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lera iea imaginea vie a infinitului? Şi mîna 
iei, de-atinse pe a mea încît amuţi simțirea-mi 
tpată, iera iea, o rază prevestitoare a-rău, ce venia 

dintraiuri? 

Oh! dar nedomiririle lăuntrice nu mai turburară 
golul pe care "mi'] vărsau ochii iei negri şi blinzi, 
buzele iei din arcuri combinate. In lipsa simţirei, 
pornirile de aur căzură 'n umbra morței, pasări 
însetate de-auroră, căzură de neajunsul ce'l aducea 

femeia, femeia care 'mi vorbia. Iar craniu-mi vă- - 

duv de minte, iar inima-mi seacă de toate sucurile 
vieţei, iar sufletu-mi subțiat ca aţa de păianjen, 
atîrnau de vorba iei cu noi sensuri, cu daruri noi. 

— Tu nu ştii amarul ce se urcă din sinea-mi 
şi "ntăciunează mereu, mereu, ochii mei cei negri; 
tu nu știi cum năvaluic se-alungă doruri de iubire 
cu doruri de voluptate; tu nu ştii cât se sting în 

mine puterile de a mai spera. 

— Străin, rătăcit pe calea nenorocului meu, tu 

mai văzut cum se duce sufletul și?n haos se pierde 
ca, strigarea ce sfișie în van pustiul; tu nu cunoşti -



  

setea de a suferi de neiubire; tu mauzi ecoul inimei 
care se sfirşește de patima neîmplinirei şi batem 
cadenţa desperărei. 

— Străin, Străin, cum ie cînd wauzi ecoul 
inimei, cîud nu cunoştă durerea, cînd nu se duce 
sufletul... 

 



  

II 

Descaren, voi, porțile infinitului, să crească 

aurora șin dreptul iei, uriașă să 'mi înalţ durerea; 

deschideţi-le, ca să cuprind lumea, iar cu puterile 

mele imense sadun imensa suferință a lumei şi 

so strîng în mine, pentru ca să'mi fie şi mai uriașă 

durerea şi s'o 'nalț şi mai sus; deschideţi-le, ca 

să sorb nesățios lumina, pentru ca să moară lumina 

în mine înecată în durerea din mine. 

Săpaţi prăpăstii fără fund, crăpînd pămîntul pînă 

m inimă, ca să le umplu cu golul din mine;



  

săpați-le, ca sarunc în iele haosul neantic. adus 

- în mine de ochii ceia negri, de privirile cari nu 
„“se pot uita; săpați-le, ca să ştiu şi ieu unde-i fundul : 

” durerei, cînd voi vărsa-o în prăpăstiile fără funduri. | 
Dar de ce nu deschideţi, voi, porţile infinitului ? 

De ce nu săpaţi, voi, prăpăstiile fără funduri? 

Voi opriți ritmul desperării în care se 'nviorează 
inima. Oh! cîntările sunt firave și ochii negri tot 

mai puternici. Un gînd ucide pe altul, iar du- 

rerea le ucide pe toate. Şi voi vedeţi cum se tîn- 

gueşte durerea, prin mine, dar nu săpaţi prăpăs- 

tiile fără funduri, nici nu deschideţi porţile infi- 

nitului, 

 



  

III 

Sr urmăriam femeia ce-avea ochii ceia blinzi 
şi negri și caremi zise: «Tu nu cunoşti setea de 
a suferi de neiubire», însă buzele mele nw'i grăiau 
o vorbă, pe cînd privirile mele feciorelnic o 'u- 
zeiau. Cum mergeam cu dinsa. pe 'nflorite cimpii 
de vis, pe lîngă şipotul prelins al armoniei, lu- 
minat de soarele nădejdei, iea nu 'mi se mai în- 
fățişa ființeşte, cu trup aievea, pătimitor de iubire, 
înfometat de voluptate, ci se făcea, femeia pentru 
care ieram un străin, străvezie, în totul părelnică, 
de se vedeau în cuprinsul formei iei numai dru-



  

murile rămuroase ale sentimentelor din care se: 

hrănea dînsa 'ncîntător. Cum mergeam alături 

de dînsa, drumurile rămuroase din iea alcătuiră. 

parcă simbolul dragostei, cu răspîntii straniu îm-- 

perechiate, şi iera o simfonie ne 'ncepută, bună 

de leac, pentru lecuirea ascunsului inimei. Și iea. 

