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CONRAD
POENA IN PATRU CANTURI ȘI NOTE ESPLICATIVE
VOLUMU

Lui CONSTANTIN
Voi

1

NEGRE şi VASILE ALESANDEI,

prin care am cunoscut pe Românii de peste Milcov când s'a "aruncat
cea din tălă Semănţă a unirii Romănilor, permiliţi a pune în ca-

în Paris

pul acestii poeme

numele

Vostru,

CONRAD
CĂNTUL ĂNTĂIU
—

TIONIENELE
Era când pharul lumii, în mare apuind,
Poleie rochia nopții cu stele de argint,
Șin calea sa umbrâsă, sub negrele-t pici6re,

Asterne valuri albe suflate de dulci bâre,

Munţi, plaiuri, văy rădinde şi fragede grădini,
Ce-n6tă în Oceane de umbre și lumini.

Cotind pe cornul

d'aur,

eșia în Propontide

Un vas spărgând cu peptul ttrimele liquide
.
Dar cine-t omu-acesta ce 'n vas stă isolat?
E trist saii este mîndru? mal mulți aii
întrebat,
“Un servitor respunde cu dre ce sfială:
“Că țâra Românscă, e era sa natală.
Conrad e al sei nume; că este esilat,
El pentru libertate, poporu —a rădicat.

Proscris din a sa țâră, El fără ţel se duce

Ori unde îl suride.
un cer senin şi dulce;
Dar cugetele sale.se ?nturnă nencetat,

Spre patria iubită ce-n doliă a lăsat...
Credea

în viitorul promis umanităţii,

Precum și întrumphuli ju stiţii, verității.
De şi av6 momente, când sufletul coprins

De cugetile .scepţici, părea, sdrobit şi stins.
Iubea să facă Versuri de și pr€ rar le scrie:
A strânge arta-'n reguli, credea că-l o sclavie.

Era poet el însă în suflet şi scria
In prosă pitorâscă tot ceia ce simțea.
EL trece tâtă ndptea sub domele tacănde,
S'asculte armonia naturii îmbătânde,
În tote
— aceste locuri, ori unde el privesce,
Apare
— o lume mârtă, cem suvenir trăiesce,
În Helesponte, vasul pătrunde liniscit.

Conrad rădică fruntea şi pare *ntinerit.
Colo fusese Sestos (1) locaş de desfătare—
Ce — amintă dulce

nume, şi-l-trage din uitare:

„Pe graţi6sa Hero, cu cenele de fir.
„Aşa Conrad destâptă acest trist suvenir:
„Tu gee cu păr d'ambru şi tintr adorată
In templul de la Sestos, locaş desmerdător,
Ascultă preotesa, pe Hero —"n amorată
Și vin în ajutor!
Acâstă lungă n6pte Leandru mei nu vine!

In dar veged în turnumi şi pharul am aprins!
Sufia pe

mare

vintul şi prin întunecime,

Ast phar de vint sa stins!

De ce nu vine încă, poțitu ami spune, dee,
Remas'a în. Abidos de vînt în potrivit?
Sai

marea 'amorată

de dinsul, Oytherce,

In unde-i la sordit?
De juna preotâsă ce ți servă, di și nâpte
,

O dee, te îndură și spune un cuvint.
Phebus acum apare şi nisce surde şâtpte
Aud trecând pe vint.e

Aşa se r6gă ]Iero la dee, cu "nfocare.

Cyprisa nu respunde. Phebus a& rsărit;

Si corpul lui Leandru sdrobit, adus de mare,
Pe mal s'a tipărit.
Amanta desperată, revarsă în suspine
Durerea ce se nasce în sufletui dutos,
Şi plăngerile sale d'amăraciune pline,
R&sună dureros:
„Sub mirthii ce se 'mclină pe templul Cytherei,

„Ei Hero preotâsa şi favorita deil,

„Gând Sârele dispare în aburi de rubin,

„Pe harpa-mi de ivoriii cântăm un hymn

divin;

„Vedui trecând la templu Leandru-'ntăta 6re,
„El îmi păru ma! dulce de cât frumosul S6re.
„D'o patimă ardindă tot sinu m! fu coprins;
„huptam a stinge focul; dar focul fu ne-stins!
„Rugai pe Citherea Se vie-n apărare;
„Dar ea vărsă în sinu-mi o flacără mat mare!

nLieandru în ţelese cât cl era iubit,
„»Găntările-mi ardinde ferice iai vestit.

„Cu degete de rose amorul îi deschise
„âst sin plin de iubire, de fermece, de vise ;

„Perfida Cytheree pe fruntea — astul loc

nFăcând ca să plutâscă cosița sa de foc,
„Prefumul voluptății în aer revărsase;
„Tot sufletul de dinsul în Sestos se-"mbătase.

nO timp de fericire ce nu pociă să esprim,
„Amor,

o foc din ceruri, o simţimînt Sublim !

„Cum v6 scimbarăți cursul și cum divina miere

*

„În cupa vieţii mele s'a prefăcut în fere!
“Leandre, dulce Sâre al sufletului mei,
„Tu al perdut lumina că atât iubisem eil,

„Stins, tu ten clini pe țărmul ce cu a
„Se mpodobea

ca n6ptea

ta junie

cu steoa aurie.

„D'acuma întristarea domnia cu dulci, șopți
„Și paserea Minervit va-"nlocui prin nopți
„Suavele acorduri ce doă Îrre june
„Pe bârea dulce — a serii făceaii ca să resune.

„lar tu. o muma Herii, plăngi:pe Copila tal
„Cosiţele-i bălae nu vei mai resfăţa!
„Dei crudi, oh! de la Hero ce îndurere geme

„Primii drept sacrifice profundele blaspheme | „Voi aţi vărsat in sînu mul amorul fericit

7

„Și voi loviți pe Hero, dei crudi, căci a iubite .
Aşa se plinge Ilero pe turnul dupe mare,

şi mai plecând în lacrimi vederea spre pămint,
Ea se “arancă-n valuri, şi sorele Tesare.,
P'albastrul ei mormînt.
Aşa lăsa să cânte în vaga suvenire

Conrad, în Helesponte, poetica-i gindire.

Acolo fuse Troada (2) pe unde ai strălucit
Heroii ce poetul Omer a nemurit.
|
Aceste — antice locuri, aceste mari ruine,
D'ursita omenescă vorbesc cu mult mai bine

De căt o pâte spune orl ce religiuni,
Ori ce philosofie, uebune ficțiuni!
Ce lucru-i cămpii acesta? U urmă de turbare,
De patimi frămintate în Grba: esaltare ;

Un lac fatal de sănge ce muritorul

chiar

Vărsa să mulțumâzcă instinctul seii barbar;
O luptă între semeni: popârele nebune

Luptând ca să împace fatal 'ambiţiune

Acelor cel guvernă,cregind că se muncesc
Să aibă o libertate pe când cY se robese.
Credind să dobindâscă un nuine, ficțiune!

Şi cărti die putere, mărire, naţiune!

|

EI uită că S'arată un timp când t6te mor,
Când un mormint pe tâte apare-'ntristâtor,. D=
Ac6sta-i resultatul atâtor lupte crude,

Atâtor intrigi, crime, dureri, amare trude,

Tot, un mormint?

acolo se sting Şi passiuni

Şi viaţă şi durere, mărire slăbiciuni;
Virtuţile din tâte las încă — a lor lumină

P'a secolilor umbră ce pe trecut declină:
Profită muritorul d'aceseste lecţiuni ?
Ce-i dă amar mormîntul atătot naţiuni ?
Acum cam altă dată tot vechia rătăcire
Conduce p'astă cale sărmana omenire !

Nimic de cât în formă vai! Reul n'a schimbat!
Religiuni, doctrine, schimbănd ne încetat;

"Şi însuși cugetarea, născând în libertate,
Fatala moștenire

tot n'a putut abate!

Resbelul între populi urmeăgă ca-ntrecut ;

A fi un Cain încă tot omul e născut, |

Şi Causele triste sunt tot acele care

Produs'aă aste lupte fatale si barbarei

Şi popolil, el însuși, al sângelui trist fum,
Cu nume de mărire, de glorie-n cunun.

Același rătâcire ce popolii domină,
Pe indivi(i în parte nu cruță: Tet suspină,,
Tot geme, tot. se plinge, Val!

de la om la om!

Tot, tot de la coliba perdată păn la tron!

Na ars destulă smirnă p'altarul Providinţii ?

Şi n'a pătruns Ja ceruri profamul suferinții?

N'a suferit atâta sărmanul muritor?

|
|
|

|

|

Eternisat'a timpul, din tâte lungul dor?

Conrad gindesce asfel şi ochii lacrimeqă.
Pe vechile ruine el doru şi înton€qă.
„Pe țermii— acesta negru a fost acea cămpie
„Ce timpul

în unire cu omi— a ruinat;

„Acolo fuse 'Troada, fu marea bătălie

Ce Omar a căntat.
„Tot a perit din lume şi splendida cetate,
„Și popolul acela ce-aici a locuit
„Şi mindrele phalange, de lauri cununate,

Tot ce a Vieţuit;

pâfară de poema cu cănturi imortale

|

„Ce fiul I6nii "|
în urmă-l a lăsat;

„Omen!
tot vicțuiesce în versurile tale
o
Ca-n timpi! ce-ai căntat.
„Să stăm la umbra serii să plăngem muritorul,

„Prin spirt atât de mare, prin lut atât de mic,
El ce răpesce vintul precum răpesce nuorul
Şi numat e nimic!

. -

Ah! daca cum visclă divinele ființe .
Că dincolo de mrte lumină alte dori,
Astâptă altă viaţă, şi fără suferinţe,
Sărmanii muritori;
O să găsim p'aceia ce am iubit în lume,

Şi mârtea fără dile trăite ia răpit,
Te voi afla pe tine, frumos şi dulce nume

Ce-atăta am iubit!
Acolo, fără lutul supus la suferință,

De voluptate săntă, d'amorul influit,
Vei imbăta

tu dulce sărmana mea ființă,

|
O suflet fericit!
De când lăsaşi tu viața ei sunt strein în lume,

Şi dilele-mi în umbră iaă sborul lor şi trec:

.

De câte ori în juru-mt resună al teii nume,

De lacrimi eii m&-nec!
Dar daca dupe mârte tot piere, încetâqă,

Şi daca nici odată nu te voiii mat vedea,

Tu vel trăi prin căntul ce Iyra îţi pâstrâdă,

O fericirea mea?

,

|

Din traiul astor Omen! ce-a mat rămas? morminte

Schacalul și cu fi superbil Engliter
Aă împărțit remasul acestor oseminte,

Scobind în negre seri!
Dar numele lor încă plutesc cu strălucire

P'a secolilor n6pte ca stelile“n ether.

p Lya — umbr—ece vă pasă de este nemurire,

|

De este viață-n cer!

Și ce îţI pasă ţie, sărmană, trista hummă,

| Să scil ce te usteptă când lumea vel lăsa?
|
| Vegi tu pe fața mării trecând un val de spumă ?
+

EI e figura ta.

Nu escă sătul de viaţă! de suterinţi amare ? .

|. De vise fericite ce nu se împlinesc?
(O

unde este viață, sub umbra el apare
,
Dureri! ce vestejesc !

Când vel vedea tu ripa dimbind pe scurta-ţi cale,
Om laș, te reîntârce, și crede de voiesci!

Vai | daca-a ta credință, în chinurile tale
|
Tu poţi să o regisescr!“

Prin umbră și lumină, pe — albastru Heiesponte,
Plutesce vasul; pacea S'anunță p'orisonte.

Tenedos este-acolo (3) cu clima răpitre
Sub care rivalisă frumâsele fecidre
Prin gracie, duleâță cu crinu-mbălsâmint
Ce cresce şi suride pe stănca de granit,
Îmi place frumusețea cu bucla sa balaie

Când cresce-'n oriinte sub sâre de văpaie!
Ea este cao

bâre din nord ce-a recorit

Un aer cald şi dulce,

un foc de răsărit,

Conrad vădu pe vasul pe care el venise

O frumuseţe rară; un raiii ce se deschise!
Stambulul o crucesce și — o înturna acum
Frumbsă ca o fl6re ce-mbată prin prefum.
Avută, măritată, venea să vadă încă
Tot ce lăsase-n urmă p'acâstă sterpă'stărcă,
Ori căt proserisul nostru părea descuragiat,

L'atâta frumusețe, se simte — adinc mişcat.
El nu scia nainte ce are să admire,
Acâstă formă plină de mare strălucire,
Sati inima frumbsă — sait spiritul gingaş
Acestii dulci fantasme, cu chipul drăgălaş.

Aică s'opresce vasul, desbarcă pasageri ;
EI ne rechiamă viața —

imagine a durerii,

Ce-n calea-l inflorită ici colo când şi când
Depune călătorii pe căte un mormint.
Conrad cu ochi-n lacrimi, aruncă o cătare
Pe tenedesiana perind în depărtare.

Mult timp suava umbră din n6ptea suveniri!
Frumâsă şi divină ca umbra fericirii,
P'a lui singuritate venea de multe ori

Venea precum o radă s'arată între nuori.
Dar dioa se retrage în grottele umide
Acestor munţi în care cel mat înalt o-nchide,
Resari, balae lună pe cerul tei cel pur,

Lumină calea n6stră pe brazdele d'azur!
Te l€gănă tu mare, delicios tesaur!
Sub bârea ce resfiră acest poleiii de aur!

Ce-ţi împrumută cerul în semn d'âl sei amor;

Te I6gănă murmură, deliră-ncăntător !

Tu singură sub ceruri robia nu scil încă,
Tu singură, 6 mare puternică, adincă!

Teribilile fotte, le necă sati le sdrobesel,.
Trutia omenscă tu crud o umilesci.
Ca cerul, pentru lume, tu eset streină;-d
mare;

AI altă destinată, imperiă de-"ncăntare!

Frumâsă, ridătâre,

»

plăcuta-'n timpul lin,

Sublimă, imposantă când timpii aspri vin,

În qi, în nâpte, s6ra, în alba dimincță,
Un fermec fără nume se varsă p'ata faţă.

a

Pe valurile tel ce ne-n cetat murmur,;
Mai legănat tu dulce, sint element d'azur
.
D'o patrie frumosă, dar dată mostenire:
Tyranilor în secol, respins, a mea iubire,
Pe sînul teii, 6 mare se l6gănă cu dor;

Tu iat luat ei locul în săntul meii amor.
Și valurile tele, sălbateci, furtunâse

N'ai fost atât de aspre, atăt de fiorâse

Ca fil ţeri! mele, ca cruda: tyranie

Sub care plâcă fruntea sărmana Românie!

.

Ei te iubesc, o mare, p'al cării sin curat
E liberă gândirea ca Valul tei spumat.
De câte ori suspinul şi lacrimele mele:
S'aii mestecat cu viutul şi vâlurile tele!
De câte ori pe sînu-ți saă dupe-un nalt granit,
Privindcu voluptate coprinsuți aurit,

Sorbind prefumuți dulce și legănândumi dorul,
Nam revărsat eii lacrimi ce-mi înspirase-amoru
l |
O dile de juneţe, de vise, de-n căntări,

Ge vă rîdâți ferice dori care suspinări,

Ce vați făcut voi re ? atunci nu cunoscuse:

Ce este —

acestă lume, atuncea nu băusem

'

10
Din cupa îndoielii veninul

cel amar

Ce stinge ori ce vise în viață mat apar!

Dar Lesbos se arată. (4) P'albastrul horisonte

Apare — un nuor de vase plutind spre Helesponte,
Vedere minunată ce nici un muritor
N'a cunoscut în viaţă p'ast cămp desfătător!
Acest nor este flotta puterilor unite
Mergind se-n frine sborulii trufii Moscovite,

Curînd și largi torinte de sânge omenesc
Vor curge p'aste valuri ce durăros mugesc.
Oh! fie acest sănge ce se revarsă-acum,

Paltarul libertății se pârte -— al seii prefum!
Căci lumea t6tă geme sab barbară asprime!
Ori unde pui privirea, vegi lupta din vechime,
Vedi dreptul cii-arbitrarul luptind ne contenit

Şi toti d'auna dreptul se vede biruit!
AI crede „că destinul cu răul saliadă,
Cu cel ne drept conspiră, cu crima triumphedă !
Luptaţi,

armate

mindre;

căci săngele

vărsat

P'altarul libertăţii e bine cuvintat.
Dar sunteţi 6re siguri că voi mergeţi n'ainte

Să faceţi să triumphe sublimele cuvinte ?
O Francie generâsă. și mare pe pămint,
Anglie, tu regina că-aposul Elemînt
în recun6sce lanțul şi aspra ta dreptate!

Luptaţi să daţi voi 6re la popolă libertate?
Puteţi vol face liberi p'alți popoli subjugați,

Voi care — aveți popore în lanţuri să păstraţi.

O tu, amantă rece a sârelui, o lună,
Ce te redici din valuri şi treci în nâptea brună,
Casă lumini departe pe-ntinsul elemînt
Cirarea marei flotte cu pândele în vent,

|

1
Imi spune-acuma mie, de cănd lumini în lume,
Şi de cănd libertatea primi deşertu-l nume,
Veduta-i tu vr'odată pe popolil tytani
Mergind st liberede p'alţi popoli, de tyrani,

Varsănd torenți de sânge, şi când îi liberară,
A lor chiar tyranie nu fuse mar amară ?,
Din începutul lumii puţin s'a progresat.
Vai! omul pretutindeni remăne ne schimbat!
Când vede-acâstă flottă aşa Conrad pîndesce,

|

Căci el avea credința că nu se desrobesce
Un
De
Sub
Pe

popol nici odată de jugul cel mișel,
cât prin sacrifice, de cât prin însuși el,
ochii lui se-ntinde cămpia cristalină,
care domintqdă a umbrelor regină;

Ei aii ajuns la: Lesbos al Saphil vechii locaș
Ce-o dulce poesie făcuse drăgălaș,
Acolo Cornelii, Pompeit o qi apare,
In vins, de Iuliii Cesar, sdrobit de întristare,

„Dar neperdind speranţa în viitor, în det;
Cornelia cu lacrimi blasphemă sârta el. (5)
Oh! d'a! fi dat tu viața la cel mal splendid nume
Atâta renumire n'al fi aflat în lume,
O pretumată Lesbos pe cât tu at avut

Căci Sapho p'aste țermuri odată s'a născut!
Peritaii toți eroii, toți regii, toți tyranii;

Jar tu cu doă ode ce nemuriră anii,
Trăvsci, poetă dulce şi încă vel trăi,
Pe cât acele Strophe nu se vor risipi.

Tu suferişi în viață, fiind despreţuită:
Disprețul înveselesce a bardului ursită,
Când toți sorbeai nectarul, tu be amar venin! Poetul jos în lume va fi ca un strein;

Dar Cerulîl resbună cănd numa este "n viţă.

Acei ce-l persecută, se duc, dispar incâţă, |

EI singur mai trăesce căci viaţai pe pămînt,

Incepe din momentul

când întră în mormtnt,

Dar n6ptea se cobâră şi Zephirul adie;

Şi-un passager întână acestă melodie:

„Ei plec pe alte țermuri selbatece, streine;

Iar întristarea crudă cu ochii lăcrămaţi;

Se-'nclină peste sinu-mi şi dice cu suspine:
a Tu scil? noi suntem fraţi?
Te-am legănat pe braţe cum a! venit în viaţă,
P'ata copilarie ci singură-am vegheat

Şi fruntea ta ce nimeni în lume nu resfață,
Tot ei am resfățat.
Ori unde te vet duce ci voii veni cu tine,
Şi când te vei întârce și nu vel mai găsi
Fiinţele dorite şi sinu-ți de suspine,
a

Amar

Când tu tei crede-?n

se va sdrobi,

viaţa strein şi neferice,

Eii vol veni a plănge cu tine ce iubesc ;
Tot ei voi gice ţie: Nu esci streîn aice:

,
Fii nu te părăsesci!“
Aşa răsună-n npte un cântec de durere.
De ce Conrad ce-aude, suspină în tăcere?
Ce este între dînsul şi căntecul de dor?

In velele plutinde ădie vintu uşor .
Şi marea desteptată, redica alba frunte,
A stelelor regină dispare de pe munte;
Aici trăia cu Sapho Alceii poet ostaş;

EI a iubit poeta cu braţul drăgălaș.

Dar ea remase rece la sănta lut lubire,
Așa Conrad descrise acâstă suferire,
Alceii către Sapho

Păreul stinge focul ; dar lacrimile mele

Nu stîng aceste fiacări ce sînul meii coprind,
Şi cum vor stiuge focul cănd foc sunt însuși
ele ?
Mai mult ele ']. aprind!

Sar despica şi piatra când ar put€ s'audă
Adincile suspine din sinu-mi ardător !

Tu Sapho, esci mat rece, tu Sapho esci mai
crudă
Tu nu simți nici un dorl

Când eă te ved 1frnmâsă ca blonda Dionte

Şi —

aud pe Iyra d'aur Căntarea ta de foc,

Aşi vrea să cadă deil, şi tu, şi tu. femeie,
Tu să rămă! în loc!

Prin Iyră şi prin spadă străluce — a mea junie,
O glorie-n doită pe fruntea mea privesc,

Amorul mcii e sincer. O Saho, spune mie,
„De cell disprețuiesci?

Te blestem! al tăi suflet d'amor se se consume !

Și se iubesci p'acela. ce nu te va iubi,
Se-ţi se pâră ţie cel mai frumos din lume

Care-a putut a fi!
Când nu vei fi cu dinsul se te.usuce dorul,

Iar când vel fi cu dinsul să simți disprețul sei! *
SE veţitu p'altă nymphă ce-i pârtă tot amorul,
S& suferi dorul mei!
Ca se-nțelegi ce chinuri încârcă jos în lume
Acela ce iubesce, şi e desprețuit:
SE scil cât mi at fost dragă, poetă cu drag nume,

|

Se scil ce — am suferit

3
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Tu dea cu păr palid, frumâsă cytherâe,

Fi astădi o minune, eii sunt poetul tei.
Fă st iubâscă Sapho, Fă, graci6să dee,
Resbună pe Alceiil“
Aşa cănta poetul şi Cyprisa-P aude,
P'amor ea chiama-ndată: „Purcede, fetul mei.
Și simţurile Saphil cu patimile crude
Pătrunde-le ! Voiii ei!

Amorul se devâre cu flacăra-i cerâscă
Femeia ce cutâdă a i se-mpotrivi,
Pe cel ce nici o dată pe ea n'o să iubescă,
'.
Tu fâ-o d'al iubil“
Ea dise; şi amorul, ascultător, cobâră
Prin domele supuse lul blondul Orion;
La Lesbos se opresce, și Sapho, vai! adoră
Și mâre de Phaon. (6)
Departe golful Smyrnii la călători apare.

Conrad inturnă ochii ce rătăceaii pe mare,
Deresce — aceste, țărmuri d'antice suveniri

De mari virtuți trecute, de triste suferiri.
EI saluta pămîntul ce îi aduce— aminte
De Omer, cu aceste amari şi dulci cuvinte.
Fi! bine cuvintată
— o Smyrnă de demult,
Cetate — Eoliană ce barbarii însult!

Nu este altă ţâră al cării dulce sâre
Să nască, se-nflorâscă femei mat răpitâre!
Feciorele aii prefumul de flori din răsărit.
Nevestele-aii ardorea de vint îmbălsămit

Ce Lybia trimite și marea-i dă recâre;
Lumina variată de rade trecătâre ,
Ce se resfrâng în nâpte pe valul de azur,
Ai frăgesimea serii, al ei divin murmur.
Colo se *nalță Pagus domnind p'aceste ape.
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Acolo fuse templul nălţat lui Esculape

„ P'acărui colomnadă de marmur oglindind,
Se restrăngea lumina Oc6nului spumina.

La nascerea lui Meles vegi scorbora

de fală:

În care scrise Omer poema imortală.
Aici născu, aice se ice că-a trăit,
A lumii răutate aici a suferit,
Aici grenadul, mirtul, olivier şi laur ,
Se luptă prin colâre de purpură și d'aur

|

Îmbălsămind ferice locașul răpitor

D'eternă primăvară, de vise și damor.
Dar sub aceste clime frumose,

prefumate ,

Ce sunt aceste turme de sclavi întărdiate,
Ce cale aceste locuri și cu presinţa lor

Atristă cadrul vieții, superb , desfătător?
Vai | ele ne rechiamă fatala barbarie |

E sclavul şi cu Domnul; o lume ce-n tărdie !
Egali în barbarie , fanatici în credinţi ,

Beaii dopotrivă valul amarii suferiuți !
Nu simt ek trebuința mal fericiţi să fie,

Şi nu roșesc de viaţă josită prin sclavie.
Când ochiul nostru vede perind acest focar

AI artelor, sciinţii, not suferim amar.

Dar să nu cure lacrimi! atâta rătăcire
Domnesce

sub

acestă amară

suferire ,

In cât al nostru suflet nu pte-a ma! avea
De cât nu rîs ironic în desperarea sea,
Aşa Conrad salută aceste țermuri sănte ,

De ţâra
O ţâră,
IŞi are
n care

sa robită el îşi aduce — aminte.
tot poporul ce-n glorie-a trecut
timpul vieții în care a născut,
cântă, stringe cunune lumindse

Chd

Prin lupte ,
Precum şi —
Ce— aduce
Avuşi şi tu,
Un timp de

prin sciințe, prin artele frumâs
e ;
un timp de viţiii ce-aduce pe
tyrani
cruda morte > Cel mal din urm
ă ani, o țâră, o dulce Romănie ,
libertate, un timp de vitejie;

Avuși şi tu un nume, avuși
și tu, cununi,
Şi locul de ondre prin alte națiuni.

Dar moliciunea urcă pe tronul
teă, o țeră,

Și viaţa ta d'atuucea a devenit amar
ă |

Venivor dile rele când pe tunica
ta
Streini! între diașii sorţi crugi vor
arunca,
Când fiica idalit, precum şi trădător
ul
Vor semăna rușinea se-ţi facă viit
orul,

Când omul cel de bine, de rei va fi lovit

n numele virtuţii, popor ne fericit!
Şi vol, popâre slabe, în curse abătute ,

Veţi cununa tălhari) şi veţi lovi-?n virt
ute.
Mlăstara ce va nasce p'acâstă rădăcină
.

Va răsări din lacrimi ca putreda-i tulp
ină:
Al el suc va fi vested și sufletul biăt
rin,
Nu va avea! junețe — sărman popor român!

Nu vei afla la dinsa de cât indiferință

In sânta ta căldură și-n nobilați credință.
Va concentra în aur tot scintimintul seă,

Semn precursor. de morte... atuncea Dumned
eii

Se va-ndura de tine, te va 'chema la viață,
Va risipi din ochiți a morţi crudă câţă,..

Atunci ci va alege din nâmul teii cădut,

Un om — ca se desfacă tot răul ce'ar făcut, |

Dar orele se scură și dica se arată

vw

Şi scra iar urmâdă de visc-?n conjurată.
Conrad

simțea în sînu-i un dor necunoscut ;

Pe podul singuratic ședeael abătut.

