N.T. Orãºanu – expertul tranziþiei
Nu-l cunoaºteþi pe Nae Orãºanu ? Chiar nu v-a ajuns niciodatã la ureche
numele acestui teribil opozant ? ªi totuºi... El este naºul « micilor » sau,
dacã preferaþi, al « mititeilor » ºi al « bateriei » (vin cu borviz la gheaþã).
Undeva, pe Strada Covaci, la numãrul 3, în crîºma La Iordache (localul
fraþilor Constantin ºi Iordache Ionescu), nu departe de Strada Lipscani. Alte
formule care au fãcut farmecul unei epoci nu au ajuns pînã la noi : « naturalã » (apã rece), « pricinã » (sticla micã de vin), « idee » (þoi de þuicã), « focos »
(ardei), « patricieni » (cîrnaþi – ascendenþii micilor), « taifas » (cafea), « marghiloman » (cafea cu rom), « baionete » (scobitori), « protocol » (socoteala).
Aceste ziceri gastronomice (cele mai multe i-au fost atribuite lui Orãºanu),
precum ºi alte « invenþii » politice au circulat cu mult înaintea producþiilor
celebrului nostru Caragiale naþional. Orãºanu ocupa la Iordache masa 6,
împreunã cu Gãlãºescu ºi alþi politicieni ºi ziariºti, în frunte cu Mihalache
Marghiloman. Era numitã Masa vînãtorilor, a mincinoºilor, inventatori de
glume. Masa 5 era a literaþilor : B.P. Hasdeu, Radu Rosetti, Nicolae Nicoleanu, Nicolae Filimon, Ion C. Fundescu (Nicolae Vãtãmanu – Catastih de
bucureºtean, Editura Litera, Bucureºti, 1980).
Mi-am propus în urmã cu cîþiva ani restaurarea publicã, fie ºi parþialã,
a acestui Don Quijote regãþean care a fost N.T. Orãºanu. Am republicat trei
poeme (Sãrmana vreme veche, Podul Mogoºoaie ºi Cîntecul bandei) – citate,
rar, ºi de alþi antologatori – în volumul Cele mai frumoase poeme ale românilor despre ei înºiºi ºi þara lor. Filonul muntean – uneori distructiv fãrã limite, inteligent pînã la pericol, cãci viteza gîndului nu e împiedicatã nici de
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moralã, nici de simþire ºi nici chiar de culturã – are în acest autor un exemplar aproape în stare purã. Dupã N. Iorga, « Orãºanu, fãrã o adevãratã culturã, fãrã un talent îngrijit ºi deplin dezvoltat, mai ales fãrã un simþ moral
superior ºi o dreaptã orientare politicã, îndeplinea în Muntenia, unde, dupã
Bãlãcescu [Costache – n. n.], ale cãrui opere erau retipãrite tocmai atunci
de Eliad, nu se aflase nimeni pentru a însemna ridiculele unei societãþi de
tranziþie, sarcina pe care, prin piesele sale, prin canþonete, prin articole, o
îndeplinise în Moldova unul mult mai mare, Alecsandri, pe care ca om politic
îl batjocorea Orãºanu la 1860 intrînd în Moldova lui cea cu boierii ce-„ºi
petrec toatã vara la moºii, asuprind ºi prãdînd pe bietul þãran ºi, iarna,
încãrcaþi de jafuri, vin în capitalã sã-ºi deºarte buzunarele la covorul
verde“[...] » (N. Iorga – Istoria literaturii româneºti în veacul al XIX-lea).
Nu întîmplãtor N. Iorga l-a preþuit pe Orãºanu. Pe Iorga îl interesau în
egalã mãsurã « conþinuturile » ºi « formele ». Iar textele lui N.T. Orãºanu
sînt ºi mãrturii, documente valoroase pentru savantul care se apleca asupra
perioadei 1848-1877.
