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„NOTIȚĂ BIO-BIBLIOGRAFICĂ 

— Bligius Pranz Joseph, baron de Diinch- Bellinghausen, cunoscut sub: numele de Fried- -rich Halm, s'a născut în ziua de 2 Aprilie 1806 la Cracovia, a studiat în Viena, dreptul, și dela, tîrsta de 20 de ani a intrat în. ca- . "7iera administrativă. Multă, aveme şi-a tăinuit “aclivitatea, poetică, A . 

La 1834 drama sa Griselidis, reprezintată. - la 'Burgtheater în Viena, ' sub “pseudonimul . Priedr. Halm, avă un succes așa de răsu- nător, încât fi, reluată apoi de către toate sce- nele mari. Halm a mai scris o serie de drame “și tragedii, dintre cari „Fiul pădurilor“ („Sohn. der Wildnis“) e cunoscută și la noi. Cel mai mare răsunet la avul însă tragedia, "5% „Gladiatorul din Ravenna“ (1854). . “Poeziile : lui lirice“ se citesc și astăzi cu 
bc



PERSOANELE 

Don Luis ue Camoens. + 
Don Jose Quebedo: de 'Custel-Braco, nare negustor, 
Perez, fiul său. aa a 

- Pusnicul marelui spital din Lisabona. 

Acţiunea se petrece într'o chilioară din' spitalul 
Lisabonei, în' ziua de 10 Iunie 1580, *



zută pe-alocuri. In dreapta, la mijloc, un pat, alături o spadă cu o harfă d'asupra. Fereastri, cu gratii la- «dreapta. Mai încoace d: masă cu:un jeţ: pe masă, ma- nuserisul Lusiadelor. La stinga altă masă cu două scaune; pe masă: cărţi, hirtii, călimară, pene de scris, 
persamente. — Amurg . “ - 

| (O mică odăiță cu zidurile şterse şi tencuiala că- 

| 

= SCBNA ÎNTIIA 
 CÂMOENS, SEGUSTORUL QUEBEDO Di CASTIBL- 

BRANCO, PAZNICUL. * „i 

II E 7 CAMOENS ȘI 
-(cu părul și barbu cărunte, cu o urmă de rană la . mijlocul frunţii, eu: un: bandaj peste” ochiul sting, : - doarme în pat). --_7 ” a 

.. 0UEBEDO .: i ” , . 
, 1 Ă | (îmbrăeat în bogat costum spaniol, intră prin uşa - . din mijloc). i -



6 e Fr. Halm 
  

PAZNICUL. . 
(cu un mănunchiu de chei la briu şi cu o carte 

enormă la subsuoară, îl urmează) 

- QUEBEDO 
( zifiind, la început cu glas scăzut) 

A furisită scari, Trei rînduri am urcat! 
Mai „este ? 

PAZNICUL 

Nu Senoel. - 

_ QUEBEDO 
(gtergîndu-și năduşala) 

Fii, Doamne, lăudat! | 
Sînt tot numai o apă! A furisită scară! 
De-abea pot să răsuflu... Aice este dară! 

- (şi seoate 'scufa) .. 

PAZNICUL 
 (desehizina condica cea mare şi întinzindu-i-o) | 

Senor, citeşte singur de nu tenerezi în mine: 
Don Luiz de Câmoens, numărul cinei. Prea bine! 
Şi-acuma uite colo... Nu serie cinci ?



Camoens - 7. 
  

. “ QUEBEDO 

„(ertneind, 5 privire n n carte, înaintează, puțin) - 

: | Ba dal 
Omul acestă, însă ştii cine-i, dumneată, ?- 

pi PAZNICUL 

De und să-l ştiu ? 

QUEBEDO 

- Din faimă! Căci doar vestit în lume! 
N'ai auzit de dînsul ? 

PAZNICUL 

Senor, noi 'n'avem nume, 
Ci numere, şi faima nu intră ?n casa asta... 
„Don Luis de Camoens, numărul cinei, şi basta | 
Aita. e n registru... (închide condica). 

QUEBEDO , 

| __ Prea bine! Văd că eşti 
Un om cu: rînduială,! Li 

i ” (examinînd odaia) 

0 Emi Gratii la ferești! 
San Jago! Ce chilie! Ce ziduri!. Ce tavan!



8 - , Fr. Halm . ? a 

“PAZNICUL :- 

Aici ţineam sărmanii nebuni închişi mai an. . 
Dar ăsta, cum venise sfirșit de oboseală: 
Şi vrea, .să stee singui, fiind odaia goală, 
Lam, așezat într: însa “aşa, cum a „cerut. 

QUEBEDO . 

. (ironie), 

Unde steteau nebunii ?, Prea bine : ai făcut! 
Aşa om, vezi, îmi place! Dea Dumnezeu să poţi - 

“În Dalamuesil ăsta să mi-i aduni „pe toţi 
Mizgălitorii ăștia de rime... p 

(Se "ntoaree şi se uită înapoi) 

St! Nu-i ei ? 

ÎN _ PAZNICUL 
(acelaş joc) 

Da. St deştept? 

QUEBEDO 

(oprindu-l cu mîna ridicati) 

, Na... lasă-l! V: orbește "neetinel ! 
Nu vreau să-i tulbur somnul ..: O să-l aştept. 

7



  

“a 

-  Camoens 9. 
. X , . . 

. 

PAZNICUL 
(indreptîndu-se către uşă) 

a - Senor, 
Mă 'nehin” atunci şi Domnul să-ţi vină m ajutor, 
Spre-a- “ţi izbindi „dorinţa. 

QUEBEDO 
(întinzîndu-i! o piesă) 

| Iţi mulţumesc, amice, . Primeşte, E 

“ » , PAZNICUL 
"(eu o. reverență) 

- Sluga! se 

“N 
, QUEREDO 

, 

SCENA A DOUA 
CANMOENS, în aşternut; QUEBEDU. 

7 

Lasă .., 

QUEBEDO 
“(înaintează şi se lasă, binișor pe un seaun lîngă ' masa, din stînga, fără să peardă pe Camoens din oehi). 

. 
z 

Ei, iată-mă şi-aice! - San “Jago! Cită cale şi trudă, „vai de mine! O leacă de odihnă cred că mi se cuvine!



- Fr. Halm 
P. 

"10 

Poftim, eu prin spitaluti i! Dar ce să faci? 
(Păcate! 

Cînd ţi-e cuprins copilul de duhuri necurate, 

Alergi! Auzi, să-mi facă el neamul de ruşine, 

Să miswălească versuri, să uite el de mine, 

Si "'ndruge la picioare mereu şi să dorească 
Cununi de lauri! Diisul, ce-o să mă moște- 

„[mească, - 
Și lauri! EI, şi lauri! De parcă nu i-s tată, 

De bani nici să n'audă! De glorie. se'mbată: 

Cameons „peritru dinsu-i Supremul ideal! 