"mi zise: 

— Străin, tu priveşti în mine ca "'ntr 'un cristal. 

și veză mersurile încrenguite din mine; da, cristal, 

dar tu nu ştii cât mă ard mersurile astea și nici 

nu cunoşti de ce mă ard iele aşa, cînd tu pri-- 

veşti în mine ca printrun cristal, 

— Ah! blîndul meu Străin, rădăcinile senti-- 

mentelor sunt în inimă şi acolo iele stau încâl-. 

cite; — Străin, veză tu şi 'n inima mea ca 'ntrun. 

crista] ? 

Dar ieu nu văzui inima iei, în care stau mo-: 

totol rădăcinele sentimentelor, nici forma inimei,. 

și nu puteam să mă uit la iea, căci aveam şi ieu 

una care mă orbise cu svîcnirile năzuințelor iei, 

de nu mai izbutiam a deosebi ființeasca străvezire:



  

a femeiei cu care ieram la umblet. Iar atunci se 
urcă din adîncul firei mele nebunia și căzu pe 
mintea-mi ca un ciocan, cu lovituri repetate, încît 
muri în mine și ce bruma de judecată mai scă- 
pase. Oh! nebunie, nebunie, loveşte mereu "n 
mintea mea, dar loveşte și 'n inima mea sireapă! 
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IV 

| apusul anilor tineri se ridică din nou inima, 
năclăită de patimi desperechiate, ca sasculte în- 
zeita cântare a dragostei. Dar numai în svicnire 
se ridică. Şi cântarea dragostei urmează, mai îu- 
tocată şi mai întinsă, de tremură adincurile ce- 
rești. Buze duios încondeiate o psalmodiează și 
cine oare ar putea mai bine so "nalţe ? 

Prin afunduri, cîntarea se agaţă de sori, încît 
îi întunecă; prin adîncuri, ea se-anină de stele, 
iar stelele se adumbresc de 'ntristare; în adîncuri, 
iea se strecoară printre haose și le face să



  

plingă. Ie farmec. Cântarea, dragostei a pus stă- 

pânire peste Univers, de s'a 'mbătat tot Universul, 

pe cînd din fundul lumei pămîntești se ridică o 

inimă, în apusul anilor tineri, ca sasculte divina. 

cîntare a dragostei, — știți, din fundul lumei, o 

inimă umană, un bob de inimă... Și svicneşte 

smintit inima mea, dîndu-se de toți pereţii fiin- 

ţei mele, 

 



  

  

v 

Pe ce răzor al vieţei apucat-a femeia care nu 

cunoaște turburarea lăuntrului meu? O caută cu- 
getele mele pe 'ntrecute pentru-ca să "i închine 
prinosul parfumurilor lor, cele noi; —o caută cu - 
toatele, de sa umplut sclipul cerului de gîndurile 
cari gem în limba-le fără grai, după femeia ce 
iubeşte întrascuns. Și cum se ascute gînd pe 
gînd, ca mai uşor să se strecoare în firea mis- 
terioasă a femeiei! Gînd pe gînd se ascute, dar 
iele m'au  răstirile metalice prin cari sempuţinează 

NI "N v că 
UE ETA 

zur



  

şinorul. Iar din mine se duc către dinsa popoare 

de cugete, ca so 'mbie, ca so 'ncînte, ca so 'm- 

frîngă pe iea, se duc întrecîndu-se 'm valuri ar- 

monice, în cadențe de poezie. Oh! dar cît mă 

doare 'ntrecerea asta ne 'nfrînată! 

Şi Sau dus așa toate popoarele minței mele, 

încât rămas-a şi iea săracă de mierea lor, iar 

vântul mnon-sensului maruncă de toate absurdi- 

tățile... 

Le lăsai deci se plece, gîndurile mele, și săși 

împlinească nebuna lor cerință, — mă 'nvoii ca să 

roiască cu toatele în jurul: aceleia care vorbise 

de iubire, ieu însă luai drumul grădinilor ce 

picau de floare, și acolo găsii mirosuri mii și mii, 

culori mii de mii, feţe mii în mii,— cerul cu ste- 

lele, marea cu valurile, — printre cari maşezai 

fără nici un gînd în minte, pentru-ca să gust 

în sfîrșit fericirea de a nu mai stăpîni peste po- 

poare de gînduri. Oh! dar știți voi fericirea de



  

a nu mai avea nici un gînd în minte? Ie mai 
presus decît moartea, în care nu trăese gînduri; 
—mai presus şi decît nebunia, care numai gîn- 
duri fixe are; — mai presus chiar decît dumne- 
zeirea din care nasc gîndurile sublime... Scoateţi 
din creierul vostru /oafe cugetele ŞI veţi gusta și 
voi, ca mine, fericirea aceia. 