Li]
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Sbura pe valuri vasul condus d'o vie b6re ;
Cer; aer, valul mării, co palică colâre
Se-învoleaii şi luna pe cerul incolor
Părea că meditâdă p'al lumii aspru dor.
Moderatorul vieţii se cufundas— em mare.
Ca o sprecână n€gră pamîntu-n depărtare
Ta umbra şi în rae se mai vedea mijind ;
Și valuri dupe valuri veneaă ca turme-albind.
Conrad aude — atuncea o dulce
Mai multe voci unite, voci pline
De simțimînt ferbinte, voci pure,
Rechiamă — acele-acorduri, din

armonie.
de junie ,
femeiesci,
horuri îngeresci,

Aceste voci lasără pe sănul serii dese —
Ast hymn pe care vintul ferice îl culese:
O

Dâmue ! viața-i lungă, şi — amară suferință;

Iar omul este— o iarbă ce vintul a pălit;
Vint, vino de râpesce plăpănda mea ființă |
Destul am vieţuit..

.

Scutesce muritorul ce nu cunâsce ferea
Din care se adapă sărmanil trăitori,
Şi n'a vegut pe frunte-i umbrinduse durerea
.

Ca bruma peste

flori.

Dar ei a căril viaţă veni: ca: dimința
Născută
— ?n vijelie, la ce voii viețul ?
A vieții primavară și-a scuturat verdeţa
„Nainte d'a
— n flori.
Junie,-amor, plăcere, și ginduri fericite In cursul vieții mele, nu, nu le-am cunoscut!
Și din cununa vieţii dorințele junele

Po lacrimi ai căgut.u

Așa căntai cinci vergini surori diaconese,
Ce căutati prin insolj
dureri a vindeca,
Â
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Vai!

ele ce durerea

în lume

alesese

S8 facă pradă sa!“ (7)

Conrad prin alte dame vedu cu admirare
O nobilă femeie venind din departare —
Şi-n depărtate locuri trocănd cu — al ei bărbat.
O frumuseţe rară ; chip, splendid, inspirat,

Ce rechiema pe îngeri; o fl6re-a frumuseți
Ce pare că pălesce în primăvara vieţii;
O splend:dă corolă ferice înconjură
Sub aurul ei dulce frumsa sa figură. (8)

Conrad simţi în sine un fermec sympătic,
Vegînd acestă damă, ast chip blind, Seraphic,

Atât de dulce, nobil, și plin de frumuseţe,
Şi îndestrat atâta de urme de tristețe.
Durerea între, dinșii născu un simţimint
O Sympatie pură, un sacru legămint.

“Freceaii ci multe ore vorbind în sînul serii
Limbagiul ce e propriii și sympatic durerii,
Limbagii ce nici odată un suflet fericit

Nu pote să cânâscă, căci nu a suferit:
Ei admirat natura şi marea cea plăcută,
Amantă ce 'n departe cu cerul
Şi stelele, flori aur în campii
Acestă simpatie între pămînt
Acestă lege mare ne stremutată

se sarută.
din ether;
şi cer;
încă

Ce face armonia divină și adincă!

Şi tineră femele îl întreba cu dor :
Aceste fapte 'malte nu ai un creator?

Odată, într'o sâră, acestă damă jună -

Şedea pe pod cu Conrad la radele de lună.

Era o sâră caldă, cer limpede,

frumos;

.
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Sufla o bâre dulce in păru-i riuros.

Streină influință simțirea sa strebate,

Simţea că o resfață o dulce voluptate,

Un fermec fără nume c&-o face.un minut
Să lase al ei suflet s6 sbore în trecut.
Ea pentru prima 6re cutâdă să vorbâscă

Cu Conrad

Profane ; ea
Se verse "m
Conrad așa
In inima mi,

despre lucruri din viața omenescă

învită pe tristul călător a
al că suflet al lut suflet în dor.
respunde. „Durerea ce vibredă
ce viața apasă Şi scurtedă, -

Nu are vindecare p'-acest amar pămînt.
Nu are liniscire de cât într'un mormiînt.

Ei am iubit. Aţi spune ce gracii, frumuseţe,
Ce spirit, simțiminte formaii a el juneţe,
Ar fi se se slăbescă portretul ei divin;

Dar mârtea plâcă fruntea acestui dulce crin.

D'atunci acâstă viață perdu ori ce plăcere.
Ori ce dorință sâmăn, resare o durere !
Dar tănăra femeie uitănduse la el,

Cu re ce-n doială, surise ușurel.
Tot trece, tot se uită, ori care rtă se curmă.

Şi rănile ce face amorul, nu las urmă,
Tenesiana nâstră de ar mai fi aici

Ar ride pe sub velui de tâte câte qict !...4
Nu! dice călătorul, nică ea frumâsă grecă—
Durerea ce m'apasă n'ar face ca se trâcă.

In sala de măncare

Conrad a coborit;

„Acolo tâtă nâptea, la masă tâbărăt,

Cercând să scrie versuri, abiă putu compune

Aceste strophi — din care puţine pot fi bune:
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LA JULIA.
Peste viaţa-mea umbrosă ,
Când ferice al gimbit,
Viaţa. s'a făcut trumosă,
Mil de rade —aii resărit!
Câte scântei6se stele
Mai nainte sâii fost stins,

Sub surisul budii tele,

Tâte — acuma sai aprins!

Nu e radă, nu e s6re:
Mal frumos ca dorul teii !

Corpu-ţi ? r6ă dupe fisre,
Sufietu-ţi ? prefumul sei !
Tu faci sâre, tu facă ceţa

Cun suris saii cun suspin!

'Pu-n cununi de rose viața;
Vise dulci tu porți pe sin.

Păruţi valuri lungi, plăcute,
Chiamă vîntul serii pur,

Care, ca se le sărute,
Lasă valul lui d'azur:

Peste buda ta suavă —
Cuib de alb mărgăritar,
Cyprisa ce-i a ta sclavă,

Varsă roă şi nectar.
Cerul îm! vorbesce mie
Când tu mie îmi vorbesci.
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El îţi dete numai ţie
Darul ca se mă răpâsci!

-

Viata-ţi este a mea viaţă ;
Fericirea ta-i a mea,

Şi p'a lumi! dâsă câţă
Tu esci singura mea stea.

O! scii tu, vis blind, ceresc,
O! scii tu cât te iubescu |“

Când termina cu scrisul, venise dioa mare.
Conrad citesce...*“ iată o noă insultare|
Urmâgă cl a dice. Ea mu le va vedea!
Sunt ridicul. Acesta nu e-natura mea!
El qice, apoi rupe aceste strophe — care
Bucăţi se risipiră pe masa de măncare,

Julia desteptată, din cuibul ei ceşi.
- Salută-călătorul și asfel îi vorbi—
„Scrii versuri mi se pare?“ întinde alba mană

Bucăţile cădute ridind ea le adună.
Le ?nşiră, le citesce, şi dice:* iară ea!
Acâstă jună grâcă că atâta îți plăcea?
Nu am sciut, urmâdă cu ton ceva, coquet —
Ceva picant, Julia, că esci un bun poet.“

Ea vede o bucată că a fost format hărtia,
Cu versurile rupte
; “citesce: La Julia!

Ea tace. Schimbă vorba, de vine seri6să;
Şi purpura se'-ngină pe faţa et frumâsă.

Dar orele se scură şi vasul a stătut
În portul de la Hio la călători plăcut.

02
Eden verde-al Egeil ! sporadă gracidsă,

O Hio (9) viața“n sinuți mat pâte fi frumosă ?
Muiţi ant de tyranie, din vechiul tâii trecut
Pe stnul tăi ferice c'urgie ai bătut!
Dar nici o tyranie nu fuse mal amară

Cum fuse tyrania lui Stratis, fii din ţ6ră,'
EI înmadrit ast titru, cu mârte te lovea,

Şi fruntea ta de mamă ruşinea suferea.
Ori
Prin
Prin
Prin

ce popor prin sine, se perde, se omoră;
fil săi cei vitrigi, prin viţiă ce-l cobâră,
materialismul cel orb, şi grosolan,
lipsa de virtute, printr'un mişel tyran.

Streinul vine-n urmă când viaţa încetâlă,
Când s&nul astui popol d'amor. numai vibr redă
Guvernul din Athene venise să repare
Erorile din întru şi plagele amare;

D'atunci tu fuși robită, schimbând tyranil tei,
Plecăndute ferică la nuoi tei călăi,
Tu pai sciut să suferi nici dilele amare.
Nici sacrifici cerute de sănta ne-atârnare.
E încă o virtute când scim s& suferim,

Când scim lu timp'se cerem neatărnaţi să fim.
Căci este-un timp pe care ursitele destină Atuncea când un popol se face demn de stimă,
De viaţă, libertate, prin nobile virtuți!
O popoli de sclavie striviți şi abătuţi,

AţI cercetat voi 6re ce causă vă ţine
In lanțurile vâstre? și ați gîndit voi bine

Şi maţi vădut voi 6re că de veţi deveni
Demni de ne atărnare, prin rari virtuţi ve-ţi fi?
Precuse ioa. Scra frumosă, lină, pare.
Pe malul ce se plecă pe azurita mare
Ca când ar vrâ se-i spuie mistere omenesci,

Edene-"mbălsămite, locașuri graci6se”
Cu arbori de climi calde, cu fructe aurâse
Ce respindesc în spaţii un aer prefumat,

Un aer ce dă viață. plaminii se îmbat,
Mai sus d'acele măguri par creste ne-'nvelite. |
Credi că — ale lor frunţi nalte, de ceruri coperite,
De la-n ceputul lumii, de ceruri se tocesc.

Albeţa lor lucesce în spaţiul ceresc.

-

Sub costa ce se plâcă pe limpedile valuri,
Sub flacările lunii şi 'n umbrele de maluri,
Suspină dulce valul în sînul linii seri
Unind a lui murmură cu cănturi de plăceri.
Conrad şedea pe câstă, răpit de frumuseţea
Ce ca un vis ferice îl legăna tristețea.
Acest tabloi feeric privirea lut sorbea,

Când augi pe 'mare un cântec ce dicea:

„Țl-aminţi tu, frumosă și jună vergină,
Plimbările n6stre pe marea d'azur,
In barca tăcută, prin n6ptea senină,
Cu dulce murmur?
Pe fruntea ta viaţa, de tine amorată,
Vărsase resfituri — ceresci desfătări ,
Qu bude de roă plăcerca curată

Îți da. sărutări,
Pămiîntul, şi cerul formaă în preună
Pod6bele tele, 5 sufletul mei ,.

„. Amoru-avea rose se-ți facă cunună
I'al teii hymenei..
Dar dilele tele plăpinde, junele, '

Gădură d'odată pe tristul mormint ,
Şi hora Suavă dorințelor tele
Se sparge în vînt

ca

n

Se-'ntinde nisce plaiuri sub domele cerosci,

S'a stins a ta umbră pe marea spumâsă /
Pe bude surisul acum a-"'nghetat,

Ghirlanda de nuntă din fruntea-ți frumâsă
În plăns a picat,

Mormînlul se-nalță pe dilele tale;
Pe numele ţi dulce tăcerea s-a
*Puţinile pasuri pe scurtata cale

tins;

Vail urma şi au stins.
S'aii stinst şi pămîntul păstrâqă cununa,
Și cerul revarsă lumina merci,
Şi marea-i frumosă ca în tot dauna

O sufletul meii !
Aşa resură -- o voce pe marea legănată
In murmuri fericite, de b6rea prefumată.

Dar barca se confundă prin umbrele ce joc.
Gonrad qicea: Durerea, e dar în ori ce loc,
Dar ţermul Ionii ne-arată-ndepărtare
Terimul unde fuse Ephesul, templul mare
AL deului Apolon, ce timpit aă abătut.

Fantasmă uriaşă nălțată petrecut.
Gum ați cădut, o locuri, acum atât de jos,
Pămîntul cel mat magic, cel mal delicios,
In care tot respiră amor şi poesie,
In care tot e splendid tot este feeriel

Givilisațiunea d'aicea sa

născut,

Aici ia fost locaşul pe care Pa perdut,

Aici e princi6să şi totul o favâră,
Şi cerul şi pământul şi delicata bâră;

Aici pământ şi mare ferice se unesc
Se pârte cugetării un sbor înalt, ceresc.

Tu vel veni cu timpul civilisațiune

Paceste locuri sacre se-ți ici posessiune
Atunct când aste n6muri nu vor mal vieţui,

Saii 6rbe prejudeţe să scuture vor sci.
Când spiritul puteric de săntă—umanitate
Va risipi eccesul de naţionalitate
Colo înalte riîpe se învelesc în nor,

Cu crestetul fantastic, trufaș şi visător,

[ci marea, turburată sub vinturi Asiatici,
Cu valuri ce s'aruncă pe câstele sălbatici

Lăsâ să se auțlă un gemet infinit!
Abia un val se sparge de colțul, de granit»

Abia se respindesce şi alt val îl urmedă
Urmat

de alte valuri ce-ajung; mugesc. spumâdă,

Şi se anunţ departe pe ceră-umbros albind
Trufaşe, gemătâre, ue contenit venind;
Al crede că sunt nisce columne de armate
Ce — alâraă să atace, să surpe o cetate.
Un nor trecea pe ceruri, pămîntul aburind ;

"Luci pe faţa măril un fulger şerpuind
Urmat d'un tare trăsnet, făcănd să tacă-ndată

Şi Notus cel sălbatec și marea-nfuriată,
O navă-ndepărtare mergînd la ţinta sa,
Cu păndele ei strinse, la valuri se lăsa,

Imagine fidelă aicea jos în lume
A omului ce luptă cu valul sei de spume,

Amara suferință, s'ajungă către-un, ţel.
Şi care este țelul la care merge el?

|

Mormintul unde trece, mormîntul ce-l astâptă,
Din care nici o voce mal mnlt nu-l mal destâptă.

Pe vechile ruine Schacalul. cobitor
Unea cu vijelia un gemet plin de dor.
Şi paserea de mare venea, cătînd pămîntul

35
Unind a sa cântare cu marea și cu vintul
Aşa cum însoţesce ne-adormitul chin

Cu slabul fii al lumii, amarul seii suspin.

-

Priviţi acele diduri ce mușchiul învelesce,

Şi întrebaţi t&rina c&-aică se odihnesce,
Mai întrebaţi şi (lea ce-aici s'a-adorat,
A lumii suferință d'atunci a vindecat?

-

A sa religiune putut'a să, oprâscă

Ast reii ce se întinde pe vița omentscă?
Și daca ori ce crimă cen lume s'a făcut
Nu s'a făcut d'aceia ce-atăta ai credut?
Nu s'a produs sub brațul acelui mai fervinte,
„Ce țamăiase templu, respundeţi voi mominte?

:
:

Om, fiii al periciunii, mergi, veţl tot ce-a remas
Din tut ce-aici în lume făcea al teii estas,
Plăcere, fericire şi te ficea phanatic, Ne drept: un colț de pârtă sub un figar selbatec!
Copii al rătăciril al căruia cuvînt,
A căruia speranţ se sprijină pe vint,
Privesce — aici mormîntul ilusiilor tele,
Gredinţelor phanatici, sorginte de mari rele !
Tu nu poţi a te duce la negrul teii mormint,
Far”

aţi crea ilusii ce se r&pesc

de vint,

Ilusii d'altă viaţă, nu poţi a face bine
Cum ţi ar lipsi ideia

de fala ta, de tine,

D'o mare recompensă! Tu genii ne-nţeles, .
Imi spune, trebuit'a mesquinul interes
Se vie să s'ascundă chiar în a ta credintă ?

Chiar în a ta virtute ? o miseră ființă!
Doctrine râtăcite ! amari prejudecăţi !. -

Făcurăţi-se se curme, loviri, iniquități,

De care geme lumea şi care fac din viață
O di făr de lumină, un cămp fr de verdâță?
Acestă climă dulce împacă— al nostru dor,
Il scaldă în nectarul unu! ceresc amor.

Conrad cu tâtă gioa simţea ceva schimbare,
Sinţea că se risipă abaterea sa mare.
Acel deseust de viaţă, venin omorâtor,
Acea — 'ndoială tristă c&-avea de viitor,
06 — avea de tot în lume chiar de. progres, de bine,
Dispar cu tot momentul sub aste climi divine.
Şi fraţii lui d'un sânge, lipsiţi de viitor,
Purtind a ţerit cruce și (6ra lui în dor,
Purtînd al morţii doliă cu hârele streine, .
Păreaii lui sub col6re mal limpedi, mai senine,.
Din timp în timp el simte că inima! avea,
Mirinimâse sborun; că amoru-i suridea.

Fantasma vieții sale, acea ființă dulce
Că-a iubit în viaţă şi care io aduce
Frumosă iubitore, prin vise de amor,
A lui închipuire ce se agită ?n dor,
Ast obiect ce face o dulce suferire,
Mai rar acum visită amara lui gîndire.
Era prin alte dame pe vasul plutitor
“O nobilă myladi, un vis desfătător.
Claricia cu nume. Ea respindea dulcâța,

Și admirațiunea. EL îi scăpase viaţa.
Myladi una dată urcăndnse in vas,
Alunecase-"n mare, tradată d'al seii pas,

Dar vasul nainteală -p'o mare ca o ghâţă. .
Și Samos se arată prin azurită ccță.

28
Al lumii phar se culcă şi asterne, apuind,
Pe mare altă mare de rage scănteind.

Mycule se înalță cu virful seii cel verde,
Prin umbre depărtate, mijind, tăcut, se perde;
Din crestetul seii, sâra pe caru-i neguros
Cobâră către pole, plutind misterios.
Aicia flotta grecă învinse barbaria

Ce meninţa Europa cu jugul şi sclavia.
Tot este ca-nainte afară de cetăti,
De templuri, de sciinţe, de arţi, şi libertăţi,
Barbaril sunt de față— ca-n timpurile— antice.
Dar ceia ce nu pote

ca să mai

fie-aice,

Sunt 6menii ca Xantipe şi ca Leontihid.
Adi sclavul locuiesce sub cerul seci splendid.

Mycale! Sâra vine şi —a
Ce

tristă măndraţi frunte.

!

al de escl pe gînduri, tu cel ma! mindru munte?

Esci părăsit de lume? de viaţă esci deșert?
Nimic n'audi în juruți de cât acel concert
Fantastic, melancolie ce valurile mărit
Intână să te-adârmă în căntul întristării|

Ca tine, val!

Ei însumi de lume părăsit

Plăng anil fericirei ce timpi —a

risipit;

Oh! căţi trăiesc în lume şi lumea-i părăsescel!
Câţi ura și disprețul aici nu întilnssce!
Câţi în acestă viață privesc în înprejiur
Schimbăndu-se în lacrimi al viețti bulce — azur !
Dar ce devine urma
Tot a perit, Mycale,
Tot ce-i frumos, ce-i
Şi noi sperăm, vai!

acelui Panium ?
p'al Gloriilor fum.
,
mare, se perde — aici în vale,
încă pe scurta nâstră cale |
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Dar secolii cer pradă şi slabul muritor
Cu slabele lui fapte .seface prada lor,

Ionie irumâsă și plină de dulcâță!
Cum a! rămas deşartă de ceia ce ţi da viață?
Când scim că-n aste locuri odată ai strălucit
Sciinţi, frumâse arte în gradul lor mărit,
Şi, astădi nici o urmă

şi nici o suvenire

Popbrelor barbare nu las ca se-te-admire,
Se 'm6că ochii-?n lacrimi, gîndind că — ori ce popor
Ca popolul acesta va trece călator!

Căci reul care face se pâră— o naţiune
Exista : slăbiciunea pe muritori supune.

Resbelul și conquista ca în vechime sunt,
Au drept de mostenire aicea pe pămint; Iar omu-l tot acela, cu—aceiași slăbiciune,
Cu-aceiași ratăcire ca-n timpul seii cel june.

Aceia ce lovesce mirarea-n resărit

„Vedind aceste turme de sclavi ce-ai survenit,
Nu este numa! starea pop6relor învinse;

Sunt însuşi conqueranţii cu sufletele stinse |
Ei sunt egalila tâte cu popolii supuși,
Căci conquerant şi sclavul p'o cale sunt conduşi,

Daceiași sortă tristă, daceiași ignorință,
Şi toți de libertate, toţi val! aii trebuință!
Barbarii subjugataii pămîntul fericit,

Și arte şi sciinţe, lumini ai năbușit
Şi Providinţa pare la tot indiferință
Vedind cum tot pămîntul în doliii se-n vestmîntă!
Periţi de pretutindeni, credințe, și lumini!

Şi tu, fatalitate ce pari că tot domini,
"Tu mare întunerec, tu Grbă nedreptate,
Minciună, crimă, sănge; dureri, iniquitate,
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Plutiţi p'acâstă lume, căci sârele divin,
Va lumina tot dulce, tot splendid, tot senin!
„O

fii al lut Mahmude

tu cărui mostenirea

'Ț adat acest imperiii, puterea , şi mărirea, *
| Mărâţă trinitate la care se avînt

| Ambiţiuni, streine aicea pe pămint.
"Nu căuta prin arme se-ţi faci a ta tărie!

„Căci resultatul lupţii de nimeni nu se scie;
Ci-n marea desvoltare a săntelor sciinţi;

Precum şi-n libertatea diverselor credinți;
Căci dreptul tot d'auna rechiamă datorie.
Fă ca lumina veche aicea se revie,
Din n6ptea barbarii ce tot a învelit?
Conquide prin lumină anticul resărit!

Căci unde cerul are atăta frumuseţe,

Şi s6rele lumină,

şi clima

tinerete,

Mult n'a se mai domnâscă nici
Nici nâptea barbarii pe spiritul
Popsrele Europit mai mari, mai
Intărgie se rupă, cu multe triste

crudul iatagan
uman.
luminate,
date,

Historia ca însuși aici s'a rătăcit:
Din sănge, din despolil cununi ea a-"mpletit,
Preconisînd resbelul ca o necesitate,
Din rătăcirea lumii făcănd necesitate.
Din crimă o virtute, din asasini, erol.
Trecutul se resfrănge chiar astădi, chiar în noi—
Şi vechia barbarie

conduce

muritorul,

Sciinţa, şi credinţa tyranul şi poporul.

Ori ce resboiii e crimă din qilele barbare.
Afară va)! de dreptul cel sănt de apărare,
Și ferul ce lovesce pe cămpul cel fatal
Şub scutul legii este p'atăt de criminal

Cât este și cuțitul ce ţine — ucigătorul.
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Mărirea ce 'n cunună ma!
E ceia care-l face egal cu
Prin geniii, prin virtute şi
Ferice de poporul ce lasă
Nu

urme

de durere,

bine muritorul
Dumnedeii
prin progresul sei.
dupe sine,

de sanse,

şi de crime,

Ci rade de mărire culese prin virtuți,

Asti popoli sunt mari încă și chiar cănd sunt căguţi,

Și ce-ai fi fost tu 6re. frumosă lonie,
In suvenirea n6stră cănd din a ta junie
N'ai fi lăsat în lume de cât un sunet:sec
De lupte săngerâse că-abia mormîntul trec?!
O țra mea Romană, nu pociii vorbi ei încă,
— re
adincă -.
D'o mare cugetare saii d'o dure
Se nu gindesc la tine acest antic pamînt
Al unor timp! de viaţă, dar astădi un mormint.

Aşa medită Conrad privind aceste locuri
C&-apăr în depărtare prin umbră şi prin focuri.
Bălaia auroră cu brațul de argint

Desface vălul nopții şi — apare strălucind,
Colo se-nalţă Samos cu crestetul încetă
Mal dincolo e Patmos (10) ce plănge-a sa verdâță.
Din vasul ce reposă se vede depărtat Murind frum6sa mare sub cerul azurat,
O bâre se balantă pe faţa sa senină,

Formâdă myriade de crețuri în lumină,
Ce scăuteie, tresare, schimbăndu-şi forma lor
De cum pe ceru-albastru apare câte-un nuor.
Aşa p'al nostru suflet plutesc în strălucire
Mii de dorinți aduse d'un tis de fericire,
Şi când pe viaţă trece, într'un minut, un nor,

Aceste dulci dorințe, se turbură, şi sbor.

În părţile Carit tabloul diferâqă:

Mycale se intinde în marea ce spumâqă,
Acopere cu umbră un spaţiii depărtat
Si recoresce valul sub sâre “nflăcărat.

Mai dincolo de munte, alt lanţ

de munţi apare,

“ Gigantici ce domină trufaş acestă mare,
D'un cer senin și magic, adesea-cununaţi;

De rade şi de umbre, ca viaţa semănaţi.
Credința poporană pretinde că în nâpte

Când vintul respăndesce misteri6se şâpte,
Când blonda fiică a nopţii sacoperă de nori,
Pe muntele din Samos apar, ca nisce diori,
Lumini ce se cobâră pe marea-ntăritată

Şi calea către Patmos la pelerini arată.
O popol sclav! atâta scii tu ca să ne dici
Din vechia strălucire ce-a domnit aici?
Tu nu scil în vechime ce-a fost acâstă mare!
Ce-aii fost aceste țermuri! trecutul fu pr€ mare,

Şi inima-ţi pr6 mică să scii să preţuiescă
Mărirea naţiunii din care credi că escl.
Privesce-aceste ţărmuri pe: care frumusețea
De Secoli fără număr revarsă tinereţea,
Revarsă suvenirea de timpi ce au trecut,

Și spune, al tei suflet, sub lanțuri abătut,
Nu a simţit ardindu-l acea necesitate
Saspire aer dulce de viață, libertate?
_Ţărină sclavă! spirit îngenuchiat, cădut,

Nu mat spera la vise ce-n n6pte-ţi at făcut
Că vei găsi în ceruri ce mal avut în

lume!

Nu! nemurirea, este un vis, un dulce nume,
De care tu, 6 sclave, nu te vei bucural

Căci nai st lași nimica aici în urma ta!

Grăbesce de te face, prin fapte imortale,
Prin dalbe sacrifice p'a vieţii scurtă cale,
Demn pentru nemurirea ce-astepți în calea ta,
Căci numai

fapia bună

îşi are

viața sa!

Voi locuri de delicii, Edene fericite ,
Voi

nu aţi fost făcute

se fiţi, vai! locuite

De sclavi fără de viață şi fără viitor,

AL căror sutiet mare în voii destul amor!
Sclavia nu-i făcută ca se vă locuiască,
Nici sclavul se vadmire, sai se vă disprețâscă,
Vedeţi aceste termunicu ceri destătători?

Aici nasc, cresc, infidră și arbori rari, şi flori.

Sub borea dimineţii, sub clima lor cea dulce,
Sub cerul lor cel splendid ce-a pururea străluce
Natura, de !a sioe, prin pomil roditor
" Mrănesce ca pe piseri sârmanil muritoni !
Tot Spune, tot respiră sub aste clim! curate ,
- Frumosul, idealul, un vint, de libertate.
O Patmos! ce-ţi rămase din splendidul trecut?
O stincă intre valuri c-un cer senin, plăcut,
O mare fericită, un sâre dulce încă.
Oh! s6rele lumină pe fii tei din stincă ;
Dar numai încăldesce acuma sufiul lor,
Nu-l mai reînfloresce din săntul teii amor!
Se rupe ori ce suflet vedind cea mai ferice ,
Cea mai frumosă climă, fiicând contrast aice
Cu cea imai degradată, nai rea din barbarii!
Mormintele aice se par, a fi mai vil!
Dar pentru

ce vom

spune

aceste

plăgi amare,

Ce-mecă ori.ce sufiet d-a dincă întristare

Ce face, viitorul în lacrimi se-l privim?