(eu un ton ironie şi compătimitor) 

Şi, uite, colo-i omul, priviţi-l în ce hal! 
„O plapomă, de lauri pe el, priviţi, mă rog! . 
„Fără de-un ochiu, şi palid, şi trist, şi slăbănos, 
Acesta-i cîntăreţul Lusiadelor_ faimoase 
Ce la Oran, sub zidul Ceutei, se: luptase! 
In cușca asta tristă măreţul bard apune: 
O' spadă ruginită şi-o liră fără, strune | 
E-averea lui întreagă! Si viaţa lui ce-a, fost? 
Mirerie şi luptă!. O, traiu fără de rost! 
Don Luis de Camoens, numărul cinei — şi- -atit! 
Cum s scrie la registru 

(Aultuanit de sine)



    

  

Camoens 11 

"Eu, însă, amărit, 
" Batjocorit de dtusul, numit de el netot, : 
Eu, ce purtam. porecla, de cavalerul-cot, 
Eu, care vînd stafide şi număr portocale, 
Eu voiu fi fost acela, — dar astăzi. am parale, Sînt mulţumit. de mine și gras" și în putere, “Am trei rînduri de case şi am patru galere - Ce vîntură oceanul eu prețioasă marfă: Eu sun în pungă aur, el a cîntat. din harfă | Ha! cînd l-o vedea Perez, de sigur va 'nţelege Şi, aruneîndu-și harfa, ca mine va alege. - * 

Da, trebuie să-l vadă, să vie, să audă 
“Din propria lui gură ce neagră şi ce crudă I-a fost această, viață!... , 

_ | " CAMOENS | (se mişeă Putin şi suspină ea, un om” eare se deşteaptă) 

QUEBEDO 

St!... Geme... Sa treziti 

CAMOENS 
(cu un suspin) 

Deci iar un somn de-o clipă abia, ma amăgit, “Doar oiu simţi pe urmă durerea şi mai vie,



12 , e Fr. Ham. 7 
  

- « - . a > . i 9 
Nu somnul cela dulce ce ţine-o veşnitie, 
Nu era moartea însăşi, ei numai umbra ci. 

QUEBEDO - _. 
'. (face, fără să vrea, o mişcare) 

'CAMOENS | | 
(cu linişte) e 

Ce mișcă? — Om la mine? Văd bine ochii mei? 

- (Surprins şi cu îndoială) | 

Cine ești tu? Ce cauţi ? Ce vînt întîmplător 
Te-a, rătăcit pe-aicea? a 

QUEVEDO !, 
(ridicîndu-se și făcînd cîţi-va, , paşi spre el): 

„Nam rătăcit,. senor! 
- Știam pe cine caut: nu sînt adus de vînt... 

i „ GAMOENS . 
 (ridicîndu-se pe Sumătate, sprijinit cu - braţul pe pat). 

Aşa e! Da, uitasem aproape cine sînt! . 
" Veneaţi, de bună samă, pentr'un epitalam ? 
Sau poate-o serenadă, .? 

(arătînd pe masa, din stînga) și
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„Nu mă cunoşti ? 

  

“Camoens .. ...-. 13: 

Sa “Priviţi, de toate am! 
Alegeţi, după voie... găsiţi Cârmine gata: 

“Luaţi, că le dau ieften. : 

„(Cu o grimază) Aaaa 

"Cu doi reali bueata! 
. . 

| 'ouBBrno. |.“ Aaa 
„+ (refuzînd) - 

„O, nu, senor! . | 
o. Di . “ IEC d 

CAMOENS 
(eare în timpul acesta s'a 'ridicat din aşternut'si cu. greu sprijinindu-se în spadă, trecînd pe dinaintea lui” 

Quebedo, ajunge la, jeţ, obosit şi fir ironie) 

- Atuncea le vreţi chiar pe măsură?' 
Sînt istovit acuma și “mintea mi-e obscură, 

- Îmi e cu neputinţă să mai. compun: nimie. 
De-abia 'mai am -tărie 'din pat'să mă ridie; 
Luaţi din astea gata, că nu: mai pot să, scriu $.. le aled pula, i | 
"(Arată pe mâsa de alături şi aşează spada d'asupra) 

. 

“ :.. QUEBEDO- 

Eu nu viu după versuri, eu după alte vii! 
Priveşte-mă în față, Don Luis, priveşte bine,
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4 

_ CANOENS . 3: E 
(examinează: pe Quebedo, după o.mică pauză) 

pa “Mai ştiu eu? i 

QUEBEDO 
vesel): 

„. Nu<ţi -aminteşti de mine? - i 

-CAMOENS  .- 
(ea mai sus, dînd din cap cu îndoială) p 

Nu prea, Senor! -. a 

QUEBEDO 

La Calvas.am fost colegi. 

sa CAMOENS - 
„(pe gînduri) - 

| Cu mine ?: 

- QUEBEDO 
0 (rizînd) a 

Cu dumneata, fireşte, la Calvas,. . 
Ne luam de păr adesea şi-ades m 
„Gîndeşte- 

, 

Dar cu eine? . 
"ai scărmănat.., 

te! Se poate aşa, să .fi uitat?



pe _Camoens  . :. -. 15 pa — 
II CAMOENS :. i j AID „ (euprinzîndu-şi fruntea) _ - 

„Senor! Să am iertare, or'eîte-mi spui, nu pot „4 Să-mi mai adue aminte. Mi-e capul slab de tot, |. Nu te-mai pot cunoaște |! i 
| aa | „ QUEBEDO :. 

- San -Jago! Domnul meu, E Ascultă-mă atuncea să-ţi spun. Ascultă, Bu _- Sînt chiar Josă Quebedo de Castel- Branco, ştii. "Fiul Marghitei care te-a botezat. . .. 

  Na CAMOENS . a 
- e (după puțină gindire) . Sa 

Sua 
Jose Quebedo?. MI 

| a) QUEBEDO! » | 
» | „7 (ncîntat” de sine) | 

i - - Sigur! Chiar în persoană! Eu! E „+ Cap de dovleae pe vremuri era. numele meu, 
„“ Aşa-mi spuneai, ţii mihnte?,.. o 

* 

-- 2 CAMOENS | 
(întunecat şi ursuz) - 

Da „Si ce Yoieşti cu mine, Jos6 Quebedo ?... ;. . .



16 Er Hălm- a 

.  *QUEBEDO 
i Da (volubil) -. - 

„n „3 Asta-i! Mă miră. cum îţi vine 
Să mai întrebi? Venisem să văd ce-ai devenit? 
[ţi merge rău, pe semne; pari foarte prăpădit, 
Pe cînd, uitte la mine, abia mă 'neape locul,. 
Aşa-i, se vede, lumea. O roată e norocul! 

CAMOENS .. 
 (aprobindu-l,- tu rezignare) 

Intoemai ca .0 roată! - E 

” QUEBEDO 
-... (prietenos) | 

e Sărac între săraci! 
“Fu în spitalul ăsta uitat și singur zaci, - 
Fără de-un ochiu, albit: eşti, cu brazde-adinei 

" a [pe frunte... , IN a ae r 

„GAMOENS. 

„Ce ai, Jose "Quebedo, eu pletele-mi cărinte Şi urmele săpate: dea-lungul frunţii ' mele? 

a 1: QUEBEDO. 
Da (tot mai linguşitor) 

“a 

Ei, vremile se schimbă şi ne schimbăm cu ele!



- 
. 

E . nperea a | 

- , a olt poa 
Camoens ; NR Î7, - fa 4 pik VEW stalfra as , E , a „a Aa A i Nu mai eşti astăzi sveltul şi Inîi(r0l26n6tit 

“ Simpatizat de dame şi de cei mari slăvit! 
Nu mâi ești azi Camoens.acel ce-ai fost odată! * 

. ” | - - + ÎI 

-CAMOENS - 
. ” i-a ii 

Da, nu mai sînt acela! — Dar or şi cit dispreţ 
Am astăzi de mărirea treeutei tinereți — 

" (Aăsurindu-l cu privirea și respingîndu-l) 

N'aştept eu dela tine nici sprijin, nici avînt: 3 Ă | ] 2 

Nu un Qnebedo poate să judece ce sînt! 

. QUEBEDO 
" (la dreapta, aparte) 

Auzi, smintit! San Jayo! ți-aş arăta eu ție, 
De nu mi-ar fi de Perez... : 

- (Tare, pe un ton lingguşitor) | 

, Tot plin “de dușmănie! 
Eu m'aşteptam să atlu o mină ahieală, 
Credeam că-ţi fae plăcere. Iişti'năcăjit de boală, 
Că de n'ai fi, desigur, m'ai fi primit ca frate, 
Şi n'ai lua în samă, greşelile uitate, 

"Si am vorbi mai bine de ce era - 'nainte... 
GO De casa părintească Îți mai aduci aminte? 
4) e „DOTRa ra - —



18 . . Fr. Halm- 
  

Mai ştii tu piaţa unde 'ne adunam la joc, 
„Și. 'naltele zaplazuri - . .?. - 

CAMOENS ÎN - 

(ea un zîmbet blajin) 

" ÎŞ, dal 

QUEBEDO | 
(vioiu) 

a > TIncortee loc; 
Tot tu erai mai sprinten, tot tu mai îndrăzneţ, 
„Ai fi ureat un munte după un duib răzleţ, . 
Primejduindu-ţi viaţa la fiecare pas... 

CAMOENS 

(arătînd: semnul) - 

Da, semnul ăsta 'n frunte de-atuncea, mi-a rămas! 

QUEBEDO 
(ea mai sus) 

i 

Parcă mă văd şi-acuma, cînd ne scăldam, ii 
a [minte ? N : > y, - Any .- AO nu ndrăsneam, tu însă... 

„_ CÂMOENS | 
(eu însufleţire) , 

AER _ Tot eu eram 'nainte! 
(cu totomai multă căldură) ”



Camoens - E 19. 

Mă aruncam în valuri şi mă, luptam cu ele, 
Păn' ce simţeam deodată, că braţele mi-s grele, 

i. Și m'aşezam pe spate ca apa să mă:poarte, | 
Pe cînd „Yoi, plini de spaimă, steteaţi pe mal, 

[departe. 

(Se ridică, desehizind larg „braţele) 

"Ce vremuri fericite! . 

(după o pauză) 

 Quebedol . 

" QUEBEDO 
(înaintează spre el) 

CAMOENS | 

Mina tal. 
Mi-ai fost dușinan de moarte odată, nu uita! 

(Cu îndoial) 

Și mi-ai „părut .. 

(Căutîna: să alunge o amintire urit) 

Dar poate mă: nșel + „: Vin lingă mine! 
Întîii ani de şcoală, i-am petrecut cu tine 

„ŞI- “acum, în amurgitul funebru-al vieții mele, 
Tot tu mi-aduci aminte de vremile acele



20: - Fr. Halm 

| i d a . Mai vesele... . „Sint singur! şi chiar dacă 
| mica fi, 

 Duşmanul cel mai mare, eu tot ar trebui . 

Să te primesc, Quebedo, ea, pe-un amie iubit! 

E (IL îmbrătişază) 

QUEBEDO 

N (după o pauză, ștergîndu-şi ochii) 

Şi cum ţi-a mers de- -atuncea, de cînd ne-am 

[despărţit ? ? 
“L u' ai rămas; eu însă m'am dus cu tatăl meu 
"Din: Calvas la „Figuera, — şi-acolo- -am. dat 

[de greu. 
Nu era, glumă, — muncă! 

(Se “plimbi braţ la braţ cu Camoens, apoi şaşază 
amîndoi la mașă). 

CAMOENS, 

Pe mine, vezi tu, soarta 
Ma dus în: v templul unde științele şi arta, 
Domnese . . şi la Coimbra, Supt liniştitul cer 
Am evocat eroii divinului „Homer, 
Şi- -am stat: la, sfat cu'-Dante... Acolo- -am 

[înţeles 
Ce este “frumusețea şi că sint un ales. 

7
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--  "“Camoens 21 

In mine-atunei o mare lumină! s'a făcut: 
Tot ce-mi dormea, în suflet nelămurit: şi mut 
A căpătat o formă, culoare şi graiu viu, 
„Si-am presimţit, atuncea, cine eram să fiu! 

î 
.
.
 

QUEBEDO 
(întrerupindur-l) 

Eu, dragul meu, știi bine că nu "mvăţam nimie 
Și am intrat din vreme frumos; ca. ucenic 
La un biăcan...» 

"CAMOENS 
"î (nsafleţit, evocînd) 

Cu anii: cu am crescut şi-apoi 
Am resimţit nevoia, „de orizonturi noi; 

„Mă apăsa a şcolii vieaţă, monotonă: 
„Și am văzut atuncea măreața, Liisabonă . 
Și strălucirea curţii, pe Regele 'n splendoare, 
Inconjurat de sfetnici în haine orbitoare! 
Eu însă stam de- -oparte, privind ca aiurit... 

+ 

| 

QUEBEDO | A 
. întrerupîndu-l) 

Aşa, priveam la toate şi cu, cînd am zărit 
Intii palatul Bursei şi “Iumea cea bogată . „i
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CAMOENS 
(fără să-l audă) - 

Atuncea, am văzut-o pe ea întfiaşi dată! 
Și peste lumea 'ntreagă căzi ea o perdea, - 
Tot universul parcă se întrupasen ea! 
Și astfel, precum Domnul în negrul infinit 
A aruneat sămînța luminii, de-a, *nflorit 
Intunecatul haos cu: moartele-i ruini, — 
Tot astfel o privire din ochii ei senini, 
In noaptea mea din-suflet lucind cînd a căzut, 
„Adineurile-i negre! în raiu s'au prefăcut! 

„| î QUBBEDO 

Şi eu, tocmai ca tine! Jupînul | meu. avea 
O fată, — şi ce fată! frumoâsă ea o stea! 
Şi-avea parale. omul, dar şi eu econom 
ŞI chipeș, fără stare, dar vezi, şi eu, un om... 

