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PRIMAVARA 

& . 

d . . 
Primera vine cară 

Peste plaiuri se coboară, 

Și sub pasul ei invie 

Farăș veșteda cămpie. 

Mii de lori, resar la soare 

Tinere "nbucurătoare, 

Mii de glasuri ciripese 

Cuiburile "'nsutieţese. 
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Fruuza'n codru se frământă, 

Ciocărlia ?n aer cântă, 

Și trezit ca dinti'un vis 

Ear amorul a suris. 

Saltă inimă, re'nvie 

La suflarea ce adie! 

Uită vechile dureri, 

Uită, uită ce-a fost eri! 

Căci natura bună mamă 
Far la viață m& rechiamă, 
Și-a ci ochi desmierdători 
Ce revarsă dulei fiori 

Peste cămpul insetat, 
Sutietul mi Ta schimbat, 
Fugiţi ariji, fugiți nevoi, 
VE topiţi cu-al jernei sloi! 
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Și tu crudă amintire 

Ce-ai muncit a mea găndire 

Zboară iute pe-acest vânt 

Dincolo pe alt pământ! 

A naturei voace jună 

Viu în mine azi resună 

Şi-mi dă dor, dor de triit, 

Căci am ăncă de iubit. 

s
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LA LUNĂ 

a 
- Jalidă lună cu raze line 

= Din nou pe ceriuri ce-ai răsărit? 

Pentru ce eară deştepţi în mine 
Simţiri ascunse ce-au adormit ? 

“ Îmi erai dragă odinioară 
Când la vederea-ţi simţeam uimit 
Cum al meu suflet spre tine zboară 
Luat in ceriuri de-un vis iubit. 
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Acuma însă, nesuferită 

Te-ai făcut mie, vicleană stea, 
De cind complice cu-a mea iubită 
In ris luat-ai dragostea mea. 

Ascundeţi fața amăgitoare 
Sub norul umed și argintat, 
Și nu te face neștiutoare 
De fericirea ce mi-ai luat, 

Căci nu-i intăia nelegiuire 
Ce n nopţi de vară tu săvărșeşti 
Intinzănd curse cu-a ta zimbire, 
Și castă încă te mai numești ? 
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DOI OCHI: 

pn doi ochi odată 

Fericirea toată 

Cu drag mi-a zimbit 

Șin a lor privire, 

Plină de iubire 

Un raiu am zărit 

il



  

Însă de la mine 

A lor dulei lumine 

Azi Sau depărtat, 
Șacum plăng de jale, 
Vai! a vieți-mi cale 
Sa intunecat!



  

STEAUA DE AMOR 

a 

NUS pe ceriu 
3 Lucea: eri 

O stea d'amor; 

La ea cu dor 

Sufletul meu 

Privea mereu, 

Și fericit 

De stea iubit 

Uşor pluteam, 

ME legănam 

Pe-un dulce vis, 

Ceresc suris, 
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Însă cată 

Că de-odată 

Steaua, s'a stins, 

Ș'atunci s'a stins 

Cu ea 'mpreună 

Ori ce zi bună 

De pe-al meu ceriu, 
Șadinei dureri 

Sfișie ereu 

Sutletul meu, 

O stea de sus 

De ce te-ai dus? 

CAL



  

DOMNIȚA ȘI ROBUL 

6 
(PO 
pr bătrăni se spune 

Ş Că'n vremile bune e 

Pe cănd din holde nesămânat 

Răsărea grăul imbelșugat; 

Far din ceriu numai rouă şi mană 

Cădea pe brazda ce ne dă hrană, 

Pe-un virf de munte intrun castel 

O măndră Doamnă domnea în el.



  

Dulce zimbitoare 
Ca raza din soare 

Pe-acele plaiuri ea strălucea, 
ȘI tot injuru-i insuflețea ; 
Ochii sti negri plini de dulceaţă 
Aminteau visuri din altă viață, 
Șin valuri peruci flutura lin 
Desmierdănd gătu-i și albu-i sin. 

Dar căt de frumoasă 
Și căt de aleasă 

Intre Domniţe, Doamna era, 
Pe nime, nime ca nu iubea, 
Amor și chinuri ca nu simțise, 
Inima-i încă nu tresărise, 
ȘI neatinsă de nici un nor 
Pe riul vieţii plutea ușor.



GeRI a D a 
Intr'o zi cu soare, 

Zi de serbătoare 

A nașterei ei, o numeroasă 
Ceată de oaspeţi veni la masă. 

De-argint şi aur prânzul lucea, 

Și n cupe vinul spumos curgea. 
Atunci Domnița in veselie, 
Simţind că n sinu-i un dor invie, 

Un inel scoțând: 
„obule, căntă-mi in astă oară 

Ş /ise. sutiznă 

Ss 

SD 
„Un căntee dulce pe-a ta vioară, 
„Să "nveselească prânzul domnesc, : 
„Și drept resplată făgăduesc, 
„Această piatră a ta să fie 
“„Dăndu-ţi ertare- şi din robie! 

= | 
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Supus el se pleacă, 

Vioara 'și incearcă, 
Și pe-un ton dulce din strune scoate 

Un cintec straniu, jalnice noate, 

Strigăt eșit din sutletul seu, 

Rusi "ndreptată lui Dumnezeu ; 

hugi vai! crudă ce n ceriuri mare 

Pentrun rob milă, nici indurare. 

Căci cine-ar crede, 

Că robul ce șede 
Legat în lanţuri și caren lume 
Nimic nu are, nici macar nume, 
Verme nemernic și păngărit, 
De ori ce bine desmoştenit, 
La soare să cate, să indrăznească 
Măndra-i stăpână să -o iubească? 
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Și mereu el spune 

Jalea sa din strune; 

Doamna uimită la el priveşte, 

Taina sa crudă pareo găcoște; 

Un foc el simte că la cuprins, 

Ul cântă, căntă şi mai aprins. 

Atunci inelul ca-i dărueşte, 

Far el sălbatie o aţinteşte, 

Vioara își frănge, 

Suflarea-i se stinge; 

O Doamne sfinte !... Ce intâmplare! 

Tremură robul pe-a lui picioare; 

Apoi jos cade nesimţitor, 

Mont de nespusuri, aprig amor! 
. . . . . . . . . Dă . . 

In al Domniței măndru palat 

Prănzuri de-atuncea nu sau mai dat. 
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ȚIGANCA 

Legendă. 

   

  

tr o chilie neagră de timpuri mucezită 

S Ascuns de-a lumei valuri, de-a reului ispită, 

Trăea un sfânt călugăr in aspră săhăstrie 

Neștiutor de-a vieţii plăceri și bucurie. 

EI zioa da pomană la bolnavi, la sămnani 

Şi noaptea spunea crezul pe şirul de metani, 

Ș'in veci a lui privire pe față de femee - 

Cu scopuri necucermici n'a cutezat să stee. 

Dar eată că la uşa-i neașteptat coseste 

O stranie femee ce bate, stărueşte 
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Cu «las de umilință să fie priimită, 

Cerend a îi de erele peeate măntuită, 

Caluzărul deschide... O! spaimă!.. O! uraiel 

De pasul ei se ţine lumeasca viclenie 

Şal frumuseţei fiumee... Ea intră, ea păşeşte, 

Privirea sa ferbinte pe el o aținteşte, 

Tar sfântul senfioară și ochii pleacă'n jos 
Vezind rtul ce-ascunde un chip aşa frumos: 
Draţul rotund. molatic, ziubirea”nşelătoare, 
Piciorul mic şi sprinten. cosiţa arzetoare ; 
[ra parea anume de diavolul ziditii 
Pe cei mai tari de suflet să-i ducă în ispită. 
Din neamul celor nezri născută în păcat, 
Fa mulți ademenise cu chipu-i fârmecat 
Şacum pusese ochiul să ducă la peire 
Pe pusnicul cucernic cu mteje de iubire. 

Precum în inimi. dracul Salunecă tiptil 
Lutl spre amărtire tizura de copil, 

.). 
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Aşa cu dulce faţă și nevinovăție 

Ea cată să'mblânzească a sfântului tărie: 

„Părinte-a ta chilie entuneeousă, rece, 

„Şi friul de la ziduri prin inima mea trece; 

„Icoanele sunt slute, cu chip posomorit 

„Și mirosul tămăei de morţi mi-a amintit, 

„In tainica pocană, părinte vin cu mine 

„De vrai să ştii ce este dumnezeescul bine.“ 

Ea zice și îl chiamă şi dulce îi suride, 

Şi sinu-i ce se bate, incet ca îl deschide, 

Şatunei sahastrul vede minuni ce na găndit 

Şi pentru care miul Adam la prăpădit. 

Statornica-i virtute în pieptul seu trezită 

Cu patima se luptă, dar cade biruită, 

Precum trestia slabă sendoae la păment 

Loivtă de suflarea puternicului vent. 

Căci vai!,.. Care e omul a zice să ndrăznească 

Câ'n stare e să lupte cu patima lumcească, 

Să vază frumuseţa în cale că ia stat 

Şin lanţul ei de aur să nu se dea legat? 

3



  

În van se "mprotiveşte sahastrul desperat 
La farmecul țigancei, ce'n piept Pa fulgerat; 
El merge după dânsa, de ochii ei răpit, 
Far dracul riden hohot că sic-și a robil. 

II. 

In milocul poenei sub umbră de stejar 
La focul blând al lunei, al cerului fanar, 
Părechea iubitoare cu cuget rătăcit, 
Venit-a să se "mfrupte din mărul cel oprit. 
In lungă desmierdare se'neacă ochii lor 
Și mintea le frământă necumpătatul dor. 
Sahastrul o cuprinde la sinu-i insetat, 
Și nici se mai gândește la straşnicul păcat 
Ce capu-i ameninţ ă... Dar Doamne ce să fie? 
Slăbit-a in ad dneuri a lumei temelie? 
Sau soarta ne'mpaeatiă vroeşte ca să ridă Și uşa fericirii năprasnie să leuchidă? 
. . . . . . . Dă . . . . . . . . . . Un trăsnet se aude, țiganea'neremeneşte, 
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Privirea ci se stinge și glasul ei muţeşte, 

Şi pletele ce fața-i frumos impodobese 

I?a focului lovire deodată 'mţepenesc. | 

In dorul seu selbatec călugărul o stringe 

Cu aprigi pornire, dar vai!.... brațu-i se frănge 

Pe-o peatră aspră, rece! căci Dumnezeu cel sfânt 

Văzând că biruește păcatul pe pământ 

Din sceptrul stu de fulgeri trimis-a o săgeată 

Ce-a prefăcut in stincă femeea vinovată. 

Deatunci și pănă astăzi stă stinea ncelintită 

Cu chipu-i de muere etern pecetluită; 

Şi valul greu al vremei de veacuri o lovește, 

Și nici o fărmătură din ea se risipește; 

Căci și 'mpetrită ăncă țiganca parcă vrea 

Din cupa nemuririi plăcerile să bea. 

3
 
u



  

PEATRA LUI TOADER 

Leyendă. 

c 

e? 
“| ărioara de la Dorca 

|: vestită pe la munte. 

Intre fetele frumoase 

Ea cu drept e cea din frunte. 

Şi isteaţă e la vorbă, 

Veselă, inimă plină, 

Și tot căntă şi lucrează 

Par'că-i grier şi albină. 
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Ea lui Toader de la Dorna *) 
Juruit-au a sa mănă; 

Insă, vremea, cea pribeagă 
Prea incet roata își mănă, 

Când e vorba să aduci 
Ciasul drag de cununie, 
Și să pue 'n vatra Dornei 
Casa lor pe temelie. 

Insfârșit în zori s'arată 
Zioa cea de inult dorită, 
Și pe-o plută Toader pleacă 
La mireasa lui iubită, 

————————— 

*) Dorna ți Borca sunt două tate mari pe riul Bistriţa. 
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Apa Bistriţei e bună, 

Vântul cald uşor adie, 

Necurile "'ntind pe vârfuri 

O urzeală argintie. 

Dar din zorile aprinse 

Vine-o rază pe furiș, 

Care *mprăştie și soarbe 

Umedul painjiniș. 

Șatunci pluta luminată 

Vesel lunecă la vale, 

Parcă dorul ar impinee-o 

Pe strălucitoarea cale.



  

Când la cămp cănd la pădure *) 

Toader pluta-și cărmuește ;. 

Fată "n şipot o indreaptă, 

Fatacum o doliește **) . 

Far acolo unde apa 

Curge lin și adormită, 

Toader cântă şi visează 

La logodnica-i iubită. 

Pe la colțul de la Acra, 
Prin vărtejul din Caldare „ei 
Mâna meșteră-a lui Toader 
Duce pluta mvingătoare. 

————— 

Plutașii olicluueze a zice: 
la stinga, la dreapta. 
A dotii y 

Colţul Acrei si Cal 

la cămp, la pădure în loc de: 

luta însemnează a o da la lia, ao scoate din curent. 
darea sunt două puncte periculoase pe Distriţa. 
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Apoi trece pe sub bolta 

Cheilor*) întunecate. 

Unde stincile greoae 

Par în ceriu împreunate. 

Eată, cată se arată 

In albastra depărtare, 

Urieşii munţi ai Dorcii 

Unde satu-i în serbare, 

Saltă inima lui Toader! ... 

A lui cale s'a scurtat, 

Numai Zoancele *%) să treacă 

Și din greu el a scapat. 

*) Cheile sunt o strimtoare intre muaţii Petrosu și Giamalău. 

**) Toancele e cea mai periculoacă cataractă pe toată intinderea. 

Bistriţei, 

pl



  

Dar in 'Zoance vijelia 

Se ridică de sub stini, 

Duhul rău sălășluește 

„In Genunele *) adănci. 

De o vrajă par'că-i prinsă 
Bistriţa in acel loc, 
Căci ea apele-și restoarnă 
Ca pe-o albie de foc 

Far din fundu-i, fără număr 
Nâsar stinei posomorite, 
Ce pun stavili de peire 
Plutelor nesocotite. 

—————_ 

enune insemnează bulboană, adancime. 
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Toader insă știe strunga; 

Nu odată a trecut 

Prin strimtoarea "nfricoșată 

Unde-atăţia sau perdut. 

EI își face senmul crucii, 

Apoi intră fără frică 

In cea volbură turbată, 

Intra iadului potică. 

Însă vai!... Strunga-i inchisă 
De-un catarg care-o ezește, 
Pluta dusă ca săgeata 

In. mii țanduri se sdrobește;



  

Far sălbaticele valuri 

Pe logodnic îl inghit, 

Lăng' o stincă fioroasă 

Cu vărf negru ascuţit. 

Apoi parcă. de-a lor faptă 
Ele îm urmă se căesc, 
Iși astămpără mănia, 
Varsă lacrimi și jălesc ; 

Şa lor jale o ingănă, 
Cea pădure "mbâtrănită, 
Munţii, stincele pleșuve, 
Peştera cea mistuită, 
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Pin” la Dorea merge vestea; 

Uol remăne-altarul sfint, 

Trist norodul se intoaree, 

Ţintind ochii spre pământ, 

Tar frumoasa Mărioara 

A uitat de-atunci să ridă, 

Să mai cănte, să mai țese, 

Vehii noaptea să-i închidă. 

Liingă stinea fioroasă 

Cu verf negru, ascuţit, 

Vecinic umblă şi intreabă 

Unde este-ul ci iubit? 

ga
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Intr'o zi pe' neagra stincă 
Mărioara se .acaţă; 
Păru-i flutură pe umeri, 
Vai!.. Ce veștedă-i la față! 