2
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Speranțacestor 6meni, nu! nu! se n'o sdrobim!
Nu scie nimini încă ce viitori — ascunde
Acestor locuri sacre sub umbrele-i profunde.
Căt este de suavă, plăcută,-mbălsămită

A serii adiere ce undele agită!
Plămănul se adapă d'un aer prefumat,
Vederea de seninul etheralui curat,
“Urechia de murmura dormindelor mici valuri,
De căntul philomelii pe depărtate maluri.
E timpul cănd feci6ra visînd delicios,
Privesce se qlerescă pe cămpul cel apos,
O velă fericită ce-amantul el.aduce,
Şi bine cuvintâdă a serii bâre dulce:
E timpul când amantul, Vamanta sa, respins,
Suspină pe caicu-l d'un foc ardind încins;
E timpul cănd pivatul în umbra ce coboră,
Prepară a lui barcă ca paserea uşoră,
Asteptă sub o stăncă un vint părtinitor,
Şi n6ptea ca se plece, se prade— un călător.

.

Chrestini! aceste fapte pălesc al vostru numa!
Nu-s demne pentr'un popol ce-aspiră — aici în lume
Prin alte mari popâre se-și ja un loc mărit:
Prin crime nici un popol din lanțuri n'a eșit.
Cănd Demnegeii ridică un popol din robie
E rănd el are titruri neatărnat să fie.
Aceste sănte titrurm, la popolit căduți,
Ce vor se fie liberi, se capăt prin virtuţi.

Toți sunt egali în față cu sănta Providință,
Nici -numele ce portă, nici felul de credință
Nu dai aceste titruii, nică nu le-mpuțined:

Virtuţile ce p'omeni cu deii egaled,

a
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Acâsta este titrul, şi— acea condițiune
“Ce dă dreptul a face din sclavi o națiune.
A Samosului mare devine un cristal;
O bore prefumatii adie pe canal,
Co legănare dulce *molatecă, şi lină,
Fa frisă tața mării d'azur şi de lumină,
Facând din tâte acestea, tabloii desfătator ,
Ce-mbată, ce încintă streinul călător.
Cind tote
O Samos,
Ast drept,
Prin dalbe

aceste țermuri, suspin încatenate,
tu ai încă un fel de libertate!
cu măni armate, prin săngele vărsat,
sacrifice tu încă Pai păstrat.

Nu-i numărul ce face se fie o naţiune.

Ci sufletul cel tare; ci focul care pune,
Ci viața ce desvoltă, voind a vieţui.
Cănd numărul e mrtea, el nare drept a fi.
Sultanul te ascultă în drepturile tale.
Ridicăte, 'Turcie, pata umbrâsă cale!
Eșiţi, O turci, din n6ptea sub care Vaii ținut
Prejudecăți

fatale resfrânte

din trecut!

Mergeti cu strălucirea progresului, cu viața!
AI libertiiţii sre adi risipesce câța
Erorilor trecute pe răsăritu-n nori.
Cei ce rămiin în urmă nu sunt conducători.

Daţi libertăţi, daţi drepturi poprelor chrestinc,
Le faceți solidare, cu voi, cii al vostru bine,
Cu al vostru rei, cu viața şi mortea. ce-asteptaţi.
Oh! daca viitorul vol încă salutați !
Ce pasă voă modul cu care — un muritor

Glorifică şi r6gă p'al vieţii creator?

Cel ce-a făcut ființa credeți că nu-nțelege

Mijlocul ce posedă să râge-ori ce relege ?
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Dar duca prin biserici şi daca prin gâmii
Voi uu puteţi da măna cu popolii cei vii,
Caci phanatismul încă domină în altare
Uniţivă prin scâle ast sanctuar mai mare |
Aici” Iupiter vine la luna saii Ilerea
In timpul vijelii, aici îl prinde dea
Sub mantia regală sub forma unul cuc.
Dar tote — aceste fabuli cu timpul lor se duc?
Las locul altor fabuli în viaţa omenscă,
Căci omul în minciună îi place se traiască!
Minciună, vai! el însuşi în viaţa lui d'o (i,

] sperie — adăvărul : nu pote al simți.

/

Tot sa schimbat, afară de — acestă mare lată
Ea a remas ca-n timpul cănd dea adorată
Serba în aste locuri divinu-i hymenei,
Cu marele Iupiter al fulzeralui dei.
Lucrarea mănii nostre fu singură plecată
La morte, cănd natura remase ne schimbată !

—SItu te măsuri încă, cu deul infinit,
Om, miseră țerină, ce vintă l-a răpit,
Şi vei pe elemente se-ntindi a ta putere
“Tu ce-ai născut s& suferi, se mon vai! în durere!
Ce sai: făcut cetatea cu templuri «de aranit?
De marmur? pe palate ai piri —a răsărit,
Amar acelor popoli răpiți d'o 1nîndră sortă —

Ce-şi fac trufaşe, titruri din numele ce portă,
Dispreţuind

p'alți popoli căduți sub jugul lor,

Când sciii aici în viaţă că tâte trec şi mor!
Periră şi tyranii. şi sclavii dinainte,
Singurătatea plânge pe ale lor morminte.

Amar

acelor popoli ce îi îmbată visța!

:
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Fi sunt ca nisce arbori în flori de demindța,
Și scra perd în vinturi cununele de flori.
Naţi învățat nimica, din viaţă, muritori ?
Voi popoli ce robia usucă şi abate
Nu plângeţi ca copii că aveţi libertate!
Căci mine, saii poimâne puteţi s'o căpătaţi;
Dar fără de virtute, puteţi se o păstra(1 ?
Dar umbrei se lățesce născănd cu ne-mcetare.
AI crede marea umbră ce din mormint resare
Acelor u-neraţii trăite în trecut
Ce pe aceste țermuri în nopti revin tăcut!
Umbra lui Polycrate! în serile senine
Vii tu să plăngi ca dorul pe vechile ruine ?
Ah! daca pe aicea tu poţi a reveni,
Şi daca poți tu plânge, plăngi rege de o (i!
Tu fuşi tyran în viaţă, sub aspra ta voinţă
Se înclina poporul perdind a lui ființă.

Dar cel puţin tyranul era din al teă sin,
Era din al tei sânge, și astăgi e strein!
D'acolo Polyerate la Oretes se duce

*

Să moră prin trădare în chinuri și pe cruce,
Acolo a sa fiică, vestită priutr'un vis,
D'apropiata mârie, rugând, plângând i-a dis,
Să nu

se depiirteze de insula

iubită.

EI menință feciora că nu o ma! mărită
De sar opune încă „Moi bine remâiii ei.
Ne măritată, numai se'ţi scapi tucapul tii,“

El plâcă, Şi. fecidra în lacrămi“inuudată,
P'acesta costă tristă remâne leșinată,
Poetul Ancereon

(11) aici a modulat

Suavele concerte de graţii inspirat.
Aicea sub povara bătrinilor lui dile

Cânta suava rosă, pamor și pe Batilc
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Bătrin iubit de gracii și genii imortal;
Dar fără consciinţă, pervers și imoral,
D'ai simţurilor

formă

atâta de streină,

Atât de elegantă, suavă și divină,
In cât tu faci din Viţiii un sentiment frumos.
Ce? omul nu fusese destul de viţios?

Ce ? 6re viaţa nostră e fără misiuuc?
A face bine-n viață e tot ilusiune?
Oh! chiar când astă viaţă war trece de mormint,
Noi tot avem ce face trecând p'acest pământ:
Avem a face bine acelor ce suspină, —
Acelor ce la chinuri ursitele destină.
Avem cuviața nâstră, ce tu numesci un fun,

Se facem sacrifice în binele comun.
Acel ce dete viaţă, nimic nu datorase;
Noi datorăm lui totul. doctrina ta 'rămase
În cea din taiit ondre tr:când prin mii de ani,
Și desfătind ferice pe sclavi şi pe tyrani!
Trecuse miedul nopții. În mica sa cabină
Julia, îngenuche, Se râgă și suspină,
Cu braţele pe peptu-i, cu ochii ridicaţi
Spre cer, în frumuseţe şi lacrămi inundați,
Un crucifix se vede în faţa ci; ca plinge.
A lampii ragă lină pe fața-i se resfriuge.
Pe păru-i ce se varsă, tot aurul plângea;
Ca rada-n nopte, chipui în doru-l se scaldă.
Pronunţă nisce vorbe ce nu le poți alege,
Un nume ce se-'mgină, tot ce se înțelege
Tot câ-a lăsat se-sune ast suflet îngeresc,
E numai — „ME protege! o domne! eii iubese!,

Conrad trecuse ndptea se serie — o poesie.
Lui pentru “prima Gră îl vine — acea manie

De multe ori frumsă d'a face pe poet.
Deci iată cum descrie o odă la Milet: (12)
O rege al Carit, Mandre,
Ce faci mal multe volte în
În valurile marii wainte d'a
Atât tu ţii la ţera fiumosă
Primesce salutare, tu ce-mi

fluvii dulce
ţera ce stropesci,
te duce,
ce iubesc;
aduci aminte

De-atâtea fapte mândre și rari evenimente!
Iar tu, Milet, tu perla acestii ţeri antice,
Primesce trista-mi

Ca tine,
Trăiesce
S'a stins
Coloniile

umbră

în

Si

sînul tei sdrobit,

gindu-mi astâdi strein Mori ce-i ferice,
cu trecutul și plănge ce-a iubit.
trufaşa-ţi flottă, sa spart a ta cetate,
tele din Pont sunt fărămate.

Aici întot apare o urmă de mărire.
Ce dureros,

ne spune

că tot

ce va trăi,

Regi, popoli monumente, nu seapă de perire;
Că asfel ori ce luce, odată va palil
Om mutitor! când viaţa sub ochil tei apare
Atâta de fragilă şi plină de-m tristare,
Și când ţi aduci aminte că viaţa ta ce pere

E fragedă ca visul ce — apare intrun vis,
Oh!

spune, nute saturi ca să mai

stringi avere

P'acest pănînt de doliti pe care esci proscris?
Oh! spune nu te saturi, prin crimă, nedreptate

Să mulţumescă dorințe de ceruii

condamnate?

Fii nu-'nțeleg vai! omul, şi am

varsat odată

O lacrimă ferbinte, şi dam simţit un dor,
Am

plâns

Am

plâns nu pertru mine, ci pentru muritor.

a lui ursită

de patimi

turburată,

-
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O dâmne, despre care uimic nu se-ndloesce,
Ce lucru este lumea? la ce îți trobuesce?

Creat'ai tu ființa din aer, foc, ţerână,
Ca prin amărăciune şi-n dolii să o
Se piară când pe dinsa raposă a ta
Şi se se-'mbete-n crime când tu pe
Esci tu un (leii de rele? un deii de
Iți place să vei omul în suferinți

ve(l?
mână?
,
ea veghieli?
resbunare?
amare?

Tot sufere, toț geme, tot ce-are viața

în sine!

Un gemet este viața, un.gemet infinit!
Sublimă providinţă, hasard , fatal destine,
D'atot lovi țerina tu nu ai obosit?
In dar se. nasce totul, în dar trăiesce, more.
Ori unde nasce-un bine, se-ntinde-un reu amar:

Ondre şi virtute, gonite de sub sore,
Respinse pretutindeni ori unde matapar!
Dreptatea, o fantasmă servind cu al ci dalb nume
Pe cel ce.o 'ţelege ca pun mijloc în lume, :
Să facă să triumphe amara nedreptate!
Şi crima pretutindeni! în tot ilusiuni!
Şi pretutindeni chinui, în tot iniquitate!
Tot ce ne pare dulce, lăsînd amărăciuul!

Cât de frumâsă este sub cerul fără csță
Din aste verdi edene, bălaia dimincţă
Când

ride printre umbre venind încet din sus

Din crestetul sălbatec ce arată Taurus!
De câte oră în nâpte, perdut în vijelie

Acela ce plutesce, vedu cu bucurie
Frumosa dimincță pe munte apărind,
Și calea lui pe mare ferice luminind?

Atunci acâstă crestă ce ochilor s'arată,
De calători! mării e bine cuvintată.
Iar neoa sa cternă ce luce sub lumină
Rii dWambru, se îngină cu purpura divină
Şi se resfrănge-n marea de spumă şi d'azur
C'un cer ce-atâtea stele îl fac și mai obscur!
La stânga Cos apare, în mantia sa verde
Cu pâla înflorită ce în azur se perde,
Acolo fu statua Cytherii apărind

Din valurile mări! ca viaţa suridind,.
Acolo fuse templul în care Esculape
|
Domnea prin a lui artă pe tote aceste ape.
O Cos, locaș ferice, desmerdător pămănt,
In care portocalul prefumă linul vint.
Ce? al uitat tu Gre pe cel ce te sirobiră,
Ce cupa cu veninul ridind iţi oferiră?

Ce te-aii făcut a geme? Ce fruntea ţi ati plecat
„Şi pentru libertatea răpită nu ţi ai: dat
Nici pace, nici putere, nici glorie, nici viață?

Ca nisce negre vise el ai trecut în câță.
Cos scie diă nume ce dulce el le dice:
Apeles. Ipocrate, ce aii născut aice.
Vai! din atâtea nume d'heroy, nu seif mat mult

De cât aceste geniuri ce seculii consult!
Mai cole p'al Asii frumos şi splendid sol

Fusese altă dată mormîniul lui Mausol.
Frumbsa Arthemisă, înalță — acea minune.
Și bend în cupa d'aur, a soţului seii june
Cenusă mestecată cu vin delisios, .

Depune a sa viaţă ca crinul cel frumos.
Căci inima femeei i-o lyră ce nu sună
De cât sub mâna urii trerihili, ce resbună
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Saii sub euflarea caldă a dulcelui amor.
Ferice cine nasce ast sunet iubitor!
Nu trebuie a plânge aști popoli ce se-nelină
Sub jugul tyraniei de țcră lor străină!

Prin chiar a lor voință Ia jug sait condemna
t
EX nu aii decât sârta pe care-aii meritat.
n
Dar să lăsăm aceste. morminte şi deşerte,
Si se privim natura cu fragede concerte!

Acolo

se-inalță din dâluri verdi, din vit,

"Munţi nalţi
Un val de
Că-abia se
Si face se

ce varsă umbra pe mări şi pe câmpii;
rade cade p'acâstă mare laşă —
Yncreţesce d'o bâre drăgălaşă,
resare myriade de luciri

De rage colorate bizare încretiri ,
Ce se-mpletesc feriee și scântei tremurinde

Pe urmele suflate de binele ardânde.
Pe turnul ce se nalţă pe un castel tăcut
Iaunina lunii pline ce-n spaţii a părut
Resfaţă armăria pe diduni încrustată
C&-aminte cavaleri! domnind aici odată.
In timpul lor veniră și — acesti tyrani bizari
Supuseră — omenirea cu lovituri amară,
Servi ai lui Christ ex fară streini d'a lut doctrină,
Veniţi ca să protege biserica chreştină:
Dar vasul 'naintedă ; la Rod ancora cade; (13)
In aste ape limpegi mai multe ore şade.
Aicia marea este un fermec riipitor,
Cer,

valuri, rivalisă , în săntul

lor amor,

Cu insola trumâsă, locaş de tinerețe
Să merite cununa prin rară frumusețe.
O muritor ce sorta gonesce aice— a jos,
Ce ura omenâscă urmâdi furios,
Tu care clima rece ca cruda tyranie

Şi cerul fără sore ca

viața sub robie,

Un aer fâră balsam, un sol ce n'are

Apasă viaţa tristă, copil de muritori ,

flori,

In țeri ne priincidse civilisațiunii ,

Lusate

tyranii , lăsate — amărăciunil,

Vin ca s€ schimbi pămintul în care a născut!
Vin, vin cu fericire sub cerul cel plăcut!
Tu al puţine (ile ca să rămâi în viaţă ,

Și mortea care vine, va fi eterna câţă

Pe care nici un sâre, pe care nici un vint,
Nu va putea st spargă aici jos pe pămint.
Vai! "Tu vel trece viaţa sub chine și durere
Şi dincolo de viaţă, nu! nici o măngăiere !
Myster şi întunerec! ce-ai fost tu pe pămint
Mat mult de cât o prada ursită la mormînt?
Tu vei peri, şi nimeni aicea jos în lume,
Nu va şopti atuncea la nimeni altei nume:

Trăiesce scurta viaţă ce Dumnegeii i-adat
“In clime fericite, sub aerul curat,
Sub sorele cel splendid, sub cerul ce străluce.
Căci locul (erii este ori unde-i sâre dulce.
Regreţi un cer d'aramă şi sorele de fer
Sub care vedi în lac ii cum anii trec și per?
Numesci tu a ta ţeră acolo unde chinul
Și jugul şi durerea ți apasă viața, sînul!
Acolo unde fidrea nn este dreptul tei,
Dar unde numal spinul îți este dat spre răi?
Numesci acesta tote, o patrie iulită?
Atunci dar îţi voiii dice: esci demn data ursită!
Vai! tu te bucură , scJave, sub s6rele umbros
Cum orbu-"n întunerec se pare-a fi voios,
Căci ochii lui în viaţă m'aii cuuoscut lumină!
Regreţi tu jugul barbar ce fruntea ta înclină?
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Negreți tu tyrania căci te-a vedut născănd?
Regreţi un cer d'aramă căcă Lai privit plăngînd ?
Vei părăsi cu timpul aceia ce dici țâră,
Vei bea, vei bea, sărmane, din cupa morţii amară.
Atunci lăsavei totul aicea pe pămint
Şi patria ta fi va tăcutul teă 'mormint.

De când numiţi în lume o patrie iubită.
Imi spuneţi, încetata da fi nefericită ?
De când
Scăpataţi
De când
„E 6re ea

credeţi ai face un dulce viitor,
de necazuri, de lanţuri pe popor?
vădaţi voi viața pentru acestă tdră,
scutită, de tvranie -— amară ?

Vai! tâta munca v6stră na fost atâțea ani
De cât se daţi putere mal mare la tyrani!
Ei aii robit ehreştinii înaf răi cum ai urmat

Mahometanii însuși ! nimic ci mai lăsat
Pe urma lor, afară de ură şi blaspheme.
Sub pasul lor în lume, tot sufnre, tot geme.

Dar pentru ce lovi-vom p'aşti nobili venetici
Căci aii făcut să gâmă Chreştinii aupe aici.?
Merită numai dinşii lovirea, istorii!
Yăcură

mal

mari

rele în timpul

barbarii,

De cât n'ar face astădi aceste naţii mari
Poporelor sdrobite în suferinți amari!

Primesce salutare, părinte-ăl istorii —
Herodote! tu care dai vii lumini Grecii.!
Ai spus frumbse lucruri precum şi mari minciuni,
Se-astimperi fanatismul acelor naţiuni,

Al t&ă mult mare genii nu a putut să sbore
Mai sus de prejudețe, de regi și de popâre!
Puteai tu face +lt-tel când fabulu domnea,
In templuri şi în datini, și lumea conducea?

Noi ce trăim în timpul de civilisațiune,
Suntem
Spre

scutiţi de fabuli, tu

nare umbră, spune?

sudul lui Meandru ai înflerit 'Pymbria,

Pyraha, Ileraclea, când viaţa şi juniea
A Ionil frunte frumos incununait ,

Când fii săi de genii măreț se luminaii*
Palate, theatre, templuri se inălțaii ne-n vinse,
Tot sta făcut ruine, și altele sunt stinse,
Tot ce-a scăpat de spada tyranului strein,
A cotropit nisipul Meandrului divin.
Acolo unle — cdată fu civilisațiunea
Acum domnesc tăcerea și desolaţiunea.

Natura-i parăsită și pare — a suferi
D'a omului absență;

ici colo veţi (ări

Golibe miserabili a cărora nalțare
Însultă aceste locuri ceresei de desfătara,
Ce încă mai păstregă un fermee râpitor,

Cu t6tă ruinarea și văduvia lor.
Dar cerul, marea, clima nimic n'aă suferit.
Natura are — aice un fermec infinit.
In Verele ardinde, din nord suave bore
Ce vin cu dimincţa, duă fragedă xăcdre.
Cu sâra vintul cade; dar roa, ceresc dar,

Adapă flori și arbori ca un divin nectar,
În cerne, vinturi calde temperă-ori ce suflare
De ghiaţă; minunată streină combinare!
Flori, prefumate, arbori pe malul odorant

Daii aerului serii balsam rivifiant.
Tot ce al nostru suflet încântă, se wăsesce
În aste elemente în care— n părățesce

Un fermec fără nume; în marile ruini
Ce

alăsat

trecutul,

oceane

de lumini;

În lumea de morminte ce în țărină dace —
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Şi ne vorbesc mutesce, mai mult de cât ar face
Societăți trăinde în civilisațiuni;
Ne spune ce-aii să fie aceste naţiuni
Ce stăpănesc pămcutul, prin aspra tyranic,
Şi-n locuesc dreptatea prin forţă şi tărie:
Miel găsim

mysterul

ființii omenesci

Pe care-n academii acum

nu mal găsesci,

Ideia ce streinul îşi face când (lăresce

Acest den

de viață ce-aice-strălucesce,

E pentru ce să fie în mână de barbauă!

Dar colo unde-viaţa îşi are doi focari

De civilisațiune, îmi spuneți, omul are
In sluba fericire mal multă-ncredințare ?
Respiră el mai liber? e mai puțin supus
La ură, la disprețul, la hulă, la prepus?
Civilisaţiuneo, pututa să oprâscă
Miseria umană, durerea omenâscă ?
Făcut'a ca în lume pe toți mai fericiţi,
Vai! fără trebuinţa,

să-i țină linisciţi,

De un sistem de mârte și de corupțiane?
Om fii al Vanităţii, vin tu aici şi spune!
Pe câmpul bătălii a curs un nobil sânge,
Ca herele selăvii mai bine a Vă str ânge?
Esilul, inchisârea sorbitaii nobili vieţi,
Dar tote profitară tyranilor ce aveţi!
Ah ! daca tot ce face în jertie un popor
Sperând ca să creede un dulce viitor,
Nu servă decât numai tyranii s&-n-tărescă ,
Acele sacrifice mai bine se lipsescă !

Atunci indiferența de binele comun

Devine o virtute, om, generos nebun!
Aici a fost odată colosul de aramă.
Un cataclism survine, colosul se fâramă.
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Aşa se stinge ?n lume tot ce-i material.
Eternitatea este în ordinul moral.

|

Julia se arată, lucind, ca o magie,

Iar Conrad îl citesce atunci o, poesie,

Pe care cititorii mai sus ati audit,
O plăngere, un țipet, din sufletui sdrobit.

Frumbsa

călătore

îi dice astă

dată:

Acâstă cugetare să pare inspirată
D'un geniu 'de mănie, şi nemărinimos!
Ucide tot ce-i viață— speranţe, vis frumo
s.
E impiă şi dice cterna salutare,
La tot de este viaţă, speranță, resignare.
De ce sdrobiți în inimi ori ce ilusiuni
?
Nu sunt, fă—ră
acâsta destule — amărăciuni?
Morți în ori ce speranţă, voiţi vol a ucide
Cea mai din urmă viaţă ce-n inimi se închide
?
E nebuni—a
e dice, a crede mai ales
Că-alăture (a in6rtea nu este un progres,

E lașetate a crede că o societate

Nare de rât a plăngc, a geme, a s'a bate,
Căci viața trece iute, căci omu-i peritor,

Și pentru că.tot are destinul seii de dor!

Alăturea cu reul nu este nici un bine?
De sunt norâse dile, nu sunt şi dile line ?
Si râul ce datori sarmanul muritor

Lui însuși, nu e re și mai apăsător
De cât cel răii ce cerul se crede că-i ursesce ?

Culpabil este cerul căci omul rătăcesce?
E! are libertatea ast dar venit de sus:
“De ce dar muritorii de dinsa fac abus?
Acâstă libertate e cel mai mare bine,
Us6dă ci de dinsa așa cum se cuvine?
e dâre obstacolul fatal
Si ed
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Ce-mpiedică progresul, în ordinul moral?
Obstacolul acela e însuși muritorul,
El singur își ereadă, ne fericirea, dorul.
SE uu plăngeți ursita, fragilă, trecătâre
A omului, plăpindă şi fugitivă flOre!
SE tremurăm de mârte noi Gineni ce perim ?
Dar suntem noi în lume ca să o mostenim ?
Mormîntul este țelul acestir vieți plâpindeș
Acestui geniii splendid? doriniți, crediuţi ardinde?

Nu! este altă viață! A tremura aci
În faţa suferinţii, a nu sci suferi,

Muri pentru un bine și pentru libertate,
Acâsta-i slăbiciune, acâsta.i lachetate.
Aţi dis, sub influința durerii ce aspresce:

Ce lucru este lumea ? la ce ma! trebuiesce?
Si cine spune voă că spiitul pe pămînt,
Cu misera ţerină, se curmă în mormiînţ?

Că tot cel ce esistă începe — aici în lume,
Si aicea incetâgă, perind fără de nume ?
Când viața ni S'arată d'odată la vederi
Ne pare o țesătură de chin şi de dureri.
Ar fi o combinare făcută de nebuni
O lume monstrudsă ce mare missiuni!
E. dară altă viață,-o_viaţă_viitâre;

Nâ-o spune

chiar a lumi! durere strigiitâre.

Om ce iubesci virtutea, de ce dărimi tu jos
Sprerânţele promise la omul cel virtos!
Om ce iubesti dreptatea, de ce calci în picidre
Dreptiitile promise de ceruri la popore?
De ce hrănesc tu viţiuri şi crude ncdreptăţi,

Spuind că — aceste rele nu ai împunităţi?

Să proclamim.cu toţii perirea dupe morte!

Figura nemuririi strălucitâre fârte

De adevăr, lumină, mai mult va resări

”
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Din Haosul acesta ! atunci
am trebui

|

Ca se negăm aceia ce ochiul ne Tepesce,

.

Acestă armonie ce-n univers domnesce,
Ce-ananţă-un autore, ast ordin. ininunat

Ce nimenea nu, schimbă, efect ne strămntat,

Ce vine şi desminte fatala întâmplare: Ah! dactacâstă lume era a sa lucrare,
De ce' a dee 6rbă nimic ia may creat,

|

În ordinea._naturei aceiași ne-ncetat?
O causă s'anunță în orl şi ce efect,

Acâstă lege mare, că-n suflă sânt respect
În ordinea naturii, o causă vestesce.

Natura ei ne scapă, căci darul ne lipsesce,

Destul e pentru mine, să cred în Dumnedeii,
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Ce-l simț— că mi sanunță — şi nu pociii se-l vedeii,
Acâsta aședată— al nostru țel se pune

“Si țelul-e progresul către perfecţiune,

Prin săntul esersițiii al naltelor virtuţi
Ce singure înalță pe popolii căduți.

Din ele sacrificiul de sine pentru ţ6ră,

Umanitate: este virtutea cea mai rară;

S& suferim ca, cel alți să fie fericiţi.
Si s murim ca cel alți se nu fie trudiţi,
E alt ceva mai nobil mai

demn,

mai

rar, mal

mare

Decât acestă ţintă ce omu-n lume are?
Blamaţi cer şi pământul, pe Gmeni că sunt rei;

Dar vol făcutați Gre mai bine decăt ei?
Aveţi ceva să faceţi, de cât avă abate?
Muriţi pentr'o ideie cu generositate!
Aşa vorbi Julia, şi sutul gentil,

Da fermece divine frumosului argil!
Conrad-vru să respundă; dar gura lui se-n'chise ,
Și inima sa sbâră pe graciose vise.
——

4

Ce este acea, femeie ce cu dimbirea sa
Gonesce trista umbra plutind pe fruntea mea,

Cii-atâta înlesnire ? dicea, Conrad în sine.
Ea ne îngînă dulce credințele în bine!

