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IN DENEȚIA
.

Gondola 'ncet se plimbă
În umbră de palate, supi
În lumi Jără de capă! îți
Departe, uriaşii de bronz

Albasiru-i

cerul noplii de

pe valurile
razele de
pare că le
pe turnuri,

verzi
lună:
pierzi,
sună.

stele țintuit.

O dungă luminoasă de-argint pe 'nlinsa mare
Întinde luna plină, și valu-i încrefit
De vintul, ce-l atinge cu dulcea-i dezmierdare;

În umbră visla sună, pe ape lunecînd,
Vislaşul cîntă leneş în falnica lui limbă,
Cupolele bătrine s'arată rînd pe rînd
|

- Colo pe mal. Gondola molatec, lin se plimbă.

LA VENEŢIA,

Împrejmuit ie cerul de cercuri, ce sclipesc:
Pe piazza di Sant-Marco sînt sute de fînare,
Ce raza și-o afundă în mare, arabesc
Splendid, pe

care-l mişcă

încef o tremurare.

.

Ş'înnalt, spuind splendoarea apuselor poveşti, |
Cernilul turn se “nnalță în noaptea cea senină,
Domnind peste palate cu frunți împărăleşii,
În lumi de feerie supt ceruri de lumină.
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Dimineaţa.—Cer albastru luminos şi Jără ceaţă,
Flori deschise *n iarba verde, glas de păsări colo 'n crîng,
Ca diamantul scînteiază bob de rouă pe verdeafă,
Pe smăltatele potire fluturii subțiri se sirîng.
&

Biziit de-albine 'n aier, cor de greieri hore cîntă
“Și cosaşii melancolici li in hangul şuierind,
=
Lingă slina învelilă cu rogoz se iau la îrinlă
Doi flăcăi cu ochii negri şi cu părul fluturînd.

Pe a dealului costişă suna oilor talancă,
Una-i albă ca omătul, alta sură ca o stancă,

Un

dulău trîntit pe labe somnoros

slă și cuminte

Şi 'ntre flori o scăj/irlie fără carne cată lin
Şi ironic, cum se uită dezgropaţii din morminte
La tăpşanele 'njlorile şi la cerul cei senin.
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ÎN CODRU

CODRU:

Ca stilpi curaji-de templu anlic, se "înalță plopii în pădure,
Zoirlind la soarele

ce-apune,

peste

cărări inâri umbre

sure .

Şi prinlre. creștete-adormite cordeaua cerului de vară
Intinde dunga ei aibastră, lumina-i sarbădă de sară.
e

C'un ciripit adoarme

n ramuri zglobiul stol de păsărele;

Cile-un buralec mai înnalfă cîntalul lui printre nuiele,

-

Cosaşii harnici hore veşnici înlind pe-un fir de iarbă verde,
— Coricert de glasuri felurite, care *n amurg, încet, se pierde.
x
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Şi-apoi tot codrul slă 'n tăcere, Jără de-un-jreamăt, dus în noapte...
Nici doar a vîntului suflare nu mai trezeşte*n frunze şoapte,
Incremeniți stau plopii negri, ca niște pele de cerneală.

Pe -vârjuri numai varsă luna supirea-i de argint beteală.
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TIROL |,

Brazii tremură din /runze la a sării adiere
C'un foşnit încei, ce piere în noianul de lăcere
Revărsat din cerul palid peste creştei de pădure,
Peste virfuri îngheţate, peste siinci de lespezi sure.

|

“Singur doar izvorul iute varsă nota-i cristalină,
Alergând între prăpăstii, cununat de-o spumă fină,
Ori..fitera sună 'n vale, la vre-o slină tăinuită,
Cînlind dragoste nebună și durere nesfirşilă.

|
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Jar departe, lanţ de piscuri, ce se 'ntrec din înnâljime,
Alpii stau etern de strajă, din a timpului mulțime—,
Şi o rază rătăcită de prin lumile senine

Peste-a lor cunună albă varsă ploaie de rubine.
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Pe munți întinde noaplea aripi întunecat,
Stinci roşii ca de singe în ceafă se cufundă,
Vînt- rece printre brazii cu virf supire bate,
Pe prund izvoru-şi plimbă, plingînd, albasira-i undă.

Un vultur pe o creangă cu
Pe muche de prăpăstii un
Incel-încet lăcerea şi valul
A soarelui roșafă de-apus,

ochi de foc priveşte,
car de munte merge,
negru creşte,
pe cer, se şterge.

Spre satul singuratec zidit pe muchi de stincă,
Hrăparej cuib de pradă în vremile irecute,
Țăranii spîni la Ja[ă, uscați, dar zdraveni încă,

Sirăbat greoiu și-a lene cărările bătute.

Sincet în întunerec se poarlă ca o dungă
Mai neagră decit noaptea. Sălbalec se ridică
In linişte şi pace cînlarea lor ce-alungă
de frică. .
Departe 'n codru cerbii ce tremură

De-odatlă,

înlre piscuri, cu galbena-i lumină

Se *nnalță în hirzobu-i de ceaţă argintie,
Visînd pe codrii negri. visarea. ei senină,
A cerului stăpînă, d munților făclie.
>
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SE 'NNALȚĂ STÎNCI..

Se 'nnalță stinci încremenile de-asupra luciilui de ghiajă
Şi-o rază moartabia pălrunde prin giulgiul cel gregiu de ceafă,
Ce 'nlinde pînza-i monolonă pe împielrilul Ocean.

In pacea zilelor polare, ca la suflări de uragan
Se bat falazuri rătăcite, ce, lunecînd,. încet se poarlă,
Apoi

din nou

odihnă,

pace,

lăcere

iar pe

marea

moartă.

Şi nicio creangă înnegrită şi niciun urlet trist de fiară
Nu se ridică în spre cerul, pe care-un soare ca de ceară
Zimbeşte irist, domnind de-asupra acestei lumi' etern pustii.
€

De-odat un glas pierdut înnalță nepricepute melodii,
Un goeland, plulind a lene, revarsă cintec în tăcere,
Ca raza dragostei pierdute, lucind “în timpuri de durere.

"PE MARE

PE MARE
-

Val
|

de val se bate 'n noapfe,

Vîntul urlă prinice siinci:
Prin prăpăstiile-adînci,
Sună jalhnicele-i şoaple.

Brazii trunchiul și-l îndoaie,
Fulger scapără "ntre nori.
" Glas de funet: Sunător

Bate ropotul de ploaie

Pe a codrului cărare,
Peste frunzele de brad,

E

Ce, de vint bătute, cad,
Pe albastru val de :sare.

Huhurez cîntă “n pădure,
Sfol de păsări trec pe rînd,
A jurtună şuierind,
Ă
Sus pe lespezile sure.

Şi prin tainiți depărtate
Fiare urlă îngrozit:
*
De păreții de granil
Unda

Pe

nrării,

"'ntunerec și furlună,

Fără fintă,

“Cu

irist, se_bate.

zbuciumat,

catargul sfărimat

Trece luntrea

ca nebună......
—

FURTUNA
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FURTUNA

Plingînd se frînge 'valul de sfîncile golite,
Muşcînd din piatra roşă, şi-adincul fot înghite
Fărime sîngerale și făndări de granii.

- Austrul

mînă

apa

cun

şuier ascuțit,

Și veşnic alte unde cu creştelul de spume
S'azvirl spre ferm, în noapte, fugari fără de nume.

Trec nori greoi pe

ceruri,

cu-aripă

de 'nlunerec,

Zoirlind din jugă fulger. Supt focul cel feeric

In plinsetul de valuri, în urletui genunii.

ear
aa a

cu fipetele-i rari,

apa

Și-o pasăre pierdulă,

Mai zvirle-o nolă irislă în vuietul furiunii,

3

Se văd pe mal departe colibe de pescari.
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Phoibos, zeul cu lungi suliți şi cu tolba sunătoare,
Işi cufundă “n valul mării obosiţii cai de foc; -

Spre apus, către Megara, norii serii par cuptoare
De neslinsă vălvătaie, dungi de flăcări stînd pe loc.

Valul doarme, lin şi moale, cu răsfringeri de lumină,
Dogorind albasira-i fafă de oglindă, fără cref;
Blind, din negurile sure se înnalță luna plină
In tăcerea -turburafă de delfinii săltărefi.
-

N

Atunci blonda Amfitrită, 'peste-a apelor cărare,
Lunecînd, se poartă dulce printre. nimfele zglobii,

|
-

Ce cu sinul gol înnoală pe întinderea de mare,
Ducînd scoica-ei mărunlă, cu cordele aurii.
7

Şi tritoni la faţă roşii, lăutari cu plete crefe
Duce din urmă zina mârii cu cîntări fără sfîrşit:
Amfitrita cea bălaie, cu privirile sumețe
-De-un albastru-sur, se poartă peste valuri liniştit...
4
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Ca

un şarpe lung, feeric, Nilul sciînteie la stele, -

Intinzînd fără de capăt mlădiefele-i inele
Printre mari păduri de ireslii pentru veci nestrăbătute:.

Nicio pasăre

de noaple pesle lumile tăcute

Nu pluteşte, vărsînd fipăt tainic şi "'nfiorător:
Doar

_Pe

vre-un

ibis mislic poarlă pasul

lui nepăsător

covorul de nisipuri prelungit în depărtare.

Piramidele înnaiță munții lor măreţi în zare,
Pentru regii morji de veacuri monumente de granil,
Lîngă

sfinxul ros

de

vremuri,

ce-şi urmează linişti!

Somnul lui etern de piatră, în odihna

din pustiu.
>

-

Totul doarme

'n pace-adincă supt zăbranic

argintiu,

Pilul parc'opreşte unda-i cea gălbie şi miloasă;
Un fellah călare trece şi cîntarea-i dureroasă .
O elipeală blind răsună, şi 'n văzduh apoi se s!inge:
Pare sujletul pusliei, ce plulind în noapte, plinge.
=
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RĂSĂRIT DB SOARE
Vint uşor de dimineajă mină nouri purpurii
Pe albasirele întinderi ale cerului:de vară ;

Scinteind, din sin de valuri vine mindru să răsară
Domnul mărilor băirîne, umedei împărăţii.

Faja apei dezmierdată de şăgalnicul zefir,
Argintată de lumină, se desface 'n mii de unde:
De la fărmul singuratec, ce în neguri se ascunde,
Vin cîntări de ciocirlie și miros de trandafir.

Goelanzii trec în stoluri cu-al lor fipăt plingător,

Şoli săibateci ai furtunei, oaspeții stincilor goale,

Și, tăind văzduhul aprig cu fantastice ocoale,
" Rindunelele din jugă umezesc aripa lor. î

SWUOTECA
[| camtrelă atrenteră
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NOAPTE DE IARDA

.

NOAPTE DE IARNĂ

Alb e tot în noaplea

rece. Singur cerul, ce scînfeie

De selipirile de stele, luminează peste văi,

Aprinzînd în giulgiul iernii nestatornice

văpăi:

.

-

_

Dorm supt raza lor cea blîndă troienilele bordeie.

ilă
Vre-un copac, răzlej înnalfă fruntea lui cea înnegr
Pe deșeriele întinderi. Totu:i linişte şi somn :
—
Amorţit-a în pădure păn'şi-al vînturilor Domn,
tă.
ascuți
rea.
Crivăţ, zeu cu barbă albă, cu striga

Fioroşi drumefi atunce, vin domol, câlcînd arare,
Făcind dealul să răsune de urlatul lor prelung,

Lupii suri, cu ochi de jlăcări. O clipeală șirul lung .
Stă pe loc, privind

la stele,

şi se pierde *ncet în zare. .
S
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“CMP DB LUPTĂ |
Cerul roşu ca de sînge, în amurgul cald de vară,
Se întinde peste cîmpul, coperil cu iarbă rară,

“ Dogorilă de căldură. Făr de-un foşnet de aripă
Vulturi mari, greoi prin aier-rălăcind, plutesc o clipă.

Și de-o rouă sîngerată stă cîmpia coperilă,
Lacuri mari de-un negru vînăt, cu oglinda lor cernită
Pe alocuri se răsfafă. Mii de morţi, în şiruri lungi,
Pe covorul de verdeață zugrăvesc lugubre dungi.

Cite-un gemăt se înnalță. Vre-un rănit-căzut în brînci
Lirlă jalnic în spre ceruri pironind ochii adinci,
Croncânesc vultani sălbateci din văzduh pîndindu-şi pradă
Şi un cal, roșit de sînge, în genunchi vine să cadă.
p-

LEUL
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Nemărgenilul cer de noapte domneşie-adinc peste pustie;
In spre apus o geană roşă întinde palida-i lumină,
Și peste 'nireag'această. lume de-o măreție blindă plină,
Se lasă, ca un giulgiu molalec, lumina lunii argintie.

Tablou de vis, fără de-o șoaptă. Dintr'a nisipurilor mare
Concertul nopților de vară, sfios, în veci nu se ridică,
_ Clipese popoare de luceferi: o stea, rotind pe boltă, pică,
“In stoluri lungi, intunecate,- de noapte păsări trec, -arare. :

Adoarme tof. Atunci, din codri pierduţi în margeni depărtate,
- Cun Jreamăt mindru "nnaintează, cătând sălbatec înnainte,

in leu bălrîn : în întunerec lucesc luminile "ncruntate.
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S'a culcat în fundul mării zeul cel cu arc de-argini
Apollon, strălucitorul domn al bolților de-azur,
Peste-a apelor întinderi, ce-şi răsfaţă luciul sur,
Luminos se 'nnalță Phoibe, răsărind din spre Corint.

Pling Naiadele duioase lingă limpede izvor,
Faunii cei nebunaleci şi salirii cei zglobii
Supt lucirile de stele, prin poicnele pustii,
Lirmăresc. blindele Nimfe lunecind cu pas uşor.

-

Și păstorul
'ce veghiază peste-a, malurilor stinci,
Supt stejari bălrîni, cu fruntea îndoită de-uragan,
Se 'njioară cînd aude glasul fainic al lui Pan,

ai Răsztu. ia Jund dez

s-abisurile- adinci.

————

IN CODRU

ÎN CODRU

Pădurea-i amorțilă —'fiici cîntece, nici şoapte,
O frunză

nu

se

mișcă:

nemărgenila

noapte

Domneşte'n cerul, unde lucirile de stele
Sau

stins : nici buhna sură cu-aripile ei grele

Nu varsă 'n înlunerec o notă de durere —
In cer veşti de furtună şi pe pămint,

tăcere.

De-un freamăt se *'nfioară pădurea cea bătrină
Şi 'sunetul cel lainic al frunzelor se "'ngină
Cu tunete departe, cu ţipetele rari
A' păsării „de noaple, strigînd a vijelie;—

Un fulger luminează : supt raza-i albăstrie

Fantaslic străluceşte tot codrui de stejari. .

-
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MARINA

Se "'nforc pescarii în spre sat;

Pe țărmu'n neguri cufundat — *
Lucesc luminile lor rare,
Sciîntei perind în depărtare.

-

ş

Si ceru-i sur, greoi de nori,
In noaptea plină de fiori

5
o

Tînguilorul val se bate,
De-a stineilor singurătate.

”

"Şi s'aud glasuri răsunînd,
Vre-un cintec trist din cînd în cînd;

Din virf de. munți un clopot lin
Revarsă glas de jale plin,
J
|
,

r

—
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lar goelandul solitar,
Slăpinul valului amar,

De vîntul mărilor trezit,
Boceşie

'n cuibu-i de granif.

Intunecat e tot, şi mut:

Din cerul aprig şi tăcut
Pe ape fără de sfirși!
Se cerne ploaia liniştit.
Incremenite toate par
De somnul Blind al morjii, — doar
Tînguilorul val se bale
De-a sfincilor singurătate.

- MARINA

N. IORGA

=

25

TEMPLUL
Lîngă leneşeleape

ale. Nilului gălbiu,

>

.

|

Templul vechiuîn pace doarme cu pădurea-i de
coloane,
Cu fantasticele chipuri strălucind de. pe frontoane:
i

Lin schelet de piatră sură lâng'al Ajricei pustiu.”

Veacurile irec a lene peste-a lui singurălate, —
Ca izvoarele de munte aruncindu-se, se schim
bă

Pe-a Egiptului cîmpie alți stăpâni și altă limbă :
Nicio pialră nu se mişcă întra zeilor cetate.

Supt eternul cer' albastru al regiunilor tebane,
In lăcerea uriașă, el jeleşte 'n pace dus,
|
Timpul s/incşilor albaşiri, vremurile care nu-s
Decit colbul de palate răscolit de caravane.

Și, cînd noaplea “se coboară peste virf de piramide,
C înd se duce de pe treple şi dervişul cerşetor,
-

S'aprind candeie de aur,. luminind miîngiietor —
a
- Peste poaria 'mpodobilă, ce cu zgomol se deschide.

.

.
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Atunci trec în noaple sură zeii lumilor apuse,
Mlădiindu-şi cu măsură lrupurile de granit ;
Printre vechile piloane, pasul lor cel liniştit
Nu trezeşte un răsunet peste sale'n noapte duse.

Pe cînd şirul lung se duce melancolic şi dispare
In alei de obeliscuri, ca un vis nedeslușii,
Cite-o pasăre de noapte zvirle-un fipăt ascuțit,
Şi Tifon, zeul pustiei, plinge trist printre allare.

TEMPLUL

4ă
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SARĂ

DB TOAMNĂ

Peste cimpii goi tăcere.
Vîntul toamnei care bate
Printre crengile uscate,
Frunza moartă sculurînd,
Sună doar din cînd în cînd
Cu un Jreamăi de durere.

Tolul doarme 'n neguri dus:
De la safele din vale
Ale fumului spirale
Se mlădie 'n depărtare
De a viînfului sujlare —
Şi, plutind în ceruri sus,

Cu un zîmbet liniștit
Vine tainic să răsară
Steaua validă de sară
Peste farina puslie,
Peste zarea albăsirie,

Peste

codrul înnegrit,

ED

„:
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IN CARULEI DE NOURI SURI..
N

ÎN CARUL El DB NOURI SURI...
Lu

——_
N

In &arul ei de nouri suri
Aleargă loamna pe cîmpie,
De lasă neguri în păduri .
Și 'n inimă melancolie.

Și, pe cînd vintul jos în văi,
Se plinge 'n codrul de stejari,

Domneşte liniştea 'n odăi,
-

“De auzi în pace numai rar

Frunze

din teiul cel uscat

Lovind mîngiietor în geamuri.
Ce

trist e cerul înnoplat;

-

Ce dulce freamălul de ramuri!

Ca, înlro. viajă de dureri,

Din fundul inimii născînd
Și înnălțindu-se spre cer,
Lin cîntec trist, pierdut şi blind.

-

BD. IORGA
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„APUS DB SOARB

Do

„Pe
“O

dealuri se pune

ceafă uşoară,
Iar soarele: *n Jlăcări —
Apune.

In ramure
De

şopot

vînt, pe

cărare

Şăgalnicul sunet
„De clopot.

La slîna din vale,

Din care se 'nnalță
A fumului valuri,
Cavale.

=

APUS DE SOARE
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Se lasă tăcere:
A lene ridică
Drumejul un cîntec
Ce piere.

Lumina se slinge:
Abia mai pluteşte
Pe ceruri un nour
De sînge,

Fantastic balaur,
Iar vîntul îndoaie
Innaliele lanuri
De

aur.

N.-IORGA
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„CARADANA
7

Cer de purpură și aur,
Coperind pustiul maur.

Niciun glas, nicio mișcare
În imensa depăriare,
Unde fără de 'ncetare

Aierul aprins de soare
|
SI

“

-

Mișcă 'n roşia. splendoare
Undele-i tremurătoare.

Tocma *n Jund, unde se 'mbină
Intro dungă de lumină
Cer şi nesfîrşire

lină,

Ca o umbră se ivește

Și 'n văzduh ce străluceşte
- Lămurindu-se,

lot creşte.

32

CARAVANA
N

Caravana

iato

vine:

Senfinele beduine
Poartă suliţile fine;
/

Ducînd mărjuri a/ricane,
Negustorii în turbane,
Supl greoaiele ca/tane,

Dogoriți de-aprinsa rază,
În sălbaleca amiază
Pe cămile dormitează.

s

Ca prin vis o lunecare
„De

icoane

*

trecătoare,

Feeria 'ncet dispare.
Orice sgomole-au apus
Cu viața ce s'a dus,

“Totul doarme,—numai sus,
Coperind pustiul maur,
Cer de purpură şi aur.

a

-N. IORGA
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GUMINOS, BOLTA SENINĂ...

Luminos, bolta senină
: Roșa margine-și îmbină
Cu a mării faţă lină!

i

Ă
.

În a zorilor ivire,
Ce 'n aprinsa-i strălucire
Taie negura suplire.

Niciun zgomot de aripă,
„Cînd pe ceruri trec în pripă
Goelanzi, plutind o clipă,

Nicio barcă săltăreaţă,
Niciun sujlet de viaţă
In tăcefea cea măreață.

3%

LUMINOS, BOLTA SENINĂ -

—

DA

Sa

Şi, cum aieru-l despică

+.

In biserica anlică
Un polir ce se ridică,

|

.
Se înnalță "'n fundul zării
Din adîncul depărlării, —
Domnul mării.
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MARBA
"e

Ape line.
Păsările
Răsărind
„Se 'ntore

Cer senin.
'n stoluri vin;
din depărtare
lunlrile Jugare. -

Şi m'auzi în aier blind .
De cit vislele sunînd,

“

Ciripiri durînd' o clipă,
Cîfe-un foşnet

de aripă.
-

—

-.

Fără veste se adună
Surii nouri de furtună,

' In văzduh cernit dispară
Glasuri palide de sară:
Își înnalfă 'ncet cîntarea Marea. !

. .

_

LEUL

LEUL CAPTID

O zi de toamnă
Pe

Pe

lrislă. Din bolțile greoaie,

care nori de foamnă

apasă

nemişcați,

arborii cei negri de Jrunze despoiafi

Se lasă ale ploii-sălbalece şiroaie.

Grădina e tăculă şi goală de mulțime.
Doar scurgere de “apă sunind adormitori,

Ori țipete de păsări despică une-ori

Imensa pace îristă căzând din înnălțime.

Şi 'n cușca-i, după gratii, cu ochiul pironit
Departe înnainie-i, bătrinul leu libian |
Visează lumi de aur, pustiul african:
Se sculură alene- şi cască adormii.

CAPTIV

1. IORGA
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MUNTELE
_———

În veşmintu-i alb se 'nnalță virjul muntelui pustiu
Peste-a negurilor iurmă, ce-l încunjură:la poale ;
_ Numai aprige prăpăstii, stinci sălbatece şi goaleSe desfășură Janiaslie în spre cerul cenuşiu.

Tofu-i mort în înnălțime. Niciun zgomot nu dă viață
Înghejatelor întinderi. Vijeliile turbate

Nu moi tulbură. nici ele trisla. lui singurătate.
Doar pre-o rază rălăcită taie pinzele de ceață,
De'nroşeşte

o clipeală faţa lui încremenilă.

Și covorul alb s'aprinde de-o fantastică lumină,
Care scînteie și moare, o ilusie senină, Lăsînd iar să se coboare pacea

mulă şi mocnilă,

“Și atunci, plulind alene peste viîrjfurile ninse,
Cu-al lor fipăt de durere, ce prelung pe munți răsună,
_În spre văile îngusle, locuite de furtună,
Nemişcafi, se duc doi vulturi, cu. aripile înlinse.
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DON

>

= DON JUAN

JUAN

Adesea cînd răsună cinlări de mandolină În vechile castele aprinse de lumină,
o
Cind rec, rizînd în danţuri, paji lineri cu ochi vii
Și mîndre castelane cu pletele-aurii,
Ă
Cînd totu-i veselie și viaţă zgomotoasă, —
Don Juan arată faţa-i semeafă
- şi frumoasă.
z

Un păr ce cade 'n valuri cernife de mătasă,
Ca maniă de 'nlunerec pe haina lui se lasă,
Mustea]a lui fudulă se 'nlinde pe obraz,

Pe umeri aruncatu-i sombrero de aclaz,.—
Ochi mari sticlesc de focul dorinţilor ascunse.

Privirile-i de nime în lumea-ni. pătrunse
Aprind iubiri nebune şi palimi dureroase,
Afilea chipuri blinde, senină şi Sfioase
De gingaşe fecioare au plins în urma lui,
Ci el în calea-i lrece, pe

Un zambet plin de milă

rece

buza

lui

se sfrecură a lene.

N. IORGA

—————

e

—

Atiția ochi de noaple, supt desele lor gene
Cerșit-au o scînteie din ochii lui cei mari,

-

_

i

Atifea înnălfat-au iubirii lui altari,
Și au plecat genunchii ca roabe innainte-i,

"

Jubirea_lui de-o clipă, senină şi cuminte-i,
Cu inima-i deparie,

Pe urmă

-

cînd buza lui sărută.

cînd iubita-i în lacrime pierdulă

Zădarnic mai aşteaptă pribeagul iar să vie,
:

a

De clipele trecule, Don Juan nimic nu şiie:
O inimă slrăină dorește-acum să jure,
Şi gîndurile-i loale pe veci. s'au dus aiure.
-

-In_mijloc

/

de

blăstămuri,

de plinsele

amare,

_EI ride fără sine, străin de milă pare,
- Mustrările_de cuget în mintea-i nu străbat.
Ifi pare-un mort, ce trece, cu fața 'ngălbenilă..
De

s'ar deschide

iadul,

'nnăunlru

să-l înghită,

EI ar muri c'un zîmbet de rece ironie.
Și totuşi nime'n.. lume

durerea nu i-o ştie,

Nu vede cînd își strîmbă nesimţiloarea faţă,
Cînd ochiul i s'aprinde,

cînd buza lui de ghiafă

Sopteşte vorbe calde, ce ard ca un jăratec,
Cînd visu-i de iubire luceşte. singuratec.

39

ORIENTALA

ORIENTALĂ

Pe
Pe

cimpul plin de lume, cit ochii pot cuprinde, care sfinta oasre a lui Alah se 'nlinde,

Sultanul trece palid, în gînduri cufundat, —
„Pe fruntea-i încrelită, turbanul cel vărgai,
De-aclaz cu pielre scumpe cusul, prea greu apasă,

- Mantaua lui cea verde pe umeri i se lasă
In voia întimplării, un zimbet trist se poartă
Pe fafa lui bronzată, şi 'n ochi privirea moartă
Sticleşte

rar,

ca raza

de faclă

ce

se stinge.

:

-

Zădarnic înnainie-i oștirea i se strînge,
Zădarnic trec spahiii, în -șiruri luciloare,

Şi săbiile-arabe, ce scinteie la soare,
Și steaguri ciuruite mergînd la biruinţă,
Şi vechile Îui trupe, -ce-n'au altă dorință
De

cit să-şi deie viața penirun

cuvint al lui,

La jalea lui ascunsă, în lumea asta nu-i
lin leac, o miîngiiere. Şi gindurile sale
De orişice sirăine, apuc'âceiaşi cale

”
|
a

e
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E moarlă cea ma: miîndră şi dulce 'nire femei,
Pe Zora nar' s'o vadă şi fără risul iei
Voios

ca primăvara,

deşariă-i lumea "'ntreagă,
Căci nimene de-acuma nu poate să 'nfeleagă
„Dorința tăinuită, ce n inima-i veghiază, ..
De-aceia. 'n a lui minte durerea-i veşnic trează.
a

Și trec Nizamii aprigi, pe caii lor cei vii,
Arabi cuminţi la Jaţă, ce vin de prin pustii,
Tătari, bațiți şi ageri, străini de ori-ce milă,
Georgieni cu gura mică şi ochii de copilă,
Cercheji, cu-obrajii galbeni şi Grecii cei şirefi,
Şi-alitea puşti şi tunuri şi săbii şi săgeți
Atilea 'sfeaguri mîndre şi cozi boite 'n verde...

Departe sună musici, oștirea * n cîmp se pierde.
Abdul nu vede oaste, nici steaguri, nici inulțime :
Ce vede el cu ochii nu ştie 'n lume nime,—
Pe

Zora

cea

bălaie,

Ce ride * n a lui brafe,

cu ochii de safir,

-

cuprinsă de delir...

cata ati
aa

ADESA..
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ADESEA.

Adesea 'n nopțile de vară, Cînd vînlul parcă te dezmiardă,
Și cînd a lunii albă pară
Pe geamuri vine să se piardă,

Cînd nu-i un glas în lumea 'ntreagă
Decit o frunză ce se pleacă,
Ori un liliac cu-aripa

bleagă,

Ce prin frunziş vine să lreacă,

Ți se liezeşte-o aminlire,
Un

chip uitat de multă

vreme,

Ce blind şi irist ca prin șoplire

In lumea-i cată să le cheme.

N. IORGA
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Un glas,

ce kai iubit odată,

Pare că-ji spune la ureche

O vorbă de demult uitată
i

Și care-fi pare-aşa

de veche...

Te 'ntorci alunci cu
Te faci iar om din
Timpul trecut întreg
ȘI cum erai alunci,

ani 'n urmă,
alte dăţi,
se :curmă
le-arăţi.

In orice stea, ce trece-a lene,
Vezi ochi ceri lacrimi i-ai lăsat,
“Vîntul, ce lremură 'n poiene,
Îji pare glasul cel ui'at.

.
Şi cînd, trezil, îţi vii în minte,
Te miri obrajii cum sînt uzi
Și cum in jurul tău cuvinte De dor, ca *n vis, le mai auzi.

BALADĂ ROMANTICĂ

BALADĂ ROMANTICĂ.
|
a
Y
pr

Supt baleon stă cavalerul
Invălit în manla-i. (Cerul
- E albastru şi senin).
Gura lui e de rubin,

Ochi de foc sticlesc supt gene,
Părul lung îi cade-a lene
In

inele de-abanos.

Trandafir nu-i mai Jrumos,

" Mai drăgulă nu-i niciuna
Din Cadiz la Pampeluna,
Deci fata lui Rodrig.

N. IORGA

45

IL.
Vînt de noapte-aduce Jrig.
Mandolina şi-o înstrună
Şi, pe cind bălaia lună

Varsă horbole de-argint
Peste-al stradei labirint,
Cintă arii îndrăgite
„In spre gratii făinuite
Fermecalul

don

Ramir.

-

Și de sus un trandafir
Cade jos in rolocoale,
Pe cînd două brațe goale
'Luminează la fereşti.

Norii goane nebuneşii
Le înlind pe cer de noapte.

La răspinlii s'aud şoaple,
Siiclesc fulgere de spade:
" Pe sombrero Jloarea cade.
Un ciocnit de fier în pace,
Și lăcerea iar se face:
Cîntă buhneie pe cruci.

Două umbre. ca năluci
Fug pe siradele deşarie,
Tunet bubuie-departe,

Linde-i oare don Ramir?

=
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VIS ŞI LUME

DIS ŞI LUME
Brazdă largă se despică pe cîmpiile în Jloare
Și supt Jierul, ce sticleşte, sup! greoaiele picioare

A

plugarilor, ce-şi mină boii zdraveni şi molateci,

Veştejite:adorm

în ferna vinejie flori sălbateci.

Ici un mac, colo cicoarea, ochiu albasiru şi cuminie,
“ Nalba roşie, înhaltă, în lumina cea fierbinte
Stau

trînlite şi sfărmate,

pe

cînd

veşnic mai deparie

Pluigul brazda lui şi-o trage pe întinderi mari, deşarle.
d

N

“Și, ca diînsul, lumeu rece pasul ei greoiu şi-l poartă:
Visătorii şi poeții sînt în ea ca floarea moariă,
Prea supțire ca “să ducă mersul aprig al pulerii,
-Prea plăpindă -ca să poarle Irista sarcin'a durerii.

a

N. IORGA
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DOUĂ MUSE

Unde ești lu, slinsă zină, muza vremilor antice,
Trup Jrumos,. tăiat în piatră, formă sfintă şi deplină,
Liniştită ca' statuia şi ca dinsa de senină, .
_Chip străin de orice patimi în mişcările-fi voinice ?

Vis pierdut în vălmăşagul frâmiîntărilor barbare,
Stea lucind din' depărtare peste fimpuri de spoială,
Unde-i marmora la vie, trupul tău fără găteală,

Goliciunea ta cea miîndră, ochiul lău, ce raze rare?
7

Unde-ji este Aphrodita, închegată în spuma mării,
Fără zîmbet, fără lacrimi, fruntea goală de gindire,
Unde-s zeii ăi cei falnici, mai presus de fericire,

Forma la armonioasă, fără pata cugetării?

7
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DOUĂ MUZE

—

Linde-i viaja-ți sănătoasă, fără doruri ce omoară,

Fără muncă, fără sete, fără veșnicile vise,

i

Fără gînd, cătind să lreacă peste negrile abise,
Fărde visul nebuniei şi-a nevroselor povară ?

Musa noasiră-i alla
Scrise-s nopțile de
Carnea-i moarlă 'n
Ochii ard de mulle

-

astăzi. Pe. clorotica ei faţă
lacrimi şi durerile nebune,
trupul şubred, îndoit de slăbiciune,
doruri, buza vinătă-i de ghiafă.

Şi virtejuri de durere, ropolind, îi trec
Tot ce-i josnic se frămintă într'o inimă
Desfrinările grozave ard ca o neslinsă
Cu. dorinţi nepricepule, ne'ntrupale prin

“ Unde eşti tu, stinsă zînă, muza

prin minte,
murdară,
pară,
cuvinte.

vremilor anlice?

4
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TRICLINIUL
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|

- Tricliniu-i plin de luine. — O candelă de-aramă

|

_..

Imensă scînleiază pe mesele rotunde,

> -

Vărsînd rejlecle-aprinse pe vinul ce s'ascunde
- In vasele de aur, de spume plin ca 'n cramă.
-

Si

Și cupele bogate, ce 'n mini de oaspeţi sună,
Arată la lumină sculpturile de-argint
Ori Jafa "'nflăcărată aramei din. Corint,
“Sliclind 'ca valul mării supt razele de lună.

,

“ Deparie, corzi de liră, cu glas de veselie...
Romani

În. mirosul cel dulce

7

-

cu fața rasă, pe perina de Tir,
de Jlori de. frandajir,

Aşteaplă leneş robii cu talgere să vie.
„2

Cununile 'nfiorite pe galbena lor față
Par flori pe-un mort zuirlite şi togele de in,

|

.

laptele de albe, pe pieptul lor prea plin :
Ca
A
Ori slab 'ca 'n vis; supțire şi 'mîndru se răsfafă.
ceia

__”

c ochii vii,
“o uşă se deschide. Doi Tobi cu
De “soarele Jierbinte al caldei Libii arşi, . .
Adue pe_mari tablale derargini mistreții- marşi

„Pe brațe lungi şi fine, ca braje de copii. o

49

TRICLINIUL
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“Și alţii vin în urmă, Germani cu blonde plete,
Greci scurți, -călind pe-ascunse cu ochii lor.şireți
La negrul lat în buze, cu păr de oaie crej,
Persanii supfirateci şi albi ca nişte fete.

Incepe

vinul roşu

să umble

pe

la mese;

Și sclavii duc mincare acelor ce pe pat
Las” fălcile să cadă pierdut şi măsurat
Ca 'n somn, purtind prin gură bucaiele alese.
*

.

-

- — Femei] să vie Chloris, cu buzele
de Jloare,
Ori Clio cea cuminte, Lycimna. cu ochi dulci,
Ce ride fără sine; pe pieplu-ți cind o culci,
Corinna, 'cînlăreafa cu păr furat din soare...

Corinna

cîntă 'n uşă, Germana

cea bâlaie, .

Cu fața delicată, cu părul lung şi fin,
“Cu ochii mai albaşiri decit. cerul senin,
“ Vârsind pe coarda lirei amara ei văpaie.
NU

-

!

i
E

4

z

— Şi masa să întinsă, lucesc pe /runji coroane,
” A” lirei corzi răsună în aierul cel cald, .
Pierdut e peniru -mine şi lacul de smarald,
Și pacea

neclintită

a stepei .feutone. .

Sticleşte 'n cupe. fine a vinului roşafă, .
Mirosuri dulci se 'nnalță din umedele flori,

Petrece în Valhala, palatul cel de nori,
Dagmâr,

cu mîna tare, a vieții mele viafă: a

|

N. IORGA:
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Îmi pare vinul lacrimi, ricliniu "'ntreg o groapă,
„Şi voi, stăpîni ai bietei Corinne, morți de mult;

O şoaplă neînfeleasă vi-i glasul, cînd l-ascult.
îiTI
:.

Se tulbură lumina supt umeda-mi pleoapă.

ÎN
:

— Și ce crezi că-i Diana, îngină greu Hemina,
Și arcul ei cel falnic? Ca dinsa parcă nu-s ?
Te uilă, vezi, acolo, la candela de sus:
Mă
De-oiu

lua

în mînă,

arcul,

lovesc

-

i
i

.

a ei lumină.

|

-

-

N.
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'

Din arcul cel de aur săgeata. se -avinlă
C'un şuier de durere, zburînd tot mai pe jos:
Corinna se opreşte: obrazul ei frumos
“În pace 'nțepenește -şi mina nu mai cîntă...
7

7

-

.
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AEDUL.

ABDUL
Aedu 'ncoardă liră. Pe -strunele-adorimite
Işi poartă leneş plectrul, lrezind -acorduri line;:
De sus, lumina cade din. boljile senine
„4 cerului Eladei pe templele--aurile. N
—_.

—

_Tăcere 'n piafa 'ntreagă. Din coardele atinse
Cintarec "cet se 'nnalță, vibrînd, peste mulțime,

„Ca fumul de tămiie spre cei din înnăljime:
De-o flacără divină stau inimile-aprinse.
2

|

N

|

şi. glasul se ridică, sonor, măref şi cald,
Scandind -al lui Apollon imn sfint de birhinţă,
Iar' zeul, sus, zîmbeşte, străin de: suferință, |
"-“Vărsînd

potop

de

raze

pe .marea de

smarald.

— Cîntaţi pe zeul dulce cu plete lungi de aur;
„Pe cel ce *'n valea sfintă luptat-a cu Python,
Sfârmind cu- a lui săgeată pe aprigul bălaur,
Cîntaţi pe Apollon
|

2

TE o e pe re semen

;
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Frumos- copil al celui ce trăsnetele-aruncă,
Părinte-al poesiei cu viers. fermecător,
Cîntat-ai blind din syrinx, păscînd oile 'n luncă,
Divinule păstor.
>

x

Cînd Zeus sus, în ceruri, pelrece la -ospefe,
Și lira ta răsună de imnul triumfal,
O clipă. şi îmblinzeşte privirile sumele
Si palidul Tantal.

Și Parcele hidoase, cu feţe “ngălbenite,
Lirzind nenorocirea şi-al patimilor foc,
şi uilă de osîndă, din ghemuri aurile

|

Torc fire de noroc.

- Jar Hebe cea zglobie, copila
urnîndu-fi băutura divină în
Jfi dă o sărutare din buzele-i
Cu- al

zimbitoare,
păhar,
de floare
zeilor neclar.

“Cîntaţi pe cel ce iartă greşelile ascunse,
Pe: cel ce rătăceşte pe stincă 'n Cytheron,
Pe cel ce vede loate, și cele nepătrunse,

Cintaţi pe Apollon.

/

aa

ADORME

.

ADORN.L.
" Adormi!
Pe lume
şi Jlorile
Pe mina

s: aprind. pe ceruri făcliile” de taină,
noaptea *'nlinde a farmecelor haină,
suspină duioase vorbe dulci:
ta supfire micuja Jiunte-ji culci,

Visînd' frumoase zîne cu părul de mălasă.

Lumină

pe
argintie

cimpii suri se lasă,

Bălduri din poveste fin calea la fintină,

” |

.
|

Si

Ă
Al greierilor cîntec cu buciume se 'ngină: .
Tu dormi un somn de-pace; pe buzele-ţi deschise:
Lin zîmbet se: sirecoară,—răs/ringere' din' vise.
:

”

-

N

Ci dormi. 'Veni-va vremea cind grijile amare-”
-Stăpîne-or Ji pe tine şi *n sarbăda lor:mare

Ții pierde şi zimbirea şi pacea ta de azi;
Pe

fruntea-ji

de statuie

amarnicul

ÎN

năcaz

Pecetia şi-a. pune:0, şi uima -lor de lacrimi
- Săpa-vor pe-a ta față durerile” de patimi,
-- Atanci fără odihnă. fi-or Ji nopțile: lungi
Şi-ades în zori de ziuă plingînd ai să ajungi;:

" Aproape-i vremea iristă, ce nu știe de milă:. In liniştea ta dulce, zimbind, adormi, copilă. --

j
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ȘI-EUIND CUȚITU "N MINĂ .
„Și, luînd cuțitu "n mină, supt candelele-aprinse,

Purtind în parjumatul lui păr cununi de flori,
Cu degeiele-i albe păharul îl cuprinse
Șr-astjel vorbi Balhyilus:
—

Gindit-am

dese

De

ospefe,: cu Jruntea

încă

udă

vinuri lesbiene, Sfrigat- am : Mii destul!

Destul” cu ochii

uimezi .de lacrimi arzătoare.

Cerșit-am sărutare vîndută şi *n bejii _ Călealu-mi-am

durerea" cea

sfîntă supt picioare,

| Cătind oo fericire În Jalșe nebunii.

_
ie

ori

La viafa mea deşăriă, la zilele-mi de frudă,
La sarbăda plăcere a irupului sătul,
Și 'n mijloc.de

[a

|

5

“
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Prieteni şi. iubite, -mi-i silă de viață, .
E mort pe lume otul,-ridicol și aton...
Privirile mi-s > oarbe şi sîngele de ghiafă:
Să ne vedem cu bine la. masă la Pluton?
— Ştrengarul face glume,
Şopti frumoasa Chloris. Pe-obraz învinețit,
„ Batil căzu pe--scînduri, cu buzele în spume,
Cu degetele strînse spasmodic pe cufit.
Şi-alunci, zîmbind cu milă, pe faţa lui de ceară,
Rufin grăi alene:
Ce om la sujlet mic!
dulceagă lristefă se mai miară:
ui
De-a 'traiul

Nu

ştie ticălosul că lumea nui nimic

Decit o parodie. Întrat fără chiemare,
Ascultă şi zîmbește, de poți. Priveşte lin
“La patimile "'nguste,. pierdut în nepăsare

Și mori fără de-un [ipet, ironic şi senin.
N

|

|

.

_

.
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Duși d-a_luceafărului rază, irei magi bătrâni. din Răsărit,
Preofi cuvioși, în lungi veșminte, plecindu-și capul cel albit,
La leagănul tău cel

Şi, pe

cînd steaua

din iesle,

călăuză

venil-au,

vărsa

blindule

Isus.

lumină colo sus,

.

Cintindu-ți simplele lor imnuri, s'au închinal în fața ta,

Arzind mirezme

siriene celui tiîmes de lehovâh.
i

|

"+

S'au

dus apoi pe-a' lor cămile în. spre cetatea din pustiu,

Supt paza stelei călătoare, şi în amurgul cenușiu

,

„Periră mitrele de aur şi albele măântăli de în.

— Aceiași rază vestitoare de-ar scinteiă pe cer senin,
De-ar învia profeţii palizi şi mucenicii zîmbitori,
Din. nou Hristos de-ar plinge *'n iesle al omenirii

|
veşnic

Din care margine de lume veni-vor magii călători?

chin,

NOCTUNĂ

-

NOCTURNĂ
E

_

Sint nopți de:acele blinde şi tainice de: vară,
- Cînd singur glas de greieri şi tînguirea rară
A buciumelor trisle pe dealul depărtat

Mai tulbură măreafa tăcere. Din spre sal,

Ce doarme 'n fundul văii, supt umbră de stejari,
Un

zgomot

nu se

'nalță.

Pe codri

solilari,

_- Pe farimle 'ntinse, cu palida ei rază,

|.

“A nopților duioasă 'stăpină privighiază.

Şi frunzele-s de aur, isvoărele de-argini;.
Cind, străbălind lumina-i prin negrul labirint
Al crengilor pădurii, poiana cea pustie
Desfăşură -molatec decor de feerie.
Aprinse de lumină sint bolțile albastre,
- Pe

care,

cu-al lor tremur,

Roiesc_în strălucire.

popoarele

de. asire

Luceferi nemișcaji

| Privesc fără 'clipire, ăi nopții împărați...
Și veacuri mii şi mii
Trecut-au „peste lume şi razele-aurii
.