- CAMOENS ; 
(eu acelaş axînt poetic), 

Tubeam! Iubirea noastră, era un eînt “sonor, 
[-Eră un glas de harfă, trezit întîmplător 

- De- -o mînă nevăzută ce-alunecă pe strune 
Şi face altă harfă ascunsă să răsune,



    

-Camoens _. , 23 

Să cînte fără voie, cu fiecare undă, 
Cînd una se trezeşte, cealaltă să răspundă... 
Iubeam! Iubirea, noastră a fost o fulgerare 

Ce serie-o dungă n aer, străluce şi dispare! 

' QUEBEDO 
Pi "(ea mai sus) 

Eu l-am convins pe socru din două trei cuvinte. 
EL a zis „da“, fireşte, şi, ca un om cuminte, 
Invidiat de-o lume, făr' să mai am habar, - 

Mi-am luat de braţ mireasa și-am dus-o la, 
- [altar ... 

CAMOENS 

.B erice de iubirea- ce-a fost încununată !- 
. 

_ (Cu melancolic) 

Eu n'am avut norocul ! Ursita blestemată 
Ne-a despărţit, zuliară. Ea într'o săhăstrie 
S'a, răsleţit de. lume, şi “moartea timpurie 

la veştejit obrazii şi-a, stinsto ca pe-o floare. 

(Cu însufleţire) 

Pe mine însă viaţa m'a prins ca o vultoare! 
Sunau prin ţară trîmbiţi de-alarmă şi cu drag | 
Am alergat spre semnul făcut de negrul steag



Da Re. Halm 

Am asaltat Ceuta, şi de-am scăpat de moarte, 
Sint făr'un ochiu de-atuncea ... 

/ "“QUEBEDO | ÎN: 

Nici eu n'am avut parte 
De-o viaţă mai ca, lumea. Neîm păcata soartă, 
A vrut să reposeze sărmana mea consoartă. 

“Am plins şi eu ca tine şi "n urmă am uitat, 
Căci avea, 'zestre fata... 

i ? 

CAMOENS 

"Și eu m'am consolat. 
Da, îmi aduc an inte, după ce-am fost rănit 
Parcă revăd spitalul şi cum. stăteam lungit, 
legat tot în bandaje, cu noapte *'n jurul meu 
Șin mine întuneric, şi-atunci — cum să, spun 

Venea, - ba nu, mai bine, cazit—nu, plutea lin... 
Venea, dar nu știu eine, şi ca un duh divin 
M'a străbătut în suflet, strălucitor ca. para; 
Și paşnic ca lumina, cînd se coboară seara, 
Dogoritor ca sorii şi dulee. ca, un plins, 
Părea cînd glas de tunet,:cînd glas de harfă 

[stîns,
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Și eu eram un altul, deşi eram tot eu! 
Tot mai înguste cercuri seria în jurul meu, 
Venea tot mai aproape, şi nu ştiu cum, m'a dus 
Ca un vârtej prin spaţiu, sus, parcă tot mai sus, 

SI (Pauză) 
Şi nu mai știu. (Pauză) 

Șin urmă, cînd m'am trezit din vis, 
Eu mi-am. găsit pe-o filă întîiul cîntec seris, 
Şi noaptea, mea din suflet s'a "mpoporat de stele 
Par'eă, golisem cupa nenorocirii mele; 
Iar sufletu-mi. pe-aripa cîntării, avîntat, 
De tot trecutul jalnie atunci, s'a: desbrăcat. 

 QUEBEO 
Eu cum ţi-am spus,. amice, cu banii m'am 

N Ș Îsbătut.. . 
I-am însutit prin mărfuri, am dat cu împrumut, 

"Ani învîrtit negoţuri şi alt6 daraveri 
| Iar azi sînt posesorul unei frumoase-averi .. 

| | (După o pauză) 

Și „ce-am făcut la urmă cu zilele? Nu ştiu. 

CAMOENS 

(povestind mai departe) 

Eu am plecat în lume eu sufletul pustiu, 

“e Z
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Lăsînd o eruce'n urmă, şi-apoi am dispărut 

Din mijlocul acelor ce nu m'au cunoscut, 
“Spre Indii mi-am luat drumul, ca Vaseo-odi- 

: i . i . [nioară, 
„Man dus acolo “unde-i eterna primăvară - 
Şi-am făurit departe de ţărmul meu natal 
Un cînt ee premărește tot neamul portugal, 
De-a mers pînă la Tage al cîntecului ecou .- 
Și al lui Vasco nume l-am re'nviat din nou. 

"Și pîn' departe'n Thule, Luisiadele l-au dus... 

"QUEBEDO 

„Da, sesvonea prin ţară... dar cîţi bani ţi-a adus? 

CAMOENS 

(eu o mişeare mînioasi) 

Batjocură şi ură în schimb eu am avut! 
Cel ce-a cîntat strămoşii, mai binie-ar fi tăcut, 
Și-ar fi lăsat în pace divinii uriaşi 
Spre-a nu trezi mînia piticilor urmași ! 
De-aceea, ei crezură că versul meu e-o armă, 
N'au priceput că-i numai un strigăt de alarmă; : 
Pe ce-am pus preţ, acâea, s'a, prefăcut dispreţ 
Și patria lui însăşi lovi în cîntăreţ!
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_. QUEBEDO.. . 
(se ridică cîştigat de indignarea poetului) 

. "Do > , p 7 

_ CAMOENS | 

Nu-mi place să mă tîngui, căci tînguirea-i vană, 
Dar vezi, or'eît de tare-s, eu port în mine-o rană 
Ce sîngeră, într'una, şi-o simt şi-acum fierbinte - 

„ Arzind nevindecată, ca, să-mi aduce âminte 
y Pi a Tes _De ceasul rău în. care plecat-am în exil. 

* (Trece nervos pe dinaintea lui Quebedo) _- »: 

N _ QUEBEDO ' | 
(apropie şi-i pune mîna pe umăr) * | 

Ei dar păstrează-ţi firea şi nu mai fi copil! 
Cine nu speculează greşit? Cu toţi greşim. 

„O 'ncuri cîteodată, arare izbutim.. 

CAMOENS 

Dar mai tirziu norocul din nou m'a cercetat. 
Sebastian, pe tronul părinţilor. ureat, | 

„Şi-a amintit de mine ce stam la închisoare: 
Şi mi-a redat iar cerul şi partea, mea de soare, 
C'un gest-a, dat în lături zăvoarele pe uşi, 
În sgomot surd căzură, greoaiele cătuși,
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"Şi-a răsărit în mine o nouă primăvară. 
Dar iată bate ora funestă pentru -țară: 
Sebastian victimă a. vitejiei sale 
Căzi luptind eroic. O! zi plină de jale 

"Care ne-ai dat lui! Filip! O, ceas nefericit, 
De ce eu ţie oare ţi-am supravieţuit ? 

