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* Traduigerea pantei” antâi a lui Faust, :pe quare
:0 bresentâm

astâzi! 'tonţeiăteriilor nostii, :nu este

decât o simplă
„Wodatâ

inquercare.

de a reproduce,

Nam puiut: spera

in limba Română,

toate.

tesaurile contenute in aquestea gigantescâ operă.
Dificultâtile textului,

si acquele, mai mari âncâ,

a unui idiom putin format pentru a se modula
dupâ fantasiile nefinite a unei poesii atît bogate

si diversă ca aquee que predomneste in Faust,
mea depârtat de or si que ilusie. Am perseveral
inse in lucrârile

noastre,

cu scop numai

de a

da o idee macar, despre Capadopera lui Goethe.
“Faust ma pututfi tradus nigi in o limbâ, cu
loalâ splendoarea sa originalâ;

inse or cât des-

liouratâ

sar pule

inchipui

o traducere,

totusi

conceptia

lui Goethe se redica alit de vie si de.

puternica,

incat nu

spiritele.
Rugam

|
|
|
dar. pe jectorii nostri de a primi cu

pule

a nu captiva pe

“indulgenta o “lucrare, din inceput menita,
agunge

toate

da nu

la telul dorit, si de a nu judeca,
tradugerea noastra.

niși

pe Goethe

dupa

nici p'a- -

qusta din

urma, dupa. originalul

lui Goethe.

Distantile intre
aste doa produgeri

sunt, si fa-

talminte. debueu afi, :atît; de .nemâsurate! incat
se. nu permilttă .nigi quel. mai mic: punct
„Comparaliune,

|

de

PROLOG II! GER,
Domnul
— Cetele șeresti
— în urma Mefistofelăs.
—

Quei trei Archangeli s'inaintesc,
RAFAEL,

Screle râsunâ,
armonios
sâvârseşte
Angeli dâ
dingimele
strâlugite,

după modul antic, in -congertul

asferilor surori! Cu un: vuet de tunet,
a sa nestrâmutată cursâ! Privirea lui
putere, de şi nime nu pâte mâsura
sale; creaţiile neinţeleasâ sânt tinere
precum fură şi la întîa Şi

el
la
aşi

" GABRIEL, - .:

Iute, și c*o neinchipuită r&pejune,'in jur se in=
torque a pâmentului magnifigențâ!: Acum 61 vedi
plutind în lumina paradisului .... acum, incunjurat |
do nâpte fiorosâ. Marea spumegândă, la pigiorele
slngelor înalță a sale ingrositâre valuri... . dar
mâri: și stingi impinse

sânt in eterna „mişcare

rilor,
i

a sfe-

2
“ MIHAEL.

Gemând, furtunele se intrecii de pe mare spre
pământ, de pe pâmânt spre mare... și, in a lor
mânie, formea(& în jur un lanţii ingrositor. Tune
tul vuind urmârește focul pustiitor
a fulgerilor! Dar

Domne, DOmnel! Alești tâi s'inchinâ la blândeţa luminei tale!

Aa
>

TOTI TREI,
(d'impreunâ).

Astâ privire:la Angeli dâ putere, de şi nime
nu pote meâsura. adincimele tale! Creaţiile neinţleas6

sunt

tinere

tia di.

și strâlugite

precum

furâ

şi la în-

|
|

MEFISTOFELES.

O Domnel. fiind. câ âncâ odată te'ai apropiet
de aie, şi întrebi que se mai petrege pe la noi,
fiind mai ales câ
plâgere,

eatâ

obignuit

m'ai vegut cu Greşquare

am venit și eu intre

suila ta. Te

rog

ca se mâ erţi, și desprețuiascâmâ, cât va voi, gercul
que m6 ascâliâ, dar vorbe mari şi pompâse a spume eu nu pot. Sigur sum chiar câ al meu pathos
tar face ca serii, de mai fi perdut, de mult, 0=
“biceiul Ga ride.: De sore și de globuri nu știu
nimic a spune, cu vâd numai cum se chinuese beţii muritori. Micul Deu a pâmântului nu șa mai
scimbat teapa, şiii tol aljt de giudat ca şiin întia

qi! Traiul seu ar fi âncâ, mai. de suferit de nu ei
fi dat un „Tellect din geresca

lumină —el âl nume-

——

3

ste minte—si mul intrebuințaq& decât spre 'a fi mai
brulă decât tote bruiele.
Cu voia ta, Stâpâne, îl
voi asîmilui cu. una ' din locustele quele cu lungi
pigiore, quare tot sborâ, si sburând sare, si ear .in

earba pica cântând vechiul seu cânt.
mane âncâ în earba!
bagâ nasul sei!

Si dar râ-

dar nul... în tot gunoiul el

DOMNUL,

|

„Nimicâ altâ mai tu ami spune? Venive'i numai ca sâ ie plângi? Etern nvw'i -gâsi tu queva bun
pe pâmânt!.

|

MEFISTOFELES,

Nu Donine in adevâr!

Eu,

ca tot dauna,

gâ-

sescu ldle acolo cât se pole -«de râu. Mie jale de
dmeni in gilele lor de ispită, incât insusi nam sâturat da chinui p'aquesti sereimani.
|
DOMNUL,

Pe

Faust

6l cunosli

tu?

- MEFISTOFELES, Pe

Doctor?
DOMRUL,

Dar!..

Servitorul meu.

- -

- MEFISTOFELES,

- In adevăr, el te serveşte în un mod deoscbil!
nici alimentele, nigi biulura aquestui nebun, nu sunt

—
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terestre. - Aspiraţia de quare arde 6l goneste tot
în depârtâri.
Mai ca, insuşi el are consliință de ne-

bunia sa! .Reclamâ

de la ger quele mai strâlugite

stele, de la pâmânt plâcerele quele mai sublime!
dar nigi quele departate, nişi qucle apropiete nu
mulțâmescii peptul seu in adingele'i sbugiumâri.

DOMNUL,
„De şi acum el m6 serveşten intuneric! incu=
rînd înse 81 voi conduge la lumină.
rul câ copagelul

Stie grâdina-

qwabe'nverdeste . . . are,

în anii

viitori, a se impodobi cu mândre flori şi fructe.
” MEFISTOEELES,

Que pariegi câ şi pe dînsul îl voi perde, dacâi

da

voe

de al

condugenget

pe a le mele

aci

că mii

DOMNUL,

Incât timp el viețueste: pe pâmânt, ție nimic nu
e oprit.... Câgi omul râtâceste cât drumul seu €ş
cată.

NEFISTOFELES.

.

Aţi mulțamescu, .Stâpâne,. câţi cu morţei, nici

odinioră, vre o plâşere nu. am aflat. Ami placii
mai bine „obrajei. plini si rumeni, ; Pentru cadavre,

pe ——
uşia me dapururea stă 'nchisâ, me port cu dinsele”
SI

"ca și miţa cu şoregile.

aa:

DOMNUL,
Fie dart implineascâ-s6 voința ia. -Acufundâ
aquest sullet—de poţi pe el ave putere—de la îniul seu isvor, în prapastiele râlâşirei. : Dar se stai
rușinat daca vei fi silit a mârturisi... câ dreptul,
din intunericul nâlucirelor, sale, conâste âncă calea
adevârului.
|

Na

MEFISTOFLES,

o

Bine, bine! mult nu vom astepta! Cât despre pari,
eu am nici que mai micâ grijă. Dar de voi ajunge la țelul meu âmi vei. acorda triumful quel mai

complect!. . . Colb are s& mânânge—ba âncâ cu
plâgere—ca si vestitul şerpe iubitul meu si vâr.
DOMNUL,

|

Ai voe a urmâri şaquestan libertatel. Eu nigi
odinioarâ p'ai tei nu am urit. Din tote spiritele
que neagă, aquel viclean îmi este mai puţin nesuferit. Pre ușor ar slâbi al oniului activitate, el, lesne

S'ar uita intrun repaos absolut. De aquce, cu plâgere, 6i dau un companion quare s'âl aţițâ.. quare se agisegă şi, ca demon, se creegă in sfera sa. Dar voi!

adeveraţii fii a Dumnâdeirei, bucuraţi-v6 de frumuseța que vivage si bogată! Puterea nemuritore si
in etern aclivâ, s6 vâ incunjure d'al amorului dulşi
x

—

lanţuri!
formă

0

——

Si—prin o gândire nestrâmulat — daţi 0
aparinţelor

que

plutescu

nepipâite

in jurul:

vostru.
[Cerul se inchide—Archangelii

se despart.]

MEFISTOFELES.
" Gingur.)

!

Din timp. în timp Y6d pe bâtrinul cu plâgere,
si me ferescu se rump cu cl. E prea bine, din
parte unui Domn a tot puternic, cu dracul insuşi
se vorbeascâ alit de ominos.

TRAGEDIA.
PARTEA ÎNTAIA.

NOPTE,
0 Cameră Gotică — Stri
— Xalt
ut
boltită
ă .

FAUST,
(nelinistit pe jiu, lângă pupitru.)

Filosofie! Iurisprudenţă,

Medicin,

si tu! neno-

rogită Teologie! vam studiat așa dar cu ardâre 'şi

pagiență in tote adîngimele vâstre.

„Iatamâ's acum,

eu sârmanul nebun, tot atît de ințelepti 'ca şi mai

inainte.-

M6 numescu în adevâr Magister, ba chiar

Doctor; şi de gege ani conduc elevei mei de nas,

quând în drepta, quând in stinga. Inse vâd bine
câ
nimic noi nu putem cunâşte! Ah! aquesta îmi va

arde și inima din mine.

Sum in adevâr mai in-

țelept decăt toţi nerodei, Doctori, Magisteri, Câlugâri și

Scriitori.
mam

Nigi scrupul nişi indoială, nu mâ nâcagescu

frică de Iad sau de Demon;

parlat de or que plâcere a lumei.
drescu de a cunâște vre

dagee

sum de-

Nu mâ--mân=

un adevâr! Nu m& mân=

drescu de a pute invâţa queva quare se inbunâtâjască şi se intorcâ pe Omeni p?o dreplă cale. Nam,

quel puţin,

nişi avuţie, nigi bani: onre,

nişi mâ-

—
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rire pe pâmânt.

Un câne n'ar voi astfel mai mult

ca se trâiascâ! De aquee) nam dedat şi eu la Magie,
ca dâr oareșquare

secrete semi fie descoperite, p'in

glasul si puterea spiritului! ca dor se nu mai fiu
nevoit a spune, cu sudori ferbinţi, aquce “que nu
ştiu! Se cunoscu legâtura que susține pe iinivers in
adîngimele sale! se vâd tota puterea crealorâ si se„minţele”i fecunde! și se nu m& mai necâdescu a rescoli dadarnige cuvinte.
O lunâ cu rade argentii! fi âncâ binevoitâre,
ș'aruncâ, pentru ultima dalâ, o câutare pe chinul meu.
Nâpte, de câte ori. am vegiat lângâ aquest pupitrul Atunge, pintre hârtii și cârţi, tu te aratai mie,
dulge si tristamica.
Ah! d'aș pute, sub iubita ta
lumină, se r6tâgescu pe inâlţimele munţilor!” se plutescu,.

cu

spiritele,

în jurul

adingelor

caverne!

S&

m6 legân, cu radele tale, peste inlinsele câmpii! Si,

liber de: nâlugirele ştiinţei, se mâ recorescu inti—
nerit in roa nopței tale. Dar que? eu âncâ tot mâ
all în temniţa aquesta? Bortă ticâlosâ, plină de intuneric in quare niși dulgea : luminâ- a Gerului nu
strebate decât intristată, p'intre a steclilor: picturi.

Râstrinsu în aquestă. imbuldire de cârţi, mâncate de
vermi, acoperile de colb!
cuprins de hârtii inegrite que se inalţii pânâ. la boltă! incunjurat de bocaluri, de cutii, de instrumente! mobile'nvechite râmas6 mie de la strâmoși! lata'a me lume! şasta se

chiamâ o lume?....
ES)

———

Îl——

Şi mai intrebi tu âncâ de que inimațţi, cu nelineşte, se restringe în peptul tâu? -De queo neințeleasâ durere opreşten line tâle isvorele vieței?- . Intrebi... şi, in loc de natura vivaşe, in
miglocul quaria Domnul a creat pe om, nu ai in jurul teu decât fum si pulrejune, squelete animale
ş'osseminte de morţi! Sc6lă, dute și sborâ in spagiuri departate! A„questă

carte,

plinâ

de secrete,

și scrisâ -de insuşi

mâna lui Nostradamus nu va fi ţie Oro un destul
ajutor? Alunge vei inţelege a stelilor mişcare! şi,
quând natura âţi va
terele sufletului teu
cum un spirit la alt
golul simţu al tu ar
sacre! 0 voi spirite:

da a sale invâţâturi, tote puse vor desvolta, şi vei cunoşte
spirit vorbeşte. :Dar indadar
voi se pâtrundă aqueste semne
que pluliţi in jurul meu! res=

pundeţi de maugiţi. .
(deschide cartea, si gâseste semnul lui Macrocosmus.)

Ah! la aquestă

privire, que felicitate

cuprinde

deodată tote simţirile mele! o noâ și sacrâ plâgere a vicței ferbe şi curge p'in a le mele vine! Era
ore un Deii aquel qu'a scris semnele aqueste? Semne
quare alină furtuna sufletului meu! umplu de bucurie
pe sârmana me inimă, și, p'in o misteriosâ impul=
sie, desvâlescu în jurul meu puterele naturei. Sum

eu insuşi Ore un Dei? Totul devine mie atit de
clar! Privescu, in aqueste trâsâturi pure, natura creatorâ desvâlinduse Ia ochii sufletului mei! Acum, pen.

12
tru prima Ora, recunoscu adevârul proclamat de un
inţelepi: „A spiritelor lume nu e inchisâ, simţul tcu
„e_ orb, inima ta e mârtâ... Curaj, scolar nemer„nic, şi râcoreşte, fârâ'ngetare, muritorul tâu pept

„in quele întâi rage al Aurorei. .
„Cel

contemplâ semnul.)

,

Cum totul se mişcâ in concursul universalei fâptuiri! cum tote, una'n alta, trâescu şi conlucreagâ!
Cum puterele gereşti se'nalţă şi se pogor, trecân-.
duși cupele de aur din mânâin mână! Ele, p'in
sborul aripelor, arunci un vânt de viaţâ-fâcâtor
quare strâbate din Ger pe pâmânt, şi respândescii
in univers o universală armonie. Que spetacol! dar
“vai e numai un spetacol! Cum sâ te cuprind cu,

natură nesfârşită, pe voi sinuri fecunde cum eu se
ve cuprind? Isvâre a or și que viaţă, de voi, atîrna şi Gerul şi pâmântul! spre voi sentorque pep-

tul vestejit a muritorilor!

Voi curgeţi! voi adapaţi

tote cwnbelşugare! Dar eu nenorogitul gadarnic m&

consum.

|

(nemultâmit intorque fila, si vede semnul Spiritului torrestru.)

Cum altfel aquest semn inlluâ asupra me! Tu
spirit a pâmentului de mine ești mai apropiet. Simt

câ crescii puterele mele! o noâ agitaţie m

?nsu-

fleţeste. Imi simt curaj de a m& aventura in lu
me, Ga purta durerele pâmântului și fericirele sale,
de a mâ lupta cu furtuna, și de a nu tremura în

sgomotul vasfrângerei.

-

—3 —
Noori s'adunâ dWasupra me!
Luna'ş ascunde lumina!

Lampa se stinge!
Fumegâ!
Rade roşii scapârâ in jurul capului meu! Din
bolta naltâ se pogorii râgi fiori şi mâ cuprind! Te
simlu ... tu plutești în jurul meu, spirit pre mult
dorit! Aratâte!... Ah! cum inima se sfâșie in mine!
Pentru noâ sentimente se rescolu tâte.a mele sim-

țuri, vâg câ sufletul meu ţie cu totul este dedat!
Aratâte!
Aratâte! de miar costa chiar viața!
[la carte în mânâ, si pronunta misterios semnul Spiritului, Se iveste o fiamă rosie, Spiritul apare în mizdlocul ci.)

SPIRITUL,

Quine

m6

chiamâ?

FAUST,
|

(intorcând capul.)

Visiune terribilă!
SPIRITUL,

Tu mai alras putermic!

.

De mult aspiri la sfe-

ra mel şacum?.....
FAUST,

Vai!

”

privirea ta m6 nicmiceşte!

SPIRITUL.
Tu dorei cu infocare ca se m6 vedi, s'asculţi
a me vâgel a me faţâ se contemplegi! Puternica

—
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aspirajie a sufletului teu m'au induplecal. Tatamâ's!
Que misera liamă te au cuprins pe linc, fiinţâ: mai
mult decât umanâ? Unde'i strigâtul sufletului? Unde e peptul quare șa creat o lume, quare o purta
și o hran6 in sine? quare, tremurând de bucurie;
crede a se asîmiîlui cu noi spiritele? Unde cşii Faust,
a quârue voce spre 'minea strâbâtut? Quare te'ai
aruncat in sfera me din tâte puterele iale? Tu ești
aquel? Tu ..-quare, str6puns da me sullare, tremuri in adîngimele vieței... Verme timid și injosit!!

„FAUST,
Trebui eu re se qeded ţie, apariţie de fiamâ!
a... Eu Sum!

Sum Faust! egalul teu!
SPIRITUL.

In valurile vieţei, în furtuna acţiunei, cu mâ sui
și m6 pogor, plulind in intreaga naturâ! Naştere!

mormânt! mare

elernă!

vâl schimbâtor!

viață ar-

dendă! tote le lucred cii, la râta vuindâ a timpului, şi ţis din ele a Divinitâţei hainâ de viaţâslrâlugindâ.
FAUST,

O tu! quare cupringi
activ! Ah!

lumea

nesfârșită!

Spirit

cât de apropiet m6 simt de tine!
SPIRITUL,

Tu te apropii de spiritul pe quare'” ințelegi, de
“mine

nul.
-. [disparâ.)

—
19

—

FAUST.
(picând descurajat]

De tine nu! de quine dar? cu, chipul asîmiluit
a Dumneqeirei, şi se nu m& apropiu macar de tine?
(s “aude bătând la usâ)

Nenorogire! al cunoscii! e ugenicul meu! -Fe“igitatea que mai sirâlugită s'a nicmicii! Ah! cum

aquestâ ființa fârâ de astimpâr. sc sterga o alit de
sublimă visiune? .

|
VAENER.

“(în halat, cu scufie de nopte,
intrâ
p

tâind

o lampă
p

" (Faust se intorque mânios.)

- NAGRER,

ME rog se am ertare. Te auţem declamând. Sigur câ

dai lectură v' unei tragedie Eline. In astă artâ aş vra qeva se profite]; câgi declamaţia produce mult efect
in gilele de -astâţi.
Adese ori am audit repetând,
„câ un actor ar pute da lecţii chiar și unui preul.;

FAUST,
In adever!..

dacâ preutul nw'i decât un actor

cum lesne se pâte intimpla.
„VAGMER,

-

Ah! quând quineva Wapurure a șâde inchis in ca=
binetul seu de studie! quând nu vede lumea decât in
dile de serhâlori, şi âncâ şi atunque de departe. ş
cap'in o ochianâ!.. cum pâte spera seo conducă
numai prin puterea cuvântului, :

—
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FAUST.

„Asta nu'i puteo niqui odată, intru cât insuși nu
vei

simţi

que

vei

spune,

intră

cât nu'ţi va

isvori

din suilet, şi intru cât, p'in o puternicâ inspiraţie in-

ternă,

nu vei strâbale

cultă..."

inimile

quelor

Stă -gârbovit, adunâ

que

te as-

de la quielalţi tâte

remâşiţurile que vei pute culege, fă o amestecatură,
sullân genusă, şi fiama miserâ que din ea vei pute scâte, va fage admiraţia copiilor si a maimuțe=—
lor, dacâ

o asemine

ţi pote

odini6ră, intru cât parola

suride.....

dar nişi

nui va eşi din inima,

nu vei pute pâtrunde sufletele omineşti. .
VAGNER.

.

Cu tote aqueste sucgesul oratorului stâ in mo„dul de a declama... Simt bine, insâ, câ sum âncâ

deparle de țelul dorit.
FAUST,

Catâţi un scop onest, şinute asimilui cu nebunul que qadarnic &ş scuturâ clopoţeii!.. resonul
și bunul simțu es6 la ivala fârâ atit de multă artă; şi, de ai qucva serios a spune, que trebuință
s'alergi după cuvinte? Tâte vorbele vOstre, que strâ-

lugescii ca o nâlucă, şiin quare desvâlii cu pompâ tote Dbagatelele omineşti, sunt stârile ca şi ven-

tul de tOmna que vâjâe p'intre uscate frunde.

——

1

VAN,
“Ah Domne! Arta e lunga, și scurta: nbe viaţă!
Mie, in midlocul critişilor mele elucubraţei, 6mi viniă
- dureri de cap, ? de inimâ, 9 grozave! Cât de greu e se
gâsim miglocele de a ajunge la originaluri! şi, înainte de a sevârși jumâtate de cale, un bet serman
pre lesne pole chiar. se și moră,

ÎN

FAUST, |

|

.

Pergamentul! Astai dre isvorul „Sacru quare ar .
pute stinge, pentru eternitate, sîtea spiritului teii?
Nu! mângâere nu vei afla” nigi odată . dacâ' ea “nu
va curge din insuși sufletul teu. - .

VAGNER,

|

Ia

Earti'm6,e o mare -plâgere de a ne transpor-

ia in spiritul seculilor: trecute!

de a vide cum un

4

ințâlept a cugetat înainte de noi, și cu-cât am" pro=
gressat mai' deparle, în timpurile; de faţă.
FAUST,

Departe?n
mige!

adever,

timpurile. trecute

pân. Ja naltul stelelor. A
sunt

pentru

noi-cartea

que

cu șâpte peceţi. Quce due numiţi voi spiritul. seculilor nu e in adever:decât. propriul spirit al au-.
torilor în quare . seculilo se reflectii. Adese ori: nw'i

decât
o miseriel: o câutâtură-e destul 'spre a 16 fage se fugi! O movilă de gunoi! 'un colţ plin de-ve-

!

A VOTECA
-

f.

în

Po ptvocaitată

Bueuretii

|

——
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chituri, sau o farsă de iarmaroc inpanatâ de maxime
pragmatice, precum pâpuşele adese -ori rostescă.
VAGNER.
r

" Fiequare însă 'ar' dori se cunâscâ queva des= *
pre lume; despre i inima şi spiritul ominesc.

. FAUST,
Dar! que numim noi a cunâștel Quine pote da
copilului adeveratul seu nume ! Micul numer de Gmeni,
quare” a ştiut “quieva despre: aquesie,

- şi

quare

au

fost destul de nebuni spre a nu țene in- ci “ştiinţă
que aveti, desvâlind poporului viderile precum şi sentimentele lor! aquie;' Vapurure, a fost cruşificaţi
și arşi...

Dar te rog,

amice,

n6pte'i

inaintită,

e

timp se îngetâm.,
VAGHER,

“Eu hojma aș fi vegiat cu plâgere, spre a vorbi atit de “adinc cu tine! Mâne însă. fiind prima di
din serbâtorile paștelor, se'mi fie permis de aţi a- +.
dresa mai multe questiuni.
Cu ardore m'am acu- --..
fundat-in studiel Stiu mult in adevr, dar. tote aş
vra se ştii

5
[ese.]

|

„ “Eos 3
(Singur, )

Gura

omul aquest, s6c, quare

etern nu se. n:

peşte decât de deșârtâgiuni, nu perde nişi odata ultima
PT
“

aaa

——
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radie a speranţei! El scurma pământul cu lâcomie;
cautând
macar

tesauri,

şi române. mulţemit daca găseşte:

un vermişor.

-

i

Trebuitau ca o asâmîne v6qe ticâlosă se resune in aste locuri unde spiritul pe : mine. m'au in=
„cunjurat? Dar vai! pentru astâ dată, 'âţi mulţemescu

ţie quel “mai : miser intre

toţi muritorei,

tu m'ai

râpit de la desperaţia que m6 cuprind, și quare cra

se nicmigeascâ tote simţurile mele. Ah! apariţia era alît de colossală, incât insuşi, in ochei-mei, ar
fi trebuit se mâ consider ca un pigmeii. Eul chipul assimiluit a Domnegeirei! eii quare. mâ soco-=:

tem atît de apropiet, de. oglinda nestrâmutatului a=:
devâr! Ei quare nu mâ mai credem in numerul fiilor

omenirei, bucurindum€ in mine de lumina şi strâlugirea qelestă!: Eu, quare, mai presus de cherovimi,
credem câ am a pluli p'in vinele naturei!
în' liber=:
tatea puterilor mele! si câ, creând, am a gusta fe-—

licitatea unui Deu! Ah! cum am trebuit se resplâ—
tesc 0 alit de colossală ingânfare! ' O parola tunândâ

mau aruncat earâş în miseria Wântâi.

Nu trehu6

se indrâsnesca m& egala ție, spirit plin de luminâ! Putere am avut se te atragii spre mine!ca se

te ţân puterea mi'a' lipsit. In aquele momente:de
ferigire, m6 simţen atit de mic, atît de mare! Tu
mai respins cu crudime in nedumerirea condiţiei
omineşti. Acum quine' m6 va pov âțui? De: que ire—

bui a m6 feri? Se ascull 6re vâge internă a'su= -
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fletului meu ? Ah ! acţiunele n6stre, precum și suferinţele
impedicii in noi cursul vieţei.. Materia, din que in que
mai” Grbâ, inâduşâ în noi quele
mai sublime aspi—
raței a sufletului! Quând am ajuns la bunurile lu=
mei aqueştie, tot que e mai presus de ele ni se
pare .nebunie, un vis inșâlâtor. Simţirele inalte; de
la quare

primim viaţa,

trelor. şensaţei.

Quând imaginaţia,

se perdă in furtuna terres-

-

:

în shorul seu falnie

și plin

de speranţă,. se râdicâ “spre o. felicitaie eternâ; in
curând ea se micșureaqâ; şi quând ilusie dupâ ilusie a
picat in prâpastia timpurilor, ea. se restringe in un
spaţiu bornat. Ingrijirea se |incuibâ in adingimele inimei causînd “secrete suterinți;: ea se mișcâ fârâ astîmper, . şi

amârește. bucuria

tot minutul apare sub o mască

şi -pagea

n6sirâ. . In

noâ! Acum e casâ,

acum ! femei, copil, foc, apa, pumnar,. otravă, ....

omul iremurâ dinainte.
tot que nu are s'âl lovascâ!
Plânge asupra tot que. âncâ ma perdut.
Deilor eu nu m6 asîmiluescii, o simt din adin—
gimele sufletului! eu mâ asîmiluescă cu vermele que
se târâe. in colhii,. şi pe quare, 'prequand el catâ
in pâmânta sa miserâ chranâ, piciorul: câlâtorului
el sfarmă. şel ingropâ!.Nu'i colb in adevâe tot que
aquesti pareţi inalţi îmi -arată sub a mie de forme ?.
Aquestă lume plină de vermi, nu mâ incunjurâ și m6 ine—
dușâ cu mii de.obiecte netrehnice si putrede? Aice am eu

âre a gâsi- aquee quc'mi lipseşte? Trebue cu dre se
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cetescii aste sute de volume, spre.a vide câ. in
tot locul... omul Sa chinuit
.şi câ”rar, din quand in
quand s'au, aratat unul felice? Quemi rii cu iro-—

nie, tidvă

deşariâsi hidosâ?... Ca

semi- spui câ

crierei tei au alergatu, precum şi a mei, dupâ lumina dilei, câ din miglocul unei nopți inlunec6se
au
sburat.cu ardâre spre adevâr... şi miserabil s'a

râtâgit? Si voi! instrumente! . . cu cilindrele, cu dinței, cu rotele şi torţile v6sire, și voi rideți de mine!

Dar! Dar! cu stam d'inaintea porței adeverului, şi
voi trebueţi a'mi deschide! Nu'i pe lume chei mai
" complicată decât voi, -dar vai, nu râdicaţi nigi un
zâvor! Natura, plinâ de misteruri, nu lase pe nime:

a inlâtura „v6lul que o acopere la lumina Şilei. Aquee que.ea nu permite spiritului teu de a petrunde |

aquee

nu 0 vei câpâta prin nigi o putere

strument sau de machinâ!

de in-

a)

Și voi! mobilenvechite!de quare iși odinioră nu
m'am: servit! voi: staţi

aice pentru câ aţi fost. tre-

buitâre pârentelui meu! si tu scripţii. antic! ealâ-te
inegrit de mult que. lampa a fumegat, do:asupra aquestui pupitru!

Se

:

„

Aht- cât, mai-.bine, ar fi fost se: perd mult pu-

țin
mâ.
de.
or

que mi'a râmas de la pârenţi, “decât cu el'aige s6
necâdesc. - Trebui:a merila aquele
' que ai luat
la strâmoși. pentru a pute fi stâpân pe ele!. Câgi
que nu poți intrebuința
este o;mare povdrâ, şi

momentul nu ştie

a s6 servi decât de' 'aquee que

—%
monientul a creat. Dar de que viderele mele se
țintescii neincetat spre aquest loc? Fiola aquesta e

dre un magnet pentru ochii mei? De que în mine
pâtrunde o dulce lumină, precum radele argentii a
Junei' cuprindu de "odata pe câlitor i in mițlocul +unei
pâduri: intunecate?
ae
E

"Te salut, fiolă pregidsă, pe quare cu respect o
eu acum in mână. In tine stimeg arta şi omines=
ca iscusinţă! Tu conți puterile plâcute a seminţelor

adormitâre! Extract din essenţiile que! dau morte,
fii binevoitâre câtră stâpânul tâu, şii acordă as=
tâgi ajutor!
Te vâd, “şi durerea! me se micşu=
'readă! Te pipâi, şi agitația sufletului.
meu se alinâ!
Furtuna spiritului din que in que selinisteşte. Eu sum
condus pe '0 vastă și nemârginită mare! Valuri, lu—
gind -ca o oglindă, se aurescii sub piciorele mele!

Spre noâ ţermuri un sre noii matrage! Un curucul -de fianiâ,. plulind pe uşore aripi, de mine se:
apropie! M6 simt gala, prin noâ câi de a stiâbate
eterul, și de a purta pașei :mei in sferile unde se
desvelește o purâ activitate. Ah! o viaţă atit de
sublimâ! o felicitate atît de inaltâ! cum tu, dinioare âncâ un verme, cum le ai meritat? Curaj! întorque numai ochei tâi de la dulce lumină a soarelui

terestru!Ai sumeţia de a afunda ușile morţăi, inainte
quârora or quine se reculă tremurând. Acum e limp,
pin facte de a arata câ demnitatea omului nu ge-

deaţă nişi dinaintea Dâestelor: mâriri!

Nu! cu nu
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wemur in fața aquestei prâpâstei tenebroase, in quare “imaginaţia nâstra : se condamna la torlturele, que
insuși ş'au iscodit:
|
,

Vrau se sirâbat aquest pasag, in jurul quârue
luigescit al infernului fiame.. Vrau se trec pasul aquesta cu o faţă “senină şi cu pericol chiar da mâ
perde in neant.
:
i
-: Și tu cupă de cristal purâ! Eşi acum din ânticul teu toc!.:De mulţi ani, vai, la. tine. n'am gândit!
Tu lugei în serbârile strâmoșilor unde, şi pe ,que
mai abâtută frunte,..0 aurei do sacră bucurie! Fiecare. onviviu, trecândute din mână. in. mânâ,, se 0Dliga, cu pompose: versuri, de a cânta frumuseţa
sculplurelor que te. incunjură ; şi pe urmâ te deșărta
pânâ la fund. Ah! tu îmi aduţi aminte “de nopţile

tenerețelor înele! Acum nute' pot trege la vr'un conviviu” binevoitor! acuri spiritul meu ni are a gelebra
arta sculpturei tale! Jatâ o liqudre quate imbată cu

grâbire!
virv.

Negră si funebrâ,: eca” ie 'uinple“ pene la
O am: pregâtit însuși, însuşi -o aleg! Fii que.

din urmă a me bâuturâ!
Cu

suletul plin: de “Viucurie;

te consacru. la a

ţilei auroră, ca o ultimă și solemnă Iibaţie!.
i

A

;

:

.

,

a

.

,

ai

i

“Tone. cipa la4 buze]...

(Sunet de clopote si cântări chorale,)

tă
«
e

—
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CHOR DE ANBELI,
Christosa înviet din morţi, cu morte pe -monte
câlcând, şi quelor din mormînturi viață dâruindule!
FAUST.

Que

sunete profunde! și que

divine tonuri de:

parteagă cupa .de Tale mele. huge?
Anonţaţi voi, clopote râsunatâre quele întâi mo-

mente a serbârei paștelor ? . Voi choruri, cântaţi voi

cântul de mângâere! pre quare odinidrâ, in jurul in=
iunecosului mormânt, Pa rostit al Angelilor gură pro=

poveduind o noâ menluire.
“CHOR DE FEMEI,

Dupâ patimâ, mergând noi la mormânt; se ungem
trupul t6u Christose. Domnegeule, Yâdulam Angelei in gropâ

și

neam
„CHOR

înspăimântat.
DE ANBELI,

“Pentru. que miruri, prin “milă, le amestecați cu
lacrimi, o ugeniţelor!: Drept que socotiți pe quel
viu cu quei morți? -Videţi voi mormîntul ' și cun6s-—
teţi câ mîntuitorul din mormînt au inviet.
|
FAUST..

ai

pi
'

pt

-

IN

„._O-voi, tonuri „Gereșiil. dulşi și pline ds putere!
de que. ve pogoriţi in „colb pânâ “la mine? Resu-—
naţi. pentru quei pe quare i pâtrundeți.
Eu aud
in adevâr bunavestire, : dar: vai! credința âmi lip-

seşte! şi miracolul e. fiul iubit a credinței!

”
3
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Nu cuted a aspira la sferile aquele unde re=
sunâ cântul de mîntuire! -Deprins ins6, din copilârie, la aqueste tonuri, ele şi astâdi m& chiamâ
la viaţă. De câte ori, in miglocul serviţiului divin,
roâ Dumnegeiascâ s'a pogorit din ger pe ale meA clopotelor sunet respânde in mine o
le buge!
simţire plin de visuri sfinte! Si in peptul meu,

ruga era o ardândâ 'bucurie.
crâ aspirație

câmpiilor;

me

O neinţeleasâ şi sa-

urmâre in midlocul

codrilor şi a

şi, ptintre mii de lacrimi que ocih'mi râs=

pândâu o lume noâ se râdicâ sub pigiorele mele!
Aquest cânt era inainte mergâtor a jocurilor copiJâriei! a dulgelor plâgeri que primavara permitte?n
libertate.
Ah! a vâstre suvenire m ţânii şi mâ
opresci de la pasul din urmă que'acum era se facl

Râsunaţi cânturi dulşi și sacre! Resunaţifârâ'ngetare! Lacrimi curgă din ochei meil câtră pâmânt
m6 simt din nou legat.
CHOR DE UCENIȚI,

Quel que pentră noi te ai nâscut din figioră, şi reslignirea ai rabdat, hunule, quarele pe morte cu
morte ai pradat, și invierea ai aratat ca un Dum-

negeu!

Nu trege cu viderea pe quei que ai didit

cu mâna ta! Arată iubirea ta de 6meni, milostive,
primeşte pe .nâscâtâre de Dumnedeu, quee que te'a
nâscut pe tine, quare se r6gâ peniru noi; şi mîn-

“tueşte, mîntuitorul nostru, pe norodul quel desnâdâjduit.

—
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„CHOR

DE ANGELI.,

S6 se veseleascâ quele gereşti, şi s6 se bucure quele pâmânteşii, câ a fâcut Dbiruinţă Domnul
cu braţul seu! Calcatai cu morte pe morte! Inge-—
pete

invierei morţilor

* Din pântişile iadului
ami mare milă!

s'a fâcut.

au. isbâvit pe Voi». și: a dat”
|

„AFARA DE PORTA ORAȘULUL |
Omeni diferiti esâ la primblare.

a

—

-

-

De

CATIVA

LUCRATORI, -

que pe acolo?
ALTII

Mergem

la casa vânâtorului.

QUEI D'INTAI,
Noi ne dugem Ja moră.

UNLUGRĂTOR,
Mai. bine veniţi la iad.

UN AL DOILE,
Drumul “acolo nui nici de cum frumos.

|

AMINDOL,

Dar tu que faşi?
UN AL TREILE,
Eul -mâ& 'duc dupâ -quielalţi.