__Cădeau pe cei ce astăzi dorm somnul din mormint...
Şi,

de-ar peri îi fărnă nemernicul: pămînt,

|

De-ar bale ceasul morții şi veşnicul apuis,
_-Tot zimbetul de stele ar Ji acolo sus.
>

E
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PRIMĂDARAe

Şi ai veni! iar, zînă

blîndă,

Cu ochii tăi de cer albastru,
Cu

zîmbetul

tău

a:

efern jJrumoasă

Primăvară,

cu gângurire

de izvoare,

de lumină. Pe

a poienii iarbă

Tremură "n oîntul dimineţii petalele strălucitoare..

.

rară

De după dedlurile n. neguri vin stoluri lungi de rindunele,
Săltind molatec în văzduhuri, şi 'n 'Jundul vechilor păduri
Învie cîntecul din ramuri. Coboară 'ncet în spre vălcele,
În sune arginliu de clopol, furme zglobii din muffii suri.
,

.

2
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Și iar. vor ji dumbiăvi umbrite. şi pe. cărări cernut de loare,
- Şoptif de' ape melancolic în amurgire de April,
|
Și iar decoruri luminoase şi fot în veci nepăsăloare
-Va ride Jirea nepătrunsă veșnicu-i zîmbet de „copil.

|

o

SE"DDALŢĂ FUMUL DE TĂMÎIE...

e

0

,

SB 'NNAGȚĂ FUMUL DE TĂMIIE...
Se "'nnalță fumul de lămiie în nouri deşi, spre boltă sus,
Unde domneşte 'n cer de aur un dureros şi blind Isus:
Lucesc mari candele în umbră lingă. Fecioarele străvechi.

- Și glasul monoton de pr&oți pierdut îmi vine'la urechi,
- În raza lungilor veşminte, a pietrelor de pe cununi,
În sunet măsurat de clopot, în şopotit de rugăciuni. .

Mă văd. atunci ca n alte timpuri, în anii de copilărie,
Pierdut

De

în umbra

negrei

sirane,

și un

irecul întreg

lacrimi revărsate *'n taină, supt umbra

învie

dverelor bătrine.

N

O, vremi de linişte-a gîndirii, de visuri miîndre şi stăpine,

Domnind în inima deşartă, noian de basme şi minuni,

_ În care. îngerii şăgalnici şi sfinții milostivi şi buni

N. IORGA

tei

Treceau pe-a norilor cărare în nopțile fără de somn,

ŢI

Cind în mantaua-i de luceferi bătrinul sfint, al lumii Domn,
Cel veşnic nepălruns cu mintea, zîmbia.cu zîmbet de copil
%
i

PTT
mr
-

rm
.

a
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Vafi. dus în umbra depărtării, vedenii albe de “April,

Căzufi în fernă-s sfinţii palizi şi pe-a lui cruce 'nire martiri
Hristos nu-mi spune decit jalea nemingiialei omeniri.. :
-

i
f
:

Și tofuși azi, cu mintea rece cînd mă înlorc în spre Irecut,
Mă prind Jiorii de-allă dată şi înfeleg sensul pierdut
Al vechii tinguiri de biblii, al plînsului de mucenici.

Și, cînd “privesc pe Cristul blâjin între umilii ucenici,
Mă ? nchin ocelui ce-a pus capăt nemăsuratei suferinți

A lumii fără ideale ce blăstăma, scrişnind din dinți.

.a

-

--

=

-

0

SINISTRU ZBOR!

| i

i

1

,

înnourat şi mut,
Sinistru zbor de umbre 'n noapte, supt cer
irisi, pierdut
t
sfrigă
Se "'nşiră haosul de veacuri, cu-același

În fioroasa nesfîrşire a bolților fără lumini.

oc cu ochi senini,
"Din cînd în cind, din întunerec. vre-un proor
|
neslins, Privind atita desnădejde, atita chin de vremi:
.
—
—
plins.
ii.
Simte. în inimă plingîndu-i eternul omenir

„Și, revărsînd viaţa-i caldă în graiu de palimi dogorit,
„El umple boljile deşerte cu strălucirea unui

vis,

.
:

“Ce tremură, zîmbind, o clipă şi. piere n aprigul abis Al golului fără sftrșit.
|
a
a
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BĂTUT DE-A GINDUGU FURTUNĂ
Bătut de-a

gîndului furtună,

străin pe fărmurile

reci

- Ale viejii nepălrunse,— cu-acelaşi
zîmbet palid, treci
D=
| În haosul cel plingător,

- Și în faţa morții dureroase opreșteai trupului fiori,
De jalea-ți nime să nu şiie: pe desn
ădejdea-ţi înfeleaptă
Te razimă—și-aşteaptă.
”

n

Ca peste virfuri înghefale, un călător
de vînt gonit,

În noaplea fără

a

de lumină,

supt

cer de iarnă rătăcit,

Ce, fresărind de-o-dală,
-

- a

.

.
N

-

Vede prăpastia 'ntihzîndu- și genunea
ei nemăsurată,

Şi liniştit adastă
e

*'n fafa mormintului în stinci desc
his
Căderea în abis.

ZBUCIUMAT DEBUN DE UMBRE.

Ga DD

UN

ZBUCIUMAT

DE

NEBUN

UMBRS

un plins neogoit în veci,
Lin zbuciumat nebun de umbre,
se clalină de vin,
Clădiri de cugetare stearpă, care
|
din mormânt.
O întrebare deslegală în grozăvia
De ale morții mîne reci.

etern ascuns

un stop
O alergare 'nsîngerată către

—

|

or ce-au perit,
E monotona tragedie a veacuril
infinit.

fără de zori din
: Rostogolindu-se. în noaptea
Și, cînd în nepăfruns ”. *
To

3

_

ai

abisul imîncător de vieţi,
Te pierzi.cu mintea, te "nfioară
sfarmă şi nesfîrşirile dispar,
se le
" În care lumi
îngheți,
fafa sfinxului
Și, prinş de mila omenirii, în

a

Şi blăstămi în zădar.

Mai

N.

IORGA
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RĂSĂRIT DIN NEGRUL, HAOS
7

Răsărit din negrul haos,

osîndit la: haos

iară

.
Cu cununi împodobeşte-ți cupa
traiului. amară:

„ Peste-'nlinderile moarte ale mării
Jără val,
Îți aprinde-un ideal. -

>

-

-—

Și fe du cu ochii fintă după falșa-i
scinteiere,

Cu icoana.-i înşelindu-ţi monolo
na ia durere: |
Smulge-te pentru o clipăde tal
gindului abis.
Cu minciuna unui vis:
|a
,

_

|

Ca în noaptea fără rază, peste fari
na pustie,

.

Călătorul ce zărește licărirea arginiie
Ce se 'nnal/ă peste lacuri—şi, cu
ochii la văpăi,
Llită groaza lui d'intăiu.
-
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DIN CEASU'N CARE “TE-AI NĂSCUT

7

UT
DIN eBASU:N CARE TE-AI NĂSC
7

.

-

|

|

=

-

te-ai născut
“Din ceasu *n care
*n urmă,
-O umbră-ți merge
d, tăcut.
Ca un vrăjmaș pîndin

eşti,
Cind mai senin şi vesel

Suţlarea fi se curmă,
Dacă

'ntorcîndu-te, priveşti.

Apare-atuncea

chipu-i drept

uila,
Şi-un glas îi spune: „Nu
“.
ept
aşl
Eu sînt aice și te-

Zădarnic

cați a te ascunde,

ra
| Zădarnic Jugi: ca umb
e.
und
Țe va urmă ori
-

fa,

R

=>
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Zădarnic dezlegare.i cei,
|
— Priviri de Sfinx şi gură
mută,
Dar cînd, căzind în calea ei,

Ea strînge ramura

căzută

De jos,

unde?

şi pleacă:

MPa

Îngheţul ultim te pătrunde,

o

PROMETEU

a

PROMBTEU
ec, suferinfă ta senină
Prometeu, Titan sălbat
diri anticele povești,
Luminoasă străluceşte
i, pradă buliurilor, eşti.
Şi pe stinca fa, în lanțur
divină.
Zeus în splendoarea lui
Mai măref decit, sus,
peste barbara ta muncă,
Treceau veacurile leneş
sfărîmau pieptul tău gol,
Păsările din văzduhuri
peste-al vremilor nomol,
Tu, ca marimura de rece,
care trăsnetele-aruncă.
Înțringeai făcînd pe-acela

EI sa

frumoasa
dus, perind din ceruri cu

lui credinfă,

zii nemurilori, Ă
Risipitu-s'au în neguri pali
ietor,

înnâlți miîngi
Tu cu jalea omenirii fe
raza la de suferinţă. *
ăr
Revărsînd ca un luceaf
lacrimi jetele lui Ocean
Nu, n'ai plins: Pa' tăte
ştea-ți apari

—şi În lini
N'au venil cîntindu-ți imnuri
;
icoană din eroii legendari
aprigă

mai
ule Titan.
'nvingător de chinuri, neclintil
dru
Min
Cea

_
a
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_HBLLAS

Răsărind din oceanul vremilor în noapte
duse,

Văd colinele-ți în floare cu-ale marmurel
or salbe,

in splendoarea tinereții şi-a măririlor apuse,
.

Hellas, fara poesiei și a statuilor albe,

Începutul Ji-i povestea,

traiul (ău o epopeie,

- Și, cînd zeii (ăi periră din albasirele
palale,
Se pierdă -pe-atitea veacuri a cîntărilor
scînteie,
Musele se linguiră într'a- lor puslietate,

Iar, cînd timpul nostru-şi poariă melancol
ia lui faţă,

„Si mă uit la fruntea-ţi tristă, Resignar
e, 'tu, copilo
A ilusiilor

moarie,

mă gîndesc

la altă viaţă :

La efebii din Atena şi la Venerea din Milo.

_
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OLIMPUL DISPĂRUSE

——

OLIMPUL DISPĂRUSE

Olimpul dispăruse și zeii erau morți:
Întreaga feerie a vremilor bătrine
"În neguri îşi pierduse măririle păgîne.
Creştea iarba: ruinei pe-a templurilor port.
=

Atunci, în vechiul templu,

domnind pe Cileron

In alba-i strălucire, supt negrele păduri,

Cu. 'nnaltele-i frontoane mai sus de munții suri,
Trăia în pacea-i blindă, cîntind pe Apollon,

Thymeu, anticul preol. Și, cînd albastiul fum
Al jertfei pe altare şi imnurile sfinte
Pe liră încetară

Nu

. fierbinte
şi glasullui

mai putu să 'nvie al legii moarte scrum,

-

N,

IORGA.
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Pe liniștea de piatră
a moartelor
EI porțile le 'nchise
şi singur ca'n
şi înnălfă cîntarea-i'i sp
re _Phoibos,
Sfrăin de lumea *n
lreagă, pierdut

"

statui,
sicriu
în pustiu,

în visul lui.

" Închide pesle line
a' in aiului portale;
Departe de-ale vieţii
ne mernice.'dorinţi,
Ascunde-ți pentru
lume și dor şi Suferi
nţi
Şi nnalfă
imnuri mindre

vedeniilor tale.

ce

o

n

S'A

S'A STINGE
Sa stinge-a vieții tale nemernică Jăcli,
Vei fi cu ochiul rece şi Jără de cuvint—
Podoaba minţii tale, a gîndului mindirie,
Sa risipi în clipa cind lu vei fi pămini.

- Si lumea

înnainte va merge

drumul ei,

veacuri iar,
S'or duce 'n urmă: ji veacuri şi alte

Cerşind a lo; iertare de moarte în zădar,
.
Ă Rugînd in ceruri goale de-o clipă Dumnezei

În mijlocul tăcerii sălbalece de sus,
Cu Jruntea 'ngălbenilă, cu jalnice priviri
Vor irece-ale durerii Jără s/irşit -oştiri,
Popoarele menite la veşnicul apus.
-

Si lu, cînd vezi zădarnic
Atom

sorlit peirii,

cuvinlul tău “pierdut,

mai. cafi în noapte: legi,

Și 'n mijlocul torturii amăre, nu 'nfelegi
Că totul e un haos, nemăsurat şi mut 2"

STINGE

N.

IORGA
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Zină frumoasă,

antic)

stăpînă pe lumi, Aphrod

ită.
Tu ce te-ai înnălțat pe spumă
de valuri,
Pleacă-ţi de sus spre noi priv
irile blinde,
'

Ă

-

Fata

lui Zeus.

- Jerlfele ard pe aitarele plin
e de daruri,
Preoții. imnuri ridică pe

lirele sacre,

,
Coruri de- tineri te cîntă în stro
fe măiestre,

„O Citereie.

“Gnosa și Cnidul răsună
Mirosul

mirei Pluleşte

de Japtele iale,

în aier molatec, —

Cimec de păsări pe-a” mirlului
ramuri,
e

Lîngă statuia-ţi.

Veșnic. cun zimbet Pluteşti în
nouri albaştri,

2

Păru-ţi în valuri se lasăpe
umere goale,
“Gura-ți revarsă divinele-i und
e
|
|
De ambrosie.

-
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Scoica-ji se poartă alene pe mindra Egee,
Apele line armonic se sfarmă în calea-fi,
Nimfele *'nnoală în juru-ți cu sînul pe luciu,

Doamnă

a mării.:

Noaptea în fundul pădurilor stai visătoare,
Stelele varsă lumină pe minile-ți albe,
Stă înnainte-ți, culcat pe mușchiul sălbatec,
!
Eros copilul.

Flacăra-ți dulce aprinde în piepturi iubire,
Tu pul în inimi dorințe de nimeni şiiute,
Tu dai fecioarei ce doarme în linişte visuri

- Fermecăloare.
În primăvara

plăpindă- domneşti pretulindeni,

Glasu-ție ciîntul etern al izvorului 'harnic,
Ochiu-fi lumina din bolta cea fără de nour,

|

Crinii obrazu-ţi..

Zeii se 'nchină 'n fafa-ți măreafă, stăpînă,
Lumea se mişcă la semnul din fruntea-ți înnaltă,
_Veacuri se pleacă în drumul etern înnainte-ți,
Mam'a vieții !

IMN

“N. IORGA

CREDE

ÎN TINE

— Crede în tine
Viafa e mare,
Norul dispare,
Visul revine

— Raza 'n Jăclie
Creşie şi scade;
Steaua ce cade,

Nu mai învie.

SOCRAT

ŞI ALCIBIAD

SOCRAT ŞI ALCIBIAD,
Doi oameni în Alena treceau, în floare unul,
Frumos cu jruntea albă şi ochi strălucitori, Cellalt bălrin, în zdrenje. Cuminţii privifori

Ziceau, călind la dînşii: Apollon şi nebunul“.

Lin templu
- Fecioarele
Alături, se
„Un zeu şi

alb în cale. În candide veşminte
Dianei văzîndu-i pe-amîndoi
dădură, uimile, înnapoi:
cel ce-şi ride sumeț de cele sfinte.“

Și cel d'întăiu fu mare,

avu oştiri, avere,

Din fărînă poporul la. dinsul' se 'nchină,
Zimbirea lui superbă
Ca Zevs Olimpianul,

o lume 'nsenină,
sirăin fu de durere.

Pe celalt îl trimese prin cuculă

în iad

Mulțimea zimbitoare. Şi 'n viafa lui întreagă
Pujini veniră graiu-i senin să-l înfeleagă.
Bătrinul Ju Socrate,

t,
— Alcibiad.
iar celal
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DIN MULOCUL

MULȚIMII

Din mijlocul mulțimii învinşilor vieţii
Răsar cînlind în umbră sinistre tinguiri,
Poeji ai desnădejdii pe pragul tinereții,
o
Ai visului martiri.

Cu ochii arşi de doruri,. cu /runțile plecate,
Îi văd trecînd alene in lung şi palid cor,
Brăzdind imensitatea epocelor uitate
Cu focul jalei lor.
e.

Ferice

între

dinşii de-acel

ce-şi întrupează

Durerea, 'ntr'o irigare supremă apuind,
Precum Supt irăsnet, noaplea, zidirea luminează,
În flacăra-i perind.

“ -MÎNDRIA GÎNDULUI

78

„I

MÎNDRIA

GÎNDULUI

Mindria gindului e sfîntă:
Înnalță-te *n singurătate

Spre virjul unde nu sirăbaleTot ce 'n fărînă se frămintă.

Și, căulind de sus la viaţă,
Nu risipi a la iubire;
Pentru-a mulțimilor bîrfire

Păstrează-ți inima de ghiaţă
=

Urind tămiia ce se suie
De pe altarele banale, *
Ridică-ţi jalnică staluie .
Din marmura virtuții tale. -

„

DI
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“

Pe lumile ce pier pe rînd,
Fără de.un tremur în splendoare,
Plufese, lumină revărsînd,
Ideile nemuritoare.
7
.

-

În minţile ce v'au născul,
Minţi în nimic

de

mult

pierdute,

Ca o scinteie aţi căzut

Din sferele necunoscute ?

„ "Din luminosul ocean
De adevăr fără măsură,
În întunerecul uman
Sîntefi desprinsă picătură ?

*

Sinteţi neîndoiosul far?

Luciţi ca focurile-acele
„Ce fug pe lacul solitar? =.
Lumina voastră să ne *nșele?

De sus din sfere te cobori?

Eşti o lucire trecătoare, Ideie, punct nemuritor
În viața noastră muritoare ?
.
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SIRENELE

pe marev

liniştită,

culcaji pe bânci alene,

Luntraşii frec. În pînze

se joac'al serii vînt,

-- Minînduci către satul lucind. Departe-un
Începe să răsune: e glasul de sirene.

cint

„

Și cintecul pluteşte,

Da

adus

de

adiere,

Întăiu pierdut, ca şoapta pădurii adormind,
Apoi supt cerul tainic de vară dezvălind
O lume de iubire, de visuri și plăcere.

De farmec prinşi luntraşii, ascullă. Fără
Lopeţile se mişcă pe sînul negrei mări,
Ducind

ușoara

barcă,

Tăind învălmăşirea

"Acum

de

ce piere

voie

*n depărtări,

valuri anevoie.

e> negru cerul și crivățul izbeşte.

În pînza

ce 'nfăşoară

catargul sfărimat;

Pe fermul ce scîntele femeile
Așteaptă

în lăcere,

din sat

supt noaptea

care

creşte.

e

SIRENELE
3

Tărziu:

cînlarea

„Aproape-i“,

pare mai

trislă

şi mai

bună.

strigă glasul cîrmaciului -bătrîn,

„O nu, te 'nşeli“. Pierdută în crivățul păg în,
Cinilarea fermecată

abia de mai răsună.

m,

Luptal-au

mullă

vreme

pe

marea zbuciumată

Și au. murit în luptă, cu ochii arşi de dor:
Zădarnie

înnălfară

Ulitaţii de pe

spre

cer privirea

lor

-

jermuri în noaptea blestemată:

„ Sînt luntri rătăcite pe apele vieţii:
Luntraşi doriți de visuri în noaple 'nnaint înd,
Aud cîntări măiestre chieihind prin aier blind

Și pier fără de urmă în faptul tinereții.
N

—

D. IORGA

————
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BAAL. ZBUS ORI IBHOVAH..
,

Baal,

Zeus ori lehovâh,

Stăpin al bolților albastre,
Întreagă

E

nemurirea

umbra

ta

mișeliei noastre.

În cuşca de ojel a vieţii
Cel sfărîmat şi umilit
da rupt în visul lui păreții
Şi te-a făcut nemărgenii.

De

stînca

nepulinții sale

Ca Prometeu
Ţi-a dat

înlănţuit,

în cerurile

tale

Puterea fără de sfîrşii.

-

Nemuritor te-ai atătal,
Fiinf'atoateştiutoare,

Căci gîndul lui e -măsural Şi viaja-i este trecătoare.

-

84

_BAAL, ZEUS ORI IEHOVAH
7

_ Supuşi la muncă şi durere
Și neavînd cui ne rugă,
Am pus în nori ființa la_
Şi î-am cerut o mîngiiere.

Și, cu cit chinul e mai mare
“Și lumea .merge spre apus,
Cu-altla te înnalji mai sus
Si, eşti .mai plin de îndurare.
=

N
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ZADARNIC

Zădarnic monumentul etern ți L-ai zidit:
Ori pe nisip clădeşte-l ori sapă-l în granit.
Acelaşi i-a fi soaria.

Cum marea surpă piedeci şi stavile pe mal
Și ce n'a luat azi valul, s'a duce "n noul vab
Și va per: odată,

Așa şi amintirea, ce 'n urma la o laşi,
S'a pierde 'n valul vremii de toate ucigaș —Acum, sau după veacuri.

Și ce din cugetarea-ți semeafă va Irăi,
“Cind tot ce-a fost Jiință şi vială va dormi
În brațele lui Kronos?

36

DON

-

Te duceai,

QUIJOTE

DON QUJOTB

cătind,

cu ochii. încruntaji,

departe

'n zare

in viteaz să-ţi iasă 'n cale pe deşerlele cîmpii,
Cavaler fără credință, şi cu spada ta să vii,”
Mintuind nevinovatul de sumeaţa-i apărare.

1e duceai: de-asupra cerul Spaniei ardea de raze,
„ darba rară de pe şesuri supt căldură 'ngălbenia,
Un pusliu

senin

în juru-fi, şi nimic

nu

se ivia

|

-Decit doar păstori de capre lîngă turma lor de pază.

Jie ce-i păsa de -toate? Gindul tău era aiure,
Intro lame fermecală: în veşininte: de ofel

Luplători Ireceau dih Jugă, pe cind pajul subjirel

-Suspina cătînd prin cîntec mintea dragei lui s'o fure.
»

Intre

loji

erai mai

mare

în voinica-fi tinerefă,

Sabia-fi făcea minune prin pieptare străbătind,
Înainte-ți castelana, înnălțind privirea-i blind,
Mulţămia fără cuvinte, în naiva-i frumuseţă.
N

N.

IORGA
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În zădar îl chemi în urmă, Sancho Panţa, om cuminte,
În zădar şi s/ăluirea, în zădar şi risul tău,
„Cine ar putea să plece spre pămint sufletul său,
Cind pluteşte, dus în lumea idealurilor sfinte?

Azi, cînd practica ştiinţă se întinde peste toi,
Cind sublima seminție a învinşilor dispare,
Cînd meschinul se întinde pesie inimi ca 'o mare, .
Sancho Panca Iaţi în burtă, respeclați pe Don Chişot : :

38
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CUGETIND, O ÎNȚELEPIE...
Cugeiind, o înfeleple,
_

La zîmbirea la cuminte,
La tăcerile-ți deştepte,

O poveste-mi vine 'n minte.

„Spre biserica vrăjită
Din pădurea fără soare
„Suie cale făinuilă
Credincioasele popoare.
N,

Prin tereştile zidite

Nicio rază nu sifăbate;
Slau de. veacuri neclintite
Porți de-aramă ferecate..
=

N. IORGA.

—————

/
E vre-un s/înt dormind în raclă

Pacea lui netulburată,
Vre-o icoană minunală
Luminînd fără de" faclă?

A gîndi cine: culează ?
Şi pe cînd în părăsire

Melancolic privighiază,
Sfinți şi palide marlire,

Adunați din
Credincioși
În spre cel
Rugăciunea

marea lume,
cu. sfinla frică
/ără de nume
şi-o ridică.

IL

i

Bănuind comori ascunse,
Un tîlhar, semel, loveşte,
Porfi de-aramă

-

nepălrunse :

Vrea zăvorul să-l desclește.

En zadar atita muncă:
Lite, ambele canate - S'au. deschis. Trăsnit S'aruncă
La pămînt... Pustietate.

==

CUGETIND, O ÎNȚELEPTE...

E o vrajă, o minune?
Poafe-un

înger, care vine i

Să-l tirască în genune?
Pace

'n lumile divine.

Prins de-o zdrobitoare groază
Ridică privirea sa:

Era -colb jucînd în rază
Și-un

painjen

ce fesea.

ja
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LCAR

-

„Ţi-ai încercat avintul iară,
Te 'nnalți în sus trium/ător.;

Icar, opreşte-te din zbor

Cînd ai aripile de ceară.“
N

-

Supt cerul sur, de nouri greu,
Zimbind, se duce înnainle.

- S'audă iel din empireu,
Cleveltitoarele-ți cuvinte...

Mai sus, din ce în ce mai sus.
Privirea ta nu-l mai zărește :
- În alte lumi acum s'a dus,
De-asuprau negurii pluteşte.

O nu!

L-a fost soarta haină,

Că un virtej, din. nepălruns

[| vezi în fărină ajuns:
Acolo sus, era lumină.

———

=

-
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HBRCUL

În purpura grozavă cu -dinții de văpaie,
Puternicile-i braţe spre ceruri ridicînd,

Supt flacările, care-l ardeau la măruniaie,
Urla pe munte

Hercul cu gura spumegînd.

Liria. sfărmind copacii şi pietrele din cale,
Cu sîngele "n privire şi sîngele pe mini:
-Sunou de-a lui durere pădurile din-vale,
Fugiău cu groază 'n lainiți di codrilor stăpini.

Răcni o zi înlreagă şi noaplea "'nireagă iară.
Si, cînd, supt cer de flacări, sălbalec şi tăcui,
“Pe rugu-i se înlinse, şi a durerii ghiară

Nu-l mai trezi în pacea-i nepăsător şi mul,

A Irupului giganlic senină odihnire,
Frumosul chip de piatră în linişte pierdut,
Vesti mulțimii triste, venite să-l admire, .
Că s'a s/irşit -eroul, și zeul a 'nceput.

HERCUL

,

N. IORGA
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ÎNDGĂTURI
7

Inlături cerşitoni ce-şi fac o gloriolă
Din cîntecul de jale al celor suferite :
Durerea nu coboară pe Jrunţi ingălbenite

Nicio 'aureolă.

Ea

.

nu alege unde pecelia şi-a pus:

W'a plins Îscariotul în ceasul de câință?
Sublimă

e răbdarea

_

„Și nu-ți cinta, poele,

senină 'n suferință,

„

durerea

Pe cruce, ca Isus.

cu Irivoga,

Ci ca anlicul Cesar,. te culcă maiestos,
Și de la rana 'ntăia acopere-ji cu toga

Obrazul dureros.

MEMNON
Z

MBEBMNON

Spre

Teba

cu o sulă de porți, cînd călătorii

Se “ndreaptă, de departe pîndindu-i cetăjuia,
- Se 'nnalfă din nisipuri în fața lui statuia

Lui Memnon

Libianul, copilul Aurorii.
7

De mult sfărmat de vreme-i colosul de aramă,
Căzul-a supt securea de veacuri a lui frunte,
Și, foluși, cînd lumină s'aprinde despre munie,.
Cintarea-i se ridică spre

veşnica

lui mamă.

Tărziu, un Cesar mîndru, cu mintea pricepulă,
Fu prins de mila unei asemenea

minuni :

În clipă s'adunară toți meșterii cei buni.
|
Întreagă-i azi sfaluia, frumoasă e şi... multă, -

1

|
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LUCEAFĂRUL

Roiesc pe bolți de noaple şi tremură molatec
Popoarele de stele, plutind călre apus;
La margine, departe, în liniştea lui dus,
Luceafărul revarsă zimbirea-i singuratec.

Ce limpede i-i raza! şi poate cine ştie,
Ce groază se ascunde supt punclul luminos,
Ce lupte uriaşe, cînd tu nu vezi de jos Decil, nepăsătoare, scînteia-i- argintie.

Deschide-o

sfîntă carte cu slovele de aur,

Din cele ce alină

durerile-omeneşii:

Pierdut în frumuseța-i, nici nu te mai gîndeşti — Afit te stăpîneşte al gindului tezaur.— .

De ce ascunse patimi i-a fost inima plină
Acelui ce'n direre cuvinlu-şi plămădia:

Din haosulde gînduri trecînd prin mintea sa,
Tu ştii numai cintarea-i, melodică, senină. -

Pa

-

os
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PERIKLE

PERIHLES

În ag&ra luminoasă,

unde templele ridică

Slilpi de marmoră de Paros într'a lor linişte-antică,
Stă poporul din Atena, grămădit în adunare.
Apollon îşi poarlă caii, pe a cerului cărare,
Marea netedă, oglindă de sajir, doarme sup! rază,
Pe, Acropole,

zeița luptătoare

privighiază

Peste tirgul alb, ce'ntinde dunga

lui pănă departe.
îs

" Perikles vorbeşte. .. Glasu-i măsurat, ca dintr'o carfe,
Se revarsă

'n fraze

line şi severe

'n marea

piață

Peste care .stăpineşte Jafa lui cu ochi de ghiafă:

Pare-un zeu străin de lume, fără. dor şi fără palimi,
Fără inimă să simtă, fără ochi să verse lacrimi,
Lin colos de cugetare, fesînd lanțuri de cuvinte
Pentru roiul de niulțime împietrită înnainte. .

E un ceas de cînd cu fa/a vineţită de. durere
A văzut puindu-şi mourlea buza-i vînălă de. jiere,
Peste-al lui copil din urmă: e un ceas de cînd în lume
_N'a

rămas

-cine să poarie

după

dinsul al lui nume,—

Și, pe cînd se 'nnalfă rugul pentru trupul Jără. viaţă,
Perikles senin, vorbeşte frase lungi, cu ochi de -ghiață.

N. IORGA
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&BTHSEMANI

Dorimniau toţi

ucenicii pe dealul dus în
noaple.
Eră tărziu: din ceruri o linişte
adincă
.
"Cădea

i

pe lumi făcute: doar jalnicil
e șoapie
De vint ori glas „de buhnă,
plingînd pe virf de sfîncă,

.
- Sfărmau

:

făcerea iristă. şi-atit de fio
roasă,

Că fiul tui lehova ca marmura
de tare,

Nenvinsul de durere, plecă
fața-i frumoasă

i

Şă prins Jără de veste de-a
morţii 'nfiorare,

Simjind cum plinge “ntr însu
l durerea omenească,
Căzu'n genunchi. în jernă, și
ruga lui fierbinte

*
is

“Sună duios, în lacrimi: „De-i
voia ta cerească.
De

mine

depărtează

păharul greu,

-

Ă

părinle.

-

“ȘI fii rigid ca fierul, de-ofel
pent
- dure
ru
re, Tăculă jie-ţi buza, cînd inima
se Jringe,

Călca-vei o clipeală superba ia
lăcere, ..

“În fărină

cădea-vei, şi, ca Hristos, vei
plinge.

-

MORITURI

=
08

“MORITURI

TE SALUTANT
7

În arenele vieții
A

.

Wesfîrșiți gladiatori Sufăr pentr ideale,
Cesarii nesimlitori.

Și, la capătul de luptă,

-

În genunchi, mai strigă încă,
Răzimaţi pe arma

ruplă:

" „Morituri ie salutant“.

TE SALUTANT

IDILE PARIZIENE

Oraşul alb de neguri.
Abia
Pe

Tăcere.

Dimineaţa

|

se mai cunoaşte din noaptea ce-a trecul
.
stradele deşerte, arare-un pas pierdut

-Ori carăle gr&daie lăind alene 'ceaţa.

Pe margenea de piatră a apei, ea prive
ște
La unda ce se cerne, sticlind ispifitor
:
O Jaţă 'ngălbenită, doi ochi sirălucitori,

O rochie ce trupul de-abia î.l învăleşte.

“Acasă

sărăcia

şi-un

tată care-i spune,

Că, de-ar Ji fost ca dinsa, el s'ar fi price
put

Să-şi miîngiie părinţii, cen trud'o au cresc
ut,
Că sînt atitea fele, ce-adie venifuri
bune...

_

100

IDILE PARIZIENE

e De.

şi jos fără de capăt a :Seinei scînteiere.
Ce rece-i fundul apei, dar traiu-alit de-amar:
Nu-i tată-său acela ce trece supt finar? . .
S'aruncă. Spume-o

clipă.

În negură,

a

-

-

|

tăcere.

u
Miezul nopții
Albă e, fără
Tainic umbre
Îndreplîndu-şi

sună tainic din înnalte 1turnuri sure.
de-o şoaptă, noaptea rece de anuar.
furişate se arală şi dispar, sărăcia spre mansardele obscure.

“Tineri slabi, în bluse rupte, lingă

ziduri - se

sirecoară,
|

și femei Jără de vrislă și bătrîni eu ochii siînși:
Gerul aprig înroşeşie dureros obrajii plinși.
Trec încel pe strade goale, şi odihna se coboară.

-

7

Răsărind în: cerul. palid, luna face să se vadă
În' argint scăldat

oraşul mort,

e

cu piețele- i pustii,

Linde blastămă asprimea luminoasei feerii
Vagabondul care cade, vînă!, la un col/ de stradă.

BȘŞAFODUL

Căruța 'nnaintează. Într însa
furnicînd,
Mulfimea felurită, de orişicar
e treaptă,
De ori-ce vristă, irece, în stri
găle uitind
Calâul impasibil, ce prada Și-o
așteaptă.

In clipa ce-i desparte

de veşnicul abis,

În lupte necurmate şi patime
barbare

Irăiesc, şi fiecare își Jace
cite-un vis
'Îmens, şi după dinsul ale
argă fiecare.

Și unul stăpineşte mulțimea
prin cuvînt
Si-i mindru de pulerea-i, avere altu
-și sirînge.
Zovarăşii Jurîndu-i ; în margen
e un sfîni
De traiul în păcate al veac
ului se plinge.

-

EŞAFODUL

ștafi,
Şi asijel în războaie sălbatece "'ncle
inte,
morm
ele
Pe cînd groparul sapă gătit
fără saj,
e,
se duc, munciți de doruri splendid
Cind, iată, eşafodul li-apare înnainte.

pe rînd, .
Tresar? O nu, omorul se face doar
le rele
Şi-apoi mai larg e locul pe scînduri
—
nd,
- De cite ori s'aude cuțitul lunecî
stele.
la
Și cei rămași visează un vis pănă

N.

IORGA
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CA UN DRUMEŢ

Ca un drumej
ce trece pe fermuri schimbătoare,
Supt cerul blind de noapte; în flacăra
de soare,
Văzind cum înainte-i tot alte lumi răsar,
Te duci, minat de stele ce 'nşală și dispa
r.
d

Durerile de astăzi ca mine le'i uila,
Și singurul tovarăş etern în urma la,
Ca un prieten tainic, cu buzele 'mpie
trite,
E umbra- larg'a morţii, ce crește, şi
fe 'nghite.

|

IN STRADELE BOGATE...

i

o

ÎN STRADELB

BOGATE...

- În stradele bogate e zgomol de mulţime,
Trăsuri ce trec în goană şi sirigăte şi larmă

Se 'nnalță în văzduhuri, puterea de şi- o 'sfarmă: Seninul cer de noapte domneşte * n înnăljime.

- De strigăte de moarte cetatea 'nlreagă-i plină,
Palate se dărimă şi flacăra le 'nghite,
Femei peste cadavre aleargă despletite : ”
Același cer revarsă zimbirea lui senină.

-Tăcere pretutindeni acum şi în!uneric.

Pe locul unde-odată lucia bătrîna vatră,

Şacalii -din pustie se strecură și latră
feeric.
adînc,
Din ierburile “nnalte, spre cer

Etern

se

desfăşoară

a vieții tragedie

Cu acte 'nsingerate de patime barbare

În mijloc de splendide domnii de cugetare:
La trei pași de făriînă,

nimic“nu-i pe vecie.

Din neam în neam se duce, schimbîndu-se, sciînteia,

Popoarele de astăzi nu sînt cele de mini :

Imens mai sus de lacrimi, de Jringerea de 'miîni,
Pluteşte fără tremur, vărsînd lumini, —ideia..

106 2
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Learn to labour and to wail.
(Lonsgfeltou,

Da,
Dă

Psalm

să lucrezi le 'nvafă,
lumii parlea

ta,

Aici şi 'n allă viaţă,
Nimic nn aștepta.

of ife.)

DA...

D. IORGA
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SE

Se

duc,

DUC...

tovarăși

răzlețiţi,

Cu pumnii încleştaji de ură,
Fraţi buni la lupte întețiţi
Efern,de maşiiha natură.

În zilele de-aici tăiete 'n
Aceiaşi pînză de durere,
Îşi pierd unica mingiiere:

”

O vorbă caldă de prieten.

Apoi, cind foaie s'au sfîrșit
Şi cade ferna 'n pături,
Cei ce alita s'au urit,
Dorm supi pămînt, alături.

107-

„DIN VIAŢĂ

DIN DIAŢĂ

Tirziu: Afară ploaia în valuri se aruncă.

Din ceral de 'nlunerec. Prin hornuri alergînd,

A

Îşi cîntă vînt. de toamnă

cîntarea lui de muncă.

EI stă "n odaia-i lristă, şi gînduri vin pe rînd
Cu dinsele s'aducă durerea lui 1reculă. .
- Din sobă focu *nlinde lumina lui pierdută,
Puind covor de- flacări, nesigur, pe părefi,
Şi-i trist, pustiu, ca "n groapă în mica lui odaie,

Supt -razele ce saliă, în ropotul de ploaie.
„ Sînt ani de cînd e singur ca fiara în pustie,
Sînt ani de desnădejde, de aprigă urgie, -

De

cind nu mai trăieşte decit fiind-că-i deprins,

Sint ani de -cînd îşi duce viafa-i de învins

Ca "n somn, de lumea 'nireagă departe şi străin:
Cind stă de se gindeşie, şiroiu de lacrimi vin
În ochii plini de jalea luceferilor morți...

_Deschide-aturici frecutul cel plins ale lui porți

Și mintea-i în sicriul iubirii lui străbate:

N. ORGĂ - o

Ce

cea
A

visuri fărde

samăn

IT

pe

ee

i

veci. slau îngropate

Supt pinzele. durerii şi cite amintiri

De clipe aurite din vremi

de fericiri -

Cu 'nlreaga-i tinerefă dorm somnul nefiinţii...
În inima-i rănilă de boldul suferinţii
|

Apare, ca icoană gonită din altar,
Un

Ş

,

:
|
3

.

chip

duios

și palid,

cu ochi frumoşi

şi. mari,

lubita-i dinir'o vreme,—femeia vinovată.
Şi pare că viața-i se singe de odată,
Lumina .par'că-i piere dir -ochii dureroşi,
Cînd vede 'n noaptea vremii tof ochii
miîngiioşi.
Și plini de rugăminte ai celei osîndite.

|
O vede

înnainte.i, în ceasul trist de vină,

Trântită la. picioare-i, de-atita jale piină
,
Muncilă de atitea câini uicigăloare,
Încit în ochii umezi, lumina par'că moare
.

-

Şi viața 'ncet se stinge în trupul vinovat.

Dezar fi cerut atuncea, cu singe-ar fi
spălat

Ruşinea

ce-o pusese, greşind, pe

Si el, zdrobit

de

chinuri,

văzînd

frunlea lui.
că

'n lume

nu-i

Decit un lemn icoana, privind-o. cu atit.

Desgust,
O mină i
Pe ea, a
Trecu, un
.

.

cu-atita silă,--simfind, cum parcă 'n git
se 'nfige, — zvîrlind-o cu piciorul, |
lui iubită; luceafărul, odorul,
zimbet rece pe faja-i /ără sînge.
-

.

.

.

.

.

.

.

Întreâga lui viafă, iubirea lui se slînge,
Pustiul împrejuru-i din ce în ce se 'nfind
e

.

s-un dor așa de aprig de alte vremi îl prinde;

a

Că ar ierla-o poale, de ar veni plingind,
Să-i steie înnainte, pierdută în durere,

Zdrobită de căință, şi dacă în tăcere
„L-ar mai privi odată, s/ios și rugător,
+

_-
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Şi s'a gindit la dinsa, milos, de-alitea ori...
Ce-o fi făcînd sărmana, uitată și sirăină,
Umblind prin lumea asta, de-alitea lacrimi plină ?
W'a fost usînda crudă? Și oare-i vinovată
Că'n viafa-i liniştită, senină şi curală
Ieşitu-i-a în cale un om" cu ochiu fierbinte,
Cu glasul plin

de farmec

şi sporniela

cuvinte,

Și că, înlănțuită ca roaba, a căzui?
Căci ce e o femeie decit un trup de lut,
Un. biet copil în prada simlirilor nebune?
O] de-ar veni acuma, nimic de nu i-ar... spune,
De s'ar culca în fernă cu fruntea lingă dinsul,
Poate-ar uita de toate şi, năpădindu-l plînsul,
Cuprins de:o milă dulce, ierlind pe vinovată,
l-ar spune: „Ştii tu, dragă, să fim ca allă dată“.

U.

Prin vîntul care urlă în nodplea de Jurtună,
Prin. zgomotul de ploaie ce 'n geam izbilă, sună,
Îi pare că aude un

plins

nedesluşit.

.

Tresare. Apoi iarăşi în gînduri adincil,

Se pierde *n lumi de aur apuse pe vecie.
Şi iar s'aude plinsul, cu-atita. duioşie,
Cu-atila jale-ascunsă... Ii glasul cunoscul,
Acelaşi plins molatec, în linişte pierdut,

ÎL ştie, ca din vise... Să fie cu pulință?
În inimă-i învie

un iad de suferință,

_O lumie de durere..., iubila-i de-altă-dată?
Deschide iute uşa. Pe prag îngenunchiată,
Cu hainele în zdrenje, de Jrig încremenilă,

Plingea ca o copilă femeia cea iubită.
Si-atunci,

uilind de toale, cu lacrimi o ridică.

s

DIN

VIAŢĂ

N.

IORGA

—————

Ie

ie

111

Era aşa de slabă... pe fața ei cea mică
Și galbână ca faţa icoanelor de ceară, .
Pusese sărăcia sălbateca ei ghiară,
Si ochii, plini odată de nevinovăție,
Siicliau în cearcăn vinăt, cu-o rază de făclie
Ce, pilpiind, se siinge. Și, fără de-un cuvînt,
Silălea umilă 'n Jaţa-i, cu ochii în pâmint.

—- Ci lasă, nu mai plinge. A fost un vis de
jale
De ce să 'nvii trecutul cu lacrimile tale ?

Eşti iar a mea

iubită,

ridică-te

şi vină.

De-o s/întă bunătate şi-o dragoste divină
Era însujlețită întreag'a lui ființă.
Și ea uilind, atunce un lraiu de suferință,

Simlind cum din mormîntu-i, prin vorba
lui învie,
Șopli încel, cu ochii schimbafi de bucur
ie :

— Mai sfint eşti decit sfinții, mai bun decit Hristo
s,
Întrară în odaie şi focul mingiios „ Aprinse de-o lumină voioasă şi zglobie
Luminile ei stinse şi fala-i vineţie.

—
Și
De
Cu
Cu
—
Și

Ce cald, ce bine-i, mamă, mai cald decit la
tine.

el, mirat, priveşte. În zdrenfele lui pline
ploaie, lingă vatră, stătea un copilaş,
fața rotunzilă, cu ochii drăgălași,
părul lung de aur lăsîndu-se 'n inele.
Ce caută copilul? Privirile lui grele
aspre se lăsară pe capul lui bălaiu.

Şi ea, înmărmurită,

Întoarse
„Era

pierdută, Jără graiu,

ochii galeși, cerşind o îndurare.
al lui, copilul greșelilor murdare,

Născutul din păcate, orfanul fără tată.
„Să-l aibă înnainte-i, cu fața 'nseninată,

Să vadă lîngă dinsul etern greșala ei...:
din tremur îl cuprinse,
——_

în ochii lui scîntei

i

_De ură s'aprinsese. Ruşinea să i-o crească,
Să aibă pentru dinsul privirea părintească,

-

E

S'o vadă

sărulîndu-şi în el icoana lui,

-

A

Să-i spue poate „iată“ copilul nimărui,

|

Să simtă. între dinşii, în vremi de fericire,
Copilul, a greşelii eternă amintire. —
O nul... Mai bine. moară şi mama lui cu “ dinsul 7
Spre

__—

.

ea

atunci se

'ntoarse,

Ori lu Jără de dinsul,

înnăbuşindu-și. plînsul:

ori mergeli amîndoi!

„Și ea luă de mînă, tovarăș de nevoi,

ii

,

Pe cel cu păr de aur, grăindu-i blinde şoapte,

|

În ropotui de ploaie,—şi se. pierdură 'n noapte.
*
S

i

De-atunci n'a mai văzul-o. Murit-a ori. trăieşte,
=

În care părți de luine cu lacrăini se „hrănește, .
Nu ştie n a lui jale. Dar ca o remuşcare.

PR

Adese

lui apare :

“În zdrenfele-i ascunsă, purlînd.ca un tesaur
Pe fial din păcate cu plete lungi de

aur.

-

i

4

-

Su

4

înnainle-i iubita

7

o
Ri

„a
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Celui ce predică 'n pustiu
Șin jurul lui lovarăşi n'are,
Trăiască-i numele lui viu,

Căci tristă-i munca lui, şi mare.