* QUEBEDO 
N Bi . 

. . 

Da,. tristă, zi, şi alte mai. triste înc'au fost! 
i mai cu seamă ție ţi-a, mers grozav de prost... 

CAMOENS, 

lumina ce-mi lucise aşa scurt timp Sa, stins, 
„Posomorit amurgul cu umbra-i m'a cuprins, 
Cinstit odinioară de toţi, bogat: eram. . 
Acum rămas pe drumuri, nimica nu mai am — 

"Aşa e roata, lumii! Uitat de toţi, bolnav, 
„Imi rămăsese-un sigur prieten: un .biet selar, 
Pe care il cinstisem adesea ca „pe-un cîne, 
Dar el rupea în două bucata, lui de pîine 
Și-o împărțea eu mine; cînd am căzut la pat, LI m-a 'ngrijit, sărmanul, şi nopţi de veghe-a stat. 
la el găseam o vorbă de dulee mîngăiere, 
Și-apoi eînd batrineţea i-a, luat or'ce putere,
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+ 

A'ntins în stradă : mîna, cerşind fără ruşine, 
„Pin'ce Şi-a dat şi viața, sărmanul, pentru 

[mine :.. 
„(Cu reeunoştintă adinci, amintindu-și) 

Sărmane cine „negrul — Să-i răsplătească 
pd E -  [Domnul! - 

Acei din groapă numai, pot şti “ce dulee-i 
(somnul! 

QUEBEDO 
(întors spre stînga) | i 

Grea ca venit momentul: “să-i spun ce am de 

[spus. 
(Face cîţiva paşi spre Camoens, tare) 

Nefericit prieten, ce jalnie trai ai, dus! 
Ce slabă resplătire, vai, după atîta trudă! 
Și flori așa bogate — ce ironie crudă! — 
Să dea astfel de roade! Tu, bardul ideal, 
Sajuingi la bătrineţe să mori într'un spital: 
“Aşa te'ntorei acasă, tu care ai. „plecat. . 

. 

„ CAMCENS , 

Aşa mă 'ntore!
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QUEBEDO, 

Ei, frate, mă uit la amindoi, 
Şi mă wîndese la vremea lăsată înapoi 

Cind ne-am pornit pe lume pe căi deosebite: 
Tu ai umblat prin stele — da, iartă-mă, iubite, 

Eu n'am crezut ca tine în visuri şi -păreri, 
Priveşte, 'ș-om cu stare. Am care cu poveri 

Pe drumuri, şi galere pe marea, "depărtată! — 

Din ce'nălţimi la mine priveai tu altădată... 
Eu n'am purtat pe frunte în veci cununi de NA 
Şi ered şi-acum că visul nu se preschimbi'n aur! 

„CAMOENS 

Pe-un negustor succesul îl pune în valoare, . 
Dar sint anume luieruri prea fine, pentru care 

Balanţă nu există... Cum oare crezi că totul 

Se măsură pe lume cu fundul său cu cotul? 
De vrei, de foi de dafin vorbeşte cît îţi place, 
Dar frunzele de laur tu lasă-le în pace! . 

(Cade în melancolie) 

QUELEDO 
(a parte) 

De tauma mea, se e leagă ?! Pe viul, Dumnezeu!
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"Vin. tu la mine numai, să fiu la: largul meu, 
5 ţioiu- „plăti eu ție! 

  

i i QUEBEDO 

E Se (Cu un ton prefăcut) 

i Camoens! cer iertare, 
N am spus- o să te supăr şi de cumva “îţi pare 
; Că te-am rănit, aseultă,! Vrei tu să-mi faci. 

"Îplăcere? 
: : Leşi din spitalul istal De ţi-am vorbit de-avere, - 
“E că nutresc nădejdea că vei veni la mine, 

! Am încăperi destule şi îi Ya fi măi bine 
* Dectt aici! M'auzi tu,.Camoens ? Spune? Da? 

! 4. . 

CAMOENS' 
(îngindurat şi neliniștit) 

-Ce spui tu 2 Cum ? Se poate ? Ia tine? 

i "> Casa mea 
“ţi stă deschisă. Haide! Vrei oaspete să-mi fii ? 

„d 
i 

m
i
a
.
 

. 

CAMOENS 

n o oaspete ? Cui ? ie! Crezi tu 7... Nu, ce 
prostii |
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Ştiu eă ai gînduri bune! Dar nu, îţi mulţumese! 
(i întinde mina mișcat) 

Sînt fericit şi- aicea, şi-aicea tot trăiesc! 

Prisosul mesei tale dă-l la săraci mai bine. . 

Aşa mi-aan vrut eu soarta şi-aşa mi se cur ine. .. 

Lua ce să-ţi cale eu prasul, să-ţi ead pOrară ţie, 

Niei eu să nu mă bueur,—că eu n'am bucurie! 

QUEREDO. : 
, __ (nai stăruitor) 

„Tu, o povară, mie? Nu! Un „prieten bun 

Ca, tine-? Dimpotrivă, cinstit de; vrei să-ţi spun, 

In casa mea cu sfatul mi-ai fi de mult folos... 

| CAMOENS 
| (zimbind cu resemnare) 

Eu, de folos ? Eu, sfaturi ? Eu, bietul visător, 
Ce nimănui pe lume n'a fost de aj 
Și n'am slujit pe mine cu-atit folos ? 

_ GVELELO 
Cu Ii, “frate! 

Ascultă- mă mai i bine şi o să-mi dai dreptate! 
„(Cu minele pe umerii: lui Camoens) 

Am un copil, nădejdea întregei mele vieţi, 
Și l-am crescut cu grijă, nu ea pe alţi băieţi.
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Mil şi vedeam cu mintea, crescînd avutul meu, 

Zidind .pe temelia pe care-am pus-o eu; 

Cind uite că, deodată, enprins de-o nebunie, 

Le-a dat deoparte toate şi.nu mai vrea să ştie 
De tatăl său, dezavere, relaţii excelente, 

Nu — pînă'n git s'afundă acum în perganiente, 
Nimie din ce-i pe lume nu-l:mai interesează, 
Şi serie toată ziua lă versuri! şi visează | — 

CAMOENS . a S 
, țrizind) - “ 

Deşertăciuni! 

QVEDEDO 

| Aşa e! Şi cu i-am spus la fel 
Dai unde-i chip acuma să te 'nţelegi cu el? 
„De cînd a "utrat în slujbă, la muze... .. 

CAMOENS o 
ai | i | JI , (rizind) - 

Ia "Toţi visează 
Dar toţi 'visează numai! | 

QUEBEDO 

Intru una, aiur ează, 

3 | ani
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Degeaba-l rog într'una. Și. nu. ştiu ce să fac, 
Căci boala asta-mi pare că-i boală fără leac. 

