se îngraşă în mijlocul societaţei ffiră 
de ai fi de vre un folos, acum iată că plălescft 
forte scump rătăcirea mea. Nu este cu putinţă 
ca făcătorii de rele sS nu'şi ea resplătire a ur
mărilor lor, chiar din traceslă viea|.ă. Ve î pe 
trândav, că plânge cu amar Zădărnicia tinereţilor 
salle; pe tiran, scârbit şi părăsit de kr.i, că se 
chinueşte de mustrarea cugetului; pene milostiv; 
că ar da t6lă starea ca se aibă un minut . . . Nu
mai un minut de odihnă; pe asupritor; că nu 
pote scăpa de blestemulO jertfelor salle şi chiar 
căinduse pe vânzătorul patriei, că doreşte s6 in
tre în mormânt de viti ca se fugă mania şi ura 

8 
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compatrioţilor şi pământul 'I înpinge înapoi ca o 
greutate de prisos . . . vedi . . . vedj . . . şi nu'li 
moi perele vremea. 

O morte! stăpână prea înaltă a lululor fiinţelor, 
ţie se cuvine s8 ştergi cu înfocatele tale păsuri 
înpărăţiile şi se stingi stelele ; şi chiar pe acest 
luminos sore tu nu'l vei îngădui multă vreme să 
împărăţescă măreţ asupra universului. Va veni 
(Jioa când braţul leu coborândul din sfera lui, 'I 
va asvârli în vecinica nopte, ei! nu te mulţămeşti 
de atâtea jertfe măreţe! . . pentru ce se" mă faci 
se sorb cu încetul paharul amărăciunei, cu can; 
omenirea întregă ai fi putut se adăpi; Of! . . nu 
'li era în destul de o rană, ci trei mi ai trimes 
şi una dupe alta! . . dar la ce le oftezi, jertfele 
aQ scăpat de sub stăpânireţi, şi cîi . . . nu mă 
mai tem de tine; inima rece d'abia bate in picp-
tumi, trupul amorţit, sufletul stă gala a sbura că
tre vecinicul părinte . . . A! nu! . . cu înlârijierea 
tot mai poţi se mă pedepseşti. 

în dadar vremea curge şi cesurile se primi-
nesefi fără încetare; in dadar 'mi schimb lăcaşul: 
plăcerile aii tăcut cu mine o vecinica despărţire I 
cugetările melle năvălesc grămadă asupra inimci 
si o îneacă cu amărăciuni; gândirea mea gala .1 
nia rupe din sânul odihnei, mă chinuesce ne con
tenit, şi ca un tâlhar ne milostiv folosinduse de 
liniştirea şi de întunericimea nopţii, mă târăşte în 
haosul vremei cei trecute, fagăduindumi niângâ-
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ere, dar . . . of! . . . în loc de mângâere suspinu-
nle se aprind mai tare; vfid locurile unde gustam 
oare-care plăcere, şi unde, acum d'abia dăresrfi 
umbra fericirei; plâng visurile tinereţilor rnelle pe 
care atunci le socotem vecinice; gem ii asupra dă
răpănăturilor templului ce'mi îndulcea vieaţa; tote 
. . . tdte câte 'mi era scumpe şi mă făcea sfi pe
trec întru desfătare, acum aQ perit, . . . au pe
rii! ! ! aşa aducerea aminte a plăcerilor cellord 
trecute înfige o săgeta nouă in amărâta mea i-
nimă. 

Pentru ce mă tânguesc; s'aîi la ce plâng nu
mai soarta mea; ad doară numai asupămi lu
ceşte sdrele; aii doră numai eîi sunt nenorocit; 
nu! . . . eu plâng sorta omenirei; sub un chip s'aQ 
altul, toţi oamenii se1 împărtăşescii din durerile 
maicilor lor, durerea este cea d'intâiîi moştenire 
ce muma hrăneşte fiul s6u îndată dupe naştere. 
Omule! cu durere t'ai născut, cu chinuri vei să-
verşi călătoria ta, şi cu mâhnire vei fauri, dac» 
cugetul tail nu e curat. 

Of! . . . ce mulţime de rele apasă omenirea ! 
resboiul, fdmelea, ciuma, vijeliile, polopul, focul, 
vulcanii, Hrănii, împerecherile, ciilremurul, năvă
lesc una dupe alta, s'aîl mai multe de odală a-
supra ticalosoi omeniri, şi sfâşie prada lor, ca când 
n'ar avea în sine îndestule pricini de ijilristare, şi 
nar fi fireşte în deslul de slavă. Aci oameni lip
siţi de lumină, îngropaţi de vii în adâncurile pâ-
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mântuiţii, uilă că este un sore! pe mări! fiinţe Qe 
se socotesc ne muritore ca despotul lor, se lup
tă în potriva vânturilor, despică valurile si nu do
bândesc alt de cât desnădăjduiren, vt'dândnse pe 
tot minutul aprope a se face prada peştilor, alţii 
iar, nu pentru interesurile omenirei, ci numai pen
tru, uricdsele patimi a două sa'u a trei fiinţe în-
Goronate, se duc cu orbescâ mulţumire spre jun
ghere, s6 bat în potriva cellor ce nu iafi vătă
mat vre odată, nici a fi cugetai vre un re fi pentre 
dânşii. Veiji cum alergă din marginile pământu
lui, ce scântee de foc esu din învăpăiaţii lor ochi, 
cum învârtesc ucigătorul fier, şi cum se sârguesc 
a se dărăpăna unul pe altul; şi pentru ce! . . ap 
doră ca s6 fie fericiţi! nu! alt, ci numai pentru 
un nume de fum... pentru slavă>H . ah! . vedi aci 
capete fără trupuri, dincolo Irupuri fără capete, 
mai la vale picore, mai încoce mâini, şi prefutin-
dinea pârae de sânge ne vinovaţi . . vedi pe a-
ceşli eroi fără mână, întindând pe cee laltă să 
ceră milă de la aceia pe care iad apărat şi iau 
scăpat din primejdie, lnlorceţi fala pe acesta sce
nă sfâşiitore şi priveşte bolele celle ne tămăduite 
năvălind asupra unei mulţimi de desnădăjduiţi, că
rora nu le lasă altă dată scăpare de cât mor
mântul. Vedi Iu aceste gramedi de trupuri ne
însufleţite ce spitalurile gemălore asvârle afară 
din sânule; aruncaţi ochii pe o altă mulţime de 
nrtămăduili care se îndesă la porţile spitaluri-
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lor ca se dobândescă locul celor morţi. Câţi neno
rociţi pe care răsăritul sorclui ca ve<Jut întru des
fătări şi înbelşugare de tote, acum dupe apusul 
o"ilei lor cei frumdse, alergă se înmulţescă geme
tele spitalurilor şi încă sermanii, nu sunt asculta
ţi! . . bogaţilor trândăvia! când vă simţiţi săturaţi 
de plăceri, când cesurile sbor fără de a putea se 
vă mai aducă vre o desfătare nouă, când paharul 
cel dulce a amăgirilor s'a deşertat pentru voi, ve
niţi . . . alergaţi la aceste lăcaşuri a le pătimirei! 
deschideţi mâinile vdstre; însufleţiţi nenorăcirea 
ce este aprdpe a se face jertfa sărăciei, şi cast i-
gaţivă un isvor nou de plăceri ce asemănă pe om 
ca Dumnedeirea, dar nu! . . inima vostru s'att îm
pietrit! suspinurile fraţilor voştri săvârşesc pentru 
voi o armonie plăcută, în mijlocul caria înălţaţi 
fără ruşine templul desfrănărei; mdrlea vă pâu-
deeşte la uşa templului; mâine veţi li ţ ă r â n ă . . . 
ţărână! s t a ţ i i . . . încă e vreme; facerile de bine 
pot rescumpăra asupririle vdstre, şi bine-euvântn-
rea patriei vă va deschide porţile nemurirei. 

Pentru ce ticăloşia se (ie tovarăşii ne despărţit 
al desfrănărei numai; pentru ce înţelepciunea şi 
virtutea se nu pdlă fugi de ghiarele ei; pentru 
ce vinovatul se fie supus la aceleaşi pedepse cu 
cei ne vinovaţi; of! . . pentru ce paharul eellfi 
amarii allu suspinuriloru să se dea la toţi fără 
osebire; în dadarii ne ascundemu în fundulu în-
Inneenselor păduri mâhnirea întocmai ca umbra 
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nostra sc Imp dupe noi; mijh'.cele de scăpare se. 
prefac în lanţuri de amărăciuni, şi păsurile ce i'a-
• rin ca se ne ferim de morte, ne apropie mai 
niulf de dânsa; fericirea nu ne dă nici odată cât 
ne făgăduia numele ei; împlinirea poftelor nu ne 
umil urneşte, ci din potrivă, alâtă alte fapte; viea-
la cea mai frumdsă are chinurile ei; dilele celle 
mai dulci ne înlristeda; prietini cei mai iubiţi ne 
supără cu tote că sunt ne vinovaţi; câte chinuri 
. . . cate oftări!.. . relele nostre sunt nenumărate, 
şi n'am suspinuri îndestule că se jertfesc unul de 
fie-care nenorocire. 

Cât. de puţin loc ţine omul pe pământ! ceia 
ce remâne este o întindere stearpă şi întrislătd-
re; stânci, pustii, mari îngheţate s'ati nisipuri ar-
(jătore, lăcaşu allfi jigăniilor cellorti selbatici; . . . 
ale şerpilor... ale peştilor... şi ale morţii, iată ticâldsă 
împărăţie care face pe om atâta de mândru ! cât de 
vremelnice sunt plăcerile lui, iar relele nemărgi
nite şi nenumărate. întristarea '1 împresoră, dure
rile 'I sfâşie, patimile 1 turbură, bolele 'I dărăpă
nă prăpăstiile morţii sunttt a pururea deschise 
sub ale lui liemurătore păsuri, şi pe tot minutul 
'I amerinlă săi înghită. O lună! . . ticălosul nos-
tru glob este mai schimbător de cât tine; te văd 
în veci galbină şi tristă ca un martor simţitor si 
compătimitor la nenorocirile omenirei; nai vre o 
radă mângâitdre şi pentru amărâtul meii suflet. 

Datori suntem sS facem binele, datori sunlem 
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sS uşurăm chituirile cellorti lalli, pentru că e prea 
de crezut ca mâine vom avea trebuinţă ele aju
torul lor, copilul cella slab şi obosit bătrân pun 
iotă nădejdea lor in mila altuia; lot omul trece 
neapărat prin tr'aceste doufi hotare ale vieţei, aşa 
natura voeşte sS ne silesca a petrece împreună 
ca nişte fraţi, şi a ajuta pe pătimaşi ca sfi tra
gem şi asuprăne dragostea lor la vreme de nevoe. 
O inimă egoistă care nu se turbură de relele a-
pr6pelui, este vrednică a ii în veci prada amără-
ciunei; iar înduratorea simţire care varsă lacrămi, 
ca un balsam mântuitor, asupra ranelor omenirei, 
înalţă pe om şi 'I face fiii adev&Yat al diditorului, 
plângând pe cei la Iţi, noi ne mângâem pe înşi
ne; înpărtăşindune din nenorocirile lor, simţimfi 
mai puţin asprimea chinurilor ndslrc, priimiţi dat 
fraţilor de pătimire, partea lacrămilor ce vă sunt 
dator; pdte mâine . . . astădi.. . pesto un ces. . . 
un m i n u t . . . şi larrămile vostre vor adăpa ţă
râna mea . . . sullelul meii va priimi cu bucurie 
frăţesca vdstră jertfa, şi o va pune la picnrole a 
tot puternicului împărat ca o lămâe mijlocil/ue 
pentru voi. 

Câtă mâhnire priciunueşte fericire, nemilostivului, 
a hrăpitorului şi a făţarnicului linguşitor la omul 
alhl căruia ochitf îndrăsneşte se ridice vălul vii
torului şi s8 prevadă întâmplările unui ces numai. 
Norocul ne dâmbeşte, ne odihnim în sânul lui, 
punem femeiii pe fâgăduinlele'lui şi crede mii că 
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nu tic va mai părăsi, până când fără veste ne 
pomenim eu lacrimi de nenorocire pe ochi, mai 
Litu- . . . mai bine Irate, să ne lemem de ale lui 
amăgilore daruri pentru că ne vinde forte scump 
fericirea, şi să nu aşteptăm vijelia ca se ne pa
dini de primejdie, liniştea este prevestirea furtu-
nci; bunătăţile pe care ne odihnim dormitând, sunt 
cercări, iar nu resplălire pentru faptele rele; să între
buinţăm bine minutul de acum, si se ne tememdc ce-
le viitdre, că nu ştim ce ne găteşte tjio de mâine. 

Nu crede frate, că socotesc drept plăcerem'i a 
turbura pacea şi liniştea inimei tale; aşi voi să o 
statorniceai, dar bucuria ta nu mă amăgeşte, şti ii 
forte bine că mândria ta cere de la mine a prăs-
nui socotita la fericire; iartămă că, fiindu-ţi prie
tin adeverat, nu poci grăi dupe a la dorinţă, alia 
că plăcerile sunt un imanet pCntru nenorociri ne
apărate, şi merg înaintea chinurilor ca s6 amăge-
scă mai mulţi ticăloşi, adormiţi în sânul unui somn 
dulce, tu viseiji fericirea pe malul prapastici, şi 
pe ne simţite faci legături ne despărţite cu ne
norocirea care, ca un creditor straşnic, sS găleşte 
să'ţi ciara dobânzile grămădite a tuturora sordee-
lor ce tea îngăduit, şi înlrebuinţetjă dilele seni-
nose ca se le ducă prin desfătări pănâ la malul 
înlristărei, de unde să te asvârle în ocenul lacră-
milor, dadarnicile ndstre [ilăceri întocmai ca pti-
clcnii cei făţarnici, a cărora dragoste să schimbă 
adesea iu ură, să s'cdlă asuprănc. sfârşie fără de 



NO AP TIU ÎNTÂIA 25 

milă sânul ce a mângâiat, şi otrăvesc inima no
stra. Nu te lasă dar în mâinile bucurii, ci mun-
gâindu-o în sfera înţelepciunei, gustă cu sfâială 
din paharul ei, veselia cea ne măsurată înecă fe
ricirea în mâinile nostre şi ne face mai nenoro
ciţi de cât lipsa ei. Fereştete de ceia ce des-
frănarea numeşte fericirea. 

Fericirea mea a perii împreună cu tine iubi
tule Filandre! suspinul tău cel dupe urmă a în
tunecat strălucirea sorelui meu! pământul a per-
dut pentru mine tdtă frumuseţea sa. Unde sunt 
acum lumindsele plăsmuiri, auritele poddbe cu ca
re înfăţişarea ta '1 împodobea; eîl nu văd înir'ân-
sul de cât numai o pustietate întunecdsă şi gro
zavă, înecat in lacrămi, unde bătrânelele mele 
părăsile de Iotă fiinţa simlitdre, sunt osândite să 
petrecu întru întristare şi suspinuri; tu ai murit!., 
tdtă djdireă te jeleşte, şi cu în braţele cei mai 
pălrumjăldrc desnădăjduiri asvârli de odată, în 
fladar vărs lacrămi... în rjadar .. . of!... curgeţi... 
curgeţ i . . . iată mormânlul lui Filandru! însufle
ţi i ţărâna, Iubitule Filandre; vino! . . . a! . . . 
vino! . . . odată să te mai văcj, şi apoi eu line în 
braţe se mă odihnesc! . . . dar nu! . . . dadarnice 
sunt planşetele mele! . . . tu eşti o ţărână ncsim-
ţildre şi muta asvârlită şi perdută în ndptea rnor-
mânturilor. Ticăloşiile! erai aprope a vedea să
vârşite nădejdile tale; cală m u n c ă . . . cală stră
danie! . . . câtă înfocare pentru virtute către care 
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tinerelele laic înainta cu pas mărci! il'abia ince-
puscşi a te făli întru a ta lrumdsă slavă, când mor-
tea ! . . . ne milostiva morte ascunsă în sânuli şi 
râdând de elnbduirile talc şi de nădejdile noslre, 
lucra prin Urnă şi'j,i săpa grbpa. 

Ce pdte s6 prevadă omul; cugetările lui de se 
împlinesc, ellfl atunci 'şi dă singur numirea de în
ţelept; iar de se pierd în haosul (Jădărniciilor se 
dice întâmplare; cliibijuirile lui pe ce tcmciu sunt 
aşezate ca se fie nestrămutate; de câte ori idcia 
cea mai bine chibzuită se preface în otravă! cât 
de slabă .şi mărginită este vrednicia omului! d'a-
bia înţelegem, minutul de acum, iar cel următor 
dace ase,ins dupe un nor întunecos; pe care în 
dadar ne căsnim săi risipim. Vremea ni se dă 
în minuluri, şi fie-care din transele jură înaintea 
soitei se nu mărturiseseă ceia ce ni se găteşte, 
până când nu se va amesteca în cursul vic|ei, aşa 
Miiorul tace asupra întâmplărilor ce ne aşteptă, 
şi tie care minut ce vine, pdte s6 îneepă pentru 
noi vecinicia. 

Dupe legile nalurci, noi putem fi acum ceia ce 
trebuc se lim; nici unul din cesurile ndslrc nare 
drept asupra celor viitdre; ce mândrie făţarnică 
la om, a pune Iote nădejdile sale pe <]ioa de mâi
ne! Unde este acesta fji! Cine ne încredinţerjă 
că nu o vom petrece în mormânt; cine o pdte avea 
sub aşa stăpânire; asupra unei nădejdi deşarte 
didim fericirea nostra; facem planuri vceimce ca 
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nun am avea în mana nostra fusul ursitelor şi am 
pute prelungi ala vieţei dupe voe-ne. Cu acest chip 
îngân fa ţi de chibţluiri şi de nădejde pentru <jioa 
de mâine, noi perim astădi. Filandru nu era în 
vaită de aşi porunci gropa. 