- Cind glasul lău răsunător
Si cald în inime

sfrăbate,

Nu-i greu a fi Miîntuitor,
Căci ceasul de trezire bate,

Dar să lucrezi, nebănuind
Izbînda stăruinţii fale,
Să uiţi prietenii zimbind

Şi braful tău să taie cale!,.

Răbdare 'n noapte muncitori,
Profeţi cu ochi de foc, răbdare:
Lumina falnicilor zori, —
Acum

1892

sau

mai

tărziu,

răsare.

URARE

DE

ANUL

NOU

URARE DE ANUL NOU 1917
„Dinastiei Romăneşti“

A venit mai an
Nu badea Traian,
Ci aprig: duşmân,
La suflet avan,
La gînd năzdrăvan,
La luplă viclean,
Şi-a făcut din sate
O puslietate,

Din mîndre orașe
A morii lăcaşe,

Sămănind pe drum
Al carelor scrum
Și lăsînd în vale
Numai vetre goale
“ Numai plins şi jale
Numai morți pe cale,
Săracii voinici,
Săracii prunci

mici,

Sărace femei
Ce pling după ei,

1917
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Sărace vădane
Și fete orfane.
— Minaji măi, hăi, hâi.

Dar
Încă

steaua de
ra apus,

sus

Steaua ce ne-a dus
Și-aice ne-a pus,
În drum la răscruce,

Lîngă
Legea
Tol nu
Legea

sfinta cruce.
lui Isus
s'a răpus,
lui Hristos,

Domnul

cel duios,

Ce simte durerea
Și 'nfrînge puterea,
- Legea lui cea bună
Care ne răzbună
Si duce prin foc
Spre noul noroc,
Prin foc

şi prin pară

Că!re altă fară,
Prin

plins

şi prin

moarte

Călre-a noastră parte.
-—

Minaţi măi, hăi, hăi,

Vă trezim din somn,
'Copilaşi de Domn,

După s/înta lege,
Odrasle

de Rege,

Tinere Domnije,
Neam

de “mpărăltiţe,

116
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Doamnă

luminată

Și încununată
Cu mîndră. cunună,
De

mult

ce

eşti

bună,

Cunună frumoasă
Căci mult eşii miloasă
- Cu cei cari pling
Cu cei cari şe frîng,
Vă aducem vouă
Ca o veste nouă

Anul care vine
Pe aripi senine
Cu făgăduință
Despre biruinţă,
Biruinţă mare
Sfîntă răzbunare,
Să se facă iară
O singură fară
Să

se

îndoiască,

Neamul să ni crească.
— Minaţi, măi, hăi, hăi.

Să veniți acasă

Într'o zi frumoasă,
Între Jlori bogate
În vechea cetate,
De duşmani lăsată
Și răscumpărală,
Să vă 'ncununafi
Binecuvintafi |
Cu

cununi

sirăbune,

Ca în zile bune,
Și să fiți voioşi
Deplin

norocoşi

DE ANUL NOU 1917

N. IORGA
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Țerii bucurie

Şi nouă mîndrie
În jur să vă

crească

Odrasla domnească;
Să se veselească
Tara Românească.

Să fie 'n ceas bun
Cele ce ce spun
Și să fie 'n plin
Cînd zicem: Armin?

a

24” IANUAR 1917

—
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Cînd ne-am
- Și boarea

24 1ANUAR 1917

unit odată, era un cer senin
aromilă a libertății

noastre

Făcea să se frămînte supt bolțile albastre
Ca o pădure mîndră un neam de bisuri plin.

Credeau părinţii noștri că Cerul ne-a sortit
Să fim în lumea asta, ce smulge greu dreptatea,
Să laşi de fericire, de-a pururea scutit,
Căci îngerii din -Ceruri ni-ar apăra cetatea.

Asi ruptă e vremelnic Unirea altei vremi,
Din vechea moștenire o parlie-i cotropită, '—
Ne-am poticnii pe drumul tău, falnică ispilă,
Deşi spre strălucirea-ți neprecurmat ne chemi.

Acolo unde-odată cîntam mărire zilei
Ce ne-a făcut din două țeri un mănunchiu să fim,
Şopteşie “unăbuşită de dușman ruga silei,
Și ce-am avut, e astăzi aceia ce rîonim.

N. IORGA
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Dar ni-ai făcut prin aspra- -Zi osîndă, suferinţă,
Un dor fără de margeni dz Scump, ce-a rămînea

Atîta

timp

cît neamul

ni za avea fiinţă,

Cât sufletul acesta în noi se va Zinea..

di mestecat pe cîmpul de glorie și jale ,
Același sînge care în noi se sbate- -acuin,

Ai însemnat cu dînsul a pribegiei cale
Și ai stropit cu dînsul al casei noastre

scrura.

Cei morti ni strigă astăzi: sădarnic nu murim,
Ci ni-am facut morminte ca să întindem Zara,
Unde-am

Ci

căzut

acolo,

nu

este-un

.

”

Din

zintirim,

cîmp de roadă vie ce- așteaptă primăvara.

brazdă

-

nu

s'aruncă

ferîna

de viteji,

Ci locul de odihnă ni l-am făcut moşie,
Și stăm în adîncime, solemn și aprig treji,
De așteptăm răsplata ce trebuie să vie.

În chinurile voastre nu vă uitaţi de noi,
Acei ce-am dal un suflet 7ărînei sugerate
Lăsînd să ne cuprind'al dușmanului șivoiu:
Ni-i dor de oi și pasul sirăinului ne bat:.

Wu-i loc
În care
A glas
Un glas

pe
să
de
de

tot întinsul pămîntului SUpus
nu sune un glas care ne cheamă,
impiorare ce ce înnalță sus,
închinare spre-aceiaşi ară-mamă!

120

24 lanuar 1917

Azi nu: mai este nimeni legat de locul lui:
Sîntem de-o potrivă ai ferii noasire 1oate,
Ai

celei care

astăzi

în mîna

noastră

nu-i,

Ai celei care mîne să fie-a noastră poate: :

Schimbat-am şi fărîna din locul nostru 'ntreg,
Puindu-i temelie din nou aceleaşi oase,

Și cei străini Odată acum se înțeleg
Supt florile depuse

de-aceleași mîni pioase.

De-o ţară și de alta acum nu mai vorbiți,
Ardealul, Bucovina sadună de la sine:
Prin luple şi morminte, prin sînge și ruine,
Sîntem pentru vecie nedespărțit uniți.

. IORGA
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CEL

MAI

DRAG

- sȘtii codrul cel cu fundul adinc de nu-l mai vezi?
O lupta fost acolo, o oaste s'a distrus,
Și mulți viteji de-a'căror isprăvi te minunezi
Spre zeul care'mparte cununile s'au dus.

Pămîntu'ntreg nu-i alla decit cenuşa lor,
“În lacul plin de umbre zac arme sfărîmate,
Su/lări de agonie se fînguie 'n izvor,
Și-auzi cum sună zale, furtuna cînd s'abate.

În mijloc biruinfa o spune-un
Săpate

slip înnal! :

sint în piatră nemuritoare

nume

A'celor ce zdrobiră tot neamul celălalt
Şi-i luară, cu izbinda, şi locul lui pe lume.

Alături se înnalfă smeritul paraclis :
Învinşii își aflară sălaşul lor de milă,
Cînd viafa lor în ferna pierdută s'a închis,
Și se 'nnălță stăpînă friuinfătoarea silă.

CEL MAI DRAG
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Stă sfilpul singuratec

de nimeni cercetat :

Uitaţi sînt şi aceia cari au daf uilării:
'Arare cîle-un vultur s'abate'n înnopiat.
O clipă slă, şi zboară

spre margenile zării.
-

Din salcia sădită supt zidul cel
Prin veacuri sirecurafe a dat tot
Şi peste crucea ruptă duios vine
O rază din splendoarea oricărui

sfinţit
altă mladă
să cadă
asfinţii.

Dar este-un loc' pe care nenumărate flori
Din

primăvara

'nlăia

în iarna cea

târzie

S'adună pe 'ntrecule, şi oaspeţi zburători
Din zori şi până'n seară cu cîntece se 'mbie.

Acolo zace

Na

unul, țărînei cel mai drag:

'nvins şi nici în luptă nu şi-a aflat peirea;

Dar, cînd văzu că piere Domn, jară şi oştirea,
El se culcă de moarle şi adormi în steag.

1917.
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Frumos

oraş, cu străzi multe şi drepte

Se 'nnalfalitea falnice Jurnale,

Sînt cluburi, şi se răspîndesc jurnale,
Şi şcoli sînt, cu programe înţelepte.

lar împrejur

Lumine

e muncă

grea

cad din lămpile

prin sate:

moderne,

Bielşug din fabrici vine de s'aşterne:
Folosul unei lumi civilisate.

Dar Jirea n'are rost de bucurie,
Ci simte 'n faină vechile-i dureri:
Cind plinge în duioase adieri
Şi urlă lung în noaptea de urgie,

Ea
Prin
PePe
„1917.

parc'ar vrea să mai
farmecul neogoitei
morții cari dorm pe
'ntăii fii din vremile

desmoriminteze..
|
mile,
supt movile :
vileze.

13

i
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NU NE UITAŢI

NU

NE

UITAŢI...

Noi sîntem mulți: e codrul plin
De

noi,

e plin

muntele

fot,

În şiruri crucile se fin
Pe gropi

ce nu

se-mai

socol.

Noi sîntem mulți: de vrei să ştii,
Pofteşte'n sate pe la noi
Unde o spuză de copii
Rămasu-ni-au flăminzi şi goi.

“Cu meşteşuguri ne-au răpus,
Perirăm de miserii plini;
|
Ne-am stins pe unde ne-au tot dus,
De frig, de Joame, prin sirăini.

Dar,

cum

sînfem din moși strămoşi

Deprinşi tot cu aceiaşi sorți,
Ne-am dus la moarte bucuroşi ;
Și nu li cerem alte mori.

N. IORGA
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Romini am fost cînd am luptat,
Pănă la urmă neclintit:
Creșlini sintem, căci am ierlat,
Dormind

Și, după
oi mai
Al celor
Și nau

acuma

liniștit,

cite le-am făcut,
simţim un singur dor:
cari s'au trecut
văzut isprava lor.

Şi, findc'am fost tot ce v'am fost
Cînd ni-am făcut at vieții rost,
În bucuria voastră fraţi,
Nu ne uitaţi?

1917.

şi

CEL CE NU-S MORII...
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CEL CB NU-S

MORŢI...

Nu sîntem morji, sînt morji acei
Ce fac din viaţă inoarte.
Cînd dăm şi morţii viafa ei,
Avem mai mîndră parte.

Nu sîntem morți; ce faceţi vei
Din fapta noastră vine,
Şi cine luptă ca şi noi
De sfzagul nosiru fine.

Afiţia-şi află un sfîrșit
Perind ca boaba spurmii,
Iar noi, cei duşi, ne-am
În conştiinţa lumii!
1917,

veșnicii
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NĂVĂLITORII

La locul unde-i asirucat
Supt lespede bătrînul rege,
Vin barbarele oști pribege

De se închină cu păcat.

Și glasuri aspre că!re El
Se *'nnalfă 'n sunete slrăine ;
De ură vorbele li-s pline,
De ura lor ca de ofel.

„Din fara ta, frate, venim,
“De

la sălaşul rassei tale:

După avinturi colosale
La capul tău ne odihnim.

„Pe-acei cari [i-au dat năcaz
În zilele de bătrineţe
Făculu-i-am ca să înveje
Ce e puterea noastră azi? -

NĂVĂLITORIE
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„Am pus în fernă pe vrăjmaşi
Şi, răsplătindu-ji suferința,
Făcut-ain ce [i-a fost voința
În ceasu 'n care îi lăsaşi!“

De lingă Domnii

cari-au fost

Lin glas adine pornește însă,
Plin încă de mîndria stinsă,
Și spune în mărefu-i rosi:

„De unde mi-aţi venit aici,
Tîrînd năvalnic după voi
Atila pleavă şi gunoi
„A'vechilor

mei

inimici ?

„Şi staţi la capu-mi

cu

ce

drepi,

Vă 'ntreb ca unul care 'n viafă
N'am cunoscut altă povaţă
Decit din cuget înfelept?

„Puterea voastră eu o văd
Înveşmîntală *n nedrepiate,
Şi steagurile profanate
Aduc robie şi prăpăd!

„Eu nu vă şliu: în fara mea
Erau altțel de firi odată,
Cind sta pe dreplu-i răzimală
Şi voia Domnului făcea.

N: IORGA

-„Visam iubire. şi frăție:
lar la războiu noi ne porneam
“Ca să unim un singur neam
În singură “Împărăjie.

„Plecind ain locurile-acele * "Ca să. iubesc! acest pămînt. :
Decit chiar fiul lor, eu sînt
Părintele isprăvii mele.

i„ Ce tremuri, hordă fără lege?
Îfi pare că ar fi trăsnit
La locul unde-i odihnit

Ş

Supt lespede bătrinul rege?
..

-

„1917,

7

URARE

-

130

-

DE

ANUL

N0U

URARE DB ANUL NOU REGELUI
ŞI REGINEI ROMĂNIEI*)
*

Muri an bătrin,
Bătrîn şi păgin
Și mincinos foarie,

Mințind păn' la moarle,
Nădejdi înşelind,
Credințe sfărmînd,
Risipind silinfe,

Siricînd biruinfe,

|

Din tovărăşii

o

Făcînd vrăjmășii

|

_

|

—

Și din legălură
Un alt spor de ură...

Slavă multă vouă,
Sfiîntă oaste nouă,
Din dureri veniți, '
Prin foc lămuriți,

o

Pe paturi trudiţi,
E

*) Spusă

de

d. C. Notara

la Palat

în. seara de 31

Detembre

19:17,

N. IORGA, ——

== 131

Și

inuceniciți,

Venind mii de mii

De prin pribegii,
Răsăriți de-odată

Cu fața schimbală,
Ca răzbunălori
Şi răsplătitori ;

Înviaţi: din morţi,
Ce aţi deschis porți,
Porţi ale

credinții,.

Fapte-a' biruinţii,
În zi luminoasă,
Pe drâmul de-acasă!

La Sireliu în fund
Duşmani mulți s'ascund,
La Siretiu pe coaste
E puhoiu

de

vaste,

La Siretiu în luncă
Dușmanu! s'aruncă :
La Siretiu deparle
E războiu de noarte!
La Sireliu în văi
Sfau ostașii tăi,
La Siretiu pe mal
Frîng cuimplilul val.
Firuinfa

iat-o,

Doamne! ei ți-au dal-o!

An nou, de la line
Nu vrem vre un bine;
O lumete

vede,

Și nimeni nu-ți crede ;

a

URARE DE ANUL NOU:

Cu tine începem,
" Ce-aduci, nu pricepem;

Cu tine lrăim,___-

De

.-

Şi nu ne iubim.

Dar

în an

an

din

- De orice

duşmân,

Cu Dumnezeu sfîntul,
N-om păzi pămîntul,
Ni-om jinea moșia,

|

_.

ÎN

“ Ni-om cinsti Domnia.

Deci Măria 1a
- Nu re înlrista,
Nu plingă de jale
_ Ochii

Doamnei

Tale,

Fie "nseninat
Roăul luminat,

Domnie,

Voevozi,
Voasire

A

Că

mlădife.

pe voi şi noi .

Crincenul războiu -

Ne face-a ji una
Pentru toldeauna :
as

a

|

Voi, unde v'a pus
Domnul:

|
iai

i

cel de. sus.

"Si unde vă fine :
Zdravâăna muihme;- -.
„Noi, unde muncim,

ă
?
|

| -

| “Unde străjuim,
Unde străduim,.

Unde stăruim, Ca să fiţi în pace
Aşa cum vă place, -

“Să fiţi fericiţi
Așa

cum

“Fiecărdi

doriți:

După gindul lui
Și jiecărei
Pe

inima

o

ei,

De-alungul anilor
n ciuda duşmanilor.

,

———

oo

SERBĂTORE

SERBĂTORI

e

1

.

și

Sermane serbători bălrine
Închisă vi-i uşa oricui:
Ce bucurie mai rămîne
Cind, fără luptă, pace nu-i?

Peniru pribegi ce nau

o valră

În ce amar v'aţi prefăcut?

-

o

*

Cind stă dreptatea Lui supt piatră,
Ce e Isus cel nou născut?

Tăceţi, urări, tăceți, colinde,
În clipa fără de noroc,
Căci dorul ce pe noi ne prinde
Întrece-al anilor soroc.

Cînd veacul nou se luptă'n singe,
Ce ştie lumea

de-un

nou. an?

— Ce-i raza stelei ce se stinge
Cînd soare saltă pe- Ocean ?

I

134
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ÎN CALEA NOROCULUL

Doi oameni se
Dar fiecare

'ndreptau către noroc,

cu o altă iminie :

Unul din ei stălea pindind pe loc,
Cellalt jugia să:i iasă înnainte.

4

Şi mau avul la urmă nicio parte.
II cai? L-aştepţi. El nicăire nu-i:
“Norocul întilnise, hăt departe,
Pe

4918.

unul ce-și

căfa

de: drumul

lui.

136
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Atu vă legați de cele de'mprejur:
„Azi sînt şi mine vi le iea furtuna;
Ori de le-aveți, ori nu, vă e tot una,

O voi cari nu şiiţi decit! huzur!

,

În viaţă ele pot fi un mormint,
La moarte, o 'zădarnică podoată :
Să le ținem—puterea ni-i prea slabă

0

Prea

hosiru

pe pămînt.

„Dar su/letul ce'n el s'u mărgenil. ..

.
-

iule mersul

.

Şi. s'a 'nnălțat prin muncă. grea pe sine
Bi
De-al omenirii rosi etern se fine,
"- Mergînd cu dinsul, viu, în infinit.

gg

i

”
j

,

.

N. IORGA
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Locot.-Col. G. DUMON
N

GENERALULUI GRIGORESCU ŞI ROMINIGOR
———

”

Țărîna ți-au câlcăt-o, a Dacului moșie,
Pămînt ce-ai fost în stare ca lege să păstrezi
ai

A Romei amintire, a cinstei legionare.
Stau barbarii aice, obraznici şi "ndrăzneți
.

Și totuși fara asta-i a ta, popor romîn,

Ai tăi sînt munții tainici Si-a codrilor
adincuri
Și riul ce sopteşte şi blondul seceriş

-Și Dunărea cea largă pe care-ți trece mine.
Ni
|
A voastră e, copiii bătrinului Traian,

FE fărna voastră Sfîntă, moşia

strâmoșească,

Și Marcu- Aureliu căta umbra de fagi

Aici, iară Ovidiu își plinse pribegia.

A voastră e, prin toată plinsoarea ce ați plins
,

„Prin lacrimile voastre ce au cădut în sînu-i
,
- Râscumpărînd de-atitea ori un ogor iubit,
Prin groazele de moarte ce vau

simțit părinţii.

-

GENERALULUI GRIGORESCU:
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La

Sudoarea frunții voastre” ca roua

udat.

.

|

N
De zece veacuri pline de-atita suferință
“O. Patrie, a-cării rodire a crescut
.
Din însăși astă vlagă, .ce vi Sa Scurs prin muncă
7

fost,
Vrăjmașul cere iupta: Noi să uităm ce-a
aice.
fost
-a
Să ştim numai că Roma cea mare

Săriți asupra celor ce hoți sîrit şi. vicleni,
*n vine.
Fiți vrednici „de-acest sînge dare vă curge
A
3

Ridică-te- fu însuți, o mîndrule pământ:
nă,
- Să se 'nfioare codrul: din munte, de furtu

Porniţi în valuri ape, păduri vă risipiţi, -" Şi tu, ninsoare-a lunii lui Marte, îi îngroapă.

ERE

N

- Sus inimile voastre, Romîhi ! Mihai
Și

Ştefan sfint și mare,

Viteazul”

ca zeii de voinici

|

Strămoși, veniți suot steaguri; cu ceata voastră “ntreagă
Şi sabia ni-o duceți la scopul nostru : drept.

N. IORGA

=

19

SCHILLER

CÂNTEC DE RĂSBOIU

Pe

|

cai,

camarazi,

sărifi toji. -pe cai

În lupta de deslânţuire
În luptă doar simţul de om îl mai ai
Şi inimii dai vieţuire..
Acuma

.

în. sprijinu-ți nimeninu

vine:

Tu singur răspunzi pentru line.

Din lume s'a dus libertatea :
-. Nu e decit sclav şi tiran,
Nu vezi pretulindeni decit falşitatea,
Mișel este astăzi tot genul uman.
Cind caulă morții de-a dreptu *'n obraz,
Ostaşul e liber viteaz.
.

Al vieţii năcaz în luplă-l arunci,
„Ce-ji este şi grija şi Jrica !

Spre soartă călare te 'ncumeți utunci.
De-i azi, de e mini,—nu-i nimica !
Şi, dacă peirea-i pe mine, vă chem

- A vieții ispită noi astăzi s'o bem.

:

|

-

CÎNTEC DE RĂSBOIU

2

ă

Din ceruri îmi cade norocul de odată,

Să-l capăt însu-mi nu-mi trebuie irudă.
Plugarul

“Comoara
Cu

sapa

în fernă

cu plată

-

şi-i cală,

s'o “afle asudă : .

ascunsă,
loveşie

_

în asprul pămint,

Şi sapă şi pănă-și gălește-un mormint.
N

„“Ostașul călare și iulele-i cal
Sînt oaspeţi ce dușmanul teme,
Ard candele 'n vechiul castel feudal,
La nuniă să vie n'așteaplă să-l cheme,
"EI nici nu plăteşte,

Adus

nu

nici zestre

dă:

de furlună la ziduri el stă.

Ce plinge felija și-și face năcaz
Că dragul ei nu mai rămîne?
Ieri unde stăluse, Oslaşul riu-i az,
Si dragostea-i alla pe mine,

O soarlă curmplită îl poarlă grăbit:

O clipă nu poate să slea liniştit.
De-aceia,

tovarăşi,

dați calului frîu !

“Și pieptului daţi-i răcoare!

Di

Sint iinăr şi viafa îmi spumegă n rîu,
În faţă simt frageda boare
p
Cînd moartea s'o 'nfrunji, te învaţă

Atunci şii ce Mseamnă o viaţă.

-
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H. TUMANIAN

PLÎNGBREA

ARMENIEI

7

E oarbă

calea noastră,

e neagră

calea noastră

Ș: pe aceste drumuri, etern întunecaţi,

*

Fără lumină mergem,

De veacuri lungi noi mergem

etern fără lumină

Prin munții țerii noas?re,
Prin asprii noștri munți.

Și ducem pe 'ntunerec
Comori ce ni-s mai scumpe

—

Adincul cugetării din sufiet chinuit,
Prin

munţii țerii noastre,

Prin

nalții noştri munți,
Î

„De cite ori veniră din cel pustiu goiaș
Asupra

noastră

Veniră

fiecurmateși veșnic au

horde de barbari înfuriate,
lovit

În nobilul tezaur ce duce caravana

“Prân munții ferii hoastre,

Prin sîngeraţii munţi.

.

a
Pe întunerec ducem comori fără de preț,
Tot ce-a putut să facă prin vremea cea trecută

-

„aa

e

Și caravana

_

PLÎNGEREA ARMENIEI

noastră, speriată,-zdrumicată,

|

Prâdată, masacrată de dușmanul avan,

Se tirie în zdrenfe pe drum, și singe curge

* Din răni fără de număr,
” Prin munții țerii noastre;

”

îndoliații munți,

Prin

nou

Din

vre-o

diminsață

E

|

|

|

Prin munţii țerii noastre,
„Prin înverziții munți.

i
:

i

o

.

Și ochii ni se poartă departe. 'n așteptare
Spre stelele ce 'n zare se văd cum licăresc
Și caută în zare să vadă de mai vine

E:

|

po
|

|

,

o

a]

|

—

7
|

-

.

|
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HELEN

EÎNTECUL

GRAY

CONE

IUBIRII CĂTRE

Răspuns

la „Cîntecul

Urii“

german

Cintind de ură, ladu-l cînți,
Și sînt de-acei ce-l cîntă bine.

Ci cinte-l fare, cîntă-l lung :
Un

cîntec şi mai

nalt răspunde,

Cu el la cer ne înnălțâm,

«Cintind de gloria-i iubită: Anglia!

În gînd şi 'n faptă glorie,
La Hampden şi la Runnymede,
'Corăbii ce-au fintit departe:
În săbii glorie şi *n minți!
În cîntece care-au zburat
“Ca pasărea, și în cuvinte

„Ni-i Milton gloria şi Nelsoa,
'Cu Gordon, cu Scott triumfăm,
Cu Shelleyşi Sidney * alături,—
Neperitor sîntem glorioși
A ei frecutu-i şi mărirea,—

ae

Anglia !

ANGLIA

145

- Loviţi în pieptul ei glorios,
Dar spiritul nu-l veți răpune,
Zvîrliţi cu bombe în Saint- Paul,—

Ori a perit faima lui Nelson?
Sfârmaţi şi piatra de altar,
Ori Shakespeare s'a zdrobit cu dinsa?

Unde-i ghiuleaua ce-ar sfărma,
Pe Wordsworth în livada-i verde?
Ori trandafirul l-ar strivi,

Cînd Kea's frumos va fi cât lumea?
Legați-o, ardeți-o în foc,

Îi aruncaţi cenușa 'n Mare:
Ea va scăpa, se va 'nnălța,

Va merge sus să libereze;
Ea va porni cu-uvînt furios
Să lumineze nouă viață,

Ca spirit splendid și etern, .
Anglia !

|
|

e
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JOHN O'KEEFE

CÎNTECUL SCLĂVIEI BELGIENE
Legaţi de tunul cui i-a cucerit,
Legaji. de irup cu lanjuri nevăzute,

Din ochii ei strigă chinul lor cumplit,
Trist, aprig,—buzele li-s mute—,
|
Cind merg pe drumul cel sirâin sortit
Și spun

în şoaple

cîntece

pierdute:

Griul cel afurisit
De prin inimi ce-au murit,
_Spre-a culege-olravă, luaţi.l,
Sămănaţi-l?! Sămănaţi-l?!

7

Acum pornirea
cui în lupta stal
S'a dus, şi robii fruntea ior îşi pleacă:

"Un trăsnet pare că i-a fulgerat

Și viața 'n suflehil lor seacă.
E jum pe ochii care lung au lăcrămat,
|

Dar Joc

s'ascunde 'n ochii ce se pleacă.

|

CC

Sămănaţi un grîu de ură: !

Rs

Văva

»

|

i

sparge——avida guiră:

— Trupul vostru ruinafi-l—".
j
Sămănaji-l! Sămănaţil!

ai

E

*

În brazda

|
=
o.

Visind o altă lume, "n inereță;
„Dar şopolind s'aude une ori
cînlec plin

-Un

Ps

cea străină îl cobori;

Grăunţele de-o ciudată 'spefă,
Ca ochii tăi, o maină care mori,

de-o aprigă

|
os

pc

risteţă.

Sămănafi -un plins etern.

-

-

|

“Peniri anii ce s'aştein..
Plinsul vostru preparali-l :

:

=

“

Sămănaţi-l! Sămănaji-l]!

E
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A. ELEN BRODER

MOARTEA CLOPOTELOR.
rr

Pe clopote le plingeţi, pe cele care mor,
|
Pe cele osîndile să aibă moarlea lor
a
De două ori, prin moarlea ce-o sufăr și ce-o_dau.

Nu-i plingere mai frislă decit ceia ce-o au
Clopolnifele

'n care

tăcerea

s'a lăsat:

.

N'aude lrecătorul cu suflet întristat
Cum musica lor cînlă prin undele de vin!
e

Legendele băirîne săpate s'au tot dus:

,

Cu vechile organe a timpului apus
Topite sînt în focul cumplitului cuptor.
Să-[i sature

Pa

trufia,

nebun

asupritor,

Ce-apeşi pe gilul lumii cu criminalu-[i pas.
-Şi clopotele înseşi rămîn fără de glas
Cum sujlele robite rămin fără cuvînt.
7

-

INCHINARE OLTULUI

A50
7

MARIE BIZET

ÎNCHINARE OLTULUI
„e.

1878)

Tu, Oil bătrin sup! arbori -cari, .
N'du fost sădiți, adinca-fi apă
Merge şoplind, dar nu ştim noi,
Nici n'am

Din unda

şliut ce rost ni. spune

ta ciudatul glas.

1

Repefi 'fu 'oare

la urmaşi

Acel vechiu strigăt către luptă
Al moşilor romani călări
Cari duceau prada pe şele?
"E poate depărtat ecou
Din cîntul morţii lui Dece&bal?

„Mai gemi lu' oare dureros

“Cînd sună numele lui Țepeș
De

care'n Bosfor tremurau?

Mai pomeneşii vre o ispravă
A lui Mihai, mare “nlre regi,
“Ori a lui Tudor Voevodul?

D. IORGA
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Ci Oltul zice: Sînt bătrîn
Și ce-am văzut destul îmi este.
Destul mi-i de cuceritori,
Și nu mai cînt supt cer albastru
Pe Dracul, nici pe Mihail, _
Nici pe Traian, nici pe Decebal.

Traian pe virful ascuțit

A pus să sape vorbă mare,“
Vestindu-se

|

tare şi drept.

Eu ruginesc sabia-i mindră
Şi scot odală'n orice veac
Din numele-i august o slovă.

7

Vîntul ce plinge supt răchiţi
Au

ştie locul unde-i osul

Celui din urmă rege dac.
“Și carnea

vechiului vultan .

Face acum să se „deschidă
Flori multe'n iarba ce-a crescut.
-

Din Mircea însuși ce-a rămas ?:
- Wimica. din aşezăminte,

Şi Radul întemeietor
E azi pierdul în veșnicie,
Din

De

ceruri păsări

beau

au venit

din tilva lui Mihai.

Și valul mieu care-a văzul
Pe-acel Mihai nesăjiosul,
Peri în Mări la anlipozi.

-

Ciobanul răltcind pe vale,
A

prins,

să

credem,

“O pulbere voevodală.

-

pe opinci

-

Abia de mai putem gici
Din fundul umbrei care creşte
Siatura lor pierdută *n zări.
Aşa de mari, nau fost pe lume
Decit tot oameni

Eu sînt natura

lrecălori:

cea elernă!

Şi orice lucru din trecui - „Ce-a lunecat pe fața-mi plană
Sint lucruri care s'au pierdut,
Și nu-mi aduc mai mult aminte

De-ai noştri oameni mari. periţi
Decit de :/lori ce le-a luat vintul?

Se duc şi bei şi Domni şi Țari,
|
Popoare vin şi fac pe urmă

De pot să văd, culcat pe muşehiu, Cum creşie mindru popuşoiul,

“Și las atunci unde de curg
-În voia vîntului ce bate.

“N. IORGA
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Mă întrebaţi oare ce zic
Prin glasul care plinge 'n undă?
. Dar eu ce sînt ca. să vă spun?
_ “Deparle de aceste cimpuri

Văzuiu trăind oameni supuşi
Cari mau voie să gîndească;

Sint robi la domni bănuitori,.
Bălrîni, copii ce stau cu toții
De parc'aşteaplă un cuvint:
„Nici fier maghiar, nici aur sas
Nu fac să piardă din. vedere
— Ce se năzare 'n Răsăfit.

Și glasul lor. misterios
> Pare că strigă pe un' frale :

Şi cer ca unda mea

să iea

Cuvinte-adesea repetate...
„Ci iată unda-mi că le-a dus
Fără să cerce-a înfelege :

.
e

„Cînd

voi veţi fi crescut, Romini,

Şi brațul vostru-a fi în stare

__Să “ntoarcă gloria ce ju,
Prin învoieli sau şi prin
Voi oare:vă veţi aininti

Că

lupte,

în Ardeal v'așteaptă frații?*
or

,

-

MORŢII
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MAURICE

MAGRE

MORŢII
(1915)

Nici giulgiu,

nici flori

şi nici

scrise,

cuvinfe

rea:

nici Jier turnat şi nici o piairă

Nici cruci,

Ei dorm supt muşuroiu în brazdele deschise,
Și mau spre a li 'nchide ochii 'n clipa grea
Decit Jărîna mamă, cea care-i învelise
Cu negru-i păr şi miîna-i de. humă-i coperea.

În
Şi
Ce
Ce
Şi
Va

zori nu-i mai trezește al trimbiţii glas viu,
vor avea 'de-acuma. drept cîntec doar atil:
spune diei trunchiul de salce scorojit,
strigă vre un cine fugar la pod pustiu,
singurul tovarăş supt cerul . mohorit
fi un greier care s'a ră:ăci! zglobiu.

Și foluşi niciodată, o morți, nu veți peri
Prin

vreme,

prin

silinfa

nisipului

şi-a

apei,

Nu vă 'ncetează viaţa cu 'nchiderea plesapei:
a o comoară vie & noastră'ți răsări,
Precum

se va

renaște

verdeaja'n

urma

Si plopul va da mladă și griu va auri.

sapei,

N. IORGA
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BORELLV

BOIU MORTULUI
(e.

1860)

Cînd va muri bălrinul plugar împovărat

Că pănă nu sosește sămănătura pleac
ă,

În scîndura uşoară culcali-l ca
pe-un pat
Şin jug să-i puneţi boii pe cîmp
ul lui să lreacă

Prin brazda cea îngustă ce plugul i-a
tăiat
L-or duce boii veseli că trupul care seac
ă,

Trudindu-i toată viaja, nu i-a îngreuiat
Cu oasele-i, cînd merge în pace să-și
petreacă.

.

j

”

“Pe urma lor, în.sunet de osie pling
ind,
Vor merge ei, cuminții, cu pas încet
şi blind,

Miraţi doar de aceia că altul e la coarn
e.

Și-asuprâ-i să se 'nnalfe, o cruce
mare sus,
Să vadă cel ce vine în urmă, undei pus.
Și de acolo brazda cea nouă s'o
răstoarne.

2 EÎNTEC DE LUPTĂ

=

196,

G.HeRweu
(e.

1850)

CÎNTEC DB LUPTĂ
Adincă noapte e. acum ..
Noi călărim tăcuji pe drum,
Ne-aşteapl-a ' noastră parte.

i

N

=.

Ce, rece vint ne baten plin? *
_Fetifo, un păhar cu vin,

-

Căci eu'mă duc la ioarte!

“O;

iarbă verde, cum mai crești

Si mine ai să înjloreşti
Din vlaga vinei sparte!

Da

Întăia oară cînd voiu bea
„Eu beau, ca pentru țara mea
Să lupt pănă

-

la moarte.

|

Da

-

Și, de mi-e dat să mai beau poate,
- E pentru sfinta libertate, ”
-. Până-nu plec departe.

—

Ce mai rămine-a cui să fie?

o 7a -pentru s/înta 'mpărăjie
„Să lupt pănă la moarie? !

|
|

-

lubitei mele, ce să-i spun
Cind lupta'n bubuit de tun

Începe să se poarte?

Pe ei, pe ei, răzbunălori?
“Ce bucurie ca, în zori,
Să ne jerlfim de moarte :

|

Da
o
o

-

”

A
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GLORIOASELB MORMINTE
(1916).

Acela care va voi
Să se întoarcă spre morminte,
Cărări

tăiate

de

|

trecul,

Si va pălrunde în adincuri,
Va auzi necontenit
Din

veac

în veac

sunînd

acelaşi

- Glas peste timpi înlunecați.
Nepotului

i-a spus

Și fiului i-a spus-o

bunicul

tata:

„Unde-am stălut, tu vei
Ce nam pulut, să poți
Linde n'am fost eu, să
Ce-am început, să duci

urmă:
n face;
fii tu;
la câpăt:

Ce sint dator, plăteşte tot.“

Aceste glasuri și cuvinte—,

De care-i mindruun lrecut—,

- Pornesc din vechile morminte,
Legind cu tunetul din graiu,

|

N. IORGA

==

Prinir'o pulere neînvinsă,
Un veac de veacul ce-a veni
Şi-un om de omul care-a fost.

De

fiecare din morsninte,

Precum,

în cer,

de

orice

sfea,

Istoria vorbeşte astfel:
|
Un rînd-de oameni s'a dif,
O

tinerime

-

-

înfocală,

Ca muguri noi pe vechiui pom
Ca flori pe trunchiuri învechile,
În inimi noi, curaţi la sujlet,
:Moştenitori

de

Și ei vorbesc

—
—
—
—
—
—
—

sacru foc,

către morminte :

Tu ai căzut, frate iubit?
|
07 nam căzut cit eşti în luptă.
Si grea a fost silința ta?
Încearcă 7 Este minunală...
1u ce-ai voit? Linde mergeai?
Acolo unde-i datoria7
Credinţa face-aşa de mult?

—

O,

—

Pufini sintem

—

—
—

mult

mai

mult

ca

lirania7

ciji îndrăznirm...

Veţi fi minaţi de-o forfă

Şi cine va răzbi la scop?
Acel ce n'are îndoială.

mare.

-

|
”

o
”
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==

MORTII

=

-

IDA -RAUCH *
1917.)

|

Si

|-

MORŢI
O stele albe ce lucesc
Cît noaptea e de mare,

.

Luceferi ce călăforesc

|

|

Săracii morți învinețifi.
Toţi bieţii mori jertfiți]

aa

:

Şi verzi 'cîmpii, cîmpii de” grîu,

“Si turme care pasc în zare;
Şi'n case fără luminare, .

-.

E

a

Tăcerea nopfii solilare.

a
4
Femei ce pling de lacrimi riu, —
i
Săracii morți învineţifi, *
ți!
Toţi bieţii morți jerlfi

|

-

A

|

|

_

-

-

5

Se

|

a

—
-

- *) Din-limba engleză.

-

O

Ă

ae

ERE

3

.
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SEPTIME

GORCEIX *)

BUCUREŞTI ÎN LANȚURI
D-nei şi D-lui Birăescu,

O Bucureşii, în nume magie tu oi ispila
Linei celăji departe, în Răsărit senin,
Dar

tu păstrezi,

în rana-ţi,

un

Și "'nfiorarea-ţi Franţa 'n fiori
Pe fața ta frumoasă o umbră
Și prelulindeni furii barbare se
Pătind cu insolenfă a zidurilor
Parc'ar fi vrut să spuie de-un
Asupra

României

Miîndreja, Armonia
Simi

inima

plulesc

drept farmec

duhori

de

moare,

su/lindu-le deparie:

la mîndră

plingînd insulța

lor.

Eu sufăr de-acest doliu pe gloria comună,
Şi în grădina

care flori roşi,

negre

'mpreună

Pling rose supt călciiul brutal de *nvingător.

*) Profesor

în Paris,

sergent la 64 Infanterie,

latin,

mi-a amintit-o.
Neamju-a întins
răsfaţă,
faţă,
Jarmec ce s'a stins.

O PLÎNGERE A ARMENIEI

=

_GIVANI

O PLÎNGERE A ARMENIEI

Dă

suflet nou,

o Doamne,

la cei slabi:

.
)

nu-i uita,

Fă dreptul să nu cadă în vremile avane;
Tu care sprijini neamuri căzute şi orfane,
De-a lupilor potaie fereşte turmu Ta.

o Doamne,

puterea celui rău,

j

Nebunii cu frujie să nu-Ţi ridă de turmă:
Nu

poate

să-şi înnalfe

spre

ceruri

capul

|

-

său

Copacul nou cînd trunchiul cel putred viața-i curmă.

i

II

iea, te rugăm,

PI
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ÎN. IORGA
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THEODOR

FONTANE

GLOSSA
fi pare-un lucru neauzit,
În Jund de suflet eşti rânit.

“

„Nu te 'ncorda și nu începe ceartă.
Nu te atinge: vremea

Întăia zi mişel ţi “i zice

toată iartă.

Mine tăcerea n'o să-i strice,

A

treia

zi temeiu:

nu pui:

Tot lucru-şi are ceasul lui,
Năcazul viaţa-fi ofrăveşte,
Ci vremea toale o potolește.

De

SUFERINŢĂ FRUMOASA

164

ADOLF. FRIED. v. SCHACK

SUFERINȚĂ FRUMOASĂ

-

——

Ci nu despre[uiți durerea vieţii:
Priviji la frunze

cum

se trec

murind :

o
În razele-aurii a'diminefii
lucind?
viu
mâi
apar
nu
De toamnă
și pot fi mai Jrumoase Jlori

Decit în murindele colori?'

Maui cristalină

ca arice

izvoare

c

+

|

r

E

a

E lacrima ce cade pe obraz:
Mai mult foc e înlrun apus de soare
Decit cind stă lumina: în amiaz,
Și nu-i pe lume caldă sărulare
Cum e a-celuia care dispare.

N. IORGA
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- EDUARD

MORIKE

VÎNT DRUMEŢ

— Vînt furios! Vînt miînios?

Cînd aşa, cînd aşa,
Ce fară-i a fa?

— Copile,
De

noi trecem,

ani mulți petrecem,

Prin luncile largi,
Şi noi vrem să ştim
Ce rost urmărim ;
Munţi, mări întrebăm,

Nimic nu a/lăm.
Aici cerul nu spune

- Șiiinfe mai bune.
De ai, ci dă-mi lu.
— Rămii sânălos?
Să stăm nu-i folos:
Vă

vine

al! rînd:

Întreabă-l curînd!

|

UN POET SAS DESPRE
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TH. DUSTERBLICK

„UN

SAS DESPRE

POET

.

COSTACHE

(e. 1870.)

La Ocna în Moldova,
Lingă Trotuşul rece,
În valea

cea

îngustă

Ce'n fund de stincă rece,
*

E paşnica grădină

Lîngă pierduta casă
În care doar arare
Lin pas de om se lasă.

Slăpîn şi slugă
Cu bărbi lungi
De locuiesc lot
În vechiul cuib

COSTACHI NEGRE

stau
şi cărunle,
singuri
de munte.

Si, cînd soarele drag
Țărina o sărulă,
Cind zi de primăvară
E'n valea cea pierdută,

NEGRI
LI

N. IORGA?
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Răsare

din odaie

Bătrînul care-odată
Condeiu ştiu să poarte
În luptă "'nvierșunată.

O sapă fine 'n mină,
Și liberul lui piept,
Ce *n lupta pentru jară
.Șliu să steie

drept,

Călre pămînt

se pleacă,

Ojlînd adinc şi greu,
Și, scormonind Jărîna,
Răsună graiul său.

„Eu sunt bătrin acuma,
Cărunt şi sfărîmat.
Și, cind ridic privirea
Șin jur de mine cat,

Din fapta ce-am voil-o
O bială umbră doar
O văd, din osteneala-mi
Doar

Aşa

brazde

săpam

ce

pe

dispar.

vremuri

În haosul profund,

Ca să deschid luminii
O

cale în afund.
7

_

UN
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POET

COSTACHI

SAS DESPRE

NEGRE

Cu vorba şi cu fapta
Luptat-am cu-amîndouă
Şi-am răspîndit sămința
Să fie-o vreme nouă.

Şi-atiţia fraţi credeau
Că sînt şi eu în stare
Ca, înnălțind clădirea,
Să fac un lucru mare.

N'a fost dat să se poată,
Căci Cuza "n locul mieu
A luot în mîna-i însuşi

.

|

Acest sfint lucru greu.

A

fost ales,

dar lucrul

I s'a oprit în drum:
Era mai slab ca meșler,
Și foate cad acum.

-

lar eu, care o viaţă
Sfăluiu

la Jartă

drept

-

Şi care roada muncii
Şfiut-am s'o aşiepl,:

“Mă îndoiesc de dinsa. .
Ce-aș mai putea să Jac
Deci! s'aruric sămînța
Pe-acesi ogor sărac?
=

*N. IORGA
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Dar

nici aici isprava

S'o 'ndeplinesc nu pot,
Se

„Se

s!rică

'n urmă-mi

munca,

năruieşte tot.

ȘI, chiar dacă răsare
Un colf de griu s/ios,
Îl sfarămă furtuna
În mersu-i vijelios.“

Așa se plinge Negri,
Și cel care-a călat
- Dușmânului credinţei
Să-i fie piept bărbat,

Spre brazdă se apleacă,

"Ojtînd adinc şi greu:
Pătrunde fieru"n țernă
Și face graiul său.

Dar ială toamna

vine

Furtuna-i stîmpărată:
În casa-i

Găseşte

muncitorul

o răsplată.

ȘI, chiar de s'a pierdut
O parte'n vijelie,
Aceia ce-a rămas
Mai dulce ne imbie.
În

170

DIN TRANȘEE.