“ (Căutind vorbele potrivite) 

Dar totuşi —dacă dinsul—eum zic, ar fi să vadă 
Cum ţi-au plătii ei ţie — să te-aibă ca dovadă, 
Pe. tine, da, pe tine, supremu-i ideal, 
Pe marele Camoens să-l vadă "ntr'un spital, 
Atuncea, . . . . 

- 

CAMOEES | 
(pricepînd, cu o ironie amari) 

Să mă vadă! Trimete-mi-l! Să vie! 
Şi las' că am să-l vindece de-această nebunie! 
Eu, prostul, care traiul netrebnie și-l defaimă, 
Văd cam ajuns acuma ca un subiect de 

* (spaimă... 

QUEBEDO 
(plin de speranță) 

Şi ai să faci tu asta ? Să-l sfătuieşti de bine? 

CASIOENS . 

(hotărît) 

L-oiu sfătui, cum trebui, trimete-l dar la mine.
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QUEHEDO 
(arată spre usa din stinga, în fund) 

Atunci îl chem, îndată. E chiar aice, jos 
Primeşte-l şi-i vorbeşte. Şi-a poi te-om lua frumos 
Șin casa lui Quebedo vei merge. Spune, vii ? 

CAMOENS 

(refuzind) 

Om mai vedea. noi! Lasă! Mergi sănătos! 

QUEIEDO 

Să ştii 
1» 

4 t . Că nu te las! Cu bine! 

(Aparte, în treacăt) . 

Da bine l-am adus ? 
Cind Perez wa convinge de cele ce i-am spus, 

De vrea, poate să-și dee si duhul, ce-mi mai 

(pasă! 

(Pleacă prin fund, usa din mijloc)
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Dar. eu, rătăcitorul! O vis înşelător, - 
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SCENA A PREIA 

CAMOENS 

(se - agează la meseioară înelinînd capul şi 
se înfioară) 

4 + 

Mi-e frig! Simt cum mă lasă treptat- treptat 
(puterea, 

„Amurgu-mi împînzeşte cu umbra lui sederea! 

„De ce mă prinde frigul ? Să fie moartea oare 

Ce vine: ca să-mi dee suprema, sărutare ? 

M'au “părăsit cu toţii şi singur mă apropii, 

„Nesprijinit de nimeni de marginile gropii. 

Mai fericit acela. ce. nu sa abătut 

Din căile ştiute de toți şi nu a vrut 
Să-şi taie. drum el însuși a. . 

_- (ep auză) - 

EI, cînd e scris să moară, 
Cu drawoste pioasă ai săi îl împresoară, 
Tihnit inelină, fruntea şi împăcat se duce, 
Căci are cine-i pune pe piept miinele cruce 
Și cine să-i închidă pleoapele mgheţatei 

(Cu renunțare) . 

, * Î . .. > Eu m'am răznit pe lume şi singur am să mor! 
Î-
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Cind m'a cuprins furtuna pe apendepărtate, 

Şi-a fost ca să-mi fărime de-o stincă biata navă, 

(la manuscrisul Luisiadelor şi-l ridică în sus) 

Tu mi-ai redat putere în clipa cea grozavă: 

Ca să te seap pe tine, răseumpărinl uitarea, 

Nu te-am lăsat din mînă și m'am" luptat cu 

(marea, 
Lăsind să-mi piar'avutul în vi ălmăşagul spumii : 

(Arată manuserisul) 

Voi însă, Lusiade, aţi fost păstrate lumii! 
Nefericite cinturi, cunună blestemată, 

De draul vostru nvmai eu am luptat udată, 
Şi-am renunţat la toate măruntele plăceri, 

Spre-a pecunraşte-aeu ma că_tot ce poți să ceri 

Vicţii, ca_pe lume £ e ză poţi fi fericit, 
[anu rivni ninica, spre a nu. fi rivnit ? 

(Dapă v pauză cu un fiur) 

lar mă cuprind fiori! Mi-e frig „.. Camocns 

[mmoure! 

Și nimenea nu vine în ceasul ăsta mare 

Să-i dea o mingiiere. — O noapte e trecutul 

Și POapte viitorul ; de-abia se ţine lutul, 

Praf s'a ales din toate: credinţele-a pivrdute 

Cununile de laur în pulbere-s căzute ee. 

(Bidicinduese cu int âcărata)
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Ce i-am cerut eu vieţei și ce mi-a dat ea mie? 
Ce-a fost, la urma urmei decît:o nebunie ?. 
Iimera ne'ndurată, ce-mi da într'una pinteni, 
A dispăruț ca fumul ce piere la, respinteni; 
Dar a avut dreptate şi adevăr a zis: 
Că sterp rămîne pomul ce l-ai sădit în vis! 

(Cade istovit în jelţ. Usa la stînga, în: mijloc, 
se deschide, Perez intră grăbit. Se 'ntunecă din ce în 

mai tare), . 

SCENA.A PATRA 
CAMOENS, PEREZ. 

PEREZ . „| 
| (în prag) 

In chilioara, asta-i; aşa-i, precum mi-au zis... 
Ei E (In extaz) 

"EL este, da, el este! Aşa-il vedeam în vis 
Sublima lui figură; dar totuşi, mai senină, 
Și duleea, lui privire mai plină “de lumină; 
Şi înclinata-i frunte mai mîndră, mai semeaţă! ' 
Or'cum ar fi, tot ele! ŞI dacă, trista-i viaţă - 
Ia 'neovoiat, văd totuşi pe luciul. feţei pale 
Pecetea, genială a cîntecelor sale! e 

(Inaintînd în faţa lui Qamocns, cu adîneă, venerație) 
Don Luiz de Camoens! Salut!
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CAMOENS 

(liniştit și măsurat) 

Cine-mi vorbeşte ? 

PEREZ 

E fiul lui Qucbedo şi Perez “e numeşte! 

CAMOENS 
(pe ginduri) 

rp . Pu, fiul lui Qucebedo ? 

PEREZ 
(eu bucurie) 

Da, maistrul meu iubit! 
Sint fiul lui Quebedo, cum spui, şi am venit 
După îndemnul tatei ca să te iau la noi! 

CAMOENS 

(ridică mina în semn de răspuns) 

„PEREZ 

Vin poate prea de vreme ? 

CAMOENS 

(eu privirea ţintă la el) 

Nu, încă nu-i tirziul 

«propie-te dară! Si-aseultă cit sint viu!
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PEREZ 
„(se supurie) - 

| N CAMOENS - - -.. 
"(urav) 

Stă cheruvimul morţii între noi doi, şi ceasul”: 
Mult așteptat de mine acum zorește pasul! 
Eu am să mor, ascultă deci păn''mai sînt în 
Di | a Diiaţă 
Şi vorba mea din urmă păstreaz'o ca povaţă. 

4 Ă . | 

PEREZ 
„(eu teamă şi totuşi demn) 

“Să mori tu ? O! Camoens, nu, asta niciodată. 

CAMOENS 
(afrmînd din cap) 

Ascultă-mă, copile, căci vremea-i măsurată! 
Vrei să, slujeşti altarul: ce l-am slujit şi eu? - 
E drept ce-a. spus Quebedo ? 