Ea
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AL PATRULE,

Veniţi la Burgdorf, acolo veţi gâsi de -sigur
quele mai frumâse fete, berea que mai bunâ, şi

„bâtâlii... de prima qualita.
UN AL QUINQUELE,

Que indrâgit om mai eşti.
a tria Grâ, ear te mânâncâ

Se vede câ, pentru

spetele!

Dute

singur,

dacâ vrai, eu numergii... m6 temii de aquel loc.

|

0
Nu! nul m$

SERVANTĂ,

|

intore in Oraş.

ALTA, Colo sub plopi, sigur 6l vom gâsi.

QUE ANTAI,
Sapoi que mare
mine?

El are sâ

bucurie fi-va aquesta

se ei dupâ tine... cu tine nu=

mai se veseleşte, la joc.
cerile tale?

pentru

Que'mi pas& mie de plâ|

a

AL DOILEA.

Fârâ'ndoial câ el astâgi nui singur.
câ quel cu părul creţ €l va acompania.

Mia spus
|

UN SCOLAR. |

Priveşte cum calcâ de vrajmaș quele leliţe! Vin
frate, trebui. se le urmârim.-

Berea tare!

titiunul

—
„iute,

șo fetiţă npodobilă,

vorite!
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eatâ

gusturile mele fa

|

„0 FATA DE BURGESU,
Uitete

la bâeţei

|

ișii: frumușei . . . nwi ruşine?

Quând ar pute se aibă que mai bună sogictale, ei
alergii după nişte slujnige.

AL DOILE SCOLAR,
(câtră quel d'intâi.)

S& nu ne grâbim, câşi dinapoe nâstrâ vin doâ
impodobite ca niște ingeraşi. Una din ele este vegina me pentru quare am mare inclinaţie. Elo. mergiă
pasul lor liniștit, .cu tote aqueste pote câ in fine,
ne vor lua la Draţii.
QUEL ANTÂI.

Lasemâ frate!.. eu nu voescu se fiu jenat. Ail:
grâbeştete, te rog, se nu scâpâm vânatul:
Mâna
quare sâmbâta intorque mâtura, aque Duminica, şi
mai bine te drâgostește.
UN BURGESU.

Nul nul Burgmeistru ist nou, mie nişi cum numi
place.
Acum,.quâ a ajuns Ja putere, -el devine

din gi in qi, mai obrasnic; și, pentru Oraș, aș vra
se şliu que face? Trebile nu mergii 6re din que în
que mai râu? Eşti silit se fii mai supus decât tot
Gauna, și “se plătești mai mult decât vro diniâr&
Sa plâtit,

7

—
i

0
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QUERSITOR,

Ra

(cântâ).

Voinicei tineri, Dame frumose,
Cu mândre haine, cu rîs voios
-P'a mele chinuri mult durerdse

": Aruncaţi astâdi ochii. priincios:
Domnul

trimile harui

|.

quel mare

Or cui dă milă la- querșitor!
Faceţi c'aquestă di de serbare
„Se fie mie gi Majutor.
AL DOILE BURGES.

“Nu cunosc nimic mai plâcut, în dile de sârbâtori, decât de a vorbi de 'resbeluri şi Dâlâlii. Pe
quând colo, departe, in fundul 'Turgiei, poporele
se mâgelârescu . ..» Stai la fereastă, &ţi bei pâhâ-

ruțul, și priveşti cum mii de vase. pe iluviu se pogorii. Pe. urmâ te intorqui sara a casâ, cu inima
uşoră, binecuvintând, pacea, şi timpurile paşnice
in _quare

vicțuim.

|
AL TREILE BURGES,

Dar,

dar, astfel gândesc și cu, dragâ vegi-—
ne.
Spargâşi p'acolo capitele!
restorniso cum
Por plâge! - numai la noi a casâ. nimic se nu se

schimbe.

Ii

!

o

|

0 BATRINA,
[câtrâ fetile de Burgesu.)

“Bre! bre! bre!..
drâ tinereţâ! Quine

:

cât de impodobite! Que mânvar vide şi mar nebuni? Numai
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nu pr6 multă fudulie! 'niai lasaţi m: TOg
.. quce
que doriţi, eu lesne aș "pute se v'inplinesci.
FATA

DE BURGES.

?

Aidem, Agato! m6 ferescu Pinainte Gmenilor
de a vorbi cu asemine vrâjitore. Cu tâte
câ ea
in adevâr, mia aratat, nOplea. spre sfântu
l Vassile

pe fiitorul meu amant in persânâ.

AL DOILE FATA DE BURGES,
Mie miau aratat, în o steclă, pe un: solda
t cu
mai mulţi camaradi ai sei.
M6 uit în tăte pârţile,
= €L cantpeste tot locul, dar in zadar, soldat'eu
nu ze-—

rescă. .

|

i]

|

- SOLDATI,
* Ceiâji fiordse
"Que luciţi pe deal,

o

o

ri

"Fetije frumose
": Pline d'ideal,”!

e

- Sprevoi fârâ frică .
„Noi ne aruncâm. |
Munca nu e micâ.
Dar vâ câpâtâm.

„ Quând trompeta sună
Noi pornim voios,
“Cu inimă Dună

Pa
|

„“ Cade: bravul jos.
Trecemca furtuna,

.

De
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" Viața'i:un vis!
Una câte una
Porjele'am deschis.

Vedi, cetatea mare
Stâ jos la pâmânt.
Yedi,

fetija n'are

- De dis un cuvint
Spre -voi fârâ frică
Noi nc'am aruncat.
Munca n'a fost mică,
„Dar Yam câpâtat.

FAUST SI VAGHER.

FAUST,
-Riîul și fluviul

se liberâ de ale giajâi lanţuri,

sub blândă şi vivagea câutâturâ a primâverei. Speranța, plinâ de feligitate, invergeşte in adingimele
vâilor.
Bâtrîna iarnâ, cuprinsâ de slâbâgiune, se
retrage pe selbatigile vîrvuri a munţelor, şi fugând

aruncă pe une locuri

âncâ, o suflare de giață a-

supra inverditelor câmpii.
Dar omâtul prâtutinde-—
ne dispară sub a sdrelui rade.
Acţiunea şi viaţa

se râspândescii intru tot locul;

tâte voescii cu vii

colâre a se impodobi: şi unde florile lipsescii pe
câmpie, acolo ea se coloarâ de al omului haine
strâluginde. Intorque "capul, de pe aquestă inâlți—
me, și spre oraş aruncâ a ta privire.
Vedi cum

mulţimea se grâmâdește spre a eși sub porta'naltâ
și inegrită!
Fiequare, astâdi, vra a se bucura de

—
de a s6relui rade.
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"Toţi serbeade al Doninului in-

viere, câţi ei insuşi au invietii, “Din intunegimea
odâilor şi al apărtamentelor, din atelii, din fabrigi,
de sub boltele apâsâidre, din strimtârea inâdușită a
stradelor, din intunericul misterios a: templelor, cu
toţii astâgi au eşit la lumină. Priveşte, cum mulțimea

invioşală simprâştie

pin grâdini, pin. câmpii!

Cum fluviul, în lung şi in lat l6gânâ mii de vesele barge. Uitâte. la luntrea que de pe urmă quare
se depârteagă atit de i incarcală, incât mai sub valuri
Saculundă! pân6 şi pe quele mai depârtate, cârâri
a muntelui,

se ivescu. haine de. coldre. diverse!

Iată

S'aude şi al satului -sgomot. "Aigei adevâratul paradis a poporului. Aige mic și mare saltâ. cu bu=

curie! Aige sum on aige indrâsneseil a fi.

IE

VABNER,

'

-

Domnule Doctor, e ondre şi profit. de a.se prim-—
bla cu Domniata. . Singur. ins€ nu m'aș fi aventurat
în aste locuri, fiind că me simţu in suilet inimicul
neimpacat: a lot

que este -grosier.'

Uresciă

s%omo-

tul que fac scripgele, 'strigâtile şi jocurile lor!

Ei:

ţipă ca quând car fi luat: dracul șasta la. dînșei se

chiamă

cântec, se .chiamâ

veselie.

i

TEBA,
|

“ Ciobanașul
„ Rumior și

„(Sub stejari]
(Dantiu

si cânt.) |

Sta
A

vesel la danţ se: gâteşte. Ie
l&ner ealâ'l câ sosește:

|
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„Sub
it

stejarul mare, toţi s impingi la:joc.-..
pHupal “supa lol așa .. ;
Da,
„Pen ochinca nea crapa.

Istui voinic mândru faceţi, faceţi, loc.
pi

r

|

aL

„De

i in danju intră. + și pe o [etiță

mână o stringe, vra se'i. de guriță

N Nu te pre inirege, mâi giobane' nel, A
Ia

“oHupăi, supa toi așa

ont

|

|

Pâm ochinea' neta! crapa

De Dice felişăra que sa mânieț.”
Dar. pe, caiba

ta

verde, glia, de veselie

“Hora se intârquc,' pe toţi îi invic,
Fata stringe mână iubitului seu
“Uipai, supa.tot aşa ::.î:
mite

pPân”

ochinca

no'a crapa.

i

E

“ Daji Yoinigi mai tare, daţi yoinişi mereu,
—Nu te cred ciobane . . Amoru'ji quel mare
-Yo lungâ credință știu bine câ mare,
- EI insă in luncă o trage "din joc:

: „Hupai supa tot aşa ...:!*
Ai

Pen”

ochinca

ne'a crăpa:

Sub stejar urmegâ danjul plin de; foc.
“UN. TERAN

2 E

BATRIN.

-

Acra

Sia

frumos din partețţi, Domnule Doctor,: de a

nu ne desprețui.astâgi;

e frumos, din : partea unui

om alit de invâţat de.a se amesteca in imbulgirea
“poporului. De aquee te poflim se ei que mai impodobită ' cofiță plină do recoritâre butură, şi îţi
dorim, nu numai ca se'ți liniştEseă- sitea dar âncâ
.
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ca tote picâturele” din ea s& 'se adaoge in: ţile 1ne=:
numrale

la viaţa Donnici-tale.
ma
FAUST, *
a
: Primescii” cu bucurie aquesta bâutură - salutarâ

şi v6 dorescii la toți 'sânâtate și forigire..

..-..»

„(poporul se adună in cere în jurul lui.)

“BATRIRUL TERAN,

scz

Se cade,. in adever, a e arala in dilele de bucurie; tu quare odinidre, in qilele qucle rele, niai - ajutat cu alita fervâre! Câţi, aie de faţă, slau sân6toşi, pe quare pârintele i6u i-a scapal din que din
urmă giumă, quând el a pus sfârşit grosnigei epideiii. Pe alunge erai âncâ' un june, intrai îns6 la
toţi molipsiţii.
Mii de cadivre se 'scotâu ! de: pin
case, dar tu, d apurure, cșci ssândtos, . Pin quâte
valuri nu ai trecut! Dar Doninul de sus au: „ajutat "
pe aqel

que: pe pâment ne ajuta.

a

Di

„d
„5
sr

TOTI.

Se trâiască “omul aquest vrednic! Se. ne pstă
fi âncâ “mult imp. folositor! -

“

FAUST, a
“Plecaţivo «inaintea 'quelui
gur e ajută Şi învaţă

a ajuta.

de sus;peâgi el sin—
-

(se departezâ cu Vagner,),

. VAGNER,

aa

E:
a

a

|

Que plâgere nespusă lrehui se simțeşti, tu, om
demn de admirare,. priimind alila ondre -de la a-
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quâstă mulţime. Ferigit quel que profită, in 'ast
mod, de qualităţile inteliginţei sale. Părintele te aFiecare intrebâ, s'ingrâmâdeşte şi
rată fiului scu.
se “impinge in jurul: tcu! Musica ingeteqă, „danţul se
opreşte. Pe 'caleata cu toţii se pun în .şir; toţi.
îş închină capitile, şi numai câ nu se pun în genunchi ca inaintea

O

quelor sfinte!

PMUST,

-S6 ne suimu âncâ. câţi-va pași, pen6 Ja aqu6stă peurâ; acolo ne vom -odihni de a n6strâ câlâtorie.
Aige, plin de gânduri profunde, adese ori stam sin—
gur, şi m6 mungâm in post şi rugâgiuni. Plin de

speranţă,

tare în credinţa me,

socotem, de a do-

bândi dela tatul geresc, finilul giumei aquestia, p'in
lacrimi, suspinuri'și geneflexii.. Acum mulțimea m6
sucm naltul gerului, și laudele sale resunii. pentru
mine ca o argândâ ironie. Ah! dai pute getiin
fundul inimei mele, ai vide cât de puţin pârintele
şi fiul sunt demni de o asemine glorie. „_Pârintele
meu, Onest-om obscur, în mania sa nelocuită, se
silea, cu bunâ credinţă dar după capul scu, de a
geti in'natură și de a pâtrunde
cu. adepţei sei
In compânie

al ci secrete misteruri. ,
el se inchide 'in' La-

boratorium intunecos, și acolo, dupâ Greșeuare re-

țete fârâ de sfârșii; compun€ quele mai desgustose
mixturi. El un6, in o apă caldă, pe Leu
9)

Leul que ros, crinul fară pată,

si tenera regină,

: que purtau orescare compositei de alchimie.

GEL n0ş *]
sunt nume

——
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indrâsnețul

amant, cu CnInuL

QVEL

FARA

PATA

Ei:

punea, pe amândoi. in un cuptor ardind, şapoi îi
„vârsa din:
o capsulă in 'alta pânâ que in steclă se:
arată luxA: Recixa cu strâluginde şi diverse coldre.:
Aquesta' era I6cul! Bolnavii murâu, şi: nime nu intreba. quine s'a vindecat. Asifel p'in aste vâi, p'in
munţâi „aqueştia, noi, mai terribili decât insuşi giuma, am râspândit mortea cu' poţiile nâstre quele,
infernale.. Am presentat cu insuşi otrava la. mii de
Gmeni... Ei a murit; şi eu am trebuit se român spre.
a asculta laudele que se dau nerușinaţilor omoritori.
VAGNER.

“Cum poţi a te intrista despre. aquesta? Un om
onest . nu fage. destul quând ccsersegă cu stricteţă

şi conştiinţă arta pe quare au invâţat?

Tântr, de

vrai a onora pe pârintele t6u,: trebui se asculţi cu
supunere lecţiile que: îţi dâ. - Ca om, de ai fâcut,
arla se inaintâscă, atunque fiul tcu pâte fini la mai
inalte cunoştinţi ADI:
|
FAUST, '-.

- 0! ferigit aquel quare pâte incâ spera de a pluti
pe aquest ocean Werdre.—
Omul are trchuinţă de
aquee

tocma que

iendra, şaquce

que

șlie nu pote

“intrebuința. : Dar s6 nu amârâm 'ferigireă aquestor
6re splendide p'in triste cugelâri. Priveşte cuni (ucle
locuinţi, incunjurate de verdâţă, strâlugescii în mareade

lumină

que,

apuind,sdrele

revarsâ

asupra
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lor! Dioa din que in que mai palid, ecspiră, -şi..
s6rele. pogorândusâ: se duge :pe ţârmuri depârtate,
provocând o noâ viaţă! Ah! de que mam aripi s6
m6 râdicu de pe pâmânt și eternă s6 sbor după el.:
Atunque, la pigărele “mele aşi vide lumea leganatâ

și plutind

in nefinitâ crepusculă.

Aşi vide: munţii

ardind in lumina -sârii, aș privi vâile 'liniştite la pi
gorele lor! și torentul - ar. schimba. apele sale ar-:
gintii in valuri aurite. Sâlbalicul munte, cu a sale
fiorâse-prâpâstii, nu. ar pule opri falnicul meu sbor.:
Jată câ, Winaintea ochilor mei incântaţi, marea se des=
râleşte cu sinurile ci pline de agitaţii. Dar în fine
Deul pare de tot a se depâria-disparâ insă o noâ
impulsie de el. iarâși m” apropie.
”

Sbor- fârâ ngelare

d

spre a mâ

adâpa eternă de

dulcea sa luminâ! -Etern „ved dinaintea me (ioa in
urmâ intuneric! Sus gerul, iar jos al mârei valuri.
Que vis-incântâtor!
Ă
Dar sdrele disparâ. . Ingâdar -vai! trupul
a asosia a sale aripi -la ale spirilului aripi
mârginile.
Or quare iins6 simte?n inima sa. un
puternice de a s6 inalța din que în que 'mai

quând. aude asupra

catâ
nedor
sus,

capului s€u. duiosul cânt. al

gocârlici perdută in spagiul eterului de azur; quând
vede. vulturul, pe aripi nemişcate, - plutind d'asupra

vîrvurilor selbatege -a munţilor que se acopâr de
yerdâţa bragilor urieși; quând urmâreșie,: peste câm=
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pii

şi

valuri,

Aermuri.

|

cucâra, .câlâtorind
.

spre

o,

al

patriei

Na

| „VAGRER,

|

„Si cu adese ori am “avut Gre „de melanholie; dar
sume, „aspirații iși odinidrii nu m au păcii, şi

Rae

pe

e

pe otuas

i carte; “din filăn i la. Nopțile de i iarnă “devin in
i
“cântâtâre” și placute, Piu, trupul nostru 'irculă pre“tutindene o câldurâ Vinefăcâlore:e, şi de deschiţi âncâ
â
un
“venerabil pergament, “alune so e. pogor

peste tino

tote plăgerile Gereşi. E

FAUST,

i
ta

tit

“ Inima ta e “cuprinsă! numai do singură "dorinţă,

"Oh! + Nici :odinidrâ! alta: se: nu “cunoşti. = Douo
suflete, vai, mungescii sermanul meu pept, unul voiid
altul

a se. despârţi. -Unul:;cu. un amor

nespus, e

lipit Waqudstă lume, pin. organele Arupești de-lâcomie, pline! Altul: falnic se râdicâ "asupra -intune=
ricului pâmântului, gerând a se inalța spre'gereştele
câmpii... Ah! -de sunt spirite puternice quare dom=
nescii plutind intre ger. şi pâmânt, pog6re-sâ din spa=
giurile

aurite

noâ vieţe.

ca se m6

conducă spre aclivitate, unei

De aş ave o mantie

m6 transporte

magicâ quare se

pe [Eruiuri necunoscute și depârtate!

Ia. miar; fi hai scumpâ decât : quele: mai strâlugite
haine și maş schimba-o chiar p'o purpurâ: regală. :

—
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VAGNER.

Nu chiema mulţimea bine cunoscută al Spirite
„or que semnvâileseii ca o furtunâ in sferile aeriane!

„Ele, din tote. pârţile, pregâtescii omului, sub mii de
“chipuri, mii de periculdse curse, De la nord sosescii
“spiritele” quare ie mușcă cu; dinţi pâtrungători şi te
insegetă cu limbi olrâvitore! De Ja râsârit nâvâlesciă

aquele. quare respândescii un aer que usucâ,

şi” se

hrânescii Mal omului plâunârie. De la sud, din fun=
dul pustiilor, sbor Spiritile quele infiamate, quare te
frig cu para lor. Spiritele de la apus, samână d'odată

plăcute şi binevoitâre, dar aquesta mi e. decât illu=
sie, câgi incurând ele stârpescii Omul șa sale avuţii.
Spiritele tote. se .„plecă; „lesne fiind. deprinse a
fage râul, ele. ne , ascultă cu bucurie, find câ au
bucurie an „enșală.

- “Apar sub “forme
quând

gereşti. - Ca. ingerii șoptescii

spun ne-adevârul,. Dar: se ne “intârquem.

-Pâmânlul. se acopere deintuneric, aerul s'a râgit,
geța cade de sus. Nptea putem mai bine a: pre- țui al casei binefageri. - Dar que stai uimit şi te

uiţi peste câmpii.

ului atrage

Que pâie; in mijlocul intuneri-

a ta atenţie?

FAUST, a
Veţi tu quel câne negru. alergând p'intre sâmânâturi?,

o

Ri

.

— | ——
„ VAGHER.

De mult cu Pam vidul, dar nimic,
“ordinar nu am gâsil.

in el, 'stra=

FAUST,
Priveşte | cu atenție! Drept (ue socoţi po
| aquesi

animal?

d
VABNER.

Drept un câne quare, după obiceiul sâu, catâ
cu ingrijire al stâpânului urme.
E
FAUST,

Insemnâsâ cum el descrie gercuri din que in
'qie mai restrinse hojma apropiinduse de noi, și de
nu m6 inşâl, el lasâ dupâ paşii sâi o urmă “infiamată.

|
VAGNER.

Nu vid nimic decât un câne
pote ca ochii se te fi inșalat.

negru; lesne se

FAUST,
Ai se pare câ sl intinde inget lanţuri magige;
spre a lega “puternic pe ale „n6stre „pasuri.. Ei

VAENER.
Al vid sârind

nemernic

Si
şi timid în jurul nos-

tru! fiind câ in loc de stâpânul sâu, el a gâsitpe doi

necunoscuţi.

a
6

FAUST,

Cercul se restringe ... latâ'l sa apropiet.
VAGHER,

Vegi,.. Nu'i decât un câne, fârâ nişi o asâmânare cu vre un spirit necurat. El urlâ—se sfieşto

de noi,

se târâe pe pişore,

dâ din codâ după o-

Digeiul tuturor cânelor.

FAUST,
Vin, impreună cu noi, vino!
VAGNER,

: „Que. animal sburdalnic! De stai liniştit, face sluj

in doue pig6re. De'i vorbeşti, sare spre tine—el va
gâsi ori și que vei perde, și s'ar aruncan apâ ca

s&ți aducă bâţul.

|

|

FAUST,

„Ai reson—Nu gâsescii inel nimic quare se descopere vre un spirit; tdte la el provin din educaţie.

VAGNER.
Un

câne bine invâţat e demn

chiar deal inţâ-

Jeptului simpatie —el merită dar a ta bună
câgi cânele e scolarul
ților.
„1

quel

voinţă,

mai iscusit a studen-

pe pântă se întorque în orasiu,) .

CABINET DE STUDIE,
|

FAUST,
(intră cu cânele quel negru.)

|

|

“Am pârâsit vâile şi câmpiile cuprinse d'al nopţii
intuneric. Partea quea mai purâ a sufletului meu,
se tregâște in mijlocul unor fiori sacre şi .pline de
presentimente. Acum, d'impreunâ cu neastimpârul
activitâţii, s'a liniştit sâlbatigele sbugiumâri: al ini—
mei mele. .
Acum iubirea de Gmeni in mine vorbeşte cu
putere!
.
Acum iubirea gerescâ m aprinde şi mâ&ncântâ..

Şâdi, câne, şâdi binişor,—Xu umbla astfel in
tote pârţile. Que miroşi la pragul ușii? Culcâte cole
după sobă, îţi dau quel mai bun așternut al meu.
Dacă, pin cârârile muntelui, ne ai fâcut plâgere
p'in alergâturile tale, acum, ca un 6speţii bine voitor se cuvine a fi tâcut și liniştit.
.

Ah! quând in strimta n6strâ locuinţă, lampa din”
„noii voios s'aprinde, atunquc lumina se râspândeşte

——
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şi in a n6stră
" cunâşte.

inimâ

quare

incepe

pe

sinea

se

Resonul iarâși incepe
a vorbi; speranța din noii
infloreşte.
Aspirâm spre voi, unde ale vicței, spre
voi, ah, isvâre de viaţă dâtâtoare
. . . . .

Nu urla câne.—Vâgea unui animal nu se-pste
acorda "cu tonurile gereşști quare umplu sufletul meu!
Noi 6menii, avem obigeiu de :a despreţui tot que
nu ințâlegem, de' a lâtra in contra a or şi que'i

frumos şi bun quare ne împortunâ!
cânele pe.om a imita? ... .

Voeşte

“Dar vai!: cu totâ a me: buna-voinţă,
câ din peptu'mi nu mai isvoreşte nişi un
mângâere.
Și de que dre torenlul so usucâ
timpuriu, şi ne lasă in o site argendâ? De

am fâcut aqustă
îns6 uşor se pote
-aquele que

6re

simţescii |
felii de
atât de
câte ori

tristă experienţă! aquest neajuns
indrepta; vom aprețui

mai bine

se “înalţă peste sfera lucrurilor. terestre,

pin ajutorul

revelaţiunei, - quare

nicâire -nu se a-

'rată mai purâ și mai demnâ decât in Noul Testament.
Inima mâ îndemnâ de a deschide textul antic și de
“a traduge, cu totâ curâțânia sufletului meu, origi-

“malul sacru în al patriei iubită limbâ.
-

__

”

[deschide volumul

si incepe.)

Scris este ... . „Inrnu IncEPUr ERA

CUvINTUL&

“lată câ chiar de aige m'am oprit; quine mâ va po-

vâţui mai departe? Atât de nalt nu pot stima CuvINruL.

Dacâ spiritul m6 va lumina puternic, eu voii traduce.
in alt mod.
Este scris... „ÎNTRU INCEPUT ERA ÎNTELIGENTA.“
SE stâm; condeiul se nu sâ grâbâscâ, să cumpânim bine âqueste dintâi cuvinte.
Inteligența dre
creagâ și mânţine totul? Ar fi trebuit se fie scris:
_»ÎNTRU INCEPUT ERA PUTEREA.€ Cu tote câ chiar aquesta

puind

mâ

opreşte

queva

ca cum

naș

fi pe

„calea adeverului. Dar spiritul mâ luminesâ .. Am
gâsit aquce que trebue și fârâ a mâ indoi scriu:
»ÎNTRU INCEPUT ERA ACTIUNEA& . PI
De vrai impreună s6 locuim, câne, lasâte de

urlat, ingetâsă de a hâmâi. Nu pot suferi lângă mine un companion atît de neliniștit. Unul din noi

trebue se pârâsascâ casa aqu6sta.
Cu nemulțămire
m6 vid obligat de a viola legile ospilalitâței.
Iatâ
"uşa ţii deschisâ, eşti liber d'a -eşi. Dar que vid?
lucru

surnatural!

E re

illusie

sau

realitate?

Cum

cânele se umilă, se mârâşte! EI sâ râdicâ cu putere. Sa schimbat acum figura sa de câne.. Que
monstru miam adus in casâ!—Iatâ!l îmi apare ca
un

ipopotam,

'cu

ochii

infocaţi,

c'o

gurâ'ngrositâre.

Ia! Sigur de mine acum nu vei scâpa. Pentru ast
soi de infernale producte, cheea lui Solomon e quel
mai bun mijloc. .
SPIRITE,
(de afarâ,) .

Aique'i prins un spirit que şeden inchisâre.
"Dar noi se stâm afară, se nuw'el urmârim .
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Precum șirata vulpe. que picâ'n prinsâtâre
Stă fiul lui Satanas pe quare noi iubim.
In cercuri de magie

|

Cu toţii se sburâm :
Pun

spirit din sclâvie

Avem se liberâm.
In lanţ, dacâ se pste
EL nu trebui lâsat |
Câci el ca şi un frate

Pe noi ma ajutat.

O

FAUST.

Ântâ"i, spre a aborda monstrul se pronunțâm conjuraţia quelor patru elemente.
”
„Salamandra sc ardâ!
„Undina sâ se scurgă!
„Silful sâ& se pârdâ!
»Coboldul se lucrede!&

Aquel que mar cunâşte elemenicle, puterea şi
proprietăţile lor, mar pute stâpân pe spirite se fie!
„Pici in fiamă
„Salamandro !

„Vuind scurgete'n

valuri

„Undino!

„Strâluceştem lumindsă meleorâ

„Silt!

|

„Dâ'mi casnici ajutor.

„Incubus! Incubus!
„Aratâte

Nigi unul din quele

și vin, de fă sfârşit.*

patru nu. stâ in aquest a-

“nimal, el șede liniștit şi se-.rânjâşte la mine.

Nu

—
Pam

priginuit âncâ
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niși un râu,

dar aşteptă se audi

mai puternice incantamente:€ .
„De eşti ființă scâpatâ din infern,

»quest

semn,

„i
priveşte a-

d'inaintea lui se inchin tâte hârdele

„quele negre.“

i

latâ!l câ se umilă, şi pâruii se râdicâ!
'
„Fiinţă lepâdată, poţi tu pricepe pe quel que
„pururea au fost, pe quel neexprimabil, pe quel

„râspândit in tote gerurile, pe quel po quare cri„ma

a strâpuns“?
EI se umilă din quein que, iatâ!l ca un elefant. Ascuns după sobâ,: el umple tot spaţiul cu
trupul sâu.—Acum vra sâ se pârdă in nouri! se
nu te sui pân6 la boltă! - Vin culcâte la piş6rele

stâpânului tâu. Ai simţit câ „amenințările mele gâdarnige nu sunt! “Supunete, sau te pârlescii cu fo-— |
cul quel sacru! Nuu aștepta lumina Ixzanra! Nu aștepta
quel mai puternic al meu incantament.
(În timp cât noorul cade MerisroreLes
câlâtor se'nainteste de dupâ sobâ.> .

a

.sub-hăina

unui. scolar

MEFISTORELES,

De que atâta vuei?

.

Que ordonâsâ Domul?

a FAUST,

i

Iată dar que cânele. conţine in,. sine!
lar câlâtor! casul mâ fage a. ride:,

'Ua sco-

- MEFISTOFELES,

„„* Te salută, ințâleptule maestro! . tu: quare ' mai
dini6rea mai fâcut s'asud alât de grosav.:. «sii

”

—B—
FAUST.
Cum te chiamâ?
MEFISTOFELES.

Intrebarea îmi pare micâ din partea unui om,
quare atit de mult despreţuește cuvintele, 'quare de-

parte de a se țâne de aparinţe, voeşte a pâtrunde
essenţa fiecârue lucru în adingimile sale.
FAUST,

“Voi însă, Domnilor, obignuit: purtaţi niște nume
quare. destul de bine indicâ natura vostrâ. Ve nu=

miţi Belsebut, Viclânul, sau Minginosul, quare dar
ești. tu?

”

MEFISTOFELES.
Sum o parte din aque putere quare _d&pururea
voeşte râul“şi deapururea face binele.

Ri

|

FAUST.

|

Que vra se dicâ enigma

aquâstâ?

MEFISTOFELES,

„ Sum

spiritul quare depurure

n6gâ, şi cu reson;

câgi tot que există merită de a fi nicmigit. D'aquee
ar fi fost mult mai bine ca nimic se nu fi existat.
“Așa dar, tot que numiţi voi PACAT, DESTRUCrIE, in

trun cuvânt REuL, este elementul “meu propiu.
„FAUST,

„Tu

te'ai numit

0 „parte

și cu tote aqueste țe seg

intreg dinaintea. ochilor mei.

i
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ma
o + MEFISTOFELES,7
|
;
Nuţi vorbescii decât simplul adever. Dacă 0-mul, aque lume de -nerodii, :se crede, - in sine, un:
intreg, eu însă -nu sum decât o parte din aque “par=!

te quare la început era totul. 'O parcelă a intunericului!
din quare s'a nâscut lumina. Lumina mândră qwăcumvroeşte a respinge pe nplea, antica sa mumă, dis-

putându'i şi spaţiul.şi rangul.
Qâdarnige

remân;

Dar. ingercârile 'sale

ea. nigi odinidrâ

tru cât de. corpuri va fi lipit.

nu va reuşi in=,

Câgi'lumina isvo-,

reşte. din corpuri,:de la; corpuri: trage

a sa frumu-

seță și splendâre, un corp pâle se oprâscâ a sa
„marşâ,.. de aquee sper câ, mult timp nu va trece

şi din preună cu corpurile, lumina +va peri,

FAUST,
„Acum

|

cunoscii
|
a tale denane funcţii „Neputând

nicmişi p 'aquele mari, te arungi pe quele migi.
MEFISTOFELES.

In adevr,

.

."€

|

Yo mare ispravă „nu, am, făcut. Cu

totă oslinela. que m am dat tot n'am pulut: inlâtura
pe aquel oâreşque,. paquestă Tume massivâ, „ quare.
cternii sâ iinprotivește la neant. Valuri, Tuntui, cu-

tremur, incendiu, nimic nu aii servit, câţi marea şi
pâmântul s6 intore iarâş la liniştea primordială.

Mai puţin âncâ este de câștigat asupra afurisitei
şi netrebnice seminţă din. quare se nascii animalele
și omul.
Câţi mam bagat in grâpâ
pânâ acum! şi

50
tot âncâ girculăn lume, un singe tâner şi generos!
Lucrurile merg in ast mod incât gineva ar pute de
qiudă, a turba. In aer in apâ, în pâment, în umed,

în cald, în frig s& născ mii de germuri nouâ, incât
de nu miiaşi fi reservat fiâma eu maş âve nimic al meu
in propriu.

a

”

|

|

FAUST,

„Aşa dar la puterea salutarâ quare etern s6 miş-

câ şi creasâ, tu, opui “al demonului mână de giaţă,
quare cu-maliţie sâ restringe,

Ah!

gâdarnic amenințând!

Cautâţi un alt ţel o tu al haosului fiu nein-

les! ..

|

a

Ba

- MEFISTOFELES,

|

In viitorea n6stră întâlnire, vom pute a ne ex>
plica mai pe larg asupra aquestui punct! Permilte
insă, acum Wodată s&mi cu indrâsnelă de a mâ

retrage, -

aa

i
„FAUST,

“Nu

ştiu de que mântrehi?' Astâgi am fâcutii

cunoștință cu tine, vin dar de mâ xvegi quând vei
voi; iatâ feresta, iată uşa, poţi chiar pe horn eşi

dacă poltoşti.
|

MEFISTOFELES,

“Trebui sâ&ți mârturisese
o micâ

greulate. Aquest

pe pragul uşii...
>

pas

câ spre a eşi inlimpin
de vrâjâtoriță inscris

a
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FAUST,
“PExTACRAMA te ingrodeste? Spunemi,: te rog, o
tu al infernului fiu! dacă aquest semn te resping6, cum. de ai intrat aice, şi cum un spirit ca tine

a pulut astfel a se inșala?
- MEFISTOFELES,

Priveşte îns6 semnul, şi vegi câ nu'i bine fâcut,

ungiul que priveşte afarâ este. o I6câ cam deschis,
FAUST,

Hasardul ma servit de minune! Aşa dar iatâteprisonicrul meu! Asta s'a potrivit destul de bine.
„MEFISTOFELES,

Cânele

serind in nâuntru wa

remarcat

nimic!

dar acum s'a schimbat treba şi demonul nu pote” eşi
din casâ,

|

|

|

FAUST,
Dar de que nu eşi pe ferâstâ?
MEFISTOFELES.

E o lege pentru demoni şi stafii: Pe.unde au
intrat pe acolo trebui se şi iasâ. : In intâiul cad
suntem liberi, la

al doile suntem

sclavi.

o

FAUST,

Iadul iusuși are legile sale! asta m6 bucur. Aşa
dar, în siguranţă, cu voi quineva ar pute fago uun
pact?
D

n

5

MEFISTOFELES.
“De vei: “dobândi
plini în totul

vo făgăduinţă, ca sc va im-

și nimic. nu ți sSar reţine,

nu 'e“ o 'trehâ micâ:!: “şi vom trata
“în

viitârea

nostră

rog forte, las6m6
i

intâlnire,

despre dânsa
însă te: rog,.-le

a mâ- depârta.
3

“Mai

acum

PAUST,

.

stă 'âncâ! 6 minută s&mi

viitorul meu.

a

| Dar asta

spui deva "de

„i

"+ MEFISTOFELES,

“ Lasâme acum odata; peste puţin timp, carâși
voi veni,

d

atunque mâ

m

vei pute :intreba in voe Dbunâ.

EAUST,

pu “nui Pam întins niţi o cursă! tu însuşi ai i pi-

cat în capcanâ.

Quel que ţine pe dracul

sl ţie

bine, câgi timpuriu,
din nou. el nu. se va mai prinde.
MEFISTOFELES.

Dacânţi plage- sum :gata "și acum

de.â.sta

cu

tine i aţi ţene companie, cu condiţie. insă de a fage:
ca timpul s6 ţi se: parâ plâcut, pin. mijlogele arlei.
mele.

„FAUST,

Se
„i

Cu

pucurie. îţi dau aqucștă libertate, numai cată,

ca arta sâţi fie agrebilâ,

< MEFISTOFELES, “)
- Simţurile tale, amige, au acum în'un moment a
câştiga mai mult decât -in monotonia unui an in=
ireg.
Aquee que cântâ. Spiritele gingaşe; imaginile
que ele produc, nu sunt o vanâ fantasmagorice; mirosul tu are a“s€ "delecta,. precum şi gustul, şi
tote simţurile tale. Multă pregâtire nu trebue, iatâne impreună, ingepiţi'a cântă.
:" SPIRITE,»

-.

“In sus se salte
* Boltele "nalt!"
S'in locul lor.
Se strâlugescâ
- Raga' Cerâscâ
Iubit odor.

.