Tot ce îmi dise mie ai dis'o mai demult
Atâtea cărţi pe care n'am vrut nici să ascult.
Dar ea le spune mie cii atâta gust şi minte,

Că simțul mei cu sete bea dulcile-i cuvinte!

FINELE

CÂNTULUI

ANTAIU.

NOTE LA CÂNTUL 1.
(1) Sestos, şi Abydos, doă cetăţi față în față pe ţermurile Ielespontelul
gaii Dardanelele, Sestos în Europa, Abydoa în Asia, aceste cetăţi fuseră celebre prin amorul Ieri! şi lui Leandra, com și prin podul de
vase ce Xerxts rege al Perşilor aruncă aici ca să trică în Europa.
Hero era o tinără şi (rumâsă prcotesă ce servca în templul Venerii
din Sestos,

mantul s&ă,
andru trecea
Hero pe un
stingîndu-se,

pe ţErmai

European,

unde primea

care locuia la Abydos
canalul elespontului
turn, îl călăudea epre
Leandru peri în timpul

nâptea

pe

Leanâru

a-

pe ţărmul din față din Asia. Leîn not, nâptea, un phar aprins de
mal. într'o nspte de vijelie, pharul
treceri! în not a Tlelespontului,' cînd

se revarsă, zorile, -Ilero dări: corpul amantului săă pe mare, plînse, se desperă, și se aruncă din turn în mare. Strabon, Martiat, Lucain, Silius

Italicus, Staţii, Pomponius Mela, Servius, Antipater şi Muscii ai vorbit
despre acestă intimplare, în timpii vechi,în timpil no! ati tratat acest
sujet scriitorii Gentil Bernard. Lefrane de Pompignan, la Porte, du :

Theil, şi Denne

Baron!al

cărui

Stil are o eleganță admirabilă,

să

găscac încă camee şi medalii prin care se mărturisesco acâstă tristă
întimplare4 Lord Byron celebru înotător, voi să verifice faptul treceri! în
not de la* Scatos la Abidos, şi trecu-urmat de o barcă.
Cuia ce în
dete nisce friguri rele pe care le spune el însuși într'o mică poesie.X
(2) Vedeţi Troada în călătorile în Asia Mică. Însă nimic na se îuțelege
înainte de a citi nemuritârea poemă Iliada,
(3) Zenedos esteo insolă ripâsă spre câstele Troadii, aici se vădruinele tem.
plalui lut Apolon.
Dupe tradițiune numele scă vine de la regele
Tenes, Ea se făcu celebră în timpul în conjurării Troadil. Aicr greci!
ascunseră flotta-loz, ca să înșale pe Troyeni, făcându-i să creqă că ai
renunţat la resbel, Grecii, Perşii Romanii aii dominate, în mânu Turcil cădu pe.la 1322. în timpit vehr era renumită prin viile şi olăriile
ei. Nare astăţi de cât 7000 locuitori, 'Tenedos e Capitala, în anul
1636, Veneţient
dupe ce bătură flotta ottomană, o Inară ; dar dupe
mârtea

aici pe
(4) Aprope
sola cu
numea
marea

Amiralului

lor

Aucenigo,

o perdură,

în

1807,

Ruşii

bătură

Turci, in 1822, Canaris şi Kiriak araeră flota ottomană aicf.
da câsta Asii, tot în marea Egeii, este Lesbos Baă Metelin, ino superficie do opt myriametri pătraţi; vechia e! capitală se
Mitylina, populația se p6te urca pănă la 50,000 suflete din care
maioritate

este

formată

de greci,

Dupe

tradiţiune,

numele

de

Lesbos îl veni de la fiul lul Lapithe caro adase aicl o colonie mal în-

tăiă Pelasgia. Noă cetăţi înfloriaă în antiqnitate aici și cele mar rentimite
eraă! Mitylina, Pyraba, Methymaa,

Arisba, Eressus și Autissa. Din mo=

narhie, Lesbos ee transformă în democraţie puterică; trecu în urmă
sub depedința Samosului apol se recunoscu vașală a Perşilor, şi dupe
lupta dela Myeate se aliă.cu Athenicnil, se luptă cu Atheninit mal tărdiă, şi fuse învinsă şi sdrobită..
În antiqnitate Lesbinil arcaă reputaţiuno artă în priviaţa datinelor,
cu tâta că erai fârte înaintați în privința sciințelor şi artelor frnmâse,
Aici născură

philosophii

Pittacus,

Theophraste,

'Thophan,

și

istoricu

Hellanicus, Epicure şi Aristote locuiră mult timp aie. În secolul
14-lea imperatorii Byzanţil cedară iasola către familia Genoreţă Gateluza, Dar în anul 1462.Mahomet Il. o luă prin arme.
Veneţienil de doă ori şi Grecii odată sdrobiră flotta Ottomaoă în apele Lesbosnlul,
- Lesbos a fost patria mal coaltor poeţi renumiţi: Arion de Metbyrona
din această insulă, Terpandru, Sapho cea dulce, Alcei, şi Erina”
Arion născoci dithyramba. Trăia în anul 622 în. de christ, la curtea
lui Pcriandru rege al Corinthelui, călători în Sicilia și Italia. La Ta„ ranta Ină premiă. asupra musicienilor ce cutedară-al disputa gloria,
Mal. toți poeţii lirici ar Grecii Vechi erai şi compositori -de musică,
CoAcesta când se înturna Ja amicul seă Periandru pe 0 navă

riothiană, văslașii voisă se-l ucigă ca se-l în averea. Apolon
printr'un . vis, . Acesta se
În mână, înaintă pe podul
inima văslaşilor, delphini!
comie. Văslașii remaseră
dar un delphin îl luă în

îl visita

îmbracă ca într'o 'qi de sărbătâre, cu lIşra
corăbii şi cătă prin cântece dulci a atinge
adunaţi în jura! vasulur, îl ascaltaii cu 1ănesimţitori Arion se aruncă atanci în mare
spate şi îl dusu la Tenare (Capul Matapan)

Lyra.lul Arion şi deiphinul care îl scăpase fură puse în ceruri ca strălucitâre constelațiuni. Din poesile lu! Arion n'a mar rămas decât oda la

Neptun şi se află typărităîn Aoalectele lai Brunck.
Terpanâru era poet Işric înflorind îu 650 înainte de Christ, dupe unii
Era născut: tot în Mihymna din Lesbos. Fuse chemat la: Sparta din
respunsului

causa

făcut de oracoli consnltați

asupra

ce

era a se

face

spre a se curma turburările interidre. 'Terpandru jcă rola lat Orpheii, El adaose trei cârde mai malt la Iyră care pănă la el nu avusese

de

cât patru.

EI inventă Proemiile

şi Scoliile; Melodiile

taii nume de Lesbiene, Puţine bucăţi din' scrierile sale aă
da noi. Scheidevin -a esplicat aceste rămășiți poetice,

Erina trăi

sale

ajuns

pur-

pănă

numai dotdeei de ant, So crede că era contimpurară cu

Sapho. Ea are mal multe ode, Fulvius Ursinus a unit mat multe din
versurile e1; Anthologia încă ne dă câteva. Erina a scris şi o poemă
lungă asupra furci.
“Este un lucru de însemnat cum civilisaţiunea' prinsese rădăcină în
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fonia, cua Ionia fuse muma celor mat mari şi mal mulți poeţi. Astfel:
găsim în Smyraa sai [io pe părintele pocsir, Omer, în Milot Tyrteiă,
cel mai mare poet al căntecilor do resboiă; în Ephese pe Callinus

cel mal vechiă poct

Elegiac trăind în

al noălea

secol

înăintea lu!

- Christ, Se păstreqă încă un fragmint dela dinaul dintr'unul din căntecile sale da resbel'în caro îndemna pe Ephesieni a se apăra ca băr,
"-băţie contra Magaesiicnilor, în Sarda din Lydia pe Aleman . co în 16rea pe la 670 înainte de Christ; şi care trecu la Sparta unde fuse în
mare on6re. Lacedemonenil îl rădicară an monument dupe morte. Pa-

tru Gramerieni din Alecsandria comentară scrierile sale din care aii
rămas câteva fragmente forte remarcabile. în YVelcker se găsesc câtăva
Iiymni şi alte poeme lIyrici scrise în dialectul Dorian. În Smyrna.
Bion ce cultiva Idyiia, cărui Moschus la mârte compuse o elegie su.
perbă;

el muri

înveninat

în Sicilia, cca

mul

frumâsă

din elegila

sale

căte aă trecut până la noi, este elegia lui Adonis murind. Scrierile
sale strălucea prin fineţea espresianil şi delicatețea simţimintelor, în

Ephes mal găsim pe Ilypponax; Esop din Phrygia

şi alți mulţi încă-

ToţI criticii antic! sunt de acord că Alceu a fost unul din cel mat
mari poeţi Iyrici al Grecii. El înflorea aici pe la 604 înainte de cra
chrestină, coutimporan ţi compatriot al Saphil. Alcei cântă fermecile

illustrii sale concetățene; dar fără să pătă at atinge inima. El era poeț

6)

gi ostaş. Resboele civile din patria sa, îl făcură şi pe el să ia armele
în mână, combătu pentru libertate cu Iyra şi cu spada. Mal ântăiă fuse
de partida lul Pittacus apor se arancă în partida contrarie. Când mi_
cil tyranf cădară și invăţatul Pittacus, remase tyran în numele liber.
tăţii, Alccii emigră, apor reveni în capul Emigraţilorcu armele în măni
gi căqă în puterea lut Pittacus, acestă însă fu generos : îl făcu graţia
în consideraţinnea talentului sei, poesia lu! Alecii era în sufleţită de un băr.
bătese patriotism. NicI odată însă geniul stu nu atrilucea mal spiendid de
căt atunci cănd el lovea tyranii, sad cănd descria fericirea libertăţii,
durerile şi ostenelele esilului, Printre poemele sale eraii hymul, dithy.
rambe, ode şi căntece, Din nefericire nu a rămas dela acest mare poet
de cât căteva bucăţi, Scrise în dialectul Eoliau, El inventă măsura ce
se numea Alcaică, cea mal frumâsă şi may armoni6să, aceste fragmente
de poesil se pot găsi în Analecta lut Brunk gi în Aathologia lui Jacobs,
Vom cita un passagiă din Plutare despre Pompel şi Cornelia în ceea
ce atinge insola Lesbos dupe bătălia de. la Pharsala,
„lndrepta vasul spre Mithylina unde era femeea sa. Cornelia. Pompei
şedea pe pod tăcut și ca perdut în contemplarea; mării, Ajungând
la
„insola Lesbos trimise pe cine-va să dea de Scire Cornelil..
.
Cor=
nelia astepta se auqă dupe cele din urmă scrisori alo
lui Pompeii,

învingere lesne şi strălucită, şi iată ce mesagerul îl spuse : „Dacă vez
se-l vedi încă, el este acolo, pe o singură navă. și care nici aceia nu
este a lut.

Cornelia

cade

fără cunoscință

la

aceste vorbe,

apoi

des-

metecinduse indată, trece prin Cetate alergând și se aruncă în brațele
lui Pompeii. «O bărbatul mei! îl dicea ea, nu plâng nefericirea luptor, plâng sârta mea, nu înţelegi tu, Publius Crattus, cel ântâiă băr-

bat al meă, a murit ucis
mea să fie unită

cu a

dite fericirea

Pompcă!

lui

de mâna

ta ca
O

Parthilor, și era destul ca viața

îndată să se schimbe în nefericiri neauPompeii,

Pompeii!

pentru

ce

m'al

cu-

noscut, şi pentru ce nu m'am calcat, cum voiam în mormântul marelut
Crasus» Pompei o ridică şi îi respunde.
«Nu acusa norocul Cornelia, pe puţini 6meni

el a favorat

atât de

mult

timp

cum

ma

favorat

- pe mine. Pentru că nu mă părăsise pănă aci, credi tu că că îl stăpâ
neam? iată errea ta. Nu îl blasphema, Cornelia, şi gândescete că da"ca din ce am fost m'a făcut ce sunt acum, din ceia ce sunt pâte se
mă facă în ceia ce eram“ Cornelia strînse bijuteriile sale, chiema selavele. Pompeii ee îmbarcă cu nevasta sa şi pluti spră Atalia. Do aici
se duse în Egypt, unde regele îi trimise o barcă ca să-l scâță dia
navă la mal, şi în care barcă, îl asassină din ordinea regelni E-

gyptului, prin trădare.

i

(6) Sapho avu tre! fraţi, unul numit Charus fuse amantele celebrei curtisane Rodopa. Acesta era. neguțător de vinuri, fârte avată.
Ea
însuși ar fi fost avută şi văduva a unui neguţictor de la Andros numit - Cercala şi ar fi avut o fată numită Cleis. O medalie găsită la
Eresos cure pare a fi fost bătută în onârea Saphil, a dat se secrâqă
că ai esisfat doă cu numele de Sapho, una ce trăia cu 3002Zani în
urma celei ulte, Atenci și Elien vorbese de o Sapho curtisană de
la Eresos înamorată de un Phaon, dar care nne-ra poetă, Nu se sciu
atuncea

daca

Statua

lut Britaneii

din

Siracusa,

pentru

al căru!

furt

Ciceron acusase pe Verres, este a Saphii din Lesbos saă a Saphi din
Eresos. Se dice că Sapho din Lesbos plecă dupe Phaon care fugea se
scape de dînsa, şi că ea îl urmă în Sicilia, de unde se duse în insola
Levcadia ca de acolo se se arunce în mare.
Platon pretinde că Sapho era frumâsă. Suidas încredințeqă că ea scia
să j6ce cu tote instrumentele dupe timpul er. E sigur că juca pe lira;
că inventă versurile armonidse ce pârtă numele el.
Cel vechi pu=
seseră pe Sapho în rîndul muselor, versurile el le numeai:
focuri,

_Placări, arșițe, oda sa delirantă la o femee, este scrisă în Strote şi în
versuri sahpice. Catulle şi Delile aă căutat se o imitede şi nu aă reaşit, - O altă odă, ce nă a păstrat Denis din llalicarnas, este îndrepsată către Venera; este tot ce a remas din scierile el.
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(7)

(8)

0)

Aceste voci erai ale mar multor diaconcse protestante
şi june, frumâse
palide urmând prin insolele grecii missiunca lor impusă de propaganda
religi0să, Mi s'a întâmplat so întâlnesc de mal multe orl aceste diaconese în Oriinte.
Acestă damă nu pâte A de cât imaginară, II trebuia neapărat poetu
In un model de perfecţiune, un înger de blânăeţe, de amâre, de paritate, de speranţă, de idealism care să opuie Sceplicilor cugetări ale
heroulai,
ÎN trebuia un phar în întuneree, atât ca să lumine sufletul
călătorului cât şi să interesede şirul poemil.
Insola Ilio, saii Chius. 'Turcil o numesc Saki-Andassi, Sakis, Se află
între Lesbos şi Samos.
Cel mar nalt munte al ei este Elias, în centrul insoliI; are 60,000 locuitori Turci, Greci
şul capital a insolei cu 1,000 lăcuitori, un

și alţii.
Ilio este oragureinture şi un mitro-

polit grec ai aici reşedinţa lor, Pelasgit fuseră cel dintâi locuitori
al acestei insole, fiul lui Bachus învaţă pe Ilioți să cultive viile. O
mie și mal bine de ani înainfea lui IIrist, Ionienil aşegară aici o colonie, In curind Hioţii deveniră Stăpni pe marea Egea prin. comer=
ciul lor, EI avură întciii v constituţiune democratică, pe urmă căqu=
ră sub tyrani, din nemul lor dintre care cel mai aspru fuse Stralis
apol sub Peri și Athenieni. Ilio avusese o scâlă renumită de sculptară sub direcţiunea lui Melas, Ilio este saroumită Paradisul grecia
Astfel țărmurile

ci cele plecate

sunt

încununate

delicaţi de tâte felurile. Masticul se face aici,

cu

curge

grădini

dintr'an

de arbori

arbore

numit lentisc. În timpi Vechi [io se bucura de bunăireputațiune de
Castitate, Înainte de revoluțiunea din 1822, Ilio număra 120,000
locuitori; dar dupe ce Turcii trecură sub-Sabie multă populaţiune, abia
ramăseră 60, mii suflete,
„Afară din oraş esta; Scola lui Omer, o stincă în care este Săpată
o bancă zotunăă cu un scaun în mijloc, insocită de chipuri de animale
sculptate.

(10)

Patmos insulă nu departe de Samos, mult mai mică de câtilio, Ea
este numită ca loc de esil al Evangbelistului St. Ioan care, după cum
se dice, scrise aici apocalypsul sei sub un arbor. în vîrtul. muntelu-i
insolii este un Schit St. Ioan unde se află o bibliothică și o colecţiuns de medalii antice.
(11) Poetul Anacreon născuse la Theos în I6oia, el inflorea către anul 530
în ainte de christ, Dnpe Platon el s'arfi tras dia regele Athenil Codrus. Polyerate tyran al Samosului și Hypparc fini lui Pisistrate tyran
al Athenif, număraii între poeţii lor po căntătorul amorurilor și graciilor, Anacreon locni la Samus în timpul lar Polycrate unde treca cel

mal framoşi ani al șieţii sale în mijlocu) plăcerilor une) curți volaptâse.

Dupe mârtea lut Polyerate, lyppare îl trimisa la Samoa o galeră cu
cincl--deci “da lopeți ca să-l ducă la Athena, Acolo el cunoscu pe Simonide de Ia Câos alt mare

poet liric care

a trăit în urma

lut. şi I-a

(ă-

cut un indoit Epitaph. Când Ilyppare căqu sub cuțitul lul Iermodiiă
şi Aristogiton, Anncreon se intârse la Theo, de aici se duse la Abdera

unde se dice că muri, în etate de opt-deci şi cinci de aui înecat cu o
sămăaţă de strugure. Locuitorii
din 'Theos gravară chipul lui pe monede şi Athenienit îi rădicară o Statuă pe Acropole lăngă a lui Pericle şi

Xentipe ; curonat de rose, sub figura unul băicin cântindiia beţie. Poesiile Iul ai moleţe, graţie, colorr,' delicateţă, voluptate, dar sunt. tote
făcute cu osasinnea uriul evenemînt diu viața sa, El are concisiuuea
şi ugurătatea. Reputaţiunea sa egată pe alu! Pindar şi Omer, Din nofericire moralitatea

nu este

cununa

acestor

delici6se inspiraţiuar.

Ca

Marţial, ca Ovid, ca Petrone, ca Apul;, el sa resimți în scrierile sale de
căderea societăţii sub ;corupţiune, şi cănta a er destracţiune între, „Via;
rose şi femei, tot ca mal remăsese în grecia.
Ei am tradus versurile lut Anacreon în Românesce,

publicate.

M'am silit ca să ascund cât

ditatea simţualismulul ce domină în
lor poeţi Români,

să nu adopte

scâla

se va putea

acesta poesii

nu

mat

suntă

încă

mult nu-

Recomandăm

juni-

Anacreotică.

(12) Vedeţi în Asia-Mică-Milet, Ilalycarnase. Templul lut Apolon.
(3) Insola Rhodului situată aprâpe de câsta Asii miel. . Eliaţii,
coboritori at Sârelui fuseră cel dântiiă locuitori, dupe tradiţiune; pe urmă
voniră aicl Phenicienii şi Cretanii. Era republică, Legile maritimeale Rodalui eraii aplicata în vechime pe tâtă mediterana, historia el fuse TA3I tot
aceia a celor alte insele

vecine.

Vespasian

îi

ridică dreptul

de _auto-

nomie, califil o luară asemenea, pe urmă o luară cavalerit ordinelui
Sântulut Jon din Jerusalim, ce se numiră de atunel cavalari de Ithod
Acestia o 'scbimbară pentru Malta, astă-d[ îîmpreună cu alte opt iosole
vecine ea formâdă un Sandjak din eiletul Djssair, se supune guvernemâatului iasulilor din Archipel, nu are decât, 20,000 locuitori, Rod
are doă portari: cel mal mie era renumit în antiquitate prin
Colosul
'seii; una

diu

minunile

lumii,

Rod

avea

atauci

.0 scâlă a

rithoreluk

Eschine.
Us) Aici se termiuă hotarele Ionit cue cântul 1 al poemii lui Conrad, De
. aci îacepe Licia, Pamphilia, Cilicia, trel rigute în vechime, despre,
„care

Verbese bhistoricii vechi,

ele păstredă

încă urme

de cisilisaţiune,

de și centrul civilisațiunir erea în aI6nia

Când am publicat, pentru a doă şi a treia 6re poesile mele mai mulţi aă
pretins că numai era prefumul; tinereţea, suavitatea, graţia ce avusesa pri-

. mele pousii; atribuiră acâstă schimbate sai decadintă cum, qiceaă, în rău

“riril politice, unul qise acesta și mulţi

“tit nici cele ântâtă,

nici cele din urmă

PSŞ

luat în mănă. Multe din poesiile ce tipărisăm în urmă și pe care lo
„găscă palide, erai scrise în ainte chiar de a tipări pe cele dintâiă
poesi, unele scrise pâte în acelaşi an, în aceiaşi lună, în aceiaşi di
când fuscră scrise poesile publicate la încoput, lucru gi mal curi6s
-Că tot astfel se înteimplă gi lut I.amartine. Reproducem aici căte va
rînduri ale acestul maru poet prin care spune acest phenomen.
— «e Eram acelaş omş arm acâași etate aaă an an mal mult; nici
nu căstigasăm, nici nu perdusăm o singură fl6ro din inimă; cea mai
mare parte din meditațiuai care compuneaă acestă a doa culegere de
meditaţiunl fuseseră scrise în aceleași date şi sub focul sati lacrimile
acelorași impresiuni ca cele din tăiă; eraă fil din acelașă arbor, din
-aceași seră, şi tigă; gi cu tâta acestea publicul nu găsi în cel din tăiii
moment tut aceiaşi frăgesime, tot aceiași colâre, tot aceași Savore. „Numai

este tot acela, strigaă

din

tote părţile;

nu

mal

este tot acel

om,

nu mai suat aceleaşi versuri,
Învidia desteptată prin cel din
tără mare suces surprins Îa mirarea lectorilor, avu timpul a so arma
contra unei Jecidice d'admirare, și so armă cu volumul ântăielor mele
poesii în potriva rolumalui cu cele din urmă poesif asfel încăt cel mai
buni voitori admiratori ai mel erai ci însuși 6re cum avari şi geloşiîn
iuțela espresiunilor ce încorcaseră la citirea ântăielor poesii,«
La atreia publicaţiune a poesilor mele, amatorii găsiră că prsotituasem poesia Cu tâte aceatea craă aceleaşi poesii pe care lee admiraseră

altădată, afară dea căte va nuoi.
“Românii erai dedaţi cu acei fel de poesie cu vergine murinde, cu
( fosil, cu fluturi, cu stele, cu lacrimi, buquet grațios al pocsif în coai pilărie; când vedură idei mat matura în scrierile mele doriră ver=
| ginele, florile și fluturii,
” Societatea omenâscă a încercat o mare schimbare, poesia nu pte
să rămăie în urmă, Poesia este în musică, în pictură, în sculptură
în architectură ete.
Dar aici voi vorbi numar de partea el speţială
în litere.
Ca simţimănt de frumos, de sublim, ca ridicul, poesia
are de obiect,
evenimentele

. umanitatea,
istorii,

natura şi pe

în patimele

Dumnedeii.
Poesia este
umanității, în spoctacolul naturii,

în
în

contimplarea infinitului, poetul cată să escite admiraţiunea, spaima,
sytapathia, ura, a stârce lacrimi şi a provoca rîsul. Misiunea poesii da a
împinge necontenit n6mul omenesc către mai bune ursite, şi ca 85 ajangă acolo cată să atingă tâte cârdele vieţi, să spuie măririle şi
miseriile umanităţii.
A spuue namat unele și a ascunde pe cele alte,
ma este a urma misiunea sa. Ea nu trebuie să fie esactă imitațiuue

a realității, căci nu ar putea lupta cu realitatea: acesta din urmă âr
fi tot d'anna învingătore, având pentru ea viața şi mişcarea ma! malt
“de căt arta, dar nu trebuie nici să fio o visărie depărtată de realitate,
streină de om, de societate; necunoscând de cât binele, trăcând asupra

reulul

Iată în

când umânitatea

puţine vorbe,

acestă poemă

aceste doă

este prada

relelor.

calea ce credem
lucruri;

nu

a lua poesiea. Am

sciii, daca

Umanitatea, natura, Dumnedei, sunt cele

am

cătat în

reeşit.

tret lumi cu care am pus

în contact pe cititori.
“Am cătat poesia în istorie, în patimile omenesci, în spectacolul natarii și în contămplarea infinitului.
Am luat un om asfel cum l'am găsit în sînul societăţii nâstre mo-derne. Sceptie, ucis de patimele societății, dar nu încă cornpt, o femeie
pură, sublimă îl ridică, îl împacă ca cerul; când înțelege Providiuţa,
el înțelege tot, devine fericit, Viaţa lui însă se curmă.
Căntul al doilea duce pe țermurile şi insulile Sirir; în Liban
în Balbec, la Palmira, în Phinicia, în tâtă Siria şi Palestina cu lee
“ vrasalimul.
Căntal al II[ duce în Egypt — prin Alesandria, Semphis, îl urcă po Nil pănă la cataracte, trecănd şi descriind măreţele
ruine a le Thebii, în Societatea celor doă dame streine, în cănturile
ce urmeqă Conrad descrie insolele Mediteranii, Africa; Provancia din
Francia, Parisul, Londra, Se înturnă în Italia, dupe ce descrie Alpif —
salută Lombardia, Roma și merge a5 mâră la Neapol.
Tâtă poema va conţine patru 'căntari mari cu note esplicative în
care m'am silit a da cea mal mare desroltare fapţilor historier, nume
lor geographice pe cât pot să între în nisce note.
”

CONRAD

CĂNTUL II-lea .

SYRIENELE
Dâja păndarul lumii cu pavaz' aurită
Se ascundea în unde, și hora înflorită
De perfidii, de crime, se arată sub cer,

Și cobâra pe lume conduse de myster.
Acolo fu Lycia. Primesce salutare
Olen poet cu dulce și fragedă căntare,
AY cărui hymni odată căntai în sărbători
Fecidrele din Delos cu fruntea lor sub flori.
Olen ! din tot ce fuse aicea mat nainte,
Herodot te rădică pe tine din . morminte!
A le Lycii coste ai un aspect umbros;
Dar Taurus sS'arată în fund majestuos

60
Şi pare ca şi aruncă pe a

le lui piciore

Mantia de verdâţă cu splendide colâre.