Cea mai vălămătore din tdte rătăcirile ndstre 
este că noi ne băgând în semâ vieţa trăită soco
tim că acum începem a trăi. Toţi oamenii fâgă-
duesc a fi înţelepţi o <ji; omul de astăfji sS mân
dreşte pentru înţelepciunea de mâine. Ol cât de 
frumdsă va (i vieaţa ce, potc, nu vom mai trăi! 
. . . vremea ce se află sub stăpânirea noslră, o 
închinăm deşertăciunei cu hotărâre însă de a dă
rui înţelepciuni pe cea voitdre. Până când sun
tem tineri şi în putere, ne odihnim semeţi asupra 
minutului de acum făr de a ne turbura de celle 
următdre, şi ne credem mai înţelepţi de cât pă
rinţii noştri, la 30 de ani omul d'abia începe a 
se gândi că purtarea lui pdte fi desfrânată; la 
40 de ani, bănuiala se face dovadă, si planul vi
eţei se schimbă; la 50 de ani, s$ dojeneşte pe 
sine pentru ruşindsele aceste soroce şi scopul de 
a fi înţelept se" facem hotărâre, pe care o înoeşte 
şi mâine . . . pole ! . . . dar poimâine . . . a l . . . 
poimâine . . . o mână de pământ âi acoperă tru
pul, şi piatra dupe mormânt arată că ati fost! . . 
aşa frate, omul more cu «jadarnica hotărâre de a 
li înţelept mâine, şi sdrele ne fură vremea din 
an în an până când grămădinduse loţi, ne pome-
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nim fără veste în sânul morţii fârâ de a 0 lucrai 
o fnpla măcar folositore patriei şi strălucitore pen
tru familia nostra. 

Omenii vieţuesc ca cum n'ar li toţi datori sa 
moră; faptele lor dovedesc că încă nu cred la 
acâstă sortă obştească. îar când nimitarnica mor
te culege fără milostivire pe cei ce în minutul ce 
d'abia aii trecut, petrecea cu noi intra» desfătări; 
când întristătorulii clopolti ne vesteşte că mulţi 
din prietenii cei mai iubiţi, din rudele celle mai 
de aprope au băut paharul vieţei, atunci spaima 
ne coprinde, sulletulii se cutremură, inima bate, 
simţirile se" desbafă! . . . dar prietenii noştri art pe
ril . . . art perit . . . şi întristarea nostra nu trece 
până la minutul următor, cât de curând uitam ea 
trăsnetul a că<jut dupe ce focul s'a stins! urma 
paserilor în aer, şi despicarea valurilor mărci nu 
se şterg mai curând de cât cugetarea morţi în 
inima omului. Noi îngropăm nxirtea împreună 
cu aşa jertfă, şi o ascundem împreună cu lacrâ-
mi!e nostre. Dar eu . . . părinte . . . nenorocitul 
voia putea sg uit pe scumpul med Filandru! , . . 
Of! cum mi se umflă inima! . . . e plină . . . pli
nă de întristare, nu! . . . de voi lăsa slobode pâ-
raele lacrămilor mellc, noptea întregă . . . ndptea 
cea mai grorjavă . . . Vecinica ndptc nu'mi este 
în destulă s6 plâng, nici isvorul lor se va usca. 
Amăgitorea privigâtore ar veni şi ea, să suspine 
împreună eu mine la a le melle ne suferite chi-
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nuri. A! . . . vis oare este! . . . nălucire . . . ori 
adevSr,* nu! . . . aerul se îmbată de dulccle-i glas; 
cât de dimineţă s'ati deşteptat rjâmbitdrea auroră. 

Simţitdrea filomelă ca tine, inimami rănită de 
săgeţi pătrunrjătdre, cerc se adorm durerile melle 
cu cântări melancolice; amândoi trimetem suspi-
nurile ndstre către cerii; stelele sunlu martorii 
noşlrij şi parcă ar opri cursul lor ca sS te ascul
te numai pe tine, iar natura întregă se arată sur
dă la glasul meu. Dar nu te mândri; aG foştii 
cântători înalţi allu cărora glas mai amăgitor de 
cât allii tSii, a robit vecurile. Când tdtâ natura 
ddrme, infâşurândusc cu întunecosul văiti allîi nop
ţii, mă nevocsc să'mi umplu sufletul şi inima de 
entusiasmulti lor. înalte Omcre, slăvite Milion, 
lipsiţi amândoi de lumină, voi aţi cântai întru în
tuneric silit, iar: eti mă înfig do bună voe întrân-
sul şi :l iubesc mai mult de cât (jioa cea mai se
nină şi strălucitore. Of! pentru ce nu suni şi eft 
însufleţii de ne stinsa flacără ce ati aprins sufle
tul nostru! pentru ce n'am geniul cântătorului pa
triei melle, care a însufleţiţi! ţărâna lui Omer; 
Popp a cântat pe om numai, eQ cânt nemurirea 
lui; ne aflând nimic nemuritor pe acest trist lă-
raşii, allii suspinurilor, păşesc hotarele vieţei, de 
unde ascultând ti vecinica armonie a cetelorii în
gereşti, mă silesc se arăt oamenilor că ticăloşiile 
lor sunt nenumărate, că numai virtutea este slo-
bodfi de lanţurile chinurilor; doresc se fiii mân-
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gâitorulti omenirei .şi allti meii, şi prin fapte se 
înalţii până la porţile veciniciei. 

N O A P T E A A DOUA. 
— ~ 

PRIETEŞUG! Ii. 

Un glas tânguios şi jalnic resare «lin mormân-
t u r i ! . . ndptea întinde intuneeoselo'i aripi peste 
atestă obosita lume! . . . tăcerea cea mai adâncă 
înpărăţeşte peste tot pământul! . . . tuciul bate din 
vreme, şi ne vesteşte a vieţei ne simţită pangare, 
şi grabnica spre morte păşire! . . . falnicile şi mi-
lostivile stele trimet nule de mângâere şi deş
teaptă gândirea! . . . ochiulu cellti ne adormiţii 
allti cellui vecinie priveşte cu blândeţe asupra u-
mversuluj şi asuprami! . . . of! . . . cât de nenoro
cit mu vede! . . . ochii mei sunt plin de lacrâmi! 
. . . unde este semeţia mea; mândria anilor mei ce 
sa făcut; câtă ne statornicie! . . . cum a perii, ii 
filosofia ne simţirei! . . . acum cunosc eu ce le
gături primeşte omul vieaţa; naşterea 'Ifi robeşte 
chinurilor, şi mijlocul de ale simţi mai puţin, este 
ale suferi întru tăcere si a se folosi de dânselc. 
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Iubii iile Filandre! o tu, allii căruia suflet vârtos 
era comdră de bună învăţătură, şi a caria gură 
sluja de organ înţelepciunei, 'ţi mai aduci acum 
aminte cu câtă bucurie ne adunam în tăcutul no
stru lăcasii, şi ne sfâtuiam asupra lucrurilor ce 
întereserjă mai de aprope fericirea omului; cum 
(lepărtamd gândurile dadarnice şi sterpe, făcute 
pentru modă şi închinate nimicniciei; cum le dă
ruiam cellor ce nu ştiii pentru ce s'ad născut, nici 
pentru ce trăesc. şi care fălinduse în plăceri ru-
şinose născocite de focul unei fantasii desfrănalc, 
şi umplând templurile citerii cu fiinţe stricate şi 
căijute din vrednica omenirei, aii aflai, ticăloşi 
mijlocul de a numai întrebuinţa lumina cuventu-
lui; staţi . . . rătăciţilor . . . staţi! nu sorbeli pţe 
deplin paharul ce desfrănarea ve întinde; mierea 
dupe d'asupra acopere otrava vieţei. Filandru si 
ed ne îndeletuiceamu spre desăvârşirea duhului 
nostru, şi dragostea nostra era întemeiată pe vir
tute, în cât de multe ori şeijând amândoi pe mar
ginea unui râd de argint, şi sorbind suflarea Ze
firului împreună cu dulcele nectar allu prieteşu
gului, am înfrumuseţat dilele celle mai seninose. 

Prieteşugl rod mântuitor pe care cerni a dat 
voc pămentului să'l scotă din sânu'i ca se îndul-
ccscă amorul vieţei, nectarul ce albina suge din 
mirositorele flori este mai puţin dulce de cât ţine. 
Când fericirea se milostiveşle a se pdgorî pe pă-
numl spre mângâcrea muritorilor obosiţi, num,.1 
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în sânul unui prietin pdte a se sălăşlui, şi se ve
seleşte in mijlocul a doiie1 inimi unile, reijemale 
una asupra altia, şi adormite întru desfătarea dra-
gostii frăţeşti fără de a mai fi lurhurate. Vre
mea.. . si... chiar morlea nu pot nimic înpotri-
văli; otrăvitdrea ei sudare nu se atinge de tine. Nu 
eşti a pururea înflorit ca copacii din Edem; le simţii 
încă viii în inimami şi chiar dupe mditea priete
nului med. Bucuria ce le însoţeşte, este vecinică. 
Prieteşugul! nu mă voiu osteni cântândutc în ver
surile molie. 

Ştii tu, Lorent, ce comoră nepreţuită are omul 
în prietenul şeii; într'ânsul află înţelepciunea şi 
fericirea, pereche măreaţă de natură unită, căruia 
chiar sorta se închină ne putând se o despartă. 
Sufletele aii trebuinţă de a se înţelege între dân-
sele ca să rodescă. Omul care st* mărgineşte nu
mai în sfera cugetărilor sale rămâne în veci în 
mândra sa sărăcie. In singurătate, gândul aspru 
şi selbaticti se rătăceşte dupe întâmplări, s6 oste
neşte a despica întunericul nemărginitelor plăs
muiri a le fantasiei, şi piere în mijlocul acestor 
pustietăţi. Conversaţia îndreptând shorulu lui şi 
ar&ând drumul cuve'utului, sliijasle a lămuri ide-
ele nostre, a le desluşi şi a le statornici. Emula
ţia ajută duhul, 'Iii însulleţed,ă şi 'Iii face se des
copere lucruri ce ne ar fi fost în veci tăinuite. 

Din rSsboiul părerilor înpolrivilore sare scân
teia cea ascunsă a adevărului, şi se arată străin-
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chore la duoi prieteni c e o caută cu înfocare. 
De nu ai vre un prietin, căruia să'ţi deschicji su
fletul şi inimn. Gândurile tale singuratice vor fi 
ne desăvârşite şi ne roditore. Sămânţa fără hra
nă se usucă şi nu dă rod; iar dacă le verşi în 
sânul unui prieten, sfi întrunerjă cu a le lui, sC 
hrănesc unul pe altul şi dobândesc „vieaţă, tăce
rea le robeşte şi le amuţecjă; cile pier îndată şi 
uitarea le şterge cu totul. 

De erea în destul se ne gândim numai, pentru 
ce am priimit şi darul vorbirei; ideele sS Curăţă 
şi se lămuresc trecând prin bubele ndslre, vorba 
le scote clin haosul gândirei, alege aurul din cee-
laltă materie şi '10 lucreclă spre podoba sail tre
buinţa nostra. Didirea le acopere goliciunea, Ic 
dă o formă şi le scrie pe cartea aducerei aminte. 

Cunoştinţele sunt în tocmai ca facerile de bine; 
câd, dobândim; învăţând pe alţii, ne învăţăm pe 
înşine. Câte adeveruri rSmân îngropate şi pier
dute sub sarcina unei ştiinţe rău cârmuite, care 
ar fi putut se folosescă, dacă focul vorbirei ar ti 
ros cu încetul valul ce le acoperea! Marea, prin 
resboiul valurilor sale, se curăţă şi se limpezeşte, 
în vreme ce apa lacurilor putredeşte din nemişcarei. 

Se părăsim dar din vreme în vreme singuritalea ca 
se ne sfătuim cu un prieten ce nu'si minte numele, 
şi se desluşim îndoirile ndstre prin înpărtăşirea 
ideelor, iar mai vârlosu ca se gustăm fericirea 
în braţele lui. Cât este vrednica de milă fiinţa 

3 
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care sg pismueşle a trăi cu totul singuraticii! mâi-
ne va ajunge se" urescă omenirea şi a fi urâtă 
tic dânsa ca un prisos allti societăţii. 

Natura dorind sS ţie prieteşugul între oamenit 

'i sileşte să împărtăşească fericirea lor ca să o 
simtă mai bine; şi din potrivă o sugrumă în mâi
nile nemulţămitorului care voeşte s6 oprescă pe 
semâ'i. Fericirea este un negolil . . . un scliimb 
de plăceri. Nici odată omul singuratic n'a gustat'o 
pe (Jjeplin. Noi avem trebuinţă de un prieten ca 
s6 ne plăcem nouă înşine, când bucuria coborân-
duse în inimile nost re, se pironeşte acolo, fără 
putere, şi fără căldură, se stinge îndată; iar da
că părăsinduşi lăcaşul, şi sălâşluindiise in simjitd-
rea inimă a unui prieten, s5 resfrânge din sânul 
ei în pieptul nostru, ah ! . . . atunci ca o flacără 
ne stinsă ne înferbântă şi ne însufleţedâ. Fraţi
lor? fericirea are trebuinţă de două fiinţe. 

la sema, se" nu te amăgeşti, numai prieteşu
gul cellîî rezemat pe virtute este adevărat; iar 
celhl ce se naşte din desfrănare, ne pregăteşte a-
mărăciuni. Sufletul stăpânit de focul unei patimi 
dârăpănătore, se topeşte şi să sfârşeşte cu înce
tul până când plăcerile stingândusc cu totul, ellti 
se închide din nou şi se face aspru. 

Numai virtutea pole se înmoe o inimă tare şi 
să'i aducă plăceri ce pier împreună cu vieaţa no
stra. Ce lucru mai înalt, mai amăgitor şi mai 
vrednic de privire, de cât două inimi, două su-
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flete ce s'au unit ca sS usurede cu o mană chi-
nnrile lor, şi cu cei lallă sS facă binele, alergând 
amândouă pe calea virtuţei, la allu căruia hotar 
cerescul părinte le aşteptă ca sS le înalţe la lă
caşul fericitei cei ne peritore, şi se le încorone
ze cu corona nemurirei. 

Cine se pdte făli că prieteşugul ia făcut vre 
odată silă ca se fie priimit; din potrivă noi tre-
bue să'l căutăm, şi ea să'I aflăm în persona altuia, 
să'l simţim mai întaifl noi înşine. Prejudecăţile 
şi nerotjesca orbire acelloru mari 'i face se cre-
(Jă, că sfanţul prieteşug este o pradă lesne pen
tru dânşii, că cursele de aurii âlti trag, şi în sfâr
şit, că (Jămbirea unui împăiat este o amăgire de 
care nu pdte scăpa; acest fel de oameni întind 
curse ca se prilifjă inima altuia, făr de a da pe 
alor. Dar alio odată că şi cei lalfi stiiî să se fe-
reşcă de momelile lor. In (Jadar se socotesc că 
gradele cu care sunt împovăraţi, s'afi măcar şi 
sceptrul, pot avea pornire asupra inimi oamenilor. 
Bogaţilor, care ne avend un prieten adeverat, du
ceţi în cea mai grodavă sărăcie; ve înşelaţi forte 
la socotela bunurilor vdstre, dacă luaţi îm[)reună 
şi dragostea nostra. în (Jadar vă chinuiţi s6 cum
păraţi prieteşugul cu aur! nădejde de nebunie! 
numai dragostea resplăteşte dragostei; părăsiţi dar 
trufia ce vă amăgeşte, aretaţi inimă de prieten, 
de sunteţi hotărâţi se vă dobândiţi prieteni. Toţi 
oamenii fac tocmeli asupra acestei comori,, dar 
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puţini sunt care ştiţi ş8 o cumpere cu preţul ei 
celltt adevărat. 

De este anevoe se dobândescă cineva priete-
şugulfl, şi mai anevoe este de allâ pădi necrinfil. 
Nimic nu este mai delicat de cât dânsul; simţi
rea lui trece totă gândirea; celle mai uşuore lo
viri pot su'i pricinuiască morte; tăcerea 'Iii mâh
neşte, şi ne credinţa 'Iu ucide. Sfâtueştete a pu
rurea cu prietenul tău, dar mai întâiti sfâtueştete 
CU tine însuţi ca se. nu te înşeli la alegere, din câţi ţi 
se1 înfaţişedă cu chip de prieten cei mai mulţi as
cund în sânul lor o inima vrăjmaşă. Aşa dar cum
păneşte bine simţimentile şi faptele celor ce se 
filatură pe lângă tine, cerceted_ăle cu scumpătate 
multă vreme şi alege. Ai hotărât odată; nu te 
mai izgoneşte tot felul de bănuială; căci nebunie 
mare este a da cineva inima şi a o lua iarăşi îna
poi. Jură'i dragoste şi unire până Ia morte; de se 
jiflă în primejdie, jertfeştite cu mulţumire pentru 
dânsul; de se bucură, veseleştete şi tu. Destăi-
nueşlile câlre dânsul fără sfieală, şi cere povaţă 
la tote mişcările sale. A te încredinţa lui întru to
te fără osebire, acesta este mai cinste ţie de cât 
lui. De te vei primejdui pentru dânsul, socoteşte 
că jertfa ce faci este pentru cellti mai^mare bun 
diu lume, şi nici odată nu poţi sal cumperi scump 
(ui ori-ce prelrt. 
»Un prieten preţueşte de cât comora mai sus, 
»Un Monarh n'are nimica, dacă inimi n'a supus; 
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«Fericirea ed din lume nu pociti sS o dobândesc, 
«Singurul prieteşugul ne dă acest dar ceresc; 
»Un prieten cu credinţă ca se poci a dobândi, 
«Din tron mă cobor şi în tr'nsul mai mult nu mai 

masfi sui. 
s 

Aşa cânta Filandru, când inima lui reo'emân-
duse pe a mea, bătea fără încetare, o încălzea 
şi o uşura de asupririle morţii. Ah! prieteşugul 
este neclarul vieţei! dar ca se lie desăvârşit tre-
bue să'l înlărescă anii. 20 de ani aîi legat şi aii 
întărit pe allii nostru, iubite Filandre! 20 de am 
am gustat din paharul lui în braţele talc; ah! un
de voi mai găsi eQ blândul t8d caracter, simţitd-
rea ta inimă şi înaltele tale simţimente; tu nu cu-
noşteai prefacerile; budele tale dâmbea ne con
tenit; sufletul tău ca o coronă de virtuţi, îmbată 
pe alia med cu dulceleai suflare. Fericire cere— 
scăl fericire atâta de rară pre pământ! am sor
bit din dulcele tău pahar! . . . acum . . . te am 
perdut! Filandru mai mult nu e pentru mine. 