Cum stam acolo, simțiam în juru-mă sufletul, 
fețe-feţe, al florilor murmurătoare,— cînta sufletul 
lor ori plîngea? nu știu, — şi cum mă aflam astfel, 
luai sufletul florilor şil pusei de-alungul sufle- 
tului meu, ca să plîngă sau să cânte şi al meu, 
pînă ce se vor întoarce gîndurile plecate, duse 
cu toatele, dar, fiind-că ieram fără minte, nu ştiu 
cum a cîntat de dragoste sufletul meu înfrățit 
cu acel al florilor, sau, mai bine, cum a plins. 

 



  

VI 

La cotul neașteptat al speranţei, întilnii din 
nou pe femeia în care văzusem ca 'ntrun cristal, 
căci iea venia pe drumul sperărei înapoi, ca ne- 
norocoșii, purtînd a-vis în mîini buruienile su- 
fletului, toate ofilite. Și m'a recunoscut, iea care 
nu cunoștea smirna patimei mele. Atunci a zimbit 
mîhnirea pe buzele iei, iar dînsa n'a zimbit de 
fel, pe cînd privirea iei tînguioasă nu se mai 
desbăra de imaginele numitelor buruiene. Şi iea 
"mi ticlui vorbă tămăduitoare, în chipul următor:



  

___— Se căznește sufletul meu să moară otrăvit 

“ de laptele întunecatelor buruiene din iel și nu 

poate, în vreme ce ieu simț cum se face inima 

mea filtru, în care toate ierburile lui își lasă su- 

cul lor prielnic pentru făcătură. 

— Ascultă, inima mea ie filtru, ştii, de două 

feluri filtru: aburează din iea zminteala firei şi 

se 'mbrobonează pe din afară de mărgăritarele 

suferinței : de două feluri filtru. Auză tu, cum cad, 

una cîte una, mărgăritarele suferinței pe sufletul 

meu şi cum răsună? 

— Străin, iată buruienile din care sa stors în 

mine laptele cel de otravă; ia-le, Străin cu faţa, 

de auroră, ia-le ca să le sădeşti în sinea-ți, pentru 

ca să filtreze și inima ta mărgăritarele suferinței 

şi să abureze zminteala firei. 

Luai acele daruri zmintite, ce maveau însă la- 

mură ierboasă, şi mtrun soroc nepotrivit împletii 

măiestrită cunună. 

— Oh! cum știi să 'mpleteşti cu meșteșug, tu 

care nu știi să suferă.



  

Pe brodite, încununai inima mea, cea dajnică 

dragostei, ştiind că laptele de otravă al buruie- 
nilor nu va picura de loc peste dîusa ; laptele 
negru nu mai iera, băut înainte de inima iei ; 
dar buruienile au înțepat fruntea inimei mele Şi 
rouă de sînge se ivi pe iea, rubine răzlețe se 
prelingeau de a lungul iei, așa în cît femeia se 
porni a 'mi zice înfermecată: 
— Tu ai un Crist în pieptu-ţi... Oh! Străin, 

tu care nu suferi, de ce ai un Crist în pieptu-ţi? 
Tu care nu vrei să suferi, cum de nimeriși sem- 
nul suferirei pe centrul ființei tale ? 

Și mcercai să plec cu semnul acela prins dea- 
supra imimei mele sgîncoase, semnul care mă 
durea, însă femeia m apucă de mitui, poruncitor: 

— Nu pleca. Bunul meu Străiu, nu pleca, ci 
așteaptă săți dau mărgăritarele suferinţei mele, 
pentru ca să cază şi pe sufletul tău... 

YIN I III IT



  

    

VII 

Ce bate la poarta vieţei mele? 

— O femeie. 

— Cine turbură adîncul sufletului meu? 

— O femeie. 

— me năzueşte la 'mălțimile inimei mele? 

— "Tot o femeie. 