PEREZ î. ! 

A Pe viul Dumnezeu, 
E-adevărat, stăpîne! e
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A presimți nu 'nseamnă că 'ai găsit... - 
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“CAMOENS . 
| „. Gîndeşte-te ce-alegi, 

Știi tu că viaţa 'ntreagă de-apurureâ ţi-o legi ? 
Gindește că ai zile şi sufletu-ţi, străin - 
De. lumea asta încă, e-atras spre ce-i divin; 
De-aceca poezia -tu o rivneşti şi-o ceri, 

“Că sufletu-ţi: purcede, ca, dînsa, tot din cer, 
P-d . 1 . . 2 ” Căci a dori e. una şi alta-i a putea 

Nu-i dat or'cui pricepe, să” poată şi creia, 

PEREZ 

Ştiu bine: 
Că de primese cu toţii, nu dăruieşte-or'eine!. 

- 1 . 

"CAMOENS . 
Așa e, da; de-aceea în, suflet tu ţi-o serie: 
Deci Or'şice se cheamă, o vanitate fie, 
Sau chiar copilărescul imbold de-a imita, 
Ori sîngele ce-aleargă umplînd inima ta; 

Sau poate numai nervii - întinşi peste putere, 
Nu te'nşela. Căci arta cîntării de se “nvaţă, — 
Pe un poet-natura îl cheamă la viaţă, 
Faci totul “prin voinţă, dar geniul se naşte, 
Din ceruri el purcede și Ceru-l recunoaşte! 

Pi
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PEREZ | 
„(upă o scurtă, pauză) 

Nu despre cel ce-i astăzi pot să-ţi vorbesc eu; dar 
Pe-acel ce. va, să vie îl văd aşa de clar! 
Ca un copil cuminte eu am. crescut visînd, 
Şi n'aveam bucurie decît atuncea cînd 
Puteam citi în tihnă; „privind adîne în mine, 
Umblam ca „orb prin viaţă, şi nu-mi văseam 

E [un loc, 
Şi. singurul. tovarăș de visuri și de joe 
Micera, poleiul lunei -în nopţile senine; 
Tăcerea pentru mine avea un tainie glas, 
De sgomotele zilei străin eu am. rămas, 
Iar inima-mi ursuză s'a „răzleţit de-ai mei, 

Eram în vîrst'aceea, cînd nici nu | ştii ce vrei... 

(Insuflețit şi cu înăilţare) 

Dar am 'cetit atuncea, Lusiadele- -i divine! 
Și-atunei ca o lumina s'a rev ăvsat în mine, 
Simţirea, mea ascunsă cum se deschide-o floare 
Ce a tînjit la umbră, a înflorit la soare! 
Pierise: îndoiala, nu mai! eram acel 
Copil fără voinţă! Pe urma lui! Ca el! 
Mi-a scris o mînă ?n suflet cu litere de pară . 
Şi parcă mii de glasuri deodată, îmi strigară 

e 

e
a
 

e 
P
e
 

e 
a
a
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“Ca el! Ca el! Păşeşte-i 'pe'urmă-i ne 'ncetat, 
„Răspunde-acum, stipine, de sînt sau nu chemat? 

- CAMOENS 

(prietenos, cu bună-voinţă). 

-Pe Dumnezeu!, Ai spune-o — căci ochiul tău 
| [străluee! 

Se poate... însă, totuşi — eşti încă, la, răscruce, | 
„ Ursita îţi suride, urmeaz'o în tot locul, 
ȘI erede-mă- pe” mine, „ascultă şi socoate: 
Nu trece pragul casei poetului, norocul! “ 

PEREZ 

Să pot sajung ca tine, şi mă Lipsesc, de toate! 

"“CÂMOENS 
(pe un ton părintese) 

0,. orb- ce eşti! Mărirea. te cheamă aşa dar! 
(Se ridică) | 

Ți-e dor să simţi. pe timple cununa de stejar, 
Doreşti să ai pe frunte un diadem de stele!. 
Dar frunzele se 'scutur şi stelele pălesc: 
Vezi ce mi-a dat mărirea în schimbul „ieşi mele ! 
„Acei ce fără vilvă vieaţa şi-o trăiesc, 
In linişte ei numai sînt fericiţi pe lume 

Şi prea, puţin le pasă de n' au lăsaţ un nume!



. 

34 Pr. Halm. 

__ PEREZ 
(sever) 

O am văzut alături de-atiţia falşi eroi, 
» Cununa celui vrednic. svîrlită în-noroi! 

N Ă 
" (Solemn) 

Or'cît aș fi'de tînăr, mărirea, nu mă “neîntă, : 
Spre alte culmi simţirea şi mintea mea;'s'avintă,! 

| CAMOENS 
- Grobie) 

i . Ea 

„tii alte” culmi dincolo de glorie şi aur? 
Ce vrei tu ? Şi ce cauţi? . : 

PEREZ, 

| : De ani ca pe-un tezaur 
Eu mi-am păstrat în suflet închis seeretul. meu, 
Dar ţi-l vaiu spune ţie, cel uns de- Dumnezeu. 
Nu lauri, nici mărire, nici fericire cer: 

! IN (Cu. înalare) | | 
Voiese să, fiu aripa ce stăruie spre cer, 
Vreau să fiu geana roşe ce-anunţă aurora... 
Voiese saprind în suflet simţirea tuturora 
Din propria-mi văpaie ce-o simt arzând în piept; 
In: certele din taberi 's'arune cuvintul drept; 
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Camoens - a 45 
Mi 4 e 
  

„Nu-s figuri, nici: orbire, dar simt ce sint în 

| ba - Îstare 
Și că aceasta este suprema “mea, chemare! 

Ra CAMOENS 
(cu melancolie). . 

O vis al tinereții pe-aripi de serafim, 

Cit de străin de lume e- -avîntul tău sublim! 

. (Către Perez) 

Vrei să înveţi pe oameni spre cer să 'ntoarcă 

„faţa? 
Și să eayrin sințirea? Dar poţi aprinde 

. [ghiaţa?, - 
„ Poţi să trezeşti c'un sunet pe surdul din născare? 

PEREZ 

(eu fruntea, ridicată) | 

Tu ai “făcut- -o asta! Da; tu 'ai fost în stare 

Să faci minunea: “asta | Niei. cînd. n'am. fost 
- [ea azi. 

Tneredtete în mine, că, „simt ca *ntr'un extaz : 

Că Dumnezeu vorbeşte acum prin g gura mea, 

Tu ai svîrlit” scînteia, în suflete, ŞI. ea | 

Sa strecurat în inimi, sburind din loe în loc: 
Pin! șa aprins și arde. acuma ea un foc: .- 

7 
î



46 Fr. Halm 
po 7 
  

In. nii de oameni astăzi trăieşte al tău cînt!, 

Şi poate să se'ntoarcă pămîntul în pămînt, 

Căci. cîntecele tale vor. vieţui în veci: 
„Nu iei deeit „pămîntul î în. lumea/'n care treci! 