Iubite Filandre, n'am lacrămi în destul ca sg 
plâng pierderea ta. Au ddră mă void teme de 
a fi simţitor şi de a mă da cu totul în braţele 
întristărei; .'. în vieaţăţi mult te am iubit, dar a-
cum că le am pierdut, te iubescu cu mai mare în
focare, ed nu am cunoscut aceia ce perdem de 
cât vag'ândute murind. Sufletul tău, deslipiuduse 
de aflu med, luânduşi sborul către nemurire, atun-
cea ş'arătat tola frumuseţea şi strălucirea sa, a-
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tuncea eu iam vCiJut lolă bogăţia si marea cuvi
inţă a virtuţilor sale. Ah! căci n'am geniul căn-
lătorului raiului ca s6 cântd mărimea omului vir
tuos în căderea sa. 

Nimeni n'aîi îndrăznit încă să «jngrăvescă a-
tingătorea iconă a omului virtuos în braţele morţii; 
numai îngerii care la cesul morţii âld mângâe ei 
numai, pot sS savârş^scă; căci ei vinti în triumf, 
vesel ocolesc pe omul înbunălăţit când more, şi 
cu Smerenie sS rânduesc înprejurul patului sGu, 
întocmai ca ostaşii la postul de onore, dar eti ca
re n'am alt ajutor de cât lacrămile şi dragostea 
mea ca se mă insufle, cum void îndrăzni să o 
încep; . . . nu, nu void lăsa s6 se facă prada ui
tării slava prietenului meu,- glasul lui resună în 
fundul inimei mele; elld 'mi porunceşte să iaii 
pensula [condeiuld pictorului] fără sfiială şi prie
teşugul âlii va povăţui . . . s6 încep . . . Domne! 
ce spaimă tainică mă coprinde, cum 'mi amor
ţesc simţirile melle! mi se pare că trec din stră
lucirea unei g'ile senine întru desimea cea întu-
necosa a unei păduri, s'ad că mă târăsc sub dă
râmăturile unui templu ne mărginit, şi coborân-
dumă în lăcaşurile cellord ce numai sunt, văd, prin 
galbina şi melancolica lumina a candelilor, mor-
mânturile mute şi părăsite unde sărmanul numai 
are trebuinţă de mila nemiloslivului, şi împăraţii nu 
se mai amăgesc . . . să stăm un minut ca să'mi 
iau resuflarea . . . în sfârşit, întru plin de, sfâiala 
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şi cinste în locul cellu sfânt unde Filandru se o-
dihneşte . . . ce v8<ju! un pat de morte! nu, este 
un pat allîi triumfului; aci omul sare peste tote, 
pe dânsul omul dobândeşte slava sa cea adeve-
rata dupe dânsul cobora la vecinicie; ellQ este 
legănul nemurirei. 

Fugiţi necredincioşilor! s'au apropiaţivă cu sfâi-
ală. Acesta este lăcaşul în care omul îmbunătăţit 
să trage ca să'şi sevârşescă întru linişte vieaţa 
sa, şi să se apere de asupririle soitei, acesta 
este altarul a le căruia porţi se deschid în ceru
ri. Aci făclia a deverului luceşte întru lolă pute
rea sa, aci inima se desvălue şi se arată dupe 
cum este; aci cade masca ipocritului; aci Iote se 
arăt aceia ce sunt numai la marginea mormân
tului se face cunoscută virtutea. Dumnedcu sfâ
şie vălul si arată pe prietenii sfii, aci trulia piere 
şi slava deşartă se risipeşte ca fumulîi, virtutea 
numai singură este plină de mare cuviinţă in bra
ţele morţii. Sub mâna cea crudă a aceslui tiran. 
Eroul virtulei se măreşte. Scumpe Filandre, cu ce 
asprime s'a purtat ea către line. 

Isbit fără de veste şi fără a (i amerinţat în amerla 
dilelor talie, in sânul fericirei, smuls din braţele a 
lot ce iubeai, suferind chinurile morţii, întinsti pe 
un pat de foc, unde durerea mistuitore sfâşie to
te legăturile vieţei tale! nici o adâpostire! deşer
tarea şi grddele naturei cei slabe! fîoriie şi cu
tremurul;! sufletului la marginea unui abis necu-
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Moscul,! lin sore ce sC stinge! un mormânt cose 
stinge! un mormânt, ce se deschide! un glas* ce 
se astupaj şi cea dupe urma . . . dar cum se" o 
numesc, cea dupe urma . . . tăcere vecinică a u-
nui prieten! . . . dar ce (jic, unde era acele grd-
(Je; unde era acele rele spăimânlăldre; unde era 
acea desnădăjduire acellui ce more; în ce amă
gire mă adu! eu credem că vorbesc de un mu
ritor . . . multă vreme de când Filandru sărise 
peste hotarele nemurirei. 

în mijlocul fiorilor mor[,ii şi allii deşartelor lup
te a le naturei ce 'şi da sufletul, ce ra<Je de bu
curie s& amesteca pe faţă prin umbrele mormân-
tdsş! ce linişte! ce pace! ast-fel este omul; asl-
fel este cellu neputincios; ast-fel este celltt mu
rilor; nu, Filandru de mult încă trăind trecuse la 
nemurire. Cellfi vecinie âltt sprijinea în agonia 
lui, şi âlu împărtăşea din slava sa. Filandru dân-
duşi sufletul ne povăţuia către virtute; ellfi ne da 
mângâere, şi ne lăsa rămas ne preţuit pilda sa; 
ah! cât era de aprinse în inimile ndstre! rându
iţi în tăcere împrejuruld patului s6G, noi era mii 
in mirare, plângeamti, şi durerea şi bucuria se 
amesteca cu lacrămile ndstre . . . minutulu cellu 
groda* soseşte. Mare întru căderea sa, deşi mă
rirea 'i e forte slabă, dar nu se lasă a se birui. 
îşi dă sufletul seu ccllii înalt, şi se împacă în li-
mşlc cu sorta. Muritorilor, credeţi în virtute ere-
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deţi că este un Dumnezeii pe cure ia cinsteşte 
şi care o răsplăteşte. 

In vreme când sorele s8 lasă pe oritjon, când 
aburii care se înalţă şi negura ce se lasă acope
ră de întuneric şi de rouă vâlcelele cele întinse, 
încă se mai vede pe înălţimea unui turn s'att pe 
vârful unui munte lucind celle dupe urmă rade 
a le stelei apuse, ast-fel şi în minutele cele de 
morte, care răspândesc grozava nopte peste mul
ţimea ce s8 târăşte a sufletelor cellorQ prbsle, 
Filandru tot. d'auna liniştit şi seninos într'o mărime 
lină înălţa peste umbrele morţii capul sett cclltt 
strălucit, Pacea sufletului s6tt se (Jugrăvea peste 
totă faţa lui, nădejdea scânteia pe fruntea sa cea 
augustă, surparea sa âltt înpodobeşle, âltt înco-
ronedă de lumină si âltt infâţişedă nemuritorii 
înaintea cellui vecinictt. 

N O A P T E A A T K J : i A 

V R B 111 E A. 

Lorenţ! vremea şi întrebuinţarea ei vor fi sco-
pul acestei nopţi, cât de fericit m'aştt socoti dacă 
glasultt meii ar putea sfe robesc» autjul tău. Vie 
ca cântările mele să pătrundă inima ta şi săţi in-
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eepă sufletul într'o turburare mântuitore! Ghinu
rile mele se vor uşura c!e te vor folosi-, rade 
mângâi! ore vor lumina întunericul şi tristul noru 
ce mă înconjdră, şi slava mea va resări chiar din 
sânul durerilor mele. lată căţi puiij înaintea o-
chilor adevGruri de mare prefil, p« care le am 
scos din mormântul iubitului Flandru; cu Iote că 
ţărâna lui este mufă şi tăcerea ei ne dă învăţă
turi grocjave. 

Tu socoteşti drept falii a vărsa lacrămi peniru 
nenoracilul Filandru. Dar vieaţa la se potriveşte 
ore cu lacrămile tale; celliî ce jeleşte pe cei morii, 
arată că doreşte se începă o vieaţă potrivită cu 
cea dupe urmă a lor voinţă. Iubitorul de argint, 
când aude că furii au călcat oare unde, se cu
tremură, şi temândusc pentru a sa comdră, iube
şte mai mult şi o pă<Jeşte fără preget. Dar Iu, 
pe care nenorocirea unui număr grodav de fiin
ţe ce piere împrejurul povăţueşte pe tot minutul 
a nu'fi perde vremea în cjădărnicii, le faci tu 
mai iconomîl allu fjilclor ce mrirtca luînd de la 
alţii, dărueşte ţie. 

Vremea, acest bun mai scump de cât aurul, este 
pentru- om o sarcină mai grea şi mai proslă de 
cât plumbul. Noi primim «Jilele ce sorta ne îm
parte, fără de a le băga în semă, şi risipimîi 
anii fără de a plăti datoria nostra către virtute. 
Muritorule! (unu ştii ce preţueşte un minut! mergi 
de întrebă pe eellu ce şede lungit pe palul morţii. 



NOAPTEA A TREIA 43 

Tinerelele nu suni atât de bogale în dile pe cât 
cred nebuneşte; mortea stă Ia pragul părţii şi 
pândeşte minutul de a năvăli fără veste ăsuprăţi. 
Când va întinde ne învinsul s8Q braţb peste tine, 
în g"adar te vei mai cădni se scapi de ghiarele 
ei; cei ce sS robesc de dânsa, numai att mântu
ire. Cheltueşte dar frate, tdte iară milă, iar a-
supra vremei fii forte iconom; nu da minutu, fă
ră de a face şi o faptă bună; cu sila sa'ţi scape 
coşurile din mână fără de aţi aduce vre un rod, 
şi cu amar s6 plângi dioa în care n'ai lucrat vre 
un bine. Ah! nici una din dilele nostre sS nu 
trecă fără de a ne inpodobi, şi înbogăţi cu a no
uă virtute. 

Dar bogat se fiu vei, dice, că fericirea nu se 
va mai depărta de mine; părere... rătăcire! . . . 
de nu vei avea fapte bune, nimic nu vei fi; cu
getul te va mustra pentru că putând se adăpi un 
setos, se* hrăneşti un serac şi să milueşti un ser-
man, tu hrăpeşti hrana lui, şi într'acest chip ţie 
însuţi vei fi de greutate, oamenilor de hulă şi de 
Dumnedeu lepădat. Puternic se fii, şi fericit voiţi 
fi. Iarăşi părere . . . nălucire 1 . . . puterea stă in 
curăţenia sufletului, în fapte lăudate şi prin ur
mare în dragostea fraţilor tăi. Nu, prea puter
nice împărate, să nu osândeşti pe prietenul meii 
si ori-ce a ta rjidire se ajungă întru putere, de 
este se o întrcbuinţede pentru răul celloru ase
menea lui. 
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Natura înfâţişeijâ ne contenii o scdlă în care dă 
omenirei învăţături mântuitdre, şi cea de întâiti 
este întrebuinţarea vremei. Timpurile se primesc 
cu cea mai mare orânduială, şi fie-care are lu
crările sale. Iar noi care în tdte serile murim, 
şi tdtă dimineţa ne naşlem, şi pentru care un ces 
este o vieaţă întregă şi osebită, noi, fiinţe de un 
minut, noi nu voim se cundştem acesta deosebi
tor e, şi amestecăm rjioa de astăzi cu celle tre
cute. Dar, precum nu ne putem scălda de două 
ori intr'aceiaşi apă a unui rail curgător, asemenea 
nu ne deşteptăm de două ori întru aceiaşi viea-
ţă; reul şi vieaţa curg şi se1 schimbă ne. încetat 
fără de a fi băgate în semă. Ticăloşi! nu soco
tim cât măcar de puţin mulţimea valurilor şi a 
filelor ce s'ati cufundat în ocenulti mărilor şi a 
vremei, ci îndeletnicindune la deşertăciuni, aler
găm cu bucurie dupe valurile ce ne tăiase şi cu 
ochii închişi ne coboram pe grabnica cale a vie-
ţei . . . până când stânca în potriva caria corabia 
vieţei se va sdrobi împreună cu nădejdile ndstre 
înalţă în mijloculti spumdselorti valuri trufaşul seti 
cap. atunci . . . ah! . . . pentru ce numai atunci 
cutremurul ne coprinde . . . sufletul se" deşteptă... 
inima bate . . . simţirile s& desbate! . . . dar td-
te în g!adar! . . . corabia vieţei se apropie . . . să 
loveşte . . . sfe sfărâmă, piere. 

Cu Iote că tîn destule aii gândit şi a ti vorbit 
filosofii asupra preţului şi întrebuinţării vremei, 
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dar cât de rară este fiinţa care ştie s6 preţuiaseă 
un ces şi să'l silescâ ai da cuviinciosul rod ! s'a 
aflat însă un împărat care a strigat pe seaunulii 
s8Q; am perdut o di! un asemenea bărbat şi ne 
fiind împărat, ar fi fost corona omenirei şi vred
nic a împăraţi asupră-i. 

Cuvântul nu încetezi de a ne sfătui şi de a 
ne djce că vremea ce fuge, prct.ues.le o vecinicie 
pentru că pote se1 o dea; că ea este un instru
ment bogaţii în minuni şi a tot puternicuhl mi
şcător allQ binelui şi aliii râului. Ce folos! sufle
tul robinduse ticăldselor simţiri o judecă ca dân-
sele, o credem nimic întocmai ca oebii ce nu o 
văd şi mâinile ce. nu o pot pipăi. 

în loc de a răscumpăra vremea cea perdută, 
ne silim din potrivă a perde şi pe cea viit6re, şi 
pentru deşertăciuni, care neapărat se vor prefa
ce în 'amărăciuni, ne întovărăşim cu mustrarea 
cugetului. Cât deşert lăsam în curgerea vieţei, nu 
vedem necontenitele pilde ce natura ne dă pe lei
tă djoa; cum întrebuinţecjâ minutele; cum înţe
leptul luânduse dupe dânsa le umple pe tote cu 
fapte bune, făcând ca virtutea să nu lipsescă nici 
odată din lucrările s'aQ chib<iuirile sale, şi prin tr'a-
cesta dobândinduşi liniştirea cugetului, iubirea 6-
menilor şi chiar nemurirea. Nici im minut nu tre
ce fără allu înbogăţi, stăpân allfl cesurilor sale, 
pune asupra lor o dajdie, si fieşi-care din transe
le trecând, âi lăsă în urmă un venit nepreţuiţii; 

http://prct.ues.le
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însă pote să se întâmple ca se nu aibă puterea 
a tace cat bine doreşte; dar acesta nu'l vatămă, 
pentru că voinţa preţueşle cat şi fapta, şi omulCi 
nu este dator se respunrlă pentru neputinţa sa. 
Omule fii vârlos in cugetele tale; prea tnnâlţatul 
stăpân le înţelege, şi le preţueşte întocmai ca şi 
faptele cele bune. 

Unde voiu afla eu pe acest Dumnezeu făcă
torul de bine; îngeri, spuneţi unde este lăcaşultî 
său; voi ştiţi, voi sunteţi a pururea înprejul sca
unului s&ti, şi ălQ înconjuraţi cu strălucitorele vb-
stre aripi oh! vedevoiti eti vre odată strălucirea 
ce irjvoreşte din fala sa cea plină de mare cuvi
inţă; cahdştevoiu eu urma nemuritorele sale pă
suri în mulţimea fiorilor ce se desvoltă dupe dan
sele;, arătaţim pe acest Monarh a tot puternică ce 
nu se supune ţlilei de mâine, care (jâmbeşte vremei 
cellei trecute ca un purtător de biruinţă, şi a le 
căruia cesuri sbori.1 fără a avea vre o putere a-
supra veciniciei sale. 