“Noorul sbărâ! * '-

Vâlul dispară
Descoperind
Stele senine,
Dulce lunime

|

Mult strâlucind.
Duhuri frumose

Horuri. voidse

|

:.

Noi vom. forma!. | |

Dorinji argânde.
Plâgeri ridânde :
Ne vor urma.

ERE
a

-

Haina verdurei
Crânga pâdurei
Anpodobib
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Ca sub vii frunde

Fata s'ascunde
Pal seu iubit,
Totul trâeşte”

Aa
OC

" Mlâdiţa crește,
“- Moment divin!
Din struguri curge, .
Vinul s6 scurge
Ca un rubin...
In ger spre sore
Plin de ardore
Merge'or que sbor!
Spre mândre maluri
| Que

mirâ'n valuri

Verddja lor. .

|

Danjuri voidse

Si amorose
Acolo

sunt |.

S'intore or unde
Pe dâl p'in unde

Ca pe pâment
Ori que fiinţă
Are dorinţă
De

a trâi

Spre fericire
Si muljâmire

_D'a s6 grâbi.

MEFISTOFELES.
Au adormit. Destul, destul voi al eterului gin—
gașe Spirite. I/aţi adormit cum trebui. Pentru a=

quest. congert v& rmân indaturit.

Faust!

nu

esti

5—
âncâ omul pe dracul d'a ţâne!

Lasaţi s6 sbore în

jurul lui visurile quele mai dulşi, acufundaţi! intrun
ogeande visiuni!
. .
cc...
.
Dar spre a pute desfage farmecul aquestui prag,
am trebuință de dintele unui gusgan. Multe incan=
tamente nu voi întrebuința, câți aud unul alergând
pe aice şi indatâ are sâ me asculte „regele gus—
ganilor, a s6regilor, muștelor, brâştelor, plosniţilor
şi a purigilor, îţi ordânâ s6 vii şi s€ rodi aquest
prag, ca şi quând ar fi uns.*
Iată ai eşit din bortă! dar degrabă la lucru! „Colţul que m'a râspins
„priveşte din afarâ. Ancâ odatâ muşcă și s'a sfârşit. “*“ D'acum visasâ Faust pen6 n'om revede.
FAUST,
[desteptânduse.)

Jatâme dar âncâ odatâ inșâlat.
mulţimea

Spirilelor astfel

Poâtese ore ca

s6 se fi pierdut, in aer!

Pgtesc ca un vis sâ'mi fi arâtatpe dracul! şi cânele
sâ îi fugit?

CABINET DE STUDIE,
i

FAUST,

- Quine! Date: la ușă?
au ştiu quine!

Intră!

larâ
=

MEFISTOFELES,
Eu

sum.

ar

a

Ri

(-

“ Imntât i:

m6 imporiupă

FAUST,

:

a

=“ MEFISTOFELES,

Trehui de trei ori se vepetedi.
FAUST.

Ei! bine dar—Intrâ!
MEFISTOFELEL,

Așa îmi plage. Sper câ vom pute a ne'npaca.
Spre
a te tâmâdui de melancolia ta am venit aice imbrâcat, cum m6 veţi, ca un nobil cavaler, cu haine
roșii, cu cusuturi aurite.
Cu o mantie tâetâ intr'o

mâtasă

dublă;

cu pene

de

cucoș la pâlârie.—
La

—
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brâu spadă lungă şi” ascuţit! "Te 'sfâtuescii':ami
'sâ faţi şi lu camine; penru eca 'liber” şi fară
grijă, se inţelegi que e vila: * ie
ii
FAUST,
,

a

,

PR

y

.

i

p..

a

.)

Pta

Sub ori que haine m'aş “găsi. cu tot :voi simţi
amârâgiunea condiţii omineşti quei mârginite! Pre
bâtrin spre „a me «desfâta, neingelat, “sum pre l&n6r pentrua, nu ave vre-o. plâgere de dorit. „Si que
pole 6re, lumea. ami acorda? Neputinţa! Nepulinţa
iată

al omului, sărtă! lată, cuvântul, que. neincetat

râsună la urechile nostre, şi. pe (uare --de la ince=
put, pene la sfârșitul vieţei,: un geniu reu-fiicâtor
me'l repelă in fiequare. moment cu: "Voge'i amorțită,
Dimincţa, quând mâ trâdescii, sum, cuprins, Vin
spâimântare, şi ochii :mei:se umplu de lacrime amare
privind, (ioa quare, in cursul ei, nu are a. indeplini
nici una, nici una vail din dorinţele mele; dioa
quare nicmigeşte, în inima me, pânâ și pressentimentul quelor mai migi plâceri! quare inâduşă in mine

creaţiile fecunde, plin ale vieţei. mii de chinuri

și im-

pedecâri.

și a-

— Quând

n6ptea: acopere

lunque -eu trebui a me "tinde

de dureri.
sinul meu,

na me.

pâmântul,

cu frică

pe patu'mi

Câgi şi atunque liniştea sâ depârtesă de
şi visuri inorosilore au a tulbura odih-

Dâul: que

"mi umple pepiul, 'pâte inalţa

in mine ale sufletului furtuni,—E1- domnește: peste
t6te puterile: mele,

dar nu pole exersa

vre-o ăc-

3
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ţiune asupra_obiectelor que mâ'ncungurâ. D'aquee
viaţa îmi este o povârâ, d'aguce dorescii moriea şi
traiul îl urâscă profund.
|
MEFISTOFELES,

Cu tote aqueste

msrtea

nu'i niţi odinidră un

dspeţi binevenit.
”

:

Ferigiti

FAUST,

aquel pe quare '] gâsâşte

finitulii, in

migiocul splend6relor victoriei, şi'i coronâsâ tâmpla
dun laur singerat. Ferigit aquel. pe quare mortea
el surprinde, dupâ vîrtejul danţurilor imbâtâtore, in,

braţele unei amante adorate.
Ah'de que! quând mâ gâsâm in extas, contemplând puterile unui spirit. înalt, de que! atunque
nu am perit? MEFISTOFELES,

Cu tote aqueste

Dâut Greşquare

cunoscii pe quineva qare

nu au

liquGre negrâ!
” FAUST,

„ Sâ-vede

câ espionajul e ocupaţia

ta favorită. .

MEFISTOFELES,

De nam

omniștiința, dar inse multe

Știu... .

FAUST.

„Fiind câ tonuri,

duli şi bine cunoscule

m'au

scos din al morţii grosniţe valuri! inșâlândumâ pin
suvenirile copilâriei mele, p'in cânturile unui timp

—9d—.
de feligitate; aruncă dar blâstâm

infricoșat asupra

tot que sufletul incunjurăy de plâgeri şi de prestijiuri.
Asupra tot que el, in aquestă lume de nâlugiri, acopere cu ințelepgiune și cu splendore! Blâstâmată
fie mai ântâi opinia ingâmfată cu quare spiritul s'amâgeşte pe sinel
Blâstamată fie strâlugirea vanelor
aparințe que indulgesci a n6stre simţuri. Blâstamat aquee que ne incântă în visurile nostre: illusie
de glorie şi imortalitate. . Blâstamate fie tâte aquele
“pe quare ne bucurâm
d'a poseda, femei, copil, pâmânt sai servitor. Blâstâmat fie Mamoy, quând pin

dulgeţa comsrelor sale ne impinge la indrâsneţe intreprinderi, sau quând,

pentru a

lenevirei plâgeri,

el ne încunjurâ de perini voluptâse.—Blâstâmat fie
al vinului val generos!
Blâstâmată fie que mai su- -

blimâ exaltație al amorului, blăstâmatâ speranţa,
blâstâmată credința! ş'inainte de tote, blâstâmată fie
paţienţa.
CHOR DE SPIRITE.
(nevâzute,)

Vai! Cruda'ţi mână

lumea

frumosă

A dârâmat:
In intuneric, ste luminosâ

la a picat A le viejei dulce plâcere
Acum s'a stins.
Si stâm cu toţii plini de durere

In

dor şi plâns.

Fâ ca simjirâji sâ se deschidă
"FA, ca un gâu:

—
pa

Sed
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| o lume și 'mai 'splendidă

pi

„Din sinul itu,.

A

Câţi a ta! vOce,. de n ar î mută

„Pote spera
|

”

i,

o

„Chiar aia ruine” lumea' perdută -

sia

iti

“A 'râdica.

DIR

a MEFISTOFELES,

-. Aquestia “sunt „copilașii mei.

“ Aseultăi cum le

indâmnă la acţiune” și la plăceri, Te' invită
din singurâatea

aqudstă

in „(quare amorțâscii

a eși
a« tale

simţuri! şi voescii a le conduge “departe ini lumea nemârginilâ. Ingetâsă. da, te juca cu durerea ta quare,
ca un vultur, îţi mânâncă viaţa. Que mai re s0Gielate; te face quel puţin, a simţi. câ esti şi lu om
intre quielalţi Gmeni. Nu voi a dice câ am cu pleba.
a te amesteca, de şi nu's unul din aquci, mari; dar
de voesti, impreunâ cu mine a gusta. al vieţei feri=

gri sum gala 'afial iu, îți sum
doreşti sum

companion, şi de

chiar servitorul, selavul teu,
"FAUST:

Si pentru

cutata, la ue “trebui se mâ inda-=

torescii ?
MEFISTOFELES.

Ai âncâ timp mult pentr a gândi. _.

a

FAUST,

Nu, nu, dracul e un egoist, şi de gâha nimârui nu face vre un bine. . Spune lâmurit condiţiile
tale, .câgi un asemine: servitor aduge pericol in casâ.

—6 —
e

a ta

MEFISTOFELES, re

ia

ti

Eu voescii aice, pi"aquestă "lume: s6 mâ tocmescii
la tine, şi 's6 fiu! neadormit la “ordinile tale: “Iar
(uând mom întâlni DINCOLO,; in queelantâ vi aţă, aluni=
e

que de aseinine se ii și tu selăvul meu,
4

i

Si

“FAUST,

:

Puţină grijă am de dueelaltă
-viaţă. “- Sfarmâ tu
ântâi lumea aquâsta,, qucelaltă pote apoi s& vie! Din
pâmentul ; isla isvorescii ale mele plăceri! Sorele ista
varsă a sa. lumină. pei: chinurile. mele, Si dacâ
vPodinidră .mâ voi despârţi de dânşii alunque, iniîmplese or que s'a intimpla! Asupra aquestui, punct
nu voescii nimic s'aud. Nu voesciă s€ șliu dacâ și dincolo de aqueslă „vi aţă avem se iubim. și, s6 „urâm,
dacâ şi în, alte sfere „mai există un susun jos!

aia

MEFISTOFELES,. mor
“

:

Di

ma e

In, sensul aquesta, poţi indrâsni. a “face, cu. mine
op legătură, In curând. tu ai. sâ. „priveşti, cu: plâge=

re arta me.

Am s6ţi . dau ție, „aquee. que nigi un

om âncâ nu a voţut.,
- "FAUST,

Si que ai de dat tu, o licâlâse' Demon! Pututau vrodinidrâ ai t6i se ințelegă geniul ominescii in
inaltele sale aspirații! “Nu ai decât alimente quare

nigi: f6mea. nu pot se liniştâscâ;. un aur palid. quare.

—
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neingelat s6 scurge: din mânile ndstre, ca argintul
quel viu; un joc la quare câştig nu'i nigi,,odinidrâ!

O femee quare,

chiar

din ale mele braţe, p'in o

dulge câutare, sc I6gă in lanţuri noâ cu veginul meu.

On6rea! divinitate inaltă, que se perde ca un meteor! Aratâ'mi un fruct quare sâ nu fie cuprins de
putrejurie inainte de a câde, şi arbori quare dilnie

s6 se imbrage deo verdeță noâl;
MEFISTOFELES,

„ Aquestă insârginare nu: e de natură a m6 inspâimânta! Pot lesne aţi servi asâmine tesauri.. Dar,
amige, timpul va sosi ca s6 gustâm. queva mai
pașnic.
|
ii
e

FAUST,

Dacâ wodatâ

mulțţâmit mâ voi întinde pe pa-

tul lenevirei, alunque totul pentru mine fie finit.
De vei pute wodinioră, pin arta mingiunii şi -a linsuşirei, s6 m6 adugi pânâ acolo ca s&mi pot plâge

mie insumi; de vei pute s6 m6 ademinești p'in plâgerile simţurilor, atunque ultima 6râ s6 sune pentru mine.—Jatâ îţi” propun pactul.
MEFISTOFELES.
(intinzând mâna)

_. loveşte colea.—Top!

FAUST,

-

-

Si mântn mână! Quând_yoi. gige-momentului:
Ah stâ! Tu ești atât de dulge! Poţi tu atunquesâ
=

Tome

ma cea e mmm

—
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mâ6 arunţi in lanţuri! Atunque bucuros mâ voi sfârşi:

Râsune clopotul morţilor! Atunque esti liber de serviciul tâu!
Atunque cadranul-pâte s6 ste! Aculse
cadâ!şi timpul pentru mine etern finit a fi!

|

MEFISTOFELES,

Gândeşte bine, câşi noi nu vom uita!
FAUST,

In aquest punct
legat cu temeritate.

-.

i

ai tot dreptul.
Or cum voi

Eu nu m'am
Îi, tot irehui se

fin sclav! Altâu or alaltue, que'mi pasâ in sfârşit?

a

MEFISTOFELES,

|

Așa dar chiar astâgi eu voi umple funcţiile mele

de servitor, la masa Domnului Doctor.

Dar queva

“âncâ... Omul trâeşteşi pote să şi morâ. Semi
dai te rog 'vro doâ linii scrise....
|

„FAUST,

a

Pedant que esti, îţi mai trebue âncâ un inscris?
Tu nu cunoști

dar omul?

-Nu ştii âncâ que pre-

țueşte parola sa? Cuvântul meu nu'i indestulâtor spre
a m6 lega pânâ la finitul gilelor mele?:

Prequând lumea

sâ râdicâ şi vueşte in eterne

- fluctuații, puteva 6re pe mine un inscris mai mult |
a mâ opri!
Dar aquestâ neroţie este intipârită in

inimile
elibera?

nâstre!

Quine pâte de ea aşa uşor a sâ

Ferige aquel que pâstresâ buna credinţă,

——
(1 ——
pură și. nepatatâ,. în sinul sâu!
sacrificiu: nul va

Pe 'dinsu: nigi un

infricoșa!. Cu. tote. aqueste un per=

gament, scris și sigelat după curiinţă, este 'un spectru
de quare or.: quine .s6 inspâimântâ.' Parola 'mare
valorâ decât quând e consfinţită pin condei, Geri
cu pergamentul domnescă asupra spiritilor. Spune,
Demon viclen; que vroești de la mine?—vroești aramâ,
marmură,

hârtie, pergament?

vroești sâ- scriu cu un

slilct, cum fier sau cun. condei?
lege după

dorinţa

pe

PIIRI

Eşti liber

E

aji aa

A MEISTORELES,

ua

"Nu înțeleg” pentru „que te exaltedi cu atita aprindere! Que mai micâ hârtiuţă este bunâ.

a iscăli 'cu'o "„picătură de. sânge.
1
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.
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“ Dacâ acpiesta te mmițanește, fe așa.
:
MEFISTOFELES,

Sângele eo essențio. deosehilâ!. .
DE

a

at

ea

“FAUST, _.

„Nufţifie fricâca cu Vodinidră s&: runip aquestă

legâturâ.

'Tote puterile ființei mele:
s- concentrâ

in: indeplinirea quelor que'i fâgâduescii..:

M'am in-

gânfat pre tare! cu tine, dar numai mâ pot asocia!
Spiritul nalt ma r6spins,. natura s'ă' inchis ina
întea me!'

Sirul gândirilor mele 'de mult de “quând

e rumpt! “Sum desgustat de or și: que ştiință;—fâ
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dar ca ardândele nâstre:pasiunii:'s6 se indestulegâ in
adîngimele sensualitâţii. .Y &lurile magie quele nestrâbâtule, gata,, sâ fie spre noâ. miracoli. ; $8 ne, asvârlim
in. a timpurilor tempeste,,in vîrtejul intâmplârei, Durerea.şi „veselia, isbânda şi necadul -s€ .se. sucgede
dupâ:.a 'lor.:plâgere.: .0 neobosilâ.; activitate "este
adeverațul: element

al omului.

„.:...

“MEFISTOFELES, *

..,,

i it

Nime nu'ţi impune nişi ț6l nigi mâsurâ.

i

De “voesti

a gusta câte queva. din tote, de. voesti a prinde/n
sbor tot felul de plâșere, tu vei “căpâta! ori que
vei poli.
Numai s6. te ți de mine şi s6 alungi

or que timiditate.
-..
a

Die
FRUST

ut Ata
i
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“aţălegi bine c'aique nui questia, de plgeri! Eu
m6 consacru' “la virtejul pasiuinelor; spre a gâsi bu-i
curia in miglocul durerii, ura în năițlocul athorului,
| consolaţia lângă amârâgiunie! "Peptul” meu, liberat

de a ştiinţii greuiate, area
fi deschis in viilor la
ori şi que durere; —Si voescă: insuși, în “dinţi?
mele mele, se partigiped li t6te simţirilă; quare. au

fost: date întregii! omeniri. "i Dorescii a ajunge, pin
puierea spiritului, laiitâte quele mai inalte şi iquele
mai profunde!

a aduna. in: mine

plăşerile lumei,;
și, astfel,

tote durerile şi tâto

confundând sufletul meu

cu sufletul întregii. omeniri, s6 împart, a. sa -sorlă şi
ca. dînsa

se

mâ

pregipit

in n6ut..

tg

pt
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. MEFISTOFELES.
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“Credemâ pe mine, quare Walite mii de' ani a=
mestic aquest aliment impetrit, că, de la l&gân pens
la “mormânt,

nui. om

quare

s6&potâ mistui

acrimea

lui. “ Crede pe unul ca mine: intregul univers nu e
fâcut 'decât numai pentru -un Dumnegeu. El s6 gâsește in o splendâre eternâ! Pe noi-ne'a condem=
nat a „intuneric, şi numai peniru voi a fâcut egale
gioaşi nopteal
|

e

FAUST,

Cu tâte agpuosto eu voescii!
MEFISTOFELES,

“Aşa îmi plagi, numai (Pun lucru mi e fiică. Tim=
pul e scurt şi arta este lungă. Ascultâme, dar, asogiadâte

cu un poet, las6'1

s6 se perdă - in. vîrtejul

imaginaţiei sale,. sâ adune

pe capul t6u qnalitâțile

quele . mai nobile, curajul leului, iuţala. gerbulului, :
câldura sângelui italian, constenţa. omului de -nord,
las61 sâ gâsascâ secretul, de a- intruni mârimea de
sulet cu, viclenia! las6'1 să te inveţe a te inamora
după un plan. bine coordonat, și. tot odatâ cu totă

pasiunea tinereţii. Eu insusi aş. dori a cundște un asemine original şi Paş numi Maesrno Mcnocosmos.
FAUST,

Que sum eu dar? dacâ numi este cu pulință de
a dobândi corona umanităţii după quare s6 alungii

tole a mele gândiri?
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- MEFISTOFELES,

Mai la urmâ,

esti... aquee que. esti. Puncţi o

perucâ cu un milion de bucle! Inalţâte pe nişte câlcâe do palmâ!
Tot ins6, „vei remâne quo, eşti şi
nimic mai mult.
Aa
|
NI
|
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FAUSŢ, ei

EI Dar, dar, o simt pre bine! Ingâdar am adunat
in „mine tote tesaurile spiritului ominescii. Quând
stau şi mâ exșamineg, "vid câ nii o putere noâ

din mine nu isvoreşte. Nu m'am inalțat, nişi de un
fir de pâr. Nu 'sum în nimic mai apropiet de quele
nesfârșite.
i MEFISTOFELES,

Tu vegi lucrurile, carul meu Domn, intocmai ca

quielalţi muritori. D'aquee trebui s6 ne luâm de samă,

inainte ca sâ ne

pârâsascâ

or que.

plâcere

a

“vieţii. . In .adevâr mânile, picârele, capul și c....

sunt i6te. ale tale.
intrebuințed

sunt

Dar

aquele

pe quare .eu le

6re mai puţin ale mele? Quând

pot plâti şâse cai, puterea lor nu devine a
m6? .M6 sui pe! dinșii”și -alergi' ca 'quând. ași
ave. doâdâci

și patru . de picdre.:. “Curaj 'dar, lasâ

vanele cugetări; şi vin cu mine în “vastul: univers.

In adevâr îţi qie! Omul qie s6 ocupâ cu specula—
țiile spirituale, samînă cu un animal ,necâjit de un
demon necurat. EL sc învîrteşte” pe stârpa sârâtură

pe quând, la doi ] paşi de dinsul, sâ: intind câmpii acoperte. do earbă verde şi mirositâre; -* -

—
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„i FAUST:

:Cum dar trebui 'se; începem?
DCI

iu

IE
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.

MERSTOFELES.
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. "Noi pornini “acum "indata" Que) Xra. să i gică
temniţa aquâsta?
Que -viaţă! .de a sâ abrutisa pe
sine, dimpreună ; cu e. mie, de scolari a sei?—-Aquestă

tristă, „meserie -e. bună, „pentru “vecinul 6.

Ingelegă de a triera, dâdaznie. nişte „pac seci. Quei
mai bun, din, câte ştii, esle oprit. dal Spune, Ja Scolarii i8i—ată chiar. unul. se aude viind șpro, noi.
FAUST,

.

„tit

i

„Nunmi e ena putință de al vide,

2.

it

ID ;MEFISTOFELES,”

iți

id

“Sermanul bâet aşteptă - de“ mult, şi nu trebui sâ
se -intârcâ: fără puţină” mângâere. Vino, 'd'mi haină
“şi. cușmat
ta; Sub asemine ” mască! “trebui se'mini şcda

do minune | ta

ai eta

pa

[Se imbracâ.):

ei

i. Ineredite, in: ştiinţa me.: Am. trebuinţă dun

şin—

gur: quart :de. Grâ.—Iarâ
tdte pentru. frumâsa
Aaa

i

pe pa

d

penâ aunque; progâloşle
n6stră câlâtorie.. DI
RE au

„.[EAvsT esâ.] -

MEFISTOELES..

DIA

FR

N

„i

ŞI pu

„(Cu hainele quele lungi ; a îi Facsr]

_

Desprejuește tu geniul şi ştiinţa! que: mai „înaltă

putere a omului..;. Lasâ ;ca

spiritul mingiunei sâ le

—
acufunde in vane

gige nâscogiri.
Sorta
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4

aparinţe! in fantasmagorii şi ma-

Atunque! de sigur esti al meu!

i a dat un

spirit quare. cu putere

s& inalţă

câtrâ sfere nemârginite, și aquârue nemâsurate as=
pirațiuni îl fac a uita plâgerile vieței. Am s6']
tirii acum p'in a lumei, selbatişe, valuri, p'in neinsâmnâtore mediocrităţi EL 'âre se se lupte, sâ
tremure, sâ se ' acaţă de i6te; bugele nemârginitei
sale lâcomii, au a se apropie de quele mai detestabile alimente, fârâ ihse'a''s6 atinge macar de ele!
fârâ, a .sâtura . dorinţile,. lor;.;;Si: chiar, de. nu: s'ar fi
dedat. demonului, el: negreşit, tot, irebu€, se. pearâ...,
îi
e
Si

.

titi.

;

"?Stea
!
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Fa
,
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„seu

„UN SCOLAR,
|
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„

a

„dată

git - SCOLARUL::

“Noii. de mult de quând- eu sum: aige, şi, petruns
de: 'supuinere, vin a: fage. cunoştinţă, și a vorbi cu
un om

aquârue nume

de toţi e pronunțat

cu respec-

tul quel, mai profund.
MEFISTOFELES,

Politeţa ta m6 bucură pre mult. Tu vedi in mine,
un omca și quielalţi 6meni. Fâcuta”i penacum dreşquare studii?
SCOLARUL.

Te rog a te insârgina cu mine. Sosescii cu que
mai mare bunâ voință, cu quâteva parale, cu
un sânge tânâr şi ardâtor; muma me nu ma lâsat
a mâ depârta decât dupâ numerbse lacrimi, de aquce aș dori s€ profit şi s€ invâţii queva trebuitor.
MEFISTOFELES.

Aige ai dat peste isvorul quel adeverat.

—

Ti—
SCOLARUL.

„. Drept: spuind, -mai câ-aș dori -s6 m6 intorcii a
casâ. In aqueste iduri; sub “aste bolte, nu: gâsâse
nigi un fel de plâgere! Locul e pre inchis, fâră ar=

hori, lipsit de ori şi que verdurâ. In apartamentele
aqueste, pe bangele scolei, cu perd augul, viderca
şi gândirea.

i

MEFISTORELES,

|

“Ăsta atirnă mult dela deprindere: Chiar pruncul,
nu se nutreşie ântâia” dată cu plâgere la sinul mumei
sale, in curând inse el: suge cu lăcomie; de asâmine
ai şi tu se te adâpi, din qi în Qi, “cu n „gusti mai

mare, la sinul sapienţii.
|

: „„SCOLARUL, -

|

-

“Bucuros aș dori s6 fac cum digi, numai te.rog
sâ mâ invvai cuni
e
aş: pute ajunge la felul dorit.

PO

MEFISTOREE,

i
Su)

“nainte. de a merge mai departe, spunemi
facultatea „que alegi?
N

|

SCOLARUL -

quarei

a

Aș voi se devin forte invâţat. Doresc s6 pâirund tot 'quei în Ger şi pe: pâmbnl, + să cunoscii
șuinţa și natural:
ti
pe

i

MEFISTOFELES,

a

“Astfel ai :dat: peste 'adevârata “cale. . “Inse nu
trebui sâ'ţi permiţi nişi que. mai micâ 'distracţiune.

— 2 —
„SCOLARUL,

i: In 'adovâr “voescii a'mâ aplica din t6tâ, puierile
sulletului meu,: dar tot odată” aș dori
se “gust puţină
libertate şi: plâgere, macar
1
vara în gile de serbâtori,
îi

”

““MEFISTOFELES, Na

“Tatrebuințage: timpul,

se

,

ia

-

incrsai

el sbâră âtit: de iutei şi

numai rînduiala ne învaţă al. opri. D'aque, amige,
te Sfâtuescii, mai ântâi,, de, a urmaa_un Curs” de Logică. „Acolo spiritul tâu are a, fi dresat. dupâ.ccuviință, _
râstrins iîn lungi Giibote spanioleşti, pentru ca el.sâ

pă urma cu prudenţă, dreptul ..drum, al. cugetări,
şi pentru ca nu cumva sâ „râtageseă, ca o: nălucă
in drepta și in stînga.
Pe urmă mult timpai :se inveţi, cum, pentru
operaţiile: quele: mai simple, la quate nu intrebuințedi

decât o clipală de ochi, precum de:a mâncaşi de
a be; cum laaquele

dic... uxA.. DOA.. 7ner

sunt

de neapârată trebuință. -Quâgi în adevâr fabrica
gândirilor 56 asîmilucşte iu' totul cu Stativa la quare
s6 ţisâ pânga. Acolo o impuldie
a: pigorului e in=
- destul spre a pune in mişquare o mie de fire, acolo
suveiul merge și revine ne ingetat, acolo firele. nevigute,s6 inclâștă, și mii . de legâturi
s6. formfi. p'in
o singură lovitură.
Pe de altâ parte.:Filosoful
s6

sue. pe

catedră

şi “îţi: demonstră

câ, quel

ântâi

fiind AȘA. : quel al doile AșA;::. pin urmare "al
ireile şi. al patrule - trebue se: fie Aşa, şi câ, fâr

duel ântâi și al doilea ....: al ireile 'şi al patrule s6
Da
i
ii
fie mar pule.
Aquest resonament e îOrle prețuit de studenţii
din or que' țară, nimene .inse din ei nu au ţisuli

un cot de pânqâ. De voesti a” descrie
vr'odată mâcar
un que plin de: viaţă, inceputul este de:a' depârta
din: el inteligința, atunque'ai în niână igte: materialurile, dar vai! legătura; spirituală au lipsit!” Chimia:
numeşte aqucsta „ExcuEInESIN NATURAE,C şi asifel
'
fârâ a şti, ride de sine însuși,

|

“"SCOLARUL.) i a

i | „Nu te pre, “nţălegu bine. i E

|

Ii

MEFISTOFELES..

E

hi
E

Si

Se

In scurt t timp le vei deprinde, și mi va î mult
mai uşor quând vei invâţa a roduge fi a clasifica
4
t6te dupâ cum trebui, i
e
SCOLARUL.

Sum „atit de confus de quele. „que; mi'ai: spusii,
încât îmi pare c?0 râtă de mârâ mi s6 intOrque in cap,
MEFISTOFELES:

S'apoi inainte de tâte trebui a te hplicala Metalisicâ. . Ingărcâte a pâtrunde cu adincime tdte aquele

quare nigi cun cip nu pot întra in al omului crieri.

Deapururea s6 'ai pregătitun cuvânt pompos pentru
tâte aquele que poți inţelege, cât și pentru aquele
que nu poți ințelege. “In aquestâ. dintii jumâtate
0

“de an, pâgâște o regulă nestrâmulată., : Ai quinqui
6re de lecţie pe qi. - S6 între în auditor. la prima
râsunare a clopotului. : “Dar sâ nu mergi. acolo: fârâ
sâ te fi pregâtit bine. dinainte, şi fără să fi studiat
cu luare, aminie tâte paragrafurile; pin aqu6sta vei

pule mai bine a te convinge câ, în clas, nu s6 spune.
nimic

quare s6, nu fie pe

tu s6 scrii

carte. :

Cu tote aqueste.

cu. ardore, eca și quând insuși Spiritul

Sfânt par dicta. De

SOLAR

RE

Li

da

Nu vei
3 ave „trebuinţă de ami repeta. aquâsta de
doâ ori, ştiu pre bine cât de utilă este 0 'asemine
„metodă, . quâgi in fine,: quând -te întorgi a casâ cu
NEGRU PE ALBU, te poți fâli câ ai queva.

| IEFISTOFELES,
Alegeţi însă” o tacultate.
“SCOLARUL.

“Noii | simt pre „mulă înclinație pentru rise
prudețe
a
'

mersTores,

„_ Nigi eeu, nu pot ați bânui. pre mult despree aquâsta
quând consider. bine obiectul: aquestei știinţi. — Vîd.
in ea, cum, s6-sucged: legile politige și driturile- (i
vile: ca o băla nesfârșit. .. Ele. trecă din generaţie .
în. generaţie, . ȘI: tenebrâse, s6 târâe

pin: ele. Tesonul
4

din loc in loc;

devine . dereson; şi binefagerea

Ş
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“tortură! Vai ție c'ai venit atât de târdiu, după strâmoşii
t6i, .câgi despre driturile quare cu omul
.s'a nâscut,
despre aquele iși odinidrâ' nu e vorbâ. SCOLARUL.

|

7

“ Parolele tale-aau, adaos âncâ.
â
la antipatia me: o!
ferigit. aquel pe quare €l conduși! - Mai câ mi aşi
simţi dorinţă de a studia "Teologia..
|

|

MEFISTOFELES,

Nu aş dori s6 te râlâgescii
mârturisi, câ, in “aquestă şliinţă
feri de calea que strimbâ, In ea
mult venin, incât nu e UŞOr de a
olravâ; Șaige dar, quei mai bine

D'aquee îţi potii
e greu: de a s6
s*ascunde atit de
deosfbi I6cul de
de fâcut, este de

a urma doctrina unui singur, şi a jura în totul, pe a .
| profesorului

parolă. | In sumă, enete

de : cuvitite,

pin ast chip vei înlra, pe porta que sigură, în templul
adeverului..

|

SCOLARUL, |
Cu tote aqueste,. ori „quo cuvînt trebue să conți
-0 pă
|

Pi

“MEFISTOFELES,

|

| Fârâ îndoială... „+ dar despre
-

|

ea nu trebue mult

a te ingriji.. “ Câgi tocma unde ideea lipseşte, acolo
cuvIxruL indată „vine spre a o inlocui. Cu cuvrmTE..
forte bine poţi discuta! pe cuvIarE 56 redic sistemuri,

“pe cuviaTE s6 pote

râgâma o. credință! Nu'i nimic
bă

—26 —
mai positiv decât e
scotâ o iotâ?.

„Quine din el: pe

.

E

|

SCOLARUL,

să:

a

e

lartâm6 dacâ te supâr cu multe questiuni, dar
taș ruga s6 Dine voeşti ami spune queva hotâritor *

asupra mediginei.
şi Domne,

Trei ani, “sunt

puțini, in adever!

întinsă „mai e Știința! Dar quând ai o

mână quare sâfţi: arâie drumul, e destul spre a inainti
cu siguranţă.

,

ppm

0

MEFISTOFELES,

N

Mam

|

sâturat de tonul aquest sâc; şi voescii a

reintra acum
p

(a parte)

in; rolul. meu de Demon.
m

Ceâtră

ScoLan.)

i

| Nimic mai
n ușor decât de a ințâlege spiritul mediţinei. Studiegi ântâi lumea que mică, şi que mare și infine

ajungi ca sâ le laşi pe amândoâ s6 mârgâ după mila lui
“ Dumnedeu. “Zadarnic e de a alerga cupă ştiinţă
câşi fiequare nu invaţă, decât aquee que pâte invâţa
incât quel que ştie a profita |de ocasie, aqutla numai
's6 numeşte! gibagiu: * Tu eşti destul de bine făcut,

cred câ indrâgndla nuțţi va lipsi, și de indatâ que
vei ave confiență in line, vei 'inspirao Şi la queealţi. “Invaţă mai ales a conduce . fenaeile, şi a curarisi gemetele “și suspinurile

lor

atât

scimbâtdre,

dupâ.o metodâ. uniforma, şi de vei fi cu dinsile pe
jumâtate. respectuos, eşti sigur 's6 le ai pe tâte în

busunar... Mai ales trebue s6ți capeţi un titlu, p'in
.

|

—

(d

quare sâ le convingi 'despre' superioritatea artei tale,
asupra

tuturor

quelorlalte

arte.:: La, que ântâi vi-

dere pipâeştele i peste tot locul, chiar pe acolo pe
unde alţii nu indrâsnesciă'a
's6 inainti nici dup'un
an de gile.
E sama s6 le stringi bine de pulsi,
câutând la ele galiş şi infocat, ; apucâle . de mijloc
cu libertate; ... spre :a vide dacâ nu. cumva cor-

selul le stringe pre tare.

n
ma 2 3” SCOLARUL,
aa i e
Astami plage : și mie! Stii quel puţin indo te gâz
sâşti Şi que s6 facil!

+

MEFISTOFELES,

Gârbovită e, carul meu amic, or şi que teorie, şi

tenor este al vieţii arbore aurit!
E

SCOLARUL.

i

Iţi jur quâ'mi pare câ vised.: Putevoi. imdrâsni
s8 vin şi se te importun” âncâ odată, spre a mâ a-

dâpa de adânca, ia sapienţâ
? .

mii
|

Crede coii

A MEFISTORELES,

i
:

i"3

13 i

du

age pentru line, tot que mi Na îi

cu i pulință.
e

..

DI

SCOLARUL,

Nu ms voi pute.:depârta

RE

i
aa

"i

îns6 fârâ mai

ântâi

seţi: presintii! albumul meu, binevoește ami acorda

auâstă favore;
.

e

.

t
i
=

—
E

ă ID

NR:

* Cu--mare

„ MEFISTOFELES :

[Serie si dă albumul inapoi.]

i

„ SCOLARUL.

=

i

“Enumis

—.

bucurie. i"

Ras,

-

8

a

„cetind)

sicur DEus

SCIEĂTES

ae

BOXUN “ET MALUL,

(Scolarul inchide albumul cu respect si se retrage.)

MEFISTOFELES, -

.

a

Urmegă sentinţa anticului. șârpe, iubitul meu şi
vâr, și incurând te vei indoi de asîmiluirea ta cu

Dumnegeu.
FAUST,
intră.)

4

Ei dar, unde mergem?
MEFISTOFELES,

Unde pofteșii. "Vom vide lumea micâ și lumea
„mare! câtâ plăcere, câtă utilitate, ai a gâsi in a-

(ucstă noâ câlâtorie.
m

N
FAUST,

Bun... dar cu barba asta lungâ îmi lipseşte
maniera plâcută al societăţii. Ingercarea me nu'mi

va pute dar reuşi.

Nam posedat nişi odinidră arta

„de a mâ' produge în lume, m6 simt atit de mic dinainte altora, și am sâ fiu, de apururea, cuprins de
sfialâ.
:

MEFISTOFELES...'

Toto aqueste, care amice!

vor veni de la sine:

indată que .vei ave confienţă, vei şti

ș'in lume. atrâi.