Prin urmare, o femeie veni la poarta vieții mele 

şi, bătînd, turbură adîncul din mine, pentru ca 
S ajungă la 'mălțimile inimei mele; dar femeia 

avea ochii blînzi și negri, —căile luminoase ale



  

- suferinţei, —iar buzele iei se arătau pictate ca, la 

„ fecioarele din icoane... 

— Femeie, nu mai “bate 'm zadar la poarta 

i mchisă a, vieței mele. Inapoia iei se-adinceşte 

adiîncul, peste care abia se zăresc departe uria- 

șele înălțimi. Oh! femeie, setoasă de nedeslușit, 

mu cerca a te mcumeta cu necuprinsul de mine! 

Insă femeia urmă să bată mereu, să bată aiu- 

ritor, să bată furtunatic, de se clătina poarta vieţii 

mele în ţițînile iei organice, pînă ce Rațiunea, 

nălucă simetrică, se aplecă deasupra adincului 

Şi se puse strajă 'napoia porței,— Rațiunea ?ntre- 

bătoare : 

— Cine bate? 

— O femeie. 

— Femeie, nu ghicești tu golul din 'năuntru? 

In prăpădul patimilor mistuite de mult, nici vîn- 

tul dorințelor nu mai adie; iar izvorul dorului 

'Şi-a secat murmurul de-odinioară. Ie gol şi 'ntu- 

neric, Pe 'mălțimile inimei nu se mai crapă de 

ziuă ca m alte dăţi. Degetele dragostei dintăi au



  

rupt coardele de hartă, şi adîncul sufletului nu 
mai răsună armonios, ca 'ntro vreme. Maiestrul 
a murit, Femeie; lasă Maiestrul să doarmă. 

Și cît de supus ascultă femeia, că se duse, lă- 
crămînd, pe lunga cărare a lumei, de pe unde 
venise, pînă ce mo mai zării, pînă se făcu vedenie. 
Se porni atunci în mine, ca plumbul topit, şuvoiul 
descreieratei suferiri. Ah! dragoste de-a-pururi, de- 
a-pururi vie! 

Scurt timp după aceia auzii din nou zgomot 
și lovituri repeţite 'n poarta vieţei mele, la cari 
Rațiunea, rămasă neclintită străjeră, întîmpină: 

— Cine bate? 

— Dragostea bate. 
— Dragoste, graiul tău de aur nu va dărtma 

poarta de oțel, ocrotitoare de haos, iar neasemui- 
tele idealităţi şi mseninările sublime nu vor mișca 
Maiestrul ce ware suflet, ware inimă, mare sim- 
țire. Orizontul vieţei lui ie opac. Fugi, dragoste, 
fugi, Maiestrul ie mort...



  

La aceste vorbe, răspunse dinsa: 

—  Raţiune, tu iești nebunia inimei care sin- 

gură ştie chiemarea vieţei. Maiestrul n'a murit; 

ochii lui sticloşi pling, înăuntru peste suflet; gura 

lui amuţită grăiește diamantin, înăuntru, de-asu- 

pra adîncului; orga simţurilor lui tot înăuntru 

răsună cu 'mbelșugate simfonii. Raţiune, Maies- 

trul wa murit şi tu iești nebunia inimei... 

Nwi mai răspunse nimeni dinăuntru-mi şi 

Dragostea îmi prinse mîna ce o apăsă de-asupra 

sînului iei ca puful, — cuib de alinare, pe urmă 

plecă, și ieu recunoscui ochii ceia blinzi și negri, 

buzele ritmic încondeiate... 

— Bate, Dragoste, bate, în poarta de oţel a 

vieţei mele şi-o sparge. 

Dar strigarea mea mo ajunse; strigarea mea. 

nu sfășiă cu ascuţişurile iei fiinţa depărtărei; 

strigarea mea neputincioasă! Iar, cum Rațiunea, 

care "'ntradevăr ieste nebunia inimei, pierise, 

făloasă de izbîndă, ieu luai creieru-mi din.



  

ţeastă şil storsei ca să iasă din iel și ultimile 
picături de rațiune ce mai putea să rămiie ?n 
ascuns prin țesătura lui, apoi pornii a chiema ca 
un neom, în urma femeiei: 

— Bate, Dragoste, bate la poarta deschisă a 
vieţei mele... 