Omul, acesta fiinţa trecatore mai iute de câtă 
fldrea câmpurilor, risipeşte comdra (filelor sale ta
ră de milă, blestemă cesurile de odihnă ca o pe-
depsă ne suferită; parcă s'ar opri carul vremei şi 
iar lăsa s& târâm singuri sarcina cea apăsătdre 
a vieţei; gemem sub povara unui ces, şi ne chi
nuim ne contenit a afla mijloce de a grăbi şi ce
surile viitore ca să se" scapămfl de noi înşine. 
Cheltuim tdte averile nostre ca să ne petreCeol 
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(Jilele întru desfătări. Umblăm rătăcinclune pre pă
mânt ca se depărtăm tot felul de cugetare, şi să 
scăpăm de gândire întocmai ca de un tiran, în smin
tirea nostra ne resvrătim în potriva naturei cu 
strigări de desnădăjduire, şi cândQ o pârâmu ca 
ne măsoră vieaţa cu o mână forte scumpă, când 
iar plângem pentru lungimea ei. Dacă mortea 
chemată pe tot minutul de suspinurile ndslre ni 
se înlălişedă şi ne întinde o mână ca să ne sca
pe de chinuri, noi o înpingem înapoi şi o numim 
cumplită; atunci anii şi vecurile grămădinduse şi 
amestecânduse ia un loc, tot trecutul ni se pare 
un minut. Vremea vine sub forma unui bătrân 
obosiţii ce abia se târăşte; aripile sale âi sunt 
ascunse înapoi, noi credem că ne aşteptă dile se
nine şi fericite . . . dar de odată cum ne ajunge, 
le întinde, sboră şi e departe de noi! în <jadar 
âlu strângem; omul uimit âlti ia dupe urmă, şi 
âlu chiamă cu strigările sale, şi blestemă a sa 
iuţelâ. 

Cum se întâmpla ca vremea cea de faţă şi cea 
trecută să ne chinuiască de o potrivă şi că nici vi 
eaţă nici mortea să nu ne placă; pentru ce <ji!e 
le ndstre ne supără pe cât ţin şi dupe ce ati tre
cut se întorc ca să ne întristede mai mult cu a-
ducerea aminte a Zadarnicilor închipuiri; pentru 
ce întunericul temniţelor ne sperie mai puţin de 
cât lenevirea; pentru ce robul ce geme sub greu
tatea fiarelor, nu se tingueşte ca cella- ce vicţu-
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este Iară a gândi; ah! noi suntem pricina acestor 
ciudate înpotriviii, iar natura este forte dreaptă, 
la nu se scumpeşte asupra filelor ce ne înparte, 
ci noi suntem risipitori, pentr\l aceia ne şi pe
depsim singuri, căci este lege prea înaltă acelui 
vecinie ca omul ce întrebuinlerjâ răii vremea sa, 
şi 'şi petrece vieaţa în deşertăciuni, să'şi gătescă 
chinuri şi petrecerea sa se fie plina de lacrămi 
si de mâhnire. 

Buna întrebuinţare a vremei ne aduce plăceri, 
iar perderea ei întristare şi durere. Tămăduirea 
trândăvirei este îndeletnicirea. Să nu luăm nici 
odată nălucirea drept odihna. Munca este man-
gâerea şi poddba vieţei. Cellii ce nu sC stăpâ
neşte de nici un fel de grije, este silit să'şi năs-
cocescă vre o strădanie, sub pedepsă de a fi ne
norocit, sufletul se bucură numai când se înde
letniceşte la cugetări folositore, şi din potrivă 
simte chinurile celle mai nesuferite când se dă 
cu totul trândăviei. Veselia este un roda care 
creşte numai pe câmpurile cele lucrate şi atunci 
si plăcerile o însoţesc. 

Când Dumnezeu, vrând se înfiinţeze planul Ui
mei, a risipit haosul şi a poruncit universului sS 
începă cursul săd, dupe legile aşe<jate; când a 
hotărât se întocmescă minunatul cesornictt allii 
sferelor ca se măsore cu scumpătate vieaţa fiin
ţelor, alunei şi vremea s'a născut, şi asvârlită din 
sânul veciniciei în mărginitelc hotare a le univer-
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suini a început a fugi ca se nu se mai opr6scaf 

târând dupe dânsa cesurile . . . uMIele . . . anii şi 
vecurile. Sborul ei mai iute de cât fulgerul, (3 
înpinge ne încetat spre vecinicie unde nu va sosi 
fără numai când totă didirea clătinduse şi sui-
pânduse la glasul rjiditorului săti, va câdea iarăşi 
în noptea nefiinţei din care au" chemal'o. Dar 
până când va veni acest ces allii sfârşitului lu-
mei, Dumnezeu ia poruncit să'şi urmele sborul 
său şi să se grăbesca cu vijeliile, valurile şi stele
le far de a aştepta pe ora. Aşa dar şi omul tre-
bue să se grăbească cu dânsa şi sfi jertfescă vir-
tuţei tote minuturile sale; cu acest cliipQ nu va 
simţi curgerea vieţei şi va săvârşi călătoria sa 
împreună cu natura, fără de a se turbura de 
morte. 

Cellu ce âşi perde vremea în Zadarnicii, se îm
potriveşte voinţei diditorului săti, şi singur âşi 
găteşte chinuri. Un răsboiti se ridică în sânul său; 
poftele se aţâţă; inima se sfâşie de o mulţime de 
patimi înpotrivitore; risipind anii şi dorind vieata 
îndrădneşte a porunci vremei se stea; iar acesta 
sburând cu repeziciunea fulgerului, râde de des-
nădăjduirea Iui, şi se arată surdă şi ne simţitdre 
la glasul celui ce n'a voit să o preţuiască; câtă 
rătăcire! noi despre o parte căutăm, şi de ceelaltâ 
fugim de morte, precum două inimi pe care in
teresul, iar nu virtutea a împreunat, să dojenesc 
a pururea una peste alta, asemenea şi sufletul cu 

4 
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trupul, până cărui lăcuesc împreunQ) se mâhnesc; 
dar cum se despart când în desnădfijduire. 

La ce cumplită sortă este supus omul! cu cat 
mai mult se sileşte s6 depărlefle mâhnirea, cu a-
tâta întristarea şi durerile âlrt împresură, vedi pe 
aceşti galanţi, delicaţi şi frumoşi la vedere, a pu
rurea înpodobiţi cu flori şi înbrăcaţi cu hainele 
cele mai strălucitore; cea mai mică mână âi supără, 
mana lor nu e destoinică sS ţie nici măcar un fus, 
şi chiar vicaţa le este spre greutate fel de des
fătări felurite care înoesc pe tot minutul faţa lor, 
ar peri. Gât ţine <Jioa, sC tăvălesc în plăceri ru
şinate s'afl dadarnice; socotesc că pentru dânşii 
primăvara când vine se înbrac cu haina mirosi-
torelor flori şi varsă balsamul lor; pentru dânşii 
sdrele aduce (jile răcoritore în mijlocul căldurei 
verei; pentru dânşii şi chiar iarna este silită se 
nască trandafiri! defirul de voeşte se petrecă în 
pace cu dânşii; trebue să'i răcorescă cu dulceai 
suflare, emisferile amândouă sunt datore să'i satu
re cu tot felul de producte; le trebue nebunii 
schimbătdre, plăceri osebite pe tolâ rlioa, ca să'i 
ajute a târâ greutatea vieţei în curgerea unui 
minutii ce d'abia trece pentru dânşii. Oameni 
pururea prunci! la ce întrebuinţaţi rău un suflet 
nemuritor; aii doră veţi cjice că desfătarea este 
vieaţa; dar mortea va fi şi ea numită desfătare; 
spuneţimi dar cum veţi petrece pe patul morţii; 
când boia se va dovedi ne tămăduită, când du-
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Hurtle .îngheţate vor opri cursul lor, şi aşa când 
veţi cşi din amăgire, veţi vedea Idle lucrurile du 
prin prejrurn-i că fug mai iute de cat malurile şi 
oraşele înaintea corăbiei ce se târăşte de vijelie 
în mijlocul valurilor. . . spuneţi! . . . unde vor fi 
atunci jocurile vdstre, mândria vdstră şi desfătă
rile vdstre, . . . şi chiar voi singuri unde veţi fi,... 
dar nu! şi morţi veţi li însoţiţi la grdpă de o 
mulţime de rude şi de prieteni cu mare pompă; 
trupul vostru va fi înfăşurat în argint şi aur; un 
cuveni funebru va spune măreţele isprăvi la care 
în voci nu aţi gândit; o marmură rerlcmatâ pe 
stâlpi de porfir va arăta numele şi naşterea vo
stră! . . . ce folos vi se va face din tdte acestea, 
covârşire de nebunie! nu pofe (î mulţumire unde 
nu este faptă bună. 

Greiji tu, Lorenl! câ mprlea este departe de 
line; n'ai vedut sburând asupra capului tău şi a-
merinţândute să te jertfescă cu grotjava ei cosă; 
unde vor fi aluneca cesurile trecute; ce alt aţi 
va românea atunci, de când o umbra de slavă, si 
închipuiri Iară fiinţă. Ai trăit o vieaţă integă, şi 
nici o faptă bună nu se (Jăreşte pe drumul ce ai 
bătut; grăbeşte dar; veţji că cesurile coţi mai 
dărueşte sorta, s'a ti suit pe carul vremei şi se gă
tesc se fugă ea şi cele trecute; vccji vremea că 
ş'ati întins aripile, mai ai un minut! . . . Iii vâr
tos . . . ascultă! . . . fii vârtos! . . . nu! vremea s'a 
dus . . . sorele s'a stins pentru tine. 
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Of! (rate; spre a ne deştepta, este oare tre
buinţă ea niorlea sC fie neoonlcnit lângă noi şi 
să jertfescă când uri prieten, când uri părinte s'ail 
mai multe de odaia, din celle mai iubite fiinţe; spu
ne, Irate, trebue se" mă ve<Ji şi pe mine acum plân
gând pemormânlul prietenului meii; cesornicile de 
sore, unellile pe didurile lacuinţelor hdstne, închi-
puesc forte bine sorta nostra (Jicândune în muta 
lor limbă. Omule! împărăţia este vremelnică, şi 
cal ţine, este mai (Jadarnică de cât umbra ce eO 
însemne^ pe aceste (Jiduri. 

Dar înşelăciunea ne stăpâneşte cu atâta putere, 
noi ne orbim alât de lesne de linguşirea patimi
lor, încât nici sullelul, nici simţirile nostre pot pre
ţui păsurile vremei care sbdră uşor asupra cape
lelor nostre fără de a ne deştepta din vis. Pre
ţuind vieaţa dupe numărul (Jilelor, iar nu a fapte
lor celor hune, nu putem crede că am înbătrânit, 
h\ destul este că iarna în trei s'aîi patru dile seni-
nose, şi odată ne credem in primăvara vieţei. Se
mănăm cu bucurie nădejdile tinerelelor pe sbâr-
ciUirile bătrâneţelor, nu e om care să nu se înşele, 
măcar cu o (Ji, asupra vieţei sale şi chiar înţe
leptul se amăgeşte, dar mai puţin de cut trufaşul. 
Tu laşi serele se" inergă înainte-ţi; nădejdea de 
a trăi se iveşte pe totă dimineţa, până când a-
piu'nd (Jioa, apoi şi tu împreună cu povara chib-
duirilor si a nădejdelor tale. 

înţeleptul cell îi âdeverat se slatueşle cu cesu-
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smile cclo troctilc şi le întrebă ce socotelii aîi dat 
pentru dânsul Ia scaunul a tot puternicului împă
rat; şirul respunsnrilor lor este ceia ce se numeşte 
espcrienlă, ia ne (Jice pe tot minutul că aci Io
te simt gadarriiue, că cu cât mai mult gustăm din 
amăgitorul pahar allfl plăcerilor cu atâta simţim 
mai tare deşertăciunea lor şi plăcerea fericirei. 
Stipunete dar, bătrânule, supunclo măcar acum, că 
părul ţi'a albii, la învăţăturile ei; fă măcar acum 0 
faptă bună, deslipind gândurile tale de acostă lu
me, şi trimeţândule călre vecinicie înlr'a caria sân 
poli afla fericirea. 

Acesta lume în mijlocul caria trăim beii de plă
ceri ce ne încetat ne înbracă spre morte, ce all. 
este de cât lăcasii plin de suspinuri si de jale' 
împovărat cu mormânturi şi aşternut cu triumfu
rile morţii; dar noi far de a ne folosi de neca
zurile altora, ne resbatem în nebunii pe teatrul vi-
eţei până când desfătările şi danturile precur-
mânduse, cădem în abisul care va înghiţi omenirea 
întregă. O suflare ne înaltă din sânul pământului, 
ne clătinam un minut în atmofera ce ne însufle-
tetjă, şi apoi ne amestecă cu ţărâna strămoşilor 
noştri pe care o călcam ca se fie si ţărâna no-
sfra călcată mâine sub păsurile copiilor noştri, şi 
să dormim sub pământ până când piciorul celui 
prea puternic resturnând acest univers, va risipi 
ţărâna globului, şi noi speriaţi vom fugi din dă
râmăturile mormânturilor ca să ne înfăţişăm la Iu-
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mina ijilei cei vceinice. Omul se naşle; speriat 
de sine însuşi, asvârle o căutătură împrejurul; pre
tutindeni vede Epitafiile celorfl de mai înainte; 
varsă o lăcrăma; suspină şi sfi cufundă. Aşa, sor
ta omului este a plânge pe acei lalti şi a fi şi 
cilii plâns în minutu următor* 

Cât de ne simţitor este omul! vremea fuge, mdr-
tea vine repede, clopotul întristător resunu, veci-
nicia ne înfricosedă, tdte se mişcă, tdte se cutre-
mură, tdte se nevocsc şi să grăbesc către sfâr
şitul lor. Numai onuilfi a eăria sortă va fi neapăra
tă şi care, cu un fir, este spânzurată asupra pră-
păstici, omulti se odihneşte şi dormite<]ă în pa
ce în mijlocul grozavei tulburări a fiinţelor. De
şteptate, ticăloşiile! asvârle şceptrurile şi corone
le; opreşleţi anii şi (ii iconom allii (jilelor tala a-
pucă minutul ce fuge; verinicia sade pe aripile 
unui ces, sileşte vremea să'şi oprescă (Jborul şi să'ţi 
dea comdra (Jilelor tale. Acostă minune este prea 
eu putinţă virtuţii care pdte cu (Jioa de astăfji se 
cumpere pe cele rad prăpădite. 

Muritorilor! înbrăcaţivă cu haina virtuţii şi în
trebuinţaţi vremea la fapte bune, de voiţi sC fiţi 
fericit*. Cunoşteli odată că jerllinduvă coşurile, 
vă jertliţi pe voi înşivă. 
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N A « C I S A. 

Eşind din ciudatele visuri în care gândirea mi 
se rătăcea, mă mai deştept odată. Noplea tine 
universul înfăşurat în umbrele sale! numai lumina 
cuvântului luceşte înaintea sufletului meu Precum 
două sunetele ce s'aîi unit prin sfânta şi a iot pu
ternica legătură a dragostei, pline de nădejdi si 
săliând de bucurie, alergă la fericitele locuri ho
tărâte spre înpărtăşirea fericirei şi uşurarea chi
nurilor, asemenea şi eu pădindumi jurămnnlulîi, 
mă aflu la locul unde durerea mă aşteptă, lată 
cesul orânduit în care petrecând deştepţi leită nop
ţile, ne sfâtuiam împreuna chinurile mele si ci. 

Dumnezeire a inimilor simblore, lună' o tu ra
re într'accste cesuri de tăcere împărăteşti singură 
şi în pace asupra mulţimei slelelor, coborâte din 
scaunul tău de argint, părăseşte înălţimile sfere
lor, şi vino, ah! vino să'mi însutii cântări vred
nice a cetelor cereşti! sor iubita sorelui, o tu ca
re cârmueşti în lipsa lui întunecosul si mărehilii 
drum alltî slerelor, şi asculţi armonia lor ce nu 
ajunge in veci până la atujul muritorilor, ador-
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minduină in visuri mângâitore. răvars'o asupra su
fletului meii, si la ca dulcea lor melodic se um-
j)le tristele cântări a musei mclle. lată că simţ, 
melancolica ta pornire; sufletul meii se înbată de 
mângâilorelc-ţi rade. Sorta mea te înlrisloilă; 
Oil eu plâng perderoa unei frumuşele dmerilo şi 
amăgitdre ca tine. O iubita mea Narcise! mise 
pare că încă te vădii galbină şi tristă, şi te aud 
dieând sunetului meu; pentru mine e noplc; linc-
reţele mele şi cele mai scumpe nădejdi s'ati cu
fundat in adâncurile ne fiinţei! nu! ndptea ce se 
înalţă din mormântul lui Filandru na fost pentru 
mine atât de fffodavâ si otrăvilbre. Vai ticăloşie! 
acum se şiruesc nenorocirile şi să îndesă pe pă
surile sermanului! mormântul lui Filandru d'ahia 
se închisese şi Narcisa a ceruţii pe allii său. 
Lână acum adăpam cu lacrămile melc numai ţă
râna prietenului meii, iar acum mă vefju silit se 
plâng şi pe iiica mea. 

Mdrtea săgetândumă ne încetat, amestecă sus-
|)inurile mele şi asverlă spaima între dânsele. Ne-
slalornicia tânguire nu ştie unde să se opresca, nici 
pe care să plângă mai întâiii. O prietenul meu! 
o liica mea! inima mea se sfâşie între voi. Iu
bitule Filandre, aşa tu eu despărţire-ţi îmi pre
vesteai şi pe a Narcisei, în primă-vara anilor ei, 
când sulletu'i se deschidea violei şi începuse a cal
ea tasurile fericire!. Cum; fericirea! . . . rod po
prit pentru Hămăndiţii muritori. 
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Cal era de frumosă! cât era de dulce! cumti 
nevinovăţia ai înpodobea linerefele! câtă veselie 
pe chipui! natura âi dăruise Iote darurile cu în-
belşugare; numai (Jile âi trebuia ca se iie fericită. 
Dar a ei strălucire în loc să'i inpodobescă vioaia 
şi să'i semene drumul cu Hori, a fâcut'o să o în
semnele mortea mai cu osebire, şi de odată a 
căejut precum cade pătruns de ucigătorul plumb, 
melodiosul cântător allii pădurilor în minutulti in 
care amăgea cu îngeresetii glas tolă fiinţa simţi-
torc. O fiica mea ! . . . vedi în ce singuritale ai 
lăsat pe părintele lău! . . . ore dulcele tău glasti 
nu va mai resuna în inima mea, care încă e pli
nă de armonia cânleeilor tale. 