=

=

JEAN-MARC

BERNARD

DIN TRANȘEE

Din fundul umed

de iranşee

Spre tine glasul înnâițăm
„Și mila fa o implorăm
Ca miîngiiere să ni deie.

.

Căci decil carnea, şi mai iare
Fără curaj sufletul ni-i
De multe aspre _vijelii,
De ape, ploaie și de fiare.

Ne vezi pe toți plini de noroaie
Şi rupfi, la faţă ofiliți.
Dar jalea noastră cine o-ştiţi ?
Să-ţi spunem,

Doamne,

faie ?

ce ne

>

|

S'a dus nădejdea noasiră, via,
Departe pacea noasir'o ştim,
Și 'n suferință ne *ndoim
Linde ni este datoria.

|
E

Să

N. IORGA

Iu scapă-ne

de-acest

marasm,

Ne întăreşte şi alungă
Amărăciunea îndelungă,

|

Redă-ni vechiul entusiasm!

-

Dar morţilor ce s'au culcat

Trudiţi în țerna răscolită

Li dă odihna

negrăită,

N

Căci pacea şi-o au merilat.

ete

ZIUA MORȚILOR

472

ROBERT

HAMERLING

ZIUA MORȚILOR:

Şi morții au o zi a lor:
În pacea lor doar una.
Primesc atunci o floare jos

Şi-o lacrimă.cu diînsa.
I

De [lori e cimitirul plin,

Şi oaspeţi vin grămadă,
Și trece

unul din

cei vii,

Litat de fot şi singur.

Ci ascultați, voi ce veniți:
Cu flori la cimilire,

Mai bine puneți-le-aici _
pe inima

ce bate.

O, Jaceţi-o pănă trăiesc,
Căci, de adorm odată,
Cum dorm acolo morţii toți
În groapă liniştită,

N. IORGA
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Ce-mi pasă că veţi lăcrăma?
De dragoste ce-mi pasă?
Căci am

Cum

în pacea

mea

o stea

nu e mai frumoasă.

În întunerecul adinc
Lumina cea mai vie,

Şi-atlunce ce-mi mai sinlefi voi,
Ce mi-e cununa inie?

|

N
Ă

474

PE CEI MORŢI!
O, NU JUDECAȚI

=

- ROBERT

HAMERLING

O, NU JUDECAȚI PE CEL MORŢI
O, nu judecaţi pe

cei morți! |

Cînd gura li este închisă
Și veşnic să tacă li-i scris
În fundul de veşnică groapă.

O, 'nu-i judecaji—dacă vreți,
Morţii îi credeți mai mult,

Cu

palidul ei adevăr,
Decit roşcovanei minciuni.

Credeţi în para plutind
Pe multele buze-ale morții,
Si nu flecăriei

ce-aduce

Tăcerii un glas împotrivă.
DA
O, credeţi sărmanilor morți
Ce zac în pămîntul cel muced
Și. nu

ușuratecii

vieți

Ce saltă pe marginea

Ă

groapei.

N. IORGA
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.P. ROSEGGER

UNDE

O FI?

=

O, cum

te-am

căulat, necunoscute,

Și pe pămiînt aici, şi nu fe-am
fost găsit,
Tu necuprins cu mintea şi totuş
i mult ştiute,
Te-am căulat.

În Jlorile pădurii şi sus pe virf de
sfincă,
În codru la strimtoare, pe mări fără
sfîrşit,

În nopți de

infunerec

şi

Cum te-am mai căuta! 7

“n soarele

cald încă

Și în singurătate şi în mulțime multă
,
Odată "ntre prieteni, odată între Jemei
,

În aier fără

Cum

ie-am

tremur,

în zarva

mai căutat!

ce s'ascultă,

În ramurile pline era atita floare,
.
Dar roada rîvnei mele n'a dat răsplata
ei:

Trecuiu dela cădere la greaua înălfare,

Și fof nu te-am

atins.

175
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lucrul care l-am căutat, un nume,

Si nare
Penlru

alita

Nu poate

lucru

nu

rosii lumea

este

un

cuvini:

ce e mai sus

de lume,

Și oare unde-o Ji?

Şi totuşi o să-l aflu,. căci orişice-i întreg:
De este-un dor, își ajlă el însuși sojul lui,
Smerita așteplare fără izbîndă nu-i,
Și, de trăiesc, pe-acela eu viu îl înfeleg.
Și fot îl voiu găsi!

şi
i|

=

4
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RUDYARD

FEMEIA

KIPLING

DE

LA MARE
4

Este o femeie 'n Nord colo sus
Şi-i o femeie bogată:
Ea

creşie

o rasă

Și Mării îi dă:

de 'oameni

toli s'au dus.

plutași

Și unii pe luciu s'au înnecat,
Iar alfii de fermuri aproape,
Şi vestea Jemeii bălrine-i venia
lar ea

da

fot alții pe

ape.

Căci încă din clipa vieţii d'întăiu,
Aviîndu-şi o vatră

săracă,

Ea fii-şi trimese la alt seceriș,
Trimesu-i-a munca să-şi facă :
7

Să tragă 'n adinc
Să meargă călări
Și Jiii se 'ntorc la
Din loc'unde valul

cu
pe
ea
se

umedul plug,
catarge;
înapoi,
sparge.
12

3

FEMEIA DE LA MARE
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Copiii băirînei se 'ntorc înnapoi
Cu miînile prea puțin pline,
Dar

vin

cu ştiinţa

de

sirăini

oameni

Din feri depărlate, străine,

Cu crezul de oameni ce s'au înjrățit
În lupta cea grea ca tovarăşi,
Cu ochii acelora cari-au cetit
În cărțile morilor iarăşi.

Bogafi sint 'copiii bătrinii *'n minuni,

Săracă avere s'aduce,

a

Căci ceia ce muşchii lor au cișligat
Cu hrana din gură se duce.

Ci, ori dacăn
Ori dacă

Ei toate

truda cea

averea

bălrinei

asprau

pierdut,

-

sporeşie,

acasă le spun,

Bălriînei ce focul păzeşte.

În vatra ei vinturi de Mare tot bat
.
În alba cenuşă din plin,
Si valuri se *ntrec necurmal, şi 'n mijloc
- Copii se tot duc şi fot vin.

Se duc de acasă cu toții setoși
Către cărări neumblate,
Şi vin înnapoi de pe drum doritori *
De focul ce *n vatră se zbale.

a.

N. IORGA
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Și unii se 'ntorc obosiţi. în amurg

Şi alții în visul ce irece,

Căci dinsa-i aude prin aier. plutind,
Soli irişti prin aierul rece.

Acasă se 'ntorc ei cu foții,
Cei vii și cei morţi se tot chiamă :
Copiii bălrinei acasă

se

Li-i dor de o vorbă de

'ntorc:

mamă.

—————

—
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ÎNCHINARE

“RUDYARD KIPLING

ÎNCHINARE

"Dincolo de ultimul Soare şi prin întunerec adinc,
Dincolo de orice cometă şi prajul de stele Jugare
lumea.
Trăesc luptătorii, plutaşii, cîrmacii, acei ce fac

cit fac toate,
“ Curaji de miîndrie ca unii ce-s morfi, ei știu
Ei stau la ospefe cu fejele nouă și zeii cei vechi,
d.
Li-i voia să fie *nnaintea Răsărilului veşnic slujin
ael,
Li-i rostul să treacă prin marele-adînc, străjuit de-Asr
luptă
se
l
Domnu
cînd
Să-şi afle o cale prin raze gemene
roșii.
pe sielele
Ori ca Serajinii viteji să călărească
4
dar jalea-i n'o ieau,
Își ieau bucuria din viața fărinei,
de Legea "mplinilă;
Jinală,
pacea
de
Ei ştiu şi de muncă,
păcatu-i părere.
că
ştiind
De Dracu-şi Jac ris după voie,

Si-adesea
Li spune

li vine Stăpînul cel sfîni,ca mai mare
poveşti

despre

fruda-l,

Și ei înnainte-l se "nnalfă, cum

de- noile

în toate,

raiuri zidite,

trece, vifeji fără frică.

,

N. IORGA
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La ei acei cari n'au pote, năcaz ori sfială —
Zei căci ştiu inima noastră, oameni căci haina
o au—,
Dus pe suflarea ce Moartea îi zicem, fraleai plecal.

Nici n'ai avut nevoie Irujia să-ți lași, ori
praful să-fi scuturi;
Cum către Domnul trecul-ai atunci, tot așa
[i-a fost Traiul
In simplilatea

ta bună,

în cinste

şi 'n pure plăceri.

Şi astfel cu cupa la buze ei foți te-au primit
Și loc la ospățul cel mare-ți făcură oamen
ii tari,
NE
Cari 'ncheiaseră lucrul şi pace-și aveau fără
Jrică de moarte.
Dincolo de ullimul soare şi prin înlunerec adînc,
Dincolo de orice cometă şi prajul de stele
fugare
Stai lu cu aceia ce laudă *n ceruri pe Domnu
l slujindu-l. .

PREA TÎRZIU

PAUL

PREA

DELAIR

TÎRZIU
———

Călare
Un vînt
Şi iată
De turn

merg prin noapte; sudorile mă trec,
de jale 'ndoaie copacii din pădure,
că spre cerul cel ud văd ziduri sure
bălrin ce-şi crapă moluzul lui cel sec.
N

Alaiu de slugi ce poartă făclii înnalle—par
Că ar avea o mie de ani—, se îmbulzeșie.
Sup nallele favane de umbră glasul clar,
ce-! aşteptăm? Pojteşte!
«
Îmi spune: Eşti acela

Supt baldachinul negru bătrînul crunt tresare
„Şi fata lui stă&n patul odihnei solitare:
Supt buzele-mi aprinse ea nu s'a încălzit.

„De ce nu pot, bătrine, să'nvii trupul frumos?“
Şi el răspunde—rîsu-i aşa de curios—
„Cum ai putea-o oare, tu care ai murit“ 2

-
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Am

ca o amintire

de lucruri dispărute,

De vremi aşa bălrine. care s'au
isprăvit :
Balcoane visăloare, din săpăluri
]esule,
Vitralii aurite şi vîr/uri de granit;

E ca un zvon de clopot căzind
peste mulțime
Şi sfîlpii meditează supt bolți
ce se 'ndoiesc,
Mirezme de tămiie plutesc prin înnă
lțime:

Eu văd

şi simt: sînt iarăşi în lumea ce-o
iubesc.

(ristefele de seară şi brumele de iarn
ă
Mi-aduc

aminte

ceasuri de

vis,

de-amărăciuni,

În care pe-al mieu sujlet sta umbra
să se-aşteârnă.

Am mai trăit, dar, Doamne, de ce -aş
învia,
Cînd iată *n orice seară sînt osîndi!
a sta
Ca şi mai înnainte, cu lacrime supt
geană 7
7

a

|
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Nu
O

şliu de
stranie

ce în seara
nevoie,

ce

aceasta
îmi

aprigă

în mine

am
vine,

Și lacrimi de la sine în ochi îmi vin lăcufe,
Cum ploaia pe cîmpie din mări necunoscute.
E liber toluşi cerul, mirezmele plutesc,
şi sînt iubit, și astăzi pot să mă fericesc!
Sintem meniți spre bine atita de pulin, .
Încit o zi: de-l ducem, ni e sufletul plin,
Şi dragostea, asemeni cu naşterea, plins cere.
Eu mam gîndit adesea, așa, la o durere

Că morții fără nume ce 'n fernă stau ascunși

Fără să Jie alții de jalea lor pătrunşi,
Fără un pas pe drumul către mormîntul lor,
Etern fără

prieteni,

visînd

de

ei cu

dor,

Da, mam gindit, cînd jalea ciudată mă apasă,
Că ei, dorind să-și aibă o parte-a lor, se lasă
Pe inimile noastre în chipul cel neclar

Şi că aceasta cade pe rostul solitar

Ca roua pe cîmpie, ori în pustiu o ploaie,
Ori că, neavînd ochii durerea să-şi ogoaie,
Ei întră 'n pieptul nostru cel plin ca să suspine
Şi cer prin plinsul nostru amarul să-şi aline.

N. IORGA
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Căci

morți-s

pretutindeni.

Din

pulberea

lor s/intă

Puterea hrănitoare a fernei se Jrâm
intă ;
Mormint e tot pămintul, şi 'n braz
dele lui vii
Părinţii dorm-— uitații—cu miile de mii,
.
Cum. măduva-i stejarul din osul lor
o fine
Și apa din izvoare Ii iese lor din
vine,

lar ca

Suflarea

un sujlet care

imens

pe Jrunți ri

lor e vintul prin aierul cel rece.

trece

O, da-i în noi cenuşa lor, Doam
ne. O simfiri,
În sufletele noastre cînd Suferim,
iubirn.
Natura peste valul de naşieri înmii
te,
Peste răceala iernii şi lunile 'nflor
ite;

Prin ape şi prin griîne, prin fructe
şi prin /lori,

Prin jocul de ilusii, schimnbind de-at
ilea ori,
Prin câile-i pe care le ignoră
cu totul,

Reface

din cenuşa sfrămoşului,

nepotul,

!

Ă
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Ei dorm, toți morții noştri, în griîne şi în vii,
Supt turnuri sfărimale de fier în vijelie,
De-a lungul lingă zidul de Joc cosindu-i, mii...,
Stau unii în genunche pe pat de umbră deasă:
N'au cap, dar li stă mîna prinsă pe visul lor,

Alţii zîmbesc, şi alții, tăiaţi la gil, se lasă,
Provoacă
Lăsăiu

pe

soarta

însăşi cu pumnul sfidător.

cite unul

de-un

arbor

răzimal,

Călind cu puşca 'n zarea cea neagră încruniai,
Că stă de sentinelă 'la poarta datoriei.

PIERRE AGUETAUT
———

Țărina ştie că se bat ;
La vuiet de-arme se 'nfioară
Și plinge plinsu-i înfocat
În diminefi cînd se omoară.

" Țărina ştie că-i războiu,
Şi brazda care se deschide
În faptul zilei nu suride
Supt pasul pașnicilor boi,

hoti
i «a tădi

GÎND

"188

GOETHE
————

GÎND

soare
Eu mă gîndesc la line cind razele de
Pe Mare vin;
izvoare
Eu mă gîndesc la tine, cînd luna în
Se

scaldă

lin.

depărtat
Te văd cînd de pe drumul cel lung şi

Praf se ridică,

iat
În noaplea cînd în calea-i drumețu ntărz
Tresare'n frică.
eles
Te-aud cînd cu un zgomot adinc neînț
Se

suie

unde,

ades *
În paşnica dumbravă mă duc s'ascult
Liniști profunde.
rle,
Și mă găsesc alături: - oricît ești de depa
În față:mi pici:
Văd

soarele

c'apune;

De-ai fi aici!

de stele

să

am

parle,

aa E
aparte

"N. IORGA
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Flori sau zăpadă,
Jale-ori plăceri :

Un vînt să bată pomul zădarnicii
păreri,
Și toale ori să cadă.
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Un capăt de pămint în infinitul lumii —

Din sus

i

|

Un vînt ce mușcă unde e adus.
Ceva pămînt în țermul de Mare

colo dus,

ȘI valuri ce-și aruncă zădărnicia spumii.

O sacre nume: Wulpen, Pervyse şi Ramscapălle,

În ținterim, se 'nşiră uriaşele morminte
În care zac, cuminte,

Acei ce şi-au dus lupta cu patimă amară ;

Și părîna iubită dădu

odihna ei,

Căci fără de sicrie şi fără giuigiu pe ei

Îi strîngi pănă și "n oase cu braţul tău, 0 Țară.

:

-Cîndva,

i

În rochia ei "simplă, de pînză ori
de lină

Regina aclamată:de ei, blin
da stăpină,
Sosește să se roage la crucea
cuiva :

Ușor îi este pasul, și umbra î-i
sfioasă,
Visînd se zăboveşte pe-aici, și,
pe *nserare

Ușoara

ei icoană spre dune 'ncet

se lasă

Și în căderea nopții se pierde
și dispare.

Iar
Se
La
ȘI

-

el, regele, Omul, un Sîn-Gh
eorghe oșfeanul,
'nfoarce de la locul lovirii
cu duşmânul
Iser, unden bată fopiți
sînt cei ce zac,
e/ gindește-o clipă, Şi-apoi
cu ea "mpreună,
Se 'ndreaptă peste cîmpul bog
at în roadă bună
SE-Și caută pe termuri lăc
așul lor sărac.

MUMIA
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Tebani,
Şi-așa! ce lucru straniu, treceai printre
Cu sufletul în tine acum /rei mii de ani,

Cînd statuia lui Memnon cîntare revărsa
Și timpul nu sfărmase în năvălirea sa
Și temple şi palate şi mâîndre colonade,
A cârora ruină atit de greu ni cade!

-Tu care atâta vreme mai scos din gură grai,
Vorbeşte: ca ori care din noi o limbă ai, |
Și pe țărîna asta te sprijini ca şi noi,
Nu

ca 'n lumina

lunii, în biete vase goi,

Acei cari ca stafii sfioase se strecoară
Prin locurile unde

.

trăiai odinioară.

€, .
Ni spune, căci, de sigur pierdută mintea-ți nu
Ce meșter făcu oare A Sfinxului statuie,
regi,
Ce rost avură Keops și Kefren, vechii

În fapta piramidei ce i-a cuprins întregi ?

i,
Ni poți vorbi de stilpul vestit al lui Pompe

Și Teba are-o sută de porți în jurul ei?

SR

N. IORGA

Poate-ai zidit tu însuți în vremea veacului i-ai fost jurat ca taina la nimeni să n'o spui,
Aita ni arată: cine-a putut uyzi |
Ca Memnon să înnalțe cîntarea n orice zi,
Eşti preot? O, atuncea. zădarnic maș căzni

Să-fi smulg mărturisirea cu care te-ai hrăni,
Ori poate— această mină, atita de uscată,
Cu Faraon văhare ciocnit-a alță dată

Şi-a miluit cu banu-i calicul de Flomer,
A salutat pe Dido, regina "n colf stingher,

„Ori Solomon bogatul, cînd haina-şi răsfăția,

-

Purta făclie mîna-ți, cînd templul se sfinția.

Nu fe întreb vre-odată cu armele în mîni
Dacai lovit ostașii romani în căpățîni,

Căci ai fost mort,

sărace, şi 'n groapă "mbăisămat

Cînd Romul şi cu Remu nu Sau fost înțercat,
9: vremile antice porniră să se *ntindă
Cînd rasa ta pămîntul ajunse so cuprindă.

De-ar fi ca limba-ți seacă să poată da un rost

La ce-ai văzut cu ochii
" „Niai spune dacă lumea

cari odaPau fost,
era foată în floare

„Cînd o lăsase apa potopului cel mare,
Ori dacă şi atuncea atit îmbătrinise

Că nicio amintire din el nu dăinuise.
Ci fu, nempărtășită

şi trainică ființă,

De ești jurat tăcerii, rămii în juruirță ;

„Dar poți măcar de tine ceva să ni vorbeşti

De temnițele 'n care ai fost pus să trăieşti,
pi

|
a

-
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De clud te-ai dus în lumea de somn netulburat
Ce fel de ciudăfenii în juru-ți sau purtat?
De cînd întăia oară te 'nchiseră ?'n cutie

- De-asupra noi văzurăm Schimbări pe lume-o mie.

Împărăția Romei porni şi luă sfîrşit,
Și alfe lumi veniră şi lumi sau

râvăşit,

Regi mulți fără de număr în praf mărunt căzură,

Pe cînd din tine însuți nu piere-o fărmitură.

N'ai auzit scandalul sunind de-asupra ta Cînd persicul

Cambise pe-acolo 'nnainta,

Și tropotiau de-asupră-ţi oştirile în mers,
Cind Osiris şi Oros și Isis s'au fost șters.
Se mișcă piramida de.groaza lor cea nouă

“Cu Memnon

uriașul ce se despică'n două,

Dacă mărturisirea aceasta ți se-oprește,
Cum. ţi-ai dus fu viața de om ni povestește:

O inimă bătut-a supt pieptul înnegrit
Si lacrimi pe obrazul cel sec ţi le-ai simțit
Copiii pe genunche-ți sărind te-au sărutat?
Ce nume ai, ce vristă, in care neam

O

statuie de carne,

o mort

ai stat? -

nemuritor,

Icoană fără capăt de lucru trecător,
Om fără dăâinuire, ce patul tău îl laşi
Și stai în fața noastră şi singur și golaș.

Din toată zarva lumii nimic nu-i auzi
-Pănă la clipa ?n care judeful te-o trezi.
De ce să se păstreze acest sărman veșmint?
Rămiie el acesta în puritatea lui,
De o virtute vie, şi-atunci cînd se desparte,
- Lăsînd nimicnicia urmilei forme moarte,
Să-și caute sălașul în naltul cerului!

-
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„CÎNTEC
DE SEVERINO ATTILI (4885)

Salut, o voi, viteji din nova Romănie,
Voi frafi ai noștri. Tibrul, acuma izbăvit,
Trimeată-vă, cu vîntul pe Dunăre, al mieu
Salut de bucurie.. Căci nu v'a Ș/ărimat
Voinfa „voastră tare, și nici mîndria demnă,
Adusă din al Romei clar soare triumfal
Cu laptele de maică, insulta grosolană
A

celor cari-atitez

veacuri

v'au

pus

supt jug.

Și, dacă noua Artă, eterna călătoare, Wu v'a dat ca şi nouă acel farmec ăl său
Şi 'n pieptul vosiru vrednic nu a pulut s'aprindă
Ca

“n pieptul nostru focul

ei neasămânat,

V'a dat, fiilor nobili ce n'aţi uitat strămoşii,

Puterea şi mai rară ce este-a înfrunta
Senini mucenicia de ani fără de număr
Şi, cu *ndrăzneala câre în inimi se trezeşte
Cînd prisonierul cată lumina alfei vieți,
Voi aţi suit cu pasul cel hotărit priporul

Primejdioasei stince, cu coboriş fatal,
Pe care, zîn'a păcii, şi sea fără sfirşit,

Siă Libertatea însăși, şi calea

o arată.

p.
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Tot mai răsar în fară la voi ziduri vestite
De

la

Traian,

clădite cu

mină

de

cohorte,

Răsar, de şi 'n ruine; şi Jiecare pialră
Plină de muşchiu, pierdulă în luciul de cîmpie,

În suflet vă coboară simțire de războiu,
De
Lin
Ea
Ce

luptă, de mărire slrăbună, răspîndind dor, o'“nfiorare sacră la toţi de azi.
soune, ca scînteia din focul ce s'a stins,
mindru v'a fost neamul d'intăiu, şi, ridicînd

Spre cer ochii, apare, zburind acvila veche.
Ea trece sus, şi 'n inimi oricui îndie- atunci
În piept speranța; vechiul Dac iar se zbate 'n piept,

Si raze glorioase în ochi s'aprind din nou.
Nu, nu putea.să fie stalornic umilit

Acela care'n oase simția că-i trece sînge
Al celor ce odală stăpini di lumi-au fost,
Șliind c&n ziua care din minte n'a peril” Pe

cele

şapte

dealuri,

încununat

de geniu,

Călare sia strămoșul și lumii poruncia.

Din nou răsare

*'n brazdă sămința de eroi, '

În brazda roditoare mlădița 'ncet se 'nnalță,
Apoi copac de .vlagă se 'nnalfă. dominînd,

Dînd trunchiu ce nu se 'ndoaie poporului ce “nvie
Şi, nație cu mîndră- simţire de Roman,
De şi 'supusă încă, şi 'n vreme de robie,
Păstrăși în graiu, în faplă, în dalini pe cei vechi.

Cind seara înlărzie o suliță de aur,
“Lovind în fafa albă a asprilor Carpafi,
Și glasuri nenfelese şoptest în inimi taine,
În mijlocul cutărui sătuc sărac s'adună
În haine 'mpodobife, la zi de serbătoare,

Mulfimea ce aşteaptă smeritul lăutar,
Şi *n sunetul de coarde,

în şuierul de naiu,

|
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să salte

'n rilmul strâvecbiu

sprinlene Jete

Cu șoldurile pline și 'n ochi cu Joc nestins,

Și sfrîns le ţin de mină flăcăi bruni
lar vocile răsună în cîntec împrejur.

cu

lungi plete,

E hora care vine din Grecia bălrină,
E musica eternă ce încă na perit
La bieţi ferani acolo, în Jundul lor de munte.
..

Și-atita revărsare de sim] frumos şi blind .

Se întilnește încă la nunţi! Cînd,
În dragoșlea

ce moartea

hotărit

e 'n sfare

|

s'o înfcunte;

Flăcăul îndrăzneşte iubita a-şi pefi,
Cu toată îndrăzneala, dar cu sfială multă,
„Se 'nfăjişează 'n casa unde părinții ei,

Găliți ca de-o zi mare,

venirea i-o aşteaplă;

Priefenii lui poartă,

în arme

Și unul se desface,

în vorbe

toți, un

steag.

măsurale,

Vorbeşte de' cerboaica Jrumoasă ce-a fugit

Și 'n urmă-i viînătorul setos de ea alearg&
Acum pornind se 'nşiră femeile de casă,
Și cea din urmă este aceia ce-o doresc, -

Felifa ce-și ascunde obrazul de spre oaspeți,

Acea sfioasă ciută ieșită din păduri,

Cu ochi „de şoim şi părul cel lung furat din soare.

Și-acela care mine o va Jura în brațe
Îi spune: 0, lu, care iubilă ești în cer,

“Al cării trup e ager ca frupul de leoaică
Și sînul alb ca sînul de lebădă şi faja

Așa de luminoasă ca soarele 'n amiazi. Și, cînd soseşte ziua de nuntă, iar răsar,

" Ostaşi pe jos și alții călări, ce vin ca soli,

-
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Pănă în clipa 'n care cei: doi îngenunchiaţi
În scinteieri de aur, primesc pe Jrunfi cununa,
_Ca Împărații lumii, şi popa cel bălrîn
Dă semn să se împartă nuci la mulțimea” sirinsă.
- Îndatapoi

acela

ce este

sof acum

Se face că se luptă cun duşman ce-l opreşte
- Şi pe un car râpeşte iubita vieţii lui.

Aşă învie-aice din alle veacuri datini

de-acei de mult plecați ;

Pe alt păinînt aduse

Pe-acolo e şi irînta Jlăcăilor voinici,

E şi cetirea “n stele şi 'n tainele naturii
„Şi frica de un irăsnet cen nori se pregăti:

Deprinşi cînt şi poveste să Jaceţi adevăr,
Să vă luptați cu gîndul la dragostea moşiei,

Voi v'afi făcut acuma demni de acei sirămoşi.

Romini, sînteţi tot fiii mărefei voastre Rome:
Ca
N

care-odată

eroii şi-i cinstia,

„Voi puneţi lîngă Cesar, lingă _ Camil, pe-acei
„De-un singe, cari fură Mihai şi Ştefan-Vodă.
Şi, cum aculo 'n Roma, din “culmea gloriei,
Veni prăpăstuita cădere spre genune,
Aşa v'a fost şi,vouă sorlit, dar, la sfirşit,
După atitea veacuri de luptă şi durere,
Frumosul sieag îl faceţi din nou a filfiiŞi fara, „desrobilă de. duşmani, înspăimintă.

Pe

lanurile "ntinse,

pustii, ca

şi la noi,

În Lafiu, supt culmea Carpaţilor, pe locul
Linde creştea odată poporul cel latin,
Linde era putere şi strălucia lumină,
Țiganii frînți de şele, trivialii lăutari,
e

.

dinsa,

N. IORGA
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Și șerbii boierimii stăpine peste trupuri

Vărsau sudori de sînge o pine-a cişiiga,
lar în oraşe miîndre, cu lusirul vremii nouă,

Aceasta, îmbălată de aur şi plăceri,
Se întrecea cu Domnul,

Atijia

în lăcere, gîndind

patron al Vistieriei
la alle vremi,

Tot blistămau această urită apăsare
Supt umbra 'nşelătoare a bunului Muscal,.
Dar zorile odată în singe s'au ivit
Pe cerul care-atila de rece ocrotise
O lungă suferință din voie de tiran.
lar Rusul se pornise setos de-a cuceri,
- Dar

ea Maxenţiu

care

în Milviu găsi,

În loc de biruință sfirşit fără de vreme,
Aşa pe Pont străinul găsi peirea lui.
La gemătul

acelor

ce nu puteau. luptă

Trei neamuri mari veniră să-l scoată din durere
Și din ruşinea care pe Japo sîngera.
Și fi-a fost dat atunce şi fie, Românie,
Să vezi cum steaua veche în cer s'a ridicat,
Soriindu-ţi învierea. Și te-ai trezit atunci,
Cu laurii pe tîmple, spre libertate nouă.
|
Din Alpi pănă la Mare atunci în orice piept
Se aprindea lumina care. chema la fapte,
La miîndre întreprinderi : palate şi bordeie
Se prinseră n aceiaşi văpaie-a gloriei,
Splendidele orașe şi satele sârmane.
Şi steagul sfint în luptă mărire-şi cîștigă

Acolo, la Palestro, supt semnu-aceluia

Ce 'n luptă în Novara viteaz își cîștigă
Cununa italiană, atit de mult umbrită,
=
Și-o puse strălucită în Capitoliu sus,
Pe urmă la Magenta, la San-Marlino iar
Își înnoi triumful şi izgoni pe veci
Mulţimile conțuse ale Habsburgului:
“Lorena şi cu d'Este au dispărut în zori.

|
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Şi raza altei zile in munte răsări,
A soarelui italic lucind la Villajranca,
Si iată-l la Marsala,

la Roma,

îndrăznej,

:

Lucind în miez de boltă şi răspîndind lumina
De fulger peste ziua cea fără

Așa,

Dacie veche

de s/irșit.

şi soră italiană,

Te-ai pus pe drum aluncea alăturea de noi,
Şi ai urmat pe calea noroacelor sperioase.
Căci se ivi pe munte din nou, colo 'n Balcani,

__Cu vinăla
Dar tu cu
Pe vremuri
Şi care “n
Venişi cum
„Si

ei fafă urită,
mîna 'nlinsă
pentru line
pocăință voi
vine leul ce

semiluna.
spre neamul care-a fost
calăul cărnii tale
a te-ajula,
se coboară 'n şesuri,

te-ai vădit la Plevna

așa

cum

te-am

ştiul

În mijlocul furtunii de lupte sîngeroase,
Şi-ai apărat hotarul de-al Turcilor asal!.
,

Cu sabia

-

-

în mină .şi cu speranța

n

'n gînd

Îşi împărfia cu tine şi truda și izbinda
Străinul acel mîndru pe care l-ai făcul

Din Domn

să poarte sceptrul şi numele de rege:

În vuietul de tunuri părea

a-şi aminti

Isprăvile făcute de-ai lui strămoşi odată,
Părîndu-i-se încă mai. slabe ca acum.
Îr

- Pe cerurile grele zăceau norii de plumbŞi-i sfăşia ruptura cea roşie de flacări
Și sciînfeiau ca stele, ieşind din teaca lor.
|
;

-
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Pe locul unde turme păşteau odată
'n pace
Milralia ucide, tunind spre cîmpul
gol.
Și se 'neleștau în: trînta sălbatecă ostași
i.
În mijlocul mulțimii, întăiu printre /runt
aşi,
Al vosiru Carol însuşi luptind își “cîştiga
Supt gloanje dreplul sucru de-a se numi
Romin.

Noroc fie în fara ce a încredințat

În minile-i vînjoase a ei soarlă între
agă!

|

Și-acuma mi se pare că văd trecînd
în stol
Ostaşi printre poporul ce se îngrăniă
deşte
Pe străzile gălite ca ?n zi de serbători,
O, Bucureşti, ce mindru răsună glas
de trîmbiji,
Sunînd a biruinţă, și sfrigăt ascujit

Aclamă pe aceia ce vin cu steagul sus.

“Trec caii şi pedeșşirii în sute de-un
iforme,
Și tunurile prinse sunt în mijlocul
lor,
|
Un

steag

hircese

cu slove de

aur stă de-asupra

Vă este răsplătire de osfeneala voast
ră
Şi, mîndri, vă întoarceţi ducind astfe
l de semne
Spre a vedea părinţii şi Doamna
Jerii voastre
Ce-aji fost în stare-a face pe locul
de măcel,
„ŞI mintea-i luminoasă de bucur
ie-i plină.

Acuma, stind în scaun de liberă
putere,
De fară suverană, o fiică demn'a
hRomei,
O operă de fapte /rumoase iar le
vrea:
Pe Mare în furtună. îţi filftie drapelul.

Pe cimpii fără- margeni în care birui
Traian, acuma rece în şuiere maşina,

Plugarul o priveşte făr'a se spăimiînta,
„i-legile arată ce drum iea bogăţia,
Pe cind la porfi păzeşte ostaşul tinerel.
.

.

.

.

.

.

.“.

:
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CUVINTE ITALIENE ROMÂNIEI

=

Aveţi inima blindă ca noi şi nu ucidefi,
Cu dreptul fraţi ai noștri în inimi şi în minţi.
Acuma

este

vremea

gilceava s'o

curmați

Cu-acea putere care v'ă frînt la mînă lanţul
Şi o îmbrăfişare a celor 'dintrun neam
Spre-a da îndeplinire chemării noasire sjinte
Va fi o jerlfă care şi 'n ceruri va plăcea:
Şi-acum ca semn al noii, jrăfeştii legăluri,
Primiţi şi de la mine această salutare.

Aş fi voit în limba aceia s'o aduc
În care, către August rugîndu-se, pribeagul
Din Pont nemuritoarea-i cînlare-şi înjgheba,
Llimind de frumusefa-i pe barbarii din stepă, .
Dar nu pot decit graiul lui Dante să-l vorbesc,
şi? n forma mea smerilă eu îi trimet un ciîn:ec.
Ci, cum în Oceanul ce-l sfăşie furtuni

Şi unda inilitică îşi află loc în marea

- Învirtejire care: se pierde "n injinil,
Aşa în nes/irşirea iubirii noastre,—glasu-mi ?

N. IORGA
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WATERMAN

DB MA ȘTI Tu..
—

De mai şti tu, de te-aş şti eu,

De ai vedea sufletul mieu
Şi c'0 pătrundere de sus
,

Am şti în inimi ce ni-i pus,
De sigur ne-am deosebi
Mult mai puțin, căci ne-am iubi
Şi schimb de gind n'ar mai fi greu,
De m'ai şti fu, de te-aş şti eu,

îs

CE E NOU

SCHILLER

/

cBBNOU

Ce-i nou, ce e nou doreşte oricare,
Pe scenă, în cărți şi în viață,

Şi cel ce surprinde şi-aduce schimbare
Acela mai mult se răsfaţă :
Cu cît umpli vasul mai des. şi mai des,
Rămine acelaşi gol neinfeles.

SN

Frumoasă

natură, tu nu oboscşii

Și totuși ești veșnic

egală,

"şi totui e vechiu, şi nou tot găsești
|
În lumea fa cea riumfală.
sus,
mai
De-aceia oricare mai sus, tot
Dar legile vechii nafuri—mai presus ]
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G. HERWEGH

ACASĂ...
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O, fară care m'ai cuprins,
O, rîu împodobit cu vie,
Abia la pragu-li m'am întins

Şi gîndu'ntorsului mă'mbie.

Cum pot fi eu de farmec prins
Cînd mi-i pribeag sufletul mie
Și frigul din străini m'apasă?
Aş vrea, aş vrea să fiu acasă?

Pe sale zbor de rîindunele, —
Dar vatra mea oprilă mii.
O aier cald, tu floricele

Ce mau pă'mintul lor nu 'nvii!

Copac ce'n Mart dai rămurele,
În toamnă tot de alt domn ştii,

"O cruce-mi faci, sicriu pe. masă?.
E frig, e frig... Mii

dor de-acasă 7

:206

"OLIVIER BASSELIN
*

CÎNTEC

Și
Şi
Să
La

socoliți că eu mă joc
că aş vrea să merg şi eu,
stau în Anglia mereu,
cei cu coadă, de-mi bat joc?

N

Ci voi, din sate, oameni trezi,Cari iubiţi al vostru rege,
Curaj luînd. veţi înfelege

Ca să combateţi pe Englezi.

Vă luaţi sapa

de dimineaţă

Să-i scoateţi şi din rădăcini,

- De mor pleca, aceşti străini,
Să vă sfrimbafi măcar în față. -

„Şi fără Jrică dafi în ei,

"În aceşti porci cu burfe pline:
Patru din ei cît unul vine,

Măcar

din noi unul, cit frei.

N. IORGA

Si, ca să fie mai frumos,
Pe

cei din

ceata

răpitoare

„Suifi-i în spînzurătoare.:

De ce i-am mai spune la gros?

O, Doamne,

dă-i pe mina

Mă jur din cuget evlavios
Să li arăt şi cu prisos

mea:

Cu mina asta ce-aș pulea.

din pore la casă n'ar lăsă,
Un puiu de giscă *n bătătură
Cocoş, găină pentru gură:
O bubă de'n obraz li-ar da!

|

VISUL SFĂRÎMAT
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„VISUL

SFĂRIM AT

Credeam că pot să-i duc pe toți

Spre visul unde toți sar duce,
Cu foți să mergi credeam

că poți

.

Și nu ştiam vremea ce-aduce,
Visam de inimi nesupuse,

De suflete ca şi al mieu,

De încordările nespuse ”
Spre scopul ce-l vrea Dumnezeu...

La mine-acas'am apucat

Saudla vatră glas de luptă,
. Şi-mi sună trîmbiți, depărtat,
Cintare din războaie ruptă.

- Și-acuma-mi spun că Sa sfîrşit, “
a A

Că nu-i nimica înnainte,
- Că trebuie înăbușit

" Sup vijelie stind sihastră,
Și numai noaptea ar putea
Să știe de durerea mea.

—

-

cope e eo pm

_

Și rîd de nebunia noastră
Şi, îafă, singură, aştept,

p

“Îmi spun de ce e înțelept

ee tm

Ce-avem mai drept şi mare *n minte,

ae

-.

,

Și oare nu mai e un cînt,

Un cînt să-mi fie mingiiere;

Un

cînt bătrin, sălbatec, şfint,

Un cînt de aprigă putere?
Ori a venit acum -un ceas

Cind mare sunet al mieu glas

Și fot cen lume-i mai frumos
Sfă sîngerat în țernă Jos?

;

Și-atunci mai bine-aş îngropa

„Această față ce “ascunde,
Șin umbră o aș cufunda,
Să nu mă afle orişiunde...

Și aș închide'n vremuri moarte

Ce ma fost voia crudei soarte !
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BLĂSTĂM

SCHILLER”)
—————
?

BLĂSTĂM
Ție, acelui ce birui, tol pieplu-mi se mişcă
Blăstăm aduce[i, blăstăm de ură aprinsă
'Supt ochiul Acelui de sus
În jața Acelui etern?

asupră-fi:

Cînd luna din ceruri ascultă şi trece'n văzduh peste noi,
Cind stelele nopții, la pîndă, privesc către ce-i pe pămînt,
LL
Tot visuri plutesc, mă cuprind
Iceanele tale, sfăpine.

ă

uimire mă prinde şi sar de pe pal,
Lovese în pămînt şi Jurtuna din mine- mugeșşte,
- Cînd numele tău îl rostesc,

Proclele, în eeasuri de noapte.

Şi gura deschisă, ce poate şi. munți în ea să înghită,
_“Mi-l spune în urmă, şi-l spune şi Iadul întreg,
- Prin poarta deschisă a morţii,

Un nume

de cuceritor.

e

-

=

a

_*) Din scrierile Ini de tinereță.
*

4

-

=
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A iată-l, păâşeşte aice, uritul de el,
Prin sabie goală şi slrigă-—-o Doamne,
auzi.] 7 —
Da, strigă, ucide mereu,
|
Şi 'n juru-i să faceţi măcelul.

Şi urlet înnalță spre cer agonia,
|
|
- Şi sîngele curge'n victorii. Părinţi, ce
sinteţi în cer,
Priviţi cum vă taie copiii,
o
Priviţi şi blăstăm aruncați.

Ce mindru înnalță el fruntea, şi sîngele
cald de eroi |
Din sabia-i cade în Picuriși 'scinteie
sînge căâzînd,
x
ȘI chiamă la judecată,
Pămiîntul blastămă-l tot?

Ci spune, sălbatece lacom, ce dor mai hrâneş
ii,
“Ce poflă doreşti mai cu samă ? Ca sus
lingă ceruri să sai.
"Și-o stincă să'nnalți după voie

-

Ca vulturi să-i sperii cu, dînsa?
x

Și-apoi de pe munte,

-

cu pojla-ți de luptă *'mbătat;

+ Pe-a lumii ruină, stăpîn pe tot ce-ai prădat,
Să cazi supt cutremur perind
În. clipa acestei vedenii.
-

O voi de pe lume, nu şiifi ce simfire superbă,
Ce râu și în ginduri răsare afuncea cind vezi
.
Cum dușmanii palizi : aleargă
Și lumii o groază ajung... |

-
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Să

vii de la poluri puternicși “n urmă

i
-O lume s'o sperii, ca vase fugind,
i,
'ncumeț
te
Spre stele vislind să
să devii.

Şi-al stelelor domn

Apoi de pe tronul din ceruri. să iei pe Iehova
Și 'n locu-i pe ceruri să siai şi, zdrobind
“A stelelor lege, să şovăi, —
-.

Învingătorul el ştie!

Cînd pe cimpia 'nțlorită ca Edenul finăr şi veseli
Uriaşa povară de stincă se lasă zdrobind,
Cînd stele colo pe boltă
Pălesc ca un foc de celate

Pe care-l alungă urluna şi zboară spre nouri,
- Privirea la beaiă urmează a flăcării focuri:
Mărire ai vrut să răpești
Plăteşte tu, lume, în veacuri.
a.

- Căci da, nemurirea o ai, tu, tirane,
“Sin clipa din urmă, cînd sufletu-şi dau, ţi-o doresc:
“ Bătrîni şi orfani şi femei,
-

„Ce

vreau caîn

veci

să nu

mori..
>

Priveşte spre ceruri, fu care tot blăstămul sameni,
Din cîmpul de singe spre ceruri tot aburi plutesc,
|
Și ei vor aduce furtună,
căzind,
ă
cumplit
Furtună

ii ia
Tate

N. IORGA
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Pe capul ce poartă răspunderi : te
teme! O dal.
De-ar fi ca blăstămu-mi S'ajungă
odată prin noapie,
Lin vînt ce aduce urlind

O mie de nouri asupră-fi;

De-ar fi ca asupră-ţi s'aduco urgie
întreagă
Și 'n vintul sălbafec, în norii ce
*n cap se ciocnesc

S'arăt eu acelor din ceruri Ni

În lad. cum fe'nchide

'n morminţ!

“Cu groază în lături, în lături le dă,
ucigaşe,
Căci prăful cen calea ta zboară în
vint
E ferna din trupul de Jrate,
E țerna ce sirigă spre cer.

De-ar fi ca acuma să sune în ceruri judef
ul,

„De-ar Ji învierea din urmă să vie,
şi-alunci,
În ceasul

dreplăților,

Moartea

Spre Domnul de te-ar fîri,

“Cum

vreau

ca în noaplea

cuprinsă

de

neguri să pot,

„Cînd cumpăna vieţii se Jace acolo
în cer,
Pe fine în dreptul cîntar
Între Olimpşi Ereb,
4

În

cumpăna

Pe lume-avu

care

înlr însa Primeşte

oricare

sujlet şi-aşteaptă- cuvintul divin :

Și soarele

care priveşte,

Şi luna şi sferele toate,
7

=
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- BLĂSTĂM

Și fot ce mai poartă în zbor serufimi,
Şi cer şi pămînt laolaltă s'amestec căzÎnd,
În fundul adincului mare,
Și tu, cu-al tău tron, cizi cu ei,

Şi stai înnaintea Acelui ce
„ȘI nu poți. a plinge, ierlare
Și nici pocăința
Și mila nu poli

lumea fjăcul-a,
a cere nu pofi,
nu-i dată,
să [i-o cei.

- Atanei cadă blăstăm asupră -ji, din pieptul mieu cadă,
Din pieptul mieu cadă tunind colo jos,
Şi cumpăna sfărme-o de-odată,
Să cazi spre Tartâr mai adinc.

4

Atunci numai gîndu-mi, acel mai cumplit,
Mai cald, mai fierbinte sătul l-aş simți,
Şi-a mea bucurie deplină
Cu tremur de entusiasm

Cădere-ar la line, în praf, Doamne sfinte,
Și-ar da mulțămire voios c'a văzul
În ziua cea fără păreche

Pe victorios pedepsit!

N. IORGA

—
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CÎNTEC DE RĂZBOIU FRANCES
-

id

(PROVENȚAL

din veacul

Cum

”

al XIII-lea)

mi-i de drag de vremea Paştilor,

Cind cîmpu-i plin de lumea florilor, .
Și cum mi-i drag s'aud cînlind în crîng

Sobor de păsărele ce se string?

Dar şi mai drag îmi e, cu mult mai drag,
Cînd văd supt cort osfași șin mijloc steag?
Şi cum îmi simt crescînd inima *n piept
Cind şir de cavaleri arinafi aştept.

Aramă,

fier de săbii şi surguciu,

Ojel lucind pe scut: unde te duci,

E cîmpu

'ntreg cuprins

de ploaia lor...

Viteazul face'n jurul lui, de zor,

De capele şi braţe seceriş,
EI moare, dar nu pleacă pe furiș. -

aa

_ CÎNTEG DE RĂSBOIU FRANCES
s

i>

iti

>

“4

cum te *mbeţi cînd jur de jur asculji
Şi
-.. Cum sirigă „daţi mereu““ „mereu“_cei mulți,
-

„_

-

-

=

-

!
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Cînd cei de sus ca şi cei mai de jos
.
Se zvircolesc în singe glorios,

Şi ranele înseamnă pe acei
s'au jertlit să fie cei dintăiu.

“Ce

.
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N. IORGA

HENRY MARET,

VERSURILE

UNUI

OM

POLITIC

Imi place 'n fafa lor să fiu,
Să văd urlind în jur de mine

Pe-aceia ce păcatu-şi știu,

Sfropind
cu

el pe orişicine.

Și-s fericit să văd pe cel

Ce-şi merită întreg desprejul,
Pe toți defăimătorii miei,
Ce-și laudă ei singuri. prețul.

şi cum iți place de cei mici,
Mai proşti ca însăşi răulatea,
Ce din cei drepți fac inimici,

Spuind câ apără dreptatea!
Do

“Ce bucurie mi-aş mai vrea
Decit Tartujfe,

cum

triumfează

Și, în lătrat pe limba sa,
Virtutea spune

c'o serbează!
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Cînd trist în fărină se zbale.
s

Dar ştiu că este undeva
O pasăre de vijelie,

Ce-și află fericirea sa

Ea

codru-i să se ştie.

nu-şi cerșeşte

Tovarăş

în zădar

de singurătate :

—

,

Ca vulturul cel solitar
La dinsa

nimeni nu sirăbate.

Şi cine singur s'a deprins,
De lumea 'ntreagă-i e tot una:
"El

i

e
-

i

i
NE:

|

Să fipe pasărea căzind
Cu penele însîngerate
Și niciun. ajutor văzind

Uitatăn

ă

|

N

“

ii

VERSURILE UNUI OM POLITIC FRANCES.

Să fipe mielul părăsit,
- Cînd ochiu de lup asupră-i cade,
“Copilul cel neliniștit
Când în amurg lumina scade;

"=

isi

de nimic nu

e surprins

Cînd în deșert stă: totdeauna!

.

_
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LONGFELLOW

-

oaza sa nus

O zi s'a dus, şi întunerec
Din geana nopții s'a lăsar,
Ca pana care a picot
Din: zborul vulturului negru.

Și văd luminile

cen

neguri

Sin ploaie din căsufe vin,
Și cade-un văl de jale plin,
De sufletul întreg mi-l umple.

'

De jale şi de dor e vălul,

Dar nu-i năcaz în-el cuprins :
În el durerile s'au prins
Doar cum e prinsă ploaia'n ceafă.

,
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Ci vină, spune-mi din vre-un cintec,
Vre-un

cîntec

simplu

și duios,

Să 'mpac aviniul bălăios
Şi să gonesc povara zilei.

Dar nu din marii, vechii meșteri,

Şi nu din vre-un bard sublim
Ai cărui pași îi auzim

_

Cum

sună "n ganrgurile vremii.

Căci ca o musică de luplă
Mărefele gîndiri. trezesc
Tot acest lung chin omenesc,
Și mi-i acum să dorm în noaple.
,

_

,

Ci zi din vre-un poet sfielnic,
da

care inima-i izvor,

-Ca ploi din cerul arzător, “
Ca lacrimile din pleoapă. _ -

-

:Din unul care'n

oboseală

--

De zi şi 'n noapte fără somn

Si

_ Simfi în sufletul său domn

“
|

„Pe zeul tainicilor arii,

“Și grijile de-asupra noastră
Se pololesc doar prin cîntări
ă
+.

“Ce cad ca binecuvinlări
Pe urma rugăciunii calde.
-

-

_

Mă

.

-

-

-

,

-

N. IORGA

2

Din cartea care-i o' combară
lea poesia care-o vrei
Şi-adauge la sensul ei

A glasului tău jrumusefă..

Şi-mi va fi noaplea armonie,
lar stolul grijilor cel viu
Şi-a

sirînge

cortul,

ca'n pusliu

- Un zbor de Beduini ce trece.
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-Şi voiu muri, iar fie ce-o să-ți pese!
“Şi crucea mi-o vor duce înnainte,
Și vor suna bălăi de clopot dese

Şi-mi vor cînta ince molifte sfinte:

|

lese,

Pe năsălii În! ins'or să mă

-

sta

“Voiu

cu

ochii'nchişi, cu mîhi prinse cuminte,

Și-atunci vei zice poate : acum

m'am

„Alila se cuvine la cine m'a lăsat?..

II,

Iubire,

dacă

vrei, mormîntu-mi

sapă

Și du-mă nnuntru pentru îngropare.
La anul, vezi-mi oasele din groapă ;
Şi Jă din ele zaruri, dacă-ți pare.

DN

"ȘI,

cînd

te'i sătura

de-allia joe,

7

„lea zarurile şi le-aruncă 'n foc,

Ori, cînd te-i sălura de-aşa jucare,
ea

Mare.

zarurile şi le-aruncă 'n
4

=

înșelat,
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II,

De ar pulea

copacii să

vorbească,

De-ar fi un graiu în fiecare frunză

Și apa Mări-ar ji să înnegrească
Şi'n ierburi tot condeie să se-ascunză
De-ar ji în fiecare

cracă

o scrisoare,

fi-ar spune inima de ce mă doare;

De-ar fi în fiecare cracă un râvaș,
Atunci numai tot dragul spune-ți-aş!

-

.

IV.
“Ce

mindră

eşti tu Lunea

dimineață,

Dar și mai mîndră Marjfea ești la faţă;

lar Miercuri parc'ai Ji chiar o crăiasă

Şi Joi o stea din, ceruri juminoasă,.
Pe

Vineri trandajir fâră de spin,

lar Simbătă—cuvintele

nu-mi

vin.

Dar, cînd fe faci Du'mineca gătită,

Nu poți cu tine fi asămuită.

ze
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Casă Jără de lumini
___” Şifereastă văduvilă,
Linde ești dulce ispită,

x

Dorule, cui te închini?
-

Pling şi. pietrele pe drum,
Pe cind eu visez acum

-

La fereasia

luminată,

La fereasta de-altă dată !
7
*

Și-am -venit.a cumpăra:
Ochii doi [i i-aş fură.

“Că nam bani să-i fi plătit,
Preţul nu l-am socotit.
N'am nici galbeni, n'am nici iei,
Să

plătesc

eu ochii fei;

“N'am ce bani a-ți număra,
Ci primeşte-mi inimă.
*

"Inima tu mi-ai furat,
" Nici măcar n'ai întrebat:

a

=.

Dacă mi-o cereai cu bine,

-

Ți-o dădeam

eu de la mine.

x

-

Si

*)

Traduceri şi ;. prelucrări

PHolie, Paris

1865,

de N. Iorga.

după

]. Case

Chanfs

populaires de
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„Rindunică, tu, ce zbori,
_AHă-L între călători,
Spune-i c'am rămas dorită
Ca mioara rătăcită,
C'am rămas prin locuri crunte
Ca un pom irăsnit în Jrunte,
C'am rămas singur în luptă
Ca un pom cu craca ruptă ;

Spune-i cam râmas. uitată
Cum e iarba cea uscată.

Și te culcă:

noapte

bună,

Fie-ți patul viore:e,
Căpătiiul tău de stele

|

ȘI pe ochi raze de lună?

Cind te scoli din patul fău,
Soarele răsare *n cale;
Îngerii lui Dumnezeu

Leagă nojifele lale.
și

Și ce cîntec Ji-aş

cînta,

.

Care-ar fi de sama la?
Din pămintul greu l-aş scoale,
Să nu-l ştie nimeni poale;
Nimeni să nu-l [i ştiut
Din ciți oameni au trecut! -

15
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Tînăr, care drumu-fi treci,
Mi te 'nloarce dacă pleci,
Căci iubirea mea mi-o cini,
De nu şliu lucru mai sfînt!

mea,

lubirea

|

"

mea,

iubirea

Trecul-am mările cu ea,
Și “n calea lungă s'a pierdul.
Am

întrebat,

am întrebat,

Ș: nimene nu s'a aflat
Să-mi. spuie unde a căzul.
Trecul-au rîndunele două:.
Le-am înlrebal pe amindouă,

.

__ Şi-au spus că e la dumneata.
Trecut-au şi lăstunii rei:

l-am întrebat, şi-au spus tusirei
Că

este

în puterea

ta.

N

Lîngă imine dacă-mi ireci,
Jot în jos ochii să-ți pleci;
“Cind în drum ne-om înlî.ni,
Ziua bună ni-om dori:

Nimeni no descoperi
„Taina

care-o înflori.

Dar veni-va serbătoare,
|

toli sfinţi "nchinătoare,
Za
Şi alunci om merge 'n hram
Şi voiu spune ce doriam. i
-

-
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De fe-ai face-un

e
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cerb să fugi,

Eu un leu iți ies în cale;
De-ai zbura peste văiugi,
Voiu fi şoimul lumii tale;

Dacă peşte te vei face,
Ca răvod te-oi înveli;
De

'n lumină -te'i preface,

Fluturel, te voiu

iubi. .

Foaie verde foi de in,
Decit să-ți rămîn străin,
Ar

ieși din

ape

vin,

Aur ar ieşi deplin.

-

|

— Lasă aurul să vie.
M'am născut să-ți Jiu soţie;
Lasă aur să se poarle,

M'am

dat ție pân' la moarte.

1
7

De

nai vrut

să

mă

deochi,

De ce mai privit în ochi?
Că mi-aş Ji câlat de cale:
Nu

_

umblam

urmele. tale.

Dar acum, cind mai cuprins,
După line umblu 'ntins,
Cind mi-ai pus în sujlet dor,

După tine-s căilor,

|

De maş face păsărea,
Cu aripile-aş zbura,
:

. .

-

228

POESII POPULARE ITALIENE: -

Aș zbura peste ogor,
„Unde-i dinsul muncitor

Și-aş zbura ca o pribeagă,
Cît e ziuu lui de "'nlreagă.
*

Moarlea de te-a cerceta,
Să culeagă viafa fa,

Cum adună în desagi
_ Fetele care-s mai dragi
Frumusefa

W'o

|
|

ce-ai avut

lăsa lucru pierdut:

“Las'o cui te-a îndrăgit,
Lasă-mi-o,

că le-am iubit.
=

Era un lurn pănă la cer,
Acum ruinele lui pier;
Era o Doamnă luminată
Acuma slă încăluşată;
Mergea un cal neînfrînat,
Acuma-l duc împovărat;
Ce-arh fost şi eu cînd m'ai ales,
Dar nu oricînd sînt flori pe şes?
Ce-am jost şi eu odinioară,

Dar 'nu oricînd e primăvară!
*

Am pierdut inima mea:
Mi s'a spus că e la fine. Îngrijeşte-o cit mai bine,
C'am pierdut inima

mea!

-

=
O casă vreau în miez de
Mare

Numai

de pene

de păun,

Cu scări de-argint, de aur
care
Duc la balconu-i,—vis neb
un?

Și, cînd acolo

vei ieşi,

|

Să zică toţi că-i zori de zi]
,

De e alta 'n locul mieu
Iinde e, s'o văd şi eu?
De-i mai mindră, /loarea
dă.i,
Că m'am dus din ochii
lăi;

Dă-i

tot ei şi inimă,

Că nu-s vrednică

de ea.

De-ar fi numai un izvor,

Li-ar fi sete luturor,
Dar

e 'n lume-atita

apă,

Că oricine se adapă,—

“Și iubirea mi-oiu căta
Chiar şi fără dumneata !
/

Cu ochi negri mă priveși,
Ci arată-mi ce dorești;
Inima-mi de-i căuta,
No .mai cere, că-i a la?

2
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Aş vrea o pasăre să fiu,
Să vin la tine, să le ştiu.
-Din casa la naş mai ieşi

Şi toate cele le-aş privi.

Durerea tvală ţi-o aș spune
Şi suferinţile-mi nebune.

4

|

„„„Aș vrea o pasăre să fiu,
_Să

vin la line, să te ştiu.

Cînd voiu [i pe năsălie,
Dragu-mi va purlă făclie;

Cînd în raclă eu voi sta,

a
În biseric” a întra,
, :
greu
ul
plîns
ge
Și, de-o plin
În sicriu voiu rîde eu,
Și, de-o ride el de mine,

Eu voiu plinge şi mai bine,

Jăr, de-o zice de iubire, —
Veşnica mea. pomenire !

_

_

|
-

+

Ți-or aduce

închinare

Patru soli din depărtare:

Cel d'inlăiu în prag

va sia,

Allul va îngenunchia,
Unul mina

săruta,

Cel din urm a cuvinia: .

„îi irimet ca închinare

__Cilă iarbă şesul are,

Cite picuri sînt în Mare,

N

N. IORGA

Cit nisip

e

'n. fundul

lor,

Cite păsări trec în z: "or,
Ci! e soare călător,
Cite Jlort în luna Maiu,
lar, atilea

cind le ai, -

Şi mai multe, dacă vrai.“
*

Dacă vorba mea nu -ți-place,
Eu în greier m'oiu preface,
Și, să nu mă poji uila,
Aş cînta la vatra fa.
*

La Florii râ'oiu mărita.

Fie casa cit de goală:

Eu Îmi voiu ținea de fală,
Cam adus dragostea ta.

*

*%

La fereasta de la Mare
Slau privind în depărtare :
Toaiă. luntrea se grăbeşte,
Numai luntrea lui lipseşte. .
*
=

O

soare,

ce fe duci şi te tot'duci

Şi drumul întracolo îl apuci,
„De poţi să mă ajuji, o soare, mă ajulă,
Pe cine mam văzul, pe dinsa.o s&rută,

O soare, care mergi în spr> apus,
Sărulă ochii celei ce s'a dus.
O soare, unde-s mun]i "'ntunecoşi,
Sărulă ochii negri şi frumoşi,
2

+
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Alila vreme

Acum

,
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siat,

muji am

cuvintul ni s'a dat:

Venit-au îngerii de sus
Și pacea noastră ni-au adus;
Veniră îngerii din Raiu

Şi inima din nou mi-o dai;
Veniră îngerii la noi,
Să ne iubim iar anîndoi.

Sorocul noroculăi

Are și sfîrșitul lui:
_Corăbierul înnecat
Și tălharul spînzurat,

De-s doi'/rafi, se gîlcevesc,
Neguslo'ii sărăcesc;
Dragoslile ce răsar
Se despart şi pling amar.

*

N

Orice pasăre sprenfară
Face cuibu 'n primăvară,

Si eu m'am nădăjduit
Cuibuşor de mi-am

clădit,.

Şi l-am pus cît mai frumos :
Acum zace 'n fernă jos,
Și t-am pus cum e mai bine:
„e
s
a
Acu: m zace lingă mine!

ITALIENE
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Aş

=

=

=

vrea

să

mor

de-o

moarte

vrea

să

mor

şi să

vrea

să

mor

şi tot naș

înviu

cum

2

nu

să

mor,

vrea să
vrea să
cine-mi
vrea să

văd
mor,
coasă
mor

mori:

în zori.
vrea

să

vrea să văd ce-i jalea tuturor.
vrea

933

şi moarlea

mor:

.

toi n'aş

vrea;

cum plingeji moartea mea.
să văd de la fereastă
haina de mireasă.
și să privesc din”scară -

cine dintre voi sicriul îmi coboară.
vrea
i văd

să mor şi, foluşi, cînd. m'oiu duce
pe cine-o

merge 9

'nlâiu

cu sfinta

cruce.

Ci, de mă laşi, eu nu ie las,
De

'nergi,

voiu

merge

pas

cu pas,

De treci şi Marea, Marea trec,
De pleci prin lume, şi eu plec.
De ireci şi Marea tot plingînd,
Plingînd va rece al mieu gînd,
De treci plîngind fără noroc,
Cu tine-oiu merge *'n orice loc.

-

“

La soare-apune căutam
Și mă prindeam gîndind la tine, lar tu vorbiai, te auziam;

Ci verba ta erau suspine.
Și, nu

şliu cum,

mi se părea

Că nu e 'n lume nicio vlagă:
Ce jalnic soarele-apunea !
De ce nu mi fe “ntorci tu, dragă?
N

-
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CÎNTEC DE IARNĂ.

SHAKESPEARE

CÎNTEC

DE IARNĂ

Sujlă, sujlă, vifor greu,
Tot nu-i:ji aşa de rău.
Ca nerecunoscălorul ;
Nu-i aşa de ascuțit
Al fău dinte făinuit,

,

Ca suflul, îngrozitorul,
Ci sujlă, vifore, suflă, te 'ndeamnă pe cîmpie,
Mai toată prietenia-i falşă, mai toată iubirea nebunie:

Ci, oh, de-i simți dulceafa,
Ce lucru bun

e viafa?

Muşcă, muşcă, cer geros,
Tot nu muşti așa furios

Ca îndatoriri uitate:
De şi apele le 'ngheți,

Nu ești așa de 'ndrăznef
Ca prielenii ceriate.
Ci sujlă, vifore, suflă, te 'ndeamnă pe cîmpie,
Mai toală prietenia-i falșă, mai foală iubirea nebunie.
Ci, oh, de-i simți dulceafa,
Ce lucru bun e viafa?
aa

E
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„DIN POBSIILE

DE TINBREŢĂ
I.

O lacrimă-ji şterge, o suflete bun?
Doar

fărîna poastră'n

“morminte

!

o pun,

Ci suflete nu pol ca prajul să piară;

Vedea-vei fu însăfi iubilul sof iară.

Şi nu plinge Irupul cel ce putrezeşte:
Țerna este fernă; focul sfint fişneşte
Din cenuşă'n care răminea ascuns,
Și mai sus. se "nnalță către nepălruns.

Ori să credem
După nemurire,
Aceasiă silință
Către dâinuire,

oare că acest cald plins
acest dor nestins.
veşnică a toate
vis să Jie poate?

Nu.i alom pe lume ce ar [i pierdut,
Cin eternitate vine 'renăscut,
Și el, al mieu sujlet, rază a luminii
Veşnice să piară, pradă a ruinii?

*

=
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Ar
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„DIN

cum? Ticălosul fără
călca'n picioare pe
fi de-o poirivă trup
în fața Celui veşnic

Și dorinfa

noasiră

Ti

POESIILE DE TINEREȚĂ

a roşi
cel mai bun şi
ce se desiramă
de o samă?

în cîmpii de

sus

De-a ni fi făptura încă mai presus
Vis ar fi zădarnic ? Atunci Dumnezeu.
Nu-i,

şi nebunie-i

însuşi gîndul

mieu 7

Şi atunci eu blăstăm ziua cînd ma scos
Un duh care-şi ride de noi fioros,
Din haosun care dormiam liniștit
Și 'n lumea de chinuri aici ma zvirlit.

Aici, unde omul cu gîndul cuminte,
Dorind să servească virtuților sfinte,
E smuls în chiar pragu-i de ceasul păgiîn,
Pe cind ucigașul ajunge bătrin.

În lumea în care pe orişice cale
Icoane de moarte-s cu fefele pale,

O lume în care nu-i loc părăsi
Să n'aibă înir însul un mort ce-a simțit,

Ș
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Și cifi pănă astăzi trăiră luptind
Muriră din ceasul întăiului gind:
ÎVu-i praf

—

care-odată

Ideie grozavă,

să

nu Ji vibrat

—— cum

astăzi mă zbat

“ În Jaja peirii, şi El, crealorul,
S'audă strigarea făpturii, tot dorul,
Și-ar s/ărma-o totuşi? Atunci Dumn
ezeu
Nu-i, şi nebunie-i însuşi gindul mieu
?

Ci soseşte ziua cînd rîvna s'a sfîns,
O da, vine ziua cind tot Ce-am -plini

În cer se socoafe

Cînd noaplea

și prejul îşi iea,

osindei se,va împrăștia.

Is

Priveşte! Se mişcă mormintele toate

Și înger din ceruri văzduhul sfrăbate,
Se mișcăn nalură tot ceia ce-a fost
Ca'n ziua de Marte al cimpului rost?

,

-

Și, tofi, copii, mame şi frafi, se grăb
escDin groape, şi'n cîntec pe El îl slăv
esc,
Pe-Acela a cărui chemăre făcu
_De

morlul din jernă din

nou

se

născu,

257
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„GĂSIT LA UN SOLDAT MORT“

>

„GĂSIT EA UN SOEDAT MORT“
(Din

„The

Commoner“)

Voi, cari-aveţi credință spre a privi
„Mai larg ca suferinia acestei lupte
Să ştifi că din oroarea sălbatecului
Va răsări 'o zînă purlind lumina 'n

Vă
“Că
De
„Şi

deschis
crunte,
vis
jrunie,

bucurafi, oricare dureri v ar sfăşia,
eauna:
v'a fost dat din ceruri ce nu-i dat totd
a trăi în zile cînd Dreptul vanvia
libertatea, lumii își va puria cununa.

i
„Şi voi veţi fi în stare să spunefi la urmaş
Ce vor vedea lumina asupra tuiurora

Că ați gonit în noapte ai demonilor pași,
„Pe cînd: în fund de zare se 'nnalfă aurora.

=one
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VERHAEREN
i

SUFLBT

DE ŢERAN

În zilele de furie nebună,

|

Cînd trece şuierind pe sus:
Precis, focos, zburînd,. nebu nu-obus,
Ce, spuneți, mauziți, săraci, cari vați
Cum sufere şi geme, mai presus,

dus

,

Cum pănăn Jund se rupe țerna bună ?

Cum o iubiaţi, cu cîte doruri vii!
Și, iarna, cînd din ceruri apăsa,

|

,

Era oricui din voi ca şi ființa sa,

Și dragă la femei şi la copii,

Și-așa vorbiați de ea, cu inima întreagă,

Încât acei ce nu-s de pe.ia noi
Din fală şi din fiu, așa ca voi,

|
—

„Zădarnic ar fi vrut să vă 'nfeleagă.

Și-acuma stă fărîna spircuită

De-atitea gloanțen carnea ei rănită !
.

Pi

.

-

.

.

Ci, dacau. ars şi griu şi orz şi tof,

Să-i sece vlaga însă ei nu pot.
-

Voințele dearamă totuși scot
Un rod, şi 'n sufletul înncbunit

Vă dau cumplit avint nemărgenit.
Și veți tăcea cînd gloria revine,

O, gemefe și plinsuri de acum,

Și-și va găsi în inimi singur drur
Un glas uriaş de răsbunări depline.

-

.
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CÎNTECE

DB SOLDAŢI. FRANCESI
DE PB FRONT

I,
mînile binecuvintate

(Despre

Ce

ale 'prietenelor

de la ambulanie.):

dulci sînt minile -voasire

Cu grijă de rănile noasire,
Oricînd ne doare ! 7
Cum se grăbesc să ni vie,
Cu

mingiieri

să

ne

fie,

Mini. iubiloare!?
(Jean Sapeur.)

unul

.

acasă spune :)

care se gîndeşie
N

Cînd las ca gîndu-mi să se poarte
În urmă cu alilea luni,
Mi-e greu să cred că mă găsesc
De

fine-atita

de deparie.

”

|

|

Pa

”

Il.
(Aiurea,

,

'

|
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Te văd lipită de /ereaslră
Lăsînd

din mînă

lucrul tău,

Ca să veghezi la jucăria
Copiilor ce te așteaptă.

NI.
“(Într'o scrisoare din Alsacia

Am

doar un scop,

Să ne vedem
Căci pe

Băiatul,

un părinte

iubila

spune :)

mea,

cu biruință,

vci trei vă apăr

tu şi Țara.

eu:

Pe -harla ceia din salon
Arată-i cu de amăpuntul
Unde e tata

în războiu,

Spune-i că, azi cînd sint soldat,
De dorm departe mult de dînsul,
E ca să-l apăr de-orice râu...

Arală-i Rinul glorios,

*

Pe care l-au trecut strămoşii

Suniînd din trimbifele lor
Și aspra, cale călre Sirassbourg,
Linde ca mine-om fi înfipt
Drapelul Franciei cel mindru. .
16
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IV,

(Ori:)

tranşei,
Ți-am luat de pe locul de lîngă
Ca semn de iubire acest merişor,
Crescut în April,
Şi, cînd [i-l trimet, îmi pare că văd,

Albaștrii tăi ochi de palid azur.

şei
Ți-am luat de pe locul de lîngă tran
Ca semn de iubire acest merișor.
-

Și, cînd va sosi apoi luna lui Maiu,

Voiu face să-ți vie mârgăritărel

Din Flandra

|

cules,

Prin codrii cei mari pe unde luptăm,
Din

toamnă,

voioşi, mulțămiți.

Și, cînd va sosi apoi luna Maiu,

Voiu face să-ți vie mârgăritărel.

De-ajung să mai văd un Iulie cald, -

Prinosu-mi spre tine va ft lori.de mac
De-un roșu aprins,
„

Culese sub ploaie de schije de-obuz,

_ Pătate de sînge eroic vărsat.
De-ajung să mai văd un Iulie cald;

|

Prinosu-mi spre tine va fi flori de mac.

_

Pai

î-

AN. IORGA
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Și florile toate, formînd

tricolor,

Vor fi pentru tine gloriosul mănunchiu,
De mor în războiu.
Și-odată'n asaltul cel fără de friu, Cu gîndul la tine eu ochii închid,
Și florile toate, formînd tricolor,

Vor fi pentru tine gloriosul mănunchiu.

„UV.

ii

Din vechea vreme, draga mea,
Ti-aduci aminte cînd odată

(Era, socot, cindva prin Maiu)
Noi doi cu inima mișcată
— Eu vesel, că fe am aici —

Cetiam ce ni Spunea Musset.

Zicea poetul cu mîndrie :
„A!

vostru

Rin

noi l-am

avule,

N'a fost zădarnic'așteptarea,

“Căci noi prin sabie şi tun
„Poate curînd vom merge iară,
-Și Lli-l vom fi iuat pentru veci.

„Rinul lui Kleber şi Marceau,
Căl/cînd supusele tranșee, -

„Îl vom fi Iuat în acest an,
-Și, în acest frumos vis, iată
Departen fernă eu mă culc
*-Cu chipul tău drag înnainte-mi.

ă

n-ai

CÎNTECE DE SOLDAŢI FRANCESE
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Și vă urez un somn

uşor

În cuibul din căsuţa noastră :

Păziţi-mi cald locul cel vechiu,
Și, sărutinda-vă cu-atita
Iubire, inima mi-o las
Pe

ochii tăi. La

revedere!

_
“(Charles

Quines.)

N. IORGA

=

RUDYARD

KIPLING

————

DE POŢI...
——————

De poți să-ți păstrezi capul, cînd
toți în jur de tine

Pierzind pe-al lor, aruncă răspunde
rea pe tine,
De poți să ai credință, cînd nu se
'ncred în Zine,
Și totuşi îndoiala în samă li se
fine,
De poţi S'așfepți şi totuşi să nu te
obosești,
Ori, dacă ți se minte, tu însuți să
nu minți,
Și, de-ți arată ură, tu fot să nu-i
urăşti

Și totuşi în privire şen Eraiu să nu
te-alinţi.

De poți visa, dar visul să nu
fi-l îndomnești,

De poți gîndi şi totuşi să nu-ți faci

De poți,

ca şi Zriumful,

desastrul

țintă gîndul,

să-l primeşti,

Pe unul şi pe altul că mint înfe
legindu-l.

“De poți cu adevărul ce-abia Lai fost
rostit,

- Să vezi cum viclenia înşeală cîteun prost,
Și lucrul drag ca viața Cum zace
jos zdrobit,

Cu vechile unelte să-l faci precum
a fost;

De poți lăsa ca unul să Sfringă
ce-ai muncit
Și foatagonisita să-ți joace la noro
c,
i

So piardă şi sănceapă cu ce-ai mai înnă
dit,

De pierderea ta totuși să nu spuie de
loc, .
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și din braț
Din inimă,. din vlagă, din nervi ca
lung,
Să-ţi dai altă silință în urmă inde

s
Să ţii ia prubă pâsă cen fine na răma

Decit voința care îndeamnă

De
Cu
De
De

şi mai lung.

poți vorbi cu plebea în spirit bărbătesc,
regi să mergi alături şi să rămii ca toți:
nici nebuni, nici bunii prieteni te rânesc;
ţii samă de tine şi mult nu te socoți;

De poţi umplea minuta de înnaintea ta
Cu şeizeci. de secunde frăite- adevărat,—

"AL tău va fi Pămîntul şi toți te-or asculia,
Şi mai ales, iubite fiu, om tei arăta.

. DE POŢI.

"N. IORGA
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EMILE

CAMMAERTS
N

MEDITAŢIB ASUPRA NOPŢII
" DE TREI AUGUST (1914—7)

—
—
—
—
- —

Ce
Ce
Ce
Noi
Noi

—

Noi

faceji drepți, cu capul supt manlie ascuns?
faceţi pe genunche, cu mina la bărbie?
faceţi la culcare, cu ochii către cer?
aşteptăm un soare ce încă n'a străpuns.
aşteplăm ca zorii luminii să revie
așlepfăm

pe

morfii ce viaja

lor şi-o

cer.

Soldații stau de pază acolo la mormint
Și lespedea-i căzulă; peceţi de-asupra sînt;
În

noaptea

cu luceferi lucesc

pușiile

lor,

Și nu putem pricepe ce li rostește glasul:
O limbă lămurilă şi grea cum li e pasul.
Înjură cînd în cale de cruce se lovesc...

Ce
O
Nu
În

mai lipseşte patimilor tale,
fara mea? N'ai plins de moarte în grădină?
fi-a dat luda miîngîierea lui
noaptea cea de August cînd mîna [i-a sucit

Și-fi săruta obrazul trădarea? Ca Isus
JN'avuşi s'alegi odată?

=

MEDITAȚIE
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ASUPRA

Ce mai lipseşte la Calvarul lău, o fară?
Ori n'ai căzul de irei ori supt povară,
La Liege, Namur, Anvers, odinioară?.
Ori [i-au cruțat injurii şi scuipări
Și lovituri în mijloc de ocări?
N'ai sîngerat supt spinii din cunună?
Şi n'ai simțit prin

carne sîngerări

(Dinant, Termonde, Andenne, Tamines
Și na cerut să bea cumplita sete?

răsună)

-

Nu fi-au dat fiere din burete,
Pe cind calăii îfi jucau în zar
Acolo jos veşmîniul singur doar?
N'ai însetat cu foame de dreplale?

Şi nai mincat o pine în robie?
Ori nai bâut polir de sirimbătate,
De aprige jigniri şi de sclăvie?
Și fotuși nu [i-a plins de mila ta pămintul,
Şi cerul n'a crăpat de jalea ta în două,
Nici mini iubile n'au gălit mormintul
Spre-a te culca în alba pinză nouă.
Și nu frei zile, -ci trei ani s'au încheial:
Tu zaci, ca rodul cop! lîngă părele,
Trei ani cu pialra

sus

şi supt pecete,

Și morţii (ăi, ei încă nu [i-au înviat. .
—
—
—
—
—
—

Ce
Ce
Ce
Noi
Noi
Noi

faceţi drepți, cu capul supt mantie ascuns?
faceţi pe genunche, cu mîna la bărbie?
faceţi la culcare cu ochii către cer?
auzim cosaşul ce-ascute în ascuns.
mirosim mireazma de-acasă din cîmpie.
ne ui!ăm la steaua din zorile ce pier.

NODŢII

4

CONSTANCE

LUNTREA

DE

La

JOHNSON

„ALNWICH
——————

Pe

Mări

care

nu

știu

de

lihnă,

În virf de valuri lunecind
O luntre fără de odihnă,
Și în adincul ei s'ascund
Trei chipuri fără de odihnă,
Județul lumii așteptind.

--

Nici s'o înneci, nici s'g opre
ști
IVu-i chip, ci trece can pove
ști,
Ducind tăcut cei patru morți
De sete şi de Joame. toţi,
Ce-și cer judeţele cerești.

Oriunde luntrea se arată,
Trei rugăciuni se cer să Spui:
Să-i ierte Maica Preacurală

Pe

toți din jundul

valului

Pe cei din luntrea fermecată,
Şial ireilea să pedepsească.
Toată urgia cea cerească
Pe

cei cari au

Acest
Ca de
Să Jie
Și să

înnecat

popor nevinovat,
dureri şi de ruşine
ziiele lor pline
li scrie'n frunte: Cain;

CASTLE:

W.
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W.HAUEFE

CÎNPEE

DE LUPTĂ

O zorilor,
Îmi luminafi de moartea
Îndată trimbifa răsună,
Atunci

zic vieţii: voie

Atiţia nu ne-om

mea?
bună,

mai vedea.

Și ca un vis”
E bucuria pe pămint:.

.

Mai ieri eram pe mîndri cai,
Acum

sirăpunşi prin piepluri, vai?

Și mini zăcea-vom

în mormint.

Şi ce curînd
Te-ai dus, rup falnic şi deplin! :
Trufaş erai cu Jaja la

Caren colori se desfăla :

Dar trandafirii mult nu țin.

“Fără cuvînt
La voia
Acuma
De 'mă
Eu mor

sorfii mă supun.
voiu lupta voinic:
ucide-un inimic, — .
ca un cavaler bun?

HAUFE

N. IORGA

-
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WILLIAM

25t

YOUNG

UN SINGUR DRUM

-

Aprins, cu
“Din Mare
Privește-l:
Lin juvaier

aurite raze
soarele apare:
o cunună pare,
ce luminează.

Aşa frumos îmi pare mie
Cu sulifele ce Jişnesc:
%a un polir bisericesc
Purtat pe sus la liturghie.

-- Şi pare-aşa de luminos,
— Icoana dacă vrei s'o schimb-—Că. este aurilul nimb
- În jurul fefei lui Hristos.
»

-

UN
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Ascul(ă numai ce cîntări

Și peste deal şi peste vale
Prin aier îşi deschid o cale
Și se întind în depărtări.

Ai zice că e un păstor
Plecat cu turma la pășune,
Mînîndu-şi oile lui bune,
În largul bolții călător.

E ciociîrlia.

Cum

am

vrea

„Ca dinsa să pornim pe lume.
dişori şi bucuroşi de glume,
Cum e în ceruri pasăreă!

Ca
Ca
Și
La

dinsa tari să fim în zbor,
dinsa'n cîni plini de iubire
să privim în fericire,
-lume ca la un covor.

Şi peste turn și peste iirg

Şi peste culmile de munte
De pe'nnălțimile cărunte
Să căulâm în jos de firg.

SINGUR

DRUM

233

La caravana care. trece
De-a lungul sterpului nisip
La vasele de orice chip
Pe fafa Mărilor cea rece.

Spre locuri nedescoperile
.
Pe care vrem a le găsi,
Zburind voios ne-am obosi,
Și ni le-am face cucerite,

Dar

tu, cînd cînlecu-ți se toarce,
Te duci ca să revii de zor,
lar noi n'avem decit un zbor,

Din

care nimeni ne se'ntoarce.

BISERICA

D004

GENUNCHILOR

Cind la biserică m'am

Suna 0 rugăciune,

NEPLECATE

MORLEY

GHRISTOPHER

BISERICA

GENUNCHILOR

NBPLECATE

dus,

.

Și în genunchi toți s'au fost pus:
Atitea inimi bune!
Mai mîndră-i mănăslirea mea,
ă
Ca bolți avînd stejarii,
Altar tot dealul se făcea: -

“ Plutiau prin ceruri. arii.

Şi crucea mea luceşte'n. nori,
Lăsînd ruga să zboare:
- Ferestre pline de splendori

Au scînteieri de soare.

" Jar stele, tunete şi ploi,
„Nisip alb, mări roşcate
Amvon şi strane-s pentru noi.
„Fără genunchi plecate.

N. IORGA
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THEODORE

FILTON

ȘI ACEST LUCRU-I

TRECĂTOR

Lin rege'n Persia — acel
Care

scrisese

pe

inel

Un gînd adinc şi înfelept,
Care-i dădea sfatul cel drepti
De la întâia întrebare,
i
din sfat bun peniru orişicare,
În sunetu-i poruncilor :

„Și acest lucru-i lrecător“.

- Cămilele din depărtare
. di aduceau pieirele rare,
Mărgăritare nestimate
Veniau pe vasele'ncărcale, .
Dar el nimic nu socolia,
Căci mintea-i veşnic, învirtia
Acel euvint prevestitor:
„și acest lucru-i irecălor“.

La serbători, în zile mari,
dn veseliile mai fari,

|

Cînd oaspeții lui cei voioşi
_

Băteau

din palme

bucuroși,

256

ŞI ACEST

DLUCRU-I TRECĂTOR

Între smochine şi'nire: vin
EI li spunea cu glas senin:

„Şi acesf lucru-i trecător“.

In palima războiului
Săgeata rupse sculul lui,
Osfaşii îl duceau plingiînd,
La cori, cu frupul singerînd.
Şi, cum

îl și cuprinse

plînsul,

„E greu să suferi“, zicea dînsul,
„Dar toate-şi au sorocul lor:
„Și acest lucru-i trecător“.

Domniă

în piaţă peste

toți

Slatuia lui de zece coji
Din piatră fără de sfîrșit,
Iar regele s'a fost pilit
Să vadă strălucirea ei,
Și el zicea: „Și faima ce-i?
Cu vremea o să mă cobor:
„Și acest lueru-i trecător“.
Y

Era un biet bătrin -plăpînd.
La porjile de aur sfînd,
.
Se întreba : „Am fost ce-am fost;
Acum ce-o fi şi-al morții 'rost?*
Atunci o razăncelinel
Căzu din ceruri pe inel.

EI pricepu: „Acuma mor,
Dar şi-acest lucru-i trecător 7“

.

257

LEE SHIPPEY

DRAG DE VIAȚĂ -

O luptă dă-mi ca să mă lupt,
Curaj înnalt să-mi ceară mie:
De e să mor, să fie supt
lin drept al mieu, în luptă vie?
Ce-mi este-un slab căzut în prag?
Ce mi-e primejdia ce vine!
Imi este drag de orişicine,
De viafa 'ntreagă-mi este drag 7.
.

.

Mişeii fug de bătălie,

Fricoşii vremile socot:

Ființa stă în energie,
Şi, prin iubire, orice pot,

4

Să sune goarna înc'odală :
Din luplă eu nu mă relrag ;
Glorioasă zarea mi s'araiă:
De viaja'ntreagă-mi este drag!

17
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BJOERNSTJERNE

BJOERNSTJERNE

BJOERNSON

CÎND VINE OARE DIMINEAȚA?

Cînd vine oare dimineafa?
|
„Cînd soarele în raze de aur coboară
Pe ale zăpezii covoară

Șin umbrele ce se ascund
Profund
Se'nnalfă spre dinsul o. clipă
Cu îngeri ce irec pe aripă,
Alunci s'a: luminat

De ziu'adevărat.
N
Dar, dacă vremea-i coperită
Și inima mea amărită
Nici ziua nu mi se făcu.
-”

Nu?

E drept că ziua s'a făcut
Și mugurii de crivăf bătuți se veselesc
Și păsările care pe ramuri se hrănesc
Se. bucură cintind,

Pe cînd_

|

Pe virfuri de arbori cunună întind,
lar rîuri spre mare departe. se'ntind.

BJOERNSON

N. IORGA
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Alunci s'a luminat
De

ziu'adevăral.

Dar, dacă vremea-i coperită
Şi inima mea amărilă,
Nici ziua nu mi se făcu.
|

Nu?

Cînd vine oare dimineața ? |
Cind forfa din mine răsbate
Năcaz și furtuni, cînd străbate
La sufletu-mi raza şi-un dor
Arzălor

i

Aprinde iubirea şi chiamă duios
Si cere frăfie obştească voios.
Atunci s'a luminat *
De ziu'adevărat.
Nu e puterea mai vînjoasă —
Niciuna mai primejdioasă.
Vrei însuți a [i-o acorda ?
Da!

ă

NNE
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RONDEL.

FROISSART;

sec. al XIV-lea

RONDEL.
s

Ci
E
Un
Ci

vremea.
trecător
timp se
vremea

iea-v. cum îfi vine;
orice noroc:
duce-altul revine,
iea-o cum îi vine.

Mă miîngiiu cugetind: ce bine
Că luna plină-i tot la loc!
Ci vremea iea-o cum îți vine,

'E trecător orice noroc.

,

N. IORGA
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LONGFELLOW

APUS

Se lasă soarelen Apus,
Copacii doar au raze sus,
“Și crucea turnului străluce
De focul zilei ce se duce.

Frumoasă

zi, de mă

'nspăimint,

-

Ce-ai dat şi ce-ai luat pe pămînt?
Vieţi şi morți, iubiri, miînii,

Prin case jale, bucurii,
În inimi plins şi cint.

Pe-al viefii drum,

i

încă un pas,

În cartea vieţii un popas,

Și soarele pecetea-și pune
Pe faple rele, fapte bune.

Să le preschimbi—n'ai cum?
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Ascullă

şi socoale

Căci ceasul zece bate,
Rugîndu-vă, toi la culcare?
De-i drepl în cugel, Jiecare
S'adoarmă: 'n cer e domn
Un ochiu fără de somn.

Ascultă şi socoate,
Căci unsprezece bate.

Şi cine'n iucru mai asudă
Ori

e cuprins

de altă trudă,

Eu holărit îi spun
Că-i ceas lirziu: somn bun!

Ascullă şi socoale:

Douăsprezece bate!

|

-E noaptea la mijloc de cale,
Şi cine-i cu năcaz şi jale,

O Doamne, fii milos
Şi fă-mi.l sănătos!

|

N. IORGA
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Ascu!lă şi socoate
Că ceasul unul bate.
Și cine dinlre voi s6'mbie,
Minat de dracul în hojie,
7
- Meargă la casa lui,

În plata Domnului,

Ascullă și socoate
Că ceasul două bate,
Și cine e grijilor pradă.

d

Cind noaptea acum stă să scadă,
Îi spun adevărat
Pa
Că somnul i-a zburat.

Ascultă şi socoale,
* Acuma și trei bale.
- ȘI iaca dimineafa-i gala :
Acel ce ieri îşi luase plata
Să “nceapă răbdător
O allă zi, cu spor.

|
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H. IBSEN

Ce forță e în entusiasm?
Oricară om e Egipteanul
Care aduce pialra lui

Ca să înnalfe piramida.
Aici—e
Si-a

calculul perfect

daf un plan

bun

Cu-adevăral massa

arhilectul,

impune

De cască gura cei ce irec,
Dar.gura stă înlredeschisă,
" Căci nu-i credinfăn ce-a ieşit.

Oare aceasta-i măreția?
Căci ce-i măreț în ce-ai făcut?
Wu

e,

de

sigur, fapla

însăşi,

Ci sufletul cui a făcut
Şi care'n operă răsare.

Și pe

acești furioşi

Germani,

Ce fin în ghiara lor Parisul,
Ce suflet oare i-a minat?
Şin fapta lor unde-i eroul?
Vădifu-s'a vre-un şef glorios
Al cărui nume să se cînte
x

N. IORGA

-
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De milioane'n orice loc?
Ci întîineşii doar regimentul,
Și escadronul, stat-major,

Spioni și gloata îmbătată.

Şi de aceia sînt convins
Că gloria nu vor avea-o.
Poel nu-și va găsi prădarea
Şi viafa are doar atit:
Ce-a pus poetul în cîntarea.-i.
La Gustav-Adolf vă gîndiţi,
Ostaşu'ntăiu înlre tovarăși,
Gindiji la prinsul din Bender,
La Peder Vessel pe fregată,
Prin întunerec fulgerind,

Şi la eroii asprei mări :
În jurul lor s'adun'o lume
Și îi aclamă bucuros,
Ca

primâvara

la serbări

Sup! corturile înflorite.