G. Cãlinescu, în celebra sa Istorie..., se foloseºte – ca ºi în alte sute de
cazuri – de opera ºi viaþa lui Orãºanu pentru a întãri postamentul propriei
statui. Din compunerea sa narcisicã pe tema lui Orãºanu nu rezultã cã i-ar
fi citit tipãriturile, dar putem rãmîne cu certitudinea cã l-a interesat omul :
« De fapt Orãºanu, pentru vremea lui, era un personaj [...]. »
În schimb, Mircea Zaciu îi face lui Orãºanu, în Dicþionarul sãu, o fiºã
surprinzãtor de corectã : « Suma acestei literaturi de extracþie (ºi facturã)
„popularã“, anticipînd optica (ºi mentalitatea) „mahalalei“, o constituie Operele satirice în trei volume (1875) ºi Dicþionarul politic sau Epoca prusociocoiascã [de fapt, Partea III a Operelor – n. n.] : amestec de pamflet, comic
grotesc, calambururi, vocabular permisiv ºi sarcasm. » Extracþia ºi factura
popularã a scrierilor lui N.T. Orãºanu nu sînt un merit pentru Mircea Zaciu,
ci un defect evident : « Scãderile estetice ale „cronicii“ lui O[rãºanu] o împing în rîndul producþiei de interes strict documentar. » Prejudecãþile profesorului clujean se regãsesc la majoritatea criticilor ºi istoricilor literari din
comunism : pe de o parte, progresul e neîntrerupt ºi a lãsat definitiv în urmã
nenumãrate racile, iar pe de altã parte, criteriul estetic ajunge sã fie o armã
cu utilizare arbitrarã în mîna oamenilor sistemului. Începînd de prin 1965,
Partidul ºi propagandiºtii sãi au preferat net dogma « esteticului » diverselor
« realisme » prea apropiate de realitãþi ce puteau deveni oricînd contondente, cum s-a ºi întîmplat în decembrie 1989.
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N.T. Orãºanu face trecerea de la cronicile rimate ale începutului de
secol XIX (povestea mavrogheneascã, despre zaverã, despre ciumã, memorialul focului mare) la ziaristica politicã devastatoare din ultimele decenii ale
aceluiaºi secol, constituind adicã puntea dintre poeþii cronicari (Al. Beldiman, Pitarul Hristache, Zilot Românul, Anton Pann) ºi scriitorii-gazetari
de la Hasdeu la Caragiale, Eminescu ºi Vlahuþã. N.T. Orãºanu nu e nici istoric,
nici poet, nici ziarist, fiind din toate acestea cîte ceva, adicã un foarte bun
scriitor satiric. Persistã în felul sãu de a fi ºi de a scrie memoria « omului
vechi », premodern, prerevoluþionar. Omul însã trãieºte ºi scrie dupã rupturã, dupã Revoluþia de la 1848. Principatele Române evolueazã atunci
rapid în sensul democratizãrii societãþii, care se însoþeºte, din nefericire, ºi cu
o « democratizare » a valorilor morale.
Prin antologia de faþã, N.T. Orãºanu este abia la începutul recuperãrii
lui. Cu siguranþã, iubitorii de literaturã ºi istorie nu vor rãmîne indiferenþi
la valoarea acestui satiric total, autor al unei opere consistente. Iancu Vãcãrescu, Barbu Paris Mumuleanu, Anton Pann, Ion Heliade Rãdulescu, Ion
Ghica, Nicolae Filimon, [N.T. Orãºanu], Ion Luca Caragiale, Mateiu Caragiale, Tudor Arghezi, Ion Barbu – iatã marea dinastie a spiritului muntean,
spirit criticist, uneori dincolo de rezonabil, dar ºi rafinat (cãci nu sînt românii
munteni adevãraþii urmaºi ai Bizanþului ?).
N.T. Orãºanu, înaintea lui I.L. Caragiale, practicã, mai bine de douã
decenii, o criticã feroce a vieþii publice bãºtinaºe. Opera lui poeticã – în fapt,
cronici rimate – este o descriere aproape exhaustivã a ideilor politice de
dinainte de 1877, adicã de la începutul drumului ce ducea spre o Românie
independentã, modernã. Este opera unui sociolog avant la lettre, unul interesat de problematica guvernãrii. N.T. Orãºanu poate fi considerat strãmoºul
analiºtilor politici de astãzi. Aceºtia însã se deosebesc radical de înaintemergãtor prin capacitatea lor excepþionalã de adaptare la o scenã politicã dominatã de corupþie, oportunism, servilism. Sînt deci mai degrabã strãnepoþi ai
personajelor lui Orãºanu.
Îngroziþi de ceea ce citeau sub semnãtura lui, nu puþini critici ºi istorici literari (inclusiv G. Cãlinescu) i-au reproºat de-a lungul timpului « vulgaritatea ». În ceea ce mã priveºte, am cãutat zadarnic vulgaritatea în scrisul
acestui bucureºtean înrãit. E adevãrat, lumea despre care a scris el, absorbitã
aproape numai de politicã, era de o extremã vulgaritate. Iar asemãnãrile cu
lumea politicã româneascã de astãzi nu sînt deloc întîmplãtoare. De unde ºi
extraordinara contemporaneitate a acestui autor. Cititorul din 2007 va com-

11

para inevitabil satira acestui clasic de la începutul epocii burgheze cu aceea
practicatã de scriitorii ºi ziariºtii postcomuniºti. Cît despre vulgaritatea acestora din urmã...