. .- 

CANOENS 

(atins de vorbele : lui, aparte) 

vAprinşi: îi sînt obrajii şi ochii lui 'de fe! 
In vorba lui răsună un glus de prooroc 

(Ce-mi răscoleşte'n suflet întreg trecutul meu! 
Să. fie dînsul solul trimis: de. Dumnezeu ? ? 

E DE (Dup o pauză, întunecat) ' 

In zile viitoare: privirea, ta, pluteşte, 
Dar uite ce-i prezentul! 

(Cu mîinele împreunate pe pispt 

Eu sînt aci, priveşte! 
Acesta-i. cîntăreţul Lusiadelor! Eu sînt! 
Vezi unde se sfirşeşte cel mai măreț avînt, 
Răsplata-i sărăcia şi moartea ?ntmun spital! 

(Părinteşte) 

Aseultii-mă, renunță la or'ce ideal! 
+    



  

Camoens a "47: 

- - "PEREZ 
(gata de jeni), 

y 

Bu! Niciodată | Dacă mizeria-i — ăsplata 

Acelui bun şi vrednic, atuncea. eu, sînt gata 

„De jertfă, căci atuncea mizeria, i-o fală 
Și spinul se preface. cunună triumfală, 

Și e un raiu Spitalul! Să fiu Camoens eu, 
Să pot din, letargie. trezi poporul meu, - 
Să pot svîrli o rază asupra unui veac, 

Şi-atunei - puţin îmi pasă că, voiu muri sărac 
Și nebăgaț în samă, de voiu fi fost, ca tipet 

CAMOENS- . , 
(cu tărie) 

Pe umbra funerară, ce- asupră-mi simt că vine, 

Pe dulcele şi-amarul. vieţii ce-am trăit, 

Pe zeii toţi pe care visind i-am bănuit 

-Pe visurile mele şi tot ce-mi este sfint, 

Tu ai o datorie Şi- un. drept pe-acest pămînt, 

Pe. tine nu te mînă ambiția deşartă, 
Nici vana strălucire în visul tău de artă, 

"Eşti un trimis din ceruri, tu nu te înspăimânţi 

De-acest pămînt nevrednic, tu eşti făcut să cînţi 

Şi să ajungi pe culme, o, inimă curată!



48. Fr. Jlalm 

i PEREZ: _. a | 
(căzindu-i la picioare) ” ps 

Ziei tu că voiu ajunge ? O spune-mi înc'odată! 
0 spune-mi drept! Răspunde! 

(Apucîndu-i mîna) 

“i
a : „Voiu.fi-eu un poat? 

 “GAMOENS 
. . (atingîndu-l pe creştet). 4 

- Tu eşti] Urmează-ţi drumul ! Da eşti, eu ţi-o. 
- „o repet! 
„Şi-or'eare-ţi este soarta, şi or” cît de greu Cal- 

(o “Îvarul, 
| De vei . simți arare că. rea, e plin paharul 

De chinuri, ceasul! ăsta să ţi-l aduci aminte, 
Giîndeşte: te că vorba şi duhul tău fierbinte 
A risipit 6 clipă întunecata ceaţă . i 
Din ochii lui Camoens, că el, plecînd din viață, 
Cupriris de îndoială a renviat prin tine, -: 
Și în avîntu-ţi tînăr s'a regăsit pe sine: 
Vezi mîna asta rece ce se Xidică ?neet 
Și te binecuvintă, sfinţindu-te poet! :.. 
Să ţi-o aduci aminte! Și-acuma du-te! Viaţa 
Te cheamă! Mergi la luptă! Şi fii tu dimineaţa | 
Căci eu acu-s amurgul și soarele meu moare! 
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Câmobens 49 

"PEREZ. 
„(e ridică cu ochii înfiăcăraţi) 

Nu, cîntecele tale rămîn “nemuritoare! 
Camoens, pe-al. tău nume e seris ctărivitate! 

CAMOENS- * -.-; 

  

Mă fae- un „trup. cu dinsa!: 0. simt, "da, ai 
[ăreptate. 

Am fost. poet i-atita, dar. aim rămas întreg, 
"De ce-mi plingeam eu soarta, acuma, nu'nţeleg, 

„ Cind chinul este însuşi o binecuvîntare, 
Şi Dumnezeu! îl” purie: în 'or'ce' siiflet: tare 
Căci nuimai - prin! durere poetul prinde glas! 
"Ce-am! fost: întotdeauna acelaş , am “tămas, nl 
Gindirea-mii aruheată n'a! fost. cenuşă: inst în; 
Și va trăi- de-aceea : dincolo” de: mormfnt!: 
Pot să: Diișese. în faţa Celui Inalt de- -acum: 
A încolțit: sămința, ce-ar aruhcati o "n: drum Ă 

T-. 
(Cu înfitcărare) 

  

„i RC 

pf pp i 

Şi visurile, mele se fag Cternitate!. ua 

  ca - it si 

Nm PEREZ, op ati i ve
 

„Ce. viii: mai iard a-tale priviri nticrate 
Stăpîne! ap ale ce a 

20385 73 . | 4
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CAMOENS  - 

Al meu. suflet aripele-şi întinde: . 
Și din adîncul ăsta de neguri se , desprinde! 
Mă nalţă. aa. 

- (se ridică, din jeţ susţinut de Perez, o muzică 
„molcomă începe în orhestră, soarele în amurg se. re- 

sfrînge din dreapta, înnecînd chilia) 

i Di 

CAMOENS 
(ea un xisionar) 

Simt. acuma cum tot mai sus s'avîntă,.. 
Cum sferele 'n rotire: armonioase cîntă! 
ÎN "mtimpină cu. freamăt al spiritelor cor! 
Lumină văd! 'Tot cerul, fun astru orbitor! 
Privirea mea, safundă, in Xiemi ca; 'ntr'o vil- 

oi (toare, 
Mărgele-s ale vieţii clipite trecătoare | - 

| Tot cerul -se deschide şi îngerii coboară! ' 
"Un chip iubit odată îmi străluceşte iară, 
Un luminos luceafăr după o noapte lungă! 
Ea 'ntinde o cunună pe fruntea mea, s ajungă — 
Văd steagul tării mele în falduri cum 9. 'm-. 

- [bracă... 
O ţară, slavă iei Și neâgra noapte dacă - 
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- “'Camoens + 31 

Te-acopere acuma, cind ceasul o'să bată, 
Te vei trezi mai mîndră de cum erai odată... 

(Muzica. încetează treptat.) 

- (Urmărind visiunea;) 

Cum, vrei să mă laşi iarăşi ? O ia-mă sus, - 

„[eu tine! 

Cintaţi! Incepeţi iară, o armonii divine!... 

Cad lanţurile! Daţi-mi lumină! Vreau lumină! 

(Cade în jeţ neînsufleţit, dar cu fgura luminată, ! 
, _- sprijinit de Perez). - 

_ 
: = 
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