———

|
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FAUST. .

Dar cum eşim din casâ?
i sura, servitorii?

Unde? ți sunt caii, trâ-

„ MEFISTOFELES,

.

Vp "avem decât a intinde mantaoa
ne. va

conduge

pin aer.

Bagaj

aquesta, şi ca
greu ' nu trebue

a lua cu' tine, peniru asta îndrâsnâţâ: câlâtorie. "0
„Iâcâ de aer infiamabil que „am. pregătit,

ne va r6-

dica indată de pe pâmânt,. şi, de vom fi uşori, vom
"voiaja cu repejune!

Te felişit dar, chiar de acum

pentru carieră noa in. quare te” arunşi.
“

”
-

..

PIURITA LUI AUERBAGH
la » pelpzis-

Pi
* companoni d bete la mă.
|
Pa
tu

i
Nime

„EROSCA,

SI

|

Me

nu ride, nime „nu vyra: s6, bee! Voi invâţa

cu s& faceţi maraeturi; — Sunteţi
pae muele,
focului.

voi,

quare

dâpururea

astâdi
ardeţi

ca niște
ca para

BRANDER.

E vina ta, tu nu pui nimic

inainte.—Nu

spui

uiţi o prostie, nu fagi vro porcârie.

FROSCH.-(i tornâ un pahar de vin pe cap.)

” atâle.. amândoâ

d'odatâ.
BRANDER.

Porc de frunte!
FROSCH...

Tu însuși ai dorito.

SIEBEL,

|

Afară aquei que sâ. sfâdescii. Cu peptul deschis cântaţi inpreunâ, strigaţi și beţi. Ilo, IHola! Ilo.

—S1—
ALTNAER,

Vai de mine și de mine.. Sum perdut! Daţi'mi
bumbac degrabâ: tunul ista îmi sparge urechile.
.

SIEBEL.

Bolta quând

râsunâ!

atunguc simţeşte. fiequare

al bassului adâncâ pulere.

e

FROSCH,

|

Sinţelege! Afară aquel quare sc mânie de or que!! Jla! tralalalalala!!
ALTMAER.

Tla!

îra la la la la la.
FROSCH.

_Tole gâtlejurile. sunt gata.

(cântă.)
„Al Romei satrâ imperâţie
„Cât. timpi Wacum a s6 mai ţic?e,
BRANDER.

Tagi, tagi cu cântul ist urât, mii grâță de el.
Un cânt politic, fi!.. Puteţi 'multâmiin tâtâ dimi-—
n6ța lui Dumnegeu câ nu aveţi a vâ ingrijiîn nimic
de imperiul roman. Eu unul, socot câ'i mare fe-

ricire, câ nw's nigi Imp6rat, nici Secretarde Stat,
Fiind îns6 câ, și noâ, nu trebui s6 ne lipsascâ un

șef, de aquee se ne alegem un Papâ! Voi ştiţi bine
que qualilăţi: trebui s6 .aibă un om; Spre
intru aquâsta.:

.-:

!- .

i

a isbuti
a

1

Să

FROSCH.
(cânt).

„Sbâră: privighitâre!. tu pasâre slâvită,

„De mii de ori, din parte'mi, salutăn me iubită.“
A

: SIEBEL,

.

n

|

Iubite nigi un fel de salutare, despre asta nimic nu voescii s'aud.

FROSCA,
Ba din contra!

Salutare iubitei, un

dulge s6-

| rutat, De Ja asta tu nu m6 poţi impedeca.
„(cântâ.)

!

„Deschide zâvorul quâci iată'noptedă, E
„Deschide zâvorul, amantul vegedâ,
„Inchide zâvorul eând fioa' nviagâ.*

SEL.
Las, las, cântă tul! laudo, Ș'o gelebregâ

cât îţi

va plâge, câţi tot a semi vie și mie rândul s6
rid de tine; —Dacâ

ca

mau

inșâlat

pe mine, tot

așa și ție are sâjți facâ. O asemine amantă ar tre- bui sâ'şi eie drept amored p'un satir, quare se pitrâcâ. cu dânsa la - respintinele uliţilor, sau pun
țap bâtriîn, quând s6 pogorâ in galop de pe BLocsBEnG,
quare: sâti. sbiere nopțile quele bune! câşi un voinic
verde, bun de soi şi de pişoi, e pre mult pentru
o ființă de: soiul ei.
e
|

Nu dorescii sâ'i s6 facâ vr'o altâ ondre, decât
si strige quineva ferestrele cu pelre.”

89.
BRANDER,
(bătând în masâ.)

|

Luaţi sama, ascultaţimâ& bine! Mârturisiţi, Domnilor, câ știu a trâi.

Intre noi aişe, sâ allâ tineri

: inamoraţi, și dupâ usul -anitic s6 cuvine ali se face
quâte o serenadă in loc de buna sara! Asculiaţi
hine un cântii dupâ modelul quel mai nou,şi cân=
taţi refrenul puternic dWinpreună cu mine.
E
[cântâ.)
a
„Intro bucâtărie, trâ6 cu hurta plină,
„Un 'ş6rec, que in lume ferige pitrecea;
„Hrânindusâ acolo cu unt şi cu slânină
„El pântece ca Luter din di in gi fâgea.

„Dar vai! bucâtârija îi puse șoricsă
„S'indată que din trânsa sermanul a mâncat „I s6 pâru câ'i viața atit de durerâsă „Ca cum

amorul

insuși in trup iar.fi intraţ.&

: .i

CHOR.
(cu veselie.)

..

!

,
Lă

„Ca cum amorul insuși in trup iar.fi intrat.

|

BRANDER,

N

LI)

„Alârgă. ca nebunul,in jos șin sus's6 pârlă,
„S'adapă
or şi unde gâsâşte de bâut:
„Rodiid, mâncând pâmântul,

-

::.-i

dar misera sa sortă

„De tot nesuferită acuma s'a fâcut. .
„EL saltă, sâ indoie, consumâ'a

sa putere

„Pe jos s& tâvâlește cu suflet, desperat. .

EL pică, se redicâ şi geme cu durere
„Ca cum amorul insuşi in trup iar fi intrate

>»
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CHOR.,
„Ca cum

amorul insuşi in trup. iar fi intrat.*
BRANDER.

„Spre cuhnca que fatală in fine 's6 pornește
„Ca orbul sâ aruncâ in focul ardâtor. „Acolo betul șdreci se frige sâ pârleşte
. .»
„Sfârşitul sâu acuma soseștengroditor.
„Privind bucâlârița al șorecului chinuri .
„In hohot mare ride cu sufletu'ncântat
„Dicând: priviţi la dânsul: que [oc și que suspinuri *
„Ca cum amorul insuşi in trup iar fi intrat.*
CHOR. o

“

„Ca cum amorul insuşi in trup iar fi intrat.*
“-SIEBEL,
Que haz

fac gogomanii.istia, — Maro

ir6bâ

de

a otrâvi pe un Diet şorec. |
BRANDER.

Sâ vede câ şâregii s6 bucurâ de favârea ta.
„ ALTMAER,
Pânticosul ist pleșuv s'a pâiruns de jale, ascultând neriorogirea Dbictului animal, câţi cel, vede

in şorecul umflat, portretul scu, quel mai natural... -

„FAUST SI MEFISTOFELES.
Gnurâ)

REFISTOFELES,

Trebui inainte de tote $$ te introduc într?0 s0gielale

de veseli

companioni,

ca

s6 veţi

cât

de

—

95 —

ușâră este viața. Fiequare die o serbâtâre pentru
oamenii -aquestia. Cu puţină minte și multă voe bună
ei s6 inveriescă intrun gere restrins, ca și mâţișorul que alârgâ dupâ c6da sa. Cât nw'i dâre capul,
şi cât hangiulle dâ vin pe cridâ, ei sunt veseli

şi fârâ niţi o grijă.

BRANDER,

Istia! de abea au picat de pe drum. li cunoscii
dupâ maniera lor, 'straordinarâ, nuw'i nigi o 6râ de

" quând aige au sosit.
"FROSGH.

In adever, ai dreptate. Leipzig târguşorul nostru, este demn de laudă, el e un mic Paris şi ştie
pe oameni a -forma..

>

SIEBEL,

Drept que socoți, tu. p'aquesti strâini?

“Lasâm6

,

|

EROSGA,

o

trâgând o

pe mine, mâ duc la ei, şi

duşcă în sânâtatea lor, am s€ le trag vorbele din
gură, mai lesne decât un dinte de copil. Ei samânâ a fi nobili, sunt mândri şi par a fi nemulțâmiţi.

BRANDER.

„Pui ramaşag câ nws decât niște şarlatani?

|

ALTIAAER.
E Pâte!

:

-

i

i

.

—

$6—
FROSGH.

Luaţi sama cum am s6mi bat joc de dârișii.
MEFISTOFELES,
(câtră Faust. )

-

Oameni aquestia nu mirose. niţi odinidră pe dracul,
nişi chiar quând îi apucâ de guler şi de chicâ.

_

„FAUST,

ă Domnii mei! la toţi salulare.

SIEBEL
(Încet uitânduse Ja
V& mulţâmim de politeţă.
Mefistofelăs cu e6dâ ochilui.) Dar qwo pâţit lun=
ganul quela de sciopâtegâ. de un pigor?.
MEFISTOFELES,.

Era

ne este a ne pune la o masâ cu “Dom: |
niile-vâstre? inlipsă de un pahar de vin ca Omenii,
pe quare nu €l putem alla aie, om bucura quel

puțin de o companie bine compusâ.
ALTMAER,

„mi

pare câ ai gustul stricat de. pre multă de-

licateţă.
„ FROSCH.

S6 vede 'câ vaţi

pornit târgiu

de la Rimacu?

Nu cumva aţi mas astă n6ple la Domnul Iancu?
- MEFISTOFELES.

Asta chiar am trecut pe. la dinsul, fâră însâ
a ne opri: Dar la que din urmâ dată quând am

—
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vorbit cu el, neau istorisit multe despre verii sei,
şi ne au insărginat

cu complimente

pentru fiequare

din ei.
(s8 inchinâ la Fnoscit.)

ALTMAER,
-

(âncet,

Ai pâțito nene, “lungul stati priceput.

|

| “SIEBEL,

A dracului şiret, a

|

FROSCH,

Asteptă,, asteptâl câ voi prinde eu.

MEFISTOFELES,
De nu mâ nșăl, am audit câleva glasuri bine
exersate cântând. în chor.. Sigur sum câ cântul tre-

hue se resune pre frumos sub boltele aqueste.

FROSCH.
Nu cumva

esti vreun virinost

|

|

“ MEFISTOFELES, |
Nu, mul talentul meu e mic, de şi mare dorința!
| „ ALTMAER,

Iattragene un' cântec!
|

MEFISTOFELES,

„Si gege de poftiţi....

a

|

—
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SIEBEL,

* Cântâne îns€ queva nou.
MEFISTOFELES,

Chiar acum noi ne intârgem din Spania, ţera que frumâsâ al vinului și a cânlurilor.
(cântâ).

„Un prinţ pe lângâ sine
„Un purice avoa.*

FROSCH,
lam ascultați! Un purige! aţi: înțeles voi bine?
Puriţile este un 6speţ% forte neplâcut....
A
MEFISTOFELES,

„Un prinju pe lângă sine
„Un

purige -avea,

„Quc'n falâ şi in bine
„pla curle petregea. „Câci prinţul ca p'un frate
„Pe el la fost iubit,
„Si haine purpurate :
„S8'i facă a poronțit,
BRAHDER,

"Nu uita îns6

dea recomenda croitorului sâ'i ei

mâsură cu quea mai mare atenţie; și, dacâ'i e dragă viața, se nu cumva s€ facâ pantalonii pre largi.
MEFISTOFELES,

„In aur și matasâ
„EL este imbrâcat

—
se

cu
E

39 —

„Cu ordine pompose
El este decorate „ui
| „Ministru

a

a

in.

chiar se „face,

PAT

„Tot n&mul Şau adus:
„Si mii de dobitâce
3ln posturi, nalte” au pus. a

pi

OR PE Di

a

su

„Regina curtizanii

„Si damele d'onor,
:„Muşcaţi 'd'aste dihanii::
ti

0

Orâpau-in. pele/loruir.-„Dar nime nu

„1

“ir
EL

s6 mișcă

„De frică nici decât.
Noi Puricul:quând pişcâ..
oii
„Pe loc Pam omorât.*
Ri
a

CHA.
”

îi: «ti
i „sa
2

mi

"Ca

EI

veselie.)

mii

Dâni

„Noi — Puricul quând pişcă'

„Pe loc:Vam omorât?
ÎN
FROSCH.

IP

ii
AIE

ti,
Ii

e
-

Bravo, bravo, e pre frumos! |
.

a

SIEBELe

ii

tai

Astfel pei or quare.puric!
BRANDER,

nn iii

Intindiţi degetele, şi prindeţâl inget,

CATA,
sa trâescă vinul şi iberaeal,

i
oii Ea
12

ia
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„-* : MEFISTOFELES:

Si eu, cu bucurie, aş be un pahar pentru Linea
TATE dacă

vinurile Y6Gstre mar Î alit de râle.
Să SIEBEL. în

SE nu te i mai aujim dicând asitel de vorbe,
„NEFI isroreLts,

De nu mraş iteme sâ supâr pe hangiu, eu Domanilor, Waş presenla Vin, din : pivniţă de la noi.

SEBEL.

E

Dat: adâ!l numai i inedge şi vespunderea o eii asupra me,
i
FADSGH, .

Dâne un pahar bun și "vom

SE nu ne verşi

cânta laudele tale.

inse..cu țârâita, câqi,

spre a pute

. judeca despre qualitatea | „unui vin, trebue s6mi um-

“plu gura cum. se cade.
î

.|

ALTMAER.

- (net. ):

xi sâ - pare câ's

de. pe' Rin. -.

E

MEFISTOEELEs:
Adugeţi'mi un sfredel.
0

RANDEA,

Si que s6 faţi cu: “el? Socol câ+ polobogele nuţi
ti
slau dinaintea uşii

—
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ALTMAER.

- Hangiul a pus, colo. un. paner cu instrumențe!

+

MEFISTOFELESI

i)

(Luand :un sredel)
e,

i:

ml

(Catra Fnoser.)

Spune” mi :acum 'que poheşi
Pan

FROSCH.

ca

Ea

SI

înuinia

a:'gusta?.
ct

br ai

i
i

PR

A

pat)

e

Que, m6 întrebi? Ai, pâto,mamai multe soiuri de vin?
e

„i

pda

tz)

— MEEISTOFELES,

“Las: pe equare s6. legă que doreşie. plîi
Ti

ALTMAER,

a

(Catra. Fnoscu.)

Hal hat Ai şi ingeput ui linge hujele
masii

” FROSCH.

pie i
pis

„Ei bine dar. Dacă'i ircba pe ales, eu voescii s€
beu,
vin. de ate la Rin.'.
Quele mai „bune, producte! tot
Na
:
e
SR
patria le dâ.
ui

” MEFISTOFELES, : -i îi

(Face o borta cu sfredelul pe mmarginea mesti, dinainte lui Faoser.)
„he

Adugeţi puţină cerâ, ca see putem cu ea dei in=

„dată a „age dopuri.

RI

tii

“Dar at

ALTMAER.

EA

i

Aquestes boseării ! ri
MEriSTOFELES,

„(Catra, Bnasoea )

Dar. Domnia ta que :pofteşti? ;

Sha

mini

.

—

9
ALTMAER.

!Eu:voi se beu şampanie, și caută s6 fiarbă bine.
(Azersror ELEs

bornele.)

sfredelește; un. altul, pregăteste

Nu'i cu pulinţă

strâine; aquele

dopuri

dea ne trege

si astupa

de lucruri

bune ' adeseori 'sâ gâsescii

departe

de noi. Germanul ;adevârat nu. pote suferi pe. frangedi, dar cu plâgere mp
me lor.

Guta ii dame

Doe SIEBEL, A iii

(În timp cat MeisrorELEs se „apropie de locul sâu.)

Iţi mârturisescă ca “aerul nw mi „ Plage.

un pahar de vin duze.

Dâmi

o

MEFISTOFELES: '

ant)

(sfredelind,)

,

Pentru Dia, indatâ va curge vin de Tocai.
4

,

-.
;

ji

|
ati

ALTMAER, -

Na așa “Dorinilort “Priviţi. în ochii mei) acuma

ințeleg că voiţi a ne. lua. in. ris.
e

MEstOFELES

“Oh anii de cumi S6 idem de' Gspeţi atit de
nobili ar fi o pre mare. indrâsnelă! Spune” ți mai
de grabâ, şi fârâ,muliă, sfialâ que vin sâ vâ served.
+ ALTMAER, -

Or quare, que mai atiia "vorbă!
(Toate bokiele' “suit facate si astupate)

——
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MEFISTOFELES.
În

(cu gesturi bizare),

=

„„Butucul pârtă bobiţi frumose, |
„Precum

i ::. >

și țapul corne pompose.

„Precum butucii struguri devin - |
„Așa şin masă pote fi vin.

„Legele fiirei eu Îe prefac '
„Credeţi: miracol eu voi s& fac.“

+

D'acum. sedteţi ;dopurile şi vâ: bucuraţi!:.: . :
TOTI.
(Scot dopurile si in paharul fie-quarue s8 varsa vinul dorit.)

E

Que fântână 'generâsâ ne curge!
merisroraLts.

Dar luaţi bine sama s6 nu versaţi nimic pe jos.
„(Ei

beu neingetat),

TOTI,
în

pu
:

|

(canta.):

“a Bem vîrtos, Dem la ogi
„Ca și quinqui sute de porţi.&..

MEFISTOFELES,

Acum poporul
'e liber! Priveşte cât e de ferigit.
.

FAUST,
Aș dori sâ ne depârtâm.

-r
-

: ::

MEFISTOFELES,
Sâgi âncâ; câteva minute, sprea vide bestialitatea in totă al ei splendore. .
n

—

1 —
" SIEBEL.

(Be fara “atentie. —vinul. curge pe pamânt si sâ pritageta

Sâriţi

fiama,)

la foc!: Ajutor i câci iadul sâ a rinde.

Da

.

- " MEFISTOFELES,
i

„ Ceatra Dama)...

„Linisteștete, cement amic! SE
„ Ceatra conviv î,

Pentru. astâ; dată
PoncAzonuvaL.
|

na fost decat 0o picâtură: din

VEI

SIEBEL:.

|

- Que va. s6. dica aquesta? Acumi am. s6ţi râsplâtescă

dupâ.- cuviinţă,

pesemne

încă. câ

nu

ne

. „eunoșii quine Suntem. A
„FROSCH,

aş

sfătui s6 ne'o mai „facă odată:
ALTMAEA,

Eu unul socot: câ. trebue :sâ'i dâm
caute de

drum: -

1

i

page seşi

taie

„ SIEBEL,.

NR Guma ai indrâsnit Domnule, ssâ inrebuințadi cu
«
"noi fi armazonii?

MEFISTOFELES,
aţi

poloboc impuţit +
“ SIEBEL,.

„Que tu, prâjină. strâmbă! snirăjşi „încă a E:
arobian?

a

tag

1

- BRANDER.

Ta n aşteptă, acuşi or s6 ţi oie beţile po spele.
ALTMAER: (Scoate un dop din masa si o fiama

Ard, ard.

ai a

ti sare în n obraz.) ,

-

- EÎn

SIEBEL,

Vrâjitorii!!! pe

dinsul Bioţi Ueieţi fară. pacal

câgi este condemnat...:: :(Trag cutitele, sis s6 arunca asupra lui Merisroraiăs)-

A

MEFISTOFELES. - i
(Cu „gesturi grave.)

„Iluzii! Incantamentel,
NE
„Cufundaţi or şi que minte:
„Ca, cuprinși de nâlugire.
.
»Toji sc umble'n râtâgire, Si
„tau

plini do | mirare: si sâ uita

“ ALTMAER:
Unde

unul la ahol.)

it

NR

m6
r gâsâse. Que: loc frumos !
“

i

at

Fost. pt

Que vii i bogate! Gre nu mâ înşâl?

e

" SIEBEL.- Mai

Si que struguri, chiar! Tanga mânaimo!
“BRANDER,

priveşte! iquo Buluc,
runde, Sai
citeque
si cole” si
e

stiigurt *

CApuca' pe SizBeL' de nas, si quielalti fac de asemino între
redic cutitele,)

ci si
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MEFISTOFELES.
(cu. gesturi grave, ca mai sus.),

'

Tu crrâre ingetăgă:
„Adeverul

-

|

sâ se vagă

Si nu 1 uitaţi nigi odinidrâ que ele şaga dracului !
(Dispara

cu Fausr.—Convivei sd lasa de:nas,) -

a

SIEBEL,

e

ia

"Qui?
ALTMAEB.

-:

.

i

Cum ?

„FROSCH.

Nasul

leu era?
“BRANDER.

P'al tu 6. am în mână?
ALTHAER, -

Que grozâvie! ” tot trupul îmi e paralizat.

Un

scaun degrabă, câgi pic de slâbâgiune.
„FROSCH,

Spuneţimi qâu, que sau intimplat ?
SIEBEL,

i

Undei ticâlosul aquela? De lo'i prinde nu mai
scapâ el din mânile mele. ..,
ALTMAER,

Dam. vidut eşind pe ușa pivniţei, calare pe ur
poloboc.
bul.

Imi

simţescii

(Intorcândusă spre masa.)

gâ vinul?

pigbrele
- Qare

grele
tot

ca plum-

s6 mai

cur=

i
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SIEBEL,

|

„Magie au fost tâte! iluzii! aparinţe!

|

FROSCH,

Mi s'a pârul ins€ câmn adevâr bem vin.

|

BRANDER.
Dar que mai diceţi despre struguri?

Ri
Mai spuneți, după aquesta, câ nu trebui quineva
s& crâdâ in miracoli.

13

„i

CUNIE DE vWRAJITORIE,
pi

îi

patat

pa

,

i.

:

i

:

Ni

mt

it

ME

ra

e

ef

tat

(Intru'n cuptor injosit, ferbe pe “foc un geun. mareş —în norii de
(ȘE
vapâre que să rădic din el, apar fantasme diverse.—0 momitiă! sâa
se nu dee pe foc. —
ceaun, ? inlâtureza spuma, » si se ingrijaste
lingă
»
9
Momitoiul, cu tinţii sti, stau lînga dinsa si s& incalzese.— De plafon
si de pareti, sâ vâd spanzurate quele mai curiăse instrumente quare
compun mobilierui vrajitorei. )

FAUST ȘI MEFISTOFELES.
FAUST.

Aqusstă
cum poți ami
locul

aquestui

fantasticâmbulgire! îmi aduce
promite câ m6
amestic

de

desgust,

voi vindeca in mij-

monstruozilâți?

'Trebue

eu 6re se quer ajutorul vrâjitârei aquestei bâtrîne?
Aștepta'voi ca o spurcată mixtură, pregâtilă in ast
loc, s6 râdice lreideşi de ani de pe capul meu?

Vai mie! de nu ai mai puternice midloge! deja am
perdut tâtâ speranța.
Nalura, sau vre un spirit
inalțat, nu au pulut gâsi undeva un, balsam bine-—

fâcâtor ?,,
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MEFISTOFELES.

; Ainigel. Jatâ câ ai pornit iarâși: calare pe rezon.
Spre:a te fage măi tâner este, in adever, un 'midloc
natural! “Dar aquela sc. gâsâşte in-0'altâ carte şi
formâ.un capitul, pro curios! ;. ..i: mio.

Pl
| *Videscu
ai

m

d

al cundște.

ii

i

RUST

a

-

Ma MEFISTOFELES. -

DI

N

Forte bine! Iată un migloc que nu. quere, nici,
aur, nici medigină, + nişi vrâjătorie! Eşi acumn din

dată afarâ :la-.câmp;! e 'o sapă: şi! râscdlâ 'pâmGitul,
invaţă a te mârgini, tu, și simțurile tale, în in. ger;

resirins. Nu te hrâri decât cu alimente simple!
Trâeşte ca iin' animal :in midlocul animalelor;şi s6
nu'ţi fie rușine

a îngrâşă,

tu insuși, cu gunoi,

câm-

pul în quare'ai se culeşi. Tată in credință miqlocul
quel mai nimerit de a întinieri cu 0 sută de ani.
| FAUST.

|

Nu sum deprins! Nu ni pot olâri s6 icu.sapa
in mânâ.—A me natură nu compâriă o viaţă res=
irinsă.

ae

MEFISTOFELES, -.

„Vrâjilârea trebue așa dar 56 intervie.
"FAUST, .

Dar de que tocmai lori auuesta, nun, poți
pa
pregâti bâulură tu” insuşi?
.
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| MEFISTOFELES,

Frumâsâ ocupaţie in adevâr!; Mai: degrabâ aş |
pute sâ râdic o mie de punți. . Arta „şi știința nu

sunt indestulâtâre ; pentruo asemine

operaţie pa-

giența e negesarâ! Un spirit „trebui, în “linişte,
şadâ ani

intregi pe aquest lucru,

s6

câţi fermentația

-

subtilă, nu capâtă a sa virtute decât cu timpul. Aquestă bâutură s6. compune de elemente cu totul
straordinare, -Demonul învaţă pe ali, dar singur
ro pote pregăti.
DI

" (Vidind animalele.)

-. Priveşte que gingașă familie! Iată servanta. -ată
ii servitorul
|
(catra animale.)

„ Precum

s6 vede bâtwrîna nui aigue?
ANIMALELE,
Pe horn din casă
S'a dus la masâ.

|

| MEFISTOFELES,
“Si mul are „obigei da zâhovi?
ANIMALELE,

Nu' mult, dupâ cum noi ştim,

-. Pân la: labe ne "incâlgim, -.
MEFISTOFELES.
(catra. Faust, )

“Cum

gâsâşti aqpueste gingaşe creaturi?

.

—U—
FAUST,
„In viaţa me m'am viqut «mai . desgustose fiinţe!
MEFISTORELES,

Cu tâte aqueste "conversaţia,
!
lor de mai diniGrea, este .din aquele que prefer.

|

" (catra animale.)

Spuneţi” mi, dihanii slute, que. mâmâligă meste-—
caţi iin „aquest

senat, î

* ANIMALELE,
Cum vedi, cu toţii: fierbim aici,
O zamâ lungă pentru calici.
|

MEFISTOFELES,

|

"Veţi ave aşa dar un public numeros. MOMITOLUL,
(Se apropie si desmerda pe MerIsTorELEs) '

De hadard jocuri,
“In aste. locuri,
: Hai s& qercâm!

Cu bani indată

NE

Minte bogată
Noi căpătâi

RE MEFISTOFELES,
Cat de ferige ara fi moriţoiul îsta

dar pule pune

la loterie.
(n ast timp, moraitile quele +miși sau jucat cu 0 sfera

quare o imping inainte.)

Ma

mare pe

.-A

MOMITOIUL.
“Tată, priveşte,
Cum s'invârlește
„Aquest pâmânt.

" Sferâ pomposă
ct

Si luminos!

Plină.. de_vânt.

" Stinalpal picât

Uşor sc strică:

tii

Ca un cristal. . . .

|

Dar 'incâ'o l6câ!
Si vai Vinâcâj
"AL morţii val:

MEFISTOFELES,:
La quo servește sita aquostâ?
i

- +" MOMITOIUL:

pa)

„ (eoborinde:)

Pin ca: dacâ privescă!
Fur de ai fi, te simjesciil
(Alcrga la momita, “sii da sita ca să sc uite pin ea.) -

„Pin silă se priveşti,
Pe fur se mi'l gâsâști,
Poţi 6re sâ'l numești?

MEFISTORELES, |
(apropiinduse de e loc.)

“Dar vazul aquesta ?

|

e

”

ai
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e

stiri

a

pu

et = MOMITDIUL SI MOMITA,
iu

Que” prost-şi que: nebunl

"Que: animale, fâră
€

EUNI

?

N

ot

,

,

,

de obrad.

|

a

Ta

az

p

ii

;

HOHITOIUL,
A

ii

„4 oi,

MEFISTOFELES,
zi

i

a

faimosul eaun!

„Căi

E

i n
i

29 Mal trebuica S6i spun

îi

ma

eo

.

it

-) a

“air n mână poftim,
Si pe jâlj se „te privim.
sin 4 ni: (Sileste pe MenisroreEs
4.

'

PI
ELI

a se.puno pe jaliu,) -„-i::: 7

FAUST. |

,
,
a

Sl

|

i

alia

(Au stat deapururea dinaintea vaci”i” oglinzi, de quare, quand s'au
apropiet, si quand sau departat.) : !
d

Que vid! que imagină lesa
astă magică

oglindă ?

Ani!

ș6 arată mie, in

tu amor

divin!

Dâmi

quele' înăi agere aripi a „tale, ca 's6 m6, conducă in

sfera ei!

Vai,! quând.mâ. „depârted de aquest "loc,

quând indrâsnesci a m6 apropie de dinsa! atunque

nu pot so vîd decât: ca: pintrun: vel.
mai înalt

ideal al femeii. "Potesâ.! orei ca

lată quel
femeea

s6 fie atit de frumosâ? Formele 'aijuestui corp, desvâlit dinainte ochilor mei, nu conţin 6re, in ele, t6te

plâgerile gereşti? Potesâ' ca, pe „pâmont, s6 exisle
asemine fiinţă?i.
-n br nf

MEFISTOFELES,

Cum nu! Quând un Dumnegeuș6 mungeşte şâse gile
intregi, şi. in - fine: singur îşi “dice bravo! „trebue sâ

——104-—

|
casâ queva!

|
Acum d'odatâ -saturâ a ta privire de.

aquestă imagină

7

incântâtore; — voi şi pote mai pe

- urm sețţi descoper un asemine tesaur! Ferice atungue
de mirele aquel, quare, va ave noroc, sâ 0 condu"câ in casâ

sa. -

a

(Fausr să uita neincetat in ogliăda —Meeisrorezis
jalt, si jucânduse cu mâtura, urmeza a vorbi.)
N

latâmâ's acum ca un rege pe

lunginduse
a aa

iin

tronul sâu! Pri-

veşte. Sceptrul, Corona numai îmi lipseşte.

,

“+ ANIMALELE,
(Quare până acum au facut quele mai bizare si mai. diverse mis-=
cari, aduc lui AlerissroreLis o corona cu mare tipete.)

Ingercâ, de 'vroeşli,
Cu sânge, cu sudâre,
Cu lacrime amare, .

n

|

Corona s'o Lipeşti.

|

Se

(Umbla necumpatat cu corona, si o rump in doaa bucati cu quare

încep a£ sari jucană în prejur.)

„+
pună „+
aia

hat

Acum Sau sfârşit tote!Si mintea n6strâ pâte:
Frumos

a gândi,

“Liber a vorbi,
| Poetică a fi.
DD

FAUST,
(dinaintea oglinzii.) ”

Vai mie! rezonul meu s6 perde!
* MEFISTOFELES.
(aratand

animalele)

“Si inie; mai câ mi 's6 tulburâ “minţile. :

us

a

.-.
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„(ea mai sus.) .

O fiamâs aprinde iin peptul meu! Haidem! Haidem
sâ ne depârtâm in grabă!

LL

ia

Şi MEFISTOFELES..„(în pozitia de mai sus)

„Quel : puţin trebue s6 recindștem
animale sunt. adevăraţi poeţi.

câ, aquesto
.-f

(Ctuuul,: din quare, momita 'au incetat dea inlatura spuma, incepe
a da in „foc; o fiama mare s€ redica cu, putere. pc horn! Vrajitoarea
„se coboara in midlocul Bamei, cu
€ „pete grozave.)
:
|
VRAJITOAREA,

0! Vai! Vai! Que pacat!

_De foc. vațţi depârtat
Animaleindrâgitel : .

58 fiţi afurisite!

|

- Geun'aţi pârâsit
Stăpâna, vai. pârlit,
Gidind pe. Fausr sipe enzorezts)

Pe quine mai vid eu! .

.

Que vrați la hornul meu?

”" Acuma chiar pe, loc!
- In 'voi:am S'arunc foc!
"(Vira polonicul in q&un sarunca
MazrsrorsLts.

fiama asupra

Animalele 'gem.):

0
, (ntorquand

.

lui Fausz si ni

"

aa

MEPISTORELEG,
metura pe

quare'o, tine'n

a
mana,

loveste. in „sipuri si

în 1 oale.)
pa.

- Pliosel dle hârbuite!
„Trone!

strâchini învechite!

a

—
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„De şi nu's mânios:
Dar bat cu gibâcie
. La slutați melodie
Mesura'm sus şi'n jos.

x

(Dupa que vrajitoarea s& recula cu giuda si cu spaima.) '

Mâ cunoşti acum, tu squelet uricos? Arâtare |
cunoşti acum pe' stâpânul şi maistrul tâu?
Quine

m'ar impedeca

s6-dau in voi,

şi s6 te sdrobescii

pe tine și momiţile tale? Perdutai respectul que se
cuvine a pâdi dinaintea hainelor mele quele roşii.
Nu mai recunoşti pana de.cucoș de pe pâlâria me?
Tam ascuns pote obragul ista? Trebue dre s&mi

spun şi numele eu insuși.
; .

DPI

„VRAJITOAREA,

. |?

lartâ, stâpâne, primirea brutală que Pam fâcut!

Nu

vid.inse

nii pigorul

de cal, nişi quele

doâ

corne.

- MEFISTOFELtS,
Pentru astă datâ ai scâpat, uşor, quâși in adever este cam. mult timp-'quând
de nu neam viqut.
Givilisaţia, quare râde lumea intregă, au ajuns chiar
şi pen€ la Dracul insusi: Unde mai vedi acum pe

Fantasma de nord?

niţi ungii ascuţite!

Uitete! nişi cârne, riigi codă,

Cât despre pigorul de cal, de

quare nu mâ pot desface

niși intrun chip!

el m

comprometa in ochii lumei! “De aquee am fâcut și
eu, ca mulți din junei. eleganţi, am adoptat, acum

de. câji-va ani,. moda pulpelor.. de. carton.

—07 —
VRAJITOAREA.
„_

(jucand.)

|

4

De bucurie! perd capul şi simţirea! quână vid
iarăşi, in casâ la mine, pe Domnişorul Satanas.
“MEFISTOFELES..

S& nu te mai aud, bâborniţă, numindumâ Satanas!
|

VRAJITOAREA.

; .- Dar de que?

|

que pau

fâcut numele. aquesta?

MEFSTORELES,

i

E de mult de quând el este înscris în al Fabulei carte.
Îns6 6menii nu se gâsescă. "mai bine
p'in aquâsta. “Au scâpat de quel râul

dar quei: răi

au râmas. Numeşteme dar Domnule Baron; aşa
mai merge trâbal și eu sum un cavaler ca și alți
cavaleri. Tu mai nişi o indoială despre -nobleţa
singelui meu! Uitetete, iatâ blazonul quare port. *
(face un gest necuviingos,)

VRAJITOAREA, |
(ridind în hohot)

-

“Ia! hat Asta îţi samânâ' minunat de bine. Eşti
"şugubâţ, precum, W'apururea ai fost.

ț

Taia oa

MEFISTOEELES.
“(eatra Fausr)

""Amige! eatâ o bună invâţâtură!
de a se purla cu'vrâjitorele..,..

lotă maniera
o.

i
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- VRAJITOAREA.

Acum spuneţi” mi, Domnelor,

servit i

ecu que pot

|

a vă

ta

|

NEFISTOFELtS
Cu un bun pahar, din ligudrea cunoscută. Dar
voesci. din que mai „Veehie, câşi timpul indoește
puterea

sa.

VRAJITOAREA.. - |

|

-. Bucuros. :Am :aige o garafă din quare insusi
eu, din timpii in timp, gusti câte o I&câ, pentru a:

me 'plâgere,. şi quare numai pute de fel, îţi voi da
cu. mulțâmire un pâhâruţ-—(Inser)——dar dacâ: omul
| aquesta, fârâ a î pregătit, va be! ştii bine că nui
române nigi «0 6râ! de Viaţă!
aa
„ MEFISTOFELES,

RE

E e un bun amic al meu, quârue liqudrea trebue
&i priască.. „Dâi dar quci mai bun in -cuhnea: ta.

rsănnei gercul, pronunță parolele
dâi o cupâ plinâ.

cabalistige; şi
|

(Vrâjitoarea cu: gesturi bizare, trage un „cere, si pune inn el mi
de obiecte straordinare. În aquest timp, paharile incep a suna, gEunul a vui, si fac o muzica fantastica,
In fine vrajitoarea aduce o
carte mare, introduşe în ere. animale quare .&i serveza de pupitru
sâi tin facliile, Ea fae : semn lui Favsz să vid spre dinsa)

FAUST.
(catra MerisroreLi:s.)