N.T. Orãºanu este asasin atît cu « albii » (conservatorii), cît ºi cu
« roºii » (liberalii). Este arestat de cîteva ori. Este interzis nu numai în timpul vieþii – de altfel, el practicã jurnalismul ca pe un sport extrem : gazetele
îi sînt suprimate de cenzurã, adicã de putere, imediat ce scot capul, una
dupã alta –, ci ºi într-o lungã posteritate, în aproape întreg secolul XX cel
lãudat pentru deschiderea ºi « progresul » pe care le-a adus. În anii ’70-’80,
cînd literatura românã a trecut printr-o perioadã de utile recuperãri, N.T.
Orãºanu a sãrit sistematic din planurile editoriale.
Se naºte în 1833 la Craiova ºi este înmormîntat în 1890 la Negreni,
judeþul Olt. Vine, împreunã cu familia, de foarte tînãr în Bucureºti, unde
urmeazã cursurile Colegiului « Sf. Sava ». « A servit cîtva timp la Ministerul
Justiþiei în 1852 ºi apoi a fost comisar de poliþie între 1866 ºi 1867 » (Dim.
R. Rosetti – Dicþionarul contimporanilor din România 1800-1898, Bucureºti, Tipografia Popularã, 1898). A lucrat ca inspector la Regia Monopolului
Tutunurilor (1872-1875), a fost director al Monitorului Oficial (1876), inspector în Serviciul impozitelor asupra spirtoaselor (1880), inspector financiar (1882), din nou director al Monitorului Oficial din 1886 pînã în 1888,
cînd i se cere sã demisioneze. În 1895, I.L. Caragiale va cere ºi el acelaºi post :
« Sã-mi dea însã în schimb locul de director la Monitorul Oficial, pe care l-a
ocupat un confrate al meu N. Orãºanu (Nichipercea), strãin cu desãvîrºire
de meºteºugul tipografiei, pe cînd eu sînt în stare sã mã mãsor cu toatã dinastia lui Göbl » (I. Suchianu – Diverse însemnãri ºi amintiri, Tipografia
Ziarului Universul, Bucureºti, 1933). Caragiale era lãudãros ºi nedrept. Pe
Orãºanu îl citise bine, îl folosise masiv fãrã s-o declare ºi-l parodiase chiar
cu un oarece talent (aºa cum se poate vedea ºi din ultima piesã inseratã în
acest volum). N.T. Orãºanu îºi sfîrºeºte viaþa în mare sãrãcie. Acelaºi Monitor
Oficial pe care-l condusese « publica în mai [1888] scoaterea la licitaþie a
mobilelor sale pentru despãgubirea unui Nacu Mincovici. N.T. Orãºanu
muri în 1890. Începînd de la 1 aprilie 1891, soþia sa Luxiþa primea drept
pensie lunarã abia 67 lei » (cf. G. Cãlinescu – Istoria...).
« Un gazetar prolific a fost O[rãºanu], înfiinþînd mereu publicaþii satirice, pe care, odatã suprimate, le fãcea sã reaparã sub un titlu schimbat. În
1859, împreunã cu C.A. Rosetti, este redactor la Þînþarul. Redacteazã apoi,
mai mult de unul singur, Spiriduº, Nichipercea, Cicala, Opiniunea naþio-
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nalã, Sarsailã, Ghimpele, Daracul, Urzicãtorul, Asmodeu, Farfara, Cucu. În
anii 1860-1861, el scoate o serie de broºuri : Coarnele lui Nichipercea,
Coada lui Nichipercea, Ochiul Dracului, Arþagul Dracului, Codiþa Dracului,
Ghearele Dracului, încercînd sã înºele vigilenþa cenzurii, care suspendase
Nichipercea. În afarã de N.T. Cetãþenescu (la Þînþarul) ºi G. Palicariopol (cu
care semneazã „cînticelul comic“ Iane Halvagiopol, 1858), O[rãºanu] a mai
folosit pseudonimele Iago, Ioana lui Viºan Vãduvã, Netto, Nicor, Odobaºa,
Orãºenescu º. a. » (Florin Faifer – Dicþionarul literaturii române de la origini pînã la 1900, Editura Academiei RSR, Bucureºti, 1979). Începînd din
1857, înainte de Þînþarul ºi Nichipercea, publicase deja : Misterele mahalalelor sau Cronica scandaloasã a oraºului I-IX (1858-1859), Tîrgul cu idei
sau Buletinul Ciºmegiului I-IX (1857), Botezul lui Fîl-fîl-son sau Balta
Ciºmegiului, urmare la cei trei feþi-logofeþi (1857) etc. A mai colaborat la
România, Românul, Telegraful, Revista contimporanã (1874), Dîmboviþa,
Resboiul º. a. În 1875 îi apare volumul de referinþã Opere satirice (I-III,
Editura Socec, Bucureºti). O altã apariþie importantã pentru N.T. Orãºanu
este Întemniþãrile mele politice (Imprimeria Naþionalã, Bucureºti, 1861). Tot
în 1861 tipãreºte O paginã a vieþii mele sau 22, 23, 24 ianuarie 1859
(Imprimeria Naþionalã), reluatã în acest volum. A tradus din Paul de Kock,
Florian, J.L. Carra ºi Béranger. Pierre Jean de Béranger (1780-1857), cel
mai citit poet francez din secolul al XIX-lea, a fost modelul îndepãrtat dar
constant al lui Orãºanu (o « imitaþie » se gãseºte ºi în acest volum). În 1821,
foarte popularul scriitor francez fusese acuzat de ultragiu la bunele moravuri, ultragiu la morala publicã ºi religioasã, precum ºi de ofensã adusã
persoanei regelui ºi, în cele din urmã, condamnat pentru Cîntecele sale
(Chansons inédites de P.-J. de Béranger, suivies des Procès, Baudouin Frères
Éditeurs, Paris, 1828).
Pentru alcãtuirea cãrþii de faþã, sursa principalã a fost volumul de
autor Opere satirice ([Typ. August Laurianu], Bucuresci, 1875), compus din
« Partea I. Satire vechi 1859-1868 » (64 de pagini), « Partea II. Satire noui
1868-1872 » (192 de pagini), « Partea III. Dictionaru politicu séu Epoca
pruso-ciocoiascã » (30 de pagini tipãrite). În primele douã pãrþi autorul a
urmat, în general, ordinea cronologicã a scrierilor.
Pentru controlul pãrþii a III-a, ne-am folosit ºi de volumul N.T. Orãºanu – Dicþionar politic (Editura Fundaþiunei I.V. Socec, Bucureºti, 1908).
Emil I.V. Socec scria atunci o scurtã « Prefaþã » la tipãritura cu aspect de
broºurã nu foarte diferitã de cele originale ale autorului : « În anul 1871, humoristul N.T. Orãºanu a publicat, printre operile sale satirice, ºi aceastã lucrare,
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care, deºi au trecut atîþia ani, este ºi astãzi, vai !, de actualitate. Cu tot progresul pe care credem cã l-am fãcut în domeniul vieþii politice, cu toatã
mãrirea Þãrii ºi însemnãtatea vremilor noi, moravurile noastre politice, dupã
comparaþia ce se poate face din conþinutul acestei publicaþiuni, au rãmas
aceleaºi. În dorul ce urmãrim, prin publicaþiunile Fundaþiunii, de a contribui
la îndreptarea socialã sub toate formele, nãdãjduim cã cei ce se vor vedea
zugrãviþi în paginile ce urmeazã ºi stigmatizaþi dupã cum meritã vor înþelege poate cã trebuie sã se îndrepteze. » Volumaºul are ºi un motto : « Politicianul se ridicã numai prin ºiretenie personalã ºi buna credinþã a mulþimii. »
Dupã ºtiinþa noastrã, pînã la volumul de faþã, aceasta a fost ultima apariþie
editorialã Orãºanu : au fost deci 100 de ani de uitare.
O paginã a vieþii mele..., care întregeºte actuala selecþie cu o necesarã
dimensiune autobiograficã, a fost transcrisã dupã ediþia originalã din 1861
(Bucuresci, Imprimeria Naþionalã).
Podul Mogoºoaie ºi ªoseaua Mogoºoaie, tipãrite de autor în Misterele
mahalalelor sau Cronica scandaloasã a oraºului, Nr. 1. Podul Mogoºoae.
ªoseaoa Mogoºoae (Bucureºti, Imprimeria Natzionalã a lui Iosif Romanov &
Comp., 1857), au fost transcrise din aceste surse.
În volumul de faþã, conceput ca o antologie, am renunþat la ordonarea strict cronologicã, încercînd o sistematizare a temelor recurente pentru a
facilita accesul lectorului contemporan. Am renunþat la bucãþile pe care le-am
considerat mai puþin reuºite ºi la cele care fac doar ecou unor versiuni genuine.