Ochi-i stinși caută n apă; 
Pieptul ei din greu suspină; 
Ea îl chiamă,-i face semne, 
Pe prăpastie se 'nehină, 

Și de-odată pav'că-l vede 
In genunea cea adăncă ; 
„Doamne ajută?,. „e strig'atuncea 
Și S'aruncă de pe stincă, 
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Au trecut anii de-a rândul 

Dup! această întâmplare, 

Și plutașii cănd s'avântă 

In a 'Zoancelor strimtoare, 

Iși arată cu sfială 

Stinca neagră, ascuţită, 

Ce cu numele lui Zoader 

De atunci e poreclită,



 



  

MANI 

(3 
ip d. . . 
A |ezend pe nesimţite cum eu imbitrănesc, 

($ Mam intrebat pe mine de ce mereu doresc 

Ziua de azi să treacă acea de mâni să vie? 

Au doară 'n graba vieții ființa mea nu ştie 

Că ori ce zi și oară, ori ce minut va trece 

M& duce fără veste cătră mormântul rece?.... 

Ba ştiu, dar mi-e degrabă ca zilele să curgă, 

Cu preţul vieţii mele cer timpului să fugă, 

Căci colo în grădinuţă un pom am răsădit 

Și voiu să-l văd cu frunze şi fructe-acoperit. 
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Apoi copilu-mi zice cu voace alintată: 

„Cu barb'așa ca tine, cănd oare. voiu fi, tată? 

Și voiu să-l v&d ca mine.— Astfel ne joacă firea, 

In ziua cea de măne noi punem fericirea; 

Ear ziua de azi, lungă și sarbădă ne-apare 

Şi numai când sburat-a de dânsa râu ne pare.



  

LUI COSTACHI D. ROSETTI 

O 

[8 

pina a tale versuri vâzui cu bucurie 

9 Cin dorul tiu de ţară te-ai pus pe poezie. 

Din corn de plug cu barda condei daca-i cioplit 

Drăzdează voiniceşte ogoru 'nțelenit. 

Tu care din pâcate cu muzelen amor 

Duc viață încureată, cănd v&d în cursa lor 

Că un naiv se prinde, m'inveselese, fac haz 

Ca vulpea care scurtă de coadă a ramas, 

Căci nu-i iubite”n lume. mai proastă meserie. 

Neresplătită muncă, curată sărăcie, 

4
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Ep CE TRE Lea e SR e de ps 

Decăt a face stihuri.—Poet!,... ce lighioac !.... 
Pe titva lui dogită poreclele cad ploac; 
Toţi îi gisese cusururi, deși nu Pau cetiţ; 
Doar şoarecii denvață, cactu-i mucezit. 
Jar el ce vecinie Plănge sau ride de nimic, 
De nu smintit la creeri, dar cel puţin calic 
Povestea își închee.... Vai! însă ce-i de zis... 
Dacă în marea carte așa îmi este scris 
Să aiurez cu mintea, cu inima să plâng, 
Să umblu după lună în brață să o străng. 

. . . . . . . . . . . . - 
Dar cugete mintoşii ce vor vroi de mine. 
In aiurirea vieţii m& simt nespus de bine, ȘI tu care de boala'mi acum ești molipsit de ata 

v - a. . . . . 
Primeșten ceata noastră să-ți zie: Vine-ai venit! 

a% 2 
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DOAMNEI E. D. 

e 

pn aceste versuri rele 

9 Nam puterea să-ţi descriu 

Toate găndurile mele 

Și al inimii pustiu. 

Să-ţi repet vechiul cuvânt 

Că și cu știu a iubi, 

Ar fi glas perdut în vânt 

Și de milă vei zimbi. 
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„A iubi nu-i lueru mare; 
Căţi amorul n'au gustat? 
Fost-au insă mulți sub soare, 
Care bine Vau cântat? 

Și-a cănta, mar fi cu greu 
Cănd durerea te repune ; 
Dar ce cânt in peptul tău 
Are darul si r&sune? 

Acel cânt, ah! de aș ști, 
Să țil spue al meu dor, 
Poate-asuprii-mi ai opri 
Un ochiu mai indurător ! 

Ce *e9 
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A MEA DOMNIE 

d în lumea astă mare şi eu am o domnie 
(Cam mică, dar frumoasă şi bună de domnit, 
Cici an și cu tribune și oaste cu simbrie 
Partizi de albi şi roșii Și slujbe de "mpărţit, 

A legilor zabală pe mine nu mă "ncurcă 
Ca să domnese altminteri de cum aș dori eu, 
ȘI "n crincene revolte poporu-mi nu se urcă 
Cu gândul să restoarne puternic tronul meu. 
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Tribuna-mi e o masă de unde cuvântează 
Copilul meu cel mare și mai nestâmparat, 
La luptă cl indeamnă, și viu imbărbătează, 
Rezboinicul seu frate—oştire de-un soldat. 

Acesta ce calare pe-un Ducipal de băț, 
La șolduri îi atârnă o sabie de lemn, 
FI ţine cu mândrie fugarul seu in hăţ, 
La comandant se uită șascultă de-a lui semn. 

O! Vai de inimicul ce-ar vrea ca să infrunte 
Cumplita vitejie acestui călăreț; 
EI poate, mititelul, s ă risipeasc' un munte 
Șo măţă ce-i stă ? n cale, o viră?n spărieţi. 
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El rescoleşte țara ce-i mare, foarte mare; 

De m'aș culca de-a latu-i m'aş prinde fără greș, 

Cu capul și piciorul s'ating a ei hotare 

Deși eu pintre oameni nu *s tocmai urieș, 

De căte comori insă ea este înzestrată! ..,. 

Colo Val țărei capit, la miază-noapte "n sus, 

Un Drădulean stă mândru cu fruntea inalțată, 

Din plaiurile erei de mina nica adus. 

E un copil de munte ce-i vara, earna, verde 

Intocmai ca și omul cu suflet bărbătesc, 

Ce "n voe și :nevoe curajul seu nu perde, 

Șacărui peri, de grijă, pe capu-i nu alese.



  

La miază-zi priveşte cum cerul e senin, 
Cum strugurul Incește sub raze info ate, 
Nevrind parcă să ştie că are de vecin 
Pe bradul care vine cu criveţul in spate. 

La resărit o roză, speranţă întrupată, 
Cu farmec de iubire mă chiamă in spre ca, 
Ear spre apus dincolo la umbră tupilată, 
In taină varsă lacrimi o mărgăritărea. 

ȘI albe fiori Şi roșii cu gingaşe potire 
Din elime diferite Stau pacinic ] 
ȘI fie-care-mi spune din țar 
Și vr 

a un loc, 

a-i vre o ştire 
ajba intre ele nici cănd nu varsă foc, 
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apoi, amice scumpe, mai zi că nu-i frumoasă 

Și mare și bogată împărăţia mea, 

Căci care n lume: doamnă, regină-impărăteasă 

In setea-i de mărire din suflet nu ar vrea, 

A ei rubine, perle: podoabe fără preţ 

Si semene cu floarea, de mine resădită 

Ce-o poartă drept cocardă copilul meu isteţ 
Pe când se rezboeşte cu oastea mehipuită? 

O da! e nestimată acea grădină mică 
Care cuprinde 'n sine intregul meu amor; 
In ca eu nu intămpin fiinţă înimică ; 
Fa-mi este măngăerea şin ca aș vrea să mor! 
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CURCUBEUL 

(Cana cel a tot puternice in dreapta sa mănie 

ZA vrut să pedepsească a omului trufie 

  

Șa coperit pământul cu-a mărilor talazuri. 

Induioșat de ruga a mii și mii de glasuri 

EI înălță pe ceriuri un mândru Curcubeu 

Vicând lumii uimite: „Aceasta-i semnul meu !* 

Atunci nori și talazuri Sau risipit ca visul; 

Pe bolta 'ntunceată a renăscut surisul, 

Şi lumea deșteptată din groznicul chaos 

Intreveză ertarea în cercul luminos 
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De-atunei zburat'au seculi cum zbor de iute ciasuri, 
Şin lume cănd urgia-și poartă a sale pasuri, 
Ştiut e dinainte că zecănie nu ce răul, 
Că după grea furtună s'arată curcubeul. 

De cum copilul fraged deschide ochi” in soare, 
Senvaţă cu durerea ursita-i viitoare; 
EL varsă riu ce lacrimi cănd pierde-o jucărie 
Sau vântul îi dăramă palatul de hăitic; 
EL vai! nu ințelege că lumean care vine 
Ca și zidirea-i slabă, așa de slab se ține; 
Că tot ce-i seris de soartă să aibă inceput 
In pulberea reintră din care s'a născut. 
Abie pe prasul vieţii, el tremură, priveşte 
Cu spaimă omenirea ce n brațe îl primește; | 
Dar cat un ochiu de mamă pe dânsul se coboară 

Şi varsă măângăere in inima-i fecioară; 
Ca soarele prin ploae prin lacrimi cl zimbeşte, 
S ȘIR ochiul drag de mamă un curcubeu zărește.



(6 ca aa 96) 
Apoi cănd de la leagăn cl trece m lumea mare, 

Vârtej de patimi rele, pustiu fără hotare, 

Şi singuratic şede pe verdele covor, 

Ș'ascultă păsărica și glasul de izvor; 

Când mii de sănduri triste in sulletu-i viază, 

Atunci din nou resare un curcubeu de raze 

Din toate cel mai măndru pe-a ceriului câmpie: 

[ tainica iubire a hunii temelie ! 

0! ce simţiri nespuse, șuvoiu de nouă viață 

In siuul seu strecoară a dragostei dulceaţă, 

Și căte corzi ascunse ea tainic le trezește, 

Şi căt amar de chinuri intrun moment topeşte !... 

De-ar sta mai mult pe ceriuri frumosul curcubeu 

Iu fericirea-i omul sar crede Dumnezeu! 

Dătrăn apoi ajunze şi greu duce m spinare 

Pe povirnişul vieţii a anilor povoare. 

EI îndărăpt se uită la calea ce-a făcut, 

Şadiine se intistează vezend cum a trecut



  

Ca fulserul o viață, un şir de ani intregi, 

Din care amintirea e totul ce culegi. 

Brazdată-i este faţa şi părul inălbit; 
Străin remas în lume. cu suflet inăsprit, 
EL cere, mereu cere durerca-i să se cure, 
Căci tot ce-a fost să facă el a făcut in lume. 
Și eat” un cias sosește atunci i se deschide 
A. veciniciei poartă de unde îi suride 
Un curcubeu!... „E moartea !..« E semnul de ertare 
A chinurilor grele eternă alinare !..



  

VISUL 

2 

(je pasc liniștite pe "mverzitele cămpii 

 Resăritul c în raze, sus se mcănă ciocărlii, 

Ear ciobanul fără erije cântă îluer și găndește 

La Ileana cea balae care viaţa-i indulcește, 

Şi Ileana cea balae îi suride dintrun nor; 

Cătră chipu-i de lumină se inalță al seu dor, 

Şi ciobanul cântă, căntă păm” ce capu-i ostenit 

Pe un strat de flori adârme dus de găndu-i mult iubit. 
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Doarme dus pe ceea lume, dar deodată se trezește, 
Ass el sare in picioare și la turma lui priveşte, 
Insă vai... nenorocire... de lupi vile-s măncate; 
Numai mițe şi ciolane stau pe cămp imprăştiate, 

Cătră riul care curge inspumat din stinci!n stincă 
E aleargă 'n desperare și în volbura adâncă 
Stă sermanul să S'arunce ; remas bun zice la lume, 
Fată-l, cată-l că se pleacă pe mormântul cel de spume, 

Cănd atunci un glas de inger se aude lănsă el, 
E Ileana cea balae care-i zice 'ncetinel: 
»De ce cauţi să-ți faci samă?... Vin iubite, vin la mine, 
„Dacă turma ta perit-a, n'am remmas eu pentru tine?+ 
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por 
Şi cel «las care suspină dulee inima-i imbată; 

EI se toarce cu uimire spre minunea cea de fată, 

Se apropie de dănsa, vrea s'o stringă cald în brațe, 

Uită turma, uită moartea cănd priveşte'n a ci față, 

Dar... din ochii lui deodată fata piere ca un vis, 

Sus in nourul ci zboară şi-i trimite al ei suris; 

Far ciobanul se deşteaptă... Turma paşte pe cămpii 

Hesăritul e in raze, in ceriu căntă ciocărlii. 
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1 FEVRUARIE 1878 

Dedicaţie amicului meu Iacob Negruzzi. 

D 

p . . 

Stăzi mai de dimineaţă 

S-Eu din somn m'am deşteptat, 

Am dat daruri slugii mele, 

Haine nouă-am imbracat, 

Părul alb cu ingrijire 

Sub cel negru lam ascuns, 

Căci la jumătatea vieţii 

Azi cu bine am ajuns. 
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Vin amice din pruneie 
Si ciocnim doue pahare, 
Voiu să, tree cu voce bună 
In al ernelor hotare! 

Și cănd ciasul vieții mele 
Astăzi patruzeci va bate, 
Amintindu-ne trecutul 
Să "nehinăm o sanatate! 

De pe culmea cea inaltă 
Unde anii m'au ureat, 
Ochiul meu zărește”n urmă 
Loc frumos dar departat 
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Şi "m cel loc primăvaratic 

Fatun prune care-și resfață 

Draga lui copilărie 

Intro lume fără ceaţă. 

Acel prune sunt eu amice!... 

Apoi iată am ajuns 

Versta dulce-incăntătoare, 

Când în suflet stă ascuns 

Dorul cel fără de margini, 

ȘI atuncea ca prin vis 
Văd o zină cu ochi negri 
Care dulce me-a suris, 

GI



  

Șapoi alta răpitoare 
Cu ochi mari, albastri, vii; 
Ear în urma ei minunea 

Cu luminile căprii. 

Toate, toate le vsd astăzi, 
Năluciri cu blânde raze 
Ce-mi desmiardă amintirea, 
Și trecutu-mi lumineaze,. 

Far acuma cănd ajuns'am 
Pragul bătrăneței mele 
Pot cu oare fără cinste, 
Să mă despărțese de ele? 
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Să nu cănt fruuzosul codru 

Ce-al meu dor a tăinuit, 

Și izvorul și ecoul 

Ce de ele mi-au şoptit? 

Să nu cânt acele timpuri, 

Timpuri dragi de fericire 

Ce în mintea mea necoaptă 

Le credeam fără sfirșire? 

O deatunci şi pănă astăzi 
Câte ?n lume s'au schimbat!... 
Eriimi pare cau fost toate, 
Deşi ani Sau strecurât, 
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Ce păcat că nu e voe 

Azi că-i ziua-mi de serbare, 

Să opresc inacar o clipă 

Ale vieții. menuntare! 

Şi în oarba-mi pribegire 
Să inlănțui al meu pas, 
Ca drumețul cel cuminte 
Să fac astăzi un popas! 

Cici dintore a mea! privire 
. Cătră calea viitoare, 

Văd o ţară friguroasă 
Sub un ceriu fără de soare... 
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Văd mormântul cum atrage 

Ca o vrajă colo m vale, 

Fară cu alerga spre densul 

Pe alunecoasa cale. 

Şi ce iute-i coborișul!.. 

Dar să facem chef iubite, 

Meargă lucrurile m voe 

Așa cum sunt plăsmuite! 