Colo se vede Cyprul (2). In timpii depărtaţi

Venus avea un templu p'acesti țermi prefumaţi.
Nu te învoc pe tine, frumâsă Cytherce,
Ca se-mi accorţi tu Ivra cu măna ta de dec;
Mă tem să nu amesteci în căntu-mi sunăţor

„ Molatece accorduri şi-un impudie amor.
Phenicia pretinde că alba Aphrodită

Când a eşit din mare pe conca, poleită,
Pe calea azurată, fu dusă de Zephir,
Abia învăluită de comă sa de fir;
În insola splendidă în care dulci suspine
D'amanţi pe ori ce frundă sc legăna, ca vine
Şi junelui Adonis de frumuseţe plin,
Deschise— un braț al cărui crin încă fu vergin:
Când el muri, ea plănse; şi rosa ce resare
Din

sângele

lu! tănăr;, goni

a sa='ntristare,

Ea dete
— atuncea rosii lumina-i din obraz ,
Cu rara rotunjire. a albului arumaz;

Resfiră dulce rosa, îi dă a sa suflare,
ŞI-o face —a sa cunună, emblem de desfătare,
Aicea fuse Paphos ce numai e numit
De cât să ophilâscă un viii .ne-audit.
Aici avea ea carul cu lebede frumâse

Pe care la cşirea din undele spumâse,
Copilele ridinde ce tată ai. pe timp, .
P& aripi prefumate, o portă în Olymp,

La marele Iupiter , avid s&-o ia socie
Şi turbară pe luna de ură şi mănie.
Aici erai porticii. perduți. prin verdi srădini;

Edene prefumate, iubite de streini,

Amorul ce inspiră surisul tei, o dee,
A degradat amorul, pe om și pe femeie:
Venusa-Urania (3) ce locuiesce-n cer,

Ce-"nalţă, nobilâqă, ei ţie o prefer.
I

Marea sub poleiul dulce
Mestecat cu trandafiri,
Tremură, scănteie, luce ,
Sub săruturi de Zephini,
Il

Asfel alba frumuseţe
Lasă — a se întrevedea
Rosele de tinereţe

P'al e! braţ, (imbina abia..
II

Colo sub ripâse maluri,
Faţa mării sa urmbrit;
Din colo dorminde valuri;

Gem sub malul de granit
IV.

Tot se schimbă, variagă
“Dupe ceruri, dupe nor,
Dupe n6ptea ce viadă,
Dupe malul-ncăntător.

Din ripele pleşuve,: măreţe visătâre,
A serii d6să umbră cobâră 'spre pici6re ,

Spre mare-ne-ncetat ;
Pe verdile dumbrave , pe văile ascunse,

P'albastrele, mari” cămpuri,de focuri vi! pătrunse.

" Şi'se revărs treptat.”

|
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Sub ripele sălbatici, locasul vijelii,
Locașul maiestății şi al melancolii ,
Pe vărful lor cu. nea,.Se frănge încă rada murindă , jucătâre:
Ce lasă dupe însa prin umbra plutitâre
Scănteitârea stea.
Btherul se poleie cu pulbere de stele,
Fecidre graci6se cu plete bălăiele,

Ce-u spații locuiesc!
Şi luna se ridică pe calea-al însemnată, -

Un Zephir suflă dulce. Gonrad, tăcut, se-mbată,
D'acest tabloii ceresc.
Pe fața ta, o' Cypre, trecură multe valuri.

De la-'n ceput tu încă veduși p'aste maluri.
Schimbindu-se tyranil streini, necontenit
Şi astădi încă, Cypre, dormi trist şi lănţuit,
Selim fu cel din urmă ce fruntea ta înclină,

Veneţia-i dispută cor6na ta divină;
Celebru Bragadini se luptă ; dar robit,
El cade, şi barbarii de viă Vai jupuit.
Ge-ai căstigat tu 6re, Veneţie trufașă
Tu care pe Cornaro regina drăgălaşă

Ţinuși închisă-aic€ în propriu-i palat,
Ca se-i repesci tu dreptul de Lusignan lăsat?

Şi nu-l dași libertatea de cât făcând tractate
Să-ţi trâcă ţie dreptul de suveranitate?
Republică

nebună de principi comercianți,

Spui tu ata erdre la nuoii conqueranţi?
Antica moliciune aicea se resimte
Al crede că renascce din vechile morminte.
Ce? insola.Venerii sub cerul el frumos:

Nu mat produce încă nimic delicios?
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Uscată-l rădăcina heroilor aice?
Numai! aspiri la viiaţă? nu vei se fil ferice?
Sub lanţurile tele nimic numa! voesci?
Mori dar! de nu esci demnă ma! mult ca să trăiesci!
Și tu ui Românie, ce plăngi îngenunchiată |
Cu lacrime cât pumnul, de fii tei lăsată
Streinilor, tu însuţi uă văduvă de domn,

Purtând al morţii doliit, şi tu te dar la somn!
Durerea, truda, păsul t6-ait obosit, o'ţerrăg
Şi capti trist Se-nchină pe alctele hiară! 4 1)
De simţi în sînuţi încă un foc 'de.viață sănt,
De ce tn cu durere plect capul pe mormint?
Te luptă! și triumphă cu armele în mănă,
Sai mori cu strălucire, o'patrie Romănă!
Dar daca la mărire tu nu te mai gândesci,
Oh! lasă
— atunci uplănge acel ce tu gonescil.
O misiune mare ori ce popor primesce, .
Şi când el n'o-n ţelege, cl numai trebuesce!

„ Așa Conrad visâdă, vădind acest popor,
Strein d'al libertății, d'al patrii amor.
De multe dile încă Julia nu păruse
Lamasă. în cabină 'Ea singură trecuse.

În fine se arată ca s6rele plăcut
Ce dupe negre dile pe cer a reapărut.

Conrad dicea în sine vedind'o: „ce femeie!
Și ce perfecțiune de frumuseți! o dee!
Miragiii de fericire, buquet strălucitor

De frumuseți, de grații
— cu păru-i plutitor
De umbră poleită cu raga ce-l atinge
Ochi ce rechiamă lacul ce s6rele încinge.
O talie, de phinic, cu budi de trandafir

O peliță de marmur — un suflet îndelir

04

De cugetări divine... Eă simț inima mea

Cu tâtă-a sa sdrobire sburind drag către Ea;
Dar nu! sunt nise vise, readuceri aminte |

Ca gînduri dulci de viață ce plană pe morminte.
Nu ! inima acâsta nu pâte a iubi.

E mortă de acuma, saii trebuă-a muri.

Amor pentru-o feme?ie
dar e copilărie!

S'aii dus acele timpuri didyili,

|

de poesie.

St comservăm tot focul ca să iubim o țâră
ŞI-acea, umanitate ce suferă sub hâră |

Ce sacrificii mai nobil, dictat d'amor mai sânt,
Decăt spre-a lor scăpare, cătiind un dalb mormănt?Aşa Conrad atuncea lui însuși gindul spune.
„St desfrinăm femea, avem noi misiune?
CQrescutune-a o mumă cu laptele ei sănt,

Spre a ne face —unelte de viţii pe piment?,
Julia şi Claricia pe pod atunci părură.
Pe Conrad îl salută cu un suris pe gură.

„Natura are fermeci ce sufiletul încănt

|

Și vaţi perdut în sinu i, uitind tot pe pământ.

Voi contimplați prin umbră a qeii cingătâre (5)

Ce-i dete— odată Omer? mai gise riditâre,

Claricla ; dar nu sunteți îmi pare-admirator
Pr6 mare-al' fiumuseţii şi al ducelui amor?

Era când creatorul,
sub albele picidre

Ale-aurorii — asterne oceane ridătâre

De rose cu prefume sub roă scânteind;
Conrad urca p'o stăncă cu piscul de argint. -

EI vede o cascadă cădind din stăncă-n stăncă
Perdinduse cu huet în pesceră adincă.
Spăimintator imagin al negrului abim

Al lumii ne-nţelese în care noi perim.

|

P'o crâsta ce st 'nalţă în câtă înorată
Un cimiter în jurul bisericii s'arată.

O tenără femeie plângea ling'un mormint

Lăsând aceste vorbe-a se răpi de vint:

„Tu nu mai esci în viaţă, Jumina vieții mele !

Când paserile tâmna pâmintul ati lăsat, Tu, sufletul meii dulce, te-ai departat cu ele
3
Pe albele lor aripi ferice legănat;
"

Dar ele se-nturnară cu primăvara dulce :
Vedeam cum fie care venea la cuibul seă ,
Tu singur nu vi! încă! nimica nu te-aduce ,
Mai mult la dorul meă!
Tu al plecat în locuri de unde numai vine
Acela ce purcede și lasă — acest pămînt,
Tu ai plecat, departe, şi m'ai lăsat pe mine;
Cât voii trăi în lume, cu tristul tei mormintl

„Erai frumos şi june ca bradul dupe stăncă

Ce-o viţă amorâsă încinge tinerel,

Căgduta

bradul tinăr, şi viţa verde încă
Se-'achină lăngă «el.

Dar lacrima ce varsă pe trunchiul fără nume

Nu pote se-i întârcă ce mârtea ia răpit.
O domne, ca să mâră tu af făcut în lume

Aşa frumos şi dulce , și mie
— așa dorit ?

Avea nevoie mârtea d'un mire — atât de
june
Se *mpodobâscă patu-i, îmi spure mârte
rea,
Atunci când hymeneul îl împletea cunun
e

Şi-amorul cel ferice al mei sin deschidea
? .
———————

5
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Tot e plăpănd, în lume şi lumea-i trecătâre, -.
Tot pere ca: prifumul ce florea —a răspîndit;

lar omul crede încă, în viața-i peritâre,
St fie fericit.“
Conrad ascultă plănsul ce lasă juna grică.

Ce simte atunci streinul ? căci plănsul îl în6că?
De ochii cruțli at lumii ne mai fiind constrăns, |

In aste mari deșerturi, desfrină al seii plăns.

In inima acestă ce se părea de ghâţă

|

Era dar tinereţe, amâre , foc şi viaţă!

Tot ce iubise-'n lume amantă, mumă, sor,
EI le-ai vedut din braţul luînd eternul sbor.

Tot ce iubise-n viață, chiar patria

natală

Cadură resturnate de sorta lui fatală.

Tu ai cine să plângă pe tristul teii mormint;
Dar eii nu am pe nimeni mai mult pacest pămînt.
Şi tu chiar Romănie, d ţ6ra mea ce pere,
Tu pentru care-n lume băutii atâta fiere,
In tun esil pe viaţă de lume părăsit,
Tu pentru care —atâta aici am suferit ,

'Pu pentru care viața-mi, sorbinda ta tristeţe,
'Precu fără plăcere și fără de juneţe,

Nici tu, sărmană (6ră, nici tu nu-mă iubesci !
Tyranul mă lovesce, şi tu val! mă lovesci!
Ce sympathie nasce între tyrani şi tine,
De sacrifici p'aceia ce vor a-ți face bine?
Oh! tâte aceste lupte ce dur d'atâțea ani,
Nu sunt de cât să schimbe tyranii pe tyrani?
De posedat tu, țâră, un domn despot ; dar mare

Ca să-ţi dea ţie viață, putere, n&-atărnare,
Aşi săruta eii jugu-i de viaţă dătitor;
Dar jugul care-ţi dete, e jug umilitor |

O mumă părăsită de cel ce te domină
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In sinul tei, 6 eră, e stinsă— ori ce lumină.

Ori ce dorinți

s'avintă la nobil ideal

La patrie., mărire, în viţiul fatal

Ce inima slăbesce şi sufletul coboră
Din di în gi, ursita le-aruncă, le devoră,

Putere şi mărire, belil arte și sciinți,
Nu sunt în ale tele speranţe și credinți

Și limba ta cea dulce, de dinșii dispreţită,
D'un streinism ignobil, în popol e gonită! (6)
Aşa cât călătorul ce m sînuţi a trecut
Vegind amara stare, sciind al teii treeut,
Se-ntrâbă, astă țcră ce misia-i lipsesce,

In armonia lumii la ce mal ratăcesce?
s6rele apare în marea de
| Dar
Și rosele— auorii se schimbă

lumini,

atunci în crini.

Fecidra în genuchiă cu ochii plini de roă

Primesce p'a si față o strălucire noi.
“Un vint ușor să jâcă în buclele e! lin,
Răpită-'n contemplarea etherului divin.
De ce nu potiii a trece o viaţă ce se duce,

C'o inimă curată, simpatică, şi dulce
In aste mari

deșerturi, de lume

depărtat,

Uitind tot răul cara îu sinu-i am cercat!
S8 concentred amorul, sperarţă şi credință
Atâta de sdrobite, pe dulcea sa ființă?
Dar asta nu se pât6. Deji fugosul vas

Anunţă că puține minute mi-a rămas,

.

Să mergem dar! -ur'sita se fie împlinită ,
Pe stânca vieţii, viaţa-mi a lunece sdrobită!
Vciă s' aflu tot amarul, ce Deaii dela tyianr
Nefericiţii popoli d'atâtea mii de ani!

Să mai privim odată din vidfu — acestir stânci
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Ce pare-a spune marii durerile-i adinci!

O mare-tu pari mie că-al fi luat sciință
D'acestor generaţii amară suferinţă,
Şi neputind, 9 mare, se-schimbt durerea lor,

„Di, n6pte. cerci a sparge ast cuib fatal de dor!
Ne numărate
Lovesc

trimbe de valuri spumegate,

în aste ripe ce staii ne strămutate.

Sub rade și sub umbre aceste turme vin,
Pe mare, scuturindu-și flamida lor de crin.
Aci înaltă fruntea, aci se pitulâdă,
Și mai în depărtare mugind iar se formedă.
Tabloul schimbă faţa și munte, mare, cer,
S'acoperă sub umbre, delicios myster!
S&nin apare cerul, dar vintul nasce-o câtă

Ce luptă cu lumina:

privelisce mărâță!

Oglindă minunată în care albastru cer
Cu totul ce-i nuanță în splendidul ether, .
Azur, lumină, purpur, şi câțe-n tunecate
Se miră, se resfrănge c'o dulce voluptate.
Și fața sa cerâscă resfringe 'n înprejur
Myriade de tablouii di5 purpur şi d'azur.
On,

fii al îndoieli,

te-apropie, admiră

Acestă scenă rară- ce-nalţă, ce inspiră!
Nu te-afii-n faţa morţii. cănd mârtea ar fi venit,
Ori care pote dice că nu .sa îndoit,)

Esci liber de gindire şi mortea-i depărtată:
Deci spune, în acestă privire minunată,

Nu vedi acea putere mai sus de muritor?
Nu veţi tu nefnitul sublim, combinător?
Am

inima

sdrobită

D'amărăciun!

şi tristă bea paharul

|

ce-n lume mi a dat, vestind .nectarul,
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Dar căt de mase, pare acum putera ta
Natură ne'nțel6să, cănd tot pociii a ertal

Dar unde :mergi, streine ? — „ori uude mă voiă duce,

Nu mă doresce nimeni, nici o-fiinţă dulce:
Nici mumă

nici socie, amici, saii cunoscuți

Afară de durerea cu care in'am născut.

Acolo Phenicia la călători apare (7)
Cu verdea sa tunică înaintind în mare,
Antică Phenicie tu care-al dominat
" Oceanul prin comerciul prin tine, nobilat,

Industria mărâţă, mulțimea ta de nave
Ce impuneai vointă la naţiile sclave.
Puterea ta trufașă
— şi cultul imoral
Cu templul teii cel mare al deului Baal,
Cult aşedat pe forţa phisică, peritore,
Îmi spuneţi, tâte-aceste ce se fâcură re ?
“Aceste vechi pământuri ai dispărut acum,

Ca cănd aceste tâte n'aii fost de cătun fum.

Când omul prada sorții, cu sârta Iul s'alie,
n contra lui, mal pâte a fi statorieie?
Şi voi imperii mindre, ne drepte cât şi forte,

N'aveţi să fiţi scutite d'aceiaşi crudă mârte!

Puterea chiar vă surpă şi lângă nalte stănci
D'odată se formâdă prăpăstit mari, adinci.
Și nu scim

creatorul

in marea

lui vedere,

Cum a lăsat la popoli, marire şi putere,
Şi glorie, şi genii, cănd el a hotărit

Să piară tot ce fuse măreț şi strălucit ?

Dar iată o cetate din

cele cinci, antice,

E Tripoli. nimica n'a mal remas aice!
5
În timpil vechi, în timpul resboelor chreştine.
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Era cănd deul dqilii se culcă în azur,
Când valurile mării sub rade şi lumine
Melodios murmur;
|
O navă cruciată spre Tripoli plutesce.
Pe podul ei, la pupă se vede-un cavaler.
Spre ţermul ce-l salută, vederea-l rătăcesce;
El e perdut în cer.
Rudel e al sei nume; din Francia el vine.

S& vagă comitesa ce-'n Tripoli domnea,

Pe care din elogiuri că-a audit de sine,
Adinc el o uibea.
O cugetare dulce şi tristă tot d'odată
Făcea a lui durere: să fie el iubit?
Cu cât el se apropiă de ţinta-i adorată,
E mal neodihnit.

Îa Iyră, cântă; văntul că-adie —"n sînul verei,
Spre Tripoli conduce ferbintele-i cântări;
Iar inima lui varsă prin armonia seril
Aceste suspinări :
prefumate, voi valuri dalbă spumă,
'b6re
„Voi

Spre țărmul ce deresc,
Sburaţi! şi spuneţi dorul ce safletu-mi consumă,
La ceia ce iubesc!
Cum frunda fără plâie, cum fl6rea fără s6re,
Se vestejasc, se duc,

Eu fără-a sa iubire, simţ inima-mi! că more,
Ca frunda "mă usuc.“
Dar vasul sei ajunge şi pindele jos lasă:
Şi Rudel lănced cade pe patul de dureri.
Vasalii lui îl pârtă pe braţe, în tr'o casă,
“La nisce cavalari.

Acolo lăncegesce sub dulcea sa iubire.
Frumsa Coimitesă aflind d'acest amor,
alui fidelitate, dadinca-i suferire, .

ŢI
De nobilul seii dor,
Se duce să console amantul care pere;

Pe braţul lul s'aruncă şi asfel în vorbit:
'Trăiesce | fii ferice, gonesce — ori ce durere,
Căci esc! al mei! iubit!,
Străngind'o blind pe sănu-i, el cerul mulțumesce

Că-a vieţuit st vadă al vicţii sale vis,
Şi Ea sărută fruntea acelui ce iubesce,
Și cerul fa deschis. Frumosă

Comitesă,

laşi luine, și mărire,

Je vălul de durere și intil-n monastire!
Acolo treci tu viaţă plăngînd p'acest iubit,
Atât de june, nobil, şi de nefericit. (8)

Nu spuncți aste lucruri la lumea ce trăiesce!
Ea ride. -- d'alte datini adi omul se domnesce:
E! înaintea vărstii acum a-mbătrinit,
Sub a retlecţiunii povară vestejit.
A desjunat amorul; dar a schimbat Ea 6ră
" Prejudecăți nebune ce popolii omoră ?
Şi inima lăsata sublimii rațiuni
Imperiul în t6te ?, , amar! ilusiunt!..
Dar nu! se nu respingem divina cugetare
Ce din tot ct-are omul e binele cel mare!
Tot piere, lucruri, Gmeni, ce'- iume-a esitat,

Tot, numa! Ea rămăne, viagă ne-m cetat.
Fa singuă

resistă la cruda

tyranie.

Iar aurul sai frica, născute din sclavie
Pot ca st plece fiuntea, dar nu pat subjuga
Acestă facultate, în noi d'a cugeta.
Libanul se desemnă! primesce salutare

O munte care — adâră poptrele barbare
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Ce locuesc în sinuți! îmi spune ce-ai făcut

Corâna ta de cedri? sub ce fer a cădut?
Tu porţi pe frunte 1arna, pe umeri primăveră +:

În sinuți tu-porți tâmna iar la picâre-ți vara

__Rep6să somnorâsă şi fără vijelil :*
Aşa îți cânt poeţii frumâsii Arabii.
Luminele din urmă

ce s6rele-a-puind

Revarsă , vin, resfață al tei crestet albind
Și nuorii albi dispută acestor piscuri brune
Favorul

resfățării,

al stelit

care

— apune.

Vederea se răpesce d'un fermec ce îmbată
Când sub un cer ferice apari tu deodată!
Pe valea ta înstă un smalt undos, de flori

Ce numa! resfățarea zephirilor uşori
Fecunda ! Ata frunte pe care muritorul
Nu pâte st-atingă şi unde dorme norul,
Umbresce aceste locuri, munţi” văi, un lung ţinut,

Şi vintul nu agită, acest eden plăcut.

Pe calea ce conduce d'aice la Damas,
Aprâpe .de Beschere,

turistii aii remas.

Acolo se. găsiră p'o înălțime mare,

Acolo nici. o plantă sub ochi! lor nu pare.
Acolo-i o capelă şi cățiva maroniți
Călugări, să. presintă la nobilii sosiți.
Mai jos s'afată cedril

a căror renumire

E veche şi rechiamă atâta suvenire.
Aici chrestinii servă pe fie care-an

O leturgie 'n sînul padurii din Liban.
Voi ați rămas, d cedri, spre-a lumi! admirare !
Aţi resistat la tote lovirile barbare,
Ce timpul, şi cu omul uniţi ne încetat,
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La tot, ce-a fost în lume, cu turie — ai purtat.

„Dar templul şi palatul lut Solomon, la care
Voi aţi purtat tributul, nici urmă numa! are!
«Şi popolul cel mare ales de Dumnedeii,
In ţtrile streine t&rosce jngul sei,
Tărasce-a lui cădere ce pare că vestesce
La popoli că prin viţii un popol se slăbesce.
Ori unde ochiul cade, privesce codri, stănci,
“Cu formele bizare , prăpăstii largi, adincl.

Conrad nu se delasă să vadă şi sadmire.
Aicia el se vede în tors cu fericire

În munţii ţării sale. Aici nu se credea
Aşa strein ca 'n lumea în care retăcea.
Aceste ripl stlbateci cu suveniri antice,
I se păreaii mal bune, mal blinde, mat amice
De cât societatea , locaş diniquităţi,

Ast sclav ce pârtă crucea atător nedreptăți !
Julia şi Claricia păreai în aste locuri

„ AȘA ca nisce rade ce-n graci6se jocuri
Se-n gină scănteinde in umbra desi! seri,
Ca vise fericite prin vise de dureri.

Deşertul dă femei! un fermec mult ma! mare,
Un fermec ct-are îl6rea când printre spini apare.
Al lor păr ce presintă desordin studiat,

Pe gitul lor în unde se jscă r&vărsat.
Dar una e mal albă, şi cel altă mal pală;

Părea că una este o lună matinală,
Cei altă luna serii! dot trandafiri rigină P'o ramură cu doă nuanțe însinînd,
Cu ce graţie umbra sprecenelor se-'mbină
Şi se desparte? apoi cu ce-armonia lină
Salie rumenâla cu albul cel divin

Și nici aceste rose, nu se inund de crin .
—

———_—_—
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Nici crinul alb, de rose. Pe ripele aburâse
Apar aceste chipuri suave şi frumâse,

Cu cenele lor aur, cu ochii lor d'azur.

Le-ai crede că veriră cu norul din prejur,
Sasculte ce vorbesce misterios pămintul
Cu cerul, cu lumina, cu plantele, cu vintul.
Pe bârele curate undeadă părul lor,
Ca radele de lună p'un val tremurător.
Aicea Maronitul cu Drusul, își dispută

Pe munți a lor domnie ce-n singe — a fost născută.

Dar omul este liber, dar omu-i cetătân,
Căci în resbel tot omul aicia este — ostân.

Dar unde e Hormonii acel mal mare munte
Ce sub o nea curată inaltă a lui frunte?
Ce magică putere ridică corpul lor
Pe

ripe,

precum

vintul

redică sus un nor ?

Dicea Conrad în sine privind aceste doă
Femei dulci şi plăpănde ca tremurinda roă.
Un suflu pâte viaţa so pârte 'atr'un abis!..
Creduiii o di ... dar ce qic? acesta fusă — un vis,

Nu mi este dat în viață să fiă iubit, în fine
Că-ar găsi Julia ca să iubâscă m mine?

O cobe ce s'ascunde,'când s6rele-a părut,
Un suflet, ce se închină pe cale-i abătut,

Bătrăn în tinereţe şi mort în plină viaţă.
O frunte ce s'arată umbrită d'a sa ccță,
O viața fară tintă şi fără-ilusiuni
Ce caută —-a sa hrană în vii amărăciuni,
Un sceptic care vede tot reit uici în lume;

Un om ce nare rate pe viaţă şi pe nume.
Sunt nisce

rari momente

Da o beţie săntă,

in care mă repesc

în care o iubesc,
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Cum

ași iubi zephrul ce trece și resfață

Cu pura-l frăgesime a nostră — arţlindă faţa.
Femeile suiră Hermonul ascuţit —
Ar fi suit chiar cerul, mijloc d'ar fi găsit!
Picire mici, măni albe, de petrele crăpate,
De spinii ce! selbateci avură săngerate.
Nici trudă, nică pericol, nu stai n'aintea lor,
Gingaşe căpri6re, săreaii pe stînci uşor,
Plutind pe precipise, abia țiind pămîntul
Cu lancea, cu piciorul bravind vertigiul, vintul
Conrad avu prilegiul pe brațul un minut

Să prindă pe Julia ce pasu-lși a perdut;
S& simţă corpul tinăr şi drăgăluș de fldre,
Pe sînul seii; să sârbă suflarea-I răpitore.
Ea rumeni ca rosa, şi fără a mulțuni,

In braţele Claricii se duse spre-a roși.
* Era o (i frumnosă, cer limpede, cu sâre
Plăcut, pe mare însă nu suflă nici o bâre;
Nu plană nici o câţă, nu trece nici un nor.
Atuncea toți vedură tabloul repitor,
Ce a putut natura s'arate vre-odată
Vedere ce repesce, in cânta sai îmbată !
Colo s'arată marea sub sâre scănteind
C'o mie de nuanţe, de aur şi d'argint.
Din sinu-l ese Cypru plutind pe marea lină,
Ca norul, p'ofizonte, în umbră şi lumină.
Spre răsărit apare

Beschka,

Cămpil Elyseene,

miragiul unui raiă!

frumosul

plaii,

Formănu o cale verde prin doă late şire
De munţi ce ne rechiamă o mare suvenire;
Muinele celebre din splendidul Balhek
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A s6relu! cetate, : vestind cum tâte trec.
Damasul, şi desertul, cu palide coldre

Loc unde totul tate, tot lâncedă şi mâre.
Spre miagă qi s'arată ai Galileii munţi
Neregulaţi, sălbateci, răpoși, înalți, mărunți; - :
Ioan d” Acre; lunca lata ce la Carmel conduce
Și pretutindeni piscuri pe care neoa luce.

Primesce salutare al lut Baal

oraș

Balbek antic ca lumea, ca s6rele trufaș!
Tu nu mal esci! un temlpu din cele mai măreţe
Ce nă-a lăsat trecutul do rară frumuseţe
E tot ce-aduce-anmninte că aici at esistat,
P'acest tărăm sălbatec, desert ne consolat.

Aici phisica forță fusese adorată
În s6re rege —al vieţii fiind înpersonată.

Ce-ai devenit Astarte feciră din Sicon?