 



  

  

VIII 

Se desfăcură braţele mele, cît le ţine linia lor 

care tăiă orizontal linia corpului, în dreptul piep- 

tului, — se desfăcură largi, întinse a deznădăjduire 

şi pustii de strângerea supremă, pe cînd ieu înain- 

tam spre Dragoste, formînd pe aurora iei o cruce 

nemplinită și tristă şi stingheră ca o troiță de 

răspîntie. 

Ce semn ie acela, că omul seamănă cu o cruce 

ne'mplinită, cînd își deschide braţele şi aspiră 

setos infinitul?



  

Crucea pe care o făcea astfel trupul meu se 'u- | 

dreptă către aurora îndrăgostirei, iar aurora venia 

spre dînsa, cu mers copăcel, așa de "'ncetinit, în 

cât nici un dor nu mai rămase la locul său în 

chilia inimei mele, pe care o sfișiaseră ieșind 

dintrînsa. 

Dar cine vedea semnul acesta, desemnat de corpul 

meu pe aurora Dragostei, ca să ] știe? Cine "] ştia, 

ca săl înţeleagă? Şi cinel înţelese vre-o-dată, ca 

să '| prețuiască? Și semnul înainta singur către 

Auroră... 

% % * 

Veniră atunci, în sbor a-lin, la urechile mele 

voci misterioase, rupte din armonii necunoscute 

ce ?ntrec ascuţimea priceperei noastre, și "mi ziseră, 

rînd pe rînd, cu grave cîntări, cu note grave, ce 

se "'nsăilau pe tot felul de cugetări extraumane: 

— “Tu iubeşti, şi m'ai puterea să iubeşti pe dru- 

mul de lumină. 

— "Tu mergi ca o cruce pe care n'o duce nici 

un Cristos, căci acela care fu în tine dispărut ie



  

— Ţi-ai răstignit sufletul pe crucea ne "mpli- 

nită pe care o face trupul tău, pentru ca să te de- 
prinzi cu iubirea. Dar, află că iubirea se 'nvaţă 
pe triunghiul inimei. 

— "Tu, cu puţina înţelegere de om, nu ştii să. 
faci triunghiul pe care va să pironeză inima. 

— Aşa că tu nu vei cunoaște iubirea ŞI vei 

muri dorind de iubire. 

Ei % % , 

In cît mă cuprinse o neţărmurit de vie durere, 

de stricai semnul crucei, aplecînd brațele şi ncer- 

cînd cu iele a îmbina pe cel al triunghiului, care-i 
mai nepătruns. Tot trupul se trudi din răsputeri 
să] facă, întrerupîndu'şi armonia; mîinele com- 

puseră, de păreau zmintite, numai imagini geo- 
metrice ; iar gîndurile închipuiră forme izocele ; — 

și totuși inima mepironită rămase, ca purtînd o 
rea osîndă de năzuinţă fără sfîrşit. Se cutremură. 
în mine sensul firei şi, împins de nebunia asta 
furtunoasă, din nou mă "'ndreptai către aurora ?n- 
drăgostirei, dar fără a mai ridica, pe luminoșia.



  

iei viorie, nepriinciosul semu al crutei neispră- 

vite. Acolo văzui forma inimei mele al cărei priu- 

cipiu normal ie triunghiul și 'mvăţai iubirea cu 

izvoarele iei ce se 'moiesc ne 'mcetat şi nu seacă 

nici o dată, — nici o dată! 

 



  

IX 

Nu iera, acolo, împărăție aievea, cu dimensiuni 
aievea, cu țărmi aievea, ci numai nelămurită 
spumă de lumină, în care întratita pătrunsesem 
încît se şterseră formele-mi obișnuite, ajungînd 
eu înșu-mi nălucă, Se lepădă ființa mea de "ncuj- 
batul său trup şi prinse realitate olimpică, dîn- 
duşi măgulitoare atitudini. Ah! cum roiau în 
juru-i nimburi de luciri confuze, de o transfor- 
mară; și cum vibra de tării interne ce nu mai 
avuse; și cum se "mpăuna cu frumuseți ce veneau 
din afară!.,..