Frumuşele, tinereţe, glas amăgitor, veseli, vir
tute, inimă făcută ca se iubească . . . ce pdte da 
cerul mai mult unui murilor; . . fiica mea cu h-
ceste daruri împodobită, 'mi sluja drept eomdră, 
şi eu ereni . . . ah! eram părintele cellu mai fe
ricit; numire mărelă şi dadarnică care ascundea 
ticăloşia ce mă aştepta1; Mortea supărată de fe
ricirea mea, a făcut semn viermelui olrăvilor se 
năvălescă asupra acestui trandafir frumos; încă nu 
înflorise bine, si viermele la înţepat şi la făcui, 
prada unui minut. 

Cât de înşelătdrc sunt bunătăţile viclei! ne a-
magesc un minuf, opoi ne lasă în braţele măh 
nirei şi no adapă cu otravă. Bucuria ce simţ'cm 
avendute lârîgă mine nu era Dl'âl de dulce cil 
de amur este acum despărţirea nostra. Numirea 
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do părinte mă înlristed/ă acum mai mull, de cât 
ceia ce m'a veselit, când înliaşi data le'am privit 
deschidândufi ochii la lumină. Precum un lăstar 
tânăr ce d'abia începe a înflori, se desradăcinedă 
şi se târăşte de vijeliile prima-vcrei, asemenea şi 
tu, de fulgerul morţii pătrunsă, ai căţluf şi mi'ai 
înecat pieptul în lacrămi do desnădâjduire şide milă. 

Care inima de piatră, care suflet de ghiaţă va 
îndrăsni si? osândescă lacrămile mele; mândrie 
este, iar nu virtute a opri cineva lacrămile sale, când 
acestea uşuredă chinurile nostre, şi când chiaril 
natura a aşedal în chipu-ne, două fântâni, prin 
care se curgă veninul ce ne omora. 

O voi, ticăloşilor părinţi, care aţi privii pe fi-
,celc vostre lungite pe patul morţii în florea ver
stei lor (ivâ milă de mine. 

De odată ochii ei începură a perde strălucirea 
lor, şi a asvârli căutături stinse şi speriate; de 
odaia ohradii ei de trandafir îngălbinind, mi'a ve
stit ca era aprope de a da lumei vecinica săru
tare! . . • am părăsit aburosa climă a patriei un
de viforul sufla frigul morţii; am apropiat'o de 
sore, nădăjduind că ar li tosiifJej.it'0'Cu fâcătorclei 
de bine rade. Dar acesta ştia ne simţitore a 
privit fără de milă, frumuseţea ei vestejinduse ca 
a florilor. Narcisa rerlemândusi capul pe piep
tul meu, ş'a dat duhul în braţele mele, precum 
vedem crinulu mlădinduse şi perind în jalnicilc 
nostre grădini. 
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Crin măreţii, şi voi norodul florilor c;ire smăl
ţuiţi fala câmpuriloru, sdrbeţi dulcele rarje ;i le 
stelei ce vo dă vieaţă şi faţă, şi vă întineriţi pe 
tola dioa lirăninduva cu rouă serei si a diminotei, în 
ce Irufie vă aliaţi când fîca mea dânbind vă cu
legea ! cum o îmbătaţi cu mirosuld vostru curat 
ca sufletul ei! fiinţe drăgălaşe caro vieluili înpre-
ună cu omul şi împodobiţi lăcaşul lui, sorta vd-
slră este mai fericită de cât a lui; şi voi treceţi 
ca dânsul, dar nu vă înpărlăşiţi din dureri. 

Ce sortă cumplită! nu e plăcere care se nu a-
ducă amărăciuni. Cu cât dragostea nostra se în
temeiată pe un lucru, cu atâta mdrtca ni'l hră-
peste mai curând! idee tirană! . . . visu de feri
cire! . . . fugi . . . nu mă mai amăgi! incole<Jă do 
a mă pedepsi cu făgăduinţele tale. In dadar mă 
căsnesc se uit pe fiica mea! sufletul med nu se 
pole deslipi de allti Narcisei, a caria iednă a pu
rurea înaintemi stând, deşteptă chinurile mele, le 
adună, şi cu dânsele împreună năvăleşte asuprămi! 
O fiica mea! în primă-vara anilor tăi, când sdrla 
şi iubitul tău (Jâmbindu-ţi, aţi (jicea se te găieşti 
allu face . . . Of! . . . atunci tu ai câdut, şi o ţă
rână stieină acoperă îngerescul tăti trup! . . . ţă
rână streină, ai căruia locuitori ne milostivi, cu to
te că fără voi-le au vCrsat lacrămi, na'fi îngăduit 
să'ţi dăruiască o mână de pământ spre îngropa
re, penlru că tu nu te închinai lui Dumnezeii du
pe cum se închină ei. Superstiţie selbatică, râv-
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nă, sail mai bine talhărcscă orbire, ne priiniita şi 
blestemată de Dmiinetjeu! aceşti oameni f/iră mi-
lă m'afi pornit de a presăra ţărână peste ţărână, 
când şi cbiar dobitocelor le este slobodă o aseme
nea faptă. Ce pulem se fac; la cine se alerg; în mij
locul nopţii, înfăşurat în întuneric, plin de cutre
mur, înecând suspinurile mele, asemanândumă cu 
un ucigaşii, iar nu cu un părinte, iam săpat gro-
pa, iam şioptit sărutarea cea dupe urmă, am as-
vârlit'o în mormânt şi far de a mai întoree ochii 
înapoi, am fugit ca un fălhar, blestemam! preju
decăţile oamenilor, şi slăvind pe rliditorul lor. Um
bră iubită! iartămă ! numele tău nu este scris pe 
mormânt; streini aţi calcă ţ ă r â n a ! . . . nu mai 
puteam; mania, necarjul . . . durerea mă stăpâ
nise atât de tare, în cât amestecând cu picorele 
mele pământul vrăşmaşilor tăi, l'am blestemai, şi 
cu Uite acestea, în desnădăjduirea mea, I'cam u-
raf, ce ia nu s'aG îndurat să'ţi dăruiască . . . nu 
Ioc de odihnă . . . un mormânt. 

Cine va gândi că necazul meii aii fost fără en-
vent; nu este ne milostivire selbatică a badjoco-
ri pe morţii, a cărora ţărână este sfântă; au dd-
ră mâna, care aii întins peste globul nostru acest 
măreţ acoperemânt de senin, şi au înbrăcat pe 
s<ire cu haine de aur, aii doră aceiaşi mână n'afl 
lucrat şi ţărâna omului şi nu l'aîi lacul. împărat 
allti didirei; dupe ce patimile adorm, dupe ce u~ 
iă piere, dupe ce iubirea de omenire se dc.şî.eplă, 
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dupe ce vrăşmaşul iarlă, alunei superstiţia se sco-
lă aspru asupra unei ţărani şi badjocoreşle unu 
Uup Rină simţire. 

Cât de uricosă esle o asemenea purtare din par
tea omului care din dragoste s'a naseutu, prin 
dragoste trăeşte, prin dragoste gusta din paharul 
fericitei, şi care d'abia a priuiitd de Ia sortă un 
minut, ca se simtă dulceţa vielei. Nu! natura nu 
polo naşte din nemângâitu-i sau iasmă mai gro-
davă de cât o inimă ne simţitore la chinurile a— 
propelui său. De cale oii omul ascunde otrava 
chiar în mângâeri; de ajută pe un serman, mân
dria lui împarte ocară împreună cu mila. D a r . . . 
vai! . . . cât de groijav este omul când se stă
pâneşte de orbesca padină a resbunărei. O lu
nă, şi voi liniştitelor stele! fugiţi, ascundeţi-vă în 
vălul nopţii ca să numai ascultaţi. Omulfi esle 
peniru om, vrăşmaşul cellu mai cumplit si ne îm
păcat; vântul înegreşte orisonul aşi prevesteşte 
vijelia; urletul de sub pământ ne face cunoscut 
flacăra ivire a Vulcanilor; pământul cutremurân-
duse ne înştiinţeijă că o să se despice ca se în
ghită jertfele ce ai sunt holărâte de sortă; fumul 
înălţânduse în aer, descoperă focul; numai trăsne
tul asvârlit de mâna omului, luceşte, cade, pră
pădeşte fără veste. Ve<Ji ticăloşiile, că pismuiiid 
pe altul, te vatâmi pe line însuţi! ce folos poţi 
tu dobândi din răul ce vei face altuia; ce folos!., 
ura . . . ba de multe ori si mormântul. 
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Grăesc adevărul; cine mă va dojeni; cine va 
tăgădui graiurile mele; care om pole privi cu ră-
celă pismuirile ce învrăjbesc acesta ţărână miş-
cătore, şi ne incetat o îmbrâncesc spre morte. 

O Narciso! rană nouă şi ne tămăduită a ini— 
mei mele! o fiica mea! de mai aurji tu acum, 
glasul părintelui tău, vino de mă ajută se târăsc 
sarcina necazurilor şi a anilor, dar nu' tote rja-
darnice! voiţi înpărtăşi întristarea mea universului; 
omenirea întregă te va jeli; ori unde fama va du
ce pe auiilele-i aripi numele lăfl, ori unde ver
surile mele vor spune mortea ta, vei ti suspinu-
rile inimilor simlitore. Tânărul în florca vârstei 
va opri cursul desfătărilor ca se plângă sorta ta, 
şi plin de melancolie se va sălăşlui în mijloculu 
mormănturilor ca să se gândescă la nenorocirile 
tale şi să'li ude ţărâna cu lacrămi de mângâere. 

Puţine, o draga mea, puţine cesuri au mai ră
mas şi părintelui tău. încă o (Ji, şi vom merge 
împreună să ne înfăţişăm înaintea cerescului pă
rinte ca să cerem ertare şi mângâere. 
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ÎN POTRIVA FIICEI DE MOARTE. 

Minja mea îndrăzneşte a se înălţa până la line; 
nu te supera de sborul ei; i'eciinoştin|a o îndrep
tai ă către făcătorul de bine. Cu tofe că eşti 
tânăr şi mângâiat de sortă, cre<J că auo'ul lăii se 
va pleca la seriosele mele cântări. 

Cât de adâncă este săpată în inima omului fri
ca de morte! ascultă versurile mele; efi cântu 
tămăduirea acestei bole. 

Fericită fiiinlă care, scârbinduse de tote aceste 
(jadarnice plăceri ce se pun între sufletul nostru 
şi adever se înfige de bună voe sub tăcuta um
bră a chiparişilor, priveşte lăcaşurile celor ce a 
fost luminate (ie flacărea morţii, citeşte epitafuri
le lor, le cumpăneşte ţărâna, şi'şi alege de lăcaş mor-
mânturile! acesta întunecdsă împărăţie, in mijlo
cul dărămăturilor caria sade mdrtea, arată omu
lui scăpare liniştită, unde sufletul trebue să intre 
şi să'şi plimbe singuraticelei gânduri. Cât de mân
tuitor este pentru adevărd, şi otrăvitdre pentru 
trufie, este aerul ce împărăteşte acolo! o suflete 



Gi NOPŢILE LUI LONG 

allîi meii, se intram fără sfiealTt; să ciintam aci 
mântuitdrele idei de care omul are atâta trebu
inţă pe teatrul vieţei; s6 cumpănim vieaţa şi mdr-
tea; se îndrăznim a privi mdrjea în faţă, si căl
când înfricoşatele ei cu mărinimie, să adunămil 
dupe mormânturi biruinţa sufletelor celor înalte. 
Aii! fie ca înţelepciunea mea să se înbogăţcscă 
cu nenorocirile mele, si să'mi plătescă lacrămi-
le ce am. vărsat până acum. 

Ce folos putem dobândi din morlea prietenilor 
noştri; să ne deşteptăm din adormire să smerim 
mândria nostra, şi să ne păfjim de răutate. Piro
neşte, frate, multă vreme sufletul tăiî pe cugeta
rea morţii, şi primeşte cu bucurie învăţăturile ce 
ne încetat âţi dă. Las'o se îinpărăţeseă asupră-
ţi, căci numai ea pdtc să opreseă nebuneştele-ţi 
plăceri şi sfi le pregătescă spre dobândirea ade
văratei fericiri. De te vei supune, ia va linişti 
răsvrălitdrele porniri ale inimei tale, şi te va în
corona cu slavă ne murildre. De aci vor începe 
s6 curgă pentru tine (Jile fericite; cugetarea morţii 
înalţă pe om şi'lii îndemnă se fie vârtos. 

Vino dupe mine vino, frate; s8 citim pe piatra 
ce acoperă pe iubita ta Narcisa. Ce carte de 
moral! cât este de atingatdre limba ei! Eloqu-
enţa este o ştiinţă mută pe lângă focul pietrei 
aceştia; cu câtă putere vorbeşte ochii lor! cale 
învăţături se coprindîi. în puţinele vorbe ce sunt 
scrise d'asupră-i! . . . întrebă dacă frumuseţea . . 
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tinereţile . . . şi ori cale alto lucruri ne plăcii, 
sunt de vrc un folos şi cât line? Omule pune 
dar temeiu pe vieată! d'abia rjăresc un mormânt 
care se coprinija un trup mai bătrân de cat ajlti 
meu! . . . dar tdte strică vino. 

Dar ce văg'ul . . mormântul Narcisei se descide! 
Sfântul adevăr răsare măreţii şi strălucitor din 
fundul jertfelnicului sad, şi se aşerjă asupra sufle
tului meii/ amăgirea piere; Norii cu care pati
mile întuneca mintea meq, se risipesc; umbra fu
ge; Orisonul meii se întinde; puteri nonC ami 
îmbogăţesc ştiinţa. Vădii cele ne văfjule, le pi
păiţi şi le simţii; sunt de faţă cu viitorul; lumea 
şi înşelătorele-i plăceri nu mă mai stăpânesc; vir
tutea se arată întru tola frumuseţea ei. Cu ce 
repediciune vieaţa curge înaintemi! văţjîi omeni 
cădând ca fruinjele tdmnei; lucrurile asupra că
rora se grămădesc faptele lor, mi se par atât de 
deşarte atâtu de prdste ca şi ţărâna ce se ridică 
sub păsurile lor. Cu cât mai mult primesc vieaţa, 
cu atâta mi separe mai (Jadarnică. 

Ah! acum am eşit din amăgire! acum înţeleg 
Iote poveţile ce mdrtea âmi da ne încetat şi pe 
care nu le băgăm în s6mă. Inhr/.tisasem sistema 
ne simlirei, şi de odată săgiaia morţii n i a pătrun
se. Care fi;nţâ milostivă o va scote din inima 
mea! . . . dar ce! . . nu voiţi putea se privesc fă
ră spaimă aceste mormânturi; pentru ce cugetarea 
morţii se mă sperie; acest pas nu este atât de 

* 5 
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gro<Jav pre câf, socotim. Noi singuri uneltim plă
ceri si lot felul do închipuiri, cărora le dam un 
chip spăimântător; apoi uitând că sunt lucrurile 
I.iiiinsi.'i nostre, ne speriem de dânselc, îngenun-
< hiem Ia pietrele lor, şi nu îndrădnim a ridica ochii 
se le privim, fără tie a îngălbini de frică. 

Icona morţii nnellilă de fantasia nostra, nu arc 
nici o asemănare cu dânsa; cine aii ve<Jut'o; ci
ne aii pulul se o fJugr&vescS; acest (iran ne mi
lostiv nu se odihneşte nici măcar un minut, 

lude este acesta morte; viilore s'ail trecută; 
când ni se înfălisedă. îndată încetăm de a mai li, 
nădejdea ne lasă, fotă simţirea piere; la ce dar/ 
atâta spaimă; întristătorul clopot, mormântul, în
tunericul şi vermii nu mai pot spera pe cel Iii ce 
a încetat de a fi. Dar omul, făcânduse pradă a 
fantasiei şi a nenoroeirei din pricina prejudecăţi
lor şi a feluritelor rătăciri, âşi unelteşte o morte 
osebită de a naturei, şi acesta temere âlii face se 
moră pe tot minutul, întrebaţi mormânturile se 
vă spue cum a venit şi ce este mortea. 

Şi chiar de ar (î mortea atât de grodavă, pre
cum o închipuim, bătrânul la ce se teme (Ui dân
sa ; n'ar trebui din potrivă se alerge înaintei ca 
să'i ciară scăpare la nenumăratele chinuri pe care 
gemând le suferi;.vieaţa este atât de frumosă, în 
cât şi când se preface în otravă, să o dorim; ini
ma nostra este ca a pururea înflorită, a pururea 
tânără si destoinică de a gusta plăceri; cântările 
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hostrr sunt ele pururea \eselo; mi. pi ori-ee j> 1 Tt— 
cerc este însoţită de mulţime de amărăciuni. Ah! 
«Ir sar gindi omul asupra mulţimei relelor cellîi 
înprosdră de <'ir socoti dădărnicia vieţei când fap
tele bune nu o înpodobesc, şi răutatea oamenilor ca
sc adapă cu otravă unul pe altul, cât ţie puţin 
ar preţui nuntea. 

Cum putem iubi, şi din di în (Ji mai mult, a 
cest glob, stâncă grozava, sterpă a înbunătaţi, bo
gată în rele, allu caria vârf este în veci acope
rit de vijelii, şi sub care ne înfricoşed,ă o pră
pastie vestită pentru suspinuiile omenirei. 

Nici măcar o (ji nu trece far de a ne vedea su
păraţi de vieaţă, Iară de a ne vesti vre o tică
loşie nouă. Amăgitorele cesiiri, până când >e o-
dihnesc în sânul vremei, momesc poftele nost re şi 
ne făgăduesc plăceri; iar dupe ce încep a veni, 
în loc de deslălâri, ne lasă mâhnirea şi fug îm
preună cu anii. Omul însă nu îneeteAJa de a nă
dăjdui şi face ehibduiri de fericire viitore, până 
cimd va bate nesul cellu dupe urma. 