Și-acum în față vă uilaţi
La 'nvingătorii astor zile,
“La Fritz, la Blumenthalul său
Și la tofi „Herren Generalen“,
cum sînt numerotați.

Aşa

Supt tristele colori prusiene,
Supt :steagul lor negru şi alb,

265
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Nu zboară fata ca un flutur,
Ci, ca omida în cocon,
Îşi face rostul, dar şi piere.

Căci spada se va ji întors
Asupra

Prusiei, şi moarlea

S'ascunde'n biruința ei!
Nicio lumină entusiastă
N'o poale-afla un inginer,

-—

Și, orice tare-ar [i hirlia,
O sirofă miîndră nu va da.

Cu vorbe care au minții,
Cu jurămintele trădate,
Cu un program ce-aţi sfişial,

Cu vorbe date şi retrase
Istoria ați sfărimat-o,
Şi-apoi putut-aţi aştepla

Sămănătură fericită?

Cind Dracul e domn pe pămînt,

“:

A

Cine încearcă să-l înfrunte?
Casa de aur va cădea,

Şi staluia lui Neron, mîndra!
Dar, pîn' nu sună şi la poli
A” Romei crime "'ngrămădile,
„Se cere ca în Capilol

Apoteosa ta, lirane,

Să

sune, să fii aderat?

E

_
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Şi-atunci lot a căzut: palate, .
Circ, temple şi coloane mari
Arcade, totul fu călcat
De bivoli supt picioare grele,
far lumea a clădit din nou
Și mult timp fu curat văzduhul,

T
ANONIM CANADIAN

208

ANONIM

CANADIAN *)

LIBERTATE

Și, dacă lanțul nu'i simți
Cînd carnea |ratelui tău doare,
Nu eşti fu însuţi un sclav oare,
Nevrednic a te despărți?
-

Și poți să fii nepăsător
Gindind să Jugi singur pe uşă,
Și omenirii în căluşă
Tu cu nimic nu-i eşti dafor?

Ci, dacă

sufletul fi-i brav,

Să sfărîmi orice lanț ce slringe:
Cu ultimul tău pic de singe
Să, faci un om din orice sclav!

“) „Standard“ din Liu Sept, 1917.
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PETRARCA

ODĂ

CĂTRE

ITALIA

Italia mea, de și să vorbesc e 'n zădar
Cînd rane de moarte
În trupul Jrumos așa de des văd,
Îmi place măcar ca gîndire să dau
Cum speră Tibrul şi Arnul
Și Padul: la care eu stau dureros şi 'ntristat.
Tu cela din ceruri, te rog
Ca, de mila ce-aice te-aduse,
Spre fara-mi frumoasă și dragă să vii.
O, Doamne milos,
Din ce pricini slabe războiul cumplit?
Și inimi pe care

Le faci împietrite cu Marte superb
Deschide-le, tală, desfă-le 'mbiinzite
Și fă adevărul
Prin graiu-mi umil, oricine-aș ji eu, să răsune.

Voi, cărora soaria li-a încredințat /riul
Frumoaselor locuri,
N'avefi oare milă, atunci cînd vedeţi
Ce fac pe aici sirăinele spade :2
De

ce pajişte

verzi

De sîngele barbar să se zugrăvească?
Zădarnice greşeli vă momesc:
Puțin

ați văzut

şi credeţi

că

multe

pricepeți,

Cătind întrun cuget venal rost și lege Și cel mai lare e
Încunjurat de dușmani mai mulți de cum se crede,

ODA

CĂTRE ITALIA

Potop care te-ai sirins
Din ce locuri pustii
Ca să înneci a noastre cîmpii aşa de mîndre,
Dacă de mina noasiră
- Ni vine aceaslă soarlă, au cine ne-a scăpa?

S'a îngrijit natura de siarea noasiră cînd
A Alpilor cetate
A pus-o între țară şi furia germană.
Dar pojta oarbă 'n ciuda statornicului bine
S'a înșelat atit,

Încit trupului zdravăn i-a dat această rile. Acum aceiaşi cușcă
Cuprinde fiare crunte şi turmele blîndufe,
Și cel mai bun e cela ce geme. încolții..

şi cine face? Neamul

|

— Durere şi mai mare — ce lege n'a avut.
Acela, ce, cum scrise,
A fost străpuns odată de sabia lui Mariu,
Cum pomenirea

încă

şi astăzi s'a păsiral,

Din vremea cînd, zdrobit
Şi însetat, din riuri bău sînge, nu apă.

Să nu mai vorbesc de Cesar, cînd el în orice loc
Făcu cruşită iarba,
Din vinele acestor, prin fierul italian.
Acum se pare însă, prin. rost de stele rele,
Că cerul ne urăște pe noi.
Voi ce ne-avefi în samă
Prin voia împărțită, *
Lăsaţi ca partea lumii mai mîndră să se sfarme.
Ce vină, ce osîndă, ce soartă! să 'loveşti
Vecinul tău sărman,

Și-averea-i ruinată, căzulă în risipă,
i
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S'o urmăreșii, să cauţi
Ostaşi, să-ți placă fie,
|
Ca sîngele să-l verse, să vindă'n piafă robi.
Și eu vorbesc așa
Fără ura alliia, şi fără vre-un despref.
7

Nu mai băgaţi în samă, după tot ce-aţi
văzut,
Minciuna bavaresă,
Care înnalfun deget şi face glumg morții
.
Mai rău e chinul, cred ei, decti ruina chiar.
Dar sîngele vă plouă
Mai

larg

cînd altă ură

vă taie.

Şi din zori în ceasul trei să vă gîndiji
La voi, şi, prin gîndire, vedea-veţi cum
acel

Care se fine însuși puţin, pe altu "nnalfă,

O singe latin nobil,
Alungă. de la fine aceste vile rele
Şi idolul nu-ţi fă
Din -nume fără lucru,
Căci furia de-acolo de Sus, ca neam

Să'nvingă mintea noastră,

mai prost

Păcat 'al nostru este, şi nu lucru Jiresc.

Şi nu-i acesta locul ce l-am

Nu-mi e acesta cuibul,

atins întăiu,

Pa

“În care-aşa de dulce şi eu am fost hrânit,

Nu e aceasta țara în care mă încred,-

O maică bună, blindă,

_

Care-mi acoperi fărna la amindoi părinții,
Ci, zău, măcar aceasla
Să

vă irezească

mintea

şi să

priviți milos

La lacrimile celor de sus, prinşi de durere
O singură odihnă aşteaptă de: la voi,
După stăpînul nostru din ceruri Arătaji.
n

'
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Un semn că vă e milă:
Virtutea va lovi,
În furie cu arma, şi lupla va Ji scurlă,
Căci sufletul cel vechiu
În 'inimi italiene doăr

nu

este

mort

încă.

Tu uilă cum se duce, Stăpine, vremea ta
Și cum viafa fuge
Şi moartea ni aleargă la spate, necurimmai.
Ci ești aici, gîndeşte la cele ce se fac,
Căci sufletul cel singur, şi gol va să ajungă,
Pe calea cea pustie şi plină..de'ndoieli.
Trecind aceste văi,
Lăsaţi,

vă rog,

şi ura

şi ciuda

ce aveți,

Ca nişte vinturi care opresc senina

Şi cel care acum!

|

viafă —

|

Îşi pierde vremea 'n ciuda alldia, facă fapte
Mai bune, ori cu mina, ori cu su/lelul lui.
Vre-o laudă frumoasă,
Vre-o sfrăduință demnă să facă'n schimb acum,
Va fi ferice-aici,
Și'n cer va găsi poarta deschisă pentru dinsul.

Și, cîntece, te'ndemn

|

Să spui cu cuviință dreptatea ia, căci ai
Să mergi la cei cu „gîndul trufaș, să li vorbeşti
Și ei au voie plină
Pe

datina fatală

şi veche

de demult

Ce adevăr nu şiie.
Şi vei afla noroc La cei puțini, ce'n bine găsesc
Şi cine mă va crede
Cind eu strig: pace! pace!

plăcerea lor,
|

|
|
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FRANZ

OMUL

WERFEL

CEL

BUN

A lui este puterea şi rostul sfelelor,

EI line lumea 'n mină cum ai jinea o nucă,
Și zîmbetul cel veşnic pe faţa lui e prins:

Războiu e n a lui Jire şi 'n pasul lui Iriumi,

Şi
Și
se
Şi

unde el se ajlă şi minile întinde
unde al lui strigăt în tunet se aude,
sfarmă nedreptatea întregii creafiuni, lucruri isolate devin un tot divin.
»

_Nu poate

'nvinge nimeni puterea

E temelia lumii şi mările Jăpturii,

lui din

Și unde lacrimi bune pe fernă au căzut
Dispare orice formă şi 'n sine-a reveni
t,

lacrimi,

Pe

RI

d

7

[n

aa

Pa

Ea

Bi

ÎN

Ai

OMUL CEL BUN

„974

Nu-i furie

în lume

asemenea: cu-aceasfa,

El stă în rugul însuşi ce-i mistuie viafa,
Se 'nvirte la piciorul lui, stors și prăpădii,
Balaurul de flăcări, Satana cel învins.

Şi, dacă

se pornește, în jurul lui s'ăşează

Doi îngeri cari-şi scaldă în sfere

alba Jrunte,

Şi “n mijlocul de aur şi Joc ei sirigă sus

Şi 'n zgomote de luptă ei sună scut de: scut.

'

?

i
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PĂMÎNTUL SE PLINGE

"Vă chem pe voi, oameni,
Vai,

cît ați tăiat în mine răni,

|

„AH sfășiat din trupu-mi, de parcafi fi chemați.

Voi, fiii miei.
-Aud cum sună încă copacii în dureri
Ce i-aţi sfărîmat ram de ram,
Aud cum cîmpurile plîng,
Ce le-aţi călcat cu caii voştri.

Și mai aud căderea

Cea mută, îngrozita cădere în genunchi
De case, coperișuri,
. În care fier ce taie “a 'nfipt distrugător.
Aud melancolia tăcuta stradelor
„În care roți de cară încete, nesfirşite
Tăiară dungi adinci,

„În ceasurile nopții
„Și 'n ceasurile zilei.

PĂMÎNTUL SE PLÎNGE:
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Vă văd pe toţi în peşteri,
Și focul arde negre râni în lăuntrul micu,
Ca vine-mi taie șanțuri

Spinarea mea sărmana,

“Și eu zac, putrezese,

O, ați uitat de mama
O, mați uitat aşa!“

/
duioasă,

afi uitat,

„Pămînt, iubit pămînt,
Că noi te stăpînim,
Că

fe numim

al nostru,

Și casa de de-asupra,
Și pomul ca şi iarba şi strada călătoare,
De-aceia am făcut-o.
|
Noi patrie îți zicem,
O maică,
Ă
-

Scumpă, dragă maică...“

„De aceia?

Şi nu vi-s oare 'n sînge,
Nu

cint eu oare 'n vine și 'n artere

Eterna mea cîntare,
Ori de-aţi fi supt migdalii cei veșnic înfloriți
Ori de-ați căta un sprijin în stâncile de ghiață !:

În voi este pământul,
În voi e maica voastră!
Iar voi, voi ce-ați făcut?
Nu

pot să sufăr alte cadavre-asupra

mea,

Mă sfărîim supt cununi,

Ofrăvile în mine nu pot să le ascund:
Le iea cu sine vintul,
Le 'mprăștie cum face sămînța- florilor.
Eram: toată o floare,

Şi ați făcut din mine mormînt şi putregaiu.“

S
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„Ne mai așteapt'o clipă,
Ne mai aşteaplă zile,
O
Și
Și
Și

fu cea mult iubită,
iar vom face pomii să crească prin livezi
turmele vor merge în sunetul de clopot,
iar vom sta pe margeni de rîuri odihniți,

Cu părul între ierburi, cu zîmbetul pe faţă,
Din case, din colibi,
Și seara va pluti

Un fum de fericire spre bolțile de-amurg.
O clipă doar să treacă
Și doar un rînd de zile /«

„Așa vă sună buza ca. sunetul de fluier,
Dar mînile ce sînt?
Acele mini urite, mînjite,

În care-i chiag de sînge şi mirosul de morți?
Ascunde-le-vefi, unde?

Avefi în haina voastră. un fald așa de larg

Ca 'n el să se ascundă rușinea singelui ?
Deci eu voiu fi ca voi.
Ci ascultați:
„Aşa mă voiu usca,
Și nu voiu mai da roade să cadă'n sînul vostru,
Nu voiu purta pe umeri ulcioarele de vin.

„Mă voiu preface ?n piatră,

Vor sta ca. împietrite pădurile întregi,

Și păsări vor zbura
Nebune, cătind cuibul şi cîntecul pierdut,
“ȘI voiu chema tot riul,

Și îi voiu da pămîntul să treacă peste brazde.

-Nu va găsi piciorul vostru un loc uscat:
Zot stîncă "n jurul vostru.

Pe ape sunătoare
Va

trece tristă barca.*

277

PĂMÎNTUL SE PLÎNGE.

278

„Tu ne-ai văzut în chinuri.
La vorbele de blăstâm pe care le-ai rostit,
Tu ai văzut cum

carnea

întreag'a tremurat ?

Pămînt, pămînt iubit,
Rămii cu noi, rămii!
Nu

ne privi așa,

,

_Nu te uita la mine singerat,

Ci cală dorul nostru care-a râmas tot viu.
Da, dorul ce spre stele și spre lună

Airnalță flori şi femei.
Căci ştie
|
goale, ce cîntă, vom zbura,
spații
Că noi prin

Și sunetele sfinte din cerurile mii
Vom strecura Ssupusen urechea-ţi visătoare,
Pe cînd în inimi arde

O jertfă de blîndeță şi bună bucurie,

=

O jertfă de iubire.
O, bucurie, o iubire!
Ne crede, fu, pămînt,
Ne crede 'n acest ceas!

"Ne poartă mai departe,
O maică, ne mai poartă!
Nu te mişca, o nu!

Ci spune un cuvint,
Cuvîntul izbăvirii şi-al binecuvîntării,
Căci noi te ascultăm.
Pămînt, o mamă bună, așa de mult iubită,
De ce-ţi strîingi gura aspră ca noriii grindinii
.
Noi ne rugăm,

Te implorăm:
Nu-ţi părăsi copiii,

Copiii tăi săracii, copiii răstigniți.
Vorbește -

Despre acea durată a veșnicii tăcerii i
„Eu, vă aştept.“

:

N. IORGA

279

REGINALD

WRIGHT

KAUFEFMANN

LĂCAŞ SFINP

Nu zic că sujlelu-ți săpat e

Într'un licaş de închinare,
Lucind făcliile "'nălțate
A' Domnului, fără “ncetare.

Nici că e o grădină verde,
Cu flori străine şi ciudate
Linde mireazma grea se pierde,—
Şi-s rose roşi'nlunecate.
|

Ci mai curînd e o cămară
Din zorii zilei, luminoasă,
Cu ferestuici spre ziua clară:
Albă, curală şi voioasă.
-

O câmăruță

albă, unde

Piciorul barbar nu cutează,
Și unde

nimeni

ma

pătrunde

Cit pot să stau în prag

de pază.

280
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ELENA WEGNER

BLBNA

WEGNEBR

Mergeam prin odaie cu pasul zdrobit,
Sunafi, picioruşe, în urma-mi ticnil.
Oriunde ne chiamă a' zilei sudori

Vedeam înainte cei doi ochișori, —
Ca vintul de iute în urmă-mi veniafi,
Spre miînile mamei voinic vă trudiaţi.
7

Acuma puterea de viață s'a dus,
Ce-a fost-linerejă pe veci mi-a apus,
Dar, orişice zgomol în casă ar fi,

Nu poate să facă a nu-mi auzi
Un pas ce se fine de urma-mi mereu,
Un

pas

ce se poartă

oriunde

sint eu.

Uşor ca sujlarea, şi-mi cade-așa greu,
De unde puterea picioarele-şi ieu?
De

—

sfarmă

în suflet tot ceia

ce-am

Așa [i-a fost voia, o Doamne

pus

de sus7/—

O oi, piciorușe oprite de mult
Din sufletu-mi rupeți cînd pasul v'ascull....

|
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MILAN

RACHICI

Poei sirb

SIMONIDE

Ji-au luat ochii tăi, frumoasă icoană,
Odată gata pe zidul de piatră:
Pe-ascuns de oricine l-ar fi putut şti
Cufilu-albanes îți sfrăpunse ochii.

N'a cutezat ca mina-i s'alingă
Nici fața ta, nici gura, nici cununa
De aur, nici vălul cel împărătesc,
Pe

care se

revarsă

coama

lungă.

Şi-acuma 'n' biserică, între siilpi,
În haina ta de mosaic de aur
Te văd cum stai în pace supt soarta grea,
Te văd iristă, solemnă şi palidă,

282
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Şi, ca stelele -sfinse ce către noi
Trimit lumina care de mult peri,
Şi li vedem raza, forma, coloarea
Unor

lumini

care

de

mult

Așa câlre mine lucesc de
De pe zidul bătrîin de pe
O iristă crăiasă 'n negru,
Ochii tăi cei cari de mult

nu

mai

sînt,

pe zid,
vremuri,
tu, Simonidă,
au murit.
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Au fugil irei păsărele
Către bradul din călcele,
Și în urmă trei feciori
Au venit ca petitori.

Zice unul: hai cu mine,

Zice altul: merg cu tine,
Jar al treilea: mai

vrea

Să poftești în casa mea?

Dar, rîsînd, aşa cum știe,
Zice fata *n veselie :
Maica: mie mi-a făcut
Baia "n lapte nencepul,

Și ma 'ngăduit nimică
Decîi luna singurică,
Și la sin atît mi-a pus,
Florile ce mi-a adus.

*

I-A

Popular polon; după „Der polnische Parnass“,

!
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Însă voi, dacă voiți
Lingă mine soți să fiți,
Duminecă *n zori de si
Zei prinoase-mi veți găsi:
Unul safle e dator
Laptele păsărilor,

Cel de-al doilea să cate

Raza lunii luminate,

!

|

Jar al treilea chiar az

Să pornească pe-un ialaz
Și să-mi afle 'n trudă cruntă

Floare de trifoiu la nuntă.

N. IORGA
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SOLLA%
Variantă

polonă a Miorijei

Voinicul în luptă departe plecase
Şi maică-sa 4linge în urma-i acasă;
Luceşte la geamuri lumina în noagie,
Surori stau de strajă, sengină în șoapte,
Și, cînd se ridică al prafului nor,
Cînd sună şi podul de Das călător,
Se duc înlduntru cu mersul grăbit:
Un sol, iată-l vise! Ce sol mi-a sosit?

Dar

nu vine niciun sol,

Tipă cioara 'n coșul gol,
Trec copii ce poariă cruci,

Strigă bufniți a năluci.

Dar, odată 'n fapt de zori,
Par să vie călători.

Nu sînt șpori ce luminează?
Nu

?

Popular

polon,

e calul ce nechează?

după

„Der polnische

Parnass",

|

SOLIA.

„286 |

Și toți se aruncă

afară

1.

acum,

Dar calul el singur s'opreșt? din drum :
„Ai spune,

o dragă

căluț săltăret,

În ce loc se aflacel drag călăret?*

— „După munți, după păduri,
Peste cîmpii goi și suri,
După rîu şi mări şi stîncă
L-a cuprins moartea adincă.

_— Oh şi cine sa ajla
Coperindu-l a-l spăla,
La spăla de negrul sînge,
La mormiînt cîntînd i-a plînge ?

— Vara, roua răcoroasă,
Toamna ceața 'nlunesoasă,

Și zăpada l-o cuprinde,
Primăvara flori l-or prinde,

Ciocîrlii în jurul lui
Vor să cînte mortului

Şi 'ntr'a vîntului viîltoare

ne.

L-a boci floarea ce moare.“

N. IORGA
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ANONIM

DUPĂ

AMERICAN

TREI ANI

Trei ani întregi sînt de atunci.
Pe feri și mări trecu o umbră,
Dar tofi mergeau pe calea 'lor,
Zimbind, spuind: nu-i cu putință.
Și aveau drept; nebunii doar
Ar Ji crezut că lumea toată,
Care prin raze și prin ploi
Căla vedenii aurite,
Ajunge-va sînge si plins.

Trei ani înlregi sînt de atunci.

'O umbră cît un lal de mînă,
Și, din minunea ce era,
Cum s'ar fi zis ce-are să fie?
Nu se 'nşelau: o umbră, ce-i!
Prea scump e sîngele să curgă,
Ca rîuri late spumegînd,
Spre oceanele ce-așteaplă.

Tae

sei

Trei ani înlregi sînt de atunci.
Cinci milioane vie[uiau
Acolo unde azi trec stăfii, '
Călind tăcut odihna lor:
Cinci milioane ce-au murit
Şi stau în gropi necunoscule,—
Peniru că regele nebun
“N'avea destui robi supt călciiu-i.
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CARDUCCI

FANTASIE
(
Tu vorbeşti, şi la dulcea aburire a vocii tale

Supuindu-se 'ncet, mi se lasă sujleiul
Pe unda mingiietoare a vorbirii,
Şi spre străine: fermuri pluteşte.
-

|

-

Plutește 'n căldura de soare apune,
Rizînd singurătăților albasire.
Între .cer şi 'ntre mare paseri candide zboară,
Trec insule verzi,

Şi temple pe culmile 'nnalle scînteie
|
De marmuri de Paros în apusul trandajiriu,
Și chiparoşii malului freamătă,

Si mirlul cel des dă mirezme,

Ce merg mai departe pe vinturi sărate
“De se pierd în cîntarea 'nceal'a pluiaşilor,
Pe

Lasă

cînd

înnainlea porlului nava

'mpăcală pinzele roșii:
19

br caut

aa

pt

-

laur,

Cununi au pe cap, țin ramuri de

"Brafele.'ntind,

n

— şi. cîntă.

actorie

-

oma „vanat n

Văd cum fecioare vin din cefate
În şir lung; şi au pepluri albe.

7

Un om

şi -sare

în arme strălucitoare:

-

3 3 zei

Înjige sulița pe-ferm,

—

PĂR te pent
în A Aratati

acasă?

-

,

Lesbos,

7

La

uta

E poate-Alceu, ce din luptă se 'nloarce

=

î
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PE ADDA.

Alergi în focul cel roşu al serii,-

Alergi, Aduă albasiră : Lidia pe riul
Liniştit şi tînăra iubire
Spre

soarele-apune

-

plutesc.

- Uite bălrînul pod se întinde :
Se lasă aviîniul de arcuri înnalte;
S'apleacă spre apa
Ce se resfirăşi plinge.

Sfărmatele ziduri din Lodi fug
- Înfigîndu-se negre “n costişa

Cea verde, pe: dealul supus.
Adio, istorie-a oamenilor.

Și cînd Marte-al lui Romul. şi barbarul
Sirigară “n platoşe de fier, şi-ăici turbarea
_

Milanului cea răzbunătoare
Arse în flacări italice,

PE ADDA.
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Şi-atunci tu de la Lariu spre Eridan
Te

coborai

Aduă,

cu

dorinfă

În murmur solemn
Jos prin tăcula pășune.

dulce,

”

Cînd pe *ndoielnica punte 'nire fulgere
Treceă corsicul palid!, fiind

A două veacuri soarla
- În slaba-i mînă

Spălai sînge

de tînăr, —

cellic şi sînge german,

Aduă; pe ape 'ncrețite
Focul cel nitric de puşcă

Innecăcios se pierdea.
>

z

Muriă ultimul tunet

Al Francilor în sînu-ți adinc; se “nlorceau
De la izvoare limpezi
Boii albi, uimiţi.

Unde-i acum vulturul lui Pompeiu şi unde
- Alf vultur, al bărbosului Împărat şvab,

Şi-al corsicului palid?
Alergi, Aduă albastră.

3 Napoleon,în lupta de la Lodi.

—
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Alergi în focul cel roşu al serii,
Alergi, Aduă albastră: Lidia pe rîul
Liniştit şi tînăra iubire
Spre soarele-apune plutesc.

Supt olimpicul riset din aier
Se mişcă pămîntul: tot valul s "aprinde. ,
Şi iute tresaltă,
Plin de iubiri strălucitoare.

Blinda mireazmă de livezi tinere
Merge pe umede şesuri: la margeni de apă
Din gemăt şi zîmbet

Frîng sunet morbid.
,

Şi lemne plutesc uşor; între bogate
Maluri se 'ntinde splendida apă.

Se 'nnalță din cimpuri

„Marii copaci,

|

şi chiamă.

De sus de pe arbori, de jos de pe garduri
În /loare, prin raze de aur şi roşii
S'aleargă păsărele
În iubirea lor veselă.
=

Alergi în focul cel roşu al serii,
Alergi, Aduă albastră: Lidia pe riul
Linişiit şi iubirea _
Cu ambrozie stropesc văzduhul,

”

Ă

Prin bogate păşuni supt soare de aur,
-Tu, apă, mergi, spre Eridanul ce le-așteapiă.
Și spre

apus

se-:aruncă

Neobositul soare.

! .

-

„O soare, o Aduă ce treci,i. sufletul
Prin fericiri de raiu în urmă-vă pluteşte: |
Şi se va pierde unde? EI, sufletul, ca și
Iubirea

voasiră,

Ce știu! Dar-a

Lidie..

mă pierde vreau de lume

În ochii mingiioşiai Lidiei
In cari trec necunoscute

Dorinţi şi taine. .

N! IORGA
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MOARTEA

Cind la casele noastre zina senină coboară,
Din

depărtări s'aude-al aripelor sunet.

Şi umbra lor care 'nghefală se întinde,
Imprăştie "n juru-i tăcere lugubră.

i

Şi la venirea-i pleacă bărbaţii fruntea,
Dar sînul de mamă se rupe de plinset:
Aşa dacă Iulie-adună furluna,
,
|
In codrii înnalți nu trece un Jreamăt pe culmile verzi,
__Ci nemișeaţi copacii slau ca de o groază
_ Și numai rîul se tot aude “n gemăi.

E

Și iato a venit furluna; ea frece-alinge şi, fără să se
plece
Coboară pănă 'n fernă arborii voioşi de ramuri tinere.
Spicele galbene laie şi smulge sirugurii verzi," Culege mirese senine, felife jugare.
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MOARTEA

Copiii cei rumeni în aripa neagră,
Înlind spre soare mina

să se joace, şi rîd.

Vai, triste case unde tu 'nnaintea părinților,
Zeiţă de 'ntunerec, stingi viețile nouă. :

Acolo nu mai sună ris şi serbătoare în odăi,
Nici ciripiri s'aud ca "n cuib de paseri în Maiu,
a

Nu mai e zgomot de ani voioşi ce cresc
Nici grije de iubiri, nici danţțul cel de nuntă,

Și 'n umbră

"'mbătrinesc acei ce au rămas,şi 'nlind

Llrechea să te-audă că fe întorci la ei, Zeiţă.

i
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SONET

Trece corabia mea, singură 'n plinsul
De alcioni şi-o bate fără odihnă
Tunet de valuri, raza de Julger.

Și păn' atunci întorc spre malul pierdut acuma
Atitea amintiri o fafă 'nlăcrămată
„Și “noinsele speranțe coboară obosite
Pe frînfele lopeji a' navei mele.

Dar drept la cîrmă stă geniul mieu,
- Priveşte cer şi mare,

şi cîntă tare,

În zgomotul de viniluri şi catarturi.
Haidem, haidem, alaiuri desperate.:
La porlul plin de neguri al uitării,

La alba stincă ascujit'a morții.

D907
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“IMN CĂTRE HEBB
i
N

-

>

Acum tînd senin abur de ambrosie,
Din cupa-ți pornind, mă cuprinse,
O Hebe

cu pas

de zeiță,

|

Din zbor ce zîmbești călre mine, —
,

Nu simt umbră

vremii, nici recile

Griji pe-a mea frunte,.ci simt,
Hebe, elenica .viaţă

ă

Senină că:mi curge.în vine,
- Și zile căzute pe coasta

-..

Vremilor frise: învie,
O Hebe, se luplă 'n lumina
Ta dulce spre viaţă, * -

„+

„ŞI anii cei noi îşi ridică
Voioşi fruntea din ceață,
O Hebe, la raza-ji ce sallă

În tremur şi roşă-i salută.

EI

:

-

La unii şi alțiita rizi, o curală
Stea 'n ceruri. Astfel în temple

—

- Golice "'nlre negre și albe |,
Suliți ce iute s'avîntă.

Spre ceruri în două şiruri de piatră,
Slă liniştită pe ultima culme

o
=

Blînda fecioara lui lese!
În mijioc de raze

de aur.

Se uită de sus spre sale, spre şesul
Cel verde cu ape-arginiale, ,

Di

Spre valul de spice pe cîmpuri,

Şi-aprinse omături de munte.

|

-

|

|
|
A
Și “n iuru-i frec norii în zbor;
“Din nouri ea ride 'n lumină :
N
La zori înflorite de Maiu,

Di

i

La îristul apus de Noiemvre. “
ra

Ă

_

.

=
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07 dorită verde singurătate Deparle de zgomot de oameni,
„Aici doi prieteni divini sint cu noi:
- Vinul şi-amorul, Lidie.

He,

cum

rîde- 'n păharul

N

luciu

Lieu, veşnicul lînăr,

Cum în ochii tăi, splendidă Lidie,
Zriumfă amorul şi săgeată,
Soarele cală prin frunzele viței
Si se răsfringe roșu
În

cupa

mea;

auriu

scinteie,

tremură

În pletele-ţi, Lidie.

Şi în
Piere
Și o
Focul

negrele-fi plete, Lidie albă,
un frandajir palid;
dulce îristefă venită de-odată
iubirii îmblinzeşte în inimă.

.
|
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Spune: de ce în sara de Jacări
Tainice plingeri
Marea de jos ni trimete? Ce cîntec
Cîntă *'nire ei pinii, Lidie?

Vezi cu cit.dor mai întinde
Brafele-i dealul spre soare:
„Creşte'n amurg umbra şi-l prinde ; ar fi cerînd un.
“ Ultim sărut, Lidie.

Cer sărularea-ți, cînd umbra mă prinde,
Lieu, ce dai bucurie;
Cer ochii tăi, splendidă Lidie,
Dacă luceafăru-mi cade.
Și ceasul e grabnic. Roşie gură,
Te "'ntinde'; floare din suflet,
Floare de dor, te deschide ;
Braje

iubite,

mă

luai.

:

- LA GARĂ
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DA GARĂ ÎNTR-O DIMINEAŢĂ
DE TOAMNĂ

N

———

O, Jelinar:le cum. mă urmăresc
Pizmaşe colo în şir după arbori,
Înlre

crengi de pe

E:

care picură ploaie,

Sirecurind, cite-o rază pe

ină

a

Șuieră'n fipet trist, ascuțit,

Maşina. Sus, plumburiu

-

“Cerul, şin dimineața de toamnă
- Totul în juru-mi e ca o Jantasmă mare,

"Unde şi de ce se for duce pripilă
“Spre cară 'nlunecale "'nloarsă și tăcută

—

-Gloata? Spre ce dureri necunoscule
Sau

chinuri
de. speranță depărlată ?

ȘI tu, îngîndurată, și dai
e
biletul, Lidie,
De-l taie 'n foarJeca-i conductorul,
“Si timpului năvăiitor îi laşi în voie

Anii frumoși, clipele bune, amintirii.

.
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Merg

de-a lungul alaiului negru şi vin

Înfăşuraji în negru

păzitorii:

Ai zice că-s umbre: în mîni lampe slabe
Ei țin, şi ciocane de Jier, şi cercate

Friie de fier dau dureroase
Sunete lungi: din suflet aainc

Ecou de dezgust li răspunde,

“ Dureros,

asemeni cu spăzmul,

Și porți azvirlite de mîna
Parcă-s jignite:

chemarea

ce'nchide,—
din urmă,

Ce răpede sună, ironică pare.

„Grea cade ploaia' pe geamuri.

Dihania

simte acuma

Metalicu-i sujlei, se

în sine
mişcă

în silă,

Şi ochii de foc îi boldeşte: grozav
Aruncă un strigăt ce. spațiul cel negru-l sfidea
ză,

Şi

merge 'nnainte

urita; cu 2zomolu-i

Ea duce iubirea-mi ce- bate din aripi:
Vezi fața cea albă cu vălul frumos
„ Zimbind se pierde în noapie.

O, dulce obraz de palidă rosă
Și ochi cu lumină de pace candidă,
Plecată “ntre flori de şuvife

Suav, -— frunte. pură.
cp -

sfrâşnic

Bă

=

n
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e

Fierbea

viaja mea

în aierul cald,

Și vara [ierbea cînd ea îmi rise;
Şi soarele tînăr din lunie
Săruta.luminos cu plăcere

|

Prinire răs/rîngeri de păr castaniu
“Pelifa- moale:
Visuri mai

ca aureolă

mîndre

ca

raza

din soare

Ființa aleasă [i-o încingeau.

Acuma sup! ploaie şi pe înfunerec .
M&ntore câtre tine, şin ele m'aş pierde.
Mă clalin ca beatul, cu mina m'aling:
Au nu-s doară şi eu o fantasmă.

O, ce cădere de Jrunze 'nghejată,
Veșnică,- mută, grea peste suflet?
_De sigur că'n veci, pretulindeni,
-În lumea întreagă-i Noiemvre.
.

Mai bine
Mai bine
Eu vreau,
În val de

de cine pierdu' simțul vieții,
de umbră şi de întunerec:
da, voiesc să m'alin
dezgust fără margeni.

,
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O țara mea, îți văd zidurile şi arcele, *

Și sfilpii şi Statuile şi pustiile
Turnuri ale străbunilor,
Dar gloria nu ţi-o văd. Nici văd laurul și fierul ce-i coperia

Pe-ai noștri părinți, bătrinii.

(pe dinșii,

Ci acum, fără de arme
Arăți goală fruntea şi pieptu-ți iară gol.
Vai mie, câte răni,
Ce vinătăiși sînge! Vai, cum te vâd eu astăzi

Stăpînă prea frumoasă.

Întreb în cer şi 'n lume: spuneți, spuneți,
Cine-a adus-o aici ?:
Și e mai'rău aceasta,

.

.

Că diînsa lanfuri poartă pe brațele-amîndouă.
+ Așa că, despletită şi fără văl pe față,
Șede în praf uitată şi fără miîngitere

Și, ascunzindu-și fața între genunchi, ea plinge.
O plingi, căci ai cuvinte, Italie-a: mea fară
Deprinsă a 'nvinge neamuri
Și 'n soartă bună, şi în cea vrăjmaşă.
De ți-ar fi ochii două izvoare vii,

Și plinsul încă n'ar putea
20
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Să-ţi fie ca durerea şi despretul,

Tu, care-ai fost stăpînă şi-acum o biată roabă.
„Și cine despre tine vorbeşte sau și scrie
Chemînd în a lui minte trecutul tâu de faimă
Nar zice: a fost mare şi nu mai e aceia?
De ce, de ce? Și unde ţi-e puterea
Şi armele, curajiul, statornicia?

veche?

Și sabia descinsu-ți-au şi te-au trădat?

Ce meșteșug și Sîrguință
Şi ce putere-atita
Ţi-a smuls

Cum

mantia și betele de aur?

ai căzut şi cînd, :

De-afit de sus, aici, în adincime?

Nu luptă nimeni pentru tine şi nu te apără
Nici-unul din ai tăi?
Hai, arme, dafi-mi arme: eu Singur
Mă voiu lupla şi voiu cădea eu singur.

Din cer.să mă ajute să fie-un foc
Pentru inimi italiene sîngele mieu.

Unde-ţi sînt fiii ? Aud sunînd arme
Și cară şi glasuri și trîmbiţi,
Dar în feri străine fiii tăi luptă.

Italie, aşteaptă, aşteaptă. Văd ori îmi pare?

În valuri ostașii şi caii

”

|

Și fumul și praful şi luciul de spadă
Ca'n negură fulger,

Şi mai mîngiiere? Și ochii în frică
Nu vrei să-i pleci spre soarta încă nekotărită ?
De ce oare se luptă pe-acele șesuri
Tinerii Italiei? O doamne, o doamne,
Se lupta noastră armă pentru un alt pămînt
Și vai acelui care se stînge'n bătălie,
Nu pentru-a lui moșie și pentru a lui bună

N. IORGA
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-Soție şi copii iubiți,
Ci pentru dușmanii altuia
Și pentru un alt neam,
„Și nu poate la moarte să spuie:

„Sfintă țară mamă,
„Tu care mi-ai dat viață, primeşte-o

înnapoi !“

“O voi şi fericite şi scumpe şi alese
Vremi vechi, pe cînd la moarte

„Zburqu în şiruri neamuri la luptă pentru fară
Şi voi pentru

vecie cinstite și glorioase

Strimtori din Termopile,
Unde nici Perșii, nici soarta. mau fost atit de tari
Ca suflete puține, dar mîndre, generoase!
„Fu cred că ierburi, pietre și valuri
Și munții voştri spun drumefului

Cu glas de taină
Precum fermul acela întreg lau coperit. neînvinse şiruri.
De trupuri ce se jertfiseră Greciei.

„Atunci sălbatec și josnic fugi Xerxes prin Helespont,
Ajuns batjocură

nepoților din urmă,

„Pe dealul din Antela, unde, murind,
Scăpă de moarte sfinta ceată,
Se'nalță Simonide,
„Privind cerul și marea şi fermul,

„Și, cu lacrimi revărsate pe amîndoi obrajii,
Umflîindu-şi pieptul şi rătăcindu-şi pasul,

Lira o apucâ în mînă:
„O voi mult-fericiții
Ce-aţi sfat cu pieptu'n față la sulițe vrăjmașe,
De dragul celei ce va dat iumina, :
7
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Voi, căror se 'nchină țara şi vadmiră

lumea,

În arme şi primejdii
Vă duse ce iubire în mintea tinerească,
Vă duse ce iubire spre aprigul sfîrşit?
Și, fii, cum va părut
Voioasă clipa din urmă, cînd rizînd
Ați alergat spre ceasul dureros și aspru?
Părea că la o horă mergeați, şi nu la moarte,
Din voi oricare, ori la o masă mare.
“Dar

vaștepta

doar

negrul

Tartâr şi apa

moartă,

Și nu vau fost alături nevestele sau fiii,
Cînd, pe acest ferm sălbatec,
Nesărutați murirăți şi fără să fiți plinși.
Dar nu fără pedeapsă grozavă în dușmani
Si frica lor de moarte.
Precum un leu pătrunde la tauri în cireadă:

Acum saltă 'n spate celuia şi străbate,
Cu ghiarele spinarea,
Acum

înfige dinții în coaste şi în coapse,

—

Așa'ntracele turme de Perși înfuriată,
Cădea

minia greacă și cu a ei virtute!

Vezi cai căzuți pe spate şi'n fernă călăreți,
Vezi stind în calea celor învinşi

În fugă cară, corturi căzute,
Și, alergînd în frunte,
Îngălbenit, cu părwn vînt, nebun tiranul însuși.
Îi vezi stropiți de sînge de barbari, ei, eroii,
Pricinuind în duşman

durere nesfirșită,

Dar, învinşi pencetul de ranele primite,
„Câdeau

unul pe altul. Faimă, faimă, fenice de voi,

Cari veți fi ştiuți cit lumea vorbi-va și va scrie!

Căci mai curînd, din ceruri smulgindu-se, cădea-vor,
- În Ocean stingindu-se stelele,

N. IORGA

309

Decit al vostru nume și-a voastră

Iubire să piară sau să scadă.
Altar e groapa

voastră şi, arătind spre dinsa,

Vor desluși mamele copiilor frumoase

Urme din sîngele vostru. Iată, eu cad în genunchi,
O fericiţilor, în fernă,
«Și sărut pietrele aceste şi aceste

brazde,

Care să fie lăudate şi vestite în veci
De la un pol la altul. O dac'aș fi cu voi, aici dedesupt, și 'nmuiat
Ar fi și în sîngele mieu acest pămînt fericit...
Și, dacă

soarta

mi-e aita

şi nu primeşte,

Ca eu pentru Grecia,
ă
Ochii, murind,

Să-i închid, lovit în luptă, —
Totuși cinstita faimă a poetului vostru
La cei de pe urmă să poată, cu vcia zeilor,
Ținea cît va dură faima voastră!“
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Doamne-a' tale ceruri mi s'au deschis:
Si toate minunile-ţi stau

înnainte-mi

Ca pajişti de Maiu în a soarelui rază.
7u eşti soarele, Doamne,

eu sînt de la tine:

Mă văd mergînd şi eu sus în cer;
Lumina mă străbate ca psalmi ce cîntă.
Și-atunci eu, drumeţul,

braţele-mi întind,

Și în lumină-mi pierd fiinţa, precum noaplea
Se pierden strălucirea zorilor roşii.
”
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CE! TREI CRAI DE LA RĂSĂRIT
“AL MISBRIEI

Pe o căsuţă cu virf troienit
S'opreşte scînteind o stea de aur.

Albe drumurile toate, copacii albi,
Blindă raza stelei celei de aur.

Peste grădiniță şi peste drum
Din ferestruică trece-o biată diră de lumină.
- Priveşte cold pe cărarea îngustă: Un

bătrin alb de ani, răsare.

Zdrenţe-i sînt îmbrăcămintea
Stă acolb înnaintea casei.

toată :

Suflă 'n pumni, se uită împrejur,
Priveşte către stea şi, mut, aşteaptă.

CEI TREI
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Din cealaltă parte de drum

$.

Vine alt bătrîn numai în zdrenţe,

Si unul dă mîna celuilalt:
La stea se uită şi n'o pierd din ochi.

Și încă unul vine, se 'nchină la ei:

Șoptesc, şi arală toți trei.
La stea sus se uită, la uşa de jos.
Ci iatun

bătrîin bărbos li soseşte:

„Cu dor şi cu muncă veniţi de departe:
Puteţi merge-acasă. Nu-i vremea acum.“

Tustrei pleacă fruntea, se duc iar tustrei
Cu paşi obosiţi. — Se 'nnalță un plins,
Un freamăt, un vifor, un urlet, —
AȘi steaua de aur se stinge.

CRAI
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BIERBAUM
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VIS

N

RĂU

Stăteam supt un copac de ulm
Și mă uitam prin văl de ramuri

Cum nouri albi călătoriau
Pe cer senin. Şi o cîntare

Mi se 'nndlța. Cîntam încet.
(Și adormiiu, trâiiu un vis:
Copil eram, şi mărunţel

Sta lingă mine ulmul.
Un frazed copăcel; luaiu

>

În mîni o frunză şi, cîntînd
Din

ea, fui duş ca de-o furtună

Intrun

oraş cu zgomot straşnic, mult.

„Pe-o piaţă mare sta

Ca o dihanie de foc şi aburi, fum
Scuipa,

şi mîna ei

Tot ce putea,

smulgea,

—

şi ea mă

smulse.

VIS
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RĂU:
,

Întreaga viaţă o 'nghiţia,

Şi 'ntreaga viaţă alerga
Cu fipet dureros spre dinsa :
Cu viaţa 'ntreagă, — mă sfirşiiu.

Acesta-i visul ce-am visat:
Cînd m'am

trezit, perise norii albi,

AȘi peste-acel copac de ulm al mieu
Trecea furtună grea de negri nori.

N. IORGA
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THOMAS

MOORE

Văzuiu de pe mal cînd se ivia dimineața

O barcă pe ape înnaintînd trufaşă ;
Veniiu cînd soarele peste mal apunea;
Acolo era încă lunirea, dar se dusese apa.

Şi asifel e şi soarta celor d'intăiu făgăduinţi ale vieţii.
Aşa

trece şi fluxul bucuriei ce încercăm:

Fiece val ce sălta dimineaţa, pleacă dela noi
Și ne lasă 'n apus, pe malul uscat, singuri.
Ci nu-mi mai spuneţi de glorii ce 'mpodobesc
Inchiderea zilei, liniştitul început senin al nopții,

Ci daţi-mi, o daţi înnapoi sălbateca frăgezime a dimineţii :
Norii şi lacrimile-i fac cît cea mai bună lucire de soare.
O! cine n'ar saluta întoarcerea clipei acelei
Cînd patima trezi întăiu o viaţă nouă în trupu-i
Și sufletul ca. lemnul ce creşte în preț arzînd
Dădu toată mireazma-i la focul ales al iubirii!

CRAIUL
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DIN THULE

GOETHE

CRAIUL

DIN THULB

Un craiu era odată în 'Thule,
Craiu păr la mormiul credincios,

Murind, îi lăsase iubita lui
Alta : un păhar

de aur.