  

De ce înaintam lăuntric, deosebiam ajungînd 

pînă la mine răsunări armonice și multiple. Plîn- 

_geau strune divine, de păreau atinse de gesturi 

„ne "mfrinate, — plingeau pătimitor, iar suferirea 

mea cea nespusă, crescînd, se melancoliza. Și 

se alici în zările turburii mersul tihnit al unei 

fiinţe, urmată de orgifante măiestrite la ison. Și 

jea veni spre mine. era dinsa, care bătuse la 

poarta vieţei mele, rămasă pustie. In mîini, iea 

purta o liră, triunghiulară, ca inima, —— purta o 

inimă ca o muzică, din ale cărei coarde scotea 

cântări ce maveau seamăn. Și se mișcă, ușoară, 

mai ușoară decît raza,— de trei ori se mişcă în 

prejurul meu, cântînd cu lacrimi în loc de note, 

întovărășită de orficele arătări, ca "m ţinuturi po- 

vestice. Iar mersul iei descrise cercul, în semit 

de ocrotire— de trei ori semnul ocrotirei. 

Pe urmă, tot cu răsunări multiple și armonice, 

tot urmată de imnătoarele orgifante, se delungă, 

după care mă simţii atras şi după care pornii



  

îmbăiat de aurul luminilor, pornii chiemînd-o în 
graiul meu, ce nu răsuna ca vioarele iei cîntări: 

— “Te recunoscui, ființă "atraripată. 

— Te recunoscui şi sufletul meu. 

— Te recunoaște inima şi te chiamă. 

Zădarnică fu tripla mea strigare, de oarece pe 
dinsa o îndruma un gînd înalt şi fix, ce nu 7] 

ştiam, dar gîndul ce iera înalt şi fix vorbi mai 

pe urmă prin mișcarea iei cea lapidară. In adevăr, 
diînsa făcu un semn, la care pieriră tovarăşele iei 

de armonie, plăviţe la păr, de rămase singură ca 
o statuie. Apoi, de acolo, fără a mai cînta, iea 

porni să meargă 'mn cerc mare, în preajma mea, 

ce nu iera cerc, ci mvârtire de spirală, viind mai 
aproape, tot mai aproape de mine; şi iea lunecă 
larg, mereu pe spirală către mine, apoi scurt, din 

ce în ce mai scurt, spre centru,—tot către mine... 

Ajunsă 'm fața mea, îmi zise: 

— Străin, tu iești centrul vieţei mele, căci viaţa 

mea merge 'n spirală, dar tu nu știi de ce vieața 
mea merge m spirală către tine, ca o absurditate.
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— Străin, dar mai fărui în jurul tău de trei 

ori cercul, şi tu uiţi că cercul ie simbolul eter- 

nităței. 

— Străin, cînd am mers în cerc, am câiitat, 

iar cînd am lunecat în spirală mam vrut să 

cânt. Şi cîntarea mea iera de dragoste... Străin, 

Străin, aşteaptă săi mai cînt de dragoste... tot 

e cerc, în jurul tău... 
) 

Şi iea luă din nou lira ici, ca o inimă, —inima 

iei ca o muzică, şi "mi scoase melodii topitoare de 

iubire, încât cu adevărat înţelesei că dînsa iera 

un Orfeu mai măiestru, podoaba nesteimată a ar- 

moniei din suflet Şi din nou făcu de trei ori 

cercul în jurul meu, —trei eternități împreju- 

rul met. 
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X 

Jai ridicai mîinele către Infinit și "m ruga 

mea pusei scînteiri sălbatice : 

— Infinit, Infinit, îți arunc dragostea din suflet, 
ca să te umple, iea care ieste de două ori infinită. 

— ţi arunc dragostea, ca să mvăluiască sorii 
cei mulți, ca frunza, și să "i dăruiască cu strălu- 

ciri ce sunt numai în dragoste. 

— ţi arunc dragostea, ca sacopere pămâîntu- 

rile cele făr de număr şi să le aprinză din nou, 

cu străluciri noi.



  

— Când va trece prin tine, dragostea mea, 

să-și croiască o mantie neagră, din văzduh, punc- 

tată cu tot nisipul de stele, ca sajungă pîn' la 

“tine, Infinit. 

Auzind cum mă rugam așa, femeia care mă 

“mprilosise cu învoalta iei cîntare şi făcuse 'n ju- 

rul meu, drept poprire, cercul, se minuna cu tîn- 

guială de aiurita mea rugăciune. Și iea nu pri- 

cepea. Oh! iea nu 'mţelegea pentru cine și de ce 

dragostea mea se urca prin infinit, ca saprinză 

pămînturile, ca să dea luciri neștiute sorilor, ca 

să 'şi facă vastă haină din eter. Şi iea mă ţinu 

drăguţ de rău. Dar, pentru ca să mțeleagă și 

dînsa iar mă rugai către Nesfîrşit: 

— “Tu, a cărui esență ieste de-a-pururi, tu, a 

tot-loc-ţiitor, în care se svîntură Universul, In- 

finit-Infinit, scutură de-asupra "mi florăria ta ste- 

lară, ca să mor îngropat sub ploaie de astre. 