Nu am reþinut aproape nimic din violentele pamflete antidinastice. Pentru a
întregi portretul scriitorului satiric, am selectat în secþiunea « Banchetul disperãrii » ºi cîteva piese din registrul « naþionalist », ilustrat mai tîrziu în chip
strãlucit de Eminescu.
Celor care au fãcut posibilã aceastã restituire (Gheorghe Parusi, Cristian Popescu, Adrian Majuru), precum ºi întregului colectiv al editurii le aduc
aici mulþumiri. Cu toþii ºi-au exprimat un ataºament neobiºnuit pentru acest
mare excentric din perioada recuceririi identitãþii ºi independenþei naþionale
(1848-1859-1866-1877). N.T. Orãºanu, bucureºtean mai întîi ºi muntean
în spirit, poate participa azi, în calitatea sa de patriot competent, la discuþiile ºi polemicile noii ºi interminabilei noastre tranziþii. « Expertiza » sa e de
neînlocuit.
Petru Romoºan
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S-a ales primar
Astãzi se alege
De cãtre ciomege
Comuna la noi.
Ura ! Sã trãiascã
Gaºca boiereascã,
Nafilea ciocoi !
Astãzi se numeºte
ªi se întãreºte
Marele primar.
Ura ! Cãci ãst post
E cel mai cu rost
Pentru buzunar.
Azi e zi de galã
Pentru Capitalã,
Pentru ãst oraº.
Ce de vin mai curse !
Cît rachiu se supse !
Ce mai adãlmaº !
Biata primãrie
Sta în vãduvie,
Dar însã acum
Bandele voioase
Cu bîtele groase
Ieºirã la drum.
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Ieºirã ºi-ndatã
Urna fu luatã
De cu noaptea chiar.
ªi astfel se dete
De bandele bete
Comunii primar.
De-acum fiecine
Vede foarte bine
Cã lucrul s-a pus
Pe cale curatã,
Dupã cum fu datã,
Porunca de SUS.
Prin urmare darã,
Rãu sã nu ne parã
C-avem azi ciocoi.
Sã ne facem cruce
Cã nu ne aduce
Primar vreun nemþoi.
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Ministrul
Ah, ce slavã,
Cînd ai glavã,
Cînd ajungi în minister,
Cînd în þarã,
Mai poþi iarã
Sã-þi iei ifos de boier !
Dupã trei ani de suspinuri,
Ca ºi morþi între cei vii,
Petrecuþi în vai ºi chinuri,
Huiduiþi chiar de copii,
Dupã trei ani de rãbdare,
De batjocuri, de dispreþ,
De o viaþã pentru care
N-ar fi pus nimeni vreun preþ ;
Cînd trataþi fãrã cruþare
De vampire sau strigoi,
De ºopîrle tîrîtoare,
Tombatere ºi ciocoi,
Cînd de trãdãtori ai þãrii,
Titlu, poate, meritat,
Noi pe bãncile Adunãrii,
Ne-ncetat am tot lucrat.
Ah, ce slavã etc.
Ne-am întins pe nesimþite
Ca pecinginea cea rea,
ªi-am ieºit ca din morminte
Pe cînd toþi morþi ne credea.
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Cu încetul, frãþioare,
Ne fãcurãm noi stãpîni
Pe Birou, pe Adunare,
ªi-azi pe þarã, pe români.
Începurãm strategia
Cu tact bun, cu marafet,
ªi ca mîine România
O scoatem la selemet.
Strînºi, legaþi prin disciplinã,
Ce voiam fãceam noi tot
ªi tãiam orice pricinã,
Strigînd toþi : la vot ! La vot !
Ah, ce slavã etc.
Pîn’ s-ajungem la putere
Am vãrsat mii de sudori,
Plecînd capul în tãcere,
Trãind fãrã sãrbãtori ;
ªi adesea la tribunã,
Noi, copii de despotism,
Apãram cu voie bunã
Fleacuri ºi liberalism.
ªi fãceam spumã la gurã,
Imitînd pe patrioþi,
Protestînd peste mãsurã
Contra oricãror despoþi.
Decît oricare mai tare
Noi vorbeam de libertate ;
Pîn’ sã trecem rîpa mare,
Ne-am fãcut cu dracul frate.
Ah, ce slavã etc.
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Liberalii la putere
Cît venea, îi rãsturnam ;
La mai multe ministere
Le dãdurãm vot de blam.
Combãteam abuz, hoþie,
Scamatori electorali,
ªi, cu multã dibãcie,
Dejucam pe liberali ;
Ba chiar ºi în judecatã
Trîntirãm un minister
ªi se duse vestea-ndatã
De puterea de boier.