O qee întreită? şi tu gentil Adon,

Precum şi voi Cabire divinităţi, antice?
Vol aţi lăsat aceste feerice portice.
Misteri6se danţuri, festine, şi orgii

Se celebrai aicea în nopţi de vijelil!
Dar n6ptea despletesee cosița ebenină

Nălţinduse tăcută pn doma cea divină

Și umbra cOmii sale acoperă trufaş
Mai jumătate globul; apare un oraș,
Ruine maist6se, antice, visătâre
Și luna le-arată la grupa călătâre.
Cat sufietul lui Conrad cătâ a fi mişcat
Când ochii se! ruina Palmyril a salutat? (9)
Ruine memorabil, ce timpul respectedă
În care — antiquitatea mărirea sa pistregă.
Aici aii fost palate şi thâatre magnifici.

Nici un oraş în lume, din timpit cei antici
Na strălucit atâta ca splendida Palmyră,

Prin rară frumuseţe ce lumea veche
— admiră.
Aicea Zenobia, degracii strălucind,
Prin Spirit, energie, popârele unind,
La curtea sa chemase poeții cu renume,
Și cei mai mari, mai ageri cugetători din lume
Armate ca formase-ce însuşi comenda
Cu braţul albastru nud, spada-m măna sa, -

O talie min 6ţă, Ofaţă răpitâre,
Ochi infocaţi şi o comă plutindă pe picâre.

Aurelian atacă frumosul el rigat.
Zenobia se luptă cu mândrul împărat,
În vinsă,.se retrage, se-'n chide în cetate;
E prinsă prin trădare: puterea ci sabate.
Frumâs'adoratâre a deulul Baal
A fost tărătă-'m Roma la carul triumphal.
„D'atunci. aceste templuri, şi thâatruri, şi palate
Sub furia Romană cădură ruinate.
Voi ce domniţi pe popoli cu dreptul cel divin,
Priviţi aceste templuri ce secolil ruin:

Priviţi mormenit-acesta în caro — o naţiune Sa cufundat cu viață. civilisațiune.
Nimic nu respectase tyranul gel strein,
Sub Spadă-i cade tronul și dreptul cel divin.
Nică cultul, nici puterea, nici civilisaţiune
Nu pâte să scutâscă de mârte, o naţiune.
Cum nu p6te se scape pe nici un muritor.
Etern

nimic

nu este, nici om

nici

chiar popor.

Un timp de tinereţe, putere şi mărire
Tot cresce, se desvoltă cu ori ce-m potrivire;
„Dar timpul bătrăneții, căderi! a verit,

e

Nimic nu folosesce; tot cade vestejit!
Al teii drept sânt la viață, Palmiră, ce devine?
El a perit sub spada unei puteri streine, ..:
:
Dreptul celui mai tare a fost, în ori ce ţări.
Speculatori de inimi, de slabe cugetări,
De conscinți plăpinde, lasăți se mâră”n pace
Acei ce chiar prin viață un pas spre mârte facel

Ori ce voiţi a gice e fără de putere
În
* Ce
De
Ce

faţă cu aceste vestige de durere.
ne vorbesc mai tare, mal bine şi mai drept,
cât ori ce doctrine, de căt ori ce-n țelept,
este-acâstă lume? A fi, e dar un bine?

“ȘI cine profitâdă cănd tot trece-"n ruine?
Şi Sclavul și tyranul-cel mare şi cel mic:
Ce d'opotrivă'n urmă nu aă lăsat nimic?
Asti popoli fără număr vai! sufer, rele, chine,
Și atătea sacrifice spre a forma ruine?
Religiuni, doctrine, virtuţi speranțe, sunt
Ca la finit să facă din lume un mormiînt?
Îniquităţi, durere, trădare, întrigi crime,
Şi suferinti , să facă morminte

şi ruine?

Ursita este tristă; dar eii nu o blasphem,
Ah! cine spune noi ce relele-vedih,
Ci fără — acâstă'sârtă plăpindă şi amară
A rtului lovire marfi şi mai barbară.
A răului domnie nu sar perpetua,
Îniquitatea, crima maimult p'ar prospera?
Om, fiii al vanităţii, vin, bine cuvintedă
A omului ursită fragilă, respectâdă

Al morţii drept pe viață! toţi beai acest pahar
Şi sclavul ce se plecă, şi despotul barbar,
Îl este-un mare bine, el este-acea dreptate
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Divini ce lovesce, şi slaba laşitate,
Şi cruda tyranie FI este-un dar ceresc.
Şi numai în ainte-i cel tari aici pălesc,
Vin! bine cuvintedă aceia ce blasphemă
Cel care nu-nțelege a omului dilemă!

Vegi aste triste urme că aici îţi arăt eu?

Prin ele te resbună, pe tine Dumnedeii,
Petine ce în viaţă, nn ai găsit dreptate,
Ce-ai suferit umana, și cruda reutate, ]
Căci at fost slab în lume. vin, vino aprivi
Şi-a ride de puterea acestui domn d'o qi!

Vin, sclave, şi insultă topitele ţtrine|
E dreptul teii acesta ; e tot ce îţi rămâne
Ca se-ţi resbuni de reul ce suferi de la rej;
Insultă morți-sărace, p'asupritoril tei!
Iosultă, ridi şi cerul chiar îţi va da ertare
Şi qi acesta este dreptul celui mai tare!,
Ce s'a ficut

Palmyra și bravul seii

popor?

Acel stat plin de viaţă, și plin de viitor?
EI a perit și-'n lume nu se mal memoresce;
Dar cel puțin, acela că — aice mal privesce
Mormintul de ruine, salută respectos
Poporul Palmirenii, popor mărinimos,
Mort pentru ne-atărnare, cu armele în mănă!

Fi! bine cuvintată, 6 nobilă țărănă !
Cât merită disprețul acel popor mișel
Ce-ar prefera o viață sub

lanţul de oțel,

O viaţă Vumilinţă, cu fruntea în ţărănă,
La

glori6sa msrte

cu armele

Un popol ca acela, nu-l demr

în mănăl

ca să trăiască |

Prin viaţa lui insultă mindria omenâscă !
Şi când în umilinţa, de care e coprins,
Cea mal din urmă raqă, de viață, i s'a stins,

E! pere şi-a lut mârte regres ru întilnesce, '
Ca tot ce nare viață și numaf trebuiesce.
Veniţi, voi scluvi aic€ ca se vedeţi cum

mor

Popârele vitede ce simt măndria lor;
Ce nu vor să trăiască cu preţul umilinţii
Cu preţul degradării, cu preţul suferinţii !
Aşa Conrad gindesce privind acest mormint
Ce-m suflă admirare, respect adiuc şi sănt.
Conrad salută încă Deirutul ce domină
O mare fericită, născănd dintro grădină,
De portocală, de citri,cu garduri de cactus;
- Sidonul ce apare pe mare mai în sus.
Sidon antic ca lumea, cetate renumită
Cu templuri maiestâse odata — *mpodobită.
Regină prin putere cum şi prin frumuseţi,

A celor mai celebre mat splendide cetăţi: “
Tu nu ma! esci acuma de cât un miser sat!
Cununa de mărire în vînt s'a scuturat!
“Si

tu, 56 Tyr,

tu soră mal

mare

și mai bravă,

Ce înflorea-i la viață sub clima ta suavă,
Prin arte, prin sciințe, comerciii strălucitor,
Tu că-aduceal avere anticului popor

Din lumi ne cunoscute, pe flottata tytană,
Din stănca ta pe mare dicta-i ca o tyrană
Voința ta la popoli chiar pănă în ocean,

Aici avea un templu Ercul Phenician.
Tu avuseși curagiul, heroului cel mare
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Ca se resisti tu numai! atât erai de tare!
Adi doliul plutesce pe stănca ta, 5 Tyr!

„Din vechia ta splendâre n'al nici un suvenir,

i Ce dulce este clima în aste părţi de lume!

| Cum aerul imbată cu dulcile-i prefume

| De arbori din climi caide, de rose şi de crini
| Ce-nâcă ca o roă plăcutele erădiu |

isi aer, și pămintul, şi cer şi marea lată
Conspiră înpreună, simţirile îmbată ,
Şi sufletul pergdindu-și elanu-ntinerit,
Pe leganu-i de rose devine sybarit.
Acestil climat Suave, şi dulce-mbătătore,

Phenicia, antică credinţa-i e datâre:

Conrad, acesti! clime cerca înrîurirea,
In riurire dulce, ca viaţa, fericirea.

Simţea că al seii suflet, ucis sub al seti dor,
Iși scuturasc jugul, visa, plăceri, amor.

Julia i se pare acum și mal frumâsă,
De şi prâ ideală și pr6 misteri6să.
Gindirea lui se duce la dinsa ne'ncetat;
Pe buda ei rosată dăresce — un sărutat,
In ochii ei o raqă, o flacără — argetâre,
Ce-i arde-a lui privire şi-l place se-o devore,
Şi visele 'nflorite forniind buquet divin
Se scald cu voluptate pe sînul cet de crin,
S&nină e ca faţa ce lacul pur presintă
Când ragele de s6re aură saii argintă;
Dar daca ea împarte ardârealui

curată,

De ce devine — acuma cu el mai reservată?
Mai rece, mat polită? Claricia .ce simți,
Acestă nepăsare ; începe-a, se-ngriji.

Acolo e Carmelul şi scorbora vestită
Câ-a locuit Elie. „păşunea ce-n velită
Cu dolii, şi Carmelul arată virfii — uscatÎ*

Disese Isaia de griji înpovărat.
Amara propheţie , sa împlinit, 8 munte,
Porţi

doliul pe p6le şi seceta pe frunte !

Dar colo e 'Taborul de alți munți despărţit,
În conjurat de arbori, locaş îmbalsămit!
Aici Barac adună vitedile armate
Si contra lui Sisera se duce și combate.
Aici învinge Cleber pe Turci şi pe Engledi,

Armată imposantă, co mină de vitedi.
Aici, dupe tradiţii, a fost transfigurarea;
Acum

în aste:locuri domină întristarea |

Salut, o Galilee cu Solul roditor!
Fu mare, fuse liber şi brav al că popor.
Conrad pe-a lut cale salută Nazaretul.

Dar ochii lui se-'n cântă vedina Genesaretul (10)
Lac de azur ce-n cadră divine. frumuseți!

Aice

tot everde şi plin de tinerel!

Nu este sit mai splendid, vedere mal frumâsă.

O climă de tropice, prin bârea răcorâsă

-:30 temperă, şi face din ast loc părăsit,

Un oasis de viaţi, edcn îmbălsămit,

Ce-nfrăgegesce dulce, rejună şi răsfață,
O tristă remăşiţă de glorie şi viață.
E ora cănd în spaţii se lasă somnul lin
Şi visele pe carui plutesc şi se înclin,

Şi se îngăână dulce cu stelele — aurite.

Imagini ale vieţii în spaţii respănaite;
“Surisuri de .plăcere pe buda negri seri. .
„Ce-anunță

Qi senină,

şi fără de dureri, .
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Vai | daca viața n6stă mai pâte vre odată
SE atbă o di frumâsă, o qi ne înorată!
P& maluri, călătorii așală cortul lor.
E! contemplai tabloul strein, desfătător.
Plămănii beaii un aer ce lacul recoresce,

Ce stra vivifie, ce fl6rea-'mbalsămesce,
Privigătorea dulce suspină în grădinr;
Cicalele îngînă suavii sei suspini. .
O barcă ce-n tărdie cu pescuitu-?n nâpte,
Ică colo, cu lopata deşteptă blinde şâpte,
O murmură suavă ce nu să definea
Pe mal, pe lac, în aer, se pare că via:

Ai fi cregut că cerul vorbesce cu pământul
Prin vălul negru
— al nopții ce l&gănă lin vintul

In

limbi ne înţelese de slabii muritori,

Acesti copil ai morții, în lume ciilători.
Ni vântul cel de n6pte, şi nici umiditatea
Nici roa, ?n aste locuri, n'alteră sănătatea,
Nici un venin nu strică suflarea ce respir
Oleandrul, chyparisul, suavul trandafir,
Tot tremură sub Velul de viață, de plăcere,

Tot, umbră radă, flore, pămînt, cer, în tăcere,
Tot pare că admiră întrun mistic limbagii

Pe creatorul vieţii p'acest ferico plagiii.
Dar unde-i Tiberiada celebră înainte,

Cetate minunată? o lac, ți aduci aminte Cum ea perdu ființa în tr'un moment de chin?

În sînul ci cel dulce, fierosul Saladin
Dă ordin să arunce p'ai ci locuitori,

Bărbaţi, femei, feci6re cu anil lor de flori,
Aici afost odată cetăţi strălucitâre,
Aici fu Betsaida cu blondele feci6re,

Frum6sa 'Tarihea, cum şi Caphernaum,

”
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Din care nici o urmă n'a mai romas -acunm.
Kinereth fu clădită chiar unde 'n lac s'abate

Iordanul riul mare ce syria străbate.

Julia, ce vis âuee resfață al teii sin
Şi plecă a ta frunte ca visătorul crin

În faţa astor scene poetici, răpitâre?
O dulce frumuseţe, de ce pari visătâre:

Un simţinint puteric, sublim de infinit

fRepesce al tei suflet, o suflet fericit?
De lutul sei cel propriii, acum

îl deslipesce,

Îl varsă-n armonia de unde el lipsesce,
„ADe

unde el purcede,

de unde a

venit

Să în o noă formă sub lutul poleit?
Oh ! sufletu-ţi, Julia, se duce, se-m pletesce
Cu aste rade d'aur ce lacul respăndesce,
Cu asti prefumi din aer, cu asti suspini ce sbor.
Jar p'al teii lut ce-ad6rme, tăcut, şi visător,
Pe fruntea ta senină, pe genele-ți stufâse
Pe câma de lumină cad rade voluptose,
Trec bre prefumate, resfață sînul teii:

E viața, armonia, e înșuși Dumnegeiă.
Amorul visitedă acum ântăia 6ră
Ast suflet blind şi dulce ? contactu-i îl Om6r8?
Suavai frăgesime, delicios carmin,

Era ca, picătura de plâie pe un crin
Cănd serele trimite p'a-n6stră scurtă viață,
O blondă auroră, o lină dimineaţă;
Dar diminâţa vine cu degete dargint
S& stringă vălul nopții pe lume filfiind

Și câma-i de betâlă cu rose semănată
Prin umbra ce albesce apare legănată
Pe aripa de rose ie Orele întind
Eșind din sinul nopţii sub cerul de ărgint.
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Deja se desineaqă siilbatice coline
Și par că nalță capul spre rade și lumine;
Pe lac se nalţă ocâță supțire către cer
Ce-o bea cu voluptate lumina din ether.
Tordanc, rii celebru, ce Hermonul depune
Din neoa ce formâdă cternele-i cununc,
Tu cagi în aste unde, te perdi ca să repari:
De ceialtă parte în margine maj mari.
Și fragesiud o vale de suvenire plină,
Dind viaţa-și rodire, pe panta ta cea lină,
Alegi cu întristare mormintul pe pămînt,
În marea Asphaltită, adevărat mormint |
Pe malurile tele, Iordane, din vechime,

Veduşi născănd atătea calamităţi și crime;
Ori unde omul pare şi reul a părut;
Dar, tn, avuşi ludec, un dureros trecut!

Virtuți mari şi mari viţuri, plăceri mar), și mari trude,
Tu datorerli, o ţâră, aceste doruri crude,

"Acestă stare tristă, în care ai cădut
Aceste suferințe ce-atăt te-aii abătut,
Acelor certe triste pe tronuri şi cunune
Ascunse sub cuvinte vai! de religiune!

Acciași istorie ori unde şi ori cănd:
A căștiga puterea, ne încetat luptănd,

Și speculănd mulțimea cu vorbele umflate
D'ondre, de virtute, de naţionalitate,
Sai de reliziune! o popoli: credâtori

Ce daţi avâstră viaţă s'aveţi apăsători |
Nu sciți voi pănă astădi nu scii tu, sclav, om van,
Că un tyran nu cade de cât prin alt tyran!
Nu scii tu pănă astăqi că nu pâte să fie

Tyrani când nu sunt popoli ce merită robie?
Nici stâncă cănd nu este prăpastie sub ea?
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Minciuna din credință puterea sa își ca...
Conrad salută Cana, în care, cum sc spune

Isus făcu la nuntă antăia sa minune;
En-dor-ce visitase Saul spre-a consulta

Vestita pythonisă în desperarea sa;
Naim în care Domnul rcînviă pun june;
Aphek vestit prin lupta ce pe Saul repune.

EI întra 'n Samaria ai căril munți resuiţi
Daii ospitalite la mulți nefericiţi
Ce ura tyranii streină şi barbară
D'ataţea secoii încă gonesce-n astă, ţcră.
Samaria antică clădită de Omri.
Sichen, Bethel, celebre, ce-ai încetat a fi.
La Iezrahel s'opresce. aici a fost cetate

In care Ahab clădise măreţele-i palate.
Trufaşă Iesabelă ! ce re a! dovenit?
Tu muma

Atalii, Baal te-a părăsit?

Ce ai făcut tu Gre cu-această mare turmă

De preoţi ai naturii? periră fără urmă!

Si ce s'a facut templul cu silve împudict
Imfamă lesabeli? tot a perit aici! (11)
P'o Stănca parăsită de flori şi de verdţă
Apare Ierusalimul la călători, prin câţă.
Primesce

salutare, o fericit pămînt

Că-aii nobilat durerea şi al lui Isus mormint!
Mult sănge multe lacrimi, superb-lcrusalime
Ati curs ca să te aibă poporele chrestine'!
Si încă esct în măna acelor ce urese
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Si vor uri mult încă tot cultul cbrestinesc.
Puterile chrestinc , încep resbelul mare

Ca se ţi întârcă ţio întrega nc-atărnare;

Şi când se face pace, 6 glorios mormint,
De tine în tractate, nimic, nică un cuvint!
Mult timp în interese politice
cu tiuc
Ierusalime!
superb
tyranii,
specula,
Vor
Trei munţi, uniţi, te pârtă măreț pe fruntea lor.
Dar unde e puterea şi vechiul tei: popor?
Ce ai făcut tu regii, şi templul glorios?
Profeţii tei, armata, poporul credincios ?
Nici pâtră peste piatră nu are să mai fie.“
S'a împlinit acestă amară profeție.

Perii, Ierusalime. Imperiul Roman
Sdrobesce sub piciorui poporul teii sărman
Si din acestă pradă, murind în aspre chine
Strivită sub aceste movile de ruinc,

Se nasce o doctrină ce sboru-i şi a luat
„Si surpă păgănismul şi popolu-inpărat.
Dar omul chiar aice nu a putut scăpa

Al fabulii prestigiii d'a nu amesteca.
Copil în viaţa încă, a lui religiune

ÎL trebuie fantasme, îi trebuie minune.
Nu. scie să păstrede hotarul în semnat

De legile naturii, hotar ne strămutat.
A cărui ne schimbare şi santă armonie,

E cel mat mare merit ce a putut st fie.
Christianism , credință curată şi sublimă ;
Din tine însuți omul făcuta, o victimă!
Uneltă să păstrede tot ce-a lepădat:

Minciuna şi sclavia ce tu at blasphemat!
EI plănsc p'acesti preoţi ce-n cultul celmai mare

Mat sănt, mai pur, amestec mijlâcele barbare.
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Dar Când edu

mormintul, un simțimint pios

Încinse acest suflet trufaș, şi îndoios,

E! înclină genunchi! plin de recunosciuţă La cel cea vrut să scță pe om din ignorință
Era cănd sphera lumii turnănd ne încetat
În via resuflare a deului arcat,
Presintă despre sâre acea figură lată
In care Palestina în flacări se arată,
Aunci Conrad se urcă pe muntele numit :

A desfățarii

unde de frumuseți răpit,

Privesce în departe desfătitorea vale
Lui Ieriho, prin care Iordanul face cale.
Judea pin la mare; Ebul și Garizim,
Hebron,

şi Bethlehemul,

In vale

e grădina

aspet

măreț,

divin |!

Olizilor numită.

In care se arată mulțimii umilită
Copacii ce datâdă din timpul lui Pilat.
Conrad salută valea numită Josophat.

O vale de
Al învierii
Si sufletele
Terăna lor
Nu!

morminte
înger va
tâte vor
perdută,

măreţe
trombița
înbraca.
şi morţii

și antice.
aice,
îndată delăsată

fiă plăpind al morţii! tu nu vei relua

La sunetul trompetil ţerina tristăla ta!
Junie, frumuseţe saii stins cu carnea mortă,
Luind diverse forme, urmănd amara sârtă
A lutului, nu! Corpul unu va mai: întilni,

Aceia ce dia suflet, aceia ce trăi;
Nu! spiritul.
Cand corpul
S'a degradat
Sa ultragiat

nu pote mai mult a se depune.
ce' s'abate sub putrefacțiune
prin hâră, torturi, și suferiri!
de viţiă, de crime, înjosiri!
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Acolo e Siloe, ma! dincolo apare:
Haket Dama sai cămpul de singe. O ntristare
Adincă se revarsă p'acest pămînt uscat.
Aici a fost tărimul de Iuda cumpărat
Cu suma ce primise: se facă înfamia,
Mai din colo e grotta în care.Ieremia (12)

Compuse a le sale dulci lamentaţiuni
Prophetisînd căderea acestii națiuni.
O fiii a lui Hâlcias tu ce ca Simonide
Făcea-i st plângă lumea când cârdele umide,
Vibraii pe a ta lyră, vestind în viitor!
Robia ce asteptă pe regi şi pe popor;
Tu n'ai aflat, prophete, la dinsul Sympathie.
Putea

el s& audă

de morte

și robie,

El care pe sclavie şi morte le simţea

Cii-a lor înriurire umbrindu-i viața sea?
Murindului îi place ai spune că o să mâră?
Poporul teii, prophete în vițiul ce omâră
“În imbata ferice al vieţii negru dor

Şi nu vedu în tine de cât un trădător.
Amara ţi propheţie amar s'a împlinit.
Căduta

în ruine, cetatea lui David. .

Gu templu şi cu tronul, şi-n lanţuri de robie :
Cădu poporii — acâsta ne demn

ca să mat fie.

:

Înfață cun tristarea ce-aice se resfrănge,
EI simte o povară şi trebuință —a

plănge, .

Atăt acest spectacol păru sfăşiitor.
] se păru că lumea în chinuri şi în dor
Venea să mră-aicea şi s'audea pe sșâpte,

Resufletul din urmă, cea ma! din urmă nâpte,
Câţiva copaci ici colo prin stănci cădute jos,

Posomoriţi cavalea, se-?n elină dureros

E
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Şi par că protesteagă, sub influința sorţi! :

Cu slaba voce-a vieţii, mereii în contra morţii
Aşa cum întrun popol de viţiă degradat,
Sdrobit de suferinţă, murind în genuchiat,

Sarată încă inimi ce mortea nu inghâaţă
Bătănd de libertate şi aspirănd la viaţă.

Acolo e mormântul poctului sublim

Şi mire al corni de la Ierusalim.
Acăruia pi6să şi tristă armonie
S'aude ca un gemet ce lasă-o vijelie; *
Acolo cănd durerea cădu pe Israil
Alu Nabal soţie, cu nume
— Abigail,
Luci în frumuseţe, de graţii, de junic,
Cum luce curcubeul pe nori de vijelie.

Ierusalimul geme-sub terorismii — amar (13)
Şi săngele se varsă pe strade. când apar
La porțile cetăţii Romanii, o beţie.
De sănge şi de mârte! sălbatică-energic !
Ei luptă ca să mâră, şi mortea o privesc

Ca cel mai. mare

bine şi ca un dar ceresc.

C) fâmete amară durerea le măresce.
Vai; muma îşi devOră pe pruncul ce hrănesce!... (14)
Indar 'Tyt va să scape de flacări templul mare
Soldaţii nu'l ascultă în cruda lor turbare.
Nici un cvreă din luptă-de morte nu fugea;
C'o voluptate crudă, el mârtea o primea.

Iar templul se dărama ! sub flacără turbată
Copii, fermei, bătrănii, Ce-aici scăpare cată, Şi preoții şi templu! în fiacări se consum,
Şi săngele la ceruri se "'nalţă nori de fum.
Cu trăsnetul de flacări, cu vuctul ce varsă
Cetatea ce s'abate cu mii de case, arsă,.

9i
S'amestecă un gemet adinc înfioros
Al celui care mâre, şi strigătul voios AL celui ce învinge; Iar munţi fac se resuno

"Acest concert de mârto şi de destrucţiune.
Romanii admirară curagiul desperat
Şi-acel amor de ţâră, sublim, și esaltat,
Conrad înturnă paşii atunci spre miadă di.

Visită Bithania. Isus aici veni,
Surorilor feciâre, sf câră — adăpostire.
Maria îl inspiră aneclică iubire.
Cind toţi îl părăsită, cănd toţi îl prigonesc,
Surorile pidse pe dinsul îl primesc,

ÎL fac ca se suridă, și orele-i morose
Maria le-înpletesce cu grații şi cu rose.
Când el cra pe cruce, cu părul despletit
Ea varsă-un rîii de lacrămi, pe corpul părăsit,

„Acolo unde-odată a fost născut Maria,
Acum domnesc tăcerea şi cu sălbătăcia,
Când împăratul dilii în spaţiă se arată
Ca însolă de aur p'o mare uzurată,
Conrad se îndreptedă spre lacul asphaltit ,

Dar pentru ce ca tâmna e chipul sei umbrit?
Om, slabă jucărie a căruia voință

Ca vintul se risipă şi perde-a sa fiinţă,
Gri căt de rece fie, şi ori căt de sdrobit
Ast suflet ce s'abate în cale obosit,
Nu pâte să rămăie strein ca tot ce more,

La cele mal ardinde imagini de amâre.
Conrad iubea, şi lipsa obiectului dorit
Acuma il convinge; dar fiva el iubit?
Nu! işi dicea in sine Conrad cu întristare,
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Tot ce-am iubit răspunste - cu crudă nepăsare.
O patrie, iubitam ! din tinereţea mea
Am cugetat prin trînsa și am simțit prin ea.
Oh! câte nopți trecut'am în griji și în veghere
Cătînd at da un nume, mărire și putere!
Ei care nici putere nici nume uu avim,
“Cătind af sterge plânsul, vai! eii care plăns6m;

Aceluia ce rabdă esilul și robia
Va împărți disprețul şi hula, calomnia. Mormântul chiar de-ură, nu îi va fi cruțat:
Şi tu, o dulce suflet, vis-ce at -resfâțat
Cu mâna ta de rose în sufletu-mi iubirea,
Murind, tu mâne încă, vei perde suvenirea!
O patrie, o popol născut ca să fil brav,
Crescut de mâni vândute ca se te facă sclav

De dreptul teii la viaţă tu nu ai consciința?
Credi că trăesciîn lume. prin graţia, voinţa,
Acelor ce te-apasă,; că-ţi daii Crept să trăiesci

Cu trista datorie tu lor să te robesci? :
Durerea corporală, când corpul teii slăbesce,

Când carnea lut se crapă sub biciul ce-o lovesce,
Când fruntea se înclină sub jugul cel de fer,
Când fâmea te încinge, când rănile sânger,
Durerea corporală te mai desteptă încă,
Din trista nepăsare, din letargic-adiucă ;
Dar astă desteptare, e numai ca st plinsi
Sub jugul ce te-apasă şi tremuri ca să frăngi!

Vai! Viaţa:sa în lume se trece-m suferire!
EI suferă st lase aceiași moştenire
Cea lăsat părinţii, la fii care vin,
S& fie obicetul de pradă şi de chin!
Naţionalitatea, puterea, şi mărirea,
Le-a inecat, în sînul, robia, suferirea!