— Dă drumul cataractelor solare, — să cadă



  

sorii peste mine, să cadă mii, în vîrtejuri mii de 

mii, svârliți de-a golului turbare. 

— Să cadă sorii peste mine și ploaie de as- 

tre să mă 'ngroape. Oh! varsă feerii de foc și 

aur, ca să opresc, sub dînsele, în forma iei su- 

premă dragostea rentinerită; pentru ca simţurile 

să ducă în eternitatea ce le aşteaptă gustul iu- 

birei mele de acum; pentru ca mintea să nu 

poată născoci închipuiri mai înalte; pentru ca 

inima să nu mai descrie alte ritmuri și mai ar- 

monioase. Oh! Infinit, cerne tezaurele tale stelare 

deasupra sufletului meu împătimit de iubire!... 

Femeia, se turbură adînc, adînc, şi iea mă 

privi prelung, prelung; după aceia îmi zise : 

— "Tu iubeşti... 

De sub pleoape, îi picurau mărgăritarele sufe- 
rinței, ce cădeau ploaie pe sufletul meu... în locul 

astrelor furnicare.



  

  

  

XI 

IDixsa aruncă lira iei ca o inimă, și 'mi șopti, 

parcă dedulcită la credința nouă că 'n inine în- 

floria o pasiune atît de mare: 

— A "'mceput acum muzica cea aiuritoare și 

strunele celelalte cată să tacă. 

Și cum se afla, mai încolo, o lespede albăs- 

trie de marmură, bucată ruptă din senin, pe care 

nimeni nu se mai odihnise, mă duse la iea, oprin- 

du-ne alături ca două fantasme de lumină. Deşi 

marmura avea vine subțiri și 'nrămurite, cum are 

trupul omului, totuși în iele nu svîcnia vieața.



  

„Am stat acolo amîndoi, tăcuţi, multă vreme, 

„prinşi de albe închipuiri, deosebit unul de altul. 

Dinsa împrumută mișcări mlădioase de Tanagra, 

cutate de draperii aieriane, dînd corpului splen- 

doarea ritmului atic. Iar ieu, ieu luasem un gînd 

mare și] frînsei în alte gînduri mai mici, îl fă- 

rîmai în mii de ginduri, pînă ce ajunse pulbere 

imensă de gînduri, încît se umplu și aierul și 

lumina de jocul iei nencetat şi infinit Dar, de 

ce se spulbera așa sămânța minţei mele, de ce 

sufletul mă durea adînc, căci de acolo rupsei gîn- 

dul cela mare, și sufletul sîngera în tăcere. Gîu- 

dul acela iera: limanul dragostei. Ah! și, din pul- 

berea jucătoare în oglinda zilei, se 'mperechiau 

fraze evangelice, frînte pe jumătate, ce se 'ntre- 

tăiau, se desbinau, se-amestecau, se-adumbriau, 

iar al căror sens neplin și 'ntîrziat suna, în au- 

zul meu, ca un susur de albine: 

„— Voi cei ce iubiți trupeşte... 

— Şi voi cari iubiţi cu mintea... 

— Precum şi voi toți cari iubiți cu sufletul...



  

— Limanul dragostei înseamnă moartea iei, 
şi moartea ici semnul zădărniciei ieste... 

— Zadarnici cei ce iubesc trupeşte, zadarmici 
de asemenea cei ce iubesc cu mintea, zadarnici şi 
aceia cari iubesc cu sufletul... 

“In jocul iei din aier şi lumină nencetat şi in- 
finit, pulberea se strînse toată 'n jurul meu, de 
m'ameţi, de mă 'ngăimă. Și atunci întrebai în- 
doelnic pe femeia cu ochii ceia bliuzi . și negri : 

— Care-i dragostea ta pentru mine? 
lea se apropiă duios de ochii mei şi "i sărută; 

se apropiă de obrajii mei și'i sărută; se apropiă, 
călduros de buzele mele şi le sărută îndelungat 
şi cast, senin şi topitor. M'apropiai de faţa iei 
și o sărutai pe ochi, pe obraji, pe buze. Şi ieram 
amândoi așa de aproape,—om de om, aprinşi de 
frigurile dragostei. Ah! ieram om de om apro- 
piaţi, trupește apropiaţi, și ființa noastră se "ndoise, 
iera straniu dublată. 