Însã asta fu o cursã,
Cursã de aristocraþi,
Prea cu dibãcie pusã,
Ca s-atragem deputaþi.
Ah, ce slavã etc.
Acum însã sîntem bine :
Ce-am dorit am cãpãtat !
Dalcauci, veniþi la mine,
C-am ajuns ce n-am visat !
Voi sã-mi fac ciraci mulþime
De ciocoi sã mã-nconjor.
Piºicheri cu isteþime
Toatã ziua mã-mpresor.
Alergaþi de prin tot locul,
Nãtãrãi neprocopsiþi,
Nu respingeþi azi norocul,
Alergaþi, vã cãpuiþi.
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Veniþi azi la bucãþicã,
La oscior, la ciolãnaº,
Cãci coconul Bãrbucicã *
E boier, e coconaº.
Ah, ce slavã,
Cînd ai glavã,
Cînd în þarã
Mai poþi iarã
Sã-þi iei ifos de boier.
7 martie 1862

* Ministrul

Barbu Catargiu (n. a.).
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Deputatul
I
Cu mila pungii mele,
Într-un colegi’ de doi,
De douã mari lichele,
De doi nerozi ciocoi,
Putui a mã alege
Al þãrii mandatar,
Deºi de nici o lege
Eu n-am deloc habar.
ªi astfel, frãþioare,
Sînt astãzi deputat
ªi membru-n Adunare
ªi chiar bãrbat de stat.
Ce meserie sfîntã
ªi ce onoare mare
Sã joci precum îþi cîntã,
Sã dormi în Adunare !
II
Venii în Adunare,
Acolo un’ se face
Atîta zgomot mare,
De mintea þi-o întoarce,
ªi mai întîi de toate
Legai o alianþã
Cu cea majoritate
Pe moarte ºi pe viaþã.
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Cãci, vezi, în Adunare,
De n-ai majoritate,
Cînd vine la votare,
Cu dreptul n-ai dreptate.
Ce meserie sfîntã
ªi ce onoare mare
Sã joci precum îþi cîntã,
Sã dormi în Adunare !
III
Într-un fotoliu darã,
Elastic, lustruit,
Ca orice pierde-varã,
Alene tolãnit,
Mã instalai îndatã
În dreapta Adunãrii,
Prin mijloc ce-azi se catã,
Prin mijlocul votãrii
ªi, moþãind într-însul,
Picior peste picior,
Adesea m-umfla rîsul,
Cãscînd încetiºor.
Ce meserie sfîntã
ªi ce onoare mare
Sã joci precum îþi cîntã,
Sã dormi în Adunare !
IV
Rîdeam de toþi, de toate,
Rîdeam chiar ºi de mine,
De rîsul lumii toate,
De-a naþiei ruºine ;
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Rîdeam de-acea diurnã
Ce ne plãteºte þara,
Cînd ne jucãm prin urnã
ªi cînd îi pierdem vara.
ªi cin’ nu rîde oare
De-aceastã jucãrie
Ce-i zice Adunare,
Curatã comedie ?
Ce meserie sfîntã
ªi ce onoare mare
Sã joci precum îþi cîntã,
Sã rîzi în Adunare !
V
Sã vezi cu îngîmfare
Pe unul dintre noi,
Strigînd în Adunare
Cã el nu e strigoi ;
Cã-i place libertatea,
Cînd e ºtiut de toþi
C-a speculat dreptatea,
ªi-a ajutat pe hoþi.
S-auzi pe-altul cum zbiarã,
Rînjind ca un strigoi :
« De-azi totul pentru þarã,
Nimica pentru noi ! »
Ce meserie sfîntã
ªi ce onoare mare
Sã joci precum îþi cîntã,
Sã minþi în Adunare !
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VI
Sã vezi fanariotul
Cusut în miºelie
Fãcînd pe patriotul
Cu multã perfidie,
ªi ziua, amiaza mare,
Minþind fãrã ruºine
Cã-i pentru reformare,
Cã vrea al þãrii bine,
Cînd toatã lumea-l ºtie
Muscal, tãtar, pãgîn,
Sau iazmã de pustie,
Iar nicidecum român.
Ce meserie sfîntã
ªi ce onoare mare
Sã joci precum îþi cîntã,
Sã minþi în Adunare !
VII
ªi rîd cu poftã mare
De-atîta nerozie,
De-a þãrii Adunare,
Ce zace-n letargie,
De lumea ce s-adunã,
Sau ce adunãm noi
S-asculte la tribunã
Palavre de ciocoi ;
De þara care vede
Cu ochii sãi, ºi tace,
Comedii pe perete,
ªi-ngãduie-a se face.