Se trăim în veci aci! . . . şi pentru ce; ca să 
vedem ceia ce am vadul, sil ainjim ceia, ce am 
aurjit, s6 batem ne încetat aceiaşi cale; st!1 ne in 
vertirn intra acelaşi cerc, să ne întdrcem de la 
dragoste la ură, şi de la ură la dragoste, se tă
măduim astă(ji lucrurile de ori, se ne tăvălim într'a 
aceliaşi plăceri, se (im mai pe tot minutul siliţi -,ă 
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chemăm nenorocirea spre ajutor ca să ne scape 
de monotonia vieţei. 

Cu tote că vieaţa este forte mărginită, plăceri
le sunt si mai mărginite; al)ia săvârşim calea vi-
elei pe jumătate, şi paharul desfătărilor s'a de
şertat pentru noi, şi suntem silişi se trăim cu o 
ticăloşia aducere aminte a (Jilelor seninose ce s'aîi 
întrupat ou vecinicia. Of! . . . tinereţile, întocmai 
ca părinţii cei risipitori, eheltuesc fără milă tote 
plăcerile, şi dăruesc bătrânelelor măhnirea drept 
moştenire. 

Peste tote nenorocirile vieţei, vin şi bătrâneţele 
cele încoroneijă. Ne chinuim atunci se îndulcim 
atunci amarul lor; ce folos; gustul au perit. sim
ţirile sunt amorţite, mădularile trupului în loc sa 
se ajute, sC deslipesc una de alta şi se dărăpănă; 
hrana le îngreunerlă în loc să le ajute; când luăm 
paharul în mână ca se adăpăm setosul piept, ne 
temem că mortea să nu vie se ni'l hrăpescă. Ce 
dar ne mai rămâne; se adunămti fapte hune ce 
vom ti făcut în cursul vieţei, şi cu dânsele petre
cem (Jilele apusului nostru; iar cellu ce nu va fi 
având fapte hune, cum va petrece!... cu mălmire 
şi mustrare de cuget; mai bine ar (î fost pentru 
dânsul de nu s'ar fi născut. 

Iată că înaltul judecător se aşadă pe auritu'i sca
un ca se judece omenirea; iată sufletele este a-
prdpe aşi părăsi sarcina vieţei, a da soitei înapoi 
tote mincinpsele-i podobe, şi a sbura la picorele 
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didilomlni-său. Of! fericit. ae&Jfi care nu se va 
temfe atunci sâ'şi aralo faptele întocmai. 

Acostă dorita vreme a venit pentru mine; lu
mea întru care cil am locuit, acum aii peril; vă<J 
alte chipuri, alte obiceiuri; jucătorii tineri s'ati suit 
pe scena vteţei ca sFi'mi apuce locul, (lumii se 
mira de mine! cu aceiaşi mirare caut şi eu ns.u-
prăle; vecinul meu âmi este ne cunoscut; împă
ratul care cri mă primea cu dragoste, aslă<Ji că 
nu mă mai cunoste. 0 lieălose bătrânele! la ce 
miaţi mai prelungit vieaţa. 

Dar ce; acesta nenorocire s'a lacul numai pen
tru mine; tolă fiinţa nu geme sul) aceiaşi sarci
nă; astă(Ji sunt uitat eii . . . mâine altul! . . . cată 
vreme ş'aîi athisd oamenii înainte de mine! am 
dorit se mă arat prea aprope, şi râvna mea ma 
vătămat în locmai ca lucrurile ce se apropie prea 
mult de vedere, în loc să se arete mai desluşite, 
o întunecă şi o opreşte de a le privi. Mani dus 
la cei mari ca se cer ajutor şi uşurinţă la ne
cazurile mele; ei mi safl făgăduit mângâere, dar 
miaii <Jis se mă întorc mâine . . . apoi iarăşi mâi
ne! . . . ticăloşilor la ce întrebuinţaţi rătt mijldeo-
le ce întâmplarea va dăruit, ca se faceţi fericiţi; ce 
este mai frumos şi mai dulce de cât facerea de bine. 

Nu crede, frate, că mă depărledii de scopulu 
meu; micşorând preţul vielei, învăţăm a nu ne 
feme de morte; cu cât mai puţinii o băgăm în 
seaiă pe acâsta morte, grodavă numai pentru cei 
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ce st" simţ ne vinovat, cu aţâţa mai mult vieaţa 
este fnimosă şi inpodobită cu fapte bune. 

Două^deoi de ani nu am încetat de a împresu
ra curtea impărătescă, şi a mă nevoi cu ne os
tenita pismă a dobândi bunătăţile ei; gândeanul 
că îmbrăcândumă cu ranguri şi înpovărândumă cu 
bogăţii, mă îmbrăcam cu haina fericirei; dar, în 
loc de fericire, m'am varjut de odată mai sărac 
si mai nenorocit de căt eram; căci (javistia, pâra 
şi vicleşugul au năvălit asuprămi. Luaţi omul cel 
mai sănătos şi ne'simţitor, asvârliţil în mijloculQ 
fjgomotului şi allu' intrigilor curţilor, şi în puţină 
vreme âiti veţi vedea ca o umbră galbină şi tri-
stă . • • ca un schelet, ah! aer curat hrană măr
ginită şi simplă. Copaci înfloriţi, câmpii întinse, 

- daruri ne preţuite a Ie vieţei câmpeneşti, voi mali 
fîimăduit de otrăvitOrea suflare a curţiloru! voi 
maţi 4esbătat de mândrie, şi aţi mai potolit chi
nurile mele. 

blagoslovită fie ceresca mână care m'ail adus 
îatr'aceslă smerită colibă unde sufletul mefl se 
odihneşte in pace. Lumea este o corabie măre-
ţă plutind pe mări primejdidse. O privesefl cu 
plăcere, dar nu îndrăsneşc a mă mai apropia de 
dânsa. Aei, asvarjit de valuri turburate, aud de 
departe sgornotul lumei ca urletul mării, şi mă 
nevoie a sfărâma grozăvia morţii. Aci, ca un 
păstor care redemânduşe pe toiagul săB, şi um
plând aerul cu ne vinovatele-i cântări âşi plimbă o-



NOAPTEA A UNGEA 71 

chii pe ne mărginitele câmpii ce ne încetat Ş'S 
desvălue înaintei, şi slăveşte pe cjiditor'ul săti, fă
ră de a se ftVai căsni se înţelegă pe cele ne în
ţelese; asemenea şi cil asvârlind căutături de mi 
lâ asupra teatrului lumei, vâ<j o mulţime de atomuri 
turbate nevoiliduse a sfărâma slavilile legilor. A pa
şi hotarele dreptăţii, lupi la hrnpit. vulpi la vicle
şug, tigri Ia ne milostivire; acum prigonitori, apoi 
prigoniţi, şi ne încetat prada umilii altuia, pana 
când mdrtea înfăţişândusc fără veste, âi va îu-
ghiţi pe toţi. 

La ce duru alâla muncă, atâta sndbre pentru 
triumfuri de un minut; aurul bogaţilor, .slava era* 
ilor, mărirea împăraţilor, tdte se sfârşesc; aci da
ce: »se suferim chinuri pălnmeîatore, să ne des
părţim neapărat de iote lucrurile ce ore cum ne în
dulcea vieaţa, şi ţărâna sase prefacă iarăşi în ţărână; 
iată sorta omenirei. Daca versurile mele vor în
tinde sborul lor până la strănepoţi, le vor spune 
că au fost o fiinţa crescută pe braţele linguşito
rilor, care a gândit că bogăţia putea se întânjie-
<Jc cii o <ji, şi să'ltt facă mai nenorocit de cal be 
vinovata sărăcie; care, pe patul morţii aflâiidose, 
nu s'a îudeletniciln, a tace planuri de fericire si 
vieaţă; şi pe care datoria obştească de a num, 
a lămăduit'o de frica de morte. 

Tinerelele fâra eesperienţă, târâte de amăgifo 
rea podobâ a desfrănărei, se cufundă singure fn 
ocenul relelor. Anii învaţă pe om, înhairâniud, 
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cunoşle deşcrlaciiinea hunei; dar d-abia afla mij
lociii de a (răi. Ca porţile morţii se deschid. 

Aiul nesălidsele bătrâneţe că striga; ne încetai; 
iarăşi dile, iarăşi bogăţie, iarăşi plăceri «numai a-
veţi a nădăjdui plăceri, penlru că sentimentul a 
perii. Nn este în destul se aveli lucru, vă tre-
buesc si simţiri ca să'l gustaţi. In dadar vă mai 
căsniţi se îulindeţi arcul violei; cordele s'aiî rosti 
.şi una dupe alia sau rupt. 

O voi care, Iar de a face vre un bine, voiţi se mu
riţi bogaţi, ce turbare vă stăpâneşte; au gândiţi că 
judecata lui Dumncdeu se asemănă cu a oameni lor, 
ca să puteţi reseumpăra cu aurul, răul ce veţi fi 
lucrat; amar va ii vouă de nu veţi avea lapte bu
ne! . . pe călătoria vieţei, omul are trebuinţă de 
atâta puţin lucru, si pentru atât de puţină vreme! 
ia <e dar mai înlindeţi putredele mâini ca se în-
biăţişaţi umbre, ou fug; şi tu, bălrănule, la ce mai 
alergi dupe vi cată, cănd ar trebui să te găteşti 
spre morte. 

r'ieli în destul, licăldso bâlrânule, că ai trăit în 
mijlocul vijeliilor! mergi acum de te linişteşte în 
limanul ne simţirei, ca săţi dai obştescul sfârşiţii 
cu odilmă. Vesteştiţi singur ceia ce te aşteptă şi 
obicinucşlile cu mdrtea. Părăseşte, măcar acum, 
nălucirile, în cursul vieţei, teu făcut se alergi du
pe deşertăciuni; milucşle pe cellii serman; ajută 
pe cellii ne putiucios, apără pe cellii asuprit; în-
naliă glasul tăii spre ne clintită păstrare a drep-
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laţilor fraţilor (ăi, şi pentru înbuuălăţirea lor. Ca 
un mădular allii societăţii, Iii celăţen vrednic, pă
rinte de familie cinstit, şi aşa aduuănd faptele şi 
cugetările tale, gândcştele în tăcere, şi plimbate 
fără sticlă pe marginea întunecoasei râpe, de 
unde mâine vei începe vecinica călătorie pe 
mări ne cunoscute. Vciji vremea că încă se mi-
lostiveşte aţi rjice, căutaţi plăceri şi mângâere în 
frumuseţea sullefuliii tăii. De ai ştiut să'l împo
dobeşti cu virtuţi; îndreple(Jăţi Iote cugetările că
tre nemurire. Nu frate; minutul ce ne rămâne, 
nu ne pole aduce fericirea. 

Tu, tânărule mândre, îndelelniceşlile la fapte 
bune, de voeşti sC petreci cu cinste vicaţa ta; că 
de te vei trândăvi în dădărnicii de vei lucra răul, 
de vei înbrăţişa davistia, cum oare le vei mân
gâia la bătrâneţe, când natura se va înbrăca cu 
veşminte jalnice pentru line; lacrămile nenoroci
telor jertfe a le asupririlorfl laic, vor năvăli asu-
prăţi ca nişte pârae de sânge, şi te vor îneca cu 
amărăciuni; apoi cugetul pe care făcătorul de re
le nu bate; numai virtutea înfrumuseţerjă vieaţa 
omului şi'l face să păşescă măreţu şi veselii spre 
morte, de care nu se teme, ci mai vârtos o do
reşte ca un mijloc de a intra în limanul stator
niciei şi adevăratei fericiri. Mprtea este groija-
vă numai pentru cei ce lucrerla răul. 

Ajulămă Narciso, ajutăuiă se mă îupac cu mor-
tea, st* deslipesc inima mea de amăgirile viei fi 
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<•(• nu mă vor însoţi în mormânt. înainte încă 
de a mii trimete jalnicul clopot se înbogăţesc pă
mântul cu ţărâna mea, doresc ca mortca să gă-
sescă Iote legăturile, ce mă robiseră lumei, sfă
râmate de mine însumi, şi casa ei s6 aibă a tă
ia numai (irul dilelor mele. Când mă vei vedea 
adormit pe malul prăpăstiei, vino îndată de mă 
deşteaptă ca se fiu a pururea gata a primi nun
tea care a luat de Ia natură porunca plăcerii me
le, şi mă mai îngădue im minut. 

Când âmi întorc ochii înapoi ca se privesc ne 
mărginitul lanţti allti anilor mei celor vieţuiţi, şi 
nu văd atâtea fiinţe, care, mai tinere, mai tari şi 
mai înţelepte de cât mine. Putea se nădăjduia-
scă o vieaţă fericită si îndelungată, nu pociti cre
de că încă trăesc. Dar ce rjic; ati ddră traesc; 
ah! nu; călătoria mea am săvârşite pe deplinii; 
puterile atât trupeşti cât şi sufleteşti a peril; fi
inţa mea se desface şi se scurge sub sarcina bă
trâneţilor şi a bolelor; aşa dar române să'mi să-
x&rşex' mortca, si s& mai pătimesc odată ceia ce 
am pătimit în Iote minutele vieţei mele. Mortea 
va fi ea un fenomen nou pentru mine obicinuit a 
o privi de aprdpc; născând, noi începem a mu
ri ; cu cât omul creşte, cu atâta şi vieaţa se mic-
şoredâ în tocmai ca făclia ce se topeşte anjând. 

Aufju glasul tăii, prea puternice împărate allti 
violei şi allil morţii! Sorele nemuritor allti nalu-
rei' <) Iu rare din sariul întunericului mai scos la 
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lumină, şi miai asvârlit o raclă a nemurirei tale' 
iu miai dat fiinţa ca se fiii fericit. Acuma mă 
chemi pe ţărmuri ne cunoscute; mă supuiu cu bu
curii; şi mă dau cu totul în braţele tale; în tine 
vocsc să trăesc, căci tu însuţi eşti fericirea; numai 
umbra ci am aflat pe pământ; vieaţa şi mdrtea 
sunt de o potrivă dadarnice. 

Sufletul îngropat de vid în trupul nostru ca 
întru un mormânt, d'abia pdte sS g'ărescă adevă
rul prin grosimea simţirilor ndstre; mdrtea fărâ
mă trupul, slobode sufletul din temniţa sa, risi
peşte miorii cellti întunecă, âlfl .scote la lumina, 
şi ăi dă aripi ca se sbdre către nemurire; Chi
nurile morţii nu le simţim, iar relele vieţei şi 
chiar înţelepciunea este supusă. 

Dar ce vei <jice; omenirea nu are dreptate a 
se teme de morte; drumul ei este presărat cu 
durămăturile omenirei; nimic nu e sfânt pentru 
dânsa; bogăţie . . . putere . . . mărire . . . tote se 
calcă de picorele ei. .VJărturisesc cu adevărat că 
mdrtea dmereşle pe resboinici, pe împăraţi; dar 
nu veiji tu cum pluteşte virtutea şi fapta bună. 

O morte! în sfârşit tu birueşti; fie dar bine
cuvântată venirea ta! bătrâneţile şi bdlele, gro
zavii tăi prevestitori, mă înştiinţedă că nu eşti 
departe, şi deslega legăturile ce âmi ţinea vieaţa. 
încă o ţii, şi! . . . dar ce! mângâitorul pentru mi
ne clopotu începe a răsuna şi a aduna prietenii 
ce'mi mai remân: ei se gătesc a vărsa lacrămi, 
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dar caviântul) mai înţelept de cât dânşii, ami dice 
se mă bunir, şi se ma încoroned chiar de acum 
cu corona triumfului. 

Of! . . . cu cală bucurie şi mulţumire voiii da 
vânlurilor aceslă ţărână ce d'abia lârâscti, până 
când ehemândumă de isnovă din sânul elemen-
tnrilor şi alici prăpăsliilor nature*. Mă voiţi în-
brăca iarăşi cu dânsa ca se înviedu intru vioaia 
veeinică! atunci se vor sfârşi Iote chinurile mole, 
şi tu o morte, âmi vei plăti atunci tote asupririle 
tale. 

Nu, morte, nu, mă tem de tine! am făcut bine
le ce mi'a fost prin putinţă; cugetul nu mă mus
tră; nici o fiinţa nu pote avea dreptate a se plânge 
de mine; de mă voi săgeta, voiii cădea, dar în
dată mă voiu şi înălţa; când tu ddrobeşli lanţu
rile ce robesc pe omul chinurilor, âlu slobodi, âlti 
faci împărat şi stăpân ailii cerurilor 
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iKTRISTAREA SI NENOROCIREA. 

Şlii lu, Lorcnl, ce preţueşte tin suspin . . . o 
hicrămă; tiai îndeletnicit tu vre odată la lilosofia 
lacrămilor care nu se învaţă prin scoli; ştiinţa nu 
săvârşeşte înţelepciunea. Cât de vrednice de ja
le sunt ncsaliosele acele duhuri, care grămădind 
în niinlea lor ideele altora, fără a se folosi de 
dâusele, şi hrăpind moştenirea streinului fără a 
o întrebuinţa la allii sau măcar bine în parte, so-
colesc că ş'aii făcut o coronă ne preţuită şi de
stoinică de a le uşura chinurile. 

O întristare! tu eşti scola cea adevărată a o-
menirei; prin tine ne desăvârşim; lu curgând a-
cum în inima mea, mai dulce de cât nectarul, şi 
umplândumi fiinţa cu blânda liniştire, âmi adormi 
chinurile, înalţi cugetul mieii către prea milosti
vul părinte, şi mă desveţi de otrăvildrea suflare 
a plăcerilor lumei. 