„e.

Spune” mi! pentru. que. sfârşit tâte aqueste? i6te

nerogiile, t6te „aqueste . gesturi

extravagante,

totă

—
E

10

—

aquestă comedie învechită? Eu le cunoscii pe. „tie
și. le: urârsciă din adingimele sufletului. -:.-.:
* MEFISTOFELES.

EI

pr

ii

A

Poveşti! e numai drept îs Nu fi om atit de :
riguros! Trebue şi 6a, ca” or: quare Doctor, sâ facâ.
cuvenitul ocuspocus, pentru ca “băutura s6oi: fo
priitâre
i

Gsileste. pe Facse

ju

PERIE

E

sâș intre în Sent)

IER

pi

:

:

: 2

“ VRAJITOABEA.
„ (Ceteste'i in carte si declamâ pe un ton poripos)

„Trebuc. sâ: injâlegi
„Din unul s6 face dâge,

„Si scâdând pe. doi
„Precum şi pe trei;:

„Aşa te. faţi bogat!
Aaa

„Perde po patru... -:
„Din cinţi și: şase.

:

“Vraja îţi: spune SI
„Fă şăpte şi opl.:

Să

i

„Aş'ai sfârșit! *

pi

Si, noă e. iul!
„SI dece 'niși unul

DI

3 „As ai. socolelâ; vtr

Sai

în

N

|

FăusT i ci Ap
mi s6 pare câ bâtrina, băigueşte?a ferintla,
: MEFISTOFELES. » AR

| LI

Si, câ âncâ 'mai ai mult pân6 la Sfârşit.

Eu

şt pro bine! Asttel urmă 46tă cartea! Am per=

—

10—

dut mult timp cu ea... câşi o contradicție perfectă
este tot atit de misteri6se, pentru quei nebuni, cât
şi pentru quei cu minte! Arta, amige, este vechie şi
noâ! In tote. timpurile au fost usul de a pune inainte TREL şi UNUL —UNUL

şi TREI, spre

a lâţi

er6rea

sub nume de adevâr! Pe un asemine textii Smenii
fac comentare, Și râspândescii, fâră nici o grijă.
Dar quine'şi: pune mintea cunebuni? —Omul numai

cuvinte s6. audă, și crede obişnuit câ geva trebui
s8 fie de gândit asupra lor.
VRAJITOAREA.
(urmEza.)

„Puterea inaltă . .
„Âl științei.
„Ascunsâ

pentru

toți!

„Aquelui que nu gândeşte
„Aqucluia'i vine'n dar
„Si fâr de ostinelâs
FAUST,

Que parole fârâ de sens rostește ea?

Simt ca

capul mise duţe. Aş jura câ ascult vorbind un chor

de o sutâ de mii de nebuni.
MEFISTOFELES,
Destul, destul.

Sibil nepreţuită! Dâne bâutura

și umple degrabă cupa pânâ la vârf. Ea nu pote
causa vre un. râu amicului meu, câgi el este un om

—M—
quare. au trecut p'in multe! au. deșârlal numerose
cupe

in viața sa.

:

(Vrajitoarea varsa bautura in cupa cu mult ceremonial. Quană
Fausr duţe la buze cupa, din ea se vede redicandusa o fiama.)

E

Si

MEFISTOFELES, E

Di

Hai! curaj. ;.Beo pânâ la fund. Inima ta deindatâ are a s6 veseli. Cum? eşti cu dracul ungie
şi carne, şi âncâ fiama te inspâimântă.
„. (Yrâjitoarea rumpe gercul)
(Farsr esâ din el.)

MEFISTOFELES,
"Hai s6 cşini în grabă! nu trebui se stai po loc.
VATRA,

Dorescă ca bâutura sâi fie de bine.
MEFISTOFELES,

(câtrâ Vaajiroaner.)

De pot a te servi întru queva
“mai decât ami spune un cuvânt.

|

pe

Vareunars,

VRAJITOARE.

Poftim o canţonetâ. Cânte'o câte odată, şi vei
simţi efecte straordinare.
MEFISTOFELES.

(câtă Favsr.)

Vin mai de grabâ, lasâte s6 te conduc. Trans=
piraţia îţi este

negesară

pâtrund peste tot.

pentru ca

puterea

sâ-te

Te voi invâța mai pe urmă a

- 10
stima un” nobil far-niente,şi incurând vei simți, cu
mare desfâtare, internă, cum Cupido
. sare, şi s€. .

portâ în toi locul..
|

E
FAUST.

Lasâmă âncâ s6. mai arunc 0 câutare in oglinda
io: magică! Ah! Imagina aquestei femei . era atit

de belâ! +

Da

mist,

Sei

!

“Nut mul, Tacurână ai s6 veţi: dinaintea ochilor.

tâi modelul tuturor femeilor.

7

„-

Gnget)

„Ca „aquestă , băutură în - corp fequare femei: are
s6i pară o HELEXA. -

|

0 STRADA,
_ FAUST-MARGARETA.,
„(urecând.)

FAUST,

i

Cutezavoi, frumâsă Damigellă,
brațul şi a vâ acompania?

a vâ. „presenta

MARGARETA.

Nu sum nişi Damigellă, nigi i frumâsâ; pot, fâră
a fi condusâ, a casă s6 mântoreii.
(Inlâtureză bratul lui Farse si esâ.)

FAUST.

O Dâmnet que copilă frumosă! „Nişi odinidră
mam vidut aseniine ființă! ave in ea atita modestie
alila virtute, și tot odată un aer indrâsneţ. Buze
de corail! Obrajii rumeni! In viaţa me nu voi uita

aqussta! Ochii si, plecaţi spre pâmânt, adânc au
strâpuns inima . me. Maniera expeditivă -cu quare
ma respins mâ lasâ incântat;
„ (MerisroreLEs vapropie.)

:

iu

Sa

—

114—

FAUST.

|

Ascultă, trebui 56mi procuredi felia

quce.

MEFISTOFELES.

'Quare ?
FAUST,

Chiar acuma

a trecut.

" MEFISTOFELES, !
Li

Aquee? Ea stintârque de la Duhovnicul s6u, quare
au ertato
'de 'tâte pâcatile.

dinsă, lângă preut!..

fost furişat ina-

ea este o ființă prea nevi-

novatâ... mau mârturisit
asupra „eei nu: am

MPam

decât nimicuri! bagatele!

nigi 0 putere.

-

FAUST,

Cu idte aqueste
'ea

este peste

MEFISTOFELES.

paispregâşi ani.

a

Stii, câ vorbeşti ca şi un crai de frunte, quare
dorește tâte ilorigelele quele mai frumâse, şi'ș îiguregă câ or que ondre, or.que favor s6 cuvine
ui; dar treba nu merge tot d'auna așa lesne.
FAUST.

Domnule Magister, te rog a inceta cu asemine
:sentențe. . Ascultă! ț'o qic odată și bine: dacâ in
“astă: n6pte,. tânâra şi: dulqea fată, nu s€ va gâsi în
braţele mele! la medul nopţii! ; sâ şti bine “că pactul. este rumpt. e

—

5 —

MEFISTOFELES.

Gândeşte

..,,

pe

la que se p6te. şi la qe. nul

trebue quel puţin
macar prilej.

Imi

paispregege

dile ca s6 gâsâscii

FAUST,

o

De aş ave dinaintea me şepte 6re, macar! IVaş
mai ave nevoe de Dracul, spre a ademeni: o asemine nemernicâ ființă.
MEFISTOFELES,

lată acum câ te exprimi ca un 'adeverat fran=
gez! Dar te rog, nu te supara atitde tare! Que
folos do a grâbi plâgerile!: Nu'i: mulțâmirea mai

mare, quând alergi in tâte pârţile, quând tregi p'in
o mie de. nimicuri,

quând

formedi

și: impodobeșşti

“pâpuşa cu mânile tale, precum t6te romanţele
invaţâ?

DR

ne

sI

FAUST.

!

Am destulă dorință şi fârâ tote aqueste.

MEFISTOFELES,
„Acum, lâsând d'o parte șaga, îţi spun odată pentru tot Wanna, câ, cu aquâstă frumosâ copiliță, nu
pote merge

aşa de iute trâba!

Cu asaltii nw'i de

fâcut nimic. Suntem reduși da întrebuința viclenia.

FAUST,
Dar
tui angel.

i

procurâţâmi machar vrun lucru aqiesDum6

in camera

in quare
: odihneşte.

—
Adâmi

un . va

16 —
o

sinul stu!

quare: 's6 fi acoperit

cordelâ.. - în fine queva de quare amorul meu s6

-se' potă hrâni.

AR

i

MEFISTOFELES.

Spre a te convinge câ compâtimesciă la chinul

tu, şi câ voesci al alina, șa te servi;—noi—nu
“vom perde nişi un moment,
astâdi in camera ei.

şi te voi conduşe chiar

FAUST.

Sam s'o VI? So sârul? .

|

MEFISTOFELES,
i Nu

ea s6 va. afla la o vegină, şi în ast timp,

singur in midlocul atmosferei que ea. respiră, te.vei

„pute hrâni de speranța, plâgerilor future.
FAUST.

Putem

merge

chiar acum?
MEFISTOFELES,

E anca timpurii.
“FAUST,

ngrijâştete din parti mi pentru un preseni quc'i
destine).
e
A

(esa)

-

MEFISTOFELES.

Ie

N

|

Indată cu presenturi! va reuși! Cunoscii multe
„locuri bune! multe tesauri din antic ingropate! 'Trebue puţin revidie, s6, fac. .,
—

:

i:

IE

„SARA.

.

:, Oreameră mică si, eurată,

MARGARETA.
"+

A

e e

Cimplelind si legandusi codile.)

Mult aş "da, sâ ştiu quine! a fost: Domnul

quel

“ 'de astâgi! Era in adevâr pre bine! 'și fâră îndoială
de familie mobilâ: ş6 vid6 de pe faţă, câgi altmintrele
pe

n “ar â fost ali. de indrâsneţ. a

tu

a

e

(esâ).:

MEFISTOFELES-FAUST..
a

MEFISTOFELES,

n

. _ Ingetişor! intrâ “mai de grabă.

o

FAUST,

)

„(După auâteva momente

Te. rog! lasemâ singur.

p

de iâgere)

i

MEFISTORELES..

4,
p
pe

eatină peste tot locul)

pa

= Tae fetele nu ln așa de curat în casa lor. |
d

esa)
1

—
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FAUST.

(uitanduse in jurul seu.)

Te salut, lumină plâcută și murindă, aquârue
rage aurescii âncâ locul aquest sfint. O tul al amorului dulge durerere! vin! umple inima me; tu
-quare, suferind, trâeşti de al speranţii roâ. ' Cum
totul aique respiră de page, ordin şi mulțemire. Quâtă
abondenţă in

aquestă

miserie!

în temniţa

aquesta

quâtă feligitate |
|

(Sâ arunca

linga pat pe un jalt.)

Ah! priimeştem& și pe mine, tu, quare, in a tale
braţe, ai ţinut: deja, in durere şin. bucurie, generaiile trecute. De quâte ori ah! numârul crescând a
copiilor, s'a suspendat in jurul aquestui iron strâmoşâscii! Aique pote, in dilele de sârbâtori, iubita
me, a lipit cu sfinţenie, budele sale de rumânâ.copilă,
pe mâna vesicjită anticului strâbun.
Simţâsci, o!
tenâră fegoră, spiritul tâu de ordin plutind in jurul
meu! cel quare dilnic te invaţă, precum o mamâ
ingrijitâră, s6 întindi aquest tapet pe masa ta! sâ
respândeşti pe jos nâsip in gercuri variate!
O
mână blândă! atit de divâ! Aquestâ cabanâ s& schimbâ,
p'in tine, in paradis celest;—șaique......
(radica o perde que ascunde patul.)

Que fiori de feligitate m& .cuprind. Oare intregi aș pute s6 petrecin astloc! Aique, o naturâ!
ai format pe aquest angel,-intr'un legân de visuri
aurite! Aique guslâ râpaos copila, cu sinwi fraged
plin d'o viaţă ardindă.—Acole pin o sacrâ și purâ

—
acţiune,

sa

N

—

urit : aquestă

imagină!

a ivit

asimiluită

e,

Si tu? que ţâl te'au adus aique? Ah! quât de câit

m6 simt in mine!

Que vrai? De que: inima în tine

se restringe? Miserabile Faust! cu nu te mai cu'noseii! Que misteri6să atmosferă mâ încunjură re?
atit d6 puternic m6 simţâm impulş spre plâgere,
şi iatâmâ's perdut in visuri de amor! Cum ori que

'sullare de vânt scimbâ șintârge inima omului!

Dacâ.

Margareta ar intra in momentul aquosta, cum te ai
câi: Vatila indrâdnelă! Cât de mic ar deveni omul

quel mare! şi cum îndată Tal ci pigore: ar câde! i

MEFISTOFELES,
Degrabâ, o 'vid viind de jos. -.
„FAUST,

Haidem!

e.

Aique etera nu mai revin!

MEFISTOFELES.
lată o casetă destul de incârcatâ, pe quare dre
unde eu am descoperit.
Puneo cole iu dulap; îţi
jur câ'i va intârque minţile, quâşi am umpluto cu nişte
lucruşore,. făcute spre a prinde pe multe altele. —

Copilu'i tot copil, şi. jocul e tot joc.
4

FAUST,

Nu „știu: 6re, bine 'aş. fage?

—:190
-

ai

—

MEFISTOPELES,

|

„MG mai intrebi? voeşti pote sâ ţii tesaurul pen=
iru tine? La asemine cad, sfâtuescii pe amorul tâu
a 'nu perde un timp preșios, și a mâ scuti, in „viitor,
de oslinele 'zâdarniţe. Sper câ nu ești. avar, mâ
fagi s6' mâ scarchin in cap și s€mi frâmînt mânile!
m

(Pune. caseta în dulap sel inchide.) ,

„Hai, s& ne depârtâm in, grabâ! . Doreşti, după
„cum

digi.

a. indupleca“ inima

tinerei fetiţă,

și iată

icâ stai aique, ca cum te'ai afla pe; catedră, ca cum
Fisica . şi Metafisica, S'ar arata in pers6nâ dinaintea
ta,—aidem. .: - . : (esa)
.
„ MARGARETA.
“(ca o lampa.).

Cât de greu, -ş'inâdușit e aerul: aiquel
(descide ferestra.)

Cu t6te aqueste afarâ nui pre cald. M6 simt nu

știu cum. ..... aș dori ca mama s6 se intârcâ a
casâ,'tot corpul meu e- cuprins de fiori. Que ființă
nebună, și fricâsâ mai sum cul
îm

+

Cdesbracanduse îngepe-a canta.)

|

i

„Era odată un rege, in Tul€ que faimosâ,..
„El inimă fidelă avu pen la mormânt. .

„Amanta

sa, murindă, o cupâ pregisâ

„la dat ca suvenire, sub sacru jurâmânt.
„Nimic p'aquestă lume el n'a iubit mai tare,
„Mai scump decât pe cup, nimica nu stima!
„Nu DE decât cu dinsa la or și que sârbare!

„Si bind din ochii lacrimi d'apurure' versa,

—

Pl—

„Quând inse simţi timpul câ morte va se vie,
„La frajei seide arme el tote

a dăruit,

„Puind la impârţală intrâga'i avuţie
„Afară d'aque cupâpe quare'o au iubit.

„La masa que regală, splendidă şi pomposâ,
„Se puse bunul” Rege, dai sei incunjurat,
„Colo pe malul mârei, cu valuri spumeg6ss,
„In sala que strâmoșei odatau inalțat.

„Acolo stâ bâtrinul, se scol in picidre:
„La toţi, dicând adio, redicâ'al seu pahar!
„Si quând rosti aquâstă din urmâ salutare,
„Svârli cupa iubită in valul quel amar.

„0 vede cum ea pică, s umple, s'acufundâ:
„In marea tulburată acuma s'a perdut .....
„Vers

Regele lacrimi, durere'i fu profundă!

„D'atungi a sale bude etern n'au mai bâut.
(Deschide dulapul spre

asi stringe

hainele,

si zareste

casela cu

diamante.)

Cum 6re a venit aique aquestă pregiosâ casselâ?
sum pre sigură câ dulapul a fostii inchis de mine

insuşi. În adevâr e de mirare. Dar que pote fi in
„lâuntru? s6 vede câ muma me au imprumutat cuiva
parale pe dinsa, iatâ şi cheița legată d'o cordicâ;

socot câ da deschide nu pote fi vr'un râu.
Que vid? Dumnegeule! Priveşte! In viața me
mam visat lucru mai frumos. O parurâ pe quare
Damă

que

sârbâtori.

mai

mare, ar pute-o

pune

in qile de

Cum miar șâde dre cu aquest lanţ!

cui se fie un

asemine

tesaur?
”

16
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Dar

Pune parura,si se duqe d'inaintea oglindii.)

fi.a mei

machar! gergeii istia!

Ei îţi dau

- îndată un alt aer. Que. serveşte vrista şi frumuseţa?
t6te sunt bune,—dar. nime nui ea. sama; şi, “chiar
de'ți spune quineva yrumn compliment, parcă o fage
mai multde milă. . Totul alrgă după aur! Aurul

fage t6te.. Vai noă! sermanii de noi.

PROGMENADA,
FAUST,
(vine si merge gânditor.)

MEFISTOFELES,
„ (s'inainteză spre el.)

P'in veninul
_mentele

amorului

infernului!

dedemnat! Pin

aș vra

s& gâsâscii

tote. elequeva

mai

mai amar spre a pute blâstâma!...
FAUST.

Que'i este?

i

Que te tulbură atit de tare? In

viața:me mam. vidut asemine figură,
V

HEFISTOFELES,

Cu bucurie ma'ş da Dracului, dacă însuşi n aș
îi un drac.

FAUST.
Smintitus? au

queva

in crierii 16?

Dai

îţi șede de bine, quând vuești ca un "furiost

şti cât

Bi —
MEFISTOFELES.

Inchipueștiţi, frate, parura que eu gâlisâm pentru
MARGARETA, a fost escamotală..... de un popă!

Cum au viduto

mama, indatâ au ingeputa tremu-

ral... Bâtrîna are un miros pre subțire! ţine nasul
idtâ diulica intr'o carte de rugâşiuni, și amirosâ or
que lucru sâl cunâscâ de'i sacru sau profan.
De
aquce a simţit indată, câ parura in questie, nu trâge
după sine vr'o mare benedicţiune; copilo, gisâ ea,
avuţia râu agonisitâ, oprimâ sullelul, consumâ sân=
gele din noi! S6 consacrâm dar. aquestă la maica
Domnului; şi mana din ger: s6 va pogorâ asupra
nosirâ.
Aquesta nu ia plâcut betei Margaretei, şi
gândea in sine, câ calul -de dar nu s6 caută in
gurâ; și. câ in adevâr aquel, quare cu alila delicatelă, au fost adus caseta, nu pote fifi un: desbrâcat
de Dumnedeire.

Muma

chiemâ un popâ! şin datâ que pârintele

cunoscu farsa, prea mult s6 bucurâ! Bine ai cugetat, spuse el, aquel que dă, aquela numai gâseşte

câștig, * Biserica are stomah pre bun, au ingiţit
țeri itregi, fârâ vrodiniră indigestiune s6 fi avut.
Biserica singură, dragele mele, pâte mistui lucrul
agonisit cu râ credinţă.
FAUST.

Aquest us ins6. e general: Evrei şi regei mistuescă tot atit de bine,

—
193 —
MEFISTOFELES. -

Sfintul pârinte, dupâ -aquesta, “îţi :sterge' lanţul,
colietul, inelele, ca quând ar fi fost... bagatele!
mulţemeşte, nigi mai. mult, .nigi mai puţin, ca pentun paner de nuşi,—le promite tote bunurile ge-

reşti,
ţa lor.

şi le-lasâ........ forte” intârite . în: credin!

ai

FAUST.
Dar Margareta ?
„MEFISTOFELES,

Ea este nelinistită, tulburată, nu ştie nigi que
vra, nigi que trebue s6 facâ. Visagă, di şi nopte,
de diamante, şi mai ales de quel quare i Pau adus.
FAUST,

Chinul iubitei mele îmi stâ pe înimâ! Caulâ”i
Windată vr'o parură noa, câţi que dWântâi nu era
vrun lucru.
MEFISTOFELES.

Que are a fage? Pentru Domnul t6te's nimicuri

și copilârii,

|

FAUST.

|

Dute.... fâ queţi spun eu..... Lipeştete pe
“lângă vegina Margaretei. Nu fii un drac molatic
şi caut o parură noâ.

—
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MEFISTOFELES.

„- Indatâ

stâpâne!

din t6tâ inima.

.

(Faust esâ.)

MEFISTOFELES. (singur).

|

„Un asemine nebun, inamorat fiind, pentru. plâgerea iubitei sale, e capabil de.ai fage un foc de
artifijie cu sdrele, cu luna și cu tote stelele.
(ese)

'

CASA VECINEI,
MARTA.
(singurâ.)

Dumnedeu erte pe iubitulii meu barbat; câţi
ru s'a mai purlat
cu mine! S'a dus,a luat lumea
in cap, şi ma lasat singură aique fârâ nigi un a
julor. Si Domnul ştie de lam necâjit vre odalâ;
si de nu Lam iubit din tâtâi inima (plânge). Vai! p6le
chiar cau şi murit..... Que nenorogire! De. aş

ave quel puţin dovada cân adever e mort.
„. MARGARETA.
,

Domno

(intrând).

Marta!

|
MARTA,

Quc'i Margareto?
MASGARETA,

Mai câ nu mâ& mai ţin pe picâre! Eu iarâşi ani
gâsit o casetân dulapul meu. Ea este de feldiş
şi conţine lucruri: mult mai

decât

quele. dâniâi.

frumâse şi mai bogate

—
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MARTA,

„Nu trebue sâ le arâti mumei
arc s€ le dee la Dbisericâ.

tale,

quâci

iarâs

MARGARETA.

Ah! Uitele—.: Priveşte.

-

MARTA,
(inpodobind'o).

Que ferigită fiinţă mai ești!
MARGARETA,

Quc folos câ nu mâpot primbla ccu ele pe sira=
dă, nigi s6 merg la biserică.

MARTA,
Qucţi pasâ! Vei veni adeseori la mine, vei pune
podba în ascuns, și n'om primbla 6re intregi dinainte
oglindei, bucurându'ne intre noi. S'apoi, la prilej,

in 0 qi de sârhâtâre, poţi s6 arâţi lumei, incet incei, quând un lânţușor,-quând o pâreche de qergei.
Muma ta mare s6 mai e sama, şi de a vide, ni'ai

decât sâ”i spui niște” povești....
MARGARETA,

Quine 6re au aduș aqueste doâ casete?
nu mi s6 pare cural.
|

„e

Dâmne!

(aude

bâtând la usâ).

de n'ar fi maica

me.

Lucru

—

P9—
MARTA,

Cuitândnsâ pin o perde),

|

Un Domn strâin! Intrâ!
MEFISTOFELES,

i

(intrind.)

|

E forte indrâdneţ, din parti'mi, de. a mâ introduge aşa „... fârâ de veste... lângâ Domniele vâstre.
Ve quer, iubitele mele Dâmne, pardon d'o mie deori.(sâ

inainteste spre Margareta si 56 închină cu respect.) Doresc

a vorbi cu:Domna Marta Svertlain.

O

MARTA,
Domnule .eu sum.

Que polteşti ?

MEFISTOFELES.:
„.. (inget câtrâ Marta.)

Te cunoscii, îmi e destul.

Vid câ ai acum in

"visită, o pers6nă de disteneţiune, lartâ?mi dar liberta=
tea que am luat.. „după masă voi reveni.
MARTA,

a

„are

„

Inchipueştiţi,

iubita

me. copil,

Domnul

te

ea

drept o Damigelă de. Qalita.
„ MABARETĂ,

Nu's decâto fatâ sârmanâ» Domnul e pre bun...
Parura

|

şi diamantele
3

nu sunt

a'le mele:

17

!

.

.

_

Ah!.... mam

MEFISTOFELES

|

dis. numai in privirea

pararei. .

dar Damigela are niște: maniere... -un ochiu pâtrungâtor........ M6 simtii pre norogit d'a pute
remâne.

:

iii |
„Dar que doreşe, Domnul?

aş vra. s6 ştiu, ...

MEŢISTOFELEs

„Aş dori «s6 am aţi spune vo. novelă mai plâcută, cu tâte aqueste, sper câ nu m6 vei invinovâţi.

Barbatul Domnici tale e mort, şi te salută.
E mort!
meu

MARTA,
aquestâ inimă atit de fidelâ! barbatul

e mort! Vai mio, ! m6:5. sfârșescăl.

MARGARETA.
Ah, ubitotr. Nu te despera.
- MEFISTOFELES,

Ascultaţi dar jlnia intimplare, ...
MARGARETA.
In viaţa me.mwâş vra s6 iubescă
câşi, perținău!, aş muri fârândoialâ.

|
pe quineva

MEFISTOFELEL.
TotA bucuria cu: durerile sale» 1614 durerea
a sale bucurii.
II

cu

—
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“- "MARTA,

“Dar spune'mi sfârşitul vieţii. sale. să
| MEFISTOFELES,

i

EI este ingropat in Padova, la biserica sfântului Antonius; intrun loc Sacru, unde etern odihneşte

in regele mormânt.
_

MARTA,

Nu te'au insârginat cu nimicâ alta?
1 MEFISTOFELES,
„Dar... Cu o rugâminte. mare şi importentâ...
s6. dai, pentru el, trei sute.de sârindare . „in budunar insâ, nimica nu miau pus... ........
MARTA,

Nimiel Cum? nici un suvenir macar? o paru“râ? nici quel mai mic obiect, pe quare, : Jucrâtorul

quel mai miser, âl ține in fundul sacului sâu,. spre
al lâsa,: ca 'suvenire, quelor pe quare au pârâsit, și

de quare nu sâ disfage nişi quând este redus de a
muri de fome și a: quere pomană.
MEFISTOFELES.
.

“Imi pare râu, din inimâ, D6imna me, dar ade- :
verul e, câ sermanul mu ave parale de asvârlitpe. .
ferestrâ. ş'apoi - el-s'au câit amar :de greşalele 'sale;
şi au plâns, cu lacrimi ferbinţi, asupra crudei sârte,

192
MARGARETA.
Vai! quât de nenorogiţi: sunt beţii -6meni. i De
sigur voi. da, s& facâ in Diserică, mai multe rugâ-

giuni pentru sufletul sâu. .
a
Eşti

|

„ MEFISTOFELES,
demnă

de

a te

câsâtori

Na
chiar dindată,

amabilo copilâ.
„MARGARETA,
Asta nu se “pote âncâ.
MEFISTOFELES.
„De nu poţi acum lua un bârbat, quel puţin pân
atuniqut, trebue un amant. Ar fi o adeverată plâ—
gere

gerâscâ,

de-a ţine' in braţe, o

ființă atit do

dulge .....
MARGARETA.

„În ţară la noi, nu s6 obignueşte așa.:
a

„+ MEFISTOFELES,

Obigei, sau nu, lucru -tot, să pâte face.

MARTA.
Dar mai spunemi qucva.
MEFISTOFELES.
-" Stam: lângă “patul sâu de mârte, nu era tocmai
de gunoi, ins6 de pae pe jumâtate putrede.. In fine
şa dat sufletul:ca un creștin; .au mârturisit câ
sorta. ia fostă. âncâ 'mai bună decât a .merilato. .

—

133—

Dumnedeule, îmi gisâ el, cum trebue se mâ urese
pe mine insuși, din. fundul inimei mele, câci mi'am
pârâsit meșteșugul şi femeia. Ah! suvenirul aquesta: m6 omâră! -de mar erta quel puțin in aquestă
viaţă

.

.

.

.

.

|

'

|

MARTA.

E)

(plângând.

Sermanul om! de mult de quând Pam ertat.
MEFISTOFELES.
„Dar Domnul ştie cu câtea
decât mine!“ .

este mai vinovată

| „MARTA.

Intru aquesta minciuni spune!

Pututau se min= -

țoscă pân& şin gura morţii ?
MEFISTOFELES.
Pre qucât am înțeles, cl bâigu6 de sigur, în ultimele'i momente. . Nw'mi lâsa, dis el, o minută
de page. Eram silit ântâi de ai fae copii, şin urmă

de ale câştiga pâne

de tâte dilele, ș'asta in ttâ

puterea cuvântului... Ba âncâ nigi partea me, in

liniște, nu o putem mânca.

|

MARTA,
)

S6 uite el atâta fidelitate, atita amor, atite chinurii şi și nopte!! MEFISTOFELES.
Nu nu, el își aduge bine aminte.
pornii de la Malta,

continuă

'„Quând mâ

el, mâ rugfi

cu fer=

Vintelă la Dumnegeu pentru femee și copii mei. D'aqueeşi. Gerul
captivă

ne fu

un Bastiment

priitor,! quâi
Otoman

que

vasul

nostru,

purta. un

tesaur

al Marelui Sultan. Curajul câpâlâ a .sa. respire;
şi eu, avui o bună parte, quare mi sâ şi envinea...
MARTA.

“Que sit

Undes? pâte'au

ingropat banii.

MEFISTOFELES,

Domnul . ştie que vent Pa sullat.
O frumos
Damișelă s6 interesâ la el, pre quând s6 afla la
Neapoli, în qualitate de strâin ... Ea îi voe mult

bine, şatita ia fâcut, incât, betul 'om s'a resimțit
de aqutsta, pânâ la ultima şi miserabila sa' ră...
MARTA,

“ Blăstaroatul! Furul copiilor sâi! ' Quâgi nişi nevoia, nigi miseria, nu Pa. putut intrque de la o
E viaţă plină de ticâloşii.

ia

|

" MEFISTOFELES,

Precura vegi . . . dV'aquee au. și murit. :

Acum,

Waş fi în: locul Domniei tale, un an intreg aș purta
cu stricteţă, doliul debuit memoriei sale, șin aquest
interval mi aşi arunca: ochii asupra. unui alt amorej.
|
i
MABTA.
An! Dâmnet.. „ Nu 'cred se mai “gâsesciă: pe.
lunie :VTe - unul precum fu quel. d'ântâi, — quâgi. in

—

15

fine, el era un Bun. suflet de om. “Ave numai pro
mare inclinaţie: pentru câlătorii,; pentru femeiile al-tora, pentru 'vinaţuri

strâine

şi pentru nenorogitele

jocuri de hazard,.
i > MEFISTOFELES,.

“Minunat! Astfel; puteţi se vâ ințalegiţi destul de
bine, mai. ales -dacâ şi el, “din -partei, . era „pentru
Domnia ta tot alit de indulgent. Cu asemine condiţii ma'ş primi. s6 scimbii inelul meu cu Domnia ta.
MARTA.

An

Domnul voeşte a lumi : e

|

MEFISTOFELES,
(a parte.)

E timpă de a mâ retrage | Quâgi ea este in
stare s6 prindăpe Dracul insuşi la cuvint. „(eră Margareta)
Dar inimiGra cui, mai „merge? ..5
“MARGARETA: -

„Que ra s6 dica Domnul?” i

-

„mersroeLts. Ea
- (a parte.)

Amabilă. şi non

copilă Care): Adio Danele

“mele!
MRGABETA,

o
”

e

MARTA,

i

Un cuvînt âncâ... Aş dori sâ am o , mârturie,
-quând,. cum și unde au murit, ş'au fost ingropată
a

—

6

—

bârbatul meu.” Mie dWapurure miau fost drag ordinul,aş dori sâ”i vig mârtea .publicată in Monitor.
MEFISTOFELES,

Pre bine, Dâmna me. .Mârturia a doâ persâne,
in tot locul, e indestulâtâre spre a dovedi adevârul.
Am

cu mine
un nobil gentelman,

cl va

compara

companion al meu; -

dinaintea judecâtorului in favârea

"Domniei tale. Am

s€ vil presint aique.
MARTA,

Te rog fă aquesta pentru mine. -

MEFISTOFELES,
„Si Damigela cred câ va fi aique. EI e un june .
amabil, a voiajat pre mult, și cunâște politeța que
56 cuvine tuturor. Damigelelor.

MARGARETA.
Inaintea aquestui Domn, am s6 mâ rușined.
MEFISTOFELES,

Nu trebue

scţi fie. rușine

din regii pâmântului.
”

dinainte işi

unuia

|
MARTA,

Aique in grâdină, după casă, vom astepta desară
pe Domniele vâstre;

Li

!

.

i

9 STRADA,
L

"“FAUST-MEFISTOFELES,
tai

-

FAUST, -

|

...':
i

Cum stâm? merge? inainleşte trba?
'

1.

Nei i

MEFISTOFELES,

Bravo! câ te gâsâsc aprins; in puţin timp Mar
gareta'i a ta, .Desarâ ai s'o veţi, la vegina sa Domna

„Marta: o femee, parcâ?nadins fâcută,, pentru-miglogiri

şi treburi ţigâneşti.

...

;

i

FAUST,
„Forte bine, m6 bucur,

“MEFISTORELES,

iii

*Dar'şi din partea uâstrâ, ni s6 quere” queva, :
FAUST;i
Un servişiu: vâlâgâun âltul

te

18

—
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. MEFISTOFELES,
„Noi mavem decât a depune o mârturie câ tru=
pul țapân, a fostului s€u barbat, stâ intins în morment,

la Padua, , în loc p plin de sfin enie.
FAUST.

Que mai trebâ! Suntem siliţi da fage'ntâi voiajul
pânâ acolo.
|

E “MEFISTOFELES,-“
O sfintâ simpligitate! De voiaj:n'avem nevoe!
mârturiseşte fară a querquota mai i mult.

PIIII

FAUST,

De nu gâsâști alt migloc: parul e nicmigit..
«+» MEFISTOFELES. .

"0 om sfint!: Acuma țai gâsit
g
aţi arâta sfințenia ?
Atâta” 'Grâ,''in' viața ta, ai Ore'a "depune o mârturie

falșâ ? N'ai dat definişiuni pâmposâ despre Deitatc,
despre univers şi elementele que conlucrâgâ'in el?
N'ai definat tu omul cu tot, que s6 mişcă, în inima
„și capul sei? N'ai susţinut tu, tâte aqueste digeri,
cu siguranță, cu puterea logicei, c'o frunte mândrâ
şi cu, peptul desvâlit? De vrai s6. aprofundegi mai
bine questia, trebui s6 mârturisâşti, câ despre tote
aqueste

nai

ştiut

nimic mai mult

despre mârtea Domnului | SVERTLEI..
LaLa
td

decât ştii acum

j

——
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FAUST,

„Ei

sşi vei. române an minginost:uun soft.
LET

MEFISTOFELES:: în
„Dar, dar, de ar

cunâştă

aa

quineva:
«
mai bine

trebile. Quâgi mai re :s6 te dugi: mâne; :cu:onorul.
cuvenit, sâ.inșâlipe. biata “: Margareta, jurându'i un
amor etern?
FAUST.

In adevâr! şi din fundul inimei!

MEFISTOFELES,

|

Bine! S'apoi ai sâ'i vorbeşii de constanţă eternă,
d'amor

fârâ sfârşit,

d'o pasie

unicâ,

neresistibilă;

gaqueste tâte iarâş din fundul inimei?

FAUST.
Destul, destul! va fi precum digi tu. — Quând
simţâscii! quând, spre a exprima sentimentul şi ardorea me, caut cuvinte şi nu le pot gâsi! quând,
“nebun, mâ aruncă, din tâte puterile mele, in' vastul
univers, quând aleg expresiile quele mai energige,
quând pe fiama que me arde, o numescii nesfârşită,
eternă, nui aquâsta disâ dre, decâ o diabolică
mingiunâ?

MEFISTOFELES.
Îns6 tot cu am dreptate!.....

-.

FAUST,
4

Ascultă,” şi adâţi bine aminte d'aquee quețţi spun,

spre ami scuti plâmânele in viitor: aquel que vra
s6 aibâ numai decât dreptate, și mare nimic decât
o. limhâ: bunâ,. aquela 'va: ave de 'sigur' reson.—
Haidem,: mi'i: greu atita vorbă, ai dreptate,. şi mai

ales; în privire :câ nu-.pot fage :altminlere.. „:; -::

badea

4

o CRADINA,
„ Aandantra

a bratul tai Fac,

i

LOR

Vîq

po.

EI

DR

ristoreus:)

bine,

pt)

a

ri

7

cu Me-

Stana areunbinane
i

'

MARGARETA.

