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SUVENIRE ªI IMPRESII, MEDITAÞII, ELEGII

TRECUTUL

LA MĂNĂSTIREA DEALULUI

Dedicat măriei-sale prinţului nostru1

Precum o sentinelã, pe dealul depãrtat 
Domneºte mãnãstirea; ºi zidu-i cel înalt 
Se-ntinde împrejuru-i, pustiu ºi învechit, 
De iedera bãtrânã, de muºchi acoperit.2

Acolo au odihna, locaº adânc, tãcut, 
Eroi ce mai-nainte mult zgomot au fãcut. 
Un cap îi prezideazã3 ºi dacã s-o-ntâmpla, 
Cu vreme, România s-ardice fruntea sa, 
P-a Dâmboviþei vale oºtiri de s-or ivi, 
Ai luptelor cumplite pãrtaºi ei vor mai fi. 

Eu în copilãrie iubeam sã mã opresc 
Pe dealul mãnãstirei, ºi-n vale se privesc 
Mãreþul turn, trist martor l-al nostru trist apus, 
ª-a cãrui originã în veacuri s-a rãpus4

Turnul din care-odatã bãrbaþii renumiþi 

1 Gh. Bibescu.
2 Pe când scriam aceste versuri, reînnoirea monumentelor nu începuse încã (n.a)
3 Capul lui Mihai Viteazul (n.a.)
4 S-a rãpus - S-a pierdut.



Vedeau române taberi pe câmpi nemãrginiþi.1

În preajmã-i e cetatea! ai ei locuitori 
Ruina-i azi cu falã arãt la cãlãtori, 
Precum atâþi nevrednici, trãind în moliciuni, 
Se laud cu mari fapte fãcute de strãbuni. 

Dar pentru ce oraºul atât de strãlucit 
Acum între oraºe e cel mai umilit? 
Ce voie preaînaltã, ce lege porunci 
Cãderea deopotrivã cu înãlþare-a fi? 
E o fatalã soartã? sau pe acest pãmânt 
Lãsã urmele sale blestemul unui sfânt?2

Dacã însã o þarã, un neam ar fi dator, 
Când au greºit despoþii, nelegiuirea lor 
A o plãti, atuncea oraºul osândit 
ªi numele-i din lume de mult ar fi pierit. 
Cãci mii de glasuri stinse de-al tiraniei fier, 
În strigãri dureroase s-au înãlþat la cer; 
Cãci ploi ce în torente de veacuri s-au vãrsat 
Sângele dupe pietre încã nu l-au spãlat. 

Oricum va fi, mi-e scumpã cetatea ce-a domnit, 
O iubesc, cãci e tristã ºi cãci a suferit: 
ªi precum anticarul, la patima-i supus, 
Culege vechea-aramã ce nu mai are curs, 
Aºa în a mea râvnã, pe locul pãrintesc, 
Fiu al astor ruine, þãrâna lor slãvesc. 
Încã mi-aduc aminte de groaza ce simþeam, 
Când la apusul zilei scheletul lor priveam. 
„P-aici, ziceau bãtrânii, o boltã arãtând, 
Intrã tânãra doamnã, frumoasã ºi fugând 

9 Poezii ºi Prozã

1 Turnul curþii domneºti. (n.a.)
2 Sfântul Nifon, care se zice cã a blestemat pe Radu IV. (n.a.)



De cetele tartare, când ele-acest palat, 
Lipsind oºtirea noastrã, în treacãt au prãdat.1

Peºtera, ce se-ntinde departe sub pãmânt, 
Prin drumuri rãtãcite în loc necunoscut 
Îºi are rãsuflarea: în sânul ei gãseºti 
Averi nenumãrate, comorile domneºti; 
În preajmã-le ard focuri, cãci ele se pãzesc 
De iesme, tauri negri, ce iadul locuiesc; 
ªi când vrun om aproape a merge-a cutezat, 
El la lumina zilei nu s-a mai arãtat.“ 

Astfel ziceau, ºi vremea un pas a mai fãcut, 
ªi chiar acele iesme azilul º-au pierdut! 
Tot e tãcut ºi jalnic: însã aºa cum eºti 
Singurã porþi povara mãririi româneºti,
Târgoviºte cãzutã! poetul întristat 
Colore variate în sânu-þi a aflat, 
Rãzboinicul modeluri; ºi, dac-am asculta  
Ceea ce în favoru-þi reclamã slava ta, 
A vitejilor umbrã d-am ºti sã o cinstim, 
Vrednici de libertate noi am putea sã fim. 
Am afla de la dânºii ce jertfe trebuiesc, 
Prin câtã energie naþii se mântuiesc. 

A! facã provedinþa ca-naltul sentiment, 
Ce-nchinã vitejiei mãreþul monument, 
Ce-alege pe-nãlþime al nemuririi loc, 
Sã fie nouã cârmã, coloana cea de foc, 
Coloana ce odatã din þara de exil 
Pe calea mântuirii ducea pe Istrail!

10 Grigore Alexandrescu

1 Tradiþie (n.a.) – (Cele consemnate în aceste versuri au fost pãs-
trate în tradiþiile orale ale poporului).