Nenorocirile sunt prietenii noştri cei mai buni. 
Tâmmioasa întristare ne face destoinici a cund-
şte adevăruri pe care amăgitdrea strălucire a fe-
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ricirei le acoperea cu întunecosul val alin plăce
rilor; aşa noptea, stingând (Încărca (Jilei, arată mai 
luminase stelele ce se întuneca de SOIT. 

Vremea petrecută în nenorociri este limpiilfi 
virtuţii. Cănd săgetătorea durere sfâşie sufletul. 
înţelepciunea vine rjâmbind şi varsă mântuitorul 
ei balsam pe inimile nostre obosite de lacrămi, 
precum (ierul plugului despică umedosul pământ 
înainte de a depune în sânui nădejdea omului. O 
Narciso! eti nu încetea" de a bine-cuvânta întrista
rea într'ale caria braţe m'a aşerjat aducerea aminte 
de tine. Voifi pune o dajdie pe chinurile mele, 
şi rodilorele mele lacrămi mă va înbogăţi; voiţi 
aduna dupe câmpulîi durerei cugetări mântuitdre 
cu care voiţi împleti o cunună de flori alese ca 
să'ţi împodobesc mormântul, cunună pe care chiar 
vremea nu va putea în veci să o vestejescă. De
parte . . . departe de mine acele inimi de piatră 
care sug sângeie sermanului şi se bucură pentru 
nenorocirea aproapelui!! mâine . . . pole chiar in-
tr'acestG minut paharulu vieţei sC deşartă pentru 
voi! . . şi atunci, . . atunci focul celitii ne stins vă 
aşteptă fără nădejde de ertare. 

Mândria varsă şi ia lacrămi, dar nmrtai ca să 
se împărlăşescă din slava mortului, <]icând; rc-
posatul era un bărbat forte însemnat, şi mă a-
vea de prieten adevărat »laudă pe cella ce acum 
dace în mormântu şi nu pote să se împolrivescă 
(jiselor lor, ca să fie şi ei lăudaţi de cei ce plâng 
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din tată in ima; nu cunosc, ticăloşii, că numai mor
mântul făcătorilor de bine se adapă cu iacrămile 
adevăratei tânguiri. 

V'edi, trate, pe acest părinte care a perdut pe 
iubita sa soţie, ce âi îndulcea vieaţa, pe fii săi, 
nădăjuia şi sprijinirea bătrâneţelorti sale; veţlilu 
cumfi varsă lacrămi amare! Yed/i pe acesta vă
duvă înconjurată de frageta şi ne vinovata ei 
familie, cumfi âi sallă pieptulu de oftări, ce că
utături de desnădăjduirc asvârle j asupra mor
mântului soţului ci, cum cade îngenunclie şi sa 
rogă cu mâinile întinse la cerii ca să o cufunde 
împreună cu rodul dragostei ei în vecinica nopfe, 
şi se o împreune cu cellfi ne despărţit; ved.i pe 
aceşti copilaşi sermani strigând; tata . . . tată . . . 
pâine! . . tala rjace în mormânt, şi pâine nu este. 
Verji pe acest trist şi lăcrămând norod, jelind în 
văduvitul scaun, şi desnâdăjduit că a perdut pe 
obştescul părinte! o fericiţilor oblâduitori, pentru 
a cărora morte supuşi se tinguesc. cu inimă cu
rată şi trimit la scaunul nemitarnicului judecător, 
Iacrămile lor ca o tamâe mijlocitore, iar nu sa 
veselesc că afl scăpat de selbalica luară cei ţinea 
înfăşuraţi în lanţurile robiei; Iacrămile cu care 
întristarea naţionalei familii vă adapă ţărâna, sunt 
lauda cea mai înălţată şi vrednică a vă- asemăna 
cu (Jidilorul a totc. Faceţi dar fericiţi, de voiţi 
să fiţi fericiţi şi bine-cuvântaţi trăind şi dupe morte. 

Aud învilălorul sunet allii trâmbiţei resboinice 
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tola tabăra se mişcă; ostaşii asvârla seântec de 
foc din învăpăiaţii lor ochi; cai nechia(jă; armele 
lovinduse săverşese armonia cea mai amăgitdre 
şi dulce; vitedii ostaşi trimetând cântările lor ca-
tre vecinicnl părinte, strigă; fiie-ne, Domne, spre 
ajutor! patria asuprită cere resbunare . . . şi res-
bunare grozavă; se biruim dar fraţilor, s'au să mu
rim cu cinste; da, adaogă în focata căpetenie, se bi
ruim s'au se murim cu cinste; scoteţi săbiile; incruei-
şaţile pe acest alitî patriei jertfelnic, şi juraţi să iu; 
întdrcem încoronaţi cu slavă ne muritore, s'au cu ar
mele în mână se perim ca nişte voinici, săturaţi de 
sângele vrăşmaşului şi de pildă vecinică slujindil 
compatrioţilor noştri; la arme! . . . la arme! . . . 
acesta jertfă când sâ face pentru binele omenirei, 
este priimitâ şi plăcuta luî Dume(Jeu; câcî (Jidiud 
pe omii, ia dat şi putere de a scâpa de tot felul 
de asupriri, şi straşnic ia poruncit sâ nu sufere alt 
jug de cât pe id legilor. Dar . . . ol/ . . ome
nirea să înarmearjâ ca lot d'una pentru dobândi
rea drepturilor cellor perdute; nu; vicleşugul şi da-
vistia, sub numire de diplomatica, punii armele în 
mâinile unor ne vinovaţi ca se ucigă pe alţii ne 
vinovaţi, si înecă fala acestui ticălos pământ cu 
râuri de sânge. Când o se cundşteţi că două pal
me de pământ mai mult nu aduce fericirea care 
stă în dragostea frăţescă, in lucrarea dreptăţii <i 
în năravuri lăudate! vedeţi cum aîi peril împre
ună cu numele lor asupritori noro.lelor. Mergeţi 
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dar, ohlăduilorilor, mergeţi, în cesurile de odihna 
la mormântul prietenilor şi allîi părinţilor voştri, 
şi acold sfatuiii-vă eu întristarea şi nenorocirea 
asupra datoriilor acelora care îndrăsnec a se 
însărcina cu crima oblăduirei socotindo de uşoră, 
numai acolo puteţi afla adevărul. 

Omul este respundâtor pentru nenorocirile sale, 
aceia pe care noi ai numim nenorociţi, sunt fi
inţe alese spre a (i pregătite către virtute. Da! din 
Idle darurile cerului, cele mai scumpe si folosi-
tore pentru mine sunt săgeţile ce miau sfâşiat i-
nima, omule! fii dar mândru pentru lacrămile tale; 
prin tr'nsele clesfrănarea se strecoră; prin tr'nsc-
le vei dobândi virtutea. 

Nu este vrednică de mangaere larânosa fiinţă 
care, întristarea sa, să răsvrăteşle în potriva di-
ditoruli şi se plânge pentru relele vieţei. Un pă
rinte îndurător porunceşte (iilor săi se facă, s'aîi 
să se fereseă de unite lucruri, dar de a da cu
veni, pentru poruncele sale. De se vor supune, 
vor fi fericiţi; iar într'all chip, ci sunt respundă-
tori pentru chinurile lor. Nu, stăpâne, nu voiţi ri
dica în veci glasul meii în pol rivali; te bine-cu-
vânted şi chiar pentru slrăşnicia la; âţi mulţu
mesc, cu lacrămi pe ochi, pentru morlea iubitei 
mele Luciei că a scăpat de chinuri, şi mă bucur 
vâdând că şi CÎÎ sunt aprdpe a păşi stavila cc'.mi 
va deschide porţile vecinicici. Urgia fa tună a-
suprămi ca să'mi dea veste că Uăsnetiil P(l<(' s^' 
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cacjSt pe capul meii; braţul tăii atingânduniă mă 
întăreşte, şi ceia ce lumea numeşte mânie dip 
parteţi, eu o socotesc facere de bine. Iarlămă 
dar de mă voia fi măhnit vre odaia pentru ne
cazurile mele. 

Cum necazuri! . . ele nu vin de la line, ci de 
la om, Noi suntem uneltitorii chinurilor ndste pă
timim din pricina desfrănărei, a rătăcirilor şi a 
nebuniilor dupe care alergăm cu râvnă înfocată, 
şi îndrăsnim a pâri natura . . . sfânta natură. 

Fericirea acopere virtutea cu un vălâ minci
nos; nenorocirea sfărâmă acest vălti, şi virtutea 
răsare măreţă. Bucuria ce se naşte din trufia mă
ririlor, este trecătdre ca rjâmbirea amăgitdrei sdr-
tei; iar bucuria omului în nenorocire înalţă şi în
tăreşte sufletul. 

Câta orbire la om aşi perde nenorocirile sale 
fără a se folosi de dânsele, când din potrivă arii 
trebui să Ie socoteseă drept învăţătură; a! fie ca 
împăratul a tdte să nu dea pe prietenul meo în 
braţele fericirei pană a nu'iu face se1 trecă prin 
scdla necazurilor. 

întristare! nenorocire! sufletul şi inima mea se 
deschidă ca s& vă privescă; veniţi dar; înbogăţi-
ţimă cu mântuitorele vdstre învăţături. Aceste 
mângâitore pentru mine mormânluri âmi slujesc 
drep lăcaşfi; aci se mărgineşte nenorocirea, iarrt 
tu, o iubită întristare, mai hrăneşte sufletul meu 
până când ne milostiva ursită se \;\ milostivi ami 
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tăia a|,a vieţei ca se dati înapoi ţărânei ceia ce 
am priimit împrumut de Ja dânsa, şi sa sbor Ia sca
unul tatălui meu. Dar . . . of! . . . somnulâ . . . 
dulcele somn mă stăpâneşte! . . . iată mormântul 
Luciei, sâ'mi rediim capul pe dânsul! . . . fie Dom
ne, acesta adormire cea dupe urmă . . . vecini-
ca . . . adormire. 
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in mijlocul întunerecului, sufletul meii coprins 
de religiosa grdg'ă a lăcerei, şi mângâiat prin cu
getarea adevărurilor cellor înalte, a trecut pe ne 
simţite de Ia chinuri la pace. Muţja mea s'aii 
nălţat mai presus de spaţiurtle unde sbor întristă-
torele pasări a le nopţii. Dorind a sosi într'un 
oridon ne mărginit, a petrecut înflăeăratele hota
re a le universului. Dar ce foloseşte îndrasneţul 
shor allQ fantasiei, dacă inima se târăşte pe pă
mânt; virtutea nu are mai puţin linguşitori de cât 
vrăjmaşi, lesne este a o lăuda, dar anevoe a o 
lucra, prietene nu te mărgini numai la cuvinte la-
ud'o prin fapte. 

Am deschis înaintea ochilor tăi cartea nalurei; 
am petrecut înainteţi feţele cele mai lumindse; 
am încercat se întereserlu simţirile tale, se (ragti 
urechea ta, ca se varii adevărul în inima ta, nu 
socoti că aceste învăţături vin de la mine; cântă
rile mele nu sunt alt de cât rcsunetulfi glasului 
naturei. Ia âţi strigă ne încetat. 
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»Pune un Dumueijeu mai presus <le mine. Ellii 
«acopere eu căutătura sa şi cu apărătdrele-i aripi 
fotele fiinţele; ellii mă îndrepteeV» a vesti legile lui, 
«ellii varsă asuprăle fericirea, omul cellil mai vino-
«vat pole să se dea cu bună credinţă în braţele 
»lui; în veci elii nu lepădă pe cellîj slab care cere 
«ajutor; ellii este scăparea nenorocitului care ca-
«ută pacea intru alii lui sân, ori care vor fi fe— 
«lurile şi puterile osebiţilor locuitori ai globurilor 
«acestora cu care eti sunt înpodobilti, prelulindi-
«nca virtutea este temeiul fericirei lor; dupe ce 
«irece vremea osândei, ia âi intdree la cjiditorul lor 
«care le plăteşte ostenelile cu înbelşugare. Adu-
«cerea aminte do chinurile cele trecute creşte sen-
«timentul fericirei lor, care începe ca să nu se 
«mai sfârşescă.» Câtă dulceţă aduce în inima 0-
mului acesta nădejde; ia este potrivită cu vred
nicia lui, pdte singură se implinescă poftele nostre, 
sC mulţumescă patimile şi cuvântul nostru. Dar 
(jadarnicilc tale averi ce oare fericiri âţi fac; or
besc sufletul tăti şi turbură liniştea ta, târând (lu
pe dânsele numai chinuri şi dureri. Asvârlit din 
ticăloşii în ticăloşie dupe ce ai fost vre o câţi-va 
ani bădjocora sdrlei, rămâid fără mângâere . . . 
fără ajutor, şi desnâdăjduirea te aşteptă la minu
tul cellu dupe urmă. 

Pământul, întorcând cmisferul său de la fala 
sdrelui, cufundă pe locuitorii săi în întuneric; sin
guratica ndpte este îmbrăcata cu jale; împrejurul 
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ei universul s'G iicopere eu un ca viii de morte, 
si Iotă natura este întristat?!. Asemenea şi încă 
mai adânc esîe înlunericul în care cade sufletul 
despârljnduse de Dumnezeii. Ne statornic şi tre
murând întru întuneric clltl voeşte se prinrlă um
bre pe care le socoteşte de fericire, şi găseşte 
neenrjuri; cu cat se nevoeşte mai mult, cu atâta 
şi relele se îmuljese; acesta sîare ajunge a fi ne 
suferită; nădejdea a 1 îl părăseşte; atunci âlu chiama 
spre ajutor mdrtea . . . nimicul. 

în rjadaru omul desfrânat arată pe fruntei o 
trufie ipocrită; în glaciar voeşte sa ne înşele cu o 
liniştire prefăcută. EQ am sfărămat vălulii cu ca
re inima lui se înfăşură, şi l'am văd ut ruşinându-
se de sine însuşi, să se desprefuiască în taină ne 
putând se înece glasul cugetului. 

N'a fost muritor care se nu fi mărturisit la gro-
(Javul res în care omul numai minte, că câte l'att 
amăgit pe teatrul vieţei, a fost Zadarnice. Tu, 
frate, gândeştite precum se gândesc cei ce sunt 
apr6pe aşi da duhul, şi lasă pe desmetici trufaşi 
şi trândavi, se sorbă din veninosul pahar allti bu
curiei care le găteşte dureri vecinice; lasă-i să 
alerge dupe bogăţii, dupe putere şi dupe slavă, 
şi să numescă nebun pe înţeleptulu eare caută 
bucuriile cele temeinice. Câtă mirare trebue să 
eoprino'ă un suflet care fugând din mormânturi, 
priveşte adevărul descoperinduse înainte-i, şi as-
vârlind o căutătură spre oameni, ai vede nevo-
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induse a se înşela asupra ne apăratei Trebuinţe 
de. a muri; asemenea ne vom mira şi noi toţii, 
când, vremelnicul privilegiu allu vielei luânduniso, 
resbunătorul cuget va veni să pedepsecă sufletul 
pentru reaoa întrebuinţare a dilelor nostre. Câtă 
osândă pentru noi a vedea adevărul, atâta vreme 
lepădat şi hulit, să resară înaintea nostra, să ne 
iiupute^e nălucirile nostre, şi să cheme vecinicia 
ca să'şi ia resbunarea. Să no grăbim dar a îm
brăţişa înţelepciunea. Omule! rjiditorul tău t'eiî 
făcut stăpân aţi alege nenorocirea s'au fericirea; 
dă te şi înşeli une-ori la aleeere, ladreiJleHali 
faptele prin cercare. 

Nu Lorenl, tu nu vei uita datoriile tale dacă 
cuvântul are vre o putere asupra omului, şi de 
ai simţit vre o dulceţă într'aceste versuri scrise 
la lumina stelelor, când tăcerea se odihnea pe 
budele muritorilor, si somnul chinuia sufletul lor 
cu visuri speridse. Ascultă cea dupe urmă a mea 
rugăciune. 

»In numele acestei tăceri, însuşire a morţii; in 
«numele acestui întuaeric, scăparea făcătorilor de 
«rele; în numele acestui vălîi de morte întins pe-
»ste lumea adormită; în numele acestor măreţe 
»şi de tdtă (Jmerenia vrednice obiecte ce ndptea 
«înfâţişeijâ simţirilor şi gândirei; in numele ace
stor ne muritdre şi în umbră tremuratdre focuri, 
«tălmaci munţi şi luminoşi ai Dumnedeirei; in nu-
»mele tuturora acestor împărăţii dărăpănate şi a-
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»cestor vestiţi Monarhi asvârhţi din vârful mărirei 
»în noptea mormânlurilor, tristă prevestire amc-
»rinţă(6re .şi pentru Monarhi cei vii; în numele 
»mulţiinei fiinţelor ce ati perit de la cellii d'ân-
»l;ud om până într'acest ces; în numele jalnicilor 
«acestor clopote care cu întristătorul lor sunet, chi-
»amă Ia intuneeosa împărăţie mulţimea oamenilor 
»ce într'acest minut aşi dau sfârşitul şi aţi slrigă 
»că peste puţin vei merge dupe dânşii; în nume-
»le acestor mormânturi grămădite unul peste al-
»tu1, acestor singuratice candele ce d'abia lucesc 
wd'asupra mormânlurilor împă.iaţilor fără de ai fo-
wlosi; în sfârşit în numele grodavei acei <jile în 
»care vinovaţii vor primi vecinica lor osânda, şi 
«bună resplâtire a lor; în care luna se va îneca 
»în sânge, cerurile se vor surpa, stele se vor stinge, 
»şi trăsnetul va vesti allfi lumei grocjav sfârşit . . . 
»Of! Lorenf. . . în numele acestui allii doile haos 
» şi a vecinicei acestei nopţi, te jur frate a li vârtos. 