“i

i

a

câ Doninul vra a m6

i

NEI

menaja,

ț

i

tă

: „d

şi

s6 pogârâ pânâ la mine 'ca s6 m6 rușinede. Voiade: a lua 6te in: birie, şi de-a s6
jorii au: obigei:.
mulțâmi d'aquee que gâsescii. Dar sum pre sigură

câ nişte vorbe de nimicâ, ca ale mele, nu pot. interesa pe “uni om cu

atita experienţă.

pa

Ea

FAUST,

O singur câutare! un singur cuvînt din gura
ta, au mai: mult “interes decât 16tâ sapienţa. umei.
a.

N

„(li sâmută mâna.) 13

MARGARETA,

i

i!

-. i

Pui

ii

Que faşi? Cum poli săruta aqueștă mână, atit
de” aspră şi de urâtă ! Quâtă tr6bâ' nam de fcut EAa
casâ? "mama me este atit Vingrijitârel
(Qrecu.)

Dă i

tt

i

—
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MARTA.

Așa dar, Domnule, Domnia ta voiajedi d'apururea?
MEFISTOFELES.
Datoria șis serviţiul nostru ne silescii Ja aqusta.
Cu quâtă durere pârâseşte quineva Greșquare, locuri
plăcute ?... dar vai, nu pole a râmâne. .
MARTA,

Quât ține vrâsta tinereţii, mai merge âncâ, da te
purta astfel” pin “lume; dar vine timpul bâtrîneţii,
şi

atunque,

nimârui nui

bine.. de a sâ

târâi „spre

mormint și singur Și burlac.
“e.

e ri

fu MEFISTOFELES.

,

a

sava

ae: nfore privind la aquest viitor depârtat.

aa
i

MATA.

" Daquee, scumpul meu "Domn, trebui în timp se

te gândeşti.

(urecu.)

|
Pi

„MARGARETA....:.

o

-..

E

a

6

Wa bine; câ, la Domnia: ta, politeța Sau: fâcut
natură,
Sigur câ aveţi multe ) cunoștințe mai deştepte decât, mine.

|

FAUST,
ti

pa

i

Ş Grei, iubita „me, câ aquei. que s6 numesco deştepti, nu Sunt, de, multe Orb „decât vanitatea şi
prostian picidre. ” - a ajHI

—
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MARGARETA.
|
|

Cum?
.

FAUST.

“

,

,

4

E ii

|

Ah! de que inogenţa, şi simplişitatea inimei, nu

s6 cunoscii nigi odiniorâ pe sine?. nu simt nigi odată
sacra lor demnitate? De que, umilința, modest
tesaurele qicle mai "rare a augustei și “nefinilei
naturi ...

Da

Gtiăoe

e

1

ABaaaeră.

la : mine un

Sa

singur moment

numai!

Eu:am timp destul de a „gândi la Domnia ta.)
„FAUST, Da
Ss. vede. adeseori

DeNR

le „gâsești , singură, . . -

MARGARETA.

rul

In adevâr.... menajul nostru nu e greu; insâ
tot quere dreşquare. ingrijire. Servântă nu: avem...
trebui dar s6 fac bucate, s6 mâtur pe jos, sâ impletescii şi s'alerg diminsța'şi sara. Muma mei atit
de exactă la.t6te!..:. Nucâ. s€ fie obligată !la o
strictă economie, quâşi am pute trăi, şi. noi, mai bine

decât mulţi alţii... «Pârintele;:meu :ia lâsat.o avere destulde frumâsă, 0. câsuţă cu grâdină afarâ

de oraşi—Dar chiar acum, am .gile destul de liniştite.. Fratele meu e soldat, — Sora: me que mai
micâ a murit; “quât mam chinuit. cu.bâta "copilâ!
Dar „atit mia fost
de dragă incât, cu bucurie, aş
primi iarâş tote ostenelele „trecute. -. ::
.

—
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FAUST. :

Era un angel, dacâ, îţi, samana.
pu

i

Ii

esti

tatea

NE

MARCARETA.

i

. ..
iat)

ale

Ni

Pi

Ei 0 “oreşiem singură eu, și m6 îube “din sufleț
Ea s6: nâscu. „după mortea părintelui nostru, şi muma,
a “fost” atunque; atit de bolnavă, incât desperam
de dilele ci: râul a fost atit. de grav, incât nu sau
insânitoșat. decât „cu mare greu; Nigi nu. putu gândi
dar, sermana, da. -hrâni pe copilâ; şaquestă Sargină
câdu asupra me.
0 hrânem cu lapte şi cu apă,.
ca şi pe copilul meu. "Toi in braţe la mine, pe
genuncele“: mele, :așa * “crescir'-mare, 'iabindumâ ca

pe o mumâ.
a,

e

FAUST,. ;

DR,

Pa...

ARGARETA-,

« ::-Dar,- precum şi multe. dre :dei neiagt Vgânuil
'sta, noplea,, lingă patul meu, şi cum s6 inișca "copila,
eram cu' ochii deschişi. Quândîi dam de Dâut, quând
o'punem lângâ: mine," quând” mâ sculam din pat,
dacă nu vo6:s6 iacâ, și jucam cu' eă?n -jurul odâii.

lar dacâ s6' ingânâ dioa cu n6pte; eu: trehuem. a fi
la spalat,pe 'urmă mergemla imedân, apoi mâ' 0'cupam de 'demâncat, și asta'n tote gilele fârâ ingetare;
cu ast mod de răi, quineva:
nu pote, Domnule, a
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fi dW'apururea vesâl, insâ mânîncâ cu mai mare a=
petit, şi dorme de somnul: quel mai i dulge: a
(trecu)

MARTA.

Mie

,

[E

Ea

- Wine forte: greu, sermanilor. femei, de a indupleca
pe un burlac.

|

a

mesa

Atârnă mult, de. la :0 ființă ca Domnia ta, a mâ
povâţui. que pot. face. mai bine.
|

MARTA:

i

Nu

Aa

Spune'mi drept, Domnul meu, mai gâsit âncâ
nimic? Inima Domniei tale, nu s'a prins undeva?
pe

NEFISTOFELES, Mi
Proverbul gige: „0: casă a ta, o femei onestă .
a)
„sunt mai. prâgidse decât aurul: Și perlele.

“MARTA,

Rat
LI

e

E

Te. intrebam dacâ. nişi odală |mai voit a ie câsâtori. .

_

| NEEISTOFELES. |

„Am fost primi pese tot locul cu mul polteța
MARTA...

Voem s6..die
inclinaţie seriosâ.,

.

dacă nai simţit vodatâ:0o |
, 19

„ MEFISTOFELES:
“Stii câ cu femeile :nişi odinidrâ nu 'e de şuguit.|

MARTA.

Ah! nu m6 inţâlegi.
d

1

MEFISTOFELES,

|

Imi pare forte râu.... . „ înţelegi numai

câ ai

pre multă bunătate.
:

A

- trecu.)

FAUST.
Mai cunoscut, aşa dar, ingerul meu, deindatâ que

intrâi in grâdinâ?
+
Numai

mânt.
[

MARGARETA,

|

inţeles?... am pus indatâ ochii in pâ-

|

FAUST.

Saşăi câ'mi erţi libertatea que am luat, precum
și cuvintele que avuiindrâdnelă de aţi adresa, quând

eșâi din bisericâ.
|
“MARGARETA,
In adever am fost cuprinsâ de mirare! Asemine

lucru nu mi sâ mai intâmplas6;

câci nimene aique

mwi in stare
's6 vorbâscâ vun râu: de mine.

M6

intrebâi: vîdutau 6re in mine, in mersul meu, un
que obragnic, queva neruşinai? de que mau acostat

ca pe o femee'de uliţă, quârue nu ave decât a spu-

ne un cuvânt? Cu tâte aqueste îţi mârturisâscii câ

—HI —
nu ştiu que, in mine, vorbea

în favâreaD-iale, și
câ nu.. putem

asuprâmi,

cram chiar: forte: supărată

sâţi ţin destulă mânie.
FAUST,
a

amicâ!

Dulce

MARGARETA.

te rog.

Lasâm&,

(Culege o Mancanera si smulge frundele

una dupâ alta.)

FAUST.

j Que vrai sâ fagi? un buchet! -:
MARGARETA.

Nu

e o sing

Que

jucârie,
FAUST.

fel?

MARGARETA,

'

Da

o

Fugi, c'ai s€ rîqide mine.
(Smulge

frunzele soptind.)

|

FAUST.

Que şopteşti?

-

MARGARETA,
(cu jumâtate glas.)

M6 iubeşte—nu mâ iubeşte.
FAUST.

O! imagină gelestâ]
MARGARETA.

i

N

Ia

(continuâ.)

M6 iubește—nu; m6 iubeşte, nu.
„(smulgând ultima frundă co bucurie nespus.)

M6 iubeşte!

SI

ra:

ÎI

—
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a

FAUST.

Ia

| Dir, dulge :me copil, fe pentru tine râspunsul
aquestei flori, ca insuși vâgea deilor| te iubeşte !
ințâlegi tu bine? te iubeşte. ai e mânile;)
MARGAREȚA.
Simi câ tremur,

o - E
„FAUST:
Nu ţi fie frica | lasâ C'aduesii ochi, aquâştă mână
m
seţi spue que nu s6 pote. spune: plâgerea de a s6 deda

unul altue intr'un vis clern—etern.! âşi Îinitul
sâu
ari desperaţiaiînsuși; nuu dar, nul sfărșit nu
trebue
„ca sâ aibă.
(MARGARETA îl stringe de mâuâ, să smulge
din bratele lui si fuge.

Favsr stâ o minută gânditor, si sâ-e după dinsa
),
i

.

ari, i

Nâpiea cade.
„a

|

€

mersTorets

Dar! e timp ca sâ ne “depârtâm,
manra,

V'aş polii: sc.;s0deți mai mult, dar: oraş
ul nos-

tru e din quele

mai . pogite. Nime parcâ nare quev
a

mai bun de făcut, "decât de! a pândi
tâle pasurile
veginului sâu. Si or: cum s'ar purta
„duineva, tot
Omenii 'pâsâscii de criticat. Dar hulubași
i „Noșiri ?

—
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„ MEFISTOFELES.
Sa A..shurat paique, in alee, ca nişte fluturi.

MARTA,
Parcâi plage fetiţa.
MEFISTOFELES.

Si cl îi.

Astfel merge lumea. .

Vi! PAVILIOII,j
„(intră alergând
crâpâturâ).

aţă]

MARGARETA.
inuntru, „tine un deget pe usă,

si st iută

pino

vine.
FAUST.
(iniră.)

Ia! șîrato! Astfel te jogi de mine? 1e'am prins.
(o sârutâ.)
MARGARETA.
(Sărinduii în gât si sârutând'ul.)

Ah! om neprețuit—din

suflet te iubescă.

(AleriszorerEs, bate la usa,)
FAUST..

(batind din pigor.)

Quine'i

acolo?
MEFISTOFELES.

Un

amic,

Un

animal.

FAUST,
MEFISTOFELES.

E timp de a s6 despârţi.

—
|

5l—

|

MARTA.

|

(întrînd.)

Dar, Domnule,

e târdiu.
FAUST,

Imi va fi permis de a te acompania?
MARGARETA.

A

,

Nu, quâgi muma me m'ar...... Adio.

FAUST.
De nu sâ pâte alifel.. . adio.
|

-

„Sara bunâ.
E

MARTA.
MARGARETA.

“A revedere.
o

" (Fausr si MEFISTOPELES esa.)

MARGARETA.
An!

Dâmne!

"Que mai

citi

de idei are omul. ista

în mintea sa! Stau' Winaintea lui, “Tușinată, şi plec
capul la tot „que gişe!' Nu sum decât o sârmană

- ignorentâ. copilă, şi nu pot înţelege que gâseşte el
in mine de: iubit.

FAUST

E.

(singur)

i

„Spirit sublim! mi?ai 'dat,, mi'ai dat tot que am

querut.

„În gadar nau vigut ochii mei, a ta faţă

ini fiamâ strâlugindă ! Drept. impârâţie, miai dat inaltă

natură, pulerea ,d'a o simţi, şi da mâ bucura
de ea]

„Numi permiţi cu dînsa, un simplu”, comerț rege,.
şi
admiratii; dar îmi dai de a privi in peptul ei
pro-

"fund,
ca în sinul. unui amic. 'Tu conduşi

dinaintea

me -getile quelor.de viaţă. purtători! şi m6 inveţi a

cundşte pe fraţei mei, în tufa silengiosâ, in aer și
în apâ.

Quând furtuna vueșteşi -geme in codru, quând bradul

gigantic, picând, alinge şi abate crengele şi trunciurile

inveginate, quând profund râsunâ' muntele la a lui

câdere, atunque
acolo -mâ

m& conduşi in sigura

. discoperi

câtrâ

mine insumi:

cavernă, şi
şi pentru

mine se deschid miraculile secrete şi adingial inimei

mele.

“Quână luna pură se urcâ dinaintea ochilor

mei, pretutindene pagea revârsînd,

atunque, de. pe
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faţa stângilor, din. tufa humedă,

plutind spre 'mine

se înalță, imaginile argintii a timpurilor. trecute, şi
indulgescii aspra voluptate a contemplaţiunei.

Ah!

simt'acum, câ nimic. perfect omului nu e

* dat! Pe lângă aqueste deligii, que de q6i mâ apropie
din que in que mai mult, mi'ai impus un companion
de quare nu mâ mai „pol despânţi, de şi el, râge
şi indrâsneţii, mă „injosește dinainte me insumi, şi
cu o suflare, reduge tote darurile tale la neant. „El
aprinde, fâră ingetare, in “sinul meu, un foc. neim-—
pâcat,

quare

m6

impinge câtră aque

imagină tru

m6să! - Astfel trec. cu ivreţă, de la dorinţă la plâgere, şi în plăgere.... mi'i site de dorinţă. i
si

NEFISTOFELES,
(apare.)

|

IN

Nu te'ai mai sâturat âncâ d'o: asemine „viaţa?
cum pote ea sețţi placâ un timpă atit d'indelungat?
Ințeleg s'o

querţi pentru «odată

șapoi. .. seo tregi

la queva' nou...
FAUST,

at

"Aş dori, se'ți gâsești altă trâbâ, decât:se - mâ
necâdești in momentele mele quele bune...
meisToreLt,
a

M6 primescă Bucuros - ca se te: las in page: nai
nevoe se mi'o digi serios. „Yo. mare plâgere nu,
e dea şede. cu un companion aşa. de MOrocânos,, var=

“van şi nebun

ca tine. Dioa intregă am de lucru
20

154 —
şi cu tte aqueste, nime muti

nişi nevoe.
i
Tată pretenței

pote nnimeri

nişi voe

:
“FAUST,
d'ale sale!

âncâ sei mulțemeşi.

|
Te enunţă și vra

|

“MEFISTORELES,

„Dar dre: cum ai fi purtat viața, fârâ de mine,
o tu sermane fiua pâmentului? Te'am tâmâduit, şi
penirun lung timp, de râtâgirele imaginaţiei tale!
şi fârâ mine “de mult te'ai fi câlâtorit de pe lumea
aquâsta. Que Pau plesnit in cap de ate caţara, ca
o buhnâ,. aique in caverne, in crâipâturile stângelor?

de a suge, ca o broscâ, nutrimentul tei din putre=
dele mușciuri, din. lacrimile petrilor?
Frumâse,
| dulge tregere de timpă!
Se vede câ doctorul nu

Pau ei âncâ de tot din corp.
[i

a

FAUST,

_

Tiţelegi tu que. viaţă noâ îmi. dâ aquâstă cursă
in salbalicul desert?

sigur câ d'ai pute-o presimţi

machar, ai fi destul de drac, spre a'mi. strica aquâstă,
ferigire! .

MEFISTOFELES,
„ Gelestă, ferigire! a te culca in roâ: şi în intu| pericul munţâlor! a inbrâţoşa, cu. “bucurie, gerul şi
“pământul ! a te umilă pânâ la înalțimea unui Deu!
a Seormoli „ mâducha pâmentului cu impulsul, pre- |
i:

—
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simţirei! A. simți, în sinul tâu, te! magnificenţele
creaţiei! A. gusta, cu o ingânfată mulţemire, nu ştiu
que fel -de plâgere! peste: tâte a reversa ființa ta;

plină d'o amordsâ impulsie! A uita cu totul câ mai
fiul pâmântului, şapoi... a fini aquestă inaltă

„esti

intuitiune
.. ..... (cu un gest) nu mi e permis a spune
cum...

”

FAUST.
Ruşine! ! Ruşine ţie!
MEEISTOFELES,

Nu'ţi vine la indâmânâ!

Conveninţele îţi dau

dritul de ami striga: Ruşine! Urechile quele caste.
nu sufer se augă aquee, de quare, inimile caste au

neapârată trebuință.

Ii las, în fine,

salisfaqerea

de a'ți minţi ţie insuşi quâte odată, câgi cred câ nu
|
va ţine lung. .
latâ-te din nou râtâșit, şiide; se va mai “pre
lungi, te vei scurge earâs în nebunie, în spaimâ
şi terdre.

Dar se lâsâm

aqueste.... Drâguţa ta,

"stă colo, şi totul i se pare tristeță şi povârâ; tu
nui mai eşi din gând... te iubeşte peste tâtă putința.

Amorul t6u se asamâna dWântâi cu torenţul

umflat de dapada topită: astfel

ai versat in inima.

ei... acum înse eatâ câ pâreul s'a uscat..... In
loc de:a 'trona în midlocul codrilor, țar şâde mai
„bine, sSocot, se resplâtești “amorul betci fragede.
copile; câgi timpul îi pare grozav 'de lung: stâ la
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ferestră şi se, uita cum. trec norii „pe 'dW'as
upra an-.

tigilor diduri,, a getăţei. - „Dacaş fi.o păsâruicâ.
&
astfel. cântă totâ. dioa și mai i6iă n6pte! Câte odatâ

0. Voi6să,

mai-tot dauna tristă:

scursâ de

lacrimi,

olern

inamoralâ,

„Sârpel

Sârpe.

Câte'odată o veţi

pe, urmă. se pare

liniştită,

De
FAUST,

Ta

a
MEFISTOFELES,

|

(â parte.).,

Ea sama

inse

..

ri

se nu te muşe.

|

FAUST, |

|

“Miserabile| lipsește de aique şi nu “mii vorbi
de

tenera copila! Nu asvârli in sinițurile mele,
pe ju=
matale rălâşite, ardârea da poseda corp
ul ei - quel'

incântâtor,.

MEFISTOFELES,

”

„En şi que mai mult?:.. Ea socole câ
ai fugii, |

şi mai câ mu se pre înșală.

i

„FAUST,

Sum lângâ dînsa și or quât: de: depar
te - aș fi,
tot-n'aș pute s'o uit, so perd.
Oh! sum jalus şi

de; „urapul lui Pumneeu, quând Padele, 'ei
S'apropie
de dinsul.;

i

„Bravo,

-

MEFISTOFELES,

amige, bravo! Și eu, adese ori, am

islas Waquele. doâ merişăre, que se relundesc
rose şi. crini...

ae

fost

intre

|
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- FAUST,
:

“Fugi verigaşule!.
a

na:
da

pp
)

--

.

.-

:

rii

Pe

la

MEPISTOFELESu,

" Frumos! “M& ocârâşti, şi: debui âncâ se. rid.
Dumnedeu, quare a creat pe'bâet și pe fată; singur!
a recunoscut

câ meșteșugul

quel-'mai' nobil'e da:

procura ...... ocasiuni. Aidem, que dracu! Dor
mergi in casa iubitei tale și nu la spângurâtore.
FAUST,

Que
dadar

este a gerului plâere in braţele ei?" In
mi'ar fi de a mâ incâlgi pe sinul seu, quâgi

acolo, nu voi simţi 6re al ei nenorogire? Nu sum
eu re, fugarul fârâ câpâtâi, netotul fâră scop, fârâ
odihnâ? quare vus, ca torentul, din stincâ în stîncâ
asvârlinduse cu furie câtrâ prâpâstii; şi, de oparte
ea! cu. simţurile“i adormite de copilă, in câsuţa de

pe podişul muntelui! ea, quare ingrâdise dle casnegele

sale

ocupaţiuni in

aquesta

mica

sfera! -și

eu? blâstâmatul de Dumnedeu, nu'mi era destulde
a apuca stincele, Wa le
âncă so sp pe dinsa;
trebuit aquestă jerifă!!
scurta timpul de grâzâ!

sfarma in bucâți? trebuitau
şi pagea ei? Inferne! țau
Vin dar, draţe, spre a'mi
s€ se împlinescâ de indatâ

aquee que dehue a: se împlini!

Cadâ peste minea

ei sârtă, şi pâră şi ea dinpreună cu mine.

—
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MEFISTOFELES,

“Cum earâşi ferbi! şi cum te'ai infocat! Dute. și
o mângâe, nebunele!
Unde un cap ca al. teu nu
vede scapare, îndată - îs inchipueşte câ totil. e finit.

„Curajul

se traiascâ!.....:.;. Altfel

ești. destul de.

indrâgit.... nu. știu pe lume . nimic mai desgustos
decât
un diavol. quare se desesperâ, +

CARIERA EMBRAETa
MARGARETA,
(singură torquând.)

: Sa dus pagea que lină,
S'a dus inima me!
S'etern vo gi seninâ
Pe lume n'oi ave.

Qutnd a nuii langă mine:
m
_E lumea un mormânt;

Nu vrau din ea Yun bine
Câqi amârite sunt.

Capumi, in râtâgire
De foc este cuprins, |
„Si or și que simţire .
“In sufletumi s'a stins.
S'a dus
S'a dus
S'etern
Pe lume

pagea que linâ
inima me,
vro:di sâninâ
n'oi ave.
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Quând capul scot afară,
EI scot spreal deri;
Quând

es vo

dinidră,

Eu es spre'al intâlni.
Ah! faţa sa formosâ!
Si portu'i quel merej!

Zimbire'i que duiasâ! ,
Si ochiui indrâznej!

Parola lină, lare,
Curgând ca un isvor!
"Si dulce'i serutare
Mor. fage ca se mor.
Sa dus, pacea quea linâ

Sa dus inima me,

..

S'etern vo di senină.
"Pe lume n'oi ave, -

Se
De
Aş
Pe

bate. peptu'n mine.
dorui necâjit,
vra ca să String bine
sinul : meu lipit

Si s'6l serut odată
Aşa cum eu dorescă,
Si-fâr'a fi "ntristată

Chiar morte se primesci.

GRADINA MARTEI,
':: “MARGARETA,
FAUST,
——

-

MARGARETA.

" Promite? mi, Henric SA E

o

cAUST, E

|

pa

Tot que'mi e pin putinţă.

_

MARBARETA,.---

„ Spunemi que gândeşti. despre Religie? Esti om

bun,

și cu inimâ,

dar mi se „pare

câ nuu pre ai

multă religio,
FAUST,

La

Se lăsâm aqueste. Tu ştii” quâ “i sum “prielnic
şi ecâ, pentru. quoi pe quare eu iubesc, miaş da
viaţa şi sângele. In fine. eu nu voescă a râpi ni-,
mârui iși religia, nişi sentimentele: „que are.

MARGARETA.
N*ui destul atita, trebui insuşi se regi. !
2i

-
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FAUST.

Trebui dre?

MARGARETA.
Ah! d'aş ave vre-o putere asupra ta!
respectedi nigi sanctele

Tu nu

taine?....

FAUST.

Le respecte.

MARGARETA,

Dar fârâ'a le dori.

.-

N'ai fost de mult niși la

„ mârturisire, nigila sancia liturgie. Credi in Dumnegeu ?

|
. FAUST.
Iubita me! quine indrâsnește se dicâ-ca credem
Dumnegeu?
Intrâbâ pe preoți, pe philosophi, şi
respunsul lor ţi se va pâre o luare'n r Tis.

MĂRGARETA. |.
Aşa dar nu credi. :
INI DR

"Nu

FAUST.

lua la râu 'inţâles vorbele” mele: frurosa

me copilâ! Quine pâte al numi, şi a dice: cred iin
el? Quine pote. simți, şi cuteda a dige: nu cred in

el? Aquel que: cuprinde tâte, susţine tote! nu cuprinde, nu: "susține

ore pe

tine, pe mine şi pe. sine

însuşi ? Gerul nu se intinde dasupra nâstrâ? Pâ- |
mântul 'nu se țene neclintit sub a ndstre

pigore?

Stelele eterne, nu se. redicâ, lugina pline d'amor?
Ochii mei nu se reflectă. iin.a tâi?.

Nu simţi cum

—
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totul apas6 şi rescolă inima și mintea ta? cum s6
miscâ, in un mister. etern, - vidut şi: nevîdut, în ju“rul tu? Cuprindele aqueste in inima ta, or quât de
mare'ar fi, şi quând, pi sentiment, te vei. simţi la
que mai naltâ ferişire... .dâi atunque numele que

vei voi, gii norogire, inimă, amor, Dumnegeu ! Eu
nu gâsescii nume pentru

aquesta!

Simţirea' este to-

iul! numele e sunet van! şi fum „quare intunecâ a
le serului rade. .
MARGARETA.

ERE

MI

'Tâte aqueste sunt bune şi frumâse! Si preotul
gige mai tot aşa, numai cu alte cuvinte.
,
pn

„FAUST,

Tote inimile ic aqueste sub qioa divină, fie“quare, in limba sal de que aș
"
“limba me?
„MARGARETA,

dige?o- i ew in
+.

;
Augendul aşa, se pare resonabilt Ise. to cam

sciopategi, câşi tu nu esti chreștin.
-

FAUST,

„ Draga me copilâi |

MARGARETA,
De

mult

sufâr de a te. vide “în . asemine : com=

e
panie ....
FAUST
Que companie?. -:

e

Ia

a

.

——
fa

.

pi
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"MÂRGARETA. ,

i.

,

Do

: Omul 'que ai. pe lângă. tine! 8l urescu din fuindul sufletului. Nimic, in viaţa me,: nu m'au: impuns

aşa in sullet, ca figura: nesuferită aquestui 'om,
III

FAUST,

.

„Ne ți fie iică, Draga mel
PRI
MARGARETA.

.

1.

,

i!

Presența lui, îmi
î rescolâ sângele | . altfel nu uresciă
pe nime, dar pe quât am dorință de a te vide pe
ine, cu atita me infiored d'inaintea lui... Pe lângâ

tâte, apoi „61. şi. țân drept un râu; Domnul mâ erte
de âl nâpâstuescii.
- FAUST.

Trebue se :existe și asemine 6meni!
al

00

MARGARETA, LI

Naş vra se trâescă cu Pal dai
intră. pe ușă, el privește

7

A

sei. " Quând

alît de ironic şi, mai pot

dice; de mânios! Se vede câ-Ja nimic 'el nu' compâtimeşte. Scris stă, pe a sa frunte, câ el nu pâie

vr'odată se iubescâ pe nime. In braţele tale mâ
gâsescii atit de voiasă, atit de liberă, atât de a-

moros

supusă

..,,

presenţa

lui îmi strânge

inima.

FAUST,
"Presimţire bun Angel! *:
MARGARETA.
n
Aquestă idee m'apase alit de tare, incât, de quâte
ori el se apropie de noi,.mi so pare câ nu te mai

.

—
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iubescii.
— Pentru nimic in lume, n'aş pute se mâ
inchin la. Dumnegdeu dinaintea lui. :::Si tu; Hânric,
trebui se simți tot aşa?
a
ţ
”

:

EN

Iu

i

“FAUST,

e

Ai o. antipatie! ....
„ MARGARETA.
Dar eatâ timpul se mâ duc.
„FAUST,
Ah! cum nu pot machar o: drâ liniștită s?o trec

pe sinul teu, se confund peptul şi sufletul meu, cu
peptul și suiletul teu!

|

„MARGARETA,

eu

Dacă miaş .„calca quel puţin singură! Paș lasa
:la n6pte uşa deschisâ. Dar. mama.me dârme. uşor

şi de ne'ar prinde,
aş fi mortâ,pe loc...

. .

"FAUST.

Nu te îngriji, angelul meul Îatâ'o fiolâ... trei
picâturi daqueste, in apa que va be,. sunt. indestule:

„ „spre a adormi, profund pe or. şi quine!. ...
MARGARETA.
Que nu sum in stare pentru. tine? a... Sper
- nuli va face râu?

FAUST.

Sigur! altfel; iubito, eu nu te'aș indemna!

câ

106 —
po

nt

MARGARETA.:

|

„Cum mâ uit la tine, la quel mai bun din Gmeni,
Di
IE
ÎN

nu 1 ştiu que mâ plecâ- după voinţa 'ta.: Am fâcut
deja atit. pentru tine, incât mai câ nwmi râmâne
nimicâ de fâcut.
|
PE
A
(ex
MEFISTOFELES.
(intrâ.) ,

Oiţa sa dus?.

|

i

„FAUST,
.

» Iarâş ai pionat?

MEFISTOFELES
“Am audit totul cu Vamâruntul: “pe Domnul Doctor

“Pau spâvâduit.... Sper câţi va fi de bine.
|

„=

fetele se interesegă de a şti dacâ eşti evlavios şi

"Simplu; după moda vechie; gândescu câ de
plâcâ la aquâsta, apoi va fi plecat şi noâ.
|

Tâte

- FAUST.

se

|

-Monstru! 'Tu nu înţelegi cum aquest sullet, fidel şi iubitor, plin de a sa credință singura'i speranţă de scâpare, - se necâgâște gândind câ iubitul
seu ește perdut.
MEFISTO FELES.

O mire! “imaterial și imaterial! 0 simplă fetiţă
„le due de nas.
|
“FAUST,

Vil animal! de foc şi de ginoit

—
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MEFISTOFELES.
Cât despre phisionomie, ea pre bine se inţâlege!

nui indâmânâ în presenţa me. Obradul meu i predige un spirit ascuns, de sigur simte în mine vun
geniu ; de nu chiar pe dracul insuşi! Dar la n6pte?. FAUST.

Que'€ţi pase?
MEFISTOFELES.
Imi pass, quâși i eu in e aguese,
me de mulțemire...:
e
ă

am

partea

pa

€

i

.

!

sti

:

1

!

a.

i

i

r.

!

!

-

i

)

cr

„d

/

,

.

i

,

i
2

|

LA FONTANA,

O
pi

MARGARETA ȘI LISA.

(cu ulgiâre) -

|

LISA.

Despre Varvara, mai audit nimic?

MARGARETA.
Nu; eu merg aşa puţin in lume !,

|

LISA,

De sigur, mio spus astâgi Sibila, câ in fine şa
perdut capul. Iatâ unde duge fudulia.
MARGARETA,

Que

fel?

.

LISA.
O blâstâmâţie!

ea chrânește pe doi, quând be

şi mânîncâ,
MARBARETA,

Ah!

|

—
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LISA,

|

A paţibo' bine la sfârșit. Cât s'a mai acaţat
de quel flâcâul! que erau primblârile quele? şi dusul p'in sat și la joc? Peste tot locul, tot pe dînsa'
o .vedei ântâi, şi hojma indulgită cu saharicale şi
cu vin! Se crede qu6 mai frumâsă! şi n'ave nigi

obrad sei fie ruşine d'a primi daruri de la dînsul.
Sopa a fost cu vorbe dulgi, cu desmerdâri, în
fine. „ Aorigica a.sburat. . -îi
Dau

„n,

MABARETA,

Sermana fată

|

|

LISA.
'

Ti milă âncă de dinsa? Quână

una dal 65-

tre șăde la tors, mama nu ne lasa machar,se. ne
pogorim;

şi ea, sta cu dulcelei amant,

quând pe,

prispa ușei, quând în tind&ntunecâsă, şi timpulnu
le se pâre nigi cât lung. Acum n'ui râmâne decât
a se pocâi, in post şi rugâgiuni.
MARGARETA,

De sigur câ se cunună cu ea?
LISA.

Ar fi nebun!
altâ parte....

Un holtei sprintin are vânt ştin
el s'a și pornit.

|
Asta

MAREARETA,
nui

|

frumos,
22

— 10.
LISA,

De

la prinde, are se fie mai reu' pentru dinsa,

Flâcâii or sei rupâ cununa,

și noi; “vom presura

pae tâete dinaintea ușei.
-

(exit.)

ai

„MARBARETA, .
„mr,

1,, (nturnânduse

- Guma putem

se

a casâ.)

ID
|

i

a

strig atit de tare quând

videm'

wo :beatâ fatâ câ picâ în pacat? Cum nu .putem.
gâsi cuvinte, destul de tari, spre a ponegri greşalele altora!

Cât de negru mi le” aş Îi închipuit, le

mai inegrem âncâ! și tot nu le gâsem destul: de
negre „up placul meu. Imi îagem crușe, plina de
fală .
« şi acum? eatâmâ insuşi câdulă in pacat.
Totul îu“mau inpins la aquâsta, ah Dâmne! cu atita

dulgeță « cu alia bunatate!
i

PE

a)

|

AFR

DEZIDURILE CETATE,

(În o bortă de zid: Ic6na Maicei Domnului in doliu.— Flori d'ina-

intea Ienei.)

.
MARGARETA,
(scimbâ florile.)

Ah! plecă, plecă, tu mumâ

durerdsa,

Privirea ta, spre chinul que simt cu.
Colo pe cruge, cu fruntă singerosâ,
Tu vedi cum more divinul fiul teu.
A tale plânsuri s'inalțe cu putere

Spre bunul tată, spre Domnul creator!
Suspini amar pe grosnicati durere
Pe tine insuși, p'un fiu. nemuritor.

Tu buno numai, tu! buno eşti in stare
Durere me so poţi a mâsura:
|
Se vedi in mine cum inima tresare,

De chinul meu se poţi a te'ndura.
Or unden lume, intre a mele'pasuri,
Durerea

numai,

durerea intâlnescu.

Si vârs tot plânsuri, plânsuri, plânsuri,
De quâte ori cu singură gândescă.

— 10 —
Aqueste flori, que
Cu lacrimi, vai! cu
Lumina dilei, d'abe
Tregda'n durere pe

jam cules, slâvită,
lacrimi Pam udat.
era ivită,
mine m'au aflat.

Dâmi ajutor, câşi vai! sum ticâlosâ,
Se scep de morte alerg in sinul teu....
Ah! plecă, plecâ, omumâ durerâsă,

+ Privirea ta spre chinul que simt eu,

i

NOAPTE Pa e.
(Stradă dinaintea portel Margaretei)
„VALENTIN,
(soldat, fratele

Margaretei.)

Quând me aflam, la vo pitregere, unde fequare
se. laudă! “quând companionii mei, prejueu, cu

pompâ dinaintea me, pe al fetelor fl6re; cuvintele lor
debordaă ca paharele que bem! şi eu! stam redamat

pwun

cot,

in linişte

sufletului meu;

ascultam

tote braşăvele lor! şi,: suriQend, îmi resugem 'mus-

teal Luam paharul plin în mâne, gicând: „Fiequare
cu gustul seu! Dar

“ţara, quare

spuneţi de este v'o fată, in totâ

s6 samine cu scumpa: me Margaretâ?

quare sei. potă deslega machar,papugei din picâre!«
"Top, top; Kling, Klang! cu toţii s'inchinaii. . Unei

digeii: „are dreptate! Ea este, pod6ba
tregă“ ! Toţi fanfaronii muţeu

sexului in-

pe loc.... Şacum ?

Ah! îmi vine se'mi rup pârul, se m daă cu capul
de pâreţil acum fiequare :om de :nimie este volnie
de a m6 insulta cu vorbe. prâște, și cu luâri in ris,

—
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și eii, trebui se” ascult, ca un osindit, se asud la
or que vorbă scapată pin hasard ... Chiar de i'aş
sdrobi pe toți, tot âncâ nu le aș pule dise că A spun
mingiuni.

Quine

„

vine?

Quine se târâe pe

colo ? De

nu

m6 înș6l sunt amândoi... Deva fi el; 6l apuc pe
„loc, şi nu mai scapâ viu din giarele mele!
»
FAUST, MEFISTOFELES.

-

“FAUST,
Priveşte colo, la feresta .biserișei, lumina lam-

pei eterne, cum sinalţă tremurând! Cum, din que
în “que mai slabă, se perde înprejur | „Car ob“scuritatea se grâmadește din 15te “pârţile spre a o
diâduși! a... , Astfel şin sinul meu
»
se fnge intuneric.

MEFISTOFELES,

pi E

“Bat me simt ca o pisicâ de “voluptate slabă, quare
se urcâ -ingelişor pe scară, şi: se frecâ de pâreţi!
astâdi sum chiar şi plin de virtute! Am numai queva

plâgere
: de furat: și puţin gust: la blâstâmâţii.

Eatâ

efectul que -produge, in t6te vinele mele, sstrâlugita

mdple, de “Valpurgis. . Poimâne'ea ne: soseşte ; eaAȘ

şi alungțize,

«ue veziada

ai

quel

aie

plina ştie quineya pentru

i

FAUST,: ii

+: Darina 's6& mai easâ la:mină,
vid: Jugind colo în. fund?