Mai scump lucru mavea el pe lume:
Oricînd dintr'însul bea la masă.
Şi ochii se umpleau de lacrimi

De cîte ori bea dintr'însul.
Şi cînd i-a fost și lui să moară,
Si-a numărat cetățile toate,

Și toate le-a "'mpărțit de moştenire:
Păharul cel de aur, însă, nimăruia.

Stătea acum la masa lui crăiască,
În juru-i se aflau vitejii,
Sus, în a strămoşilor sală,
Colon castelul pe Mare.

e
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Acolo stătu moşul chefliu,
Bău pentru ultima oară,
Și sfîntul păhar îl soîrli
Jos, în apele mării.

Văzu' cum pogoară, cum bea,
Cum caden viltoare adîncă;
Și ochii-i în. cap senfundară :
Un strop de atunci ma băul.

i
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PREFAŢĂ LA SONETE

"WORDSWORTH

PREFAŢĂ

DA

SONETB

Călugărițelor li-ajunge o chilie, |
Și peștera-i de-ajuns pentru sihkastru,

Mansarda-i bună pentru un student

“Și fete la mașină, şi la războiu tesătoare
Stau bucuroase. Şi-albina ce se'nnalță
Pănă la vîrful cel mai "nalt de munte, mare
O clipă tot se află bine 'nir'un potir de floare:

Că său: o închisoare în care ne-osîndim
Tot noi pe noi, nu-i închisoar ,
„Și de aceia uite mi-a plăcut

Să mă închid în
“Și, dacă ore un
De-atîta libertate
„Sar odihni puțin

locușorul ce poate da sonetul,
suflet — şi sînt, să ştii! —
mare obosit,
ca mine, — 's multămii.

N. IORGA
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WORDSWORTH

VERSURI SCRISE ÎN PRIMĂDARA
ÎNCEPĂTOARE
Stăteam în peșieră şi auziiu
O mie de cîutări amestecate :
Eram așa cum eşti cînd veselia
Aduce de la sine gîndul trist.
Natura de frumoasele-i lucrări
Legase sufletul de om din mine :

Și mă gindiam ce lucru amărit
Făcut-a

omul singur din alt om. !

În adăpostul mieu acesta dulce
De trandafiri e prinsă bună-dimineața
Și său dacă nu s bucura
Fiece floricică din ele.

Șin jurul mieu săriau, jucau

Atitea pasări cu ginduri nepătrunse :

Dar

la fiece mişcare

ce făceau

Tremurau toate de fericire.

ele,

VERSURI SCRISE.

Și ramurile *mbobocite se 'ntindeau,
Cătau să prindă aierul plin de miresme,
Și ori mă 'nșel, ori că era

Așa o plăcere mare 'n ele!
Și, dacă năvălesc aceste ginduri
Și dacă astfel este crezul mieu,

„Nu e de plins ce lucru amăriit
_Făcut-a

omul singur din alt om?

.
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WORDSWORTH

UNEI FEMEI TINERB
PE

CARE:O

MUSTRAU

FIINDCĂ

SE

PRIMBLA

PREA

MULT

LA

ŢARĂ

7

Ci, dulce eopil al naturii, lasă-i să rîdă:

Eu ştiu un cuib în valea cea verde

|

Care-i şi port şi-i şi o cetate.
Acolo, tu femeie, prietenă,

trăieşte

În voia ta, şi poti să fii ca o lumină,
La tineri ca şi la cei bătrîni.
Acolo, sănătoasă ca şi un ciobănel,

|

„Să stai ca și cum ai fi moştenit o bucurie
Și ca și cum

meșteșugul

tău ar fi plăcere,

Și, pe cînd te vor năvăli copiii împrejur,

Vei arăta ce sfînt lucru e 0 femeie.
Şi, cînd vei fi cu păr cărunt spre bătrîneje,
Să nu te iase gîndul, gustul tău de-acum:

O! nu'fii roată a melancoliei,

o

Ci anii tăi bătrîni să fie clari, senini, —
Frumoși

cum

e la poluri noaptea.

21

" EPITAFUL

WORDSWORTH
———

BPIPAFUL

UNUI

POET

.
1

UNUI POET

Eşti un politician crescut

În grija lucrurilor ferii:
Jubeşte

"'nlăiu oamenii

vii,

-

„Si-apoi la morți tu te gîndeşte.
„ Eşti avocat ? Siăi mai: departe.

Ci du-te şi în altă parle
Cu asprul tău ochiu de fricos,
Cu viclenia fetei pale.
Sau ești un om din cei burtoşi,
Din cei voioși și roși la fază?
“Ci vină, doftore. Dar vezi
.

Că nam

o pernă pentru tine.
x

„Ori ești un mândru
Soldat,

nu om

luptător,

de mămăligă ?

Poftim, dar sabia ţi-o lasă,
Și iea un bă? d muncilor. !

ă

-
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Waturalist?

Vre-un filosof

Pătrunsător ? Rob al știinţii?
Vre-unul ce-ar botanisă
Și pe mormîntul maicii sale?
Infășurat în blana ta,
Ze dă şi nu uita, te rog,
Să iei, spre a nu tulbura
Pe cel de jos, sufletu-ţi prost.
„Poate-că vine-un moralist
Adus cumva spre biata-mi brazdă 2
Nici ochi nu are, nici urechi:

În el încheie lumea toată.
E poate-un

suflet lustruit,

De nu se prind simţiri şi forme ;
O creatură multămilă,

De sine-un intelectual 2

“Ci 'nchide uşa; lasă cleampa jos!
Te culcă “n coaja-ți razională.

Lîng'un mormint fără folos
Dece

i-ai pierde

zece clipe?

Dar cine-i tînărul sflos”
În haine de Purtat în casă,
-Ce cîntă colo lingă rîu
Cîntări mai dulci decît susiirul?
El e ascuns

ca roua "'miezii

Ca un izaor în peşteri calde.
Jubeşte-l și numai

atunci

Îți va părea demn de iubire.

304

EPITAFUL

UNUI POEE

!

Văzut-a cerul şi pămîntul,
Ce este 'n vale ca și n deal,
Și i-au venit în pacea lui
Chemări din lumea tăinuită.

În lucrurile de pe Imme
El nemerește-un adevăr,
Cules de-un ochiu ce cercelează.

Și doarme pe inima lui.
Dar

el e. slab: omși coţil,

Și ma făcut nici-o ispravă:
La fost destulă bucuria
Celor ce alfi-au înţeles.
4

Ci vino tu, ori eşti puternic,
Ori de ești slab ca valul frînt::

Întinde trupul tău în voie,
mea..

pe

Ori casă fă-ţi pe groapa

e

ae
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WORDSWORTH

|
SURORII
— SCRISĂ LÎNGĂ CASĂ ŞI TRIMEASĂ PRIN BĂIEȚELUL MIEU —

E 'ntăia blindă zi de Mari,
Fiece clipă e mai duice,
Și lîngă uşa casei noasire
Bol-grosul cîntă pe molid.

Şi în văzduh e-o fericire,
De care parcă-s bucuroşi

Copacii goi şi golul munte
Şi iarba *'n cîmpul înverzit.
Ci, soro, astăzi aş voi,
Cînd noi vom miîniui gustarea,
Să vii aici, să simți lumina,
“Să laşi orişice fel de griji.

Copilul va veni cu tine,
Şi nu uita să te îmbraci
Mai cald:

„Avem

vre-o

carle.
să n'aduci :

0 zi de stat la soare.

-
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Ce rubrice de calendar:
Trăieşte calendarul nosiru...
De astăzi noi vom însemna
Că anul nou deschide. ochii.

lubirea, începul de lume,
Merge prin inime săllind:
“Cu mintea să sorbim întregul
Duh al frumoasei primăveri.

Ci inima noastră să facă
Tăcute legi de ascullat:
Şi azi să facem rînduiala
Pe anul care s'a pornit.

Şi din puterea fericită
Ce-i împrejur, şi jos, şi “n cer;
Să luăm a noastră îndreptare:

Și după dinsa să iubim.
Ci vină, soro, la lumină,
Și nu uita să te imbraci
Mai cald: vre-o carte să n'aduci=
Avem o zi de sfat la soare.
7
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SALIS

A

TABLOU

DE

SARĂ

Cînd sara

În mîngăioasă răcoare
Se lasă pe văi şi pădure,
Cînd ca de foc se fac roşii norii

Și la iazul plin de papură înnaltă
Păstorul turmele satului adapă,
Cînd prin iarbă,
Hrana

Tiptil cătînd
udă de rouă, iepurii fug,

Cînd din adînc de codru
dese cerbul măreț,

şi ciuta în cale

Stă de priveşie fără de teamă în juru-i,
+

Cînd se intorc
Cu flori în pălării .
-

Ducînd coasa pe umeri şi cîntînd
Cîntări tărzii în noapte,

În spre vatra lor în şir cosaşii,
“Și, ca un roiu, fete secerătoare,

2

—

-
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În vis de fericire
Privesc

De la săgaz

uimit

Ţinutul ce se “tinde,

Și-atit. de mult mă bucur
De mîndra lume-a lui Dumnezeu, şi lacrimi
Dulci spun ce graiul nu poate-a spune.

Cu frică *n bucurie,
Ascult îndelung
Cum prepelita-şi sună cîntec de culcare,

Cum

în ulmii albi

Ascunse trec cîntînd prizighetorile
Și pasări de baltă 'n stuh, strigă.

„ Părm'ce greieri
Zîriind Se mai aud în pace, și cărăbușul trece,

Şi plugarul în amurg acum
Coasa-şi ciocănește 'n curie
Și șuieră un cîntecde cosași..

„

Păce steaua
De. iubire
Tulburen amurgul

roș pluieșie,

Și cerul cenușiu se facen noapte,
Și furnicarul cel de strălucire

A] stelelor încet încet s'aprinde.

+
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RALPH WALDO EMERSON
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ILUSII:

Curgeți, curgeti valuri uriîte,
Blestemate, adorate,
fr
Valuri ale schimbării :
Ancora nu se aruncă nicăiri.

Somu nu e, moarte nu e;
Cine pare a muri,

trăieşte.

Casa

născut,

în care

le-ai

Prieleni ai primăverii

.

,

tale,

”

Moși bătrîni şi fete tinere,
Munca ailei şi răsplata ei,
Se duc, se duc cu toatele,
Se duc fugind către legendă:
În

loc să

le zie, nu poale

nimeni.

Ci tu priveşte stelele prin ele,
Prin marmurele "'nşelătoare,
Cunoaşte stelele de dincolo de viață,

Stelele veşnice:
Și ele fug ca toate

-

„Și se întrec pe boltă”
Cu flacăra ce iese din jăralec,
Cu fuga licuricilor:
Și, cînd ze întorci iu
7

7

ILUSIE

În circulaţia de valuri
Şi ai văzut strălucirea,
Sălbateca risipă,
ce, nemai putînd acum
Să se schimbe, să curgă, :

Gazul ajunge solid,
Și fantomele, nimicurile .
Se întorc a fi lucruri

Și amestecul fără sfîrșit
Se face leg și lume, —
Atunci întăiu conoaşte-vei
Că în haosul sălbatec,
Călare pe Proteu,
|
Tu mergi către putere,

Și către trăinicie.

ă
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RALPH

WALDO

EMERSON

LIBERTATEA

Doriam odată să pot cînta
Paean! de libertate în versul mmieu,
Ca sciavul, ce-ar fi prins cîntarea,
Să lupte pîn' și-a rupe lanțul.
Dar spiritul a sis: nu-i bine;
Să nu vorbeşti, sau si încel;

Nu-i lua numele

*n deşert.

E dar prea scump

ca să-l pori cere;-

Cuvinte mai pentru pasiunea
Ce în suspin de piept se spune.
— Dar, dacă vrei să afli culmea,

Unde ştiinţa stă 'n mormânt,
Dina

mării

şi la răsărituri

Nestinsul lor dar de uimire.
Și care, asculiată, poate
Din brută să facă un om,

1 imn,

|

J

LIBERTATEA

1332

Și dacă 'n înima-ți apare,

|
:

Cu soarta-ți stele să orbească,
Şi îngeri să-ţi aducă "m casă
Și gîndu-ți să-l facă arhanghel,
Vrei tu să afli taina ei?
_Gîndul de carne iu i-l lasă.
Nu-ţi pese hrană sau veșmini:
Simţeşte. drept,şi hai la faptă!

—

N. IORGA

=

RALPH

WALDO

333.

EMERSON

SOARTA

Adînc în om stă soarta lui statornică,
Spre-a modela norocul lui mare ori mic.

Necunoscut lui Cromwell ca şi mie
|
Au fost măsura și gradul lui Cromwell ca și-a mele..
Necunoscute lui precum calului Său
Dacă era mai bun decît rîndașul lui, ori mai rău.
EI lucră, plănuieşte, luptă,
Luptă în afaceri aspre cu domni, lorsi,
Regi, puterea şi-o compară, păn' ce,
Prin îndoială și frică, a învățat şi ura.
Anglia mare wa hrănit aliul mai
Bun ca dînsul: vremii sa supus el spre a
Merita geniul din tronul său de nouri.
Căci prevederea e legată de lucrul ce-a prevăsul:
E de-o potrivă în aşteptarea-i cu geniul care creasă..

RALPH

WALDO

EMERSON

PAN
O ce sînt eroi, profeți şi oameni,
„Decât unelte "n care duhul lui Pan

Sună o musică c

trece?

Şi valul vremii crește
Zrăiesc

înveşmîntate

înnainte, şi mii de mii de forme
*n Frumusătă,

în colori

din

soare;

Și Dulberea lor, trecînd prin nervi de zeu,
Se zbate 'n energia domnitoare,
Gîndind, lucind. Cînd valul a trecut, toți sac
Ca albele scoici goale pe malul cel pustiu.
-Și totuşi mai departe valul etern se desfăşoară,
Însuflezină

din

nou

mii

și mii

de

În sus planete, semiuţii de oameni,

mii

—

şi aruncînd

spuma-i Jermecată.
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LONGFELLOW

PRIBTENII

LUI HIAWATHA

Doi buni prieteni avea Hiawatha,
Aleşi din toți ceilalți prieteni,
Legafi de el în cea mai strinsă unire,

Și cărora li da mina cea dreaptă
A inimii lui şi "n bucurie şi 'n năcaz:

Erau Chibiabos cîntăreful

Şi omul cel grozav de tare, Kwasind.
Între ei mergea drepti cărarea,
Şi nici-un fir de iarbă nu creştea pe dinsa;
Păseri cînlătoare ce spun la minciuni,
Purtători de vorbe, făcători de rele,
Nu

găsiau

ureche gata

să-i asculte,

Nu puleau hrăni o voie rea între dinşii,
Căci unul asculta de sfatul celuilalt,

Şi vorbiau cu inima deschisă între sine,
“Chibzuind adînc şi socotind prea bine
Cum pot trăi mai fericit seminjii de oameni.

Mult iubit-era de Hiawalha

'Chibiabos' cel cu firea blindă:

|

7
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Dintre musicanți el era mai bun
Şi el era mai dulce printre cîntăreți.
Frumos

şi întocmai

ca

un

copil era

el,

Viteaz ca şi-un bărbat, dulce ca şi ferneia,
Mlădios ca un părefe de sălcii,
Chipos ca un cerb bătrin cu multe ramuri.

Cind el cînta, sia satu 'nireg s'asculte,
Şi fofi războinicii în jurul lui stau strînşi,

Veniau femeile ca să-l asculte, toate;
Şi cînd le înteția spre patimă

în suflet,

-. Și cînd Ii apleca simţirea către milă.
-

Din

trestiile goale

se pricepea

să facă

Naiuri aşa de melodioase şi de blinde,
Încît până şi rîul, Sebowisha,
Îşi contenia murmârul prin pădure
Şi paserile 'n ramuri se mai opriau din cîntec,
Şi veverița însăşi, Adjidaumo,
Nu-şi mai făcea de vorbă prin stejari,
Și iepuraşul însuși, ce-i zic Wabasso,
Se ridica pe labe 'n sus de asculta
Da, da, şi riul, Sebowisha,
Oprindu-se din curs, zicea: «O Chibiabos,
Învață

ca şi unda-mi

în musică

să

curgă,

Să spuie blind a' tale vorbe 'n cîntec».

Da, da, şi paserea

albastră,

Owaissa,

Cuprinsă de năcaz, zicea: <O Chibiabos,
Învaţă-mă cîntări sălbatece, 'ndrăzneje,
“Învaţă:mă

cîntări atita de nebune...»

|
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Da, da, şi Opechee, ştiji: stiglejul,
Cu bucurie îi zicea:.«O Chibiabos,
Învajă- mă

cîntarea

Învață. mă cintarea

dulce

şi gingâşă,

cea de bucurie,»

lar altă pasere ce-i spun Wawonaissa,
Într'un suspin zicea: O Chibiabos,
Învaţă- mă cintarea de melancolie,
Învaţă-mă cîntări de-a" tale Îriste.>
Şi sunetele multe-ale naturii
Împrumutau dulceaţă din cîntarea.-i,
Și inima de om era 'mblinzită
Prin patima

din musica

aceasta.

--

Căci el cînta de pace şi de voie,
Cînta de jrumuseţă, de dragoste, de dor.
Cinta de moarie ca şi de viaja ce nui moare:
În ostroavele celor fericiți,
în crâia

Colo,

zisă

Ponemah,

În fara celor de pe allă lume.
Prea

scuinp

Acesia,

era

lui Hiawatha

blindul Chibiabos,

Cel mai bun din toţi musicanții,

|

Şi din cintăreji iarăşi cel mai dulce:
Îi era drag pentru firea lui bună
Și pentru Jarmecul, ce-l răspîndia

Scump

iar îi era lui Hiawatka

cîntarea-i.

.

„ Omul cel grozav de tare, Kwasind,
Cel mai voinic din_rînduri muritoare,
Cel mai puternic

printre-aliţi puternici;

Îi era drag deci pentru vînjoşia-i mare,
Peniru vinjoșia-i ca şi peniru bunătate.

.

i
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„Leneş
Fără

în tinereța-i mai Jusese
de

luare-aminte,

prost

Kwasind !

şi visător;

Cu alți copii n'ar fi vrut să se joace,
La pescuit şi la vînal nu-l înfîlniai,

Și nu era cum sînt copiii ceilalți;
Dar îl tot vedeai ce mulf postește dinsul,
Ce mult către Manilo-al său îşi face rugăciunea,
Ce mult el cercetează pe îngeru-i de pază.

«Leneşe Kwasind», zicea mama lui,
«La lucru nu-mi dai ajutor nici-odală:
Cit ţine vara, tu mergi rătăcind

Degeaba pe cîmp şi 'n pădure;
În iarnă, tu stai doar tot cuibărif
În wigwam,

de-asupra

pe

În zilele aspre de iarnă,

vatră;

_.

Eu ghiafa o sfărm pescuind,
Și tu nu-mi ajufi la aceasta!
Mrejele-mi stau alirnate la uşă
Llde, şi gerul le prinde "ntre ochiuri.
Mergi. de le stoarce tu, Yenadizze, Mergi şi-apoi le usucă lă soare.»

|
-

Încet, de pe vatră se ridică şi Kwasind,
Dar-nici-o

vorbă -mai aspră

leşi din bordeiu şi merse

nu spuse,

-

'nnainte *n făcere,!

EI luă mrejele ce atirtau laolaltă

|

Ude, şi gerul le-a fost cuprins între ochiuri.

pa aa

Ca pe un pumn de paie el le jrînse,
Nepultindu-le stoarce fără de-aceasta,
Afit de puternic era dinsul în mini.

*

7
ie
crea tea ati e

Ca pe un pumn de paie el le stoarse,
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<Leneșe Kwasind», tatăl lui îi zise,
<La vinăloare nu-mi dai ajulor niciodată
Dacă

te-alingi de-un

arc, l-ai şi rupt,

a

Orice săgeală atingi, plesneşte în două;
Dar haide cu mine să mergem în codru.

Și tu-mi vei aduce vinatul acasă.»
Pe 'ngustă cărare mergeau

amîndoi,

Pe cursul de apă treceau fot în sus,
Şi urme de cerbi şi de zimbri _.

În milul cel moale din margeni de riu
Erau călăuză, păn' ce ei găsiră
Că

drumu

'nnainte

era

întrerupt

Prin trunchiuri de. arbori din fărină scoase,
În

lung

aşternute

sau

puse

-

cruciș,

De nu mai lăsau pe nimeni să treacă.
Bătrinul îi spuse: <Haidem îndărăt,
Pe loadbele astea nu poți să le arunci;
O giză n'ar trece prin mijlocul lor,
Pe ele nu poate sări 'veverifa.»
Și 'ndată el pipa-şi aprinse
Și sta jos fumiînd, socotind;
Dar pipa-i era

înc'

aprinsă

Cind calea 'nnainte deschisă fu iarăşi ;
O parte din trunchiuri, de el ridicate,

Era călre dreapla, și alta la slînga';
Zoirlia acum trunchiuri cum fuge săgeata,
Zoirlia naljii codri cum sulița zviîrle.

«Leneşe
În

«De

mijloc

Kwasind>,

zicea tinerimea,

de jocuri pe pajiştea

lor,

ce stai privind la noi fără treabă

Şi trupul fi-l razimi de stincă la spate-ți?
Vin' şi te luptă cu aljii,

AÎnlră la harfă cu noi.»

_

ame
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Leneşul Kwasind din gură făcu,
La mîndra chemare o vorbă nu spuse;
Dar luă de odată, cînd numai se 'ntoarse,
O straşnică slincă în miînile lui,

O smulse din tari rădăcini,
În aier ţinînd-o o clipă,
Si-apoi de-a

dreptul în riu o zvirli,

_De-a-dreplul în iutele rîu Pauwaling,
Unde-o mai vezi cit e vara.

Odală în jos pe rîul cu spume,
Pe undele iuți ale apei,
kwasind se pornia cu-a droaie de tineri:
În rîu el văzu pe un biber,
Văzu pe Ahmeek craiu peste biberi
„In luplă cu apă cea aprigă 'n curs:
Cu valul sălia şi cădea.

În clipă şi făr' de-un cuvint,
Kwasind se azvirle în apă,
Se 'nfundă supt Ja]ă. de spume,
Prin multe bulboane goneşte pe biberi
Îl poarlă pe-un ostrov şi altul,
Și-alila de mult stă dinsul supt unde
Înctt,

speriafi,

îi strigau

|

Prietenii: «Vai sjirşilu-te-ai, Kwasind,
În veci n'o să mai întilnim iar pe Kwasind.>
Dar în triumf el se 'ntoarse,
Aducînd ca irofiu în spinare

Biberul mori, plin de apă.
Pe Ahmeek craiu peste

biberi.

N. IORGA
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Și acești
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doi,

cum

v'am

spus

Sa

înnainte,

Erau prieteni buni lui Hiawalha:
Erau Chibiabos cîntăre[ul
Și omul cel grozav de fare, Kwasind.
Mult trăiră ei în pace laolaltă
Și vorbiau cu inima deschisă înlre sine,

Chibzuind adînc și socotind prea bine
Cum pot trăi mai fericit seminţii de oameni.

-
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N

E rece ziua şi neagră
.şi tristă,
Plouă şi se "'nțurie vintul;

ÎN

De zidul cel vechiu e iedera prinsă,
Dar Jrunzele-i moarie fot cad la pămint,

Și ziua e rece, şi neagră, şi tristă.
7

Viaja mi-e rece şi neagră şi trislă,
Plouă și se 'njurie vintul;
De vechiul trecut gîndirea-mi se prinde,
Dar orice speranțe îmi cad la pămînt,
Şi zilele-s reci, şi negre, şi triste.

Răbdare, o inima-mi, nu te mai plinge:
“De după nori apare soarele iarăşi,
„Și soaria

ta-i asemeni

cu soarta

obştească:

Nu-i viață în care să nu cadă ploaie
„Și zile să Jie negre, -şi riste.

|
”

a
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Străluce soarele; aieru-i clar
Pi
Și ciociîrlii s'avîntă, ca săge[i, cîntînd,
Și din înnaljii ulmi aud
_
O pasere albasiră zicînd de Primăvară.

Aşa

|

”

de-albasiru curge riul şerpuind;

p

Ai zice că din ceruri de sus și-a luat izvorul
* Unde-așteptînd, pănă ce vînt de-Apus
Nori greoi sfau prinşi în ancori.

li suflă,

îi

Sînt nouă foaie *'n lume, foi, boboci,
Tot ce 'ncunjoară vîrful tremurător de ulm,Şi cuibul

chiar care-i clădit supt sireşini:

În: cuiburi vechi zădarnic cauţi paseri.

!

De tinerejă şi iubire s'aprind toate,
Îndestulate de 'ntăia bucurie,

Şi toate 'nvaţă de sus, din cerurile blinde,
Alinătoarea

duioşie a nopții.

544
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„Copilă ce cefeşii aceste versuri simple,
Îşi guslă tinerefa: doar mare să-ți rămiie,

__Şi prinde toate mirezmele d'intăiu,
Căci doar n'o să fie Maiu în toldeauna.
Te bucură de primăvara iubirii, tinerefei,

Şi lasă celelaite la îngerii cei buni:
Căci iute tu afla-vei învățătura vremii;

o

În cuiburi vechi zădarnic

cauji paseri.
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BNDUMION

Se'nnalță
„Razele-i
Cad pe
Vărgate

luna şi biruie stelele,
drepte,, ca dungi de aur
întinderea verde.
“
de umbre'nlunecate.

Alb ca de-argint scînteie rîul: -

Parcă Diana *'n visul ei
Ar fi zoîrlit arcul de-argint
Peste păşunile din vale.

Pe-o noaple

ca

aceasta

blindă

-. Ba a Irezit din somnul lui
Cu un sărut p'Endymion
Ce nu visa de-a ei iubire.

Ca

sărularea

Dianei,

necerulă,

nevrută,

Se dă iubirea: n'o poți lua.
Privirea ei adîncă'mpătimită
N'o poli gici prin glas, prin-sunel.

-

395

ENDYMION

Ea vine, liberă, frumoasă,
Cununa omenirii toate, —
Vine

tăculă,

singurică,

—

—

De-şi ajlă pe alesul ei.

Ridică crengi cu umbre-adinci Ce sînt uitare, somn pe sujlet,
Sărulă ochii cei închiși
Celui ce zace a'morțit.

Voi, inimi obosite, ochi închişi,
Sujlefe-aţipite, ce-ai fost Jrînfe
De-atita frică şi durere: Veţi fi iubite iar acuma.

Nu-i nimeni blestemat atita,
Nu-i nime-aşa de părăsit,
Încît să nu-i răspundă'n lume
O inimă, chiar neştiută.
-

Răspunde ca şi cum un înger,
A” cărui ripi nu se văd,
lar Ji atins coardele fine,
- Cintind: «Unde mi-ai stat atita ?> |
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DECHIUL

Ceva

CEASORNIC

în urma

DE

PE SCĂRI

drumului din sat

A fost o casă după moda veche:
” Peste porticul ei, ce pare-acum antic,
Plopii înnalfi aruncă umbra lor,
“Și de la locul.lui colon odaie

|

Ceasornicul din vremi zice oricui:
Totdeauna-niciodată,

+

Niciodată-totdeauna.

La mijlocul scărilor el stă,"
De-arală cu mînile lui amindouă :

Din
Un
Ce
Cu

casa-i
pusnic
cruce-și
glasul

de tare
în rasa
tot face
lui trist

stejar parcar fi
lui neagră închis,
şi zicen oftări,
la oricine trece:

Tofdeauna-niciodată,

Niciodată-totdeauna.

Și glasu-i encet şi-uşor cit e ziuă,
Dar noaptea'n tăcerea cea moartă

|

.

Răsună distinct ca pasul ce-ar trece, -

Răsună prin salele goale,
Răsună pe grinzi, răsunăn podele,
Și parecă zice la fiece ușă:
Totdeauna-niciodată,

Niciodafă-totdeauna.

:

Lă
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Prin zile de jale şi zile voioase,
La ziua de moarte şi cea de botez,
_ Prin orișice fel de schimbare
—

Și

“A vremii cu toane, el stă neschimbat,
Și pare că ştie ca Domnul

din cer .

Tot ce e pe lume, de zice ticnit:
_ Totdeauna-niciodată,

Niciodată-totdeauna.

„În casa aceasta pe vremuri era.

Primire din inima toată
Și sobe ardeau cu răsunet,

Strâinul avea un taler gătit,

„Dar

ca un schelet venit la un bal

De sus răsuna profetic cuvint:

Totdeauna- niciodată,
Niciodată-totdeauna.
Aici se jutau voioșii copii,
Aici

Frumoasele ceasuri. O

-

”

visau flăcăi și copile *

zori aurite,.

Bielșug de iubire şi vreme!
Dar, ea şi zgircitul ce numără bani,
Un glas bâtrinesc efern Socotia :

--

Totdeaua-niciodată,
-

Niciodată-totdeauna.

|

_

Din camera ceia, în albu-i veșmânt,
eșif-a mireasa în ziua logodnei,

„Și colo'n odaia tăcută de jos
Zăcut-a un mort în giulgiu de zăpadă ; |
- Șn

zgomotul cel de după cîntări,

Simţiră cum ceasul bătrin se plingea :
Totdeauna-niciodată, .
Niciodată-totdeauna.

=
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:

Acuma-s duși toți, pierduţi, rătăciți,

;

„ La casa lor unii, iar alții sînt morți,
-

Și, dacă întreb, zugrumat de năcaz,

Cînd oarempreună vor fi dînșii toți,
Can zilele care 's'au dus de demult,

,

-

„Tot ceasul bătrin îmi găsește răspuns:
.

|
”

”

Totdeauna- niciodată”
Niciodată-totdeauna. ”

|
|

Aici niciodată, dar pe totdeauna
În locul în care nu-i jale, nu-s griji,
Și moartea și timpul se pierd de-opotrivă,
Acolo în veci, dar aici niciodată.

Și ceasul cel veşnic o spune,
O spune-apriat și fără odihnă:
Totdeauna-niciodată,

Niciodată-totdeauna.

-
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PRINS

Odată, întrun pașnic sat,
Lipsit de grabăn viața lui,

În splendoarea zorilor.
Veni

Era

-

calul poesiei.

toamna,

și din snopi

Cîntau prepelițentruna,
Şi merele. roșii ca focul

Ardeau. între palide frunze.
Tare clopot zgomotos
Din -turn negru răsuna,

-

Chemâînd oamenii la muncă,

Nu pentru a-l proslăvi.
EI văzu fara 'nfăşurată

-

a.

În aburii ce străluciau,
„EI răsuflă miresmele
Frunzelor ce-și Sfirşiau viața.

-*
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.
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Astfel pe-a satului pășune
Copiii satului l-aflară,

*

ȘPn cuminția lor cuminții

Îndată-l dădură în pază.-

Apoi întunecatul crainic din sat,
* Sunînd clopotul lui de aramă,

Porni să vestească pe uliți
"Că este un-cal de.pripas.

Și ciudata mulțime de-acolo,
Bogați și săraci, tineri, bătrîni,
Veniră în grabă să vadă minunea :

_Cal întraripat şi cu coamă de aur.

Astfel trecu ziua, şi sara
Căzu, cu aburi de negură rece,
Şi n'aduse hrană, ori adăpost,
Nici paie, nici grajd pentru dînsul.

Păstrindu-și răbdarea şi tot așfeptind
Privia prin zăbrele de lemn:
Văzu cum sennalță luna pe șesuri,
Văzu liniștite și sigure stele,
Ea

Păr' ce la urmă, în miezul de noapte,
Un clopot sună din camera-i neagră,
Și dintro curte aproape de dinsul
Cîntă un cocoș de spre ziuă

DD

e
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Atunci, răşchirindu-și largile nări,

Sfărmîndu-și grelele lanțuri,

Și-aripa-i departe pe cer întinzînd,
Spre stele sburat-a el iarăși.
Și cînd, dimineața, în sat se treziră
Ca viața de muncă şi grijă să'nceapă,
Te uită că gloaba ciudata fugit

Şi

nu știa nimeni în ce chip şi unde.

Cătindu-l, aflară pe brazda în care .
Săpase copita-i luptînd ca să plece,
Un

mindru

izvor ce ţişnise curat

Din urma lăsată de dînsu *n pămînt.
Din

|

|
-

|

ceasul acela izvorul adapă

Cu veșnica-i apă Ținutul: întreg:
Se fac mai puternici din apă cînd beau
Și sunetul toată durerea alină..

*
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AMURG

DE FEBRUAR -

Se mintuie

ziua

Și noaptea

se lasă;

E lacul supt ghiaţă
Și riul e mort.

Prin nori ca cenuşa
Cad raze de singe
Pe geamuri mărunte

Ce scînteie roș.
Şi viscolul iarăşi
S'aruncă ; nu-s urme

=

Ce pot să arâte
Un drum peste șes.
Pe cînd peste "'ntinderi
Ca umbre temute
Încet se strecoară

Alaiul de mori,

23:
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Un clopot se bate
Și sufletul tot.

În- mine răspunde
La sunetu-i trist.
“Și umbrele trec

Și inima-mi plinge, —
Și sună în ea.

Alt clopot de mort.

Ni

”

AMURG

DE FEBRUAR
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CÎNTEBC DB MORT

Băfrina iarnă plecase,
Plecase băfrina spre munții-i cărunfi,

Și primăvara venise
Din steaua ce stă peste fermul

Unde Marea luminii învinge
Hotarul iernafecii nopți;
Și, dacă pămîntul, văzduhul şi Marea
Nu Simt bucurie cînd Maiu li sosește,

Atunci nu aveam nici noi bucurie
De tine, Ginevră,

Stă dreaptă și rece

ll

Pe pafu-i de moarte,
Un pas către giulgiul cel alb,
Un pas spre sicriu

|

Și unul spre groapă, şi anul, — o! unde?
Săgeata cea neagra trecut

În mijloc de ziuă.

,

.

Și pân” va mai trece în ceruri odată lumina,

Si-or face guzganii un cuib
Rozînd în inima ei
Ș: viermii foi-vor prin pâru-i de aur.

Si duhul ce poartă lumina pe bolți

Va sta iarăși în tron de stăpi:, —

|
a

„i

Și ea, — va „dormi.

.
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UNUIA

Miere

din viermii de mălasă

Și nici măfasă din albini
Nu scoţi. Nu creşte iarbă
Nu creşte ură 'n mine.

Urească
Urească
Aceia îți
Că doar

'n ierni;

snobii ipocrifi,
cei sirimbați de ris —
vor răsplăti, |
nu li-i silă, ca mie? -

Cată-ţi vre-un mare, vre-un bogat
Spre-a te 'ndrăgi de dinsul:
Pe dinsul îl vei: încălzi;
Dar eu nu-ți pot da ură.

Căci, vezi, nu pot să împărfesc
Pasiunea-mi căire tine;

i
:

“Urind că minți şi nu iubeşti,
Cum fe-aş uri pe tine?
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L.
Și

zici că

-

Willy, cel mai mare fiu al mieu, e mort: aşa

”

[zici, Anișoară:

Rumâăn şi alb şi tare nfipi, ce mai bărbat era, fetițo!
Și-a scris nevasta lui; — n'a fost cu cap femeiaj
Și nu era de Willy: dacă wa vrut s'asculte de mine!

IL.
Că vezi
„Nici cap
Și dacă
Dar ce

tu, Ano, tatăl tău nu era om
mavea să ţie-o casă: și-a tot
a făcut-o! Dar eu nam vrui
sta el s'asculte de mine! Zici

să poală strînge,
băut viafa.
să facă.
că e mort acuma 2

III.
Willy, drăguțul mieu, întăiul mieu copil şi Jloarea-mi !
Cine-l putea trînti pe dînsul, cînd sta ca şi 0 Slîncă 2
„Poftim copil de-o lună“ !, siceau; l-am strîns în faşe.
În

douăzeci

de

sate

na fost în acel

,
Tare

'n mâni,

cu pasul

an

copil ca

dînsul:

IV.
tare, păzit

în graiu...

Sar fi căzut ca eu să merg acolo, că EI era doar tînăr!
„Și nu pot nici să-l pling. Ce mai am eu de stat
Poate acum să-l văd mai iute, — căci sta așa departe...

-
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V.

Și ce te uiţi la mine, Ano? Îji par aspră și rece,
Dar

mi-au murit copiii și-atita-s de bălrmă...

De ce să pling pe

Willy ori și pe ceialalți î

Numai. la vrîsta-ţi, Ano,

se poate plînge

bine.

VI.
Căci îmi aduc aminte de-o ceartă cu talăl tău, dragă,
Și numai pentr'un avon clevetiior: ce-am plins !
Ori nu, a fost bunicul tău: ce jale!
Sînt şeptezeci de ani, de-atuncea, drăguță, sînt şeplezeci de ani,

VII.
Căci
Cum
Și ea
Dar

vară-mea Jenny venise, și
își trăise viata, dar nam
să mă vorbească de rău:
limba e ca focul cum știi;

eu am fost ştiut
vrut să vorbesc.
ce mincinoasă,
ca focul, dragă.

VIII.
Şi n săptămîna
Zicînd

că

ceia părintele-a

jumătatea

vorbii de asia,
e mai

minciunii

rea

decît

minciuna,

Căci cu minciuna *ntreagă tot te mai poți luptă,
Dar cu cea care cuprinde şi adevăr — nu poți!

IX.
O zi şi-o săptămînă wa dat acasă Willy;
Și pare că-mi perise toate, de și era în Maiu:
Să-mi spuie așa Jenny'cînd o ştiam ce-a fost!
Dar murdărind pe altul nu-ți faci Jata mai altă...

X.

Și-am plins de am orbit, şi-așa 'n tărziu de seară,
M'am aşesat la poartă de mă uitam la lume:
Și luna se 'nnălța pe ceruri înfocată
Și 'n crengi chiar lîngă mine 'ncepu să cînte privighetoarea.

t
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XI.
Și-așa
Willy
Ci eu
Ok, ce

de-odală a tăcut: căci pe la
trecea — și el nu ma văzul
săriiu în stradă şi-am spus
nebuni mai sînt bătrînii! Că

poarta casei
—, era cu dînsa;
nu mai ştiu ce,
doar sînt mînioasă !

XII,
Villy stătu ca un bărbat; nu se dădu în lături.
Dar ea, năpîrca, vezi mi se 'nchină frumos şi fuge.
Și eu i-am sis: „Eu mă despart; tot astfel o să fie;

Tu nu mă poți iubi de loc, dacă-ii faci ris de mine.“
XIII.
Și e] santors și l-am văzut cu ochii uzi în lună.
|
„Mi-eşti dragă, draga mea, şi ţin la numele tău bun,
Căci e și-al mieu, şi ce-mi pasă de Jenny,

Ce-a spus! Ci să ne luăm și să trăim în pace.“

|

XIV.

„Pe tine să 1e ieau ? —", âm sis, „dar eu Spun verde:
Îmi pare că asculți poveşti şi eşti gelos şi rău,“

Dar el s'a 'ntors, ma prins în braţe: „nu, 0 nu“
Sint șeptezeci de ani de-atuncea,

dragă,

da, șepleseci de ani.

XV.
Și-așa ne-am luat eu şi cu Willy: purtam roche deschisă,
Și-au fost şi straşnici lăutari, şi el li-a dai un galben,
Dar

cel dintăiu

copil al mieu

s'a născut

mort.

Căci umbră-i şi lumină viaza: cînd spini, cînd floare.

XVI.
Și-atunci
eu” mam
Vedeam

gîndit la moarte, Ano,

zăcînd' dulcele

trup ce na

Eu, vezi, nam plâns, fetito, am

știut ce-i viafa.

plins de cînd sînt om,

„Dar tot am plins atuncea de jalea lui ca orut să vie "n lume.

N. IORGA
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XVII.
Era
Și eu
Dar
Dar

urit la față micuțul, mânios :
stăteam de mă uitam la dinsul: atita trudă în sădar!
pentru Villy de ce să plîng? Doar am să-l văd ca mine.
tot am plins ca un copil pentru copilul care na irăit.

XVIIE
Dar el ma mîngiial, bărbatul, căci el lol „da“-mi zicea:
Ca un bărbat îmi era blind, dar hotărît ca un bărbat.
Și nu era gelos, —
Și a murit,

şi nu

o nu! Am
l-am plins:

|

dus ani fericiți.
eram

ătita

de

bătrînă!

XIX.

Dar aș fi vrut să-mi fie dat să pot muri:
Și-mi era somn şi mie, şi aş fi adormit.
Sînt zece ani de-aluncea ori poate și mai mulți.
Și uite, tu, acuma copiii toți pare că-i văd aicea.

XĂ.
Ania mea, care-a murit la doi ani, merge sfios;
Sfios merge, Ania mea cea mică, — și ea tot Ana;

Merge

sfios prin casă, cum îi este voia,

Și Henric

este dus

în curle şi Carol taie brazdă

*n deal.

XXI,
Și Henric

ca şi Carol vorbesc; auzi cum cîntă?

Și parcă

nu ştiu bine: trăiesc ei, ori sînt morți,

Adesea ori ei vin la uşa mea ca întrun vis frumos.
"Ei vin de stau pe lîngă mine, lîngă pat —
XXII
Dar ştiu cu sigurantă că nu mai sînt în viaţă;
Căci Henric a murit la șeizeci de ani şi tată-tău la

|

Şi Witly, cel mai mare, să fi avut şi şepteaeci;
Îi ştiam coţii, și ce bătrîni sînt ei acuma!

şeizeci

[și cinci,
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AXUL
Căci vremea

mea-i

0 vreme

de pace; nu mai pling;

Adesea stau în casa părinților spre sară,
Şi vin vecini, şi vid, și stau la sfat cu mine;
“Şi mă irezesc sîmbind de lucruri vechi, trecute.

XĂIV.

Ce-i dreptul, zice popa, că noi avem păcale.
Dar vremea mea-i de pace şi este Domnu 'n Cer
Să ierte, — căci în Ceruri județ e Dumnezeu,

Nu e un om; și cartea-i este solia Păcii.
XĂV.

Și bătrînera este o areme-a păcii, fără grijă, :
Și fericită mi-a fost viaţa; dar naș începe-o iar.
- Pare că-s obosită puţin, atit, aş vrea să dorm.
Numai la orîsta ta, Anie, poți plînge cum se cade.

XXV.
Și aici că-i mort

Willy, frumosul, floarea mea;

Dar ce să-l plâng: e dus doar pentr'un ceas de vreme;
E dus pentru o clipă, dintr'o odaie 'n alta,
Și eu vin, dragă 'ndată. Să pling, — de ce să pling?
XĂVII.
Şi-a scris nevasta

lui: wa fost cu cap femeia.

Dă-mi ochelarii, Ană: ce bine-i că mai
Mai ai o grijă, numai cînd voiu pleca

văd!
de-aici.

Dar stăi acum cu mine: că doar n'o să stai mull.

-
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ÎNCEPUTUL
DA <VITBAZUL GBRAINT, UN
CAVALER DIN CURTEA LUl ARTHUR»

Un

prinţ tributar din Devon,

unul

Din ordinul cel mare al Mesei cei Rotunde,

Luase pe Enid, singurul copil al lui Yniol,
Si o iubia precum iubia lumina lumii.
Dar,

cum

lumina

lumii se schimbă

după

cum

E răsărit, apus de soare sau e noaple
Cu lună şi tremurătoare stele — aşa voiă
Geraint ca frumuseţea Enidei să se schimbe

In catifele, 'n purpuri, juvaiere,
“Și ea, doar ca să placă vederilor lui,

Celui ce-a fost aflat-o 'ntăiu şi-a fost iubit-o cînd

Ă

i

-

a a nara

Era'n nenorocire, i se 'nfăţişa
Tot îniro strălucire nouă, şi Regina,
Avînd

recunoştinţă

pentru

serviciul lui,

Tinea la ea şi cu chiar mîna

ei cea albă,

O'mbrăca, o 'mpodobia ca pe o prea-frumoasă,
Îndată după dinsa 'n toată Curtea cu adevărat,
S?n schimb iubia Regina pe Enida,
Ca una ce. era întâia între femei în lume:
Și el cînd le vedea aşa de strîns unite,
Se bucura de-a lor iubire bună, Geraini.