— Care "i dragostea mea pentru tine?



  

Şi se dădu diusa mai lîngă mine, aducîndu'și 

galeș brațul stîng, ca un colan înpurpurat şi căr- 

nuit, în jurul brîului meu, și mă strînse cu drag, 

cu putere, cu patimă. O prinsei şi ieu, tot cu pa- 

timă, tot cu putere, tot cu drag, în cît cor- 

purile noastre se cutremurară, suferind o prefa- 

cere înceată, nesimțită. Iele se deșirau... Lele 

se subțiau... Iele se lungiau... Corp de om 

în corp de şearpe. Doi șerpi ridicaţi unul în 

fața altuia ceși împletiră de trei ori trupurile 

alunecoase, stringîndu-se pătimaș de trosniau, — 

doi șerpi ce se priviau lacomi de fascinare. eram 

„doi șerpi aiuritori de pasiune, doi șerpi încolăciți 

a eternitate. 

— Carei dragostea noastră ? 

Filfti atunci iubita de-asupră-mi cutele tulpa- 

nelor ușoare, filfii şi peste iea tulpanele albe de 

pe dînsa, îngropîndu-ne în noian de spumă mă- 

tăsoasă. Iar noi crescurăm din iele ca două pare 

luminoase, ca două flacări colorate, ca două limbi



  

de foc, aci unindu-ne 'ntro întrupare desăvârşită, 
aci despărţindu-ne feeric, cu pîlpiiră ce tremurau 
neegal. Două limbi de foc, cari ne atrăgeam total, 
crescînd în tărie, după văpaia 'ndrăgostirei, cari 
me desfăceam parţial, jucând mereu, după cîn- 
tecul sufletului. Oh! ieram două flacări colorate 
ce șe atingeau, — două pare luminoase ce se 'm- 
preunau, —două limbi de foc, ce se aţâţau și 

se 'ntrupau. 

Noi nu știam de ce atîtea schimbări şi dacă 
iele aveau un sens în ne-sensul dragostei. Ci îm- 
bătaţi de sucuri negustate încă, noi plecarăm de 
lângă marmura, ca seninul cerului și cu vine sub- 

ţiri în care nu curgea sînge, — plecarăm întine- 
riţi de seva eternei aproprieri. 

  

 



  

XII 

Prut mină "m mină, am înaintat amândoi 
prin preziua dragostei şi nu ne am uitat unul la 
altul, sufletele noastre fiind singure tovarăşe, 
singure oglindindu-se unul în imaginea celuilalt. 

In jurul nostru nu era nimeni. 

In jurul nostru nu iera nimic. 

“Totul iera în noi, 

Prinși suflet de suflet, am mers în plina stră- 
lumină a dragostei, dar nu ne-am zis o vorbă



  

măcar, ci grăiau tăinuit numai inimile noastre, 

cari ierau singure-singurele. 

In jurul nostru nu vorbia nimeni. 

Iu jurul nostru nimic nu vorbia. 

Totul vorbia în noi. 

Prinși inimă de inimă, am pătruns în neţăr- 

muritul iubirei și mam căutat să ne "'ntîlnim, căci 

se "ntîlniseră patimile noastre, cari se vărsau una 

'ntralta, cu tot focul din iele, şi se topiau de iu- 

ţimea lamurei lor şi se contopiau. 

In jurul nostru mam întîlnit pe nimeni. 

In jurul nostru mam întîlnit nimic, 

“Totul se 'ntîlnia în noi, — Totul. 

* 
* * 

Pe cînd călătoriam noi așa, supraomeneşte, iea 

ca o duioasă floare şi de nume Florica, ieu pierdut. 

de simţire şi fără nume, auziam Rațiunea între- 

bindu-se în de sine şi mcet de-i iera par că frică 

să turbure armonia ce se urzise între noi;



  

— De ce merg dînşii, astfel, unul lângă altul, 
fără ca să se uite unul la altul, fără ca să'şi spue 
nici un cuvînt unul altuia, fără ca să 'ntilnească 
unul cu altul?... 
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