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Ce meserie sfîntã,
ªi ce onoare mare
Sã joci precum îþi cîntã,
Sã rîzi în Adunare !
Dar nu ºtiu, frãþioare,
De-o þine mai mult rîsul !
Mi-e teamã foarte tare
C-o sã ne-apuce plînsul !
Cãci astãzi spui minciuna
ªi mîine o spui iarã,
Dar nu poþi totdeauna
Sã minþi o-ntreagã þarã !
ªi tigva, frãþioare,
Nu merge mult la apã,
Cãci ea, nefiind tare,
Numaidecît se crapã.
Ce meserie sfîntã
ªi ce onoare mare
Sã joci precum îþi cîntã,
Sã caºti în Adunare !
25 februarie 1862
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O meserie
Alergai din zi în noapte,
Rupsei multe haine-n coate,
Spãrsei sumã de ciuboate,
Cãutînd o meserie
Mai la modã, cilibie ;
Cãci sînt june ºi nu-mi place
Orice meserie-a face,
Care capul þi-l întoarce.
Îmi veni întîi idee
Sã-mi iau ºi eu o femeie,
Ca s-o am de tras condeie :
Sã trãiesc pe urma ei
Cum fac mulþi cu-a lor femei.
Dar vãrsatul, boalã rea,
S-agãþã-ndatã de ea
ªi-o lãsai ca vai de ea.
M-apucai de cãrþi de joc,
Dar intrai curat în foc,
Cãci pustiul de noroc
M-a lãsat fãrã de pîine,
De rîvneam chiar la un cîine ;
Cãci la astã meserie
Trebuie multã dibãcie,
Chiar fineþe ºi hoþie.
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La negoþ cãtai scãpare,
Cãtai pîine de mîncare,
Sã-mi ascund trista mea stare.
Ceream zlotul, lãsam ortul,
Toatã ziua dam cu cotul ;
Pînã ce mã sãturai
De negoþ, de rãul trai,
ªi-alt meºteºug cãutai.
Alergai, cum alerg toþi,
Cioclovini ºi patrioþi,
Pe la-ai zilei mari despoþi,
Ca sã iau chivernisealã
ªi sã capãt procopsealã ;
Însã, vai, ce-am cãpãtat ?
Vreo doi galbeni am furat
ªi fui scos ca om pãtat.
Hoþul mic se pedepseºte,
Iar cel mare strãluceºte,
Toþi îi strîng mîna frãþeºte.
Însã vream ca sã trãiesc
Fãrã mult ca sã muncesc,
Cum trãiesc o sumã-n þarã,
ªi o sumã buniºoarã,
Fãrã nici o para chioarã.
Crezui cã-n cãlugãrie,
Astã sfîntã meserie,
Voi gãsi ce-mi place mie.
Mã-nchinai pe la icoane,
Fãcînd sumã de canoane,
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Pînã ce mã sãturai,
Sfîntul borº îl aruncai
ªi în lume iar intrai.
Însã astã meserie,
Preasfîntã cãlugãrie,
Mã-nvãþã ipocrizie,
Lucrul cel dintîi în lume
Ce-þi aduce bani ºi nume.
ªi printr-însa mulþi ca mine,
Juni de modã, trãiesc bine,
Cum se vede de oricine.
De voiþi sã ºtiþi ce sînt,
Ce rol joc pe-acest pãmînt,
De sînt dracul sau sînt sfînt,
Vã voi explica îndatã
Meseria-mi delicatã.
Petrec ziua-n cafenele,
Ascult ºi bune, ºi rele,
ªi seara dau cont de ele.
3 martie 1863

34

Comunicat
Precum ca sã se ºtie,
Cã-ntreaga Românie
E pentru dinastie,
Acum s-a publicat
Acest comunicat.
Precum ca sã se ºtie
ªi cunoscut sã fie
Cã-n þarã nu-i hoþie,
În Monitor s-a dat
Acest comunicat.
ªi cunoscut se face
Cã þara e pe pace
ªi tot legal se face,
Cum vi s-a anunþat
Prin ãst comunicat.
Sã ºtie omenirea
Cã numai stãpînirea
Îi face fericirea,
Se publicã curat
Acest comunicat :
Cã jafuri, pungãºele,
Bãtãi ºi pãruiele
ªi alte glume rele
Îndatã-au încetat
Cu ãst comunicat ;
Cã lumea, deºteptatã,
Scãparea sa ºi-o catã
La stãpînirea-naltã,
Ca probã vi s-a dat
Acest comunicat ;
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Cã nu este dreptate
Unde e libertate,
De nu se dã pe spate,
E dovedit curat
Prin ãst comunicat ;
Cã Constituþiunea
Încurcã cestiunea
ªi situaþiunea,
Se vede prea curat
Din ãst comunicat ;
Cã tomnu’ Conþ nemþeºte
Pe þarã o iubeºte
ªi binele-i voieºte,
Se vede-adevãrat
Din ãst comunicat.
Guvernul de azi darã,
Fiind iubit de þarã
ªi tare în afarã,
V-o spune adevãrat
Prin ãst comunicat.
Ba chiar sultan Aziz
Turceascã carte-a scris,
ªi-aici le a trimis,
Cum veþi vedea, rahat
Prin ãst comunicat.
ªi marele vizir,
Cu marele muºir,
Le-a dat cîte-un sictir.
E dar adevãrat
Acest comunicat.
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Candidatul
Domnilor alegãtori
De-orice partid ºi culori,
Iatã alegerile noi !
De aceea vin la voi
Sã vã fac cu umilinþã
Profesia-mi de credinþã.
Am fost, sînt ºi am sã fiu
Totdeauna muºteriu ;
ªi chiar sufletul mi-aº vinde
Acelui ce mi-ar pretinde,
Dacã-n schimb mi-ar da mandat
ªi m-ar face deputat.
Aº dori, dacã se poate,
Dintre colegiile toate,
Colegiul cel mai chiabur,
Deºi n-aº gãsi cusur
Nici celorlalte colege
Cînd ar vrea a mã alege.
Dar îmi pare, zãu îmi pare
Cã colegiul cel mai mare
Sunã bine la ureche,
Cînd boieri de vremea veche
Au puterea-n mîna lor
ªi domnesc peste popor.
Ei, dar, dacã-a mea dorinþã
Poate-ar fi peste putinþã,
Dacã chiaburii cei mari,
Avuþii proprietari,
N-or voi sã-mi dea mandatul
ªi ar alege pe altul,
Aleagã-mã atunci cei mici,
Proprietarii calici !
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ªi ei iar de nu voiesc,
Colegiul orãºenesc
Îi dau voie a m-alege
Chiar prin bîtã ºi ciomege.
Iar cînd – Dumnezeu fereascã –
Nici ei sã nu mã voiascã,
Atunci chiar cu preþ de bani,
Sã m-aleagã la þãrani,
Cãci atît doresc de tare
Sã mã duc în Adunare,
Încît gata sînt sã fac
Dup-al guvernului plac,
Sã vînd þara la jidani,
La muscali, la musulmani,
Sã rup Constituþiunea,
Sã provoc invaziunea,
Sã-mi ucid copilul meu,
Sã vînd chiar pe Dumnezeu.
Vedeþi dar, alegãtori
De-orice partid ºi culori,
Mã cãpãtuiþi mai bine
Cu vreun mandat ºi pe mine !
Cãci altmintreli, drept vã spun,
În capul bandei mã pun
ªi, cu Popa ºi Geambaºul,
Sperii þara ºi oraºul
ªi m-aleg cu orice preþ,
De guvern, în vreun judeþ ;
Cãci guvernul, ºtiþi prea bine,
Catã oameni tot ca mine.
Costa-Foru nu v-a spus
Cã sînt ordine de sus
Sã s-aleagã tot lachei,
Sã facã ce-o vrea cu ei ?
Cãci altmintreli, cel tufan
S-o preface-n iatagan
ªi din umeri au sã sarã
Multe capete în þarã,
Iar pe uliþe va curge
Rîuri mari, rîuri de sînge.
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Acum dar, alegãtori,
Vreþi astfel de sãrbãtori
Cum gãteºte Costa-Foru,
Care iubeºte poporul ?
Alegeþi independinþii,
ªi-þi vedea cum vã sar dinþii.
Alegeþi pe liberali,
Sã pomeniþi de hamali.
Daþi o Camerã ostilã,
Sã vã plîngã toþi de milã ;
Poftiþi cu opoziþiunea
ªi vedeþi invaziunea,
Cã-n Rusciuc sînt multe mii,
Tot neferi, delii, beºlii,
Care trec Dunãrea-not,
Sã vã lege cot la cot ;
C-aºa a promis cadiu’
Lui chir Lascãr Catargiu,
Celui care astãzi duce
Guvernul lui Turtã dulce.
Aºadar, ne-am înþeles,
ªi sînt sigur de ales.
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