'

|
Comdra :„que

e

—
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MEFISTOFELES, i
Poţi de indată” scţi dai plâgerea! Va lua aquesta
cassetâ.
Nu de. mult m am uitat în ca: e plină
de galbini noi.
“FAUST,

|

Nui vre-o panurâ? vre un inel spre a impo-

dobi pe „draga. me?

ai

a

|

- MEFISTOELES,

o

Am derit aşa queva.. mi. se pare un coliet de
perle...
:
NR
PY

0

cRAUSTĂ
)

.)

În

Asifel se mai pâte, 'câşi numi stâ bine de a intra

la dinsa fârâ vreun present, -- „i e ai,
„EFSTOFELES )

se muţi pae

râu, de a. gusta

ci! queva

gratis:

"acum câ gerul e “plin! de “stele,''ai 's6 „aui oo' ade- vârată capadoperâ! An sei cânt c0 „Caniţonciă “morală

spr6 a o'induplecă mai sigur.
”

(cânta

cu ra)

a
|

a ata
|

„Que cauţi de dimingță

„La uşa, amantului teu?

„Copiliţă: şugubaţă "Nu știi câ pe urmâi râu? ...,

„j

4

„Seţi ei 'sama,; fetişorâ, :
„Câţi e lesnede greșit:: msi
„Dai. intrat: cole fegidră,
“ „Fegidrâ nai mai eșil, . ..:ii

.

—

56—

„Nimic, scumpa me fiinţă,
- „La iubit nu trebui dat;

„PEn6 dupâ cuviință,
Cu

cl nu'te'ai cununat.&
VALENTIN,
(5 inainteste. )
i

-

Pe quino " ademenești aaigue ? finţă icâlâs?- La
dracul ântâi instrumentul, la dracul apoi şi cân-

târețul.
ÎN

a

a

MESTORLE,

VALENTIN,

e.
i.

“Acum

i:

e trita pe crapat. capul. Sare
MEFISTOFELES,
„(câtră Faust) |

A

Nu, da? napoi, Dormnule „Doctor;
lângă „mine. see „conduc. .Scâte

Curaj!
Vin
afarâ. frigarea

quee, și inpunge chioriș... eii voi para loviturile,
“VALENTIN,
Pargă una...
„i

LI „i

De que nu?

MEFISTOFELES, .: ::
RI
ee

|

i VALENTIN, ;.

Dar ala?

i

“MEFISTOFELES,

Mai

ales!

...

aaa

—

2 —
VALENTIN.:

Imi vine a crede câ dracul combate în „pers6nă!

Que vra se gicâ? mâna miau şi slâbit? .
MEFISTOFELES,
(câtrâ Faust.)

Inpinge'!

a

|

VALENTIN.

"o (eade)

a

1

e

|

ti

Vai mie!
MEFISTOFELES,

“Tată câ dihania,
sau imblângit.

"Dar se ne de-

pârtâm, se perim de aique! Câgi aud, deja; .strigâte

de. mârte.

Cu poliţia eăiiforte bine m6 inpac,'
dar

nu mii drag se am-a fage cu 'calâul.

MARTA...
Pa

"(la ferâstrâ,)

“Ajutor, ajutor: *
DO

a
n
Se

*

MARGARETA,

,

(a fer&siră.)

ii

| Aduşeţi o luminăre,
IE

ae
MARTA.

Se sfâdescii, râcnesci; se bat!

i

POPORUL:
Unul chiar a!şi r&mas

mort, :

” “MARTA.
ex

- (esind.)

Ugigaşii a fugit | deja?

n

i:
5

—
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MARGARETA.

est)

LII

NEI

Quine a picat aie?

eu

aa

POPORUL.
- Fratele

tâi.

DEA

N

MARGARETA.
„ Dumnegeule!

que nenorogire!
VALENTIN.

--*: Ei mor! “lucrul e'lesne

de. is, și: mai” lesne

încă. a se'mplini. : Que :staţi aique„- muerilor? que
plângeţi: şi. mal Aproprieţive spre:a mâ : asculta.
+2

iîncunjur cu totii)

0

ui

Eşti âncâ tener, Margareto, tu nai destulă gibâgie, şi nu știi aţi fage trebile cum se cade. T'o
spun acum in confidenţă : de vreme câ. te'ai: fâcut .
o curvâ,

fii curvă

vântului.

quel puţin in tâtâ

puterea

cu-

NR
MARGARETA.

Frâţidre!
aqusta ?

Pentru Dumneţe que vra

se ” dica

|

VALENTIN. - Di
Nu amesteca pe Dumnedeu in asemine treburi.
Nenorogirea a vrut sâ se intimple que. s'au intimplat, şi quee que are se fie, tot are sefie!
Ai
ingeput, in secretă, cu unul; in curînd or se fie

mai mulţi. Si quând te'or ave o dugână, teva ave
ta

—
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tot tîrgul. Quând ruşinea 'se' naşte pe lume, ea -soseşie in ascuns
ș, 0 acoperim cu vâlul nopţii şi pe cap

şi pe picore.. Cum am dori s*o inidușim !, Inse ea creşte
"şi se fage mare;,.alunque. se, arată, sdlă la: lumina
Alei», de și nu sa fâcut mai frumâsa ! a. Cu cât

“mai urigios devine chipul seu, cu atita cata mai
mult al arata în lume:
toți

Omenii

cum 'se

Nu departe” iapul, “quând

cade,“ vor

fugi

de

tine,

necu-

rato, ca dun hoit puturos; şi quând vei intâlni
ochii or inima are sâ se cutremure in tine. N'ai se

mai poţi purta lanţul de aur! “Mai se mai poţi a
te apropie de altar. Nime nu te va mai lua la
joc, in .haine de fatâ detrcbâ. Ai se şedi in un
colț intunecos, sinistru! se te ascundi intre querşi—
tori, intre orbi.și sciopi. Si chiar se te erte Dumnedei tot vei fi blastamatâ
pe pâmânt.
=

MARTA.

Inchinâ suileiul iâu la graţia divină! Que? vocşti
se mai adaogi âncâ la pacatele tale?
VALENTȚIN.

Pesevenche licâlosâ! -Waş pule se sdrobescii
sceletul tâu quel bâtrîn! atunque aş spera se capât

ertarea tuturor greșalelor mele.
MARGARETA.

Frate! que infernal turment!

—

180—
VALENTIN,

ei

Tam spus' se lași plânsulii do: parte.

Quând

te ai departai de pe al ondrei cale, abunque tu
mi ai dat que mai grozavă lovitură. ai La

Pi in “greul somn a morţei acum mâ duc spre
Dumniejeu, ca un Bun. soldat, şi ca. un „brav.
„(mâre,)

CATEDRALĂ, e
Leturgie, — Orgă, — Cânturi,

MARGARETA.

——:
PI
Ir
.: «1; ei, SPIRIT NECURAT,ce

(în midlocul poporului.) ,

(in dosul Margaretei.)

SPIRITUL NECURAT.

Margareto, cum eşti acum ?.:
pd
şi cum erai odinidrâ?
pe quând, de inogenţă plin, te. opropei
3

! sfintele altare

quând te rugai paquâstă: chârtigică:
ha
cu inima'ndoită
intre jocurile copilâriei.. ,
Şal Domnului

amor!,

. :

|

Ă

a

Margaretol
m
„Te rogi pentru, sufletul mumei i tale?
pe quare'ai puso in mormânt!...
pentru o lungă, şi lungâ suferinţă !

Que pată de sânge, pe pragul uşei tale ?...
In sinul t6u nu simţi nimic? + i: a

nu se mişcâ o creatura?

iile...

de

——
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que te fae se iremuri!

şi te umple de presimţiri fatale
pentru line!

pentru ca?
|

MARGARETA

Vai! vai mie!

Cum voi pute scapa 'Waqueste gânduri ?
ele s'agita, se scol in contra me!
- CHOR,.
„Dies irc, dies illa
„Solvet” seclun' in favilla.€ i:
(.

(cântâri de Orga.)

“SPIRIT: NECURAT.

Terdrea te cuprinde! -..
Trompela sună!
e ci
;7- S6 culremuriă “miormintele! :
Din a colbului! page se tregeşte inimă ta:

Câşi fiamele eterne!

ii

i:

pe dinsa o “aşteptă |

MARGARETA;
A! de maș mai fi aique! '-:
Tomurile de Orgâ mâ inedușă! oa
Cântările,

ani. destac inima! ine in” ădinginele

fo
ia

sale!..

.

Pa

be

2CHOR.

et

e

„Iudex ergo 'cum sedebit! :

:

:
,
pia

piu

mi

»Quidquid latet apatebitr:. Seri ra i
„Nil inultum remanebiti& -. «, ...:, -.:

—
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MARGARETA;

„A respira, nu pot!
Col6nele m'apase!
Bolta pe mine cade!
Spaşiu.
Acr!

ID

- SPIRIT NECURAT,.

Ascundeţi faţa!
Rușinea

și pâcatul a s'ascunde nu pol.

Caţi aer, caţi lumina? -:... .,
Vai ţie!
NE
"CHOR,
“ Quid sum miser. tune dicturus?,,
„Quem
» Quum

patronum rogaturus?
vix justus sit 'securus!

îmi

2.

"SPIRIT NEGURAT, ie

-Quei.fârâ- de prihană!

Ie

"i:

intârcă de la tine ochii lor! Dreptul. .. cc...

se rușineadâ de di intinde -mâna,
vai!
N
|
,

_

-

_CHOR,

e

a „Quiă sum! miser tunc dicturus te
;

3 MARGARETA,

Vegino! nume lasat
i

„+ Cesinâ)

|

a)

| „

NOAPTEADE VIALPURGIS,
Pepe
e.
pi

a,

MUNȚEI

PRE

HARZ;
'

Partea

despre. Schirke si Elend,

FAUST, MEFISTOFELES,

_

“ MEFISTOFELES,

Nu doreşti vo câdâ de mâturâ?... mie miar
trebui un ţap voinic, quâgi, pe. drumul. aquesta, ne

gâsim âncâ departe de jțâl.

Cât m

voi simţi tare pe pigidrele mele, mâ

mulțemescă cu ist bâţ -gioturos.

Que trebuință de

a scurta drumul? Plâgerea: aquestei curse este de a

râtâgi în labirintul vâilor, de a se urca pe stincele
de unde, etern, isvorul s'aruncâ spumegând. - Primavara operâ

deja asupra: mastacânului;

și bradul

însuşi simte al ei influință; de que dar puterea ei

mar invioșa și p'a le n6stre corpuri?

|

—

iai
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„MEFISTORELES,

n

„Drept: s6s oi, spun,
s
cii nu simt

nimic , despre

a-

questa: Iarna domnește in ale mele „vine; :aş dori
se: gâsescii 'omât şi geţâ! pe' drumul -meii!: Cât de
trist “se inalță discul necomplect a :lunei: 'roşielige,

cu: ragelcti: “tardive !. lumin€gă

alt de” râu! incât,

la tot: pasul, 'quând do stincă,. “quând dWun arbor ie
loyeşti. | Permite” mi se chiem. 0. „nâlucâ, eat colo
una, que: arde cu veselie, Le aiqui amico! Vinoyoivei
a. veni spre. moi$ De quo, se lugeşii, dadarnic? Fii
bună, d cu a ta lumină, condune, ;paqueste , înălțimi.
„i

.

ta

tu

i

ALUCA,

LCR

it

ui
pp

tul

„Sper câ respectul m& va face! se. inving 'sburdalnica” mi natură; ordinamitite noi nu mergem. ' decât
!
4
i
) zisă
in zigzag. N
ii

îi

Dă a

„MEFSTOFELES.!

A
|

m

4

He! He! ea. voeşe. pe om se:a iitodă1 Mergi
drept; in numele Dracului! or'de:nu, eu sting, .cu

"0 suflare, misera scântei a: vieţei tale.-: a

a
Am
bucuros

RALiCA, SI

ințelesti” câ« esti stăpân: în“ aste locuri! și
mâ plec la dorința.
ta. Dar. gândeşte câ

muntele, in astă 'n6pte,. este 'turbat; 'd'incântâminte;
și». quând o .nelucâțţi arată drumul, nu „trebui -s'o ţâi
aşa din scurt.
Ei
pt

24

*

—
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FAUST, MEFISTOFELES, NALUCA,
.

- (cântând unul

după altul.)

--“ *:Am intrat,
cum! mi se' pare,
în a: fărmegilor 'sferâ
-

:Que: de .visuri' este. plirtă, şi de fantasmagorii. : -::
;* Dacă „vrai seţi, faci ondre, tu, sburdalnicâ chimerâ!-.
Se, ne, „duți, acum, în grabă, peste : golele, „câmpii. :DR
„Vegi“Cum
= Audi
Cum

cum, „arborii se; mișcă, in pâduri : intunecâse; ;
a malurilor petre ;se inclin, se: resipesc! .,
Sîrvurile slingei, ca și, nasuri monstrudsc,
tesună de. „puternic, cum "de grosnio horâesc.

Pinito! “petre, intre erburi, curg a riurilor unde: SI
Que s'aude?.. "Cânturi, şopte dulce plângere. damor |
"Vâgi a “timpului ferige! Suvenire "mult 'fecunde-'
Quc de cho. se repetă, Cantr' un vis insaaltor
Bu! Hu! Hu! vOgea fatală ah! resună cu fire.
if Cucoveica,- Huhurezul; nici buhna n'au adormit.:
A +, Que. dihanii, mişcâ'n tufe?. burte grose, lungi: piciăre!
- Radăginele, ca şârpei, peste petre s'a: lungit!

"Alo ramuri te nspâimîntă : parcă vor case te prindă,
Intind braje de polype câtrâ betul câlâtor.

im" Ale! ş6regelor gintâ: peste câmpuri
:se intinde; ::
» Si; gândaculsbrâm

aer, ca rubinul ardâtor.

+... «,

Stam pe: 19c? sait mai departe noi ne ducem in câmpie?
„Tot in. jur, cu repejune, mi se parc'a

se'nvârii.

„Anori, petre, tot sc strimba, și surid cu ironic!
Ear, nâluci, râtâgitore hojma par, a; se mulţi.

a

î:: ia ut 0 MEFISTORELES,
„
++ Tenete'.vietos de p6la mântâlei mele! Iatâne:pe “
im, vîrv intermediar de: unde, cu mirare, poţi prisi

pe MLAxros, cum: arde'i in munte!

citi

—
taia

e
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0 PUSTI rată Pa

uită

"Cât: de' misterios!tugi, penâ “in 'adingimi, oo
lumină ' crepusculară tristă și "vagă | ea” se alunecâ:
chiar pânâ şi in intunericul prăpâstiilor qielor” mai

profunde! Iată? aiqu6. se înalță, un” abur! 'colo'0 gru-—
pâ: de nori“ 'sborâl mai departe, in mițlocul unui
vâl de negură ; lugeşte o fam,
supţie

ca-0 aţă, quând,

“quare, 'quând

se

ca un: isvor, puternic” ishu-

„teşte!. Ea'se lâţâşte colo: in vale, în un spaiu în
tins, aruncând mii de vine argende, şi “colo, în!
colțul quiel râstrins, ea odată se congentră "la un Ea
loc! In apropiere cade. 0, „plâie de scântei, iiaco:

perind pâmântul cu un nesip. "de âur! Dar privește!!
cum stincele se aprind, în tâtă inâlțimea lor!

a

„EFISTOFELES. .

|

pp
a:

“Se inţâlege 1. Inaltul MAMoN, a1 trebuit se iluminege

cu splendăre palatul sei, pentrio asemine ser-

bare.
Fii bucuros Cai avut, “norocul: „aqueste tâte
Ga vide; dar eatâ, presimt Sspeţii turbulenţi câ se
“ apropie deja! '
i

FAUST,
„Cum furtuna vâjăe pin aer!

i

“Cu que putere ea loveşte pe ale mele spete!
„ MEFISTOFELES,

Trebui se te

acaţi . de antigele -câste a stinge-

lor, câşi altfel, vei fi asvârlit-in-a prâpâstiilor mor-

—
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minte. O g6ţâ inegreşțe: âncâ a nopței intuneric!
„ascultă cum „Poeneşte înparti pâdure!,,„. Buhnele. - sbor
inspâimîntate |. Audi! cum, srapâ, colSnele palatului
invergit!, Cum, crengele se, rump și se; ;dârimâ!., as,
cultă muetul puternic a, „trunchiurilor,- şi. râdăginele.

cum, gem, ŞI. cum se. frânt „Arborii: cad ;unul peste,
altu, „cu, un, meții plini de eri „ŞÎ pe prapastie.
rai

durilor suflare! “Aţi Slașuri pe. “inline! in de-,
partaro, .... in apropiere! „pesle intregul „munte,

ca:

un, torent, vuind se respândeşto , un cânt. magic, și,
“furioși

;

i

?
e
ici

|
pu

Pa

o

pu

,

ni

oa,

re

| Tu VRAJITOARELE,

E

ei

dn sehor.)

ine

a

at,

"Găa due” de vrâjitâue: i
Peste Brocken,:cu :ardăre,
„Se se urge;. ad. sa pus.
Pe tron, Una sia sus!

atit

PNI

E astepta, se adune.

Vajitorile nebune e
“ Quare'acum

pa

ș fac: dc cap;

Pupă gali câte” un jap.

-

0 vali,
moi

Bavnd Singura: soseștă!

“Ea po scrofă“câlâreşte. " :

2 înapi-

mii

n

Ia

“Pe: bâtrână s'onorâm !

maine: s'oilâsâm; îi fer tie e

e

—
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4: Ca"pe scrofa :sa -calare; ii
Se ne ducă ha, „serbare:
Am,ai „găsit, bi! "conductor,
Pentru corpul vrâjitor!,!

0 „MUCE, mimi
e

tio.

0 voce,
Pe. ha. Alsenstein . p'aiși.

Cuib de, buhne am aflat!
Vai que ochi maria holbat!
d. voţe.
+

Mergi „mai. iute decât pana!
„ie

0 vopE,

Dia „muşcaţ +

1 iz

„priveşte rana !

VRAJITOARE.-(n chor)

De şi „drumulti, “marc, lat,
Voi gramadă. va i. bagat,
Incât „grebla te julește,,.
Bară. „m6lura chioreşte.
Pe copil mai câ, turtește:
- “Mama, chiar „cală, plesneşte.
SEMI-CHOR DE VBAJITORI.

Noi mergem <ca un culbec.
Vrâjitârele ne'nirec.
Pe femei, la: râu, de lași:

Te intrecii. cu mii :de paşi.

—
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ALT: SEMI-GHOR. DE NRAJITORI.
Voi. orbiţi adevârat! pu
"Astali in a' lor natură.
Dar or cât s'a departat;
Le ajunge. un barbat
Pin o simplă scriturâ.

ine

tii

0 VOCE,
(ae sus:)

Veniţi: sus "spre Unux o

Din petrosul Ogean. !
0 VOCE.
„(de jos.)

.

': Cum nam vra'a'vâ, ajunge!
Dar dadarnic ne silim.
Dorul hojma ne impinge "Si nimic: nu- isprâvimi

„ AMBELE: CHORURI.
Steoa palidă dispare.
Si a vântului sulare | |
Tati'acum s'a alinal..
|
Se ascunde Tuna?n nori!

Chorul quel de yrâjitori
Ca o fantasmâ,

a Sburat.

- Si in nopte' ntunecosă,
Cursa lui misterisâ,:
di scântei au arunca +

„NOGE. SN ae
Ceea)

i

i. Staji'v6 rog!.: o...

|

:- Quine râcneşte?
Dinal stincei scâpâtură un glas parcâ ne soseşte
po

-:

Aa Ea i
ee

o)

i

Aş dori cu voi se merg.
"De trei. secule. alerg!
“Se m6 sui n'a fost putință!
„Mâna daţi mi dajutor “Unui frate iubitor ;
„Ampiniji aastă dorinţa. ,
ae CH0RuRL.
VI râjitor de oști cu cap .
“ Sui p'o mâturâ'nvechită,'.
m

"Pe cogiorva “que paria, . .
5 Pe o soro, pe 1 un ap.
N
R3

* Quci que AstAdi. mu se urcă,
“Nici pe coda que de furcă, -

-

-Nigi pe 6la „quede lut,
„In etern va fi perdut! -

sei VRAJITOARE. |
“Cum merg ele, aşa, in.grab?

VI

pn
sp

Or cât cu me ostinesc!
Di'şi mâple m6 silesc,
Dar

nimie.nu ishutese

aa
o.
sii

ci

—198.
CHOR DE: VRAJITORE.

Sunt unsori 'd'atită trebâ
mima

“i. Quentârescii puterea ta.
n fit
(0 covată dei, lua: suit
Can corabie vei sta,

“In aer te'i“inala.
Quine astâdi nu plutește
i In „Be „nu Sote,
- AMBE- "CHORURI-

“ Bis în. ver duând n'om urca
Spre” pâniânt ne vom lasa!
Si în jur, s6 se Jajască
ŞI
Gea que “vrâjitorâscă.
„(se lase os)

HEFISTOFELES,

Cum se inping, 'se grâmâdeseii, Şueră şi tropâpâescii, cum vâjâe. şi ferb, sbor și vuescii, scânteiaqă,
lugescii, put şi ard!, adevărat element de vrâjitori!

Tânete virtos

ţii.“

de „mine, câşi alitel |, vom f Îi despâr-

Unde ești?
e

Aa
a FAUST, : 1...

1.

(în depârtare,ii n 1.i

Aige!
„:, MEFISTOFELES,--

Que!

deja ai ajuns, acolo!

„Vid

câ trebuinţa.

quere. se intrebuințed driturile “mele de stâpân. Loc!

loc! Iatâ soseşte. cavalierul. cu pigorul de cal. FaGeţimi loc, canalie. iubită! Vin in- c6ge, Doctore, şi
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apucâte de mine, p'in o sârilură, se scapam din a=
qu6sta gramadelâ, pre tulburâse, chiar și pentru quei

de sama me.

Vid colo lugind queva, cu o lumină

straordinarâ , quare mâ atrage iin tutarele quele, vin

:

acolo se ne adâpostim |!
FAUST.

i

0 spirit de contracăicţiuni! Ai dar, și mâ condu!
dar socot câ nu'i pre cu cale de a.ne ascunde
de bună vo ndsirâ, tocma quând ne suim pe Broc-

ken, în n6ptea de Walpurgis.
MEFISTOFELES.

Priveşte que fiame diferite ! aique se adunâ o
soţietate

ilustră!

cum

poţi

dice

câ eşli “Singur in

grupul. aquest mic?.

FAUST,
" Cu toate aqueste, aş dori se fii sus, unde deja
derescii fiamâ, şi vârtejuri de fin. Acolo, mulţi—
mea

se pregipită spre spiritul necurat! Quâte. enigme

acolo trebui s6 se deslege?

i

HEFISTOFELES,

:

Dar multe sc și inșg6bâ! Lasâ'se vuescâ lumea
que mare!.
noi se râmânem

aique, în paţel-E lu-

cru, de mult obicnuit, de a forma lumi migi in: lumea
que, mare!

Iată tinere vrâjitâre cu pelea. g6lă,şi

Dâtrine: quare sacoper

cu, prudenţâ. : Fâte amabil,
25

—
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pentru batârul meii, ostila va fi micâ,şi hazul mare!
“Aud

-un vuet

de

instrumente!

que 'afurisitâ- scâr-

țâitură, trebui .cu ea se ne deprindem .câşi altfel nu :
se, pote! , Vino, „vino! eu intru, şi te introduci -spre
a forma noâ legâturi. Que mai dici:amige? spaşiul |
nui atit de mic! priveşte, abia &i derești sfârșitul!
Sule. de focuri ard in şir! unii jocâ,. alţii vorbesc,
mânîncă, beu şi fac: amor: Spunemi, undei gâsi

quova mai. bun?

|

i

FAUST,

Spre

a a ne

|

introduge aique, voeşti 'a te arata

ca Demon, sau caa Yrâjitor 2.

Di

a

MEFISTOFELES.

“De” și sum
«
'obignuit a voiaja

aaeste

in 'dile de sârbâtori,

incognito,

cu tâte

îş pune quineva tote

cavaleriile! Nu. câ mâ fâlescă cu vun Nișam. strâlugit, dar pigorul de cal aiquee forte onorat. Veţi
culbecul' quela.... el soseşte târinduse, și, cu cOrnele sale pline. de simţire, aș jura câ ai. „mirosit
queva în mine. Aşa dar, chiar de aş vra,. tot naș pute
se mâ ascund in aste locuri. Vino dar, din un

foc tregem în altul! -Eu voi fi starostele şi tu mirile!
„(Câtrâ quâtiva, quare stău'in jurul unor cârbuni ardendi.)

Que “fageţi, moşilor,in colțul aquest departat?
De vaş fi gâsit in miglocul. petregerei, incunjuraţi |
de vuetul

şi strigâlul tinereței.; vaș [i dis

şi eu

bravo! Nui destul Gre quât ședem: singuri a casâ?

— 195 —„UN. (GENERAL.

Nebun; que qique 'se increde in recunoştinţa ma=
ţiunelor, : or 'quât de: mult le'ar fi servit! poporul
este ca şi femeia;

el numai tinereţei acordă pre=
Ia DRTRe

ferinţa. . i

aaa

PD

wm MINISTRU,
Timpurile acum Sa departat, de calea: que buna;
“unde sunt dilele quele vechi, pe quând, noi, „condugem, t6te irebile? Atunque, era, adeveratul sccul
„de aur!

Ca

ED IER

ai

UN PARVENIT.

Nişi noi nu
amestecam

E

NEIN

|

eram. așa proşti; adese

chiar ne

unde. nu ne ferbe 6la! Dar. cată câ Ldte

- s'a resturnai tocmaa quând pusesem mâna pe tote,
"a

UN

AUTOR.

Quine. păte. astâdi a lecta. o carte cumse cade?
Quât despre junimea de . acum | nigi odată. na fost |
„ alta,. quare se pârte nasul „mai pe sus!
MEFISTOFELES.

e

(are. de odată apare forte Vâtrin)

Acum, câ: mâ sui, pentru. “ultima ră,

tele quel incântat,

gâsescii câ poporul

Să

pe rmun

este destul

de copt. pentru judecata que de apoi. Fiind câ corpul meu. e gârbovit, conelud. de sigur, câ s'a apropiet

şi a timpurilor mit

|

—
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VRAJITOARE PRECUPATA.
Que tregeţi așa, Domnilor?.nu scapaţi, vâ rog,

ocasiunea.. Priviţi cu atenţie la marfa me!
dugână, fâră pâreche

pe pâmânt,

In astă

nimic - quare se

nu fi servit, cu glorie, la râul Gmenilor şi al lumei!
Aique! nişi un pumnar, quare'se nu fi fost stropit
de

sânge ! Nigi

o cupâ

din quare

oirava

argâtore

se nu fi curs in un corp san; nigi o parurâ, quare
se nu fi induplecat v'o femee onestă! „Nigi o spadă,
quare

se nu fi rumpt aliența jurâtâ,

sau: quare

nu fi lovit inimicul pe dinapoi.

se

MEFISTOFELES.

„Iubit verişoră! | Inţelegi râu “spiritul timpului |
Quee. que s'a fâcut este fâcut, şi trecut! Dâne lu-

cruri noue! Ele singure au darul d'a ne atrage.
“ FausT,

"De nu miar fi frică - Cam nebunit!
suntem in adever, la un iarmaroc,
Mulțimea

MEFISTOFELES.
s6 grâmâdeşte in sus,

pingi pe alței, şi singur ești impins,
a
as,
Quine?i, aqueia ?

aş dige câ

credi

|
MEFISTOFELES, - |

„Vitete bine .la dinsa: Ea este Lrurur,

câ im-

—
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Quine?

A)

uine

„i

FAUST,

" MEFISTOFELES,

.

=

Luurrau, prima femee lui Adam! Pâqeştete de pârul
seu quel frumos, unica ei parurâ; quând impletigeşte
cu el pe vre un tânâr, el lesne nu pote a scapa!

i

- aus.

lată, cole
vede

| |

doâ, una Dătrină şi una

tânârâ. Se

câ a jucat destul.

MEFISTOFELES:
- Astai dle nu au repaos.

Jocul iarâş incepe!

Aidem se le inhâțem.
FAUST,
(jucând cu tântra.)

Quc vis frumos

am mai avut!

"Un mer inalt eu .am vidut.
Cu doâ mere frumușele:
Pusei, pe loc, mâna pe ele!

TENERA,
De mere
E gustul
“ Paquele
Ca ş'in

|

gust te cred câ ai,
Evei quel din rai!
meremi pare -bine, :
grâdină sunt la mină.

MEFISTOFELES.

|

- Gucând cu que bâtrinâ.) -

“Que vis urit am mai visat::
Un arbor putred, -reu de stofă! .

.

te
-.-

—
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Co bortă largă! cât o cofi!
Cu tote aqueste m'am urcat. -. *

i

BATRINA,

i

Eu sum plecata Servildre

„n

"A quelui cu pigor de cal.
"

pa

n

i

Ea

Poflim, de nu'i cu suparare ....
Dar nu. ştiu |Deu, dei da de mal.

e

Popor

a

.

pi

PRORTOPRANTASIST,

|

nchin! que îndrâgneşti

a ago? “Na ţi

s'a. demonstrat,

de. atite

ori, câ un spirit nu

4

trebue

se “mergă pe pigsre ordinare? şi cată câ jucaţi

„acum ca și noi Gmeniil

Aaaa

„ TENERA.
- (jucând.)

.
|

a

Oare que s'amestică aquesta?n balul nostru ?
RE

FAUSŢ i
Gucând.)

net el. s'amesticâ peste tot locul. Nu se: "pole
se nu apregiege el jocul: tuturor. si dacâ nu au
„dârdâit asupra fie-quârue pas, pasul se: chiamâ.ca

“quând, nigi mar fi fost:fâcut.--Quee quel supârâ. mai
mult,

este. de a ie vide inaintind. Dacâ

te” ai intr=.

que tot imprejur, ca o T6tă de mori, precum » obig—
nuește el; afunqueai câpâta.a sa admiraţiune, mai

ales: del vei şi: mulţâmi.cu quâteva. reverențe.

.

—
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Sa

PRORTOPHANTASMIST.
Tot aique. sunteţi? lucru: e nepovestit! periţi in
fine! e timp socot. Noi, pretulindine am râvârsat
lumina „ dar. soiul ist drâgescii nu cunâşte nici 0.

regulă ! Cu t6tă sapienţa nâstrâ, in Tecitel, lot se ivesc
stafii. Quâte superstiții am mâturat? - și âncâ lote
nu s'a A curâţit ... Lucrul e meaudit
„TENERA,

Tagi acum! qe vi se ne enuyeeţi aique?
PEAKTOPRÂNTASRIST.

|

a

-

Demonilor, vo spun iin “feat ei despolismul spi-

ritelor nul pot suferi, fiind câ

spiritul meu

nul!

pote exersa,
(jocul continuă, )

Via câ astâgi numi merge bine! cu tste aqueste voescii a'.urmâri voyajul meu. cu ei; 'sper câ, la
“ultimile pasuri, voi nicmigi Şi spiritele şi po: “poeţi.
.

a

MEFISTOFELES,

Acuş are sâ se baghe in o mlaștină! astati me“toda. sa.:-peniru a .se linişti. Quând mai multe 1ipitori' se 'vor umple din şedutul 'seu; atunque va fi
tâmâduit de spirite, şi chiar de insuşi piu sâă.
„ Ceâtrâ Faust quare au incetat de a juca.).:

De que-ai pirâsit pe 1tâneraa foi, quare, jucând
alit de dulge îţi cânta?
a
+

—
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FAUST,

"Ant: în miglocul

cântul,

un „ şârege

rOȘ. au

serit,t afară din gurâ ei.
MEFISTOFELES,
- Que

mare

trcbâ!

Nu trebui

se

te

uiţi

așa

dWaprâpe! bine âncâ câ șâregile mau fost sur.. In
momentul de faţă, quine mai e sama la asemine
bagatele !

o

Ma

FAUST.

Sapoi am mai vigut....
i

"MEFISTOFELES,

Que ?
FAUST.

Mefisto | priveşte. o: frumosă

şi palidă

copilâ;

que stă singură, coloin depariare!: Ea se inainteşte

încet, fârâ d'a pâși cu piqorele. In adever îţi spun :
câ mi se pare câ ea samânâcu buna me Margareta.
MEFISTOFELES,.

Laso'n o parte! D'inainte ei Wa sta, pentru mine
nui bine. Aquâsta'i o: fantasmâ inanimată, un idol:
E râu'd'a o întâlni, quâşi ochiul seu fix, râgeşte
sângele omului, și mai câ. 8l priage n pâtrâ. Cred

c'ai augit istoria MEnusE:?

01

=

„FAUST,

a

“In adevâr, ochii ci, sunt ca şi aquei de. mort
pe quare, o mânâ amicâ mau venit se'i închidă. Eată
sinul que mi au dat mie Margareta; cată. „ corpul

dulce pe quare am gustat.

-MEEISTORELES, a
Nebun, lesne de inşalăt! tocman „aquesta stă
Magia: quâgi fiequare vede in ea pe amanta sa,

FAUST,
Que voluptate! que torturâ! De la privirea ei
nu pot a m6 intârque. Quât de bine și de stranii
trebui se șadă, pe aquost, gât alb, o cordică roşie,

lată numai cât dosul uriui cuţit.
EFISTOFELES,

Ai dreptate; şi euo „zârestii. Ea lesne ar pute
_seşi pârte capul subsudre,

tâet.
- mere

de quând Penseus iPau

Dar tot nu te'ai lâsat de mania ta de hişi de ilusii? vino cu mine colo pe 'deal!

Aique'i veselie intocma ca la Prater; şi de nu mâ
inş€] eatâ geii chiar și un Teatru, |

SERVIBILIS,
Acuni în dată earâș se ingepe!. O piesâ noâ,
qu6 din urmâ din șepte, quâţi aique, -nigi odată mai
26

—
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puțin de sâple. nu.se joc. Ea este scrisâ de un
diletant. Diletanţi o şi execută. Dar ertaţi, Domni-

lor, dacâ mâ. due:
ridica perdeoa.

Diletantismul meu

este de a
a

MEFISTOFELES.

Imi pare bine -quând v6 gâsese pe Brocisene!

“_quel puţin sunteţi la locul vostru.

VISUL NOZPa0 DE VIALPURAIS
SAU

Tuuta de Aur a lui Oberon cu Citania.
([atormezz9).

!

„ DIRECTOR DE TEATRU,
Iatâne liberi, actori de „frunte, A ndstrâ artă sâ arâtâm.
Humida

vale, anticul munte,

Aqudstai sgena que preferâm.

"UN SOL.
Câssâtoriae aurită :
“Quând ani quinquideci s'au implinit;
Târdiu viața. e fericită!

Sorocul inse este sortit,. .

OBERON, .
-! Spirite tote veniţi cu mine,
„ Aslâgi e timpul d'a varâta!.
Regele

vosiru

quând

din nou

Ear cu Regina ase. lega.

vine

y

PUR,
- Tată Puk insuși se'naintește, Glumeţii el sare, sciop d'un picor.
- Ear dupâ dinsul eatâ soseste

“ Trupa de duhuri jucând in chor.

|

——
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ARIEL.

Ariel vine! cu armonic,
Cu celeşti tonuri, duios cântând.
EI, de dihanii atragc'o mie;
S'o frumușicâ, din quând in quând.
OBERON.
Ve'ndemn cu toţii ca mine'a face
In armonie spre a trâi:

„*Vrai cu femeia se fii in page?
Trebui departe de dins'a fi:

TAN
Quând sunt consorjei in zizanie,
Lucrul e lesne de liniștit:
La apus pune pe om se fie,
Earâ femeia. la resârit,

ORCHESTRU TUTTI.
(fortissimo, )

Albine, muşte” bâsâildre!
Buhai de baltă cu mândru

cânt.

Broște, cu' vogea asurdetâre;
Eatâ orchestru: intr'un „Cuvânt.

| SOLO,
E Gimpoiul singur acum porneşte:
Inprejur toţii tăcere fac,
Din el S'asculte cum isbuienește
Un' gros puternic ŞXIC ȘNICĂ ȘNAC.
"SPIRIT,
„ (que .de abe se formezâ.)

“Labe de. gricr, pântece mare!

“Aripi daji astâgi istui-sârman!

Da fi insectă obrad nu are,
D'aquce este Poeu. GEnuax.
"UN

|,

MIG GUPLU,

Tu fagi mii pasuri, salturi uşdre,

"Pin carba verde jos la pâmiânt.
Aripaji ins€ nu vra se sbdre *
In sfere nalte sus pân€n vânt,

CALATOR:
(plin de curiositate,):

.