Eu de-a lumii aspră lee 

De loe nu sunt superat; 

L.as nemernicul să plânuă 

Ce in viaţă sa uscat, 
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Fără dragoste, plăcere, 

Fără dor şi poesie, 

Sterp ca plinta cea pălită 

De o brumă timpurie. 

Las sgăreitul ce se 'nchină 
La vitelul lui de aur, 

Să jălească că in urmă-i 
Pierde scumpul său tesaur! 

Eu comoara, mea iubită 
O port ici cu mine”n sin, 
Păn' la capătul cărării 
Merg cu. sutietil senin. 
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SER 
Vin amice din pruneie 

Să cioenim două pahare, 

Voiu să tree cu voc bună 

In al ernelor hotare!



   



  

INTAI MAI 

< 
Bine-i venit în ţară frumoasă zi-intăiu Mai, 

SŞ Cu raze dulei din soare, cu daruri de la rail 

Intins'am masă mare sub frasinul umbros, 

Pelinul curge astăzi ca şipotul voios, 

Sus căntă în lumină cereştii lăutari 

Jos cuibul se deşteaptă sub tainicul frunzar; 

Şi viforul de earnă, șa vieţii griji amare 

Uitate voiu să fie in fumul de pahare. 
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Dar vai!... degeaba caut la "mbelşugata masă 
Să 'nlătur o găndire ce mintea imi apasă, 

"mi zice întru una: că Maiul fuge., vine, 
Că după greul ernii vin tori, zile senine, 

i î5 

Far draga-mi tinereţă sa dus să nu mai vie 
Precum în vânt se duce scânteia pe vecie! 
Când eată zărese colo in valea rourată 
Un drag de copilandru ce vesel se desfată; 

Şi "n earbă cum se joacă sub razele din ceriu, 
Ai zice "ngeminate că's două primăveri, 
Șam cunoscut fiinţa-mi în el re'ntinerită, 
Odraslă nouă'n viață de tloare-acoperită,



  

am zis cu bucurie că ințeleapta fire 

“Tot bine plăsmuit-au această omenire! 

Bine-ai venit dar carăş frumoasă zi-întăi Jai 

Cu tinereţe nouc, cu daruri de la rail 

ECCA AC 

71



  

ptr A Su



  

J 

MAĂRIRILE SARACULUI | 

& 
| veam un singur scaun un pat cu scănduri goale, 

9 Painjinul prin colțuri urzea pănzele sale; 
O carte veche, roasă, culeată la pământ 
Vroea parcă să-mi spue de vremi ce nu mai sunt. 
Șafară” era“rece și vântul Șuera,; E 
De ţurţurii de ploae fereastra tremura; 
Far eu la gura sobei cu ochiul ațintit 
Priveam tăciuni n vatră in gânduri adăncit, 
Găndeam: de-aș fi:eu- oare -om-mare: și bogat, , 
Să am moșii intinse, comori de num&rat, 

) 
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Cum au și alți în lume, ce fericit aș fi!.. 
Ca "n vremile Dătrine pe dată mi-aş elădi 
Casteluri maiestoase cu turnuri zimţuite, 
Cu ziduii de cetate și şanţ imprejmuite, 
Și "mpodobite ?n nuntru cu lucruri scumpe rari, 
Cu marmură și bronzuri și pinzi de maistri mari; 
Și imprejur aș face arădini inciintătoare 
Cu chioscuri de verdeață și ape săritoare.— 
Apoi din visuri goale, găndirea-mi aripată 
Luâ pe nesimţite o fornă intrupată, 
Și cum ședeam la vatră, credeam că parcă sunt 
Și eu intre avuţii magnați de pe pământ. 
Şacum vedeam în faptă castelul cel măreț 
Şi toate din lăuntru, odoare fără preţ, 
Și le priveam cu sete şi le-atingeam pe toate 
Zicând: aceste scule sunt mie inchinate! 
Ș'aveam cirezi și turme, și "mbelșugate stăni 
Păzite zi și noapte de credincioșii căni; 
Și n grajdiurile' mele aveam fugari năprasnici 
Cu vinele în faţă, cu ochi aprinşi sălbatici,



  

Copii care știu găndul, Șascultă de cuvent 
Și sboară pe cămpie cu coamele în vent. 
Pe linsa lor spinare când șeaoa aruncam. 
Și “n fugă năsarăvană pământul măâsuram, 
Sărind părae, șanțuri, atunci mândria mea 
Cu zeii din poveste alturi se punea ! 
Ș'aveam cât vezi cu ochii sâămtnături de aur, 
Din măduva, țărinii imbelșugat tesaur; 
Șaveam păduri intinse, locaș de fiare crunte, 
De riși, de vulpi codoase, de cerbi țintaţi în frunte, 
De lupi la pradă lacomi și fioroși mistreți 
Ce codrul iarna, vara cutrieră răsleţi. 

ătam a lor haţaș, 
Impresurănd pădurea cu oaste de h 
ȘI auzeam 

Far eu in miez de iarnă e 

aitași, 
atuncea ecoul cum tresare, 

In spaimă se deşteaptă 1 
Cum dealul Şi cu dealul 
Cum fagii și stejarii in alba lor cunună Se 'ntreabi cu mănie că cine a trezit - Tăcuta "per: 

a glas de vânătoare, 
se 'moănă impreună, 

ăție din somnu-i adăncit.; 
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Apoi bogate riuri pământul meu stropeau 
Pe-acăror sin corăbii in largul lor pluteau, 
Palaturi călătoare cu aripi inzestrate, 
Ce-mi aduceau prinoase din țermuri depărtate. 
O! dar, eram puternic, căci numai „căt găndeam, 
Și toate după voe indată le "mplineam. 
pi jo

 mele zile 'n viaţă se inșivau senine 
Și lumea umilită se inchina la mine; 
Și căte flori de fete cu ochiul răpitor 
Și blonde și smolite mă urmăreau cu dor; 
Și ar fi fost ferice să, poată căpăta 
O singură privive de la "ndurarea mea! 
Eu insă tot la draga-mi priveam cu ne'ncetare, 
La cea ființă dulce Şi vecinic visătoare 
A cărei chip de ănger, ca steaoa de lumină Pe ceriul vieţii mele se revărsa senină. 
O! numai pentru dânsa iubeam astă mărire Să i-o jertfese intreagă pe-o clipă de iubire!... Dar eată focu *n vatiă acuma că se stinge De viaţa cea aevea puterea mea se frănge. 
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Şi visul drag dispare... Ear cu ca mai nainte 

Remasam gol in lume. și gol și fără minte!... 

Dar nu... mai bine zisul decăt realitate 7... 

Căci căţi in lume oameni cu titve 'ncoronate 

"Ce au aceste toate măriri ce am visat, 

A lor deşartă slavă, coroane de "mpărat, 

Nar da pe-o oară numai, s'o guste ca și mine 

Perduţi la gura sobei in aiurări senine! 
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IN CIMITIRUL DE LA... 

(rad. dinu V. Hugo). 

a 

„9. 

ÎN otimea lumii ride şi merge nebunește 

9 Când dup” a ei plăcere, cănd dup” al ei necazș 

De morții fără glasuri ce nime-și amintește 

Cu r&ce aţintire mă văd privit eu azi. 

[i ştiu că eu sunt omul ce-ades mă rătăcese, - 

Cugetător şi singur prin lumea care tace; 

Că aspra suferință m& "mvaţă să găsesc, 

In fața vieţii lupta, în fund cterna pace. 
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Ei știu că eu mă primblu cu inima smerită 
Pășind pintre morminte și pacinicile cruci; 
Ei mersul meu ascultă prin frunza veștezită, 
Ş'ades mă prind în taine cu-a codrilor năluci, 

Ei simt mai bine glasu-mi in lume respăndit, 
Decăt voi cărtitorii cu pasul saomotos; 
Acordul lirei mele din pieptu-mi isvorit, 
La voi este cântare, la dănșii plăns duios. 

De oameni daţi uitării, naturei ei se 'nchină. 
În pacinica grădină locaș al tuturor, 
A dimineții zare-i mai dulce și mai lină 
Șa paserilor căntec resună mai cu dor.



  

Acolo-i locuința-mi ; acolo culeg tlori; 

Mormintele le mingăi de lunga părăsire; 

Tu tree și revin carăș, pun crengile n fiori, 

Și morţii de-al meu vuet tresar de mulțămire, 

Acolo stau in visuri! în ciunpul cel letargie, 

Eu ved ca prin minune, cu ochiul aţintit 

Cum totul se preschimbă, cum universul magie 

Adăne în al meu suflet e tainic oelindit, 

După insecta 'n zboru-i alcargă-a mea privire; 

Ve&d ramuri nentrupate și forme și colori; 

Pe petre de morminte tăcut și în uimire 

Simţese luciri în ochi-mi de raze şi de flori. 
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Acolo idealul ce ?n mintea-mi st trezeşte 
Ca raza se revarsă peste pământ incet; 
“Acolo indoeala in lacrimi se topește ; 
Incep ruga ?n picioare, sfirșesc ingenunchet. 

Precum porumbul cată in scorbura de stincă 
Să soarb'o pictură din roua de la zori, 
Tot astfel al meu sutiet in setea, lui adăncă, 
Aici cată credinţă, speranță şi amor, 
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GLORIA CAND... 

(Imitaţiune dupe V. 2lngo). 

2 
( loria cănd imi luceşte 

O Eu zimbese neeredincios, 

Glasul ei ce ameţeşte 

Ştiu căt e de minciunos. 

Gloria este deşartă. 

Zboară iute dupe vent, 

Și invidia o iartă 

Numai cănd e in morment. 

s3



  

Nu-i mai dulce şi frumoasă, 

O scăntee de amor, 

Tainică și măngăioasă 

Fără clopot sunător? 

Eu nu voiu s'aud in lume 

Decăt glasu-ți mult iubit, 

Și păr&ul cel in spume 

Care curge tăinuit! 

Și "n amar și 'm bucurie 
VEd pe ceriul meu o stea 
Călăuză prin pustie: 
Chipul tâu e draga meal... 
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- De sub geana-ţi umbritoare 

Izvoreşte riu bogat 

De lumină mcălzitoare: 

Este viața ce mi-ai dat!... 

Insă nimene nu ştie 

Dorul care m'a cuprins ; 

La "'mtunerie e mai vie 

Flacăra ce sa aprins. 

Nici chiar ţie-a mea iubire 

Nu voiu so destăinuesc, 

A ta pace, fericire 

Să o tulbur nu "'ndrăznese. 
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Când in oarele senine 

Eu m&nchin lui Dumnezeu, 

Trebui oare El la mine 

Să-și coboare tronul seu ?, . 

E destul că El domneşte 
Colo sus netulburat, 

- Raza lui mă încălzește 
Să-l ating nu-mi e ertat. 

29 0 
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PE ALBUMUL D-NEI 

VARIA E, CASIVIR. 

A 
pecete file albe, 07 dorule te-opreşte ; 

3 Numai căta zadarnic Limanul ceţi lipsește; 

In viaţă nu-i repaos... Un strop de cugetare 

Din minte picurată, din ochiu o licrămare 

E tot ce-ţi cer acuma. — In munţi sub brazi și stinci, 

La murmur de părae, în văile adănci 

Vei fi mai inspirat 

Tu dorule-impărat ! 
Slănic 2554. 
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LUI IACOB NEGRUZZI 

La a XX-a Anicersară « Societăţii „Junimea“. 

e 
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(utlă vijelian jeamuri, eu pe-o carte stau plecat 

Put iei slovele negre, de mii gănduri spulberat. 

Intr'un colţ nevasta coasă pentru opt copii ştrengari, 

Care zburdă imprejuru-i şi-i fac capul călindar; 

Fu însă n'aud nimica din furtuna de afară, 

Din furtuna din lăuntru ; a mea 'mchipuire zboară 

La ce-i seris în cartea veche: -Înac?atii de Convorbiri. 

Și ce sed pe fila serisă?... O amice-o să te miri!... 
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E un cântec nebunatic, ingiinare de amor, 
Un vers rătăcit în lume, un suspin, un strop de dor 
Izvorit din a mea pană acum douăzeci de ani. 
Ce amară ironie, cănd văd perii mei balani!... 
Douăzeci de ani de-atuncca... sa topit un traiu de om! 
Unde-i vesela verdeață de pe-al vieţii mele pom ?... 
Imi aduc ș'acum aminte de-acea vărstă fără preț, 
Cind prin ochii tinereţei priveam lumea indrăzneţ ; 
Socoteam că-i pentru mine ori câ pasere zbura; 
Bani Vaveam sau nu in pungă, cheful nu se micşura. 
Dar aveam silitră "n vine şi in piept izvor de foc, 
Aveam inimă bogată. stam calare pe noroc. 
Mai mă 'meumătam pământul pe un umăr să-l ridie 
Și în dărnicia-mi, viaţa mi-aş fi dat-o pe nimic. 
Fată citntr'o zi amice, int”o zi n'am deşteptat 
Că în inimă un verme tainie mi S'a furișat, 
Și cu toată voinicia-mi, m& simţii adăne rânit, 
Perdu-i voea mea cea bună, obiceiul de dormit 
atunci... te?ntălnii pe tine călttor pe-aceeaș cale, 
Amtndoi în sinul nostru aseundeam aceeaș jale 
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Jale nu, căci era dulce taina care ne rodea, 

Insă nu "ndrăzneam so spunem tocmai cui se cuvinea. 

Și mai sfătuit, țin minte, eu copil neștiutor, 

Pe vorbarița hăstie să aştern ascunsu-mi dor. 

Tu te-am ascultat și n versuri seris-am taina fără nume 

Șau curs lacrimile mele.. și le-am dat de pradă?n lume. 

Și remas-am cu naravul de-a tot ineari_hărtic, 

De simţese amar în mine sau în juru-mi duşmănie. 
Ti. de-atuncea pribegit-au ani şi ani sub Dolt'albastră. 
Mulţi ca noi. sermani lunatici, prinsu-S'au in hora: 

noastră, 
Muncitori fără de leafă, ce-au pus plugul in ogor, 
«los cu ochii pe hăsrtie, sus cu sufletul in nor. 
An cu an cules-am râda strinsă'ntr'un mănunchi de foi, 
Bună, rea, după putere, cum ne-am priceput şi noi. 
Apoi an cu an de-a rândul, spre mai bună 'mbelșugare 
Cu un strop de vin de țară, cu o veselă urare, 
Am serbătorit frăţește imprejurul mesei mari 
Sfânta anului rodire ca și harnicii plugari. 
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Dar sa intemplat adesa, cu 'ntristare de-am văzut 

Cum pe brazda resturnată dragi tovarăși au căzut 
Dintre chiar fruntașii noștri, chipuri ce ne amintesc 
Munca din copilărie și amorul cel frăţesc. 
Și rărită a fost ceata vrednicilor lucrători 
Ce adună” stup de miere hiana suptă de pe flori. 
. . . - . . . . . . . . . . . . . . 

Apoi earăş altă dată am văzut și mai măhniți, 
Drepţi tovarăși de ai noştri cum la dușmani pribegiţi 
Pusu-s'au în văzul lumii să ne "mproaște cu ocări, 
Uitănd dintr'o zi la alta ale noastre "mbrăţoşări: 
Și cercănd să nimicească roiul harnic de albine, 
Pentru că, invidioşii, nu puteau face mai bine. 
Astfel fost-am de ocară în tot chipul porecliți : 
Ignoranţi, fără az buche, lipoveni, cosmopoliți. 
Nâii ne pirau la lume că suntem răutăcioşi, 
Sterpii ne găseau pricină că p'avem copii frumoşi. 
Dar a vrut Dumnezeu Sfântul şi făcutu-s'a lumină; 
Sa deosebit cu 'ncetul grăul spornic din neghină 
Alţii tineri cu foe sacru golurile au umplut 

4; 
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Celor ce-au murit, sermanii, celor care ne-au văndut. 

. . . . . . . - . . . . . . . . «- 

O! dar găndule sprenţareţ zborul t&u ce nu-l oprești? 

Răscolind cele trecute numai căt m& amărești; 

Redeştepţi simţiri ascunse, deschizi rana învechită ; 

O! nu te 'ncerea zadarnic să mă pui car în ispită!... 

Astăzi, când mă uit în juru-mi la cei opt copii 

ștrengari, 

Opt speranţe intrupate, marturi timpului fugari, 

Zic că-i dusă tinereţa-mi; r&ndul lor deacuma vine; 

Sigur, decăt noi bitrănii, dânșii face-vor mai bine. 

Fară eu inchid azi cartea unde-odat' am gănsurit 

Primul vers pe care dorul inimii Va zemislit; 

Pun pecetea pe trecutu-mi și m& duc în astă sară 

Să serbătoresc a noast” a douăzecea-aniversară ! 

Am să gust cu-ai mei prietini vinul cel uitat in hrubă. 
Vai de-acela ce cu mine va voi să stea la prubă!.. 

Îţi făgăduese, amice, c'am să fiu de-un chef nebun, 
Căci odată zice omul tinereţei remas lan! 
. . . . . . . . . - . . . . . . . . 
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Farii ție, o! amice, care-atăția ani in şir 
Imbolditu-ne-ai Ia luciu, adunănd al nostru bir 
La comoara cea comună ; luptător neobosit 
Ce ținut-ai cu tărie steagul sus. neprihănit, 
Ș'ai pus pieptul in vremi grele, și-ai pus umerii la jug, 
Astăzi, cănd preţuim roada adunată de sub plug, 
Ție cu deosebire tot onorul se cuvine 
Pentru nobila lucrare, pentru oarele senine 
Ce în vahmașagul vieţii ne-a fost dat ca să gustăn! 
Ţie dar, o! scump prietin, plin paharu '1 închinăm !.. 
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LA VENAT 

(N runcăi puşea pe umer. pușca mea cea cu norot, 

> Lari torba cu merinde, geanta cea plină cu foc, 

ȘI "ntovărășit de căne, vechiu amic de vănătoare 

Ce zburda de neastempăr, apucăi peste ogoare. 

0! Să ti văzut ce falnic păream astfel pregătit !.. 

Cu-a mea armă, dragă soră, mă credeam rebiruit, 

Inima-mi era ferbinte... piișeam larg ca un viteaz! 

Vai de bietele dihănii din fenaţe, de pe iaz)... 
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Pe stlbatica natură, astăzi mai cu osebire 
Voeam să se 'ntemeeze dreptul meu de stiăpiinire. 
Tulger, tunet, moarte crudă, toate le țineam în mănă; 
Să culeag a mele lauri, torba-mi sta, la indămănă, 

u 
Fară credinciosul căne ce mișcările-mi păndea 
Cu isteața lui privire, vesel parcă imi zicea: 
„Sunt și cu pe-aici, stăpăne, gata să-ți dau ajutor, 
„ȘI vânatul ce "mpușea-vei să-l aduc Val tău picior. 

Condus deci de-al meu tovarăș, urmărit-am in sudoare 
Vietăţile viclene pe la miriști, prin mohoare; 
Cănd și cănd în cuibul tainic pitpalacul se vestea, 
Mierla'm frunză mistuită cănd și cănd îi răspundea. 
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Fată că ajuns pe-o culme eu mă uit și vâd in larg 
Pănă "n zări nemărginite a câmpiilor prelare. 
Păduri, riuri, lanuri, sate, toate mi se "nfăţişează 

Liniştite. fericite into pulbere de raze, 

Nici de-un strop de sănge ăncă pajiştea nu e pătată, 
Nici de-un strigăt de durere pacea nu e tulburată ; 

Numai căntee, armonie, dulee-a dragostei suflare 
Se revarsă "n line valuri peste-a cămpului răcoare. 

Acum soarele apune pe a ceriurilor scară, 

EI se duce săncălzască alte neamuri, altă ţară; 

Insă ea un rege darnie la momentul de plecare 
Ne desfăşur” atunci toată uimitoarea lui splendoare,



  

Și incetul cu incetul vâd sub ochii mei că ?nvie, 
Cum în vis se vede numai, marea lumii feerie: 

Nori țesuţi in diamante, riuri, lacuri de rubini 
Și grădini și munți de aur și cascade de lumini. 

Toate, toate incunună fața soarelui divină, 
Intreg cerul şi pământul maiestății lui se mchină; 
Fărmecata mea privire aţintită-i spre apus, 
ŞI in lumi necunoscute simţese sufletul meu dus. 

Simţese parea mea ființă. că-i răpită "n armonia. 
Sfântă ce mă impresoară, că Atotputernicia 
ME înalță, mă confundă cu minunile din ceriu, 
Că văd firele ascunse care leagă sferi de sferi. 
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Că "nţeleg legea eternă, aud carba care crește, 

Zbor pe aripa luminii care lumea ocolește, 

Ved, simțese şi pricep toate. sorb a tainelor izvoare, 

De pe ochi-mi. de pe minte vălul gros acum dispare | 

Tar in neatinsul centru celor mii și mii de stele, 

Vâd, un soare nou: e dosul, idealul vieţii mele, 

Cum frumos mi se arată. prin lumini de cureubeu, 

Stăpănind intreaga lume. stăpănind şi visul meu. 

Șieu 0, Doamne!..... căte, căte mari minuni mam 

nai vezut, 

Căt în visul cel de aur fost-a suiletu-mi căzut î... 

Ear cănd mt trezii din farmec, luna nopţii resărise, 

Cănele sta lângă mine şi ironic pareii-mi zise: 
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„Ei, Stăpăne, bună treabă mai făcut-am impreună, 
„Vai de venătorul cela ce cu ochii stă la lună (E 
Eu îl netezese pe spate, caut ciuda să-i alin 
Și m6 torc cu torba goală, dar cu sufletul meu plin. 

ȘI in drumul meu spre casă, pășesc leneş gănditor; 
Greerul și pitpalacul mă petrec cu cântul lor, 
Aripatul şoarec face roți fantastice in zare, 
Eară cu nu uit nici astăzi usfințitul cel de soare! 
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VIS DE POET 
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N Doanmne! Căt îmi place să stau îndemănatie 

Ferit de ochii lumii pe jilțul meu molatie ; 

Afară Saud vintul şi cănii care lată. 

Far eu să sorb căldura la colțul meu de vatră. 

Sunt singur... focul arde... de-a zilei sarcini erele 

Mi-e fruntea obosită, se "nchid uenele mele ; 

Dar ochii vii ai minţei saprind cu-o nouă pară. 

Cu căt stau mai departe de lumea din afară, 

Cu-atăta ved mai bine în mine tăinuită 

O altă lume nouă cu totul osebită. 
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Ce măndră-i astă lame în care după plac 
Din temelie toate le fae și le desfac |... 
In vatra cu cenușă eu ved grădini frumoase. 
In cariul care roade aud loviri de toase 
Ce-mi amintese de vară, și parcă stropi de rouă 
Din frunze seuturate prin soare văd cum plouă. 
Și plin imi este capul de ritme și de căntec; 
Le ceriul vieţii mele tvec norii şi se spintee 
Lăsănd in loc albastru. Și eată că 'mtwun colț 
Nemărginit departe al strălucitei bolți, 
Se țese, se uZește din fire de lumină 
Ș'incet, incet sencheagă un chip fiumos de zină 
Cum n'a mai văzut lumea, Părere e, minune 
Sau basm din vremi de aur? O cine poate spune! 
Aşi crede căte-odată că nu, că e anume 
Femeea pământeană ce am iubit în lume. 
Și cară nu, căci asta eu mult e nai senină. 
Ea "mpreună sub geana-i și noapte şi lumină ; 
A sale braţe par'că inaripate sunt 
Aşa uşor pluteşte minunea pe pămănt.- 
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De vocea ci atărnă furtună și repaos, 

Surisu-i fericire, mănia-i este chaos; 

In univers ca-i centru, luceafăr de veghere, 

Şi glasu-i când resună e vers de măngăere, 

Ce picură pe suflet. Din măndri ochii ei 

Ca din focar se 'nalţă a geniului scăntei, 

Șin sinui stă ascunsă comoara de iubire 

Izvor etern, ce viaţa revarsen omenire! 

O! cănd pe-a lumei valuri perdut, fărajutor 

0 chiem cu desperare, ea esă dintrun nor 

Şi mâna îmi intinde; ear altă dată vine 

De-mi vizitează somnul ea singură de sine 

Şi-mi spune m a ci limbă aşa plăcute șoapte 

Caș vrea sfârşit să n'aibă frumosul vis de noapte. 

Şaevea sau în visuri, ori cum și ori şi cănd 

De-o ved, lumină mare se face m al meu und ; 

O extătoare pace mi se strecoară m pept. 

Uit reul ce m& roade. alt om eu m& deștept. 

ȘTatuncea primese darul de viaţă îndoită : 

De-a lutului povoară simţirea-mi desrobită 
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Setoasă năzueşte spre tainicele maluri ; 

Vecia curgătoare cu-a timpurilor valuri . 

Nu-mi mai ineacă mintea. Condus de a mea zină 

Pe margini de prăpastii in sfera cea senină ; 

Desveșmântat de haina de patimi şi dureri, 

ME văd deodată m fața măririlor din ceri. 

O nue pustiu traiul singurătățit mele, 

Imbucurat de visuri ea nopţile de-stele! 

Amar de soarta voastră voi gloate cărtitoare, 

Fiinţi posomorite ce puneţi pete 'm soare, 

Strigănd că rea-e lumea, că-i vatră de durere, 

Că nu aflaţi in viaţă un strop de măngăere ! 

O1 eu vă plăng din sutiet!... In voi și numa'm voi 
E cuibul reutăţii, izvorul de nevoi. 
Nu aruncaţi degeaba blăsteme omenir 
Inimi fără credință, voi ciocli a iubir 

md
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Mai stinzeți-vă setea de-a stăpăni pământul, 

Căci goi căzuţi in leagăn, vă 'nghite goi mormîntul ! 

De ce-ar fi ru zidită această lume oare? 

De vreme ce comoara de bine dătătoare 

Eu o găsesc în mine... Cănd crivățul afară 

Pămtntul pustiește, eu cânt de primăvară; 

Şi când necazul bate la ușa: casei mele, | 

Eu mă inalţ cu gândul. la zina cea din stele. 

Ca pomul de omidă de grijă_cu mă scutur ; 
Prin licărirea, vieţii alerg zburdalnic. fiutur ; 

Căci viaţa ce ne-i dată tot par'că-i o poveste; 
Durerea, bucuria tot o clipire este. 
Ferice cine ştie să verse n cea clipire, 
Scăntee "'nșălătoare, un vis de nemurire |...



  
 



  

BUCECIUL 
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Nus cu fruntea în albastru, 

YPăduraticul Duceci 

Stă de strajă peste țară, 

Și așa va sta în veti. 

Multe 'm jurul lui v&zut-a: 

Voe bună şi necaz, 

Din adănca vreme veche 

Până n vremile de az. 
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Pe-a lui titvă pleșuvită 

Fulgerele se *'ntălnese; 

Din. răvunehii lui selbatici 

Două riuri izvoresc, 

Unul curge ?n ţara noastră 

Liniştit, sub ceriu frumos ; 

Altul spre străin s'aruncă 

'Fulbure şi mâănios. 

„Ce ai frate“, zice unul: 

Pelejul cel de la noi, 

„De porneşti aşa de apriu 

„Parcai merge in rezboi 2% 
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Eară celalalt respunde, 

Temeșul de la străin: 

„Pe-a ta albie curată 

„Poţi să-ți duci apele lin. 

„Mie insă căte stavili 

„Soarta pusu-mi-a în cale! . 
„Numai greu și in putere 
„Curge valul meu la vale, 

„Deși fraţi suntem de sânge, 
" „Gemeni din acelaş sin, 
„Ducem viață despărțită, 
„Tu în bine, eu in chin. 
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„Tu stropești mănoasa țară 

„Unde-s neatinse, sfinte, 

„Limba, datina bătrănă 

„Și-a strămoșilor morminte. 

„Lu pe pajiştea "ntlorită 
aPriveşti horele străvechi, 

„Lanţuri de flecăi și fete 
„Strinși in drauoste părechi. 

„Lu asculți în codrul tainic 
„Cum ecourile 'ngiin 
» Doina cea fărmecitoare : 
„Dorul neamului romăn. 
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E 
“Tu resfrângi în apa-ţi lină 

„Un castel ca din poveste, 

„Care urieș senalță 

„De carpaticele creste. 

„Şale cărui ziduri parcă 

„Voese courilor să spună, ! 

„Că pe temelii statornici! 

„Pusă-i pajura străbună. 

„Eară cul... Vai crudă soartă“... 

Aici Temeșul s'opri, 

Din înviforat-ai undă 

Un suspin amar eși. 
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Atunci Peleşul îi zice: 

„Frăţior 1... Te linişteşte)... 

„In viitorimea-adăncă 

„Numai Dumnezeu citeşte. 

„Firele cele ascunse 

„Numai el le ţine 'm măni, 

„Cine ştie ce-o s'aducă 

„Soarele zilei de măni!.;. 

„Neelintit insă credinţa 

„Vie so păstrezi în tine, 

„Și așteaptă că suna-vor 

„Oarele cele senine!“



  

Atunci fraţii cei de gemeni 

Păun” a nu se despărți, 

Unul altuia jurat-au 

Că etern se vor iubi, 

Far Buceciul ascultăuduci 

Din inaltul lui senin, 

Cu induioşată voace 

Zise: „Fiilor!,. Amin... 
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DIN TRECUT 

ă 

n ori ce zi se duce şi ori.ce zi apare, 

gâcelaș soare xecinie apune și răsare, 

Șa lui bogate raze ce lumea incălzese 

De la 'nceputul vremii tot astfel strălucesc. 

Tot astfel văd și munţii, amici din tinereţe 

Frumoși și plini de doine cu-a lor fimuri măreţe; 

Şi tot așa ptrăul aleargă necurmat 

Spuindu-mi talna care el eri mi-a ingănat.
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Și soare, părău, munte pe toți vă rovăd cară 
Surizători şi măndri precum odinioară, 

  

Dar vai!.. la glasul vostru eu stau nesimţitor, 
Sa dus să nu mai vie frumosul timp de dor 
Pe cănd ori ce nimicuri: un bulgăre de piatră, 
Un firișor de carbă, sau un tăciune "n vatră 
Trezeau o lume 'ntreagă in mintea-mi insetată. 
Ca să-mi păreţi şi astăzi frumoşi ca altă dată, 
Voi credincioşi tovarăși din frageda-mi pruncic, 
A mea inchipuire silită-i să revie 
In urmă, mult în urmă spre vremile trecute, 
Să reculeagă m drumu-i comorile perdute : 
Iei, cole o simțire, un dor, o lăcrămare, 
Ca frunzele uscate căzute pe cărare. 
Şi astfel, numai astfel imi este invoit 
Să mai simţese vre-un farmec în traiu-mi inăsprit. 
Căci vai!... când îmi apare prezentul plin de nori, 
Când viitorul vine cu-al iernelor fiori, 
AL meu sbuciumat suflet se 'ntoarce de la sine 
Cătră limanul dulee al zilelor senine 
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Din vremea cea trecută... Șatunci mi se deschid 

Perdute orizonuri de unde îmi surid. 

Mii chipuri drăgălaşe remase in uitare, 

Și v&d ca prin ochiană o lume m depărtare 

Ce par'că-i o poveste; ear viața-mi dispărută, 

Ca flacăra de fulzer o clipă "'ntrevăzută, 

Din nou se "ufățoşează inchipuirii mele 

Cu nedescrisu-i farmec cu bunuri şi cu rele 

Precum am petrecut-o, și mult m& mveselese 

L.a relele deatuncea eu astăzi cănd găndese. 

Atunci in neştiinţa-mi tesaure am cules, 

Acăror preț acuma abia lam inteles, 
. Acuma că ' perdute!,. 1 seris in marea carte 

De fericire omul deplin să aibă parte!.. 

aduce roata vremii ca vechile dureri 

Să serve ele însuşi apoi de mănzăeri, 

Și binele ce-odată era nepriceput 

Ca vis cănd reapare să fie mai plăcut, 

E veelnic amăgire 1... Dar astă amăzire 

In dar ne vine nou de la Dumnezeire 
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Să ne'ndulecască traiul. Când tot e pleavă, spume 

Și fum, doar dorul singur de mai remăne 'n lume, 
Poetică 'nalțare spre sferile senine, 
Uitare dulce-a vieţii ce schimbă ru 'n bine. 
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GLAS DE BUCIUM 

8 
(Sas de bucium se ridică 

Ş De pe munte pănă "m stele; 

Răspund oile m potică, 

Răspund găndurile mele. 

Glas de bucium sună m stănă, 

Acum turna cade m vis; 

Dar pe inima'mi stăpănă 

Jalea stă cu ochiu deschis. 
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Cui ași spune a mea jale? 

La cea albă lună plină, 

Sau păriului din vale? 

Tuturora sunt străină |... 

Numai unu "m lumea mare 

Jalea mea ar înţelege, 

Dar. și el e 'n nepăsare, 

„Ori ce-aş face, ori ce-aș drege. 

Glas de bucium mergi la d&nsul 

Inima de i-o desgheaţă, 

Şi din ochi imi. sterge plănsul 

Şi-mi dă dragoste de viață. 
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Spune-i că 'm zadar-el cată 

“Alta ?n lume să uăsească; 

Ca şi mine "m lumea toată 

Nu e alta să-l iubească. 

Glas de Bucium adă'n pripă 

Dela el un semn macar, 

Ca să pot numai o clipă 

Adonni al meu amar: 

lar de nu-mi aduci vr-o ştire 

Dela e! de bucurie, 

Clipa cea de adormire 

Ah! prefă-o 'm vecinicie!...



  

Glasul buciumului zboară, 

Pe aripa-i doru-mi duce, 

Lumea "ntreagă-o impresoară, 

Dar răspunsul nu-l aduce!., 

of
e ap



           

AIA 

Oc 

INFERNUL 

(Traducere din Dante). 

CĂNTUI, INTĂILU 

(o 
c Ni . . .. 3 . 

dâram la jumătatea vieţii noastr'ajuns 

3 Intrasem întrun codru de ziuă nepătruns 
.. . . . 

Şin laturi m'abătusem din drumul meu cel drept. 

Ah! greu peste m&sură imi este să descriu 

Ce aspru era codrul stlbatie și pustiu; 

Găndind, mi s'enoeşște șacuma frica'n pept. 
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„S
i 

Şamar era 'ntratăta că moartea-abie-i mai crudă; 

Dar pentru că şi bine găsit-am după trudă, 

Voi spune despre toate prin căte am trecut. 

Cum am intrat acolo' eu samă nu-mi pot da; 

Un somn adânc pe ochi-mi atăt mă apasa, 

Că eu din calea dreaptă atunci m'am abătut. 

Un deal apoi ajuns-am sub ale cărui poale 

Văzui că se sfirșeşte intunecata, vale = 

Ce inima-mi de spaimă atăt a chinuit. 
, a 

Ridic a mea privire şi vâd că a lui zare 

E imbricată ?n raze ;pornite de la soare 

De care omu ?n lume. “e ?n veci călăuzit.



  

In inima-mi atuncea ca *n marea viforoasă 

S'a potolit cu 'ncetul furtuna ce urlasă 

Intreacă acea noapte ce-amar am petrecut. 

Șintoemai precum omul pe ţermul de scapare: 

Eșit abie cu viaţă din tulburata mare 

Se "mtoarce inspre apa prin care a trecut, 

Tot astfel al meu suflet cuprins ăncă de frică 

Mai cată înc odată spre groznica potică, 

Din care om cu viaţă in veci nu a ceşit, 

După puţin repaos ce forţele-mi renvie 
Urmăi călătoria pe coasta cea pustie, - 
In mersu-mi pe piciorul din urmă sprijinit *) 

  

*.; In acest vers Dante esplică neareșit mecanica mersului. 
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e |odo a eI 
E 550 EEDOR SA 

Dar cat” abie 'ncepusem a muntelui urcare, 
Șo sprintenă panteră in drumul meu apare 
„Cu "mpestrițată pele pe trupu-i mlădios. *%) 

Ea nu se da inlături de faţa-mi omenească ; 
Ș'așa umbla de bine în cale să m'oprească, 
Că vrui să mă 'ntore carăș in locul fioros. 

Eram acum in oara, cănd ceru “i luminat, 
Când soarele se urcă in Sus, incunjurat 
De stelele ce-amorul a vrut Să-i dăruească 

In ziua cănd el lumii a dat prima, mişcare. 
Tram in dimineața de dulce desfătare, 
Pe cănd speranța prinde in piept să năbuşească. **) 

  

Pantera după unii comentatori represintă poftela simţurilor. Acest vers precum ţi cel urnâtor fiind neinţelese in text, le-am intervertit rândul, părendu-mi-so astfel ideea mai limurită. 

. 
“ 
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Dar după-acea panteră cu vesele colori 

O altă fiară 'n cale mă umple de fiori: 

In fața mea deodată un leu acum apare. %) 

Venea parcă asupra-mi cu capul ridicat 

Şi cu aprinsă foame. Chiar aerul mișcat 

Părea că e de spaimă l'a sa infățoșare. 

Apoi cat o lupoaică **) uscată ce părea - 

Că ori ce pofte 'n lume sub coaste ascundea, 

Lupoaica multe neamuri de zile a sfirșit. 

Atunci o mare groază în suflet m'a pătruns, 
, FE , 

Ş'astfel cu-a ci privire lupoaica m'a, străpuns, 

Incăt s'ajung pe munte speranţa-am prăpădit. 

*) Ambiţianea, mândria, 
.*) Suârcenia.



   
Precum e cel pe care căștigu!'l ameţeşte, 

Ș'apoi ajunge-o vreme cănd soarta 1 părăseşte . 

Şi plănge cu durere în suflet intristat, 

Astfel eram eu faţă cu ne'mblănzita fiară 

Ce 'ncontra mea venise și mă respinse cară 

Incet, încet 'in locul de ceriu neluminat. 

In vale recăzusem, cănd fără veste cată 

In ochi-mi o ființă *) deodată se arată, 

Ce amorţită pare de lunga ei tăcere. 

Ș'indată ce-am văzut-o, în valea cea pustie 

l-am zis: „de-a mele chinuri te rog milă să-ţi fie 

De ești tu om aevea sau numai o părere!“ 

——————— 

*) Virgil. 
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EI 
Eu om nu sunt acuma, am fost odinioară, 

  

F d. 

Răspunsu-mi-a atuncea; şi neamu-mi se coboară 

Din Mantua, eu însumi acolo m'am trezit, 

Născutu-m'am sub Juliu cănd ăncă era mare, 

Trăit-am şi sub August pe când aveau altare 

In Noma Dumnezeii cei falși care-au minţit. 

Poet am fost, ciintat-am pe fiul credincios 

A lui Anchis din Troea, venit, cănd cra jos 

Căzută-a llionci puternică mărire. 

Dar tu de ce reintii în locul cel de jale? 

De ce nu urci la munte pe 'ncăntătoarea cale, 

Princip a tot ce este in lume fericire? 
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„Virgil să fii tu oare, izvorul acel sfânt 

Ce "n valuri largi imprăștii cântare pe păimănt?* 

Răspunsu-i-am atuncea cu fruntea uinilită. 

O! tu ce ești lumina poeților din lume, 

De-amoru-ni ține samă, și studiul fără nume 

Ce am găsit in cartea-ţi atăt de preţuită! 

Tu ești al meu măestru, al meu invăţiitor. 

Deprins-am de la tine, in toate-ascultitor, 

Vorbirea cea frumoasă de care *s lăudat. 

Vezi fiara cea de care fugit-aim indărăpt; 
Ajută-m& incontra-i, vestitule-ințelept; 

Şi vinele și pulsul ca mi-a cutremurat! 
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TE beco ga: = 

„Aiurea pașii trebui să-ţi fic indreptaţi, 

Mi-a zis văzăndu-mi ochii in lacrimi inceați, 

De vrei sii eşi din astă pădure fioroasă. 

Dihania accasta ce-atăta te uimeşte, 

Ori câui om în drumu-i să treacă nu 'nvoește, 

Și pănă nu-l omoară ca liniște nu-i lasă. 

Ea este de o fire sălbatică şi rea, 

Şi lacoma ci voe n'o poate m veci umplea; 

Cu căt mai mult mănăncă, e mai nesăturată. 

Cu multe animale ca-și are 'mpreunare, 

Şi va avea deacuma, dar Cinrle *) cel mare 

Ce-o va ucide “n chinuri veni-va el odată. 

*; După unil ar Can grande della Scalla. 
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Nu va căta acela pământ, nici avuție 

Ci dragoste căta-va, virtute, cuminție 

Şiintre Filtro și Tiltro *) cl ziua va vedea. 

"De el' va fi scăpată Italia smerită 

Ce de-a Camilei sănge odată-a fost stropită, 

Şi de-a lui Turnus, Nisus și alți eroi ca ca. 

Din târg în târg lupoaica de dânsul alungată, 

Va fi in cca din urmă în Jaduri aruncată 

De unde a trimes-o Incidia la noi. 

De vrei dar pentru tine să cuget, să găndest, 

Urmează-mă, primeşte să te călăuzese, 

Şin lumea cea ctemă te voiu conduce-apoi! 

  

*)  Cumentaturii nu sunt de acord asupra situaţiunii acestui loc. 
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Vei auzi acolo strigări de desperare. 

Vechi spirite vede-vei cerând cu nencetare, 

Să vie-a doua moarte durerea să le-aline. 

Vei mai vedea acolo și umbre mulțămite *) 

Ce vieţuesc in flaciiri, dar care curăţite 

Sperează să revie in sferile senine. 

Şi dacă voea “ţi este spre ceriu a te urca, 

Un suflet decăt mine mai demn sa 'nfăţoşa 

Ce ?n cale te va duce cănd cu te-oiu părăsi 

Căci împăratul care acolo sus domnește 

Prin mine tu ?n cetate să intri nu 'nvoeşte, 

Fiind că legea-i sfântă cu n'am știut iubi. 

*) Wurgatonial. 
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Stăpăn e pretutindeni, acolo-i rege mare; 
Acolo-i e locașul și tronul de splendoare. 
Ferice de aleşii ce 'n braţe el primeşte !* 

Şi i-am respuns: „Pocte, eu roau-te ferbinte 

Pe Dumnezeul care străin e de-a ta minte 

Să mă fereşti de râul cen cale mă pindeşte. 

Condu-m ?n cele locuri de care mi-ai vorbit, 
Unde-un popor de umbre en jale adăneit, 
Și poarta lui Sin Petru s*o vâ&d apoi doresc! 

EI pleacă-atunci "nainte și "n urmă-i eu păşese. 

Ș49 re 
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CÂNTUL AL, DOILEA 

Eva în spre amurgul și noaptea ce venea, 

Fiiuţelor din lume repaos aducea 

De-a zilei osteneală. In lume numai cu 

M& presiteam in mine să lupt cu bărbăție 

In contra *nduioșării șa drumului urgie 

Ce proaspete și astăzi le am in gândul meu. 

O! muză, naltu-ţi, geniu, indeamnă-l să mvajute! 

O! minte care scrie minunile văzute, 

Mărirea ta acolo izvoru-și va găsi!



   ia ji 020 0530 
d SR 557% 

Șatunci i-am zis: „Poete, al meu conducător, 
Inceareă 'ntăi curaju-mi de este răbdător 
Supremul pas să facă, Șapoi vei hotări. 

Tu zici că a lui Silvio %) străbun a fost în stare 
Inveștinăntat in corpu-i, ființă peritoare, 
Să se coboare m veacul acel de vecinicie. 

Ca vrut a răutății dușman nemdurător 
Pentru a lui menire să-i fie priitor, 
Ştiindu-l cine este și cine are să fie, 

Ori ciirei minţi aceasta nevrednic nu se pare 
De-acel care de Roma și de imperiu-i mare 
A fost ales părinte in empireul 'sfint, 

*) Străbunul lui Silvio a fost „Eucat, 
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Date 

52 650: 

  

Intadevăr şi una şi alta a fundat, 

Ca 'n viitor să fie in scaun inalțat 

Unnaşul lui Sân Petru pe-acel sfinţit pămănt. : 

In drumu-i care versuri de tine-a fost cântat, %) 

El auzit-a lucruri ce i-a asigurat 

Victoria și manta pontifului creștin. 

Apoi a mers şi Paul, acolo să se 'mehine, **) 

Tărie în credinţa-i spre a lua. cu sine, 

Princip de indrumare spre harul cel divin. 

Dar eu de ce aș duce?" Și” cum” să- indrăznese ? 
Cu Paul nici Enea eu nu m& potrivese. 
Și nimene la aceasta destoinic mar găsi: 

„ Virgil a cântat câletoria lui Enea in intern, 
) Vasul de alegere e o alutiune la St. Paul. 
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Și de voi merge încă pe astă cale grea, 

Mă tem c'a fi nebună călătoria mea. 

Tu m& pricepi mai bine de cum cu pot vorbi.“ 

"Ca omul ce se lasă, de ceea ce-a vroit, 
Ş'acărui gânduri nouă îl fac necontenit 
Să-și schimbe cugetarea și lucrul inceput, 

Astfel eu me oprisem pe plaiu "'ntunecat; 
Și Dotărirea care ?n grab” am fost luat 
In găndu-mi nestatornie deodata dispiirut, 

7 

„De-am inţeles eu bine vorbirea-ţi sfiicioasă, 
_Răspunsu- -mi-a atuncea umbra mărinimoasă, 
De frică al tu suflet acum e păngărit.



  

De frica ce strivește a omului gândire 

Şi care îl intoarce ades de la mărire, 

Ca o vedere falși pe-un cal inărărit, 

De temerea aceasta ca să te scap cu bine,. 

Indată îţi voi spune de ce-am venit la tine, 

Și ce-auzii atuncea cănd glasu-ţi m'a mișcat: 

Pe-a iadurilor mărgini cu. umbră rătăcită 

Chemat fui de-o ființă frumoasă, fericită, 

Acărei inalt ordin supus am intrebat. 

Aci ochilor lumină ca soarele lucea, 

Apoi încet şi dulce ea prinse-a cuvânta 

C'un graiu care de ăngeri părea a fi cântat:



  

„O! suflet bun din Mantua acărui mare nume 
De veacuri până astăzi păstrat este in lume 
Și căt va trăi lumea va fi incă păstrat!: 

„Prietenul meu care ce prigonit de soartă, 
Oprit. este să treacă prin valea cea deşartă 
Așa că el de frică in cale-a revenit. 

Mi-e teamă birbăţia căzută să nu-i fie 
Șa mea ajutorare la el tărziu să vie, 
Pre căt eu despre dânsul in ceriu am auzit. 

Deci du-te, și cu voacea-ți cea mult impodobită, 
Cu ce vei găsi încă in mintea-ţi iscusită, 
Ajută-l, Și în mine vărsa-vei măngăere, 
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ME chiamă Beatrice, cu care-ţi poruncesc; 

  

Eu vin din locu. ?n care.să intru ear doresc 

Și dragostea m& mișcă, mă scoate din tăcere. 

In faţă cu-al meu rege cănd cu mt voiu afla, 

Pe tine cătră dânsul ades te-oiu lăuda.“ 

Fa a tăcut atuncea, car eu am inceput: 

O domnă a virtuţii! Pe oameni tu-i ridici 

Mai sus de toate căte in cercurile mici *) 

A bolţii iustelate, să 'neapă a putut. 

Sascult a tale ordini aşa 's de fericit, 

Că lor a mt supune cu vecinic sunt grăbit 
Și dornu-ți a-mi deschide tu nu ai trebuință. 

  

*) Cercurile strimte a cer iului ar fi regiunea sublanară, după cum 
cred comentatorii. . 
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Dar spune-mi pentru care cuvânt nu te-ai sfiit 

Să. vii in acest centru din plaiul teu mărit, 

In care să reintri s'aprinde-a ta dorinţă? 

„De vrei să ştii temeinic, în seurt iţi voiu da samă, 

Jăspunsu-mi-a atuncea, de ce nu mi-a fost teamă 

Să mă cobor aice in loc intunecos. 

Nu trebui să ne temem decăt de lucrul care 

Puternic e s'aducă in lume vătămare, 

Ear nu și de acela ce nu-i primejdios. 

Zidită cu sunt astfel prin graţia divină, 
Că rtul nu atinge ființa mea senină 
ȘI nici aceste flacări de foc nu mă "mpresoară,



3)
 

  

In cetiu este-o fecioară ce mult compătimește 

Cu şereul ce-a mea voe să "mtimpeni te silește; 

Ha aspra judecată acolo sus doboară. 

atunci cătră Lucia ea ruga Îşi îndreaptă, 

Zicendu-i: credinciosu-ţi scăparea își aşteaptă 

Acuma «le la tine, de densul să aibi milă! 

l.ucia, inimică a tot ce-i crud în fire 

Se scoală, "naintează spre locu-mni eu grăbire 

Vude şedeam alături cu antică Pachilă, 

Şicmi zise: Deatrice, tu "n cerimi liudată, 

De ce ajuţi peacela ce te-a iubit odată, 

Şi a cşit prin tine din lumea cea de rend. 
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Nauzi tu a sa voace ce-i plină de 'mtuistare?. 

Nu vezi cum moartea crudă îl sbuciumă de tare 

Pe fluviul cel aprig ca marea spumegind? 

Nu-i om care în lume mai mult să se grăbească 

Spre bine să alerge, de ru să se ferească, 

Căt eu am fost grăbită la cele ce mi-a spus. 

Din fericitu-mi scaun la tine-am alergat, 

Crezindu-mă ?n cuvăntu-ţi ce mult a onorat 

"Pe tine și pe-aceea'ce ţie s'au. supus.“ 

Apoi cănd măntuit-a această cuvântare, 

Spre mine 'ntoarse'n lacrimi privirea-i lucitoare; 

Şatunei eu mai în grabă aici am alergat. 
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Şi am venit la tine după a ei chiemare 

Ca si te scap din faţa acelei crunte fiare 

Ce drumu-ţi scurt oprise spre dealul luminat. 

Ce este dar acuma? De ce, de ce te-oprești? 

De ce atăta fiică in inimă-ți hrănești ? 

De ce wai indrăzneală, curajul bărbătesc? 

Când știi că sunt trei sfinte mult binecuventate 

Care "n cereasca cute de tine 's inerijate, 

Și când atăta bine cu îţi făgăduesc?* 

Ca florile ce noaptea de brumă se inclină, 

Ș'apoi ear se indreaptă pe slaba lor tulpină 

Cănd soarele in ziuă cu raza-i le-a albit, 
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Astfel în al meu sufet cizuta bărbăţie 
„Simţii că se deşteaptă Cu-așa ardoare vie 
Incăt i-am zis atuncea ca omul hotărit: . 

O! mult mărinimoasă a fost ființa care 
M'a mântuit de rele, și tu ce ascultare 
Ai dat așa în grabă la dreptul ei cuvânt! 

Tu ai aprins in mine prin sfatul cel cuminte 
Dorinţa de a merge pe cale inainte, 
Și ear la 'ntăiul cuget intors acuma sunt. 

Mergi dar! Deacuma ambii, avea-vom o voință ; 
Tu călăuz, tu dascal, tu domn pe-a mea fiinţă ! 
Astfel i-am zis, șatuncea s'a pus el in mișcare. 

Far eu intrai pe-adănca,' sălbatică, cărare. - 

SS 

146



  

CÂNTUL AU TREILEA 

„Prin mine se ajunge în jalnica cetate, 

„Prin mine se ajunge la chinuri: necurmate, 
e - 

„Prin mine'se ajunge la: osindita ginte. 

„Justiţia mișeat 'a pe 'maltu-mi ziditor; 

„La viaţă sunt adusă de cel intăiu amor, | 

„De-atotputernicia şi de suprema minte. * * 

„Nimica inainte-mi n'a: fost decăt vecie, 

„ŞI viața mea eternă menită e să fie; * 

„Lăsaţi: ori ce speranţă, voi'care-intrați aice 1* 
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Rs 
Aceste vorbe scrise cu 'ntunecat color 
Erau deasupra porții. „Măestre, noima lor 
„Ce aspră-i pentru mine! am prins atunci a-i zice. 

Far el răspuns'au astfel ca omul incercat: 
„Cuvine-se aice prepusu *nlăturat, 
Și ori ce teamă moartă in sufletu-ți să fie. 

Noi am ajuns la locul de care ţi-am vorbit, 
Și unde tu vede-vei poporul urgisit 
Ce a pierdut in viaţă a minţii avuţie.e 

Apoi el a sa mănă pe măna mea a pus, 
Cu faţa lui senină curajul mi-a adus, 
Șin valea cea de-taine cu el am străbătut. 
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Acolo plins și vaet, suspin infricoșat 

Şinerucișau intruna în aer ne 'nstelat 

Şi lacrimile mele se curgă-au inceput, 

Feliuri de limbi și graiuri și răenete cumplite 

Cuvinte de durere, voci nalte, răgușite, 

Și vuete de braţe cu ele impreună 

Se frămentau puternic făcănd un clocot mare 

In aerul acela fără de timp, coloare, 

Intocmai ca vârtejuri impinse de furtună. 

Ear eu ce de eroare aveam incinsă mintea, 

I-am zis: „ce-aud Măestre şi care este gintea 

Ce-atăt de-adănc în doliu se pare cufundată 2 
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Far el: „Această soartă atăt de injosită 
E-a sufletelor triste ce 'm viaţa lor trăită 
N'au meritat ocară, nici laudă vrodată. 

Amestecaţi se află cu-al ăngerilor chor 
Ce n'au fost cu credință și nici resvrătitori 
Dumnezeirii sfinte, ci fost-au pentru sine. 

Și ceriul nu-i primește căci slava-i s'ar atinge, 
Șadăncul iad din sinu-i asemenea-i respinge 
Nedemni fiind de iaduri și de cerescul bine,“ 

Ș'atunci i-am zis: „Maestre ce suferinți amare 
Xi fac pe ei să plăngă în glas așa de tare ?: 
Ear el: „in vorbe scurte a-ți spune eu voesc: 
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Aceştia perdut-au speranţa ca să monă 

Și viața lor cea oarbă atăta-i de amară, 

- Că ori ce altă soartă în lume ei rivnese. 

vro faptă spre-amintire în lume n'au sădit, 

Justiţia şi mila pe ci i-au urgisit. 
Să nu vorbim de dânșii, privești-i ș'apoi treci. 

Și am vezut atuncea un steag ce se 'nvărtea 
Și care- -aşa de iute in fața mea fugea 
Că par'e'avea meni:e să nu mai stea in veci, 

Șapoi venea in urmă-i aşa de lunsă ceată. 
De suflete de oameni, ine | ăt eu niciodată 
N aş fi crezut că moartea pe-atăţi a săcerat, . 
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Și cind putui vre unul din ci să osebese, 
O umbră cunoscut-am cu suflet mișelesc - 
Ce marea-i datorie să facă-a refuzat *) 

Șam înțeles indată cu multă 'meredințare 
C'aceasta era secta mișeilor pe care 
Și Dumnezeu şi iadul la sine nu-i primeau. 

Fiinţele aceste ce *n viață mau trăit 
Erau acuma goale, cu trupul imboldit 
De muștele, tăunii ce-acolo se mvărteau, 

Obrazul lor de sănge in lung era brazdat, 
De sânge ce cu lacrimi cădea amestecat, 
Pe care vennii spureaţi cu poftă îl sorbeau, 
—— 

*) Unii tomentat ori cred că destin V care a 
abil că ar A vorba de papa Celestin V caz 
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Apoi privind "nainte văzui alte popoare 

Ce se 'ndesau cu grabă pe lăng un fluviu mare 

Șam zis atunci: Măestre! Să aflu dorese cu 

Cine 's aceia oare? Ce datini-i silește 
Să treac' aşa de grabnic șuroiul ce-i oprește? 
De-abia-i zăresc cu ochiul prin slaba licărire. 

Far el: Aceste ţie îţi voiu destăinui 
Atunci cănd Acheronul 'ce-avem a intălni, 
Opri-va paşii noștri pe malu-i de jăiire. 

Atunci plecăndu-mi ochii, în mine rușinat, 
De teamă ca 'ntrebarea-mi e t -mi să nu-l fi supărat, Eu incetai cu vorba la Tiu păn' am sosiţ,



  

Şi eată n dreptul nostru o luntre "naintează 
Cun om acărui plete de-albeaţă scintecază 
Strigind: Vai, vouă umbre viclene ce-ați venit! 

Nu mai speraţi vrodată să vă uitaţi la ceriu; 
Cu luntrea vă voiu duce pe malul de dureri 
In noaptea cea eternă, in ghiață și in foc. 

Ear tu ce văd aice, ființă ăncă vie 
Desparte-te de de-aceia ce morți sunt pe vecie, 
Imi zise el atuncea, văzând că stau in loc. 

Pe altă cale-apucă, pe-aiurea te strecoară 
S'ajungi pe-aceste țermuri; o luntre mai ușoară 
Pe tine te va trece de cealaltă pante,



  

Ear călăuzu-i zise: Caron, te linişteşte; 

Așa-i voinţa celui ce-acolo "ndeplineşte 

După voință totul. Să nu 'mtrebi mai depante! 

S'a potolit atuncea obrazul cel păros 

A celui ce pluteşte pe riul mlăștinos 

Șacărui ochi de roate de foc sunt cercuite, 

Dar umbrele ce triste și goale tremurau, 

Coloarea şi-o schimbară şi dinţii lor scrişneau 

Indată ce-auziră cuvintele "măsprite. - 

i blăstemau părinţii şi ceriurile sfinte, 

împul de născare şi omeneasca sinte, 
Și-ş 
Și t 

Şi locul şi stmânţa din care-au odrăslit.



  

Apoi ele 'mpreună spre apa blăstemată, 

Plăngănd cu-amărăciune, retrasu-s'au îndată 

Pe ţermul celor care de ceriu nu sau sfiit. 

Cu ochii de jaratie Caron le face semn; 

Gramadă le adună, și văsla lui de lemn 

Loveşte pe acele ce 'ntăvziete sunt. 

Precum se vede toamna cănd frunzele uscate 

Cad una căte una voind anume toate 

Pământului să 'ntoarcă a crengilor veștmănt, 

Tot astfel și a Evei vicleni coboritori 

Ca paserea ce vine la glasul strigitor 

Saruncă căte unul în luntre cu grăbire. 

 



  

Şi merg așa "nainte pe apa "'ntunecată; 

[ar păn' a nu ajunge, o altă nouă ceată 

In locul lor s'adună pe ţermul de jălire. 

„Copile! "mi zise Maistrul cu glas de curtenie, 

Acei ce mor in lume de-a ceriului mănie, 

Din ori şi care ţară aici se "ngrămădese. 

Ș'atăta li-e degrabă să treacă în ceea parte, 

Şatăta-i imvoldeşte a ceriului dreptate 

Că spaimele lor crude prin dor se'nlocuesc. 

Vre-un suflet bun să treacă pe-aici nu-i invoit; 

Deaceea dacă Caron de tine-a bănuit, 

Tu poţi de-a sale vorbe deacuma să-ţi dai samă. 
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Abia imi zise-aceste, că, apriga cămpie 

Se clătină deodată cu-atăta vrăjmășie 

Incăt mă prind și astăzi sudorile de teamă. 

Pe valea cea de lacrimi vănt mare se stărni, 

De fulgeri roşietici văzduhul străluci, 

Așa că eu pierdut-am intreaga mea simțire 

Șin somn adănc căzut-am cuprins de amorţire. 
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CÂNTUL, AL PATRULEA 

Un tunet groznic rupse in capu-mi ameţit 

Greoiul somn în care fusesem adăncit; 

Şi tresării ca omul ce ?n silă se trezeşte. 

Și m uitai în juru-mi cu ochiul odihnit, 

Sării drept în picioare și ţintă am privit 

Să atu locul unde fiinţa-mi se găseşte. 

Și me aflam pe pragul prăpastiei de chinuri 
De unde se înalță eternele suspinuri 
Ce necurmat resună ca tunetul cunplit.



  

Ş'atăt era de-adăncă, de neagră mviforată, 

“Că vrând a mea privire in fundu-i să străbată 

Prin negurele dese nimica n'a zărit. 

„Ne scoborim în lumea de soare părăsită, 

Mi-a zis atunci poetul cu faţa 'ngălbenită; 

Voi merge inainte, tu vino după mine.“ 

Far eu care-l vezusem la fa! așa schimbat, 

I-am zis: Pute-voi merge cănd văd inspăimântat 

Pe-acel ce singur poate sfiala să-mi aline. 

Far el: „Durerea celor ce-aice pătimesce 

Făcutu-m'au de milă să m& ingălbinesc, 
Aşa că tu de teamă crezutu-m'ai cuprins. 
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Să mergem dar, căci calea cea lungă ne grăbeşte.“ 

El intră și pe mine să intru mă silește 

In primul cere de care abisul e incins. zi 

Acolo după căte urechia-mi auzea 
Nu plinsul ci suspinul puternic clocotea, 
De tremura eternul v&zduh pe temelii. 

Şi el venea din jalea de chinuri ne 'msoțită, - -.': 
Ce resimțea mulțimea acea nemărginită 
De felurimi de oameni: bărbaţi, femei, copii. 

Far dascalul imi zise: De ce-nu cercetezi . : .. N 
Ce sunt aceste umbre ce tu aice vezi?: 

p * . 
. 

. - . 
- 

Dar făr aţi spune ție nu voi păşi 'nainte.. : . 
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Ele nu au păcate; chiar bine de-au făcut 

Aceasta nu ajunge ; botezul n'au avut, 

Acel ce este poarta credinței tale sfinte, 

Trăit-au inainte de legea creştinească, 

„Pe cel a tot puternic cum trehui să-l iubească 

Fi mau știut; eu insumi din ceata lor fac parte. 

Pentru această lipsă ear nu pentru alt rău 

Pierduţi suntem acuma și chinul nostru greu 

E de-a trăi in doruri in veci ne 'nedestulate. 

Am fost cuprins in suflet de-o mare intristare 

Cănd auzii aceste, căci oameni de valoare 

Recunoscui in limburi plutind rătăcitori.
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Maestri! spune-mi mie, zisei cu stăruință, 

Voind mai cu tărie si pun a mea credință 

In legea ce invinge tot felul de erori. 

Putut-a de-aici merge in fericiri senine 
Vrun suflet prin 'el insuși sau prin voinți străine? 
Ear el care 'nțelese cuvântul meu ascuns, 

Mi-a zis: abie venisem în astă locuință, 
Când eat un: prea puternic cu semn de biruință 
Incoronat pe frunte, c'aice a pătruns. 

El a luat cu sine pe cel intăi e părinte, 
Abel și pe Noe, pe Moisi cel- cuminte 

Ce legi a dat la lume Șa fost ascultător, . 
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Pe Avraam păstorul, pe David, rege mare, 

Pe Izrail cu neamu-i, Rahila pentru care 

Acesta sevărşit-a mii jertfe de umor. 

Pe mulţi a mai dus ăncă în plaiurile-sfinte;: 

Dar vreu aţi spune ţie că nimeni inainte 

De sufietele-aceste ertare n'a primit 

Noi nu 'ncetam de-a merge, pe cănd el cuvănta, 

Prin codrul cel de umbre, căci codru. des era 

Acel prin care-acuma treceam necontenit 

Din verf spre adâncime mersesem puțiu loc; 

Şatunci văzui de-odată in faţa mea un foc 
Ce neagra emisferă în jur o cuprindea. 
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Eram de-acea lumină putin ăncă departe,. - 

Nu insă iutr'atăta să nu zărese o parte... 

Din lumea cea ilustră ce-acolo locuea. 

O, tu care ştiinţa şi artele-onorezi: ... : 

„Cine 's acei pe care deosebit îi vezi: ...::7 

„De celelalte umbre cu-așa multă favoare? - 

Far el: aceste umbre au nume insemnat 

Ce n lumea pământească adănc a resunat,: 
Şi pentru care ceriul le dă astă onoare. 

Și eată că atuncea o voace-am auzit : -: 
Care a zis: „Onoare poetului mărit 
A cărui umbră dusă s'a 'ntors la obărșie. *) 
———_—— 

*) Umbra lei Virgil. 
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Far cănd această voace stătut' a de vorbit, 
Văzui patru mari umbre spre noi că au venit, 

Pe-acăror chip nici jale era, nici bucurie. 

Maestrul bun atuncea astfel mi-a cuvântat: 
„Priveşte pe acela ce ca un impărat 

Cu spada 'maintează in fruntea celorlalți; ! 

  
Omer e al scu nume, poetul suveran, 
Apoi Oraţ glumeţul, Ovide şi Lucan 
Ce vine mai în urma poeţilor înalţi. 

Deşi la toţi se cade şi mie negreşit 
Numirea dată nouă de glasul ce-a vorbit, 
Fi totuş şi la inine fac bine că se 'nchin.ă 
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Văzui deci cum sadună cea şcoală strălucită 

Acelui ce e rege in limba măestrită 

Şi mai presus luceşte ca vulturu 'n senin. 

Ear după ce "ntre dânşii puțin la vorb' au stat, 

Ei Sau întors spre mine, c'un semn m'au salutat, 

Şatuneea prin un zimbet maestrul le-a respuns. 

Și mai multă onoare apoi mi-au acordat: 
In ceata lor măreață. văzutu-m'am intrat 
Așa că intre genii al şasele-am ajuns. 

Și pănă la lumină am mers. făr': incetare, 
Istorisind în drumu-ini cu “multă "ndemănare 
De lucruri care -aiurea e bine de-a, tăcea. : 
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La un castel ajunsă, măreț şi strălucit 
De șapte ori cu ziduri inalte cercuit, 
Și imprejurul cărui un riu frumos curgea. 

Și am pășit prin undaci ca pe pământ bătut, 
Apoi cu învățații porți șapte-am străbătut - 
Și am sosit pe-o măndră cămpie de verdeață. 

Acolo erau umbre privind adăne și lin, 
Cu mare-autoritate in chipul lor senin ; 
Și vorba lor cea rară avea multă «dulceaţă. 

Noi ne-am retras de-oparte pe-un loc descoperit, 
Inalt și cu lumină, de unde am privit 
Departe imprejuru-mi pe toţi de la olaltă. 
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Acolo inainte-mi pe earba smălțuită, 

A umbrelor mărire mi-a fost destăinuită, 

Sa lor vedere incă măndria imi esaltă. 
. 

Vezat-am pe Electro cu neamu-i numeros, 

Pe Ilcetor şi Enea, pe Cesar maiestos 
Acărui ochi de vultur in faţă-i străluceau. 

Apoi Pentesilea, Camilla mi Sarată; 
De cealaltă parte un rege cu a lui f; ată: 
L.atinus și Lavinia alăturea ședeau. 

Ici Brutus, a lui Tarquin . învingător, Și dincolo Cornelia Și Laue 
ȘI Saladin răslețul .de- 

și Marţia, 
creția, și Iulia 

a spiritelor cor,. 
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Apoi eu inălțăndu-mi privirea n altă parte 

Văzui pe cel mai mare cunoscetor de carle, 

Incunjurat de ncamu-i adânc cugetător. *) 

Şi toţi îi făceau cinste, şi toţi îl admirau, 

Dar dintre toţi aceia ce "m jurul lui stăteau 

De dânsul mai aproape erau Socrat, Llaton. 

Şi Democrit ce lumea legat” a de "ntămplare, 

Apoi Anaxazore, şi Diosen cel mare, 

Și Thales, Empedocle și Heraclit, Zenon. 

Vezui şi pe-al naturei observator măreț 

Ce-i zic Dioscoride, Orfeo cântăreţ, 

Tit-Liviu, Cicerone, Seneca cel cinstit 
  

*)  Aristotelee. 
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Euclide ce pămintul știa ca să mesoare, 

Apoi şi Iipocrate, și Ptolemeu cel mare 

Averois arabul ce cărţi a tălmăcit. 

Imi e cu neputinţă pe toţi ca să-i numesc, 

Și lunga-mi povestire m& mdeamnă să sfirşese, 

Căci graiul îmi lipseşte să spun căte-am aflat. 

Al nostru grup de şase se desfăcii în două;. 

Poctul me conduse pe altă cale nous; 

Din aer lin întrat-am în aer frământat. 

Şi am ajuns în locul etern neluminat! . 

AP 
<> 
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CÂNTUL, AL CINCILEA 

Din cercu'ntăi acuma'ntral doile-am pășit; 

Acolo-i mai mic spaţiu dar chinu-i mai mărit, 

Din care chin intruna lung ţipet izvorește. 

Acolo șede Minos infricoșat rănjind, 

Păcatul fiecărui la “ntrare cântărind; 

Și după cum se 'ncinge el judecă-osindeşte. 

In faţa lui cănd vine vrun suflet reu născut 

Iși spune cu-amăruntul păcatul ce-a făcut, 

Și el cunoscttorul a ori şi ce eroare 

12



  

li hotăreşte locul ce-l crede mai cu cale. 

De-atătea ori cel coada își leagă peste șale 

Pe căte scări vroeşte ca umbra să coboare. 

Şi vecinic inainte-i stau umbrele in gloată; 

Şi fiecâre merge pe rănd la judecată: 

Ele vorbesc, ascultă, ear el le imbrănceşte. 

O! tu care "n locașul 'de chinuri ai venit! 
Imi zise mie Minos cănd fața mi-a zărit; - 
Șin slujba lui înaltă atunci el se opreșşte..: 

le sama-aici cum întri' şi cui te neredințezi 
Să nu te 'nşele marea intrare: ce. o vezi| :. 
Far călăuzu-i zise: de ce astă strigare? : SR i
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Nu pune "'mprotivire la mersul seu menit! 

Acel ce totul poate astfel a hotărit; 

Far mie mai departe nu-mi face intrebare. 

Prindeau să se audă accentele 'de jale, 

Căci mă găseam acuma pe-a plăugerilor vale 

Unde amarul bocet resună nemncetat. 

Pășisem păn' la locul unde lumina-i mută, 

Și care clocoteşte ca marea cea bătută 

De "nerucișate vânturi ce luptă "nfricoșat. 

Furtuna infernală ce 'n veci nu se opreşte 

Pe spirite "m vărteju-i” cel aprig le răpește, 

Le "nvâlue, frământă, le sfăşie amar, .



  

Și cănd ajun in faţa nemănginitei ripe, 

lucep atunci să plângă, să peamă şi să ţipe 

Și "neareă cu hlăstemuri dumnezeescul har, 

Atlai că la aceste pedepsi nemesurate 

Erau supuşi greşiţii de-a trupului pecate 

Ce-ascultă mai mult pofta decăt a minţii sfat. 

Precum în timpul rece, răpiți de zborul lor, 

Vezi stoluri mari de grauri umblind rătăcitori 

Tot astfel şi furtuna pe spirite-a luat; 

Le duce ici şi cole, în sus şi n jos le partie 

Şi de speranţă vecinie ipsităci a lor saurtă 

Să aibă vrun repaos si chinuri piicştrate.



  

Și "ntoemai cum în aer cucoarele căntind N 

Se duc în pribegire şiraguri lungi făcând; 
Așa le vâd pe umbre de vijelii purtate 

Tărindu-și a lor gemât.— Ș'atunci am intrebat 
Cine 's acele umbre ce-așa infricoșat 
De 'ntunecatul aer sunt vecinic biciuite? 

Intăia dintre umbre de care 'ntrebi anume, 

Imi zise el atuncea, odinioară n lume: 

A fost împărăteasă -pe limbi deosebite, 

Fa ?n viciul desfrănării atăt sa adâncit, 
Că tot ce e plăcere 'prin legi a invoit 
Spre a spăla rușinea ce o acoperea. . 
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Semiramis ea este, a lui Ninus soție; 

Urma” a fost se zice pe-a lui impărăție; 

Sudanul azi. cuprinde pământul ce domnea. 

Ear ceealaltă care credința și-a călcat 

_Cenuşei lui Sicheo, de-amor s'a'njunghiat. 

Apoi și Cleopatra luxoasă a venit. 

Văzui şi pe Elena, aceea după care 

Năseut' au multe răle, și pe Achil cel mare 

Ce "m lupta lui din urmă de dragoste a perit. 

Şi Paris şi Tristano şi alţi nenumărați 

Au fost de dânsul mie cu măna ar&tați. 

Fiinţi pe care-amorul din viaţă le-a răpit.



  

Far după ce Maestrul pe rănd mi-a arstat 

Femeile, bărbaţii din timpul depărtat, 

Cuprins fiind de milă remas'am amețit 

Ș'atunei am zis: Poete permite-mi să vorbesc 

Cu cele dout umbre ce vecinic se 'nsoțesc, 

Şi par așa uşoare pe-a vântului aripă. 

Ear el: de noi aproape aşteaptă-le să vie; 

Şi ?n numele iubirii ce ca o vijelie 

Le duce, tu te roagă, şi vor veni în clipă. 

Şindată ce v&ntoasa le-aduse mai incoace:. 

O! umbre chinuite, strigat'au a mea voare, 

De nu sunteţi oprite veniți să v& vorbesc!



  

Ş'intoemnai cum porumbii mănaţi de dorul lor, 

Cu aripele "ntinse şi cu puternic zbor 

Prin aer inspre cuibul cel dulce se grăbesc, 

Astfel acele umbre dintr'a Didonei ceată 

Esind, prin râul aer spre noi aleargă 'ndată, 

Atât de mult le-atrase simpatica strigare. 

„O! tu ființă bună, plăcută ce-ai venit 

„Să ne 'ntălneşti aice prin aerul cernit, 

„Noi ce-am văpsit pământul cu-a sângelui culoare! 

„De-ar fi a lumii rege azi nout priitor, 

„l-am cere-eternă pace. să-ți dee "n viitor, 

„De oare ce ai milă de-a noastră ehinuire.



  

fete 

„Şi ori ce vrei a spune sau vrei a asculta, 

„Vom prinde cu auzul sau îţi vom cuvânta, 

„Acuma că furtuna a stat în liniştire. 

„Invecinat cu marea-i pămăntu-mi de născare; 

„Și riul Po se duce cu unda-i călătoare 

„Spre ţermul cel de mare repaos să găsească. 

„Amorul care iute apiinde-un piept duios 

„AprinS'au acest suflet de trupul meu: frumos 

„Ce-a fost menit în lume rea moarte să 'ntălnească.* 

Amorul ce sileşte pe cel care-i iubit 

La răndu-i să iubească, atăta m'a răpit 

Incăt suntem deatuncea in veci nedespărţite.
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„Amorul ne conduse Vaceeași moarte crudă; 

Caina azi așteaptă pe ucigaș la trudă.“ 

Aceste vorbe fost'au de mine auzite 

Și cănd aflatam astfel a umbrelor jălire, 

Eu fruntea mi-am plecat-o șam stat in rătăcire 

Pân' ce poctu-mi zise: Ce gânduri te-au răpit? 

Ear cănd putui respunde, grăii: U ce fiori, 

Ce doruri arzătoare pe-aceşti «doi muritori 

Spre pragul de peire fatal i-au imbrăncit! 

Apoi cătând spre dânșii le-am zis cu duioșie: 

„Francisc a ta durere mult inima-mi sfăşie 

„Şi m& 'ntiistează astfel că ochi-mi lăcrimează.



  

„Dar spune-mi mie: în timpul cel dulce de suspin, 

„Prin care chip sădit'au amoru 'n al tău sin 

„Dorința indoioasă, ce mintea 'mflăcărează. 

„Far ea: „Nu-i rău mai mare, decăt să-ți aminteşti 

„De fericiri trecute în chinuri cănd trăeşti! 

„Aceasta al tău dascăl in stare e a şti. 

„Dar dacă vrei să afle acel intăiu izvor 

„Din care zemislitau al nostru crud amor, 

„Ca cel care și spune și plănge voiu vorbi. 

„Noi de plăcere "m carte citeam cum intro zi 

„Pe Lancelot amorul in inimă *] lovi; 
„Eram atuncea singuri și fără vre-un prepus.



  

„Adesa ochii noștri cetind s'au îintăhit, 

„Și fața noastră-adesa de dor sa "ngălbenit; 

„Un singur cuvânt însă la urmă ne-a repus 

„Cetind cum pe-a ci buze aprinse, doritoare 
ci 

E] 

„Amantu "ntipărita o dulce strutare, 

„Atunci această umbră de care 5 inxoţită 

„Cu tremur pe-a mea cură a pus Un sărutat; 

„Liar noi pe carte ochii mai mult nam aruncat, 

„Ne-a dus ca Galeoto cetirea în ispită!“ 

Pe cănd aceste vorbe o umbră-mi cuventa, 

Pierdută cealaltă aşa amar plănuea 

Incăt de milă parcă simţea al meu shrşit, 

Şi jos cum cade mortul căzutam ameţit. 

24 
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CÂNTUL AL ȘISELEA 

Cănd insă a mea minte atăt de adăncită . 
In mila pentru: astă păreche inrudită, 
Și-a revenit in sine cuprinsă de măhnire, 

Văzui suferinți nous şi noi suferitori 
Ori unde împrejuru-mi călea al meu picior, 
Sau ochiul meu ori unde țintea a sa privire. 

Acuma in orbita a treia am intrat; 
Acol' o ploae răce se varsă necurmat 
Greoae, blăstemată și "n veci fără schimbare. 
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O prindină cumplită, zăpadă și noroiu 

Prin aerul cel negru s'aruncă in şuvoiu; 

Pământul ce s'adapă imprăștie putoare. 

Cerberul, fiară crudă, ființă inmulțită, 

Fără "ncetare latră cu gura-i intreită, 

La cei ce zac acolo sub apă-acoperiţi. 

EI are ochi 'n sânge şi părul negru uns 

Și pântecele mare şi ghiare de impuns; 

EI rupe şi despoae pe cei nenorociţi. 

Ei urlă ca şi cănii de ploaea ce-i petrunde, 

Pe-o parte, cănd pe alta sadăpostesc de unde, 

Astfel profanii miseri se 'ntore necontenit.



  

Cerbev, vermele mare, cum ne zăvește, 'ndată 

Deschide crunta-i gură și colții ne arată; 

Tot trupul de turbare îi tremură cumplit 

Atunci conducătorul meu mănile *și intinde 
De jos apucă țărnă căt pumnul îi cuprinde, 

Șin gură i-o aruncă spre-a foamei alinare. 

Intocmai ca zăvodul flimiănd ce hămăeşte 

Şapoi cum mușcă prada pe loc: se linişteşte 

Ne mai găndind să lupte decăt spre desfătare, 

Astfel făcu Cerberul cu făleile-i spureate, 
EI care cu-a lui urlet a sufletelor gloate 
Atăt le ameţeşte, că surde-ar vra să fie.



areal 
Păşeam. peste fantome, ce ploaca grea răsbate; 

Călea piciorul nostru 'pe-a lor fiinţi deșarte, 

Ce par la 'nfițoşare realitate vie. 

  

Jos una peste alta ele zăceau grămadă; 

Un singur suflet numai se ridică să şadă, 

Cum a văzut de dănsul că ne apropiam; 

O tu, care aice in iad călătoreşti 

Cunoaște-mă, imi zise, de poţi să- -ți aminteşti; 

Tu ai venit în lume cănd eu ăncă trăeam. 

Ear eu i-am zis: se vede că cruda-ţi chinuire 

Te face să-mi fii astfel pierdut din amintire; 

Aşa că mie-mi pare că nu te-am mai vezut. 
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Dar cine eşti tu, spune-mi, și ce te-a imbrăncit 
Intr'un locaș de jale și chin așa cumplit, 

Care, de nu-i mai mare, € cel mai desplăcut? 

Far el: a ta cetate ce-invidia ineacă 
Așa că peste cupă aproape e să treacă, 
Fu lotu-mi de şedere in viața cea senină. 

Concetăţenii mie Ciucro *) imi ziceau, 
Din pricină că 'n lume ci lacom mă știeau. 
Cum vezi, primesc sub ploae pedeapsa pentru vină. 

Dar nu-s singură-aice, eu umbra -intristată, 
Ci pentru-aceeași culpă, tot astfel condemnată 
E turma asta "'ntreagă. Apoi ea a tăcut: 

  

*) Ciacco, după dialectul florentin, insemnează purcel. 
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Eu i-am r : Ci | i-am respuns: Ciaceo durerea-ţi me pătrunde 
ss 0 . IA . . . Ă ! 

IN ca mele lacrimi din ochi nu pot ascunde 
ar s ani , + . ” 
ar spune-mi ce-au s'ajungă, de-ți este cunoscut, 

Locuitorii urbei atăt de desbinate: 

oi unul pintre dânşii cu suflet. de dreptate 

Şi pentru ce discordia astfel i-a invrăjbit ? 

i el îmi zise mie: vor merge pin! la sănge 

si multele lor certe, și "m pierdere va 'nvinge 

artidul cel sălbatic *) pe celalalt partid. 

Ear cănd trei roți de soare pe cer stor implini, 

La răndul său, partidul invins va birui 

Prin forţa celui care acuma linguzeşte. 

dor fiindcă ar A lsat raptere ia 

*) Partidul sălbatice e partidul Ali 
arid aparţint Dante. 

codrii „Val de Sicve”. Acestui p 
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Şi vreme "'ndelungată ave-va, fruntea sus, 

Pe celalalt ținăndu-l sub jugul greu supus, 

Deşi de apăsare el plănge, s'oţerește 

Neascultaţi de nime doi drepți incă trăesc. 

Sgărcenia, măndria, invidia sădese | 

Ca trei scăntei aprinse în inimi foc amarnic. 

Lăcrămătoarea-i vorbă aice se opri. 

Far eu i-am zis: mai multe să aflu aș dori, 

Deaceea in cuvinte te rog să fii mai darnic. 

Tegshiaio, Farinata, ce demni a fost in lume, 

Arigo, Rusticucei și Mosco și alţi sume, 
Ce geniul in viață spre bine-au aplicat, 
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Unde se află? spune-mi; să-i 'TEcunosc” aş. vra, 

Căci mare dor mă "'mpinge de dănșii a.afla, 

De sunt în raiu sau dacă în iaduri au picat. 

Ear el: ei sunt in iaduri cu cei mai inegriți, 

De feluri de păcate adănc rostogoliți, 

De-i merge inainte, îi 'vei vede lu fund. 

Dar când vei fi în lumea cea plină de dulceaţă 

. * . .. i d 

Te rog, de mine veste să dai la cei in viaţă. 

Mai multe nu-ţi pot spune şi nici îți mai respunq 

Atunci pieziş spre mine ochirea-şi indreapta, 
. . . Cc. A bă 

Imi dete o privire şi capul işi plecă, 

Apoi în rândul celor orbiţi s'a cufundat.. 
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SEE DE Brevete Vorota voeeeaue 
IDG 
sro zi 

YA otet u zece Iaca 

  

   

  

=
 

Ear căliuzu-mi zise: Deacum păn' va suna 
Trompeta ingerească şi păn' s'a "nfățoşa 
Puterea inimică, va sta nedeşteptat, 

Și fiecine groapa cea tristăi- -și va vedea, 
Cu carnea sa şi chipu-i din' nou se va "mbrăca 

“ȘI glasul veciniciei sunănd va auzi 

Cu pas. incet noi astfel prin turme am călcat 
De umbie! și de.ploae, amestec necurat, 
Vorbind de viitoarea viață ce xa fi: 

Măestre,-aceste chinuri, i-am zis, fi-vor -urcate 
După sentinţa mare, sau fi-vor micşurate, 
Sau poate remăne-vor tot astfel de amare? 
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Ear el: a ta știință intoaree-ți-o in minte: 

Cu căt e mai perfectă, cu-atăt a noastră ginte, 

Și binele şi râul să simtă e in stare, 

Deşi în veci această afurisită turmă 

Nu poate fi perfectă, ea totu mai în urmă 

De marea judecată, va fi mai simțitoare, 

Vorbind de multe alte ce n'am mai repetat 
“a 

Pe calea circulară "nainte an urmat, 

Păn' unde ca incepe la vale să coboare, 

Acolo eată Pluton protivnicul cel mare. 

aa 

GI 
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CĂNTUL AL ŞEPTELEA 

Pap? Satan Aleppe! Pap” Satan Aleppe! 

Astfel cu voace surdă Pluton să strige 'ncepe, 

Dar bunul meu Maestru, acel ce ştie toate 

Spre "'ncurajare-mi zise: „Ia sama să nu-ţi fie 

„De pagubă sfiala. Cu toată-a lui tărie 

„Să-ţi tae coborişul pe stincă el nu poate.“ 

Apoi el se intoarse spre chipul cel umflat 

Şi-i zise: „Taci din gură tu lup inveninat, 

„In sinul tău consumă-ți nestinsa turbăciune; 

194



  

„Nu fără scop acesta prăpastia coboară. 

„Aşa. e scris in ceriul in care-odinioară 

„Arhanghelul zdrobit'au trufașa legiune.“ 

Cum; cade jos văntrela ce fălfăe de vânt 

Catargul cănd se rupe, tot astfel la păment 

Cizu fără putere şi monstrul ne "mblănzit. 

Acuma in genunea a patra am intrat 

Inaintănd intruna în fundul întristat 

Ce recul tot din lumne in sine-a cercuit. 

Ah! Ceriule prea sfinte, căte pedepsi amare 

Şi cazne mai văzut” am. De ce ne vine oare 

Pentru greșala noastră resplată-aşa de grea?



  

Precum lăngă Charibda vezi unda cum se frănge 

De unda ce 'ntălneşte, tot astfel îi impinge 

In vecinică rotire ursita lor cea rea. 

Cu mult mai numeroasă de căt in altă parte, 

Gramada lor aice în două se imparte, 

Şi urlă și impinge cu peptul sarcini grele. 

Ciocnindu-se putermie cănd ele se 'ntălnese 

Aceste doue taberi apoi se despărțesc.. 

„De ce-aduni ?—De ce "mprăştii?: îşi strigă între ele. 

Astfel în două laturi prin cercu mtunecat 

Spre punctele opuse sentore neincetat, 

Neineetat svărlindu-și cuvântul de rușine.



  

Şi după ce la mijloc în cercul lor sosesc 

Din nou aceste taberi vărtejul lor pornesc. 

Iar eu care zdrobită simţiam iniman mine 

Am zis: Maestre, spune-mi ce e acdastă ginte, 
9 Și dacă” odinioară purtat-au haine sfinte 

Toţi tunșii ce acuma la stânga i-am zărit? 

Bar el mie: toţi fost-au cu mintea mtunecâtă. 

In viaţa lor intăia, așa că nici odată 

Vre unul cu măsură din ci na cheltuit. 

Aceasta prin latrare prea clar o lămurese, 

La cele două puncte din cere cănd ci sosesc, 

Acolo unde-o culpă contrară îi desbină.



  

Şi căte titve tunse vedem aice "m faţă, | 

Toţi fost-au papi și preoți şi cardinali in viață : 

De setea de avere le-a fost ființa plină. 

Ear eu i-am zis: Maestre, din toată astă lume 

Nu este cu putință să recunosc vre-un nume 

Ce-a fost de astă boală murdară păngărit? 

Far el mie: temnşală o vană năzuinţă, 

Chipul lor nu poate să-ţi viem cunoștință 

De viața'ntunecati cen lume i-a mănjit. 

La cele două lupte etern ei vor veni, 

Cu strinsă mănă unii din groapă vor eși, 

Ear alţii invie-vor cu tunsă scăfărie. 
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Din lumea cea frumoasă, răsipa, râul strins 

I-au alungat, şi'm lupta eternă i-a împins, 

In lupta ce cu vorbe nu pot a 0 descrie. 

/ / 

Tu fiule, acuma vezi scurta trainicie 

A binelui ce-aduce, lumeasca avuţie 

Spre care omenirea atăta năzuește, 

Tot auvul ce fost-au şi e incă sub soare 

Repaos de o minută să dee nu-i in stare 

Vre unuia din turma ce-atăta se trudeşte; 

să fie 
Şatunci i-am zis cu: spune-mi, Mestre ce 

Ace ursită care în mănele ci ştie 

S'adune tot avutul ce este pe pământ? 
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Far el respuns-au astfel: O mizere ființi! 

Ce-adăncă neştiință apasa voastre minţi! 

Indată iți voiu spune cum toate-aceste sunt: 

Acel a cărui minte de toate'i mai pre sus 

Și care-a, zidit ceriul, i-a dat un călăuz 

Așa ca rănd o sferă pe alta să, lucească, 

Lumina împărțind'o cu dreaptă cumpănire. 

Precum e intoemită umana, strălucire 

Numita un ministru şun şef să, cărmuească, 

La vreme să strămute deşarta avuţie 
De la o seminţie la altă seminție 
Ori-căt al omenirei învăţ se "mpotriveşte.



  

De-aceea vezi o ginte cin lume dominează, 

Far alta care zace; precum ea decretează, 

Ascunsă ca un șerpe cen carbă se doseşte. 

Ştiinţa noastră'm contra-i e fără de tărie, 

Ea, judecă, prevede, intinde-a ei domnie 

Intocmai ca și alte divinităţi pe-a lor. 

Repaos nu cunoaşte vroinţa-i de schimbare ; 

Necesitate-a 'mpinge eterna-i alergare; 

De revoluţii dese e sin izvoriter. 

Mulţi ar voi pe dânsa so ţintuească'n cruce 

Când binecuvântare mai bine i-ar aduce 

In loc ca să-i arunce blăstem și defaimare. 
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Ea insă nu-i aude, ea sus sălășluește 

Cu creaturi perfecte și sfera-și invărtește, 

Voiasă, fericită in "'nalta-i desfătare, 

Noi coborim acuma la mai adănci dureri. 

Spre asfințit apus-au luceferii din ceri 

Ce-au luminat plecarea-mi. Nu-i voe-aici de stat.“ 

Noi străbătut-am cercul păn' dincolo pe mal, 

Lăngun izvor ce ferbe șacărui aprig val 

S'aruncă prin strimtoarea ce singur şi-a sapat. 

Și apa era neagră și mult inviforată, 

Ear noi care "mpreună cu unda tulburată 

Călătoriam, ajuns-am pe-un drum deosebit.



  

Acest părău de jale indată ce pătrunde 

La ţermurile sure și rele cu-a lui unde 

Un lac inființază, ce Stixul e numit. 

Ear cu ce-mi aţintisem privirea spre noroi 

Vâzui oameni cu tină acoperiţi și goi 

Și care 'și aveau faţa aprinsă de minie, 

Și nu numai cu măna intruna se loveau 

Ci cu piciorul, capul și peptul se izbeau, 

Şi carnea lor cu dinţii o spintecau fâşie. 

Atunci Măestru-mi zise: „Tu fiule, priveşte 

Fiinţele pe care mănia le striveşte, 

Și mai voesc cu incă să fii ineredințat 

203



  

Că mulți aici sub apă mai sunt acăror vaer 

Ridică 'n fața apei beşicele de aer 

Ce ai văzut ori unde tu ochii ţi-ai purtat. 

De sub noroi ei strigă: „Irişti fost-am noi odată 

In lumea cea frumoasă de soare "mbucurată, 

Purtănd în sinul nostru un fum apăsător'; 

Și trişti noi stăm acuma sub mlaştina de tină.* 

Ear imnul acest jalnic in găt ei îl suspină, 

Cuvinte ne 'ntregite cșind din gura lor. 

Astfel noi străbătut-am din malul cel useat 

Spre mijloc, un are mare a lacului spureat, 

Avend întoarsă fața la cei ce glodu mghit, 

Și la un turn noi cată ajuns-am insfirșit. 
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