Va căuta, prin arme s& facă-un mare stat,
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Şi pentru ce poporul de clase n genunchiat
Se verse al lui sânge, cănd el cunâsce bine

Că numai umilință și jugu-i pentru sine ?
Sdrobit de suferință de fâră degradat,
Nu scie să păstrede tot ce a căstipat;
Când este în robie va să se liberede,
Vând are libertatea, nu scie “o păstrede.

-

Dar este o trădare, o crimă a părăsi
O patrie, un popol ce nu voiesce-a fi?:
Un popol ce se lasă să mâră ?n suferire?
Un popol ce preferă la vocea de iubire

Acelor ce îl chiamă la viaţă pe pămint,
A iyranii voce ce-l chiamă la mormint?
E 6re o trădare de ași alege-o țcră
'
Nu-mi pasă care, numal să nu fie barbară.
St nu fie robită, să nu vr6 a muri,

-

Când simţ în mine viaţă şi dorul d'a trăt?.
"Când numa! nisce vane prejudecăţi ne ţine
D'aceste abătute și vestede tulpine? Vai! este o trădare, o crimă-a nu voi
Cu rudele ce mâre bătrăne, a nu muri, -

Când nui simțim de viaţă atâta trebuinţă, .
Când noi avem junia, când noi avem credință?

Cu tâte-acestea gindul și inima bătănd,
Se-n turnă către locul ce ne-a vădut născănd,
C& ne-a hrănit cu dorul şi cu nesocotința,:

Că ne-a sdrobit

juneţea, speranţa, şi credința,

Se-'nturnă cu amâre, uitind ce-a suferit!
Noi am făcut din tine. un ideal iubit,
Ceva ce Wocamdată n'ar fi putut s€ fie,

Symbol de frumuseţe, d'amor, de poesie, -
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De viaţă, libertate, puind

în sînul teii,

Ori ce perfecțiune, ca întrun Dumnedei.
Ast fermec,
de illusii a dispărut, o ţ6ră.
Dar simpatia nâstră nu pâto să dispară.

Cu cât mai mult în mine, o ţ6ra, vei lovi,
„Cu-atâta te voul plânge, cu-atât te voul iubi.

Oâci oul ce lovitură va fi dovadă tic

De sârta grea ce-"n lume streinu-ți face ţie!
Conrad patrunse sînul deşertului
Atinse țărmul mării, de beduini
Aici Iordanul cade și nu se mai
De doă şiruri nalte de munţi ce

uscat
urmat,
arată.
încadrată:

Acestă mare tristă în care tot e mort.

-

Mormintul cel din urmă, al vieţii nâstre port

Închide încă-n sănu-i vermiue trăitâre,
Dar în acestă apă, tot putredesce, mâreil

Pe țărmurile sale îndată ce murgesc,
Verdeţuri, aruncate de vinturi, vestejesc,

Nici paseri câlătâre pe faţa sa nu sboră.

Un văl de întristare asupra sa cobâră
Şi cerul totd'auna ardind şi fară nor
Revarsă peste dinsa un foc asupritor.

Pe țărmurile sale nimica nu viagă
AX crede că natura aicia încetâgă;
Chacalul chiar de grâza acestul loc coprins,

Evită-aceste țermuri în care tot e stins.
Tu om al cărui suflet pe tot momentul perde .
Tot ce-a avut el tinăr, tot că-a avut el verde,

Credinţă şi speranţă, frum6se — ilusiuni,
Qor6ne strelucite de roă, dulci minciuni
Ca muritorul însuşi ! nu. veţi în astă mare
Ce tot respinge, însuşi a ta asemănare?
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Pe rîpele crăpate prin care cură lin

Un fir de apă dulce cun dureros suspin,
Apare mănastirea ce săntul Sava-l dice.
Vederea este rară, stlbatecă d'aice.
Aicen săntul Sava, lăsând pamintul sei .
In pescera din rîpă trăi mulţi an! cun leii.
Frei sute bărci formâdă-o. tristă pyramidă,

Rochiamă-acâstă luptă barbară şi stupidă.
De om la om, de popol la popol de demult,
Avind drept ţintă prada, drept mijloc al lor cult,
P'aici ai fost Sodoma, Gomora în vechime,
Cetăți ce ne rechiamă iniquități şi crime, .
P'aic! a fost Masada. Gând Flaviă ataca,

Cetatea,
Vedind
Jura pe
Sublimă

Elcazar ce-aicea comanda,
că numa! este mijloc de apărare,
toţi se mâră, o nobilă turbare!
nebunie! EI chiamă pe femel,

„Copii,

le-'mbrăţişară, şi-ndată singuri ci “

:

Cu măna lor imolă aceste dragi fiinţe “
Şi însuşi se omoră, învinşi de tari credinţe.
O vorbă, cea din urmă, măreţe — Ierusalime,
Noi n'avem ca străbunii credințele sublime
Ce îi făceaii st mâră spre a te libera; Cu tâte acestea nimeni nu vede stănca ta,

Făr-a simți în sînu-l acea impresiune
Streină ce cuvîntul nu pâte bine spune.

Ce-nalţă al nostru suflet! cun simtiment pios
S'unesce suvenirul plăcut saii dureros

.

Atător fapţi istorici,. atător suferinţe,
Virtuţi, măriri, şi viţii, și crimI și umilințe,
Ce nici un popol încă în lume n'a="ncercat,

96
Fatală carte-a vieţii ce spune ne-'ncetat
Cât suferita lumea prin cruda influință
Ce esersa asupra-i doctrine și credinţă.
Tu esci ma! glori6să în ruinarea ta,

|

De cât atunci când viaţa, puterea te-n cănta!
Căderea ta dă ţie un interes puteric,
Tot este aici morminte, tăcere, întuneric,
Dar viaţa ta trecută îţi dă tot ce-ai perdut,
Şi ca un s6re arde p'acest mormânt tăcut!

Aşa Conrad gindesce, ștdind pe o teraţă;
Dar luna se ridică și focul e! resfață
Acesta stăncă n€eră-a lui Melhisedec!
Torinte dulci de vise de glorie înec
Aceste locuri triste, în mare depărtare,

Ea

Şi radelor dispută ceresca resfăţare,
Acolo Berenice frum6sa ca un gind
De fericire, merge la Florus, suspinănd,
Cu palidele câme pe umeri revărsată
Picidrele desculțe , în semn d'umilitate ,

Cu ochii plini de lacrimi, şi rogă a cruța
Evreii ce armata Romană junghia.

In rara frumusețe Ea ca o radă luce.
Şi grațiile sale părea uncarea dulce
A flacării! tyranil rămăseră streini

La rara frumusețe acesti! dului regini.
Acela ce reduse cetatea în ruine,

Ce-'n vinse națiunea, a fost învins de tine,
Perfidă Berenice : Tyt n'a putut scapa

De fermecul ce află în frumusețea ta,
Urmaşi învingatorii la Roma,

o regină

—

Veduşi compatrioţii sub sabia streină,
Sub gurile fiămănde de hyene şi de_lei
Ucisi în amphithatru,

şi riseră ochit tei!
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Dar Iuvenal

te-n

feră

cu semnul

imfamii

Pe frunte ! te denunță hidosă histori),

Dar pentru ce noi Gre vom repeta aici
Aceste triste lucruri din timpi! ter antici ?

AQI ai mai multe lucruri ce merit a se spune,

Iubesc, Ierusalime, a ta desolațiune,
Acest mormînt ce tace sub doliul sei greii,
Imagine fidelă a sufletului mei|.
Frumosă esci, cetate, în marea-ta-"ntristare!
CO: respăndesce-un fermee Vadincă meditare.

y Un aer ce imbată, un aer prefumat

!Inundă empireul de stele semănat
: Şi pare că la ceruri se duce şi supune

Suspinele ce omul p'altarul sănt depune.

Nu trece pe aice, o călitor ștrein,
Făr a pleca genuchii Pacest mormint divin,
D'aici născi lumina, d'aici se-mtinse-n lume,
D'aici egalitatea, ce remasese — un nume ,
Rupăndu-şi Giulgiă morţii, luară sborul lor
Pe lumea rătăcită de suferinți, de dor.
D'aici plecă lovirea imperiului mare
Ce subjugase lumea cu dreptul celui tare,

Un genii, o femeie, o inimă de foc
A dat prestigii, mărire, pute
— re
acestui loc

Facând se se adâre de faţă, în lumină

Religiunea noă, morala cea divină, (15)

Apare o femeie , de unde? e mister.
Dar rara-i frumuseţe vestea că ea în
cer
bd i

Avuse originea ; devine- mperatrice
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Şi mumă,

glori6să , augusta și ferice.

|

tin
Chrestină, convertegă în cultul seii chres

tantin.
In sânta sa doctrină pe fiă-seii Cons
i stinge ,
Romi
Ea schimbă faţa lumii , puterea
Și spiritualismul materia învinge,
obroc,
Voi ce puneţi în viaţă lumina sub
loc!
Copii ai tyranir, fugiţi din acest
ca spune |
N'aveţi ce face — aicea, maveţi nimi

Nimic? o rătăcire,o desillusiune|

opus
Vol aţi făcut din culte mijloc cu totii —
/
Isus
lui
i!
moral
Doctrinelor sublime,
eclesia
A fost un timp de morte, atunci când
ia
sclav
şi
Nu numai legiuise, şi jugul
de sclavi!
Dar cumpără și vinde, posedă mii
mărşavi.
,
Trecutaii în uitare acei timp! tristi
?
Dar devenita ore la sănta-i misiune
pune ?
Sciut'a Ea cu timpul pe cale a se
E mare misiunea-i aice pe pămint.
ei cel sănt,
Ea ar putea mult face prin rolul

i
Dar lumea este încă ca-n (ilele barbare

tare!
Lashta mostenire de drept la cel moi
,
'Păria căstigată prin speculaţiuni
e, prin minciuni
Prin crime, prin trădare, prin basm

Şi vocea eclesil, timidă sai vîndută,
Tyranilor, regimul tyranilor ajută |

ta
Pot nu-i perdut în lume: un timp s& vara
,
mpha
triu
va
ț
măre
lă
Cână a lui christ mora
,
divin
cel
ul
drept
de
Când sub numirea vană
n
Nu se va mal ascunde acel fatal veni

Ce a ucis progresul, fâcănd din religiune

Uneltă de robie şi de reacțiune,
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Societatea

n6stră cobâră din

Sion,

Se duce către iapha prin valea lui Saron,
Nimica nu repesce, vederea obosită

De stănci şi de morininte ca valea renumită,
Ce-apare şi se-ntinde sub ochil osteniți.
Sub Ierburi prefumate sub arbori în foriţi,
Pe lunca ridătâre, prin plante, prin vălcele
Al6rgă şi se jâcă plăpindele, gazele.

În sînul ei e Lyda, cu — antice suveniri.
E Ramla, unde-i turnul a patrudeci martyri.

Sat trist şi miserabil, perdut între verdâță,
Grădini încântătore ce-i daii suflare, viață.
Dar iată pare Iafa cu verdile-i grădini (16)
E portul ce primesce pioșii pelerini.

Ea suferi-n'ainte lovirile streine
Că-aii cădut pe sînul anticii Palestine.
Natura însă pare fromâsă-n acest loc|
Era când eul Baal, cu mantia de foc,
„Se culcă în palatu-i azur, lăsănd st cadă
P'antica Phenicie cea mai din urmă radă,

Din vărfii-unei terațe ai nostri călători
Priveaii frumâsa mare sub cerul fără nori.
D'aici se-n tinde acâstă câmpie maiestâsă (17)
Senină, totd'auna, placută și frumâsă ,
Pe mare altă mare de purpur şi argint,
Vărsa cu voluptate ul qilii dei sănţind,
Si umbrele de sâra pe brasdele liquide,

Veneaii, lupta trufaşe cu radele timide,
Uu vint ce bea prefumul grădinilor în flori,

Sufla, cu resfățare sub cerul fără nori,
Nâlţa pe mare trimbe de valuri în spumate.
Dar umbrele se varsă cu rade înginate.
Atuncea se presintă la ochi, cel mai frumos

na ani
aia TI

33

100

070

Spectacol ce esistă! tabloii delicios!
A nopţii lungă rochiă ce luneca pe mare
Cu stele semănată, pe splendida cărare
A lunii , fluturâgă: dar brazda de argint
Ce trage steoa rece pe mare strălucind,
Nu este numai dinsa atuncea luminată
Tot valul sub o ploie de aur se arată!
Tot cămpul azuratic, atât pe faţa sa
Cât și în fundul mării, adinc se-n flăcăra;
Şi pescik și lopata, și vasul ce plutesce,

Și aripa de vinturi ce undele lovesce,

Păreai în umbra nopții vedute din ast loc,

Ca printun vis feeric, că tâte sunt de foc.
O climă fericită! o ţărmuri prefumate!
Popâre

:

strălucite și astădi destronate ,

Cum voi în barbarie acuma ați câgut!
Civilisaţiunea din Asia-a născut
Şi Asia adi pere sub cruda ignorință

Ne-avînd pici suvenirea de vechia sa ființă!
“

Dar scră îşi aşa(lă în spațiul senin

Pe munți. pe vai pe ţermuri, columnele ce vin
De umbre,

şi de stele, de vise trecătore,

Şi respindesce”m aer 0 frăgedă recore.
Adio, ţeră sântă! (icea Conrad
In care tot e mârte, morminte
Frumâsă prin tristețe şi mare
Tu ce ai fost focarul de viață,
Tu

în sine,
și ruine]
prin dureri!
de puteri,

numai ai nici viaţă, tu numai

al putere!

Un popol care cade privind a ta cădere
„ Si-aceste mari morminte, co e tot ce-a trăit,

De simţimintul morţii se pare-"n riurit
El mosteni

cu ţâra, erorile trecute

Si viţiul prin care cădură a bătute

t
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Popârele ebraică ce din acest pămînt
Nu

aii sciut s& facă de cât

Dar lumea ce se dice
Gindiri mat generdsc
Spre țărmurile dunde
Si în vor da ca viața
O naţiuni tyrane,

al lor mormint.

acum civilisată
va înturna odată
lumina ai primit.
ce aq tă apărăsit,

putere ce

domină,

Ursite implacabili a lumi ce suspină,
Armatele ne-'nvinse, puteri ce posedaţi,

VE fură date voi, se le-ntrebuinţaţi
Spre o paradă numai sai pentru a protege
Acâsta stare-a lumii, acâstă crudă lege,

Ce (lice unor popoli dWatâtea mil de ani
a Vol veţi fi sclavi! voi alți veți fi ai lor tyrani!

Toţi aii lăsat terața, afară
Conrad cii — aceste vorbe
Atunci păru Julia ladinsul
Cum vine-in noptea tristă

de Conrad.
adio și a luat.
pe terață.
o radă ce resfață,

Un vis ce desfâtâdă, p'un suflet întristat,

— Noi vom pleca. îi (lise cun viers înpovărat.
Când se va face (ioă; ne vei urma-îmi pare?

Ea dice şi esală un strigăt dVadmirare
Vădind din înălțime ast quadru în prejur
Ce se-'ntindea sub rade, pe câmpul de azur.

— „Plecarea de aice îmi e dorită mie,
Accstă climă-mni stinge curagiu şi energic.
Îmi pare tot mormintul că este ridicat
De mâna mea ! îmi pare aicea în vestat

De crime, şi de sânge, ce omul p'astă vale
Atras

cu mâna

crudă,

urmindu-și

scurta cale.

EI singur-i autorul, el ce se chiamă om,
Societate, lume, din care sunt atom,
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De care mă cutremur și plâng a sa cădere,
Ce ni se-arată noă pe valea de durere,
Vădind atâtea lupte aicea pe pământ,
Şi după tâte acestea, un dureros mormînt,
N'avem no! 6re dreptul, copil de suferinţă,
Sc-întrebăm, o dâmne, ce-a fost de trebuinţă

În armonia vieţi, aceste națiuni,

Perdute fără urmă ?doctrini, religiuni?
Ce sunt acestenaţii ce mârtea le cosesce?
Mai mult de căt o iarbă ce viutul ofilesce?
Dar cel puţin o iarbă tot servă la ceva.

Și omul vai! se cârtă cu misiunea sa!
Ucideri, sânge, crime, eternă tyranie,
Nu |! misiunea lumii, nu aputut să fie!

Şi astăgi este altfel!... Voi. înger delicat,
Acăria aripă nu Sa întunecat

În fumul cel de patimi ce lumea domineaţă
Al cărui suflelt face din lume o mir€qă
In căre se prevede el, candid şi frumos,
Şi nu scie ce monstru, imfam, urit, hidos,
S'ascunde în adincul ce nu îl vede încă.
Ei am vădut acestă prăpastie adincă,
În care geme

monstrul,

în care

tot e reii

Tot este-'nșelăciune, şi anti — Dumnegei.
De este dar acâsta, a lumii misiune
Atuncea,

e ma! bine un

trăsnet so

consume!

— Nu blasphema ! îi strigă Julia tremurind
Şi mănile pe gura lui Conrad crucişind;
- Nu

ăste-acestă lume

cum

trebuie

să fie

Tot este încă-'n lâgăn, tot este în barbarie;

Dar tot înaintedă spre bine-n cet, gradat...
— Eu nu blasphem, respunde turistu-'n povărat.
Ei nu neg nici progresul spre în bunătăţire...
— „Nu-mi pasă — credi, ca mine, într'o Dumnedeire,
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Putere înțelâptă ce are

început

Nici mârte-ce pe tâte cun scop nalt le-a făcut.
Că-a precedat argilul, ce spiritul îmbracă
Cu lutul când un bine ela voit să facă.
Da, crede în puterea de care te“ndoisci

|

De vei sâ cred eii însumi... că poți ca să iubesci.,
Ea dice, ochiul luce aşa precum lumină
Azurul dupe lacuri prin rade de lumină.
Şi gura-i se deschide ca tintr trandafir

Când 11 resfață ploia şi dulcele zephir.
Ea lacrimă

şi ride cu faţa sa cea pură,

Așa cum se arată a vieţii Vai! figură!

Şi umerii sub părut părea ca peptul pur
AL lebedii ce-n6tă pe lacul de azur
Pe splendida cărare ce sârele sai luna

Trecănd pe alor cale creadă tot d'auna.

FINELE

CĂNTULUI

II-lea
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NOTE LA CÂNTUL AL DOILEA.
(1) Delos este una din insulile Cycladi. Se ma! numesce

Cynthia, Asteria,

Orthygia, și astăqi Dili. Dupe fabule, Ea era plutitâre şi Jupitero pri-

poni de fandul mărei cu lanţuri do diamant. Aici Latons născu
pe Apolon şi pe Diana, de unde se și rădică acel templu pâreț construit de Erysichthon, în marmură de Paros. Oracoli vensăii acil vara.
Iarna se duceaă la Patara în Lycia. De aici veni că so/cănta în tem„Plul din Delos hymniilui Olen din Lycia. Sărbătârea Dzliacă se celebra

la fie care cinci ant în acestă
insulă.
Atunci /se făcea luptele
eymnastice și musicale. La Patara în Lycia era încăun templu al lu)
Apolon. Acolo se văd încă ruinele unui theatru şi als acestul templu,”

forte bine. IIerodote în libra IV dice că Olen

nea

hymnit

ce căntaă

femeile;

este autorele

din

Licia, care compu-

tutulor

căută la Delos.
Lieia,

hymnilor

ce

se

.

Pamphylia

și Cilicia eraă

trei rizate

care începeaii

do

la ho:

tarele Carii, pe malul mări și se întindeaii către 'Tarsa, unde Cleoputra fuse mandată în aintea lul M, Antoniii.
|
Inso'a

Chyprulur

se află în față cu

ţermurile

Cilicii

şi Pamphylii. este

una din cele mat inarf insole din Mediterana. Porturile eI sant renumite, Astădi formtqă un Eyalit al Tureir. Un lanţ de munţi vuleanict
trece

prin mijlocul ci; Oros Stacros este

vărfa!

cel mai

înalt al muntelui

clima ci este sănătâsă şi temperată vegetațiunea avută şi strălucitâre;
are,

una-s'ită-mii locuitori astăţi, Greci

în maioritate,

Aici cresc

păduri

de pini, Cyparisi şi Ceiri, vinurile et sant incă renumite: Comandaria.
Iusula se împarte în trei Sangeacuri, Nicosia eate capitala. In vechime
cetăţi celebre eraii aici: Paphos, Amathoate şi Salamina şi muntele 0lymp pe cara sa rădică un templu al Veneri. Fabula pretinde că Venorea eşise din mare mai mainte la Cythera, apoi la Chypru, istoria er
este mai tot neciași ea acelor alte insule.
Credem a da cititoriloro ideie „nai justă despre acestă insolă şi des.
pr2 cultul Cyprisii reproiucend
aici un pasagiii dintr'un poct latin,
compilator care reproduce mai tâte imazinelaco firea credințele fabulit
vechi în aceste locuri.
lată cum se esprimă Claudien în Epithalamul lul Ilonorius şi Marii,
"Un munte ripos, ne pătruns de piesrele muritorilor, umbresca în„sola Cyprului şi privesee Paphos de unde se vede Protea, şi cele cincit
„Suri

ale Nilulni.

Iarna

se teme

de

al albi

cu neoa

sa,

vântul

de

a.

„turbura cu suflarea lui, nâptea d'a altera strălucirea sa; consacrat plă.
mcerii Venerii, nu se cunâsce aici asprimea timpilor. Gusti dulecța aneş
„primăveri

eterne.

Colina

se întiude

ca o luucă,

un

gard

de

aur

în

-
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„conjură muntele; și metalul strălucitor opresce apropierea. Valcan
pilaso acest gard de apărare dei?, şi bărbat complesinte, cumpără cu
pacest preţ sărutările salle ; văile sunt semănate cu flori născute fără
„caltură şi pe care le rodesce numai resfățările zephirului,în dumbra„va stufosă,

pastre

nu esto

priinită, daca sub

ochii Veneri,

ca nu şi-a

»incercut acordele sale, a suris? pasere: 5; bucură de umbră; Venerea
„a disprețuit? paserea sboră în aer şi dispare, Plantelo trăiesc numa!

„ca să iubescă ; arborul iubit, iubesce. Tinicul se plecă ca săse und«scă cu finicul; ca plopul, plopul suspină; fagul geme pentru fag
„şi platanul

„altu amară,
»ţile lui

pentru

platan,

acolo

es

doă

isvâra,

mierea so uneste, cu veninul în

Cupidon;

pe margini

unul

cu

apă

dulce

care sunt mniato

săge-

se joc hori de amorari,

fraţi, ci aă

a-

„celeași tolbe, acelaşi săgeți, aceiaşi podâbă. Copil do Nymphe, e! să„getedă numat inimi Vulgare, Numar fiu! Veneri cer frumâse, Cupipilon, ercul în mână, guvernă pe del şi cerul şi stelele și abia:cuttdă
„55 lovescă pe regii puterici. Cu ateste divinităţi locuiesc încă licenţa
„ce nici un lanţ nu l€gă; pisma lesnca împăca ; psivegherile cu obra»zul umed de vin, lcrimile novice plăcuta palideţe a amanţilor; îndrăs"nela tremarindă la cele din tăiii încercări: temerea amestecată cu sper.
„anţă ; voluptatea ncodihnită; sburătârele călcări de Jarămint cu aripi
„uşâre; și junețea ne bună care, cu capul rădicat, închide bătrăneţelor
„intrarea în dumbravă; în dpărtare palatul deif resfrănge sârele şi
„primesce de la verdeţi colorea lor, este fapta eului din Lemnos, A»mastecăud aurul cu diamintele, priotr'un efect de artă rădică materia
„Şi pune stinghii de smnarand
pe columne
tăiate în stănci de hy»acinthi. „ piciorul lunecă pe praguri de Jasp şi calcă cu nepăsare pe
»Agaţh. „, acolo înfloresce rosmarinul, cresco cinnamul dia Panhata;
„acolo Scănteia mlastările Costuzului tot d'auna verde... amorul intră
„în paiat, Acolo Venerea,

pe un jeţ strălucitor, îşi drege părul.

la stinga

«erait în picâre, frumuseţile idalii, una stropea părul cu o plic de prefume;
»alta cu dinții de ivoriii în împărțea în unde, u treia tăcea plete,
edespărţia bucle. lăsănd o parte la un desorten studiat : acest dea-

»ordine în şedea şi mai bine, obradul ef n'avea nevoie se întrebe o.
»glinda, palatulu resfrăngea
*mirați,
« Dea in6dă părul, ridică
„Se varsă carmnini pulernici
„ălină marea, vinturile şi
»pârtă

pe regina

ndatră

trăsurile sale și le reproducea în ochil sei
.
valurile rochii sale și pune briul din care
şi cu care fixs6să torenţii ingroşaţi deplor,
mânia fulgerului... »grăbesce, vino, de

dice

un

amor

unul monstru,

Cymothoe care a:

„stădi nu vrg de tine, măne va îi preţul glorios al muncii tele........
„Monstru cu privirea ameninţătre, se aruncă din fundul abimului, a
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crăpată în doă
„comă umedă acoperă braţile lui, so ridică pe coda
nasca

unde

la locul

pescele

se unesce

omul..ca

cu

se

umbrescă

ce
pe

frăgedesce
„dee, el se curbă în arc, apoi cu asternut derose purpuri,
ce pe
plutetes
purpură
da
perină
acestă
„solqil tari al corpului lui, Pe
cortegiit de
un
u,
alabastr
do
el
e
picidrel
alintă
unda
,
„mare Venerea
tâcerea mări şi
amoruri sbâră dupe insa ; boruri sgomotâse turbură
LeucoCadmus,
lul
fica
Neptun,
lui
palatele
guirlandele smăltuiese
pe un delphin;
rose
de
friii
«un
conduce
e
Palemon
valuri;
pa
şâcă
se
„thoe
cu plante nc„Nerea mărită florile și Glancus cunună capul argintat
re.
. .»
»xourito
omului un a(3) Spiritualisti antici ereaii ineredințati că esistă în inima
amorera
acest
ea,
divinitat
rechiamă
ce
mor etherat, pur și neperitor
Baala Shasai
Urania,
Venusa
e
cerească:
esinţă
printr'o
at
symbolis
A admira
maim a Phenicienilor: labana Evreilor, Anitis, în Asia mică,
frumuseţele

(4)

naturii, a se estasia platonicesce,

era tot ce acestă dee pri-

pământescă,
mea de ia muritori po cănd qea Venusa generatrice
bărbat po
avuse
ă
material
Venusa:;
era o curtisană, partea materială:
Apolon,
Mercur,
Mars,
pe
Adonis,
pe
amanți
avuse
grecilor,
Hephaistos al
materialale, era
Bahus și mulțime de muritori, amorul acestii Venus
r, degradinduse
cănd dulce, furios înşelătorîn vorbe, armobios, îmbătăto
persuati
dorința,
amorul,
eraă
er
Copil
ai.
delirul
în
margine
fără
et
cultul
rodit,
Hermaph
l
unea, risurile, şi ignavul Priap; uxuriosu
|
un delir.
Esilulul.
“Tâte apostrophele adresate la România sunt scrise în timpii
când
timpul
că
semă
ţie
se
se
tari,
Daca aceste apostrophe vor fi pre
ai fost gerisa

mân!,

era unul

din

acele

timpuri

de

durere

pentru

ori ce Ro"

o

nudă , şi cuo
e , dorinţele,
amoruril
,
rîsurile
nea,
seducţiu
ea
resfrăng
care
cinpătâre
unel Voluppo6ba
resfățările, ardătorele suspine ; şi tinerii larcini,

(3) Homer în nemuritârea sa poemă descrise pe Venusa,
tăți indicibili.