Ochii de sigur vrau se mâ'nșale!
Poiese. dre se intâlnescii .
P'Obenox insuşi pe a me cale?
Onenos, spirit Dumnegecsci?

. ORTODOX.
Unde ce cornul? Unde e cdda?
Cu tâte aqueste el nw'i curat.
Precum și Zeii quc'i din Ellada,
El e drac mare,și viderat,

ARTIST DIN HORDNam putuţ âncâ, cu gibâgie,
„Yun lucru, mare. se sâvârșâsc!
Dar staţi o Iccâ! Timp a se vie
Ca cu la Roma se m& pornesc!

PURIST,
Quine p'aique m'au adus 6rc?
Que destin aprig, afurisit!. Din mii şi sute de'vrâjitore :

“Yo doâ “numai s'au pudruit.-i
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TENERA VRAJITOARE, .
Pudriitura! haina pomposâ!
Pentru bâtrîne pre bune sunt:
„ Dar, eu, chiar g6lă, tot. sum

frumosâ!

Si las se sbire pârumi la sent.
„MATRONA,

“Nu ne permite dolicateţa
* Cu voi acuma a ne sfâdil
„.Dar luaţi sama, ca frumuseţa,
- Timpul o , pote a. vestedi.
- MEESTRO

DE CAPELA,

“Albine,, muște: bâzâităre |

Buhai de baltă, cu toţi cântaţi!
Cântaji voi, broşte asurgâldre!
“Tactul: mai. bine. inse. urmaţi.
CARUTA,
- dintârsă iin 0 parte.)

Quec adunari, mândră, frumsâ!

"Dame plâcute cu ris voios! Juneţă blândă şi generosă!
- Voinici de. frunte cu chip frumos!
JIRUETA, : . (intârsă in altă parte.)

.

- : Que adunare hâdâ,: giudată!.
Pâmântul sigur 0 va. mânca!
De nu! acuma, chiar de. indată,
In cad, de “ciudă, m'oi arunca!
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XENIES..
Acum 'diverse inbrâcâminte
De la insecte imprumulâm!
Si.pe' Satanas, “duios pârinte, -

" Venim cu toţii sc' salutâm.

" HENNINES,
La ei priveşte cum rîd de tare;
Cum

glumesci dulce, neingetat!

“Mai câ:se pâte'a dice: or quare
Câ “au un

suflet nevinovat!

„MUSAGET.

i

In: astă. celă do vrâjitore
Si mie'mi place a me afla!
- De

condus

ele sunt mai uşore

Decât pe Al
Muse d'a 'ordona.
„FOSTUL

GENIU

AL TIMPULUI.

Vino cu mine pe aquest munte,

Que parcă este Parnas German:
Pa sa inalt și lată frunte,
Loc îş gâseşte or que serman.
„ CALATOR.
(plin de curiositate.)

Quino'i
EL cu
In t6tă
; Mirose

aquela
mârire
borla
parcâ

dacâ îl ştiţi?
indrâptă pasul!
îș bagâ nasul!
pe Lesuiji,.

21
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BUCORA.
Apă glodisâ! apă curată!
Dupâ nevoe eu pâscuescă!
Astfel, pe Papa, acum d'odatâ,

La quci cu corne €l intâlnesciă.
OM DE LUME,

Quel que combate pentru credință
„ Găseşte treba in or que loc.
. Si la cad chiarâ, :de'i p'in putinţă,.

“EL dâla sfaturi... . întrun noroc.
Da

JUCATOR.

Que este 6re? Un chor nou vine!
Aud

tamburul

colo bâtind!

Dar nu, tâcere! s'ascult mai bine
In stuch bâtlanul duios.
FROFESOR

cântând.

DE JOC.

Cum fiequare se schimosește!
Schiopul tot sare, in sus şin jos.
Câi șâde bine, nu se'ndoește

* Vidind cum jâcâ quel pânticos.
-

A.

y

DOGMATIC,
Eu mâ jân'grapâ de teorie! .
Cu. tâte aquoste vin.a gândi:
Ca queva dracul trebui .se fie,
Câși altfel, dracul. cum ar mai fi?
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IDEALIST,
In a me minte, inchipuirea
Iş ea d'odată pre mare vânt.
Dacâ'a fi totul îmi este firea

“Sigur dar astâgi nebun câ sânt.
REALIST.

Fiinţa numai mâ preocupâ!
D'aquee astâgi îmi merge rcu:
Nâluge numai gerescă in trupă,
Si po picâre m6 jân cu grei.
; SUPERNATURALIST:

Imi pare bine ca ochiu'mi vede
Sute de Demoni

in un

moment!

- Câşi de sunt Demoni... Angeli a crede
Câ

suni...

e sigur: resonamenl.

ScePTIt.
„N alerg spre „visuri, spre. mâlugire!
De tdie trebui se ne'ndoim.
D'a fi cu dracii este a me fire,

Câgi cu și dracul ne > potrivim,

MAESTAO DE CAPELA. E
- Albine, muşte, que . virtudse!
Bulai de baltă! halal de voi!
Brâşte, cu v6qe armoni6se,

„. Răcniji cu toţii ca niște, boi,

"OMUL TIMPULUI:
Que ne: : costede i 'pe lume 6re?
Fara de grijă: putem se fim:

212—
De nu'i de modâ mersu'n pigdre,
Pe cap d'a merge ne pregâtim.

"OMUL: VECHIU.
Si noi odată am prângit bine!
Dar unde'i timpul qucl norocos? Pe la petregeri umblând,

in finc,

Eată qiubota câ ni s'au ros.
FOC-NALUCA.

|

Diin glod, de colo, sosim in grabâ,
“De

unde nobili nc'am

râdicat!

Dar vid c'aice's 6meni de trebâ
Câci n6mul nostru e onorat. . .

„STE CAZUTA.
» Sosesc din geruri, unde ferice
Alite seculi cu am lugit!!

Picând acuma, sâ mâ râdice

"+ Vai, nime âncâ, nu s'au gâsit.

„.BURDUHOSIL,
„ Sub noi se rupe tot que'i imai tare,
Ve rugâm darâ: ne fageji loc;
|
Câşi şintre duhuri, sunt duhuri quare
Au trupuri grâse de poloboc.
i: 1

pi

pi

PUK, :
Au mergeji, frate,
cu pasul vostru
« Ca elephanjei așade greu.
+, Lasaţi câ astâdi, in cercul nostru, .
Quel mai din urmă. se fiu tot eu.

—
i
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ARIEL,

Dacâ aripe vau dat natura,
„Yeniţi cu mine ca se sburân,
Colo pe deluri unde verdura
Ascunde Rosa que preferâm.
ORCHESTRU.
(pianissimo.)

“Ventul p'in trâstei
O brumâmn aer sus
Apa murmură colo
Ca visul tote, tâte

geme cu jale!
s'a perdut.
pe vale.
a trecut!!!...

„21 NEBULOASA,
a

AOAMPIE,
FAUST,

MEFISTOFELES,
FAUST.
Pi

Margareta in miserie! in desperare! Atit temp,
lamentabil râtâgită pe pâmânt, ş'acum inchisă! A„Tuncată in-temniţă ca o criminalist! pentru nespuse

suferinți! Dulcea!

nenorogita creatură!

Iată pâne

unde.ai impins râul! spirit vil şi trâdâtor! cum ai
putut a mi ascunde aqueste?..... Stâl stâ lângă
mine! și intrque, cu furie, in capul tâu, ochei tei
de Demon!
Stâ! și me înfruntă, cu nesuferita ta

presenţâ |. .. In temniţă! in o irreparabilă miserie!
Lasatâ sub terdrea spiritelor necurate! sub justigia
omenirei

que'i fârâ de suflet! și in ast timpă?

pe

mine, voiei a m6 inșala cu plâgeri desgustâse? Imi
ascundei nenorogirea ei crescândâ?_0
fârâ de ajutor?

lasai se peară

— 05 —
MEFISTOFELES.

„i Na

fi ea queânțtii .....

n
Câne! Monstru

FAUST.
ticâlos!

Oh! tu spirit infinit! te

rog , schimbâl!' schimbă ! vermele ista, in :forma sa
de câne, sub quare, adese - ori, obignue” de a se
arunca in piqârele câlâtorului fârâ de grijă, şi de

a s6ri in spinarea quelui câdut la pâmânt. Schimbâl!
dâi forma lui de predilecțiune, ca sâse târâe d'ina-

intea me in colb,

şi se pot sfârma “infamul,

pigorele mele.
Nu'i ea que ântâi 7... Miserie!

Miserie

sub
nein-

|ol6să d6 nigi un suflet ominesciă!! se fi pulut pica,
mai mult de una, în fundul aquestei prăpâstei de
dureri! Cruda morte al quelei dântâi se nu fi râs=
cumparat, in ochii misericordiei eterne, păcatele
tuturor quelorlalte!.

Miseria aquestei singure fine, reseslă în mine,
mâduha din 6sse, şi isvorele vieţei! Si tu? ridi cu
„indiferință asupra unor miligne de nenoroşiri!. .
„ MEFISTOFELES.

„Eată câ am ajuns earâș, la marginele ințelep-

giunei vostre, unde, voi 6menii, perdeţi tâtă simţirea
tot cumpâtul! De que ai fâcut legâtură cu noi,
daquă nu o poţi due până la. finit? Voeşti se sbori,
şi tot te temi se mameţeşti! Noi ne am bagat in
sulletul tâu,, sau tu in al nostru?

— 216 —
FAUST.

Nu rîngi la mine, dinței tci neseţioşi de Demon,
câţi îmi aduţi desgust. . Spirit mare şi sublim! tu
quare mai. găsit, demn de a te arâla mie! iu, quare

|

cunoşti iniina și sufletul meul: de, que m'ai asogiat
| cu aquest, ticâlos,

quare. se: hrâneşte de. sânge

se adapâ, cu lacrimile. menorogiţilor?

i

şi

au

MEFISTOrELES. .

| “x ai mai sfârșit înca?
Lai

.

.

|

FAUST.

“ Stapa pe,> Margareta ! sau vai
- de! “inot Blăs
“tânaul quel. mai, grosnic asupra ta iin “seculele. seculelori Du

” MEFISTOFELES. -.
Nu

-

pot sfarma lanţurile iustigiei |” işi, deschide

zâvârele inchisori. Scapâ pe Margareta | dar quine
au împinso în prapastie? cu? -sau tu?
|

|

(Faust se uită cu furie inn jurul seu)

|

Voeşti pâle, se ei tunetul. în mânâ?

Noroc

câ

nui dat voâ d'al intrebuinţa, sermanilor muritori.
A sdrobi inogentul que resistă, cală,in momentele
de cumpânâ, obigeiul tiranilor vostri! :: |
FAUST.

Dum6

unde

se aflâ ea! trebui

so

liverân!
+

.

—
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"- MEFISTOFELES,
Dar pericolul la quare le expui? Gândeşte bine,
câ colo, in oraş, stâ un om mort do mâna tal câ,
pe mormântul seu, plutescă âncâ spirite insîtate do

râsbunare; şi aşteptă quând, s'a întârque ugigaşul.
FAUST.

-

ȘI 1ocma lu îmi vorbeşti Watueste ? Morlea și
ruina unei lumi intregi asupra

lângă dînsa, îţi dic; şi liberego..

ta, Monstrule!

Dumâ

|

MEFISTOFELES,

Toi duce! ascultă que pot se fac; £au dor nu
sum a tot puternic în ger şi pe pâmânt!
Voi

adormi pâgitorul ! Tu, vei lua cheile! Pe urmâ..
iu “trebui se o scoţi cu mânele tale omineşti
.
Eu voi vegia
— caii. magigi. vor Îi gata, şi vâ voi
lua pe amândoi.
*

Eată tot que'mi esto pin putință.
“FAusT,

Dagrabâ!' se pornim! «e

si

NOAPTEA,
CAMP DESCHIS,
FAUST ȘI MEFISTOFELES,
_ (fuind trecu ps cal negri.)

_

a

:

FAUST,

|

î. Quo se peirege colo, pe al spânțurâlsrei stâncâ?

îi
Nu

“ MERISTOFELES,

ştiu que ferbi şi que amesticăii -

FAUST,
S'inalță, se pogor,.se 'plecă se?ndoi!

|

MEFISTOFELES,

E o getă de vrâjitori . ...

FAUST,
Incânt, descânt! ......
|

MEFISTOFELES,

Aidem!
7

£

Aidem!......
-

TEMNITĂ,
FAUST.
(Drinaintea unci usi de fer, cu o lampă si o legâturâ de chei.)

Sum cuprins, de o terdre, que, de mult, sufle—
tul meu ma mai simţit! 'Totă miseria omenirei din

noii earâş mâ apasâ! Așa dar! Margareta stă după
pâreţii aqueşti umegi?...

quând t0iâ crima ei n'a

fost decât o ilusie plină d'amor şi de dulgţâ! Dar
que? tremuri de a te apropie de dinsa? ii fricâ
de a o mai revide? Curaj! fiequare moment de
intârdiere grâbeşte sfârşitul sei.
(pune mâna pe lacatâ. Se aude cântând inlâuntra.)

„Curva de mamâ, morte miau dat!
“Tata, tâlharul, câ m'au mâncat.
„Sora que mică

i:
„Si tinericâ:
„A mele 6sse ai lepadat;
„In un colții rege ca le au bagat.

„Din nevâstuicâ
„In pâsâruică
„Atunqui d'odatâ cu m'am schimbat
„Ah! sborâ dragâ! neincetat . . .
4
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FAUST.
(descnidind, )

Ea nu ştie câ amantul este aique |! câ aude cum

vuescii lanţurile sale, cum: foșnescii paele sub dinşa!
Cintrâ.)

“: MARGARETA,„ (escumătnduse

Vai mie! atăt
et

e

in pac).

că sosescil. „Amară mai e morlea!
FAUST.
(inget)

"Taţi, aţi; ei - vin spre: :a de liberă. |
ta e
MRI II

MARGARETA,
„ Gâreolinduse la. pigoarele lui)

„De. veşii om cu sulet „feți milă de durerea met

FAUST,
Ai see tredeşti pâditorul!
AS

Să
-

„lea lanturile spre a: lo deselesta)

- MARGARETA,
„ingenunchind, )

Calăule

quine ji'au dat asupra me astă putere?

M& râdigi, deja, la megul noctei!....
Ficţi milă! lascm6 se mai trâescă.
Mâne,in dori de 'dica, nui. destul de timpurii?
Ne

„(se scoalâ,) -.

|

Sum atitde tencrâ! sum o copilă! și deja trebui se mor!
"Eram şi frumosâ!
i N
|
_„Aht aquâsta m'au perdut!

—2A—
Amicul cra atunqui aprope! acum va, sau departat.

Cununa stă jos rumptâ!
Florile Sau inprâștiet-.
Nu m! apuca cu aşa putere:
Fieji milă de mine.
A:
Que. Vam fâcut? nu lasa. plânsurile, mele se fe za=
„damice! In viaja me nu te am igul „pene acum! |

a

rus. îi

|

„AN

pere, resisla
n
6re la suta miserie ?"
MARGARETA,

“Sună cu totul în puterea. ta. ăiLas6mâ sse: "dati
lapte . copilului ... i6iâ: noptea. Pam 'desmerdat. . Ei
mi Pau luat ca se mâ necâdâscâ, acum
: Pam

omorit,

Vai!

gic câ.

Bucurie niși odinioră. noi. mai.

av6l... Fac cântoge asupra me... que Gmeni râi!
„Ştiu o poveste quare se sfârşâşte: aşa precum gic
ci... dar que are a face cu: mine?

FAUST, |
Ge

pune in genunchi.) .

Priveşte amantul la pigidrele tale, d: au venit
“spre a sdrobi lanţurile selâviei!

"MARGARETA.
„Cngenunchind

lângă Faust,)-.

0! lasâ, în genunchi, se invocâin pe “sfinţii din
“cer! Priveşte colo! sul scarâ, sub prag, cum ferbe
„Iadul... Spiritul râu vueşte c'o furie cumplită.

i

pi

i FAUST,
(tare.)

Margareto, Margareto! ...::
MARGARETA. (ascultă cu atentie.)
Asta? ivâgea amicului

(sare

in pigidre; lanturile cad)

Un-

dei? Pam audit câ mâ striga!” Sum liberă! - Nime
nu m6 pâte opri de a imbrâţosa gâtul lui, dea odihni
pe sinul seu! El au strigat: Margareto! de colo, de
pe prag...
În miglocul strigâtilor şi “urletele infernale! in
-miglocul hohotelor ironige al Demonului, am. recu-—

inoscut. vâgea lui, dulge -și: plină d'amor. :
a

' FAUST,

Iatâmâ's

|

„ MARGARETA.

a!

Tu eşti? oh nmaii spunemi? o odată! (inbratostadul.) Ia=
tâl! iatâl! Unde

au sburat durerea me?. Que

fâcut al temniţei

groţâvie?

Tu eşti?

sau

Vii s& mâ_

liberedi ? Sum liberâ...' Eatâ strada unde te am
Vigut pentru prima 6râl Eatâ grâdina veselă, unde

“eu și Marta, te aşteptam.

|

|

FAUST.
„ (urâgând'o.)

„ Vino!

tă

Vino ' cumine|

MARGARETA,
Mai aștâptâ o lecâ!
sta unde

eşti. tu!

-.

îmi plage atît de tare d'a
-.

(pianissimo.) ,

:

—
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„FAUST...

- Grâbeștete, quâşi de nu te vei grabi, vom. plâti
scump. fiequare moment de "ntârgiere.

"MARGARETA.
Cum?

Se

Tu: mu mai știi a seruta? așa puţin timp

despârțit de mine, și ai şi uitat a 'sâruta? Dar de

que, in brațele tale, sum 'acum atît de neliniștită,
quând, odinidr, un cuvânt, o câutâturâ de la tine,

deschideu gerul d'asupra me? M6 inbrâțoșai așa de

tare! parcâ vroei a mă inâduşi!

s€rutâmâ! sau de

nu, te sârut eiil (el struta) Dar vail. bugele tale sunt

râgi și mute! Unde ai lasat amorul tâu?

Pau răpit.

po.

|

quine mi

(se întârque de. la e),

|

FAUST:
ou
Vino dupâ. mine! curaj, iubita. me! Te iuboscă
cu o ardâre. inmiitâ! numai. te rog! vino, vino.
mai' degrâbâ.

,
MARGARETA.
Ta ești cre? Tu eşti în adover?
|
FAUST, |
Ea

sum

vino, .
MARGARETA.

“Ta sărobeşti lanțurile mele! tu „m6 pui pe brațele tale! Cum nu te sfieşti de” mine? ştii tu bine,
anige, pe quine liberegi?
!
* FAUST,
Vino! vino! deja s'au trecut! puterea nopței.

pi

—

A

" MARBARETA.

Am omori pe mama. me, miam inecat copilul
Copilul, nu era al nici. şi: al tâu?... era şi al tâu. .
“Tu ești? mai nwmi vine a: crede! dâmi mâna ta! |
Nu, nui un “vis eată mâna ta: iubită. Dar ea este

- umedâ! stergeo: quâia de: nu m6 inchel, ea este
plină de” sânge.

Pentru: Dumnegeu, que ai facut?

te.708 puneţi sabia în. tâcâ, rusi.

- Lasă trecutul trecut: se. fc! câgi. mă:> omori!

ă

i MARGARETA.
"Nu, nu, tu mu trebui se mori. “Sai, sefţi spun
mormintele de quare ai 'se îngrijești chiar de ; mâne:

"Quel'mai bun loc 6 qă mamei... Fratele meu

se. fe: lângă ea. “Eu, queva mai in colo, dar, te

rog, nu departe tarel: ear. copilul. meu în dr6pta,
chiar pe sinul, meu ; „quâţi, afară de el, nime altul
„nu are se fie lângă mine. Que dulge: și' divina fe„rigire era de.a. șede eu, pe sinul. tâul dar. Iucru
nu se mai pote! Imi pare câ trebui semi: fac: silă
spre : a. mâ. apropie: acum de tine!. imi pare câ mâ
respingi. „is Cu t6te aequestea, tu eşti! te uiţi „atit
de duel
IE
SE

iei

“FAUST,

De. m6. cunoşti câ sum “eu: aidem!.

—
995 ——
a

MARGARETA.
Unde?

afară...

=
La

NED

FAUST.

libertate!

|

A

iu MARGARETA,

ză

| Mormentuti

D'aige,

RI:

afară? Aşteplă mortea?

in pagea

eternă

Aidem dar.

al. mormântului,

dar mai .

departe nişi un pas. Te duşi deja, Henric ?. ah aş
„pule. merge

cu tine!

FAUST. “Poţi, numai dacâti voi! uşa este deschisă.

|

-

HARCARETA,

De-a

eși mam voe! Speranţă pentru mine nu

mai este! Que folos de a [ugi?.. ci m6 pândescă...

que miserie de a quere pomană, și âncâ cwun cu=
get cuprins de remuşcâri!

Que -misorie dea

râtâşi

pin țeri strâine! și tot or.se mâ prindâ!. -..
“FAUST.

Ea

voi if lângâ tine!
„MARGARETA,

Degrabâ! degrabă! scapă pe copilul teu! Tot
inainte . . pe: drum.
: lângă pâreu....
sus, pe
carare ... “în pâdure .. . în stînga Tângă stavilă. .

in: ead. apucă degrabă... .: eată se râdică.

. mişcâ

âncâ!..

|

|

scapâl!

scapâl .
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a PAUSȚ.!

Vinoţi in fire! un pas numai: şi! “eşti liberâ!
MARGARETA,

DR

Machar de am fi trecut de delul ista!... Eatâ
mama stă „os» colo pe o petrâ. Am ingețat | tot

perul' mai 'se 'redicâ?n sus!: Eată mama stâ jos „pe
o: pâtră.
mișcâ, ni
au dormit
au dormit

Cum
"mai
atita
ea,

clatină din cap! dar nu, ea numai
dipese-. Câpul i Sa ingreuet . ..
timp!... Ea nu se mai tregeşte
. ..
ca s6 ne: desfâtâm noi... ah que

timp pe feligitate].

„i

FAUST.

i

i,

Da

Dacă cuvintele Și rugâmintele mele sunt Qadar-

nige;! apoi te rodie, te eu pe sus

DI

AARSARETA,

|

„ Las6mâ! 'silă nu 'pot a suferi!. nu m'apuca cu:
atita putere, eu

de blând cu tine!

quare

m'am: purtat

dapurure așa,

Da

FAUST.

aa

Dragâ! draga me! catâ lumina

a

„ MARGARETA.

de gioâ.

|

e

„Dioa? dar Ii în adever se face gioâ! ultima di
sosește! aquca que « era se fie gioa me de nuntâ!.....

se „nu spui nimârui câ ai fost deja la Margareta.
Vai de bela me cununâ. Așa au fostse fie! Ne.

BI

—

vom revide...
dar ni la joc, nu la nuntă. Maltitudinea se: grâmâdește!. Pretulindene, se fage lâgere.

Piaţa, stradele nu o pot, „cuprinde, Clopotul râsunâ!

semnul este dat. M6 l6gâ,: mâ, râdicâ! Jatâmes deja
lângă trunchiul sîngeros! Gâtul tuturor privitorilor

samîn a se pleca sub 'ascuţitul que ameninţă

ca-

pul meu! Lumea stâ'în” prejur!1:-mulă'.ca''an :imor-

mânt .....
Ah!

mai

|

|

a

FAUST,
bine so;na mă, fi nâscuţ];,

“]

- MEFISTOFELES,,
(apare. din ataşa)

Aidem!

sau sunteţi perduţi! Que “poveşti, / que |

vorbe și prelungiri fatale! *Cavalele
oregă simțind deja lumina gilei.
(ie

mele s6 infi=

ei fertil)

MARGARETA, i

Quine se râdică dinaintea mo? “zu. EI De-

pari6gel de aique! Que cautâ el, in locul aquest
sanct? mâ vra pe mine?

FAUST,
Trebui se trâeşti|
MARGARETA,

lustigio divinâ! cu mâ arunc in ale tale braţă.

MEFISTOFELES.
(câtrâ Faust,)

Vin! or te pârâsesciă cu dinsa,

pioni

i

MARBĂRETA.

-. i

ei

m

* Pârinte | Suma ta! "Sîapă mâ! Ingerilor Gete—
or: “gereşii! încunjuraţi me

“Henric! mie erodă de line!

A

rr

spre a m6 "apară

i. a

a

Ia:

MEFISTOFELES. i

«Ea este: judecată: osindilâ 4; i
ÎN

a
Ca

4

i

0 vo,
(de 'sus,)

|

E. mântuită” pentru eternitate!

MEFISTOFELES. *

i

!-' (ui Fans) ERĂ
Nin

a

i

la, „mine. :

,

Să :

i

iau

i eta

tirul

0 M0gei
cn

Ienric! Henric!
Sa

i

ia
4.

3)

: 7 ei

E

:

N

*

Cc

i

ă im

in dearare)

a

i

i

, „Cispară cu Faust)

pe

Pi

ro

et

piei

|
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1. _Quci trei Archangeli s'inaintescu, "Sunt
Angeli in„„Sârginaji cu direcţia lucrurilor ominești:
quel antâi

peste Rafael, quel al doile Gabriel şi quel al treile
»Mihail.* (Istoria Doctorului Faust Part, 1, Cap.
17.)

Mefistofeles.

„Doctorul Faust intrebâ pe Dracul cum

îl 'chiamă, Dracul 6i respunsă câ numele sâu'
este !
“Mefistofeles.& (Hist. Doct. Faust. Part, 1, Cap.
7.)
îi,

Gâseste semnul lui Macrocosmus.

Macrocosmus,

sig-

nificâ Lumea que mare, marele univers.
„Chor de Angeli. Traducţia aquestor cântâr
i cereşti nu
este literală, am ales, din cântările usitate la
noi' Românii, qucle mai apropriete la sens, de
pasagiurile

autorului German.

45.

Cheia lui Solomon. Este o carte de magie
in quare .
se află tâte formulele spre a invoca şi a
conjura pe

Demoni.
46

.

»Salamandra se ardă, |
aUhdina se se scurgă.

N

992

Pagina, |

„Silful se se perdă .
„Coboldul se lucreze.
: Salamandrele sunt spirite elementare,. compusee din foc
“in quare și locuescii;. Undinele, spiritele elementare
“din apâ; Silfii, spiritele clementare din aer; Coboldii
„sunt spirete familiare * quare locuescii in casa 6menilor, şi quare se confunda” cu demonii incubi precum
mai jos se:vede

quând Faust dice: Pâmi casnic aju-

tor Incubus, Incuibust!

-

. Cuvintul Incubus este întrebuințat aique spre a designa

un simplu spirit elementar. și familiar; . ear in adeveratul seu înțeles Incubus vra. se gică un Demon
„quare ca formă de barbat spre. a înşala pe femei și
a pâolui cu ele;. in oposiție cu Demonii sucubi, de
aia -quâre sc vorbește in nota de la pag. 196, la cuvîn=:

tul Lilith,
. Pentagrama. Pentagrama cra 0 figură cabalistică: quare,
pr precum se -vede, se fâce pe. pragul ușci,.. spre'a
- intrarea “spiritelor necurate,

opri .

- Regele gusganilor, a sâregilor, mustelor Şc. Creaţia
insectelor şi a animalelor impure. este. atribuată Demonului quâruie ele sunt in totul devotat. CVegi Hist.
“Doct. Faust „pari. L cap. 1.
| Mamon. Mamon ste demonul avujiilor.
Maestro. Aicrocosinos. Mierocosmos
“mica, Sau lumea in miniaturâ..

vra se gicâ lume .

FEritis sicut Deus scientes Bonum et maluim.
îi, că Dumnefeu, ştiind binele” şi reul..

Veţi

Blocsb erg. este quel mai nalt pisc din munţei Harţ.

—
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8, Ripach si Domnul Iancu. : “Sunt i nume
“imaginare de
" quare se serveşte Frosch. spre a lua in
Tis. pe Me„fistofeles,

..;

un e

112. Fiequare femei are sei pară o Ielcna.
Helena, pro„ totipul frumuseţei

antice, pe 'quare Faust, in

partea

ântâi, no vede decât in oglinda que magic
ă, jâcâ un

rol inscinnat în partea al doile:” Ra

152.

ae

„Dies ire, dies illa

„Solcet seclum în ferita, E
“Dioa mâniei, dioa :aquee. a
Va desface sceulul în genușă i
”

Ibid.

(canturile mortilor.)

„Iudea ergo cum sedebit,
»Vuidquid latet aparebit
„Dl inultum remanebit. &.

Quând dar va sta judecâtorul:
„Or que este ascuns va şi la lumină!
Nimic, fură râsbunare, nu va r&mâne.
„Gia. ).
183.

»Quid

sum

miser. tanc dicturus?

»Quem patronum rogaturus?.-»Quum Diz justus sil securus.&
Que voi se dic atunque, vai de mine
?

“La que protector se mâ rog? | Quând d'abe dr eptuls se aflâ'n siguranţă.
= (bid.)

“1bid,
e

Ra

»Quid sum miser” tunc dichirus 9
due voi se dic alungue, vai de mine ?
:

IN

.

!

Cbid, )-
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484. Nopte de. Yalpurgis. Sau nâpte de Sabbatin quare se
adunau demonii şi vrâjitârele spre
a petrece impreună.
1 85. Nâluca. Am

168.

Per

a

designat sub nume de nâluci, îi amele
e iei n6pt6. din putregaiu. . :

“»Ceta: que de vrâjitore . .
Peste Brocken :cu 'ardâre. . .$.
“Brocken este o. inâlțime quare desparte 'Harţul de
sus, de Harjul de jos, şi quare se urcâ la 3000 piOre d'asupra surfagei maritime, .
E

189, Urian. Urian jocâ aique rolul de şeful qetelor infernale; el preşidă la. Serbare sabbatului, in npte de
Walpurgis.
192. Sunt unsori atita trebâ$. Mai mulţi Demonologi
ne spun câ „vrdjitorele, pentru. a merge la Sabbat,
se ungeu pe trup cu. grâsime de copil, repetând cu" vintele: Emen-hâtan, Emen hâtan, quare vrau se dică
aique acolo, aique. acolo! „După aquesta ele eșcu
pe horn, unele. calare pe o. coda de mâtur, altele pe
un ţap sau pe o scrofă precum se vede Baubo, Spaima
copiilor, la pag. 188.
196, Lilith. loan Wicrus, gelebrul Demonographe, ne spune
câ Lilith este pringessa Demonilor succubi. Succubii
sunt demoni quare eu formâ de femei, spre a inșala
- po Gmemi' şi ai aduge in pacat. Rabinul Elias pretinde
» dupâ niște scrieri vechi, se vede câ Adam au
“as visitat in timp de 130 de ani; de mai mulji demoni Succubi, quare a nâscut in urmâ o mulțime de |
demoni, lamii, lemure și alte spirite. necurate. Evreii
cred câ demonii suceubi, catâ „a. omori copii nâscuţi
din impreunârile 'ominești, de aquee guând naște vre'o
7

IN

Pagina,
.

200,

femei,ei scriu în patru colțuria 'odâii ei,
urmâtoa=
rele cuvinte: Adam, „Eva, afară Lilith, pin
aqueste
cuvinte se inlâturâ' acţiune demonilor: succubi,
|
„Cred, cai. audit istoria Medusci, | Mitho
logia Ellinâ
nc'au transmis mai multe fabule, contradict
orie asupra
“Medusci, regina Gorgonelor; que mai cunos
cută, şi mai
populară esteca

Zeul Marin,

Phorcus, avu

cu soția

„sa Ceto mai multe fete, intre quare şi quele
trei Gorgone
anume: Medusa, Euriale:şi. Sten
. Medus
o.a se pretindă
mai frumosâ decât Minerva „Și pin. aqu6sla
îş atrasă |

mânia. aqucstei Zeiţe, Minerva, spre aș râsbuna,
scimbâ
in șerpi pârul Meduşci, şi dadu ochilor ei puter
ea fa=

tală de a impetri pe toţi quci que se se
uitau la ei,

Spre a isbâvi lumea de un asemine monstru,
Zeii
irimeserâ pe' Perscus spre a omori pe Medus
a. Perscus nu putu ai tâe capul decât 'imprumutând
oglinda

Minervei şi casca lui Pluton cu ajutorul. quâro
ra el

pul6 a vide tâte, fârâ inse a fi vegut. : ... i:

“După que. Perscus omori Medusa, capul ci
pâstră pu=:
terea
. de a: impetri Gmenii, Perseus se sluji
de el
spre. a invinge inimicei sei; „pe urmâ €l
consacrâ,

" Minervei pe aquârue pavâgă se vede sculptat capul
cu

perul de sârpi. Din picâturile de sânge qui
se scur=
sere din capul Medusei, se nâscure Pegase' și
Chrysaor,
precum şi o mulțime nenumârată de șerpi
quare câ-.
- dură în Libia, pe“ quând Perseus, 'cu “capulin
mână,
„Sbura d'asupra aqucstui pâmânt.: :
...-.

202. Bloksberg. “Este numele quelui mai “nalt: pisc a “Brochenului,de aquec, quâte odată, cl se numește
și marele
Brocken.
i
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„203. Nunta. „de aur alui Oberon cu Titania. : Nunta de
"aur este o ceremonie quare se gelebrege de consorți
„după „que a trecut impreună 50 de ani de Ia -câsâtoria
lor, Nunta de argint se fage după 25 ani.
Oberon
este 'regele spiritelor aeriane, cl locuește in India
+ tinpreună cu sojia sa: Titania; atit Oberon cât. şi
„Tania fug de lumină dilei, de aquce! ei numai n6pte
- trec peste mâri și vin in climatele! n6stre spre a dânţui
sub --radele lunei. Dacă, din intâmplare, diminâța ei
aa " surprinde, ei se ascund. in al. arborilor muguri.
“În o: comedie de Shakspeare, intitulată _Visul “unei
nopti de cârâ, se “vede sfada urmată intre Oberon
şi Titania, sfadă de quare amintește şi Goethe in doâ

- “strofe de la pag. 206.
205, „Pac. sau.
s
mai bine Puck, este un spirit fantastic quare,
“in. Pisul “unei nopti. de varâ, de guare s'a vorbit |
"mai sus, intoxerâșește pe” Oberon, implineşte dorinţele

lui șil face se rigâ prin: diverse. bufonerii.
206.6. driel este un. geniu aerian supus ordinilor magicia- |
"nului Prospero, Gu edi Tempesta, comedie de Shakpeare, )
207. Un mâc cuplu. “Aguăsta strofă pare a î o epigramă
“în contra lui Wieland „quare a Compus, o poemă in„ titulata: „Oberon, a
207. Ortodaa
„0 odâ de
Sa mâniet
__voeşte a
Dx

Parolele rostite de: Ortodosi se rapârtă la!
Schiller, intitulătă Zei; din Gregia,
de: quare
- forte toţi Teologii din Germania. Goeihe
lua in ris scrupulositate sfințișorilor que se

târâe pe pâmânt, criticând şi ardind tol „ue
.

în cadrul. ideilor lor.

nu intrâ
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208. Jirueta. Jiructa se chiama' o fi gurâ de fer alb, quare
se intorque dupâ cum Date ventul;. la noi, jiruetele
afecta, mai tote, forma de cucoși, „de aquce le sai
și dat. numele aquestei pasire, ins& nu. neam putut
scrvi de un asemine nume, fiind. cl inexact şi cu doâ

înțelesuri. — Jirueta indica
lesne schimba de avis.

aique o personă

quare
Da

209. Aenies, Goethe, dimpreună cu Schiller a publicat sub
titlu de Xcnicn
o adunare de epigrame, în quare rideu
de toji autorii Germani. Scena din Xenien se pitrege..
în înferne,. de aquce . Goethe le amintește in visul
nopţei de Walpurgis.
Ibid. “Hennings. este una din victimelele imolate în “Xenics.
Ibid. - Musaget. Musagetul se pare a fi'redactorul unui jur- |
nal. din aquel. timp, quare -ave de titlu: _Musele: și
„Gragiile.

..

-.:

E.

Ibid. Fostul geniu al timpului. - Geniu timpului
“jurnal sub redacţia lui Hennings. |.

cra un:

212. Foc-Nâlucâ. Focul Nâlucâ, quare este o fiamâ que
se. redicâ: npiea din putregaiuri și 'din bâljile putu="
rose, indica aique o pers6nâ quare s'a urcat. la ondre
din quele mai injosite clase a sogietâţei,
Ibid. Sleoa Câzulă, in oposiţie cu foc-naluca, represinta
nobilul quare a „Seapatal. din antica sa splendore,
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