Nimic numai sunt dator lui Filandru; eâte mia 
spus murind, le amu împărtăşit prietenului său. 
Aşa datoria mea am săvârşit'o; rămâne acum a 
face. si fu pe a ta, şi a împlini dieta lui Filan
dru şi voinţa cerului. Lumea aşteptă de la ti
ne o purtare cinstită. Tu ai un fii ii a căruia fe
ricire slă în mâna ta. Pilda are mare pornire a-

•supra oamenilor, iar mai vârtos pilda părintelui 
asupra fiului; rful se învaţă mai bine de cât bu
nul; ghimpii desfrănărei vin la urmă iar ai virtu-
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ţei la început; când părintele este desfrânat, fiul 
va fi negreşit ticălos. Fii dar cu luarea aminte 
alkl învăţa prin fapte bune, iar nu cu cuvinte nu
mai, ca să nu'lu sileşti a te blestema o di pen
tru că iai dat fiinţă. 

Mângâere! . , Of! dulce mângâere, adormi chi
nurile! . . pe serman am ajutai; am miluit pe cellii 
sărac; nici odată n'am cugetat răul altuia; sta-
pânilorilor am grăit adevărul; pentru slava pa
triei am înălţat glasul meii; cugetul nu mă mu
stră, dar ce! sufletul med se linişteşte, inima nu 
se mai sfâşie de patimi otrăvitore; oh! mângâere, 
simţ mântuitorul tăti balsam. Numai făcătorii de 
bine te pot purta în sânu-le. Ce alt este mângâ-
orea de cât resplătirea ce cugeluld face omului 
pentru o faptă bună. 

Peste puţină vreme aceşti ochi ce încă sunld 
deschişi, nu vor mai vedea sorele, cu tote că nop-
tea va urma a se cobora şi aurora a se ivi pe 
cumpăna dilelor. Of! stăpâne; milostiveştete a-
tunci. . . milostiveştete ami erta greşalele ş i . . . 
chiar rătăcirile, si las cu jurământ ca pe mor
mântul meu să se scrie acest adevăr; numai fapta 
bună aduce mângâere omului; numai în tine se 
află fericirea cea adevărată! 

O nopte! . . iubită nopte! sărutare! umbrele 
tale nu mă mai împresoră ; o vieaţă nouă mă a-
şteptă. încă de acum sufletul saltă de bucurie. 
O suflete allCi med! să ne gătim a începe vec-
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nica călătorie; virtutea (ie povăţuitorulu noslru, 
şi resplătirea o vom primi'o de la nemitarniculii 
judecător. 

Dulce somn! vino; întinde blândele-ţi aripi pe
ste aceşti ochi obosiţi de lacrămi. Lasă . . . pă
răseşte strălucitbrele curii şi aurite lăcaşuri a le 
cellor ce nici vre un bine aii lucrat în vieaţa lor, 
nici pot să te preţuiască. Mergi de odihneşte pe 
muncitor şi pe cei nenorociţi, care numai de la 
tine aşteptă uşurare la chinurile lor. Şi efi, ca 
un nenorocit, te chem pentru un minulîi numai 
să adormi ţarânosul meQ trup, până când sufletul 
va lua sborul săti către nemurire unde mă aştep
tă resplătirea durerilor mele ce cu tăcere amii 
suferit, lucrând binele şi ferindumă de răutate. 
Of! cum aşQ adormi! . . simţirile încep a ador
mi! . . ce linişte în tdtă fiinţa mea! . . Lucie! . . 
Filandre! . . Narcisa I cu voi să trăesc! . . lume... 
vieaţă . . . plăceri. . . necafjuri . . . şi.. . chiar. 
tu . . . nădejde! . . sărutare!! 



N O A P T E A A O P T A . 

A DOUA VENIRE. 

Eu voescii a cânta fatala deschidere a cetăţii 
vecinice, slrălucitdrele lăcaşuri a le îngerilor şi a 
le dreptăţilor, grodava sortă acelor vinovaţi, spă-
imântâlorea sălăsluire a chinurilor si a releloru. 
Acesta este cea dupe urmă şi cea mai mare sâr-
guinţă a munci mele; acum trebue să sbore la 
cea mai înaltă treptă a slavei sale, s'ati să ră-
mâe in veci cufundată întru întunericul^ uitării. 
Dar, vădânduse aprdpe de sfârşitul carierei sale, 
se însufleţeşte, se inflăcăredâ, se sue mai presus 
de stele. în repedele ei sbor, vede universulci 
mişcânduse, sdrele depărtânduse şi stingânduse, 
globurile surpânduse, vederea ei ostenită de noua 
strălucire a cerurilor, abia pote suferi lumina lor. 
la ascultă a le Arhanghelilor vesele şi umilitore 
cântări a le cărora sunete se repet şi să prelun
gesc în Iotă natura. 

Une-ori mii de trâmbiţe resună de odată, alte 
ori o adâncă tăcere împărtăşeşte peste tot. în
gerii şi oamenii stan muţi şi ne mişcaţi. Groda-
vul şi nepărtinitorul judecător, aşedânduse pe sca-
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unul veciniciei sale mai presus de toii, plimbă 
căutăturile sale împrejurai. Cerurile sunt pline de 
strălucirea slavei sale. Atunci pune mâna pe fatala 
carte ce Serafimii o ţin înaintei, rupe pecetia, şi de 
odată ce aude un suspin obştesc. 0 suflete âHti 
meii, fivei şi tu trecut în Ir'ânsa. 

S'a dat poruncă, şi mulţimea oamenilor se îm
part în două cele. Vccji Ia stânga cum întrista
rea şi spaima posomorăsc chipurile; un ce mai 
presus de morte parcă ar fi întipărit pe trăsurile 
lor. Veeji în ce chinuri spăimântălore âşi lovesc 
sânul si întorc a lor uimita vedere, ©clin lorii 
se învârtesc rătăciţi şi sădesc cele din naunlru 
pătimiri a le sufletului; durerea se arată în Iotă 
mişcarea. Vedj desnădăjduirile lor căutături, as
cultă obosildrele gemele. Ce din vreme în vre
me scot din pieptul lor. Cititorcle, de eşti vi
novat, nu căuta icona acestui groejav minutii în 
trista mea povestire, ci în inima ta. 

De ai vedea tată, mamă, frate soţie iubită şi 
pe toţi cei mai de aprope tovarăşi ai viefei taie, 
despărţiţi de tine pentru tot d'auna, iar tu rămâ-
ind singur şi nenorocii, ce n'ai da atunci, ca să 
rescumperi o <Ji, un ces, un minut, măcar din vre
mea ce a perii; dar nu! mai bine nedăjdueşte a 
putea înapoia eesul râurilor, a popri viscolile vân
turilor şi chiar cursul sdrelui, de cât a dobândi 
un asemenea minut. 

Veji la dreapta ce chipuri liniştite şi dulci! 
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rum chiar icbna (Jiclitorului se vede duerăvilă întră-
şurile lor! Ce feţe vidse! ce ochi scânteind de o stră
lucire nemuritore! Ce aer triumfător! nobila şi tru-
faşia lor căutătura îndrăsneşte a se aţinta pe sca
unul nepărtinitorului judecător, şi a sprijini ame-
rinţătdrea căutătură a mâniei sale. O slavă a drep
tului! acestea sunt acele forme de Iutii care se 
prefăcură în ţărână; dar încă se Răreşte pe fruntea 
lor oare care usdre trăsuri de temere si de turburare-

Acum că familia lui Adam, de la celu d'ântâiu 
până la cel ii dupe urmă allu săQ strănepot,'s'a a-
dunat în două osebite cete, dupe a le fie-căria bune 
s'aii rele fapte, ardicaţi ochii, voi care vă chinu
iţi vieaţa spre a vă face slăviţi, şi cundşteţi ce 
este memoria omenescă. Căutaţi armele acestei 
slave, a tuturora isbândilor cu care s'a înpovărat. 
isloria. Cei ce aii întemeiat cele, aii luat s'art aii 
dat corone, au" numit naţiile cu a lor nume, aii 
adunat sub a lor stăpânire împărăţii strălucitdre, 
a umplut văi, au surpat munţi, aii însemnat râ
urilor drumul cursului lor, aii supus ocenulii la 
biruit orele lor flote, toii sunt aci amestecaţi fără 
osebire. Adevăr ce ar trebui să se scrie ţie pa-
lalurile îngânfaţilor slăpanitori ai pământului. 

Acest ces. asupra căruia celG a tot puternicii 
are căutăturile sale aţintatc de vecinicie, pentru ca
re s'a rjidil lumea, s'aii prehotărât tote întâmplă
rile ei prin revărsarea celor bune şi a celor rele, 
prin schimbarea, păstrarea s'aii reslurnarea tro-
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lunilor lumei, şi intarsii prin ne statornica sta
tornicire a împărăţ.iei pământului în mâinile unei 
ne numărate mulţimi de stăpânitori care din vâr-
iul mărirei lor ca fumul ati perit; acest ces gro
zav au sosit. 

Priveşte în susu şi verjli lăcaşul fericire» arălân-
duse întru tdtă a sa strălucire; acesta fji este mai 
Jumindsă de cât aceia întru care porţile vecini-
ciei să deschiseră fiului celui vecinie, când su-
puind întunecdsa împărăţie a nopţii, şi împovărat 
cu triumfuri, petrece văzduhul şi fii priimit bi
ruitor întru armonidsele bine-cuvântări u le înge-
nlorQ. 

Aruncaţi ochii în jos şi vecji lăcaşul durerei up.' 
de întunericul se grămădeşte peste întuneric, un
de pedepsele şi caznele se înmulţesc şi să felu
resc ne contenit. Verii în mijloc o mare întinsă 
şi adâncă de pucosă, a le căruia valuri ardătdre 
se ridic, ca să înghită şi să mistuiască prada lor. 
La acesta spăimântâtdre priveşte cei aleşi, chiar 
în sânul fericirei lor nu se pot apăra de un sen
timent de cutremur şi să îndesă împrejurul Iro-
nului celui vecinie. 

Astfi-fel este scena, întru care nădejdile si te
merile muritorilor cumpăninduse în cumpăna ve-
ciniciei, se vor hotărî pentru tot d'auna. Cine va 
îndrărjni să urmeije acesta descriere,. . . eQ simpt 
condeiul tremurând şi cădând din amorţitele me
le mâini; tot trupul mi se înfricoş^rjă; univcrsuhl 
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se rest6rnă . . . piere din nainle ochilor mei. O 
cutremur! văd pe prea înălţatul judecător poso-
morând măniosele sale căutături. Tolă gândirea ve-
cinicilor munci sta faţă înainte-mi; sângele înghe
ţă şi se opreşte, sufletul meQ coprins de spaimă 
să nevoeşte aşi părăsi ţarânosa temniţă; singura 
idee a acestor chinuri mă dobora. 

»A! care mână cumplită, va striga atunci vino-
«vatulu, care mână a sfărâmat stavila mormân
tului unde mă odihnem in pace şi ne simţire; 
»o morte ne milostivă! scăparea ce aflasem în sâ-
»nul tăil, aii fost trecăttfre; tu miai odihnim un 
»minut în multa la împărăţie ca să mă dai mâ
niei, unui Dumnedeti resbunător. Coprins de fla-
»cări, mu'mi mai rămâne glas de cât ca să scotă 
»din tr'acest ticălos piept strigări de durere; învă-
wpăiaţii mei ochi, nu vorii vedea altă lumină de 
»câl pe acest foc ne stins ce mă arde fără de a 
»mă topi. 

»T(Jte puterile atât trupeşti eât şi înţelegâtdre, 
»cu care cerul mă îndestrase pentru a mea fe
ricire, sentimentuld, cuvântul, aducerea aminte, 
»t6te acum se scdlă asuprămi, mă răsboesc şi mă 
»unescQ ca se mă chinuiască. Of! acesta fiinţă 
wnu'mi va fi dat oare ca să mă pătimescu întru 
»veci! cum! nici o mângâere, nici o uşurare nici 
»o ra l̂a măcar de nădejde nu va mai luci pen-
»lru mine în vre o parte a cerurilor! acest Diim-
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«nedeii ăiat de bine fâcălor numai stăpâneşte in 
«transele. 

»Nu, nu! . . . o glas spăimânlător, care asvârli 
«gândiremi în Ir'o prăpastie fără margini! de nu 
»maşii ii născut, nu aşu fi fost acum vinovat, nici 
"nenorocit in vecie. Pentru ce nu m'a lăsat să 
«cresc numărul fiinţilor ne simţitdre, să fiii o undă 
»a vre unui râG sau o fiore de câmp; Domne mult 
«milostive, pentru ce mai deşteptat din sânul în
tunericului si allu ţărani unde mă odihnem, ca sa 
»mă pedepseşti cu văpaia mâniei tale; ce trebuinţă 
»era să mă faci după a ta asemănare, de vreme ce 
«mai osândit să petrec vecia în dureri; dobitocele 
«sunt mai fericite; ele se" nasc, trăesc, şi pier pen-
»tru lot diauna. Osânda sa botârâta numai pen-
»lru ornu. 

»0 Domne! putevei tu, din sânul unei desăvârşite 
«fericiri, să mă ved,i asvârlit în tr'acestă prăpastie, 
«şi fără mila sâ mâ auqM une ori chemândute pă-
«rinle al meu din mijlocul acest mări de flăcări, ul-
»te ori blestemând puteria ta; punevei Iu slava fa 
«a nu mâ vedea pâtimind; deţi este lucru plăcut a te 
«râsbuna, asvârle trăsnetul, răstornă globurile; dar 
»nu întrebuinţa tdtă puternicia ta, în potriva u-
«nui atât ticălos; uitămă; lasămă se pier întru a 
»ta ne mârginire, s'aQ să mai mor odată pentru 
«vecie. 

«Iar împăratul veciniciei le va respunde; vam 
«făcut dupe asemănarea mea; vam dat duh din 



NOAPTEA A ()1>TA 97 

«duhul meu; vara îndestrat cu darul de a cunoşle 
«binele şi răul; vam poruncit sS lucraţi cu ori ce 
«jertfă fapta bună, că veţi priiini resplălire şi în vi
sează şi dupe mdrtea, şi se vă feriţi de fapia 
»rea, ca veţi petrece întru osândă vecinică. Voi 
»aţi cunoscut răul, dar 1 aţi lucratQ în potriva voinţei 
«mele, şi a chiar cugetului vostru. Duceţivă dar 
»acum de la mine în focul cehi ne stins ce sin-
»guri vi Taţi gătit prin tr'ale voslre blestemate fap-
»te; că am flământjit, si nu miaţi dat se mănânc; 
»am însetat, şi nu miaţi dat să bead; străin am 
«fost, şi nu m'aţi priimit; golii, şi nu m'aţi înbră-
»cat; bolnav şi în temniţă, şi nu m'aţi cercetaţii 
«pe mine; pe apropele vostru aţi pismuit, averea 
»lui aţi hrăpit, pe celii ne vinovat aţi năpăstuit îi 
»şi to ta nelegiurea aţi săvârşit, hulind şi chiar pe 
»mine, celQ d'ântâiîi tată şi (jiditor allu vostru. 
«Duceţivă clar acum de la mine, în locuiţi cell ii 
»ne stins şi gătit vouă. 

Dar iată cetele celor intru vecie fericiţi înainte-
<jă în triumf şi merg sa se aşacje in lăcaşurile 
drepţilorti şi s5 apuce locurile îngeriloru celorii 
răsvrăţiţi in potriva Ziditorului lor şi căluţi din 
a lor vrednicie. Vedi pe celti vecinie căutândti 
asuprâlecu clâmbire şi dragoste părintescă, primin-
dui cu blândeţe în sânul său şi dicândule; »vam fă-
»cut dupe asemănarea mea; vam dat duh din duhul 
«meii; vam îndeslrat cu darul de a cundşte bi-
«nele şi răul; vam poruncit să lucraţi cu ori ce 

i 
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ojerlfa fapta bunii, că veţi primi resplătire şi în 
«vieaţă şi dupe morte, şi să vă feriţi de fapta rea, 
«că veţi petrece întru osândă vecinică. Voi vaţi 
«străduit a cunoşle fapta bună, şi aţi lucrato dupe vo
inţa mea şi dupe povâţuirea cugetului vostru. Veniţi 
«dar blagosloviţii mei (ii, moşteniţi împărăţia care 
»esle gătită vouă de Ia întemeiarea lumei; că am 
«flămânzit, şi m'aţidat de am mâncat; am însetat, şi 
«miaţi dat de am băut; străin am fost, şi m'aţi 
«priimit; golfi, şi maţi înbrăcat; bolnav şi maţi 
«cercetat, în temniţă şi aţi venit la mine; pe apro-
«pele vostru aţi sprijinit întru a Ie sale dureri; 
«averea lui nu iaţi hrăpito; pe celfl ne vinovaţii 
«l'aţi ocrotit, tot binele aţi făcut fle-care dupe a 
«sa putere, bine-cuvântând pururea pe mine, celfi 
«de întâia tată şi auditor alia vostru. Veniţi dar, 
«blagosloviţii mei fii, moşteniţi împărăţia care este 
«gătită vouă de Ia întemeiarea lumei. 

O suflete allti meii, vedi, ascultă şi cutremurăle! 
tote sunt trecatdre, numai fapta bună, numai vir
tutea este mângâerea omului întru acesta vieţă, 
şi pregătire pentru vecie; Domne, mai dărueşlem 
un minut ca să mă pocid pocăi prin fapte bune, 
şi se mă fac vrednicii a mă înfăţişa înainteţi la 
acest ces grofjavu şi a fi .-rârţasiLaJUiLjndurări
lor tale. ,f£R T 
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