(6)

Poeţii Jtalient ai Copiat cu fericire acestă descripţiune

în versurile lor,
Crema
Manifestaţiunea- cea-—mar_puterică_a_paţionalității-este-limba.
or
părinţil
limba
vorbi
a
roşea
se
epocă
acea
la
Societăţii Romăne,
nu se
Europa
tâtă
In
i.
poporulu
gura
în
cât
de
audea
mal
se
Nu
Salâne,
adă de cât doă țări unde etitul Societăţii să nu se serve în

de limba natală : Rosia şi Romănia.

(7

Romănia mosteni

acestă datină

tristă de la Ruși, cu altele mai triste încă, pe care Rusia ea însuşi,
le condamnă acum,
myriamePrin Phenicia se înțelegea lungul țermurilor de 22 de
pănă
tre; cu însolele vecine, de la rial Blentherus lăngă Arad
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Astăqi acâată parte este părăsită miserii; altă
din colo de Tyr.
şi mari
dată închidea în sinu-i o maro populațiune cu numărâse
guvernate
mici,
state
multe
mal
în
împărțea
cetăți, teritoriul lor sa
domal,

de regi saii

dur unul

er esersa

din

supremaţia

asupra

tutulur

celor alţi. Tyr, Sidon, Arad, Gebel, Tripoli, Beryte;

1100

aut înaia-

Tyr,

şi in

timpul

tea lui Christ

începe periodu

de

putere

pentru

tuf

David și Salomon se afla în culmea gloril gale. Perșii, Alesandru vel
mare, Romanii luară acâstă ţeră, Ea era politicesce organisată ca
Statul Carthaga. Membri, senatului se reerntaii dintre nobili, avea
rigato hereditare, pe lăngă caro esista şi o putere Sacerdotă (Sona:
hală) fe care din cele mal mari cetăţi avea regelo e! particular cu Senatul seii şi cu adunarea sa de popol. Sidon, Tyr şi Arad crai cele
Phenicienii fondară mulţime de colonii între care în
mal însemnate,
Syria şi Palestina, Lais,, Hamatha, Laodicea , Dor, Iopps ; în insola
Cyprului Cition, Amathus, Paphos; la 'Thera, Melus, Oliaros, Cythera;
'Thasos ; în Sicilia, Ieraclea, Panormus, apof în Sardinia , iu: însolele Baleare; în Sudul Spanii; pe Costele Africei; şi devenise cea

dintâiă

naţiune din

lumea veche.

Comerciu Phenici! incepu să cadă

cu înflorirea Alesandril,
”
Phenicienii, în reiigiune, admiteaă o forţă phisică bărbat, şi o forță
phisă femeie. Cea mal împortintă divinitate era Baal, deă saprem
al cerului,

şi particular

al Tyrutat.

Astarte avea

trei caractere,

As-

tarto Vergina din Sidon, Astarte Carthagenesa, și Astarte cu cultul
impudie, Baatis din Byblus, Adonis și opt Cabire.
Er ma! adora 86rele, luna, atelele, plantele, riurile, fantanile, focul. Limba pheniciană
era din familia limbelor Semitice, semănănd mult cu limba hebraică,
Cel mai mare litterator al Phenicienilor a fost Sanchoniaton ; el 10enia Sidonul.
(8) Acestă întimplare amorăsă este încredințată de mar mulţi Chronicari
din secolul de mijloc.
(9) Palmyra, saii Thamor, era în timpii vechi numele marii şi magnificil
capitale a Palmyrenii , ţră ce se întindea de la nordul Damasului
pănă la rîul Euphrat, în Syria superidră ; țeră roditâre şi avută, şi

înconjurată din tâte părţile de deşerte. Solomon fondasa acestă cetate.
“Trajan o luă în stăpănire.
Capitala era împodobită de templuri şi
de palate strălucitâre. Aurelian conguis Palmyru în 275 dupe Christ,
şi fărămă cn totul cetatea cu thiatrele
palatele și templele sale superbe. Iustinian voi s8 repare stricăciunole, Sarasinilo despoiară, în
mijlocul ruinelor sale cele măreţe, se înalţă un sat miserabil de arabl, Zenobia de care se vorbesce în acest cănt era regina Palmyril, femeie a lut Oăonat Syrian din Palmyra, care, dupe erc sa
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pinse po Perşi şi le luă Mesapotamia,
Nysiba şi Carrhes, puse măna
pe puterea supremă.
Gallien îi .dete titrul de Cesar, şi Zenobil titrui
de augusta,.lăsăndul a domni în pace, Odenot fase ucis de un nepot
al seă.

Atunct

Zenobia

myru deveni o minune

Ină titrul de

regina

orientului.

Atunci

Pal»

strălucitâre de frumuscţi, de mărire şi de pro-

speritate. Zenobia cultiva litterile, şi adusese la curtea sa pocţii

şi în-

văţaţi dia t6tă lumea. Longin o învaţase limba
grecă. Ea formase
tot într'un timp a mare armată pe care o comanda în persână; frumusețea sa rivalisa cu cele alte calităţi a le sale. Un om de rînd
eşit dintrun sat din Dacia Trajază, din colonii Romăni, Aurelian ,
pusese măna pe imperiul lutaiă, acesta veni contra Zenobii, dupe ccinvise pe germani și po Vandal; Zenobia, mersc cu armata contra luf.
Bătută în doă lupte pa malul Orontelui, şi sub qidurile Emesil, se retraso cu muliă tactică, făcănd mult reii armatei Romane,
Aurelian
urmă pe Zenobia pănă la Palmyra unde regina so închise şi se apără
cu o rară energie. Redusă însă la cea div urmă margine, șipărăsită de Armenişi de Sarazini pe care Aurelian cumpărase, ea eşi din
Palmyra

şi merse

spre

Euphrat, dar (use prinsă

de

Romani

pe

malul

acelui rii. Domoise cinci an7. Aurelian dete ordin s€ ucigă pe toți
consiliaril Zenobii, între alţii ps Longin, a cărui morte fuse heroică.
Pe Zenobia o opri ca st o tirăscă în Roma dupe carul seă triumphă
tor. Când Aurelian întră în Roma, Zenobia mergea pe jos înaintea
învingătorului, încărcată de petre preţiâse, şi cu picidrele nu de, Zenobia trăi dupe acâstă crudă insultare, locui mult timp la frumosul
'Tibur unde Aurelian o trimise; fetele ci fuseră măritate
cu Romani
nobil! şi fiul seit avu un Principat în Armenia.
(10) Tiberiada era o cetate mare şi împortintă din galilea , pe malul meridional

a! lacului Genezareth.

Ea

se fundă

de Îlerod

Agripa

în o-

n6rea Imperatorelui 'Liberiii. Vespasian o luă și o fărămă în parte
Aiel sc afla o celebră academie Israelilă. Tancred fondase în timpul
Cruciadelor, aici, un Principat independinte. La 4 Iuliă 1187 Crestinil find bătuţi de Saladin sub qidurile 'Tiberiadii. locuitorii ei tre„cură sub Sabie şi fuseră înecaţi în lac.
Ia
(11) Iezabela fiica lui Ethbaal rege al Sidonienilor, nevasta lui Ahab,
rege a lul Israel, şi mumă a Athalii. Era o femeie crudă. Ea ră" dică templuri în onțrca lui Baal; dumbrăvi impudice le ocolcaii, şi
toți sciaiă la ce imfamii se da regina în ondrea ldolilor. că sute
cincideci de preoţi, din care cioc! sute cincideci serveaii cultului lui
Baal şi patru sute destinaţi acelui din Sidon, eraii hrăniți la masa ci
şi întreținuţi cu a sa cheltuială.
Cercă a farama anticul cult al lui
leragl, persecută cu morte pe cei ce nu vor 2% 0 asculte, Voi să
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ucigă pe toţi propheţii, şi iar fi ucis pe toți acea Abdias,
al casil lui Ahab, nu ar fi scăpat pe unii din ci. Ea puse
uciderea lui Naboth, Prophetul Elie predise atunci că Corpul
dezirat de cănt, va rămănca nc îogropat. Jehu, proclamat
tră la Izrahel, unde vedu la ferestrele palatului pe regina
care

de şi bătrănă

acum,

îmbrăcaso

podobele

celo

mar

intendent
măna la
Iezabelir,
rege, înIezabela,

splendito

și

coperise fața cu fard. Ea începu se blaspteme pe Jehu; dar robil ci
o prăvăliră sub picidrele cailor. săngele er stropi murit palatului, iar
Corpul, sfășiat în parte de cănt, dupe propheţia lui Elie, rămase ne
înmormintat.

(12) Propheţiile lui Ieremia se găsesc în canonul vechiului testament, E!
era cel mal mare propuet al Ebroilor, era fiul lur Ilelcias unul din
preoţii ce locuiaii la Hanathot, în pămîntul lu Benjamin, nasce 630
de ani înainte de Christ. Sub Josias el începu a prophetisa în [lana

thot.

Gonit d'acolo de ai sei, se duse în Ierusalim unde, ne perţind

"din vedere starea deplăns în care se afla statul sub raportul politie
şi religios, își puse t6tă puterea a prophetisa şi a spune adevărul, În
acel timp
Nabuchodonossor înconjurase Ierusalimul. Atunci Ieremia
plănge; rupe inimile cu gemetele sale; mişcă în untrurile, cu ţipetele
salo , Sedecias, supărat de atătea predicțiuni, îl închise în Vestibulul
prinsorit

din

palatul

regelui

Judei,

Când

tatea, prophetul fuse liberat, pe urmă

mulți Ebrei, şi unde îşi termină viaţa,

Nabuchodonossvr

trecu în Egypt

luă ce-

însocit de mai

(Ieremia fuse rii vedut și de preoți și de Ebrei din causa sinceri.
tăţi! limbii sale.
Gemătârea voce a prophetulai
întrista Ierusalimul
căruia el îi predicea că să va distruge, daca nu va părăsi calca de
corupţiune.

Cartea Ieremii namat jumătate este rithmată şi poetică, mijlocul
este istoric, în partea din urmă, prophetul se înalță și prevală isbucniri de tunete. Psalmul CXSSVI. Super flumina Bobylonis, este ce
lebru. Lamentaţiunele sunt compuse de cinci capitol: propheţiile de
cincideci și doă. Din cinci părţi care compun cartea Ieromii (Sepher
Irmeiahu)

fe care

se

împarte

în

doădeci

nate în fruntea celor doădeci gi doă
Aleph, Beth, Ghimel, Dalet,
(13)

Nu

este nimic

mal

sfăşiitor,

mai

şi doă

de strophe

în sem-

littere a le alphabetalut hebraie:
terribil,

mat

crud,

şi

mar

măreț

în historie ca luarea Ierusalimului de Romani, Mi-a fost peste patinţă
a citi vre odată

analele

Palestinir,

fără

să ved

aici ceva

care

s6mănă

cu nenorocirile ţării ndstre.
Romani! daseră un decret prin care despoiaii pe Ebreil din Cesarea
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de drepturile de bnrgheaie, acordind acest privilegiii numa! Grecilor
şi Syrienilor. Căţlva Ebrel se plăaseră lui Florus guvernor Roman
contra

dinşii,

unulfgrec

care

prin

clădiri

ce voia

a

rădica,

Îs dară opt talenţi ca se le facă trâba.

îl strimptora

pe

Florus primi banii şi

nu făcu ninuc, adoă di un (irec în Cesarea, voind a scandalisa pe
Ebrel, sacrifică câteva paseri ln porta Synagogii, voind a face allusjane la sacrificiul ordonat de Moise pentru curăţenia leproşilor. AEbreil eşiră
_câsta făcu şi pe Ebre! și pe greci să alerge la arme.
din cetate cu cartea legilor. Icrusalimul se agită contra lui Florus
pentru

rcoa

-Ierusalim.

Florus prădară

atunci

casele

din

Ierusalim,

între

partide întră

atanci

tru moderaţiune şi ide de pace.
să mat

fie supuşi

unei

puteri

insultară

femeile,

bărbaţi şi femei periră.

&meni inocinți ; trei mit şase sute
ce domnea

templului

tesaurul

din

luă bant

Florus

sa purtare.

din

Sub cuvînt că îi trebuia: acesta revoltă gl6tele; Soldaţii lui

în

Ebrer.

Cadaceenii

uciscră

Divisiunea
erai pen-

Cei alţi voiail să sacrifice tot de cât

streine,

în capul

acestor

din

urmă

erai

patrioţii esaltaţi mostenitor! ar principiilor lui Iuda Galileanu şi care ...
se numeaii Zelatori, glâtele care nu aveaii nimic a perde, se lăsaii a -

“se conduco de Zelatori,

Zelatori? puseră măna

pe putere.

Resboiul .

„civil unit cu insureţiunea contra Romanitor începu în ttă Palestina. ”.
Zelatori! se străluciră prin acte de crudime care înatrecură pe ale Ro-

manilor, Grecii şi Syrienii din Cesarea uciseră doădeci

mii de Ebrei

atunci fie care cetate se schimbă într'un cămp de bătaie.
- Vespasian ia comanda armatelor din Palestina și nrmeqă resbelul,
resboiul civil urmedă în ferusalim, divisiunca se întroduce chiar între
Zelatori, Ei se ucid la templu. Tit rimase cu comanda armatelor
în locul lui Vespasian, părintele seă care se alesese împerator. Acesta
asediă Ierusalimul, Lupta în cepe, Romanii iai partea cetăţii qisă
_Bezetha. Dupe cinci qile întră în partea de jos a cetăţii (Acra) Tyt
cercă a lua cetatea cu pace, ca s$ nu strice templul şi ca să cruţe
- vărsarea do sănge. Ebreii se decidă st mâră cu toţii. Tyt voi să ia
cetatea, prin fâmete, fâmetea începu teribilă, mit de ebrei mureaă de
fâme şi de cuţitele Zelatorilor Crozăviile fămetii rupse Jegăturele natariy, femeia smulgea bucata de păne din gura bărbatului, fiul din
Cinci sute mugura tătăseă, muma smulgea măncarea copilului.
reaă de fome pe fie care di. Zelatorii omoraii pe toţi Ebreil care
Doă mii de ebrei se spin
le diceaă că ar fi bine a se închina

tecară de Soldaţii Syrieni căci eşise vorba, că ei înghiţeai aurul. Dupe
mai multe lupte, fortereţa căda în puterea Romanilor, rămăind nuroal
templu unde se retranchară ebreii. 'Tyt promite că va respecta tem- -

plul și viața tutulor, daca ci ze vor da. Zelatorii refusară.

A doă qi

sl
Romanii

cad

pe posturile Ebreilor.

'Tyt ia măsuri

spre a se

respecta

timplu, Gă aseallul difinitif. Dar în timpul luptei, un Soldat Roman,
1ără ordin, puse foc templului, îndeşert Tyt alcrgă și ordonă a stinge
focul, îndeşert Ebreil voiră acum să scape cel din urmă bulevard al
naţionalităţii lor; focul consumă tot, furia Romacilor ucide mil de 6:
meni, pănă și poporul care nu luase armele fa măni, bătrăni, copil,
femel, trecură sub Sabie.

Ebreil aii murit de arme,
(14)

Ioseph

spune

că

un

milion

o sută de mit de

de fâme și de maladii.

cl
O femeie numită Maria murind de fsme, apucă pruncul el caro şi
îl deşiră, îl frige şi îl manăncă pe jumătate, Soldaţii atraşi de

murea,

mirosal cărnii, veniră la ea, iar acesta le disc, arătăndule resturi],
pronculul ei, luaţi uă porţie! «Soldaţi spăimîntaţi de grozăvia faptil.
lam
„nu patoră să dică o vorbă. Este fiul mcă, urmă Maria, că
femeie,
o
cât
de
fragedi
mal
fiţi
na
măncat,
am
eă
şi
„fript, măncaţi,
mai simţitori de cât o mumă le Soldaţii fugiră tremurind.
Acea femeie, acea mumă
face un asemenea act.

a trebuit

să f perdat
-

mintea

înainte

d'a

nu scie
" (15) Vlavia-Julia Hâlâna, sănta, muma marelui Constantin, nimeni
dice că
Nicephor
sa.
a
conâiţiune
nici
sale,
care fuse locul nascerii
ar A născută la Drepanum în Bithynia, săntul Ambosiă ice că ar A
fost cărciumăresă; alţii că ar 6 fost fiica regelui Ioclus din insola BriConstanciii Chlor, gardii pretorian atunci,
tanil unde ar (i născut.
fuse răpit de frumuseţea Corpului şi a spiritului Helcnii şi o luă de
nevastă. Dar când deveni mare o lăsă şi luă fiica lui Bavimlaa
Constantin făcănduse împărat în 325, adase pe maicăsa la
Hercule,

curtea sa și îl dete titrurilo de Augustă şi împărătesă precum şi drep-

lăngă
tul de a dispune de banilgei. Ilelena era Chrestină, stărui pe
fericirea,
popbrelor
da
a
tot
facă
să
respecta,
și
iubea
o
care
sei
fiul
La anul 326 se dase se visiteqe Icrusalismul
biserici! profecţiune.
precum și biserica Calverului, Dupo
biserici,
unde clădi mat multe
bucăţile de
tradiţiune, săpănd la facerea acestii biserici, s'ar fi gătit
lui Christ,
a
adevărată
cea
crucea
lemn ce se credeaii a fi fost do la
braţele
în
aprâpe
ani
de
optdeci
de
etate
în
328
în
Stă Helena mari
fiului scă, şi fuse pusă în numărul săntelor.
Iaffa saii Iope e(16) Din trun pasagiă din Josue se doveesce că cetatea
întră în corabie
Noe
uice
de
că
scie
se
Isus
de
îuainte
ani
1500
gista
a. Mai mulţi
gropăciune
în
chiar
st scape de înecăciune şi că aici ar fi primit
se treu pe
Andromeda
şi
Perseu
între
a
întimplare
că
autori vechi spanc
aici, Andromeda era fica In! Cepheii regele din Ethiopia şi a Casstopel.
Muma și fata eraă de o frumuseţe forte rară. Muma pretinseso că flesa era

mal (rumâsă de căt Nereidele, de căt muma deilor chiar, deile însultate de
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acesta, Cerură resbunare la părintele lor. Ac6sta, în necănd Staturile .
lu Cepheii, trimise în urmă un monstru de mare înspăimîntător care
ameninţa pe locuitorii din Iaffa că-I devoră. Oracalo, dise atunci că
mănia lut Neptun se va împăca numai cănd Cepheă va espnne pefic.
sa la mănearea monstrului. LEthiupicnii siliră pe rego sâ urmede asfel
Atunci legară pe frumbsa Andromeda de o stăncă la malul mării, Per- -,
stii vent atunci aici pe calnl Pegaz din tr'e călătorie care făcuse la:
Gorgone, Vidu pe Andromeda, fuse atins de pietate şi de amor şi se
îndatoră

a ucide

;pe

monstu,

daca

îi va da

măna

fetii.

Cepheă

pri-

mind acesta, Perscă, se arată la monstru cind acesta veni s&atacepe
principesa, îi arată capul Medusii, şi împetri pe monstru, apoi luă de
socie pe fată. Dar Pallas schimbă pe Andromeda în constelațiune, în
hemispberul boreal,
„Din.

Iaffa plecă

I6na,

cănd

cădu

în mare

şi îl

înghiţi o Balenă

;
:
*

saii

un Kit în păntecele căruia şedu trei dile. Aici săntul Petru avu o vedenie: postavul cădut din cer plin de animale'de tot felul. Iaffa fusă
cetatea de predilecţiunea favulilor, în toţi timpii,
Egyptenii, Asyrienii şi alţii o dominară. Iuda Machabeii o arse, Cestiu

o fărămă,

Vespassian

o turbură.

sarazinii,

cruciații,

şi'o disputare

mult timp, în fine căqn în mâna Pureilor. în 1799 Iaffa căpătă o noă renumire prin luptele îndrăsnețe ale generalului Bonaparte, acesta, luînd
oraşul, dupe o lungă încunjurare, și câte va mii de arabi predinduse ”
dupe

în voială

că nu

li se

va face nici

un

răi,

ucise petoţi

priso-

neri! desarmaţi, din care unii, voind se scape pe nisce stăuci în
mare, eraii asemerea uciși.
(17) Vorbind pentru cea din urmă Gre în căntul acesta despre mare, și avînd a vorbi neîncetat în cănturile viitâre, credem că ar trebui să
vorbim

în

prosă

despre

mare,

să dăm o

ideie acelora

care nu

sciă

încă ce este marea. Pămintul are o surfață de 6,000,000 miryametri
pătrați, pe acestă întinsera 4,500,000 miryumetri ocupă marca.
Grămada

cca

mal

mare

de apă

se află în

emispherul

meridional,

și spre

polul dela nord este grâmada cea mai mare a uscatului. 'Tote mările
so unest, afără de lacuri. Ele aii diferite numiri — iaii când numele
de oceane, cănd de mări; marea ghețială a nordului şi marea ghețială a sudului; oceanul Atlantic; Marea pacifică sai Oceanul cel
mare,

saă

marea

Sudului,

și

marea

Indii,

cele alte mări

interidre

suni nisce brațe de mări, Golfurile, rapele, porturile , sunt asemenea
nisce măncături adinci în uscate adincimea mării este variată — cea
mai

mare

care

s'a putut

măsura

a fost aceia

făcută de Sir Iamos

Rott

de 4,600 brase saă 9,200 metri, și alta de Henri Mangles Denham,
spre Sudul Oceanului Atiantie, de 7,706 brase saii ;5,412 metri. Fun-

Î

a

'
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dul mării ca şi surfaţa uscatului, se compune de văi și de lunci
tinse, de munţi isolaţi,

şi

crestele munţilor isolați se

formeqă aceste

=

N

și de lanţuri Complecte

ridică de multe

insole care le vedem.

riurile şi de alei Jo dă înapoi

de munţi,

Marea

namal

prin

Mările avind tote comunicare înprennă
ceiaşi înălțime, Cătra acestea mările
mal ridicată de cât Oceanul, din causa
mese și pe care grămedi nu pol se le

ori asupra mării

primesce

în sinul

€ vaporaţiune

în-

piscurile

saii

și

cl tâte
aburire,

, surfaţa lor are peste tot ainteriâre aii o înălțimo ce va
grămedilor de apă ce ele pridea înapoi cu rcpejune, fiind

închise de uscat, și comunicănd cu Oceanul numai prin strimtori.

A-

pelo mării sunt amare și sărate, cu tâte acestea nu aii aceiași amără.
ciune şi sarătură ; cu cât te depărtegi de maluri, cu atât amărăciu-

nca şi sărătura se fac mal simţite. Materiile care o compun fac ca se

înoţi cu mat multă înlesnire în apa mării do cât în apa de rîuri.
Colsrea

naturală a mării

mării, radele

a le sârelui, marea apare

puric.
în mare
bastră.

esto verdue;

Sârelui , o schimbă

verde ca Smaraldul;

În timpi de vijelie ca este
ÎI

daă

o colsro

dar colsrea

de multe os.

Cerului,

fundul

În ragele oblice

în umbră

apare pure

Vinată; stăncile şi muaţiI ascunşi

posomorită;

de

departe

marea

le

arată al-

,

Marea are câte odată o strălucire phenominală asupra surfeţii sale,
strălucire de care se vorbesce în căntul al doilea al pocmii. Forster

şi Vogt aii făcut

studii asupra acestii

strălaciri.

Cel din urmă esto

de părere că strălucirea mării este produsă de animale de diferite natari care suăt în unde, Egte_o_mara-cantitate de-phosplior-în-mare ,
asfel, încât,

n&ptea,

sub loviturile lopeţilor,

. cm,

n

apese? [e otita)

Liwpcditatca
apri do rare €5t6

se varsă miliâne de scăntel.

mai însemnată de cât Cea 49 (ăi.

șăni. Lumina pătrunde în fundul mării pănă la 20 metri şi mat
mult, fundul ci sa pâte vedea pănă la G0 metri de adincime și daca
trebuiese s& credem pe căpitanul Mood, apoi lăngă Nouveau Zemble
el arancă sonda la o adincime de 160 metre într'an loc unde se Q5rea forte bine şi fundul mării și chiar scăicile ce se afaii acolo,
Marea are mișcări regulate și neregulate. Dupe flux şi reflux, este
marele phenomen al sgurgerilor submarine; precum şi întăritarea ua:
delor de vinturi regulate şi de vijelii, aceste mișcări opresc dea sa
strica apn mării care este supusă prin natura ei la corupere'mai mult
de cât apa dnlee. :

ERORI DE TYPAR.
Cântul L. paginea2, rindul 6. în loc de întruphuli, citesce
în triumphul.
Pag. 2 rîndul 8 în loc de Scepţici, citesce Sceptici.
pag. 3 vîndul 4 în loc de șâtpte, citesce ș6pte.
pag. 3 rindul 7 în loc de a8 răsărit, a răsărit.
pag. 4 rindul 25 în loc de omeneasă, citesco: omenscă.
pag. 5 rîndul 4 în loc de cărţi, citesce: cării.

vindul 13 în loc daceseste, citesce daceste.
rîndul
vîndu!
6
rîndul
pag.
pag. 6 rindul
pag. 7 rîndul

15 în loc de cam, citesce ca.
28 în în loc de tet, tot.
7 în loc de omar, citesce omer.
29 în loc de influit, citesce infinit,
31 în loc de înbălsămint, citesce, îmbălsănit.

pag. 8 rindul 6 în loc de o crucesce, citesce 0 crescuse.
vîndul 9 în loc de stărcă citesce, stăncă,
pag. 10. în loc de durăros, citesce dureros.
pag.

(

11 vîndul 30 în loc de în veselesce, citesce, în velesce..
16 rindul 24 în loc de simtimentul, citesce simţimăntul.|
rindul 28 în loc de ej, citesce, cl.

AC

OTE

Oaa

au aie:
&ucune

Y

.

VERIFICAT
„20147

SSIL! PROSA

VE RSURI
TYPĂRITE

MAI NANE

Poesii. typărite de societatea literarie 1847,
Cântece și plăugerit.

„vol,
n

Românii.

m.

Cântarea

.

Melouii Române

|

|

D. D. BOLINTINEANU

UPERII,E

,

|

”

Poesil vechi şi no) .
Poesii complecte.

.

.

Dn.

=

typ
=,

i

o...

în Paris,

TURE
1987

Da

pe

Î

în Macedonia.
—
—
Asia Mică.
—
—
„Manuel, Roman .
.
Elena — Roman.
Viaţa lui Mihat viteadul.
Viața lui Stefan cel mare.
Viaţa lut Vlad: Țhepesh
.
hu Mathel Basarab .
—
—
n
.
.
„a Doritorii Nebuni, Roman,
.
lucs
de
ol,
mare
anii
,
- Pogsiile în limba francesă

cică Pi

.

pe Dunăre şi în Bulgaria,

s

—

—

»

,

“

.

7

Călătorii în Palestina şi Er

Dn...

. .

Nemeșis