„A

>

ÎNCEPUTUL LA „VITEAZUL GERAINT"

Dar cînd se ridică un svon despre aceia
Că Lancelot îi este drag pe-ascuns Reginei,
De şi nu se aflase dovadă, nici pornise

În zgomot de furtună suflarea tare-a lumii,
“Totuşi

Geraint

crezu,

şi-l prinse-atunci

o groază

Ca nu cumva şi dulcea lui soție
Prin marea ei iubire pentru Guinevera,

Să sufere-ori să fi suferit vre-o pată.
„Deci el se duse-atunci la Rege
>
Și, supt cuvînt că ţara lui se află
Chiar în hotar cu o pustie aspră,
În care stau baroni bandiți, răi cavaleri

Ucigători şi toţi cei ce au fost fugit
De a Dreptăţii mîni, şi 'mpovăraţi de lege,
Deci, până ce Măria Sa va socoti
Să curețe neghina din tot Regatul său,
Cerea să i se ierte a se'ntoarce-acasă,
Să-şi apere moşia. Și regele atunci
Stătu de se gîndi o clipă, dar, la urmă,

Se învoi. Şi prințul şi Enid se porniră,
Avînd alaiu cinzeci de cavaleri, spre ţermul
Severnului şi-apoi trecură spre moşie:
„Si-aici, gîndind că, dacă a mai trăit vre-odată,
Femeie cu credință bărbatului, i-a lui,

O'ncunjura cu multă şi dulce îngrijire,
I se'nchina şi nu voiă s'o părăsească
|
De loc, uitind astfel de vorba dată Regelui,
Uitind de vînăioare şi de şoimi,
Uitînd de încercarea prin

arme,

de întreceri,

Uitindu-şi şi de slavă şi de-al lui nume

chiar,

Uitînd de grija toat a cîrmuiii.
Și ei îi era silă de-aceste uitări toate,
ȘSincetul pe încetul cînd se'ntilniau în cale,
Doi

oameni

squ

mai

mulţi dintr înşii laolaltă,

Rideau în multe feluri de slăbiciunea lui
Parcă

şi-ar fi pierdut cu

totul bărbăţia

N. VOROA
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Și 'n srija de nevastă sar fi topit întreg.
Șin ochii tuturora dînsă vedea aceasta,
Și chiar acelea

|

care

a

Pa

Şi zi de zi gîndia

ea

îi pieptănau

cosița,

Crezînd că-i place vorbă de dragostea-i nebună,
Îi tot spuneau de-acestea şi-o întristau mai mult.
să-i spuie

lui Geraint,

Dar nu putea de marea ei gingaşă sfială :

Pe cînd, văzînd-o astfel tot tristă, el credea
Că 'n adevăr atinsă-i de răutatea lumii.

CINCI MAIU

ALEXANDRU

CINCI

MANZONI

MANU

(Lui Napoleon

“E mort; şi, precum,

[1821]
mort)

nemișcat

După clipeala din urmă
Stătu trupu-amorţit
Gol de-atita suflare,
Astfel, lovit, spăimîntat
Pămîntul,

la ştire, azi stă

Mut, cugetind la sfîrşitul
Omului celui fatal,
Şi nu ştie cînd o asemeni

Urmă de pas omenesc
Pulbere-i plină de sînge
S'o calce, din. nou va veni.

Cînd strălucia sus de pe tron
Geniu-mi, văzîndu-l, tăcu,
Cînd, în schimbări ripezite,
Căzu, se 'nnălță şi zăcu,

La sunetul multelor glasuri
Geniu-mi nu se uni;

(4821).
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Curat de servile cîntări

Și de fricoase insulte,
Astăzi mişcat se ridică

Raza măreaţă cînd piere,
Și urnei de mort îi dedică

“ Un cîntec ce poate-a trăi.

Pin Alpi până la Piramide,
“Din Rin pănă la Mansanares
Trăsnelul lui nesmintit
Venia după zgomot de tunet:
Izbi fălgerînd între mări,
Din Scilla şi până la Don.

Urmaşii chemaţi sînt a spune
De-a fost glorie bună, ci noi

Plecăm fruntea noastră Celiia
Din cer ce-a voit ca în el

Din sufletul său creator
O urmă mai largă să 'mplinte.

Grăbita şi furtunoasa
Beţie

a planului mare,

Chinul acelui ce-ascultă
Cînd gîndul lui zboară spre tron,
Și-l prinde şi-l ține, — răsplată
Ce numai nebuni ar visa:

Tot încercă : apoi gloria
Mai mare după primejdii

CINCI MAIU Î1821

Și fuga şi biruința,
Palatul şi tristul surgun,
Și îndoita cădere
Și îndoite cununi.

El-sa numit: două veacuri,
În lupta cu sine 'ncleştate,
_Supuse spre el s'au întors,
Într însul văzîndu-şi judeţul:

Și el le opri şi 'ntre ele
Ca domn judecății, stătu.

Și dispăru: în odihnă
Zilele iute-şi sfirşi,
Ţintă de ciudă imensă
Și de părere de râu,
Și pentru ură nestînsă

Și pentru trainici iubiri.

Cum peste-un cap de 'nnecat
Unda aleargă şi-apasă
Unda spre care privia
Sărmanul de sus căutînd
Țermuri pierdute,

'n zădar,

Astfel veni peste dinsul
Nâmolul uriaş de-amintiri.
Vai, ce adese-a cercat

Faptele lui să le 'nsemne,
Și peste pagine veşnici
Mina-i greoaie căzu.

|
A
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* Vai ce ades'

la tăcuta

Cădere a zilei pierdute
Plecîndu-şi privirea de fulger,
Și braţele-i încrucişînd,
Stătu, şi din zile trecute
Val de-amintiri îl lovi,

To

Și cugetâ la uşoare
Tabere, ziduri sfărmate;

e

Strălucitoare asalturi,
Valuri de cai în avint,

4

o

Aspre porunci date 'n lupte
Și ascultări negreşite.

Poate că 'n astfel de chinuri
Sufletul lui a căzut,
Și-a desperat, dar, de sus,

Mind puternică vine
Și în văzduhuri mai bune

- Mila din cer îl mută.

Îl îndreptă spre 'njlorite
Ale

sperânţei

cărări,

Către cîmpii fără moarte,
Cu răsplătiri negrăite,
Unde-i tăcere, 'ntunerec
Gloria care-a trecut.

_Sfintă Credinţă, ce eşti
Cu-atitea triumfuri deprinsă,

CINCI Manu (zii

510

Scrie şi-acesta; fii. mîndră :
Căci o mai mare 'nnălțime

La umilința Golgotei
În veci nu sa

mai închinat.

Spre obositele oase
Vorba de râu nu zvili:
Domnul ce 'nnalță şi frînge,
Ce bate şi dă miîngiieri,

Pe perina lui cea stinghere
Stătut-a alături de mort.
.
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„GIUSEPPE

GIUSTI

Minţii întunecate
De îndoieli, durere
Ajută-i, Doamne Sfinte,

Cu rasele Credinţii...
- Zu sarcina ridică-i,
Ce o aruncă m jernă:
Suspin şi plîng spre tine
Și ție 'ntreg mă las.

Ştii că viața mea
Se pierde pe încetul
Cum piere ceara 'n Joc,

“ Cum piere-omătu 'n soare.! :
Şi sufletului care
Spre brafele-ți rîuneşte

" Îi rupe, Doamne, laţul

Pee

TD

IP

Ce-l mai

opreşte 'n zbor. ..»

N
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TREI ZECI ŞI CINCI DE ANI

GIUSEPPE GIUSTI

TREIZECI

ŞI CINCI DE

ANI

7

ă
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Grossi, am treizeci şi cinci de ani şi mi-a ieșit
Din minte-dcuma orice ghiduşie;
Şi, de-a rămas grăunț de nebunie,

=

Cu părul alb ce 'ncep să am, se îmblinzește.
Începe Beniru

mine o vriîstă liniștită :

E prosă n ea, şi este “n ea și poesie;
„Un timp de studiu și de cinste 'n veselie,
De traiu, parte în lume, şi parte singuratec,
Apoi, mergînd cu anii, ce trec, tot mai în os,
Pe cînd în juru-mi sună a bîlciului mișcare,
Dite-a venit şi moartea, şi agomotu-l sfîrşim.
Și bine-i pentru

Fuiu

mine

dacă

vrednic să se-arunce

în viafa

asupra

'ntreagă

mea

o piatră

Purtînd scris : „Wiciodată el steagul ma schimbat“.
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ELISAVETA

BARRETT

BROWNING
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Brazda

VIBȚII OMENEŞTI

lucrăm şi griul strîngern,

Casă clădim să stăm în ea;
Și-apoi, din cînd în cînd, de-odată
Privim

spre

marea,

larga

tollă.

Să ştim de ce am fost născuți...
Oare 'n serios sau poate 'n glumă?
IL.

l

" Simţiri se strîng negre şi dese
Peste un suflet năbuşit;
Dar noi gicim şi mai departe;
Lucruri divine, şi rîvnim,
Ne străduim ca orbi spre finfa
Pe care-o credem, n'o vedem.

UI,
" Vibrăm
Cu care
În jurul
Pe cînd
Și voia

de cazna şi de truda
s'a încolăcif
Domnului, Vecia!
|
ea crește spre picioru-l,
ei desfășurală

___O "'ntinde diînsa peste lumi.

-
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IV.
Şi în tumultul și abusul,
De fapte, palimi pe pămint
Parc'auzim, dulce, departe
Cum se ciocnesc stele de-argint —

Sărutul Păcii şi Dreptății
Prin toate cele ce-s credte.

V.
Căci Domnul fine taine sfinte
În lumi ce 'nirec visul uman.
Noi ascultăm, în tact încet,

Aripi ce se desfac şi cad,
Pe cînd supt ochi-l ele irec

Ca lebedele peste ape.
X

.

VL

Sint oare-absiracţii după forme

Din frumuseja-]? Emanafii
Din gloria Lui cea perfectă?
Sint prevederi de ce-o să fie?
„Ori ce pot [i 'n senin şi "n vifor,
Acolo peste pace, palimi?

VII.
Nume nu au! Trecind asifel,
Ne-aling cu-o grafie subtilă.
“ Le întrebăm: «ce sint?» și tac;

Nu le vedem cînd merg şi vin;
Și ne ating dulce, încel,
Ca neaua peste-o fafă oarbă,

VIII,
Dar,

alingînd,

ele înnalță

Gindirea noasiră către Cer,
Și bucuria şi năcazul

VIEŢII

ea

=
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Primesc un rosi dumnezeiesc;
“ Iubirea noaslră, muritoarea, —
Lumina asta nu-i a ei!

”

IX.

Şi une ori ne 'nfiorăm
De-a fi lingă asifel de taine
Ne siringem, spre-a ne apăra,
În obiceiu mindru, 'n măsură,
Ca îngerii ce se ascund
În ăripi, să nu-i vadă Domnul.

XI.
Şi alte ori, prin greaua viafă,
Le tot dorim. Nerăbdători,

Întindem mînile, cercînd
A le atinge 'n agonie,
Și mai mărim prin asia rana,
Cea largă, ca să înlre moartea.
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E noaple: şi mânăstirea
„ Celui de-al doilea Filip,

Clădită pentru uimire
Şi a puterii sale dovadă,
Zace cuprinsă în faină Și “n întunerec pierdută.
Ca rămăşifă din urmă
A marii puteri decăzute,
Se pare că stă uriaşa
Ruină la poale de munte.

Zar vintul din Guadarrama
Iese din negrele-i tainiţi
Şi, zbuciumindu-se 'n ziduri,
Se mişcă furios şi vuieşte.
Fugara flacără roșie
DDespică tăria cea sumbră,
Și sună ca tinguire
Chemiînd credincioşii la rugă
Clopotu *'n vechiul lăcaş.

POMENIRE
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Biserica îristă şi neagră
În pace deplin” odihneşte,
Aşa de-amorjilă şi mută
De pare o groapă pustie.
O candelă, prinsă, irimete
Lumina ei slabă departe:
La raza ei tremurindă
Se pleacă şi fug şi se 'nnalfă
Fantasmele care 'nspăimiîntă
Pe tineri ca şi pe bălrini,

De-odată, distinct, răspicat,
Din groapa regală răsare
Lin zgomot ciudat, care umple
De şi slab, cuprinsul cel mort.
Şi Cesarul Carol, zis Quintul,
Cu mînă puternică, sigur,
Sicriul puţin. şi-l ridică,
Și 'n schimă grozavă arată

Figura lui roasă, uscată,
Prin spațiul acuma

deschis.

Loveşie fruntea lui goală “
C'un îndărătnic aviînt,
Precum cei ce sare din vis
Nu ştie ce este pe lume.
Priveşte cu ochii lui stînşi, +
La locul acela pustiu,
Înnalță capacul de piatră
Şi, păâtimaş, hotărit,
Saltă din groapă 'nvălit

În giulgiul cel rupt de vechime.

VEŞNICA POMENIRE
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<Săriți>-—striga în sunet de luptă,
Cu glasul acei sfăpiînit
Pe care păminlu "ngrozit

Lin secol 'ntreg îl ştii.

«Voi lespedea voasir'o zvirliji,
Mlădiţe din trunchiu imperial,
Baroni ce hrănitu-ni-afi faima,
Bătrîne şi splendide glorii, —
Din -urnele voastre săriți,
Săriţi, Împăratul vă chiamă.»

Răspund la această chemare:
Lin vuiet confus şi adînc
Pare că vine din fundul
Acelor marmure tari.
Se 'nnalfă un fum necurat
Din gropile-acuma deschise:
Siraua regilor morţi

Îndată începe să iasă,
Şi bdgă

de samă

ce jale,

Ce 'nspăimîntate mişcări
Au cei ce, purfind pe-a lor frunfe

Cununa de rege-au scăzul-o.

- Grav şi solemn, măsurat,
Se'nnalță al doilea Filip

În lupta-i cu lumea întreagă
Învins, dară nu -potolit.
Alături de dinsul stă fiul,
Şin urma aceslui cucernic
Acel ce, bătut şi-umilit,
Văzu fărîmîndu-se fara

N. IORGA
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Ca muntele

'nnalt de granil

Ce-l zguduie tare culremur.
Şi-acuma monarhul plăpind
Ca neagră şi rea pomenire,

În zilele cui a perit,
Ca neaua la soare, mărirea,
Zdrobit de blestemul cel vechiu,
Şi-acum se culremurăn trupu-i,
Şi vai ce grozav' armonie
Ce lanț de unire ascuns
Se vede 'nire bietul nebun
Și fara-i căzulă 'n peire.

Pa

i
|

Cu'ngrozitoare uimire
Şi'ntrun alaiu fără glas
'Vin toţi acei ce-au murit,
Vin răsărind din morminte :
Supt împăcate cenuşi
BDoarine aviîntul de viafă,
Și se adună 'n!ristafi —
Vechile moaşte 'mpietrite,
Fefele fără de ochi,
Vechile fifve golite.
Şin

urma

Răspund

Măriilor Lor

la chemarea

de taină,

Parc'ar 'răspunde în clipa
Judeţului veşnic din cer,
Răspund și sosesc cite doi,

Prin negre cămări şi sălife
Domni

mari şi principi vestiți,

Prelaţi şi călugări, războinici,
Miniştri iubiți, consilieri,
Și membri ai Sfint Inchisiţii,
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Te miri cum se'nlinde în noapte;
Cu razna ei palidă slabă,
Lumina de fosfor ce iese
Din osul cel pulred de om!
“Ce duh n'ar fi prins de'ngrozire
De-o mie de spaime în taină,

Văzînd cum ciolanele goale
Naintea lui Cesar ce-i vede,
:
Se duc prin adincul de moarte,

Se duc tulburafi şi tăcui.

O cite puteri prea-înnalte,
O cite măriri ce-au irecul,
Și cife nenvinse armure,
Și cîle voinți neînfrînte
Arată'n pustiul acel
Uşoarele lor rămășițe?
Și cite sint lilvele mîndre
Ce-au fost locuinfă de genii
Și-acuma cuprind în adîncuri

Guzganii ce-și caulă prăzi?
ş

Din bolnija tristă în care
Ei stau grămădiţi la olaltă,
Se duce spre Vocul de rugă

Întregul alaiu de morminl,
Se duce.cu sunet încet
Și regele drumu-i arală,
Și, cînd au ajuns în sfîrşit,
E plină biserica naltă,

De-un fel potolit de lumină
Ce nici rupe noaptea, nici arde.

4
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Privind spre mărirea regală,
Întocmai ca'n veacuri trecute,
Îşi caută regii și dornnii,
Şi preoţi sălașul în strane,
Apoi,

îniro

turmă

sonoră,

Prin spațiul înireg se înlind,
Făcind slujba lor strălucirii
De. care isloria spune,
Acea adunare de morți
Glorioşi desgropa[i de'mpăratul.

La semn

dat de Carol el însuși

Se duce să ciînte'n organe
Un vechiu și nesigur schelet,
Cu miîna-i osoasă și seacă
Loveşie în clape uitate
Şi musica sare în valuri
|.
În valuri imense, — sublimă.
„Și pare că'n Jiece notă
Se roagă, și plinge, şi geme.

Lnind la acordul cel sfint
Săârmanele glasuri, cad morțin genunchi

Și, stind aplecafi spre altare,
Înnalță un cîntec spre Domnul de sus.
Adincă 'nirupare-a căinții,
,
Răsunel venit din mormint,
Sennalfă şi creşte, se'nlinde,
Șin creşterea-i iule se pare
Că sună sălbafecul vuiei,
De lumi ce se sfarmăn ruini:

„Am fost noi ca valuri de rîu
Puternic,

înlins peste

maluri,

ze
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Acuma izvoru-i secaf,
Acuma şi albia-i goală,
lar, Doamne, puterile noastre
Se sfîng, se alină și mor
Veşnica-ni pomenire!

„Și cadă blestem peste-acea
A finerii vremi născocire,
Ce viață dădu cugetării
Și-aripi de lumină ideii,

Cuvîntui cel viu mişcăn unde
Și razele lui ne rănesc.
Veşnica-ni pomenire!

„Blestem peste firul de-aramă
Ce leagă noroade'nire ele,
Şi cată, socoate, proclamă
Bătăile inimii lumii,
Acuma'n adinca tăcere
Nu poale muri nedreptatea.
Veşnica-ni pomenire!

„Acum nu trăieşte o fară
De-o parte, cu porfile'nchise;
Cu lanțuri de fier se uneşte
Întreaga mulțime umană,
" Acum libertatea învinge;
Veşnica-ni pomenire!

„Acum biciu de fier se abate
Lovind cun avîni nenfrînat
Pe umerii celor puternici,

În purpură ca şi în rasă.

N. IORGA
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Acum nu-i nimic să oprească
Lovirea ce cade pe noi,
Veşnica-ni pomenire!

„Dar vai? în miîndria-i nebună

S'aviîntă spre ceruri în sus
Și mîna sa pune pe ele
Un spirit se chiamă la luptă.
Și gura lui spune cuvinte
Ce'nlătură pacea bătrină.
Veşnica-ni pomenire!

FII

i

„Nu în Jurluna duşmană
Și nu în adinc fără fund,

|

Ci 'n sine cuprinde-omenirea. .
Un fulger ce-o va pedepsi.
„Fără de milă şi trudă
Azi ne

omoară,

Veşnica

dar moare:

ei pomenire!

„O riu ce ai apele multe
Şi-alergi furios peste maluri,
Vezi rîul ce-avurăm, secă
Şi albia lui vezi-o goală! Nu fie la voi mai puternic

Cel rău, nici nedreptul mai mare.
Veşnica-ni

pomenire!

De-odală, c'un sunet adinc,
Plesneşte ceva în organe,
Lumina slăbeşie, şi tace
Muljimea pierdută *n dureri.

Și, cînd a făcut orice sunet

-
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Al cîntului grav şi solernn,
Ajunge la culme 'ngrozirea
Acelor cadavre lăcuie,
Şi cad din orbitele goale,

" Cad lacrime reci din bielşug.
Cu

cit se slăbeşte lumina

Cea lainică, piere încet
Și murmurul,
În noapte

și se fopește

iar cadrul

întreg.

Cu zorile care-au sosit
Dispare în abur alaiul,
Şi, cînd se

arată lumina

Cea albă, nesigură încă,
Departeîn şuier aleargă
Moderna trăsură de fier.

!
m
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Pare

VINCENZO

E
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LUDA
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Zoîrli prejul infam şi, desperat,
Se duse spre copacul morfii vînzătorul.
Îşi strînse lafu “n git. Şi atirnat
De sus din crengi stătu cutezătorul.

-

Şi horcâia *'n strînsoare 'nnăbuşită

=

Suflarea *'n sunet furios şi jalnic,
Și blestema pe Domnul şi ispita
Ce trimetea în lad vinat aşa de falnic.

—

C'un urlet îi ieşi din git sufletul rău.
Atunci Drepiatea-l apucâ şi, sus, pe munte,
În sîngele cel sfînt muind degetul său,

i scrise-acelui ticălos cu slovă roşă

Zvirlindu-l inînioasă în infernalul hău,
Osinda nesfirşirii lacrimilor crunte.

*n frunte,

.

Mer

e
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IL.
Căzu de-a dreptu 'n rîu-afurisit,
Și se făcu

atunci

culremur

şi lung

vaier:

Se clălina muntele 'ntreg, şi se mişca în aier
Hoitul cel spînzural de:sus şi “nvinefit.
.
lar îngerii, trecînd în preajma serii,
Cu zborul lor tăcut şi 'ncet pe-aproape
De el, fură cuprinși de spaima vederii
Și-şi puseră aripa lor peste pleoape.

.

Și draci, venind la locul de pierzare,
Luară *n cîrcă resturile sale,
Făcînd sicriu din spala lor cea arzătoare.
Aşa, urlînd şi scheunînd pe cale,
S'au dus spre Slix, şi umbrei călătoare
Îi azvirliră trupul, întra morții vale.

-

Si
Atunci, luîndu-şi iară umbra pustiită
Intregul înveliș de carne şi de oase,

“ Osînda de pe fruntea-i îhnegrită
leşi în dungi de sînge luminoase.
Văzînd-o, fu cuprinsă de-un zbucium nes/îrşit
Muljimea rătăcită: ci unii s 'adunară
În dosul bălăriei hrănite de Cocit
Și alții fug în Jundul de mlaștină murdară,

Iar el, plin de ruşine, de fapta ce-a făcut,
Fugia, fugia întruna, cu fălcile *ncleştate,
Şi unghia pe frunte rupea ce-a fost văzul.

-
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- Dar slovele aluncea păreau
Căci

Domnul

însemnase

387

mai apăsate.

să [ie cunoscut,

Şi ce e scris de diînsul, de nimeni nu se scoale.

IV.
lin zgomot s'auzi atunci din înnălțime,
Și Iadul tot zvoni de-un glas adînc, sfărmat:
“Era Isus, de oaste 'ncunjurat,
Venia să piardă 'ntreagă a Iadului mulţime.

Sinistrul păcălos în acel loc
ÎL întilni, “1 privi făr să se miște,
Şi plinse-apoi, din ochi plini de răstrişte,
Adinci. Plingea eu lacrime de foc.
1

" Atunce fulgerâ pe îrupul dureros
Lumina cea elernă, şi 'n flacăra cumplită
Peri în negre valuri sărmanul ficălos.

Şi

'n fum,

îşi puse spada

de sînge înroşită

Dreptatea cea eternă, iar Domnul cel milos
|

”

Intoarse faţa 'n lături din' calea-i neoprită.

-
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În zori, şi 'n ziuă şi 'n amurg,

Cîntaiu spre tine, Prea-Curată,

În bine, 'n rău, în chin şi n pace,
Tu fii cu mine,

Maică

Sfintă !

Cind pelreceam bunele ceasuri
Şi nici-un nor nu se vedea,
De frică să nu mă afund,
M'ai dus spre line, spre-ale fale.
Acum cind soaria 'nviforală
Mi-a prins trecut şi zi de aslăzi,

Tu lasă ca în viilor
Să străluceasc'a ta nădejde!

TR
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TARA VISULUI

Pe-un drum obscur și singuratec,
Pe care trec doar îngeri răi,
Și unde Idolul zis Noapte
Pe negru tron stă așezat,
Aflaiu aceste feri acum,
Venind din Thule 'ntunecata, —

Din clima aspră cruntă care stă sus.
Peste spațiu, peste timp.
II,

Vâi fără fund, rîu fără mal,
Prăpăstii, peşteri, codri vechi,
Cu forme care se ascund

De orice ochi în neguri dese;
Și munți cari răsar din fund
De mări ce nu mai ştiu de maluri, .
Și mări ce sală necurmat
2%,

În sus spre bolți înflăcărate,
“Și lacuri ce se 'ntind uriaș

Cu ape singure şi moarte,
-

Cu ape line şi 'ngheţate
Ca și zăpada crinilor.
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VISULUI

Lîngă lacurile 'ntinse
Cu ape singure şi moarte,
Cu ape triste și 'nghețate
Ca și zăpada crinilor,

Și lîngă munți, în preajma apei
Ce sună 'ncet, ce veşnic sună,

Și lîngă ierburi sure *n mlăştini
Unde stau broaște şi şopîrle
Și alte vietăți de apă,

În orice loc cu duhuri rele,
In orice loc cuprins de jale,

_Drumețul vede înnainte
În giulgiu icoane din Trecut,
Forme 'n sicriu ce trec şi pling
In preajma călătorului,
În mantii albe morți prieteni,
Merg în dureri prin groăpă *'n cer.

.

d

IV.
Pentru o inimă

*n dureri

E țara buna Mingiierii,

|

Pentru un suflet adumbrit

_
|

Acestă, da, acesta-ie Raiul, Dar un drumef care-o străbate,
Nu poate, nu; so vadă 'ntreagă ;

Căci tainele ei nu-s vădite
Pentrun ochiu slab de om din lume;
"Așa vrea Craiul care-opreşte
Pleoapa

lui să se ridice,

„Și astfel sufletul ce frece

O vede doar prin sticle negre.
Di

|

-

“Pe-un

drum

obscar

și singuratec,

Pe' care trec doar îngeri răi Și unde Idolul zis Noapte
Pe negru

tron

Eu mam

întors doar de curind

stă așezat,

De-aici, din Thuie *ntunecată.
>

E
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“Prieteni cari cetiți bine

În cartea lumii și găsiți
O frumuseță şi-armonie

Ce nu-s pentru nepregătiți,
Voi cari vănrudiți în suflet
Cu cîntăreful care 'n flori
De rind, în frunze, 'n piatra goală
Găsi îndemn atitea ori, —
Ce bucuros

noi ascultăm,

Săfui de zgomotu "'nvrăjbirii,
Cum cîntu-i curge ca izvorul
Pornit

din bucuria firii!
=

Pe muşchiu de piatră viorica
Și clopofei

de la pirău

Ori flori sădite dentimplare
Se veșnicesc prin cîntul tău.

+4
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Un răsărit pe lacu *n unde
Apus de foc în fundul zării
„Le tălmăceşti de "nviorează

Munții şi cîmpii cugetării.
Arta clădește pe nisip,
Sfearpă-i pasiunea şi mîndria-i,.
Dar ce e sfînt prin Dumnezeu
E veșnic ca Împărăția-i.

.

=
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CAMBBELL

CAMPBELL
i

Noi pieptu-l desfacem în luptă glorioasă
“Şi 'n ceruri se ştie ce gînduri avem:
Să ? nvingem în fapta mai scumpă ca viața
Ori jos în ruine cu ea, să murim.
BI

]

Haideţi, oamerți liberi, să dăm jurămint

Că nu ni vom pierde iubitul pămint.

În inima noăstră e vatra cea sfintă, —
- „O, fie în paza de sus fara mea!

.

De-ar trece străinul pe fărna străbună,
Cei vechi din mormînt ar ieşi mînioși.
Haideţi, oameni liberi, să dăm jurământ

Că nu ni vom pierde iubitul pămint.

În casa mea dulce tălharul să şadă,
Să strice tot rostulşi farmecul ei,
Să-mi smulgă iubita mea el, veneticul...
La arme, tovarăși, la arme!
Flaideți, oameni liberi, să dăm jurămînt

Că nu ni vom pierde iubitul pămint.

_
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Să fim noi la dinsul robifi? Niciodată,

Mai bine supt spadă să dăm capul său,
Să-l facem să simtă prin moarte câința
Și sîngele-i fie la ceruri prinos.
Haideţi, oameni liberi, să dăm. jurămînt

Că nu ni vom pierde iubitul pămînt!
*

LA LUPTA DE LA HAȘTING$
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" GAMPBELL

LA LUPTA DE LA HASTINGS
Dia

În adînc albastru de sară,
În

așteptarea scînfeierilor

de sfele,

Pănă nu plecase ciocirlii De sus, nici sta soarele să cadă,

—

Mam suit pe. "'nnălțimea
Unde stătea tabăra Normanzilor odată,
Arcaşi, călăreți la olaită
Și steagul
cu steaua cea în aur cusută.

Lîngă Ciceritor era
Cu harpa *n mîni un lăutar de pe acele vremi,

În cortul larg,
Şi

el cînta în strune faima

lui Roland.

Și, cum e încă locul întărit,
|
Vedenia veni şi-mi încălzi închipuirea, Şi frimbița o auziamn
-

Pornind la luptă domnii de demult.

-

Pe fiece brazdă. de loc

Stăteau-'cei ce luară moșia englesă,
Făcînd fara

mindră

Prin sîngele nobil din vinele lor.
Cind raza de-apus
Vârsă strălucire pe coif şi pe scuturi,
Priviau

un regat,

,

Și-a doua zi chiar, regatu-i al lor,

398
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POETUL ŞI CÎNTURILE SALE

LONGEELLOW

POETUL. ŞI CÎNTURILE SALE
Cum pasări vin în primăvară

Cum pînze albe de corăbii

De nici nu le mai ştii de unde;

Se 'nnalță pe-ale apei maluri ;

Cum din abisul ce-o ascunde
Se 'nnalță în amurgire steaua;

Cum vine spuma *'n virf de valuri
Și-un zimbet lunecăpe buze:

Cum sus din nori se lasă ploaia Ast-fel Poetului cîntarea
Și din pămînt izvorul sare ;

Cum

un şoptit ori o strigare

Neprevestit tăcerea sfarmă ;

Etern

.

întreagă

o să-i vie

Din tainica împărăție

A marii lumi necunoscute.

Cum vine strugurul pe viță;
Alei şi nu al lui e cîntul.
Cum roade colo 'n ramuri vin; Ori-ce mîndrie a lui nă e:
Cum bate vintul peste pin
(Și nici mărirea ce se sue
Și peste mare

cade valul;

Și nici al numelui răsunet:

Un glas îl urmăreşte ziua
Și noaptea vine iar să-i spue,
El trebue să se supue
Cînd îngerul îi zice : Scrie!
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RUGĂCIUNE

În valul care spre noi creşte
Tu, ce în mîna

Ta ne ţii,

-

Stăpîne pe Împărăţii,

a

De tot păcatul ne fereşte.

Păzește-ne de tot ce strică,
Să fim curaţi cei ce-am greșit,

Statornici pănă în sfîrșit
Acei ce ne-am

|

_

ă:

d

|

Jar, pentru

i

ce-a fost altă dată,

Weispășite nu lăsa

Cele ce-a strîns în sama sa
Tyecuta

0

clătit de frică,

vreme

blăstămată ;

Ci să răsarăn fundul sării
Un stol de aprige certări,
Căci din o mie de iertări

Se face ceasul răzbunării.

|

-
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SĂMÂNĂTORII

z

SĂMĂNĂTORII

Eram odată doi sămănălori
Porniţi cînd sună glas de ciocîrlie
Și ceru-abia de zori se luminează.

Și-am așteptat cu grijă veşnic trează
Ca vremea calda verilor să vie
Cu zeii ei cei drept răsplătitori.

Acum putem privi încrezători
„Ce-a dat a vieții rodnică moșie:
_ De ce dar inima în piepl ni Se 'ntrislează5 1917.
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DOR
Cum.nu

știe acela ce cartea şi-a deschis

Ce luptă și ce trudă, ce voie şi ce vis

f

În pagina sfirşită odală s'a închis,

Cum nu ştie copilul crescut acum deplin
Cu cîtă îngrijire, cu cît amar și chin
Ai priveghiat asupra

nevoilor ce vin,

Așa și tu odată nici nai să poți să ştii,-

În clipa cînd de soartă îţi va fi dat să vii,
Cît am

.

1917.

dorit de tine în noptile pustii.
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ULTIM CÎNTEC

ULTIM

CÎNTEC.

Aș ored să Scriu un vers de să nu-l poți uita,
Să fie lîngă tine în toată viata ta,
Să plingă cînd durerea cuvinte no găsi,
Să sfeie cu: credință cînd toți te-or părăsi.

Aș vrea să scriu un cîntec de să nu-l poți uita,
Un cîntec ca acela ce nu s'ar mai cîuta ;.
Să fie bucurie în el şi plîns nebun,

Să fie tot cen mine a Josi curat şi bun.
-

Cind n'oiu fi lingă tine, să-ți spuie la urechi
Ce n'am putut a-ţi spune în zilele mai vechi,
Să fie cum eu singur să fiu nam. priceput,
Să spuie tot ce glasu-mi o viafă a tăcut.

Și-aş vrea — o mîngtiere mai bună nu-mi dori! —
Ca 'n ceasul cînd și fie [i-o fi scris a muri
Și inima din tine se va opri în piept,

Cu cîntecu-mi pe buze să pleci unde te-aștept.
1917.
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Jucau odală vasele de soare
În părul tău, și-acum întreg e nins
De vremea ce-am stătut-o împreună.
ij

Din lunga vreme vea şi vreme bună
Asupra noastră bruma sa întins,
Pierind atitea-aboruri călătoare.

Ci, iată, din iubirea ce nu moare
Cu flacăra ce.odată s'a aprins
RăSar

e

1917.

cununi

de-argint

nemuritoare.
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FERICIRI

FERICIRI

E fericit cel ce iubește
Și fericit, cutea să spun,

. Pe lingă cel ce stăpîneşte, —
ș

Și

mai ales —

Dar

omul cel bun.

însulit şi înmiit

Mai fericit ca ei îmi pare
Cel ce, trăind ca orișicare,

N'a vrut să fie fericit!
"4918. |

i

“
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ÎN NOI, UN

ZEU!

————
N

Făcuți

din lui şi din HOroiu,

“Tiriţi de lanțul suferinţii,
Meniţi odată nefiinţii,3
Un

Prin

Dumneaeu purtăm

el rîonim

către

în noi.

sublim,

Și raza lui spre culmi ne duce:

Cu carnea noastră stă pe cruce,
Și se înnalță cînd murim!

Ş

1918.

2
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> „STĂI DREPT

_STĂI DREPT!

Cînd inima

se: rupe

'n piept

La cei ce-atîrnă de noroc,
Tu, făra te clinti din loc,
Stăi drept!

De-auzi Ispita: „Te aştept“,
Și-așternen cale-ți bogății,

|

În sărăcia-ți să te ţii:
Stăi drepl!

Între nebuni fii înțelept
Și-asupră-ți orice-ar fi venit,
La rostul tău încremenil,
Stăi drep!

1918.
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FORME NOUĂ
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Voiji prefacerea în formă,
Și la atita gîndul vi.i.

Daţi ciudățenia informă
Fără

de gîndurile

ii.

Și, dacă poale să vă pară
Că. înnoind aţi isbutit,

Cătarăţi noul în afară
„ Fiindcă 'ununtru

ba lipsil.

NU MINȚI

NU MINŢI

"O nu minţi: De ce cuvîntul: ba,
Cînd poți tu lucrul însuşi a-l schimba?
"De ce să vrei crezare falșă a se da,

Cînd poti să smulgi victoriosul da?
O, nu minti! Căci toate s'or afla,
Cînd vîntul deasa ceaţă va sufla,
În ceasuri oricît de tîrsii.

Și-atunci cu cine-o să rămii,

Cînd tu, ce

mai mințit aşa,

„Nu poți nici ție a te 'nfățişa?

!

Oricît ce e mai sfint ai nesfințit,
Din ferna-i adevărul s'a 'nchega,

Și-un glas grozav în tine za siriga:
Tu te-ai minții!
„4921.
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GRÎU

PIERDUT

A sămănat pe lanuri grîu curat Isus
Și-o parte răsări, iar alla fu pierdută,
Căci pasărea pribeagă, neștiută,
Mincă din roada care s'a depus.

Și, cînd a fost apoi la seceriș,

Apostolii văzînd numai 0 parte
De strîns, vorbiră ca din carte:
„Cu sămănatul, Doamne, te greşiș'.

Ai răspîndit atita grîu curat,
Și l-au mâncat netrebnice jivine.“
Jar Domnul, cu privirile senine:

„Doar şi de dînsele mam

A

îndurat“.
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VEACURI PIERDUŢE

Y

VEACURI PIERDUTE

|

O veacuri lungi care păreți pierdute,
" Căci nimeni n'a 'nsemnat al vostru mers
Şi n'a cîntat isprava

voastră

'n vers,

Nici nu spun pietrele în linii mute,

"- Voi n'aţi murit.

O nu! trăiţi în noi

De cite ori peste ipocrisii

ai

Cuvîntul inspiratei poesii

Simte. fiorul vechilor eroi.
Sînteţi în noi hotăritori stăpîni,
.
Peste simţirea noastră cea dulceagă,
De cite ori în suflet ni 'se 'ncheagă
Credinţa voastră, durilor păgini.

y

Ni înviaţi în creier şi în sînge ..

Oricînd pentru un adevăr vorbim
Si-oricînd pentru un crez trudim,

Oricînd în jertfa sacră viaţa ni se stinge.

-

N. IORGA

E

:

5

DBŞNICIB

Gîndim, şi iată că de-odată
Clădirea noastră minunată
În care ne-am sălăşuit,
A 'ncremenit.

,

Înseainnă

-

oare

cum

A

că sîni

Toate o mînă de pămînt,

Că gîndul tău poale să fie
Aşa

-

doar o zădărnicie?

N

-O nu!
-

De nu eşti tu,

|

A

Se duce gîndul mai departe

|
”

În slove veşnice de carte

În suflete de oameni vii.

Supt alte nume:ai să revii
Şi-ai să trăieşti supt alte fefe,
Și alte vremi ori să te 'nveţe,

|

VEŞNICIE
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Și numai te'i despovăra
De ce-a fost greu în viața ta.
In zilele de gînduri pline: -

Grija de tine.

7
Ei

%

*

-

O, miîngiie-te de ce-i dat
Să pată. trupul profanat
Și chinuit de-atilea ori
Pănă ce ţi-e iertat să mori,

Căci veşnicia ai ţesut

|

Din ceia ce te-a străbătut,
Și, cînd te 'nchini la Dumnezeu,
Te 'nchini la însuşi gîndul tău,
N

„Acela ce s'a desfăcut
Din

i

învelișul cel de lut

Și stă. de-asupră-ţi ca o stea —'
De- apururea.
”

a.
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TURNUL

A poruncit tiranul un_turn pentru învinşi :
Era din piatră neagră şi din ciment etern,
Și se uita

odată păreţii cum

s'aştern

Spre-a chinui sălbatec pe cei ce-or fi cuprinşi.
Dar se lovi de-odată cu mîna peste frunte :
Găsise înc'un mijloc de a se tortura
Acei pe cari zidul îi va încunjura,
Putînd să li ațiţe durerile, mai crunte.

Spre meşter se întoarse, şi-astfel i-a poruncit;
„Acob unde piatra e mai întunecoasă
Deschide o privire spre marea cea frumoasă
Ce valurile-şi duce ritmat spre infinit“.
,

Un

tilc al celor spuse, o nu miai cerceta,

Tu care ai în minte minuni dumneztieşti
Atunci cînd în țărînă ca viermii te suceşti,

Căci turnul câtre Mare

e chiar viaţa ia.
ij

—
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FOAIE DE HÎRTIE
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FOAIE

DE HÎRTIE

"De ce n'ai primi un cînt
Tu, prin care pe pămînt
Urmărim o veşnicie,
- Foaie de hirtie?

Căci însemni pe viitor
Gînd de oameni cari mor

Și le 'ndrepţi spre trăinicie,
Foaie de hirtie.

Ai fost parte dintro floare,
Din floarea strălucitoare
Răsărită pe cîmpie,
Foaie de hirtie.

Ca veşmint, ai îmbrăcat
Poate

trup de Împărat

Cu trecuta-ţi măreție,
- Foaie.de hirtie.

N. IORGA

41?

Ori crescut-ai sus pe munte
Întrun brad cu naltă frunte,
Sirajă în pustie,
Foaie de hirtie.

Însă, orişice ai fost,
Astăzi ai mai nobil rost,
Și mă 'nchin cu cinste ţie,
Zoaie de hirtie.
”
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DIN URMĂ

Nu ştiţi de ce bătrînul sălbalec a murit?

Căci l-au găsit în casa ospățului din urmă.
După un prînz în care tristeţele se curmă :
Stătea trăsnit cu faţa lui câtre Răsărit.

Era de mult în prada

unei dureri ascunse,

Şi 'n zilnica lui trudă, şi pe cărări mergînd
Îl chinuia se pare un singur şi greu gînd:
Părea că ochiu-i cată spre cele nepătrunse.

Ațiţia din prieteni au vrut să-i afle leacul.
Îl întrebau ce-l roade adinc, necontenit.
Avea, ca să răspundă, un zimbet ostenit
Și se părea un blăstăm că l-a vrăjit, săracul.

În ziua ceia care nu mai avu un mîne

EI s'a închis cu Albul ce-l preţuia mai mult,
-— Ţi-a spune o poveste în taină. — Te ascult,
— Dar Domnul te ferească s'o dai pe guri păgîne.

N. IORGA
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Cu

mine-un

neam

viteaz

şi mare

se încheie;

Am aşteptat soţia să-mi deie un urmaş.
S'a dus fără de roadă 'n al zeilor sălaş:

Din focul cel puternic sînt ultima scînteie.

Mii sufletul un chivot plin tot de lucruri sfinte,
Povara lor eu singur pe lume o mai port,
Şi nu vreau să rămiie odată 'ce-oiu fi mort
Fără să fie dată la alţii înnainte.

Și-a povestit de vremuri păstrate prin poveste,

De luptele în codri ce s'au tăiat întregi,
De munca pentru roadă, de truda pentru legi,
Da-atita vitejie cum astăzi nu mai este.

Și răsăriau voinicii şi şefii, vrăjitorii
Păreau că din morminte prin graiul lui răsar,

Că patimi adormite în sufletu-i tresar
Și se întorc în lume iarăși triumfătorii.

Adesea glasu-i tare suna ca la războaie,
Și alte ori alîta

de

dulce

şi de 'ncet,

|

Cînd povestea ce este mai sfînt şi mai discret,

Și-a plins şi lacrămi calde, care-i curgeau şiroaie,

— Povestea cea ascunsă de orişicine iato:
Dar am avut rost mare şi straşnic pe pămint,
Și mă cobor cu pace'n al neamului mormint,

Cind voiu fi gol de taina ce mi-a încredinţat-o.
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La văzut atunce căzind aşa cum

Copacul

cel din

urmă

din

cade

codrul curăţit,

Cind spiritul de pază din el s'a despărţit :
se lămureşte

năprasnica

|

lui moarte.
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NBMURIRE

În biata lor
Ci 'n fapta
De nu mai
Prin noi tot

ţărînă nu-i căutaţi pe mori,
lor: nu 'ncape gîndirea într'o groapă.
vede ochiul rămas orb supt pleoapă,
el pătrunde a' neştiinții porți.

În lanul ce se "'ntinde supt soarele de-amiazi
Trăieşte în lumină cel ce-a brăzdat pustiul:

Din vremea lui deparie el ni întinde azi
Un

dar în care este tot dinsuJ, veșnic viul.

Te'ntrebi de ce pădurea se clatină 'n: amurg,
De ce ca o şoptire de glas te înfioară:
Vorbesc răsăditorii cari nu vor să moară
Şi îşi întind fiinţa prin zilele ce curg.
-

|

În. fiecare casă un spirit e ascuns.

.

Îl doare cînd ruina se 'ntinde peste dînsa.

Prin ziduri o durere ţi se pare că plins-a :
E cel din urmă lucru de sufletu-i pătruns.
Ei

Clădirile

de State

se apără

mereu,

Chiar slabi de-ar fi aceia ce ţin armele

«

'n mînă,

“Tot prin aceia cari se luptă să rămînă

Ce-au înnăltat odată cu-atit amar şi greu.

421

NEMURIRE
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Și, dacă 'n înjghebarea ce peo hirtie-o laşi
Un suflet mai puternic se mişcă în cuvinte,

EI este-al celor cari cu falnica lor minte
Trăiesc în orice cîntec pe buze de urmaşi.
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P. 119, strofa ț-a, versul 2: dor, nu dar.
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