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„De mine- departe a mă făli 
decât in crucea. Domnului nos- 
tru Isus Hristos“. (Gal. 6, 14). 

“PREFAŢĂ



Prefală 

Orania Francisc de Assisi a trăit la 0 co- 

titură a istoriei, într'o epocă de frământări 

ce se aseamănă în chip deosebit cu a noastră. 

Luptele Bisericii cu puterea lumească a Împe- 

riului ajunseseră să învrăjbească Oraș cu oraş, 

iar în oraşe să răscoale nobilimea împotriva 

poporului, bogaţii împotriva săracilor ; pe. cei 

mari. „majores“ împotriva celor miîci „mMinores“. 

Poporul, scăpat din îobăgia feudală şi conştient 

de drepturile lui, se organizase în comune de 

oameni liberi, mândri de privilegiile. şi de drep- 

turile dobândite. 
Se năştea o societate nouă, cu un nou ideal 

şi cu o nouă activitate. Nu mai era neămul de 

robi legaţi de glie, fără alt gând: şi fără altă 

nădejde decât să stoarcă tot mai mulle roade 

pentru a îndestula pe stăpâni și a le rămânea 

și lor, pentru traiul lor sărăcăcios ; era'-un po- 

por liber care îşi lărgise zarea vieţii în războiu, 

în cruciate, în aventuri, în onoruri, în. slavă, 

lucruri de cari nâci habar n'ăvedu sclavii. Ma: 

ştina stării pe loc e înlăturată de apa curgătoare 

a ambiţiei, a nădejdii și a fantaziei.: Omenirea 

nu mai văzuse o revoluție socială: atât: de mare.



Francisc este rodul acestei societăți nouă 
care se întrupează într'însul, cu dragostea sa 
de libertate, cu ambiția sa, cu dorul de slavă şi de aventuri. El este izvorul timpurilor noi, îm- bătai de vieaţa plină de nădejde şi de ideal. Dar mai mult decât atât, Francisc a fost omul tim- purilor noi care şiiul-a să închege dorinţele acestor timpuri şi să le înfăptuiască cu adevă- rat. o 

Biserica, instituţia dumnezeească de totdea- una pentru mântuirea lumii, vedea cu durere mai ales apucăturile clerului care păstrător de datini vechi, tradițional, rămas încă feudal şi luat înainte de boala: timpului, materialismul, nu se adapta de loc cerințelor noi, îar poporul se îndepărta de dânsul pentru a urma pe refor- matorii populari cari îi vorbeau. limba, îi înţe- legeau nevoile, răspundeau idealului său de sim- plicitate evanghelică şi dorului de primenire a vremii, făgăduind o lume nouă, adaptându-se chiar şi la sărăcia poporului şi pilduind reân- toarcerea la puritatea Evangheliei. i , Monahismul, izolat în bogatele mănăstiri chivernisite după sistemul feudal, îşi pierduse puterea de vieaţă şi nu mai răspundea trebuin- țelor vremii. 
Atunci a apărut Prancisc ca omul trimis de Dumnezeu, omul timpurilor noi, destoinic ca să le înțeleagă, să le împlinească dorurile, într'o nouă înțelegere a vieţii ce trebue dusă în ; Bise- PrIcd şi a vieţii religioase ce trebue trăită de toţi. HI va da norodului Biserica în toată frumuseţea 

ag op 0 , arme, ci. răspun- Zând de-a'ntregui irebuințelor noi ale omenării 
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ajunse. la o cotitură a istoriei. Aşa şi-a pus pe- 
c:tea Francisc asupra veacului de mijloc. S'a zis 
şi cu tot dreptul, că dacă suta de ani a XVI-a ar 
fi avut un Francisc de Assisi, azi nar mai fi 
nici Luther nici reforma protestantă. Foarte a- 
devărai. lar dacă veacul al XIII-lea n'ar fi avut 
pe Francisc de Assisi, desbinarea în Biserică, cu 
toate răzvrătirile spirituale şi sociale, cari au 
frământat lumea dela Luther şi până azi, ar Fi 
început cu trei secole mai curând. 

De fapi, lumea de atunci cufundată în ma- 
terialism şi înțepenită în. anumite forme însă 
tot atit de dornică de a se elibera, urma cu 
grămada pe predicatorii populari: Catari, Pa- 
taveni, Valdenzi cari predicau întoarcerea la 
vieața evanghelică, la sărăcie, la muncă, la co- 
munism, aruncându-se asupra clerului şi chiar 
a bisericii cu vorbe aspre de critică, pe cari le 
pricânuia belșugul episcopiilor şi al mănăstirilor, 
precum şi purtarea vinovată a unor fețe bise- 
riceşti. 

Vine Francisc, el își însuşește idealul Evan- 
gheliei. Și el vrea să reforme clerul şi credincioşii 
însă nu prin critici ci prin pildă, prân alipirea 
și supunerea întreagă Locţiitorului lui Hristos 
de. pe pământ, Papa dela Roma. Erezia a fosi 
doborîtă, pentrucă Francisc î-a luat tot ce putea 
avea ea ca îndreptăţire și ideal de vieață. Astfel. 
salvează el Biserica și societatea de fărămiţările 
și de luptele cari o vor însângera, trei veacuri 
mai târziu. Prin doctrina deslipirii de cele _tre- 
cătoare şi a sărăciei, el dă oamenilor un ideal 
mai înalt decât banul și bunurile pământeşti ; 
el împacă pe bogaţi cu săracii, aduce o mai 
dreaptă împărțire a celor trebuincioase pentru 
traiu ; el a înfăptuit ceea ce putea fi înfăptuit 
din adevăratul comunism creştin şi a ferit ast- 
fel societatea de falsul comunism pe care ereticii 
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îl predicau chiar de atunci şi ale căror isprăvi 

nenorocite le vedem noi. astăzi. 
Francisc a salvat societatea veacului al 

XIII-lea dându-i putinţa să ajungă la idealul 
adevărat ce-l urmărea : idealul dreptăţii, al pă- 
cîi, al frăţiei. al curăţiei, al ridicării morale şi 
spirituale. EL a îmbucurat astfel şi Biserica, dând 
vieaţă nouă slujbaşilor altarului şi credincioşi- 
lor prin. singura putere a pildei şi a dragostei, 
aducând-o în mijlocul poporului, prin noua con- 
cepţie de vieață. religioasă şi preoțească, nu ză- 
vorîtă între zidurile unei mănăstiri, ci desfăşu- 
rându-se în mijlocul mulțimilor, trăind cu dân- 
sele, vorbindu-le limba, luând parte şi la nevoile 
lor și căutând să le mulțumească. 

Dar Francisc nu numai că a adus Biserica 
în mijlocul poporului şi pe acesta l-a dus la 
Biserică, el a trezit în amândoi o nouă vieaţă 
duhovnicească. Evlavia se răcise, religia era re- 
dusă, în mănăstiri şi în biserici, la un pur for- 
malism liturgic exterior şi material ; iar pentru 
credincioşi era o recitare mecanică de rugăciuni. 
Nicio simţire, nicio vieaţă; nu tu vieaţă su- 
fletească, nu tu- iubire, ci o credinţă de vorbe 
goale și moartă ce nu însufleţea vieața de toate 
zilele. Predica de asemenea nu era altă decât o 
înşirare de fraze reci şi seci. . . E 
Francisc vîne să tămăduiască şi această boală. 

El caută şi găseşte religia la izvor, în unire 
sirânsă cu Dumnezeu, suflet la suflet, în vieaţa 
lăuntrică simțită şi trăită. Predica ajunge și ea 
să fie graiul înimii, poporul o înţelege din nou, 
e mişcat, e schimbati. Nu mai sunt fraze. goale, 
reci, abstracte ceea ce el aude, ci răspunsurile 
la propria-i neliniște, la propriile-i trebuinţe, la 
setea sufletului după hrana duhovnicească a a- 
devărului simplu, a iubirii spre care tinde. 

Evlavia lui Francisc. dă lovitura . de moarte 
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formalismului, mecanismului, exteriorului pur, 

abstractului, pentru a reveni la concret, la în- 

terior, la valoarea înimii şi a gândului. Această 

întorsătură dădu. vieaţă nouă Bisericii precum 
și mulțimilor. În mănăstirile smulse din forma- 

lismul morții a reînflorit sfințenia şi reânfloreşte 

și între credincioşii. cari voiesc şi cer stăruitor 

să îmbrățişeze în masă vieața călugărească. 

Prancise nu socotește rezervată această vieaţă 

numai pentru mănăstiri, el înființează un cin 

călugărese pentru familii şi pentru acei pe cari 

îi rețin în lume datoriile stării lor : Ordinul al 

IIl-le de pocăință. of e . 

Dar dacă mișcarea. franciscană e mai pre- 

sus de toate-o întoarcere la personalitate, la pie- 

tate interioară, pentrucă se ocupă de persoană, 

de individ, ea nu exclude vieata religioasă _Li- 

turgică a comunităţii şi a societăţii. Francisc își 

dă seama că. omul nu este numai 0 persoană, 

un individ ci el aparține unei societăţi, trupului 

mistic al lui Hristos, Bisericii şi că prin urmare 

este şi: o evlavie socială, o rugăciune de obşte. 

Iată pentru ce el recomandă :. Breviarul (ceaslo- 

vul), rugăciunea comună. a Bisericii, cultul public 

în care se încheagă unitatea în Hristos şi unde 

societatea ca atare recunoaște şi cinstește pe 

Dumnezeu. Tot aşa, pe când el se ridică. împo- 

triva mecanismului rugăciunii, nu condamnă 

însăşi formulele, ci voiește ca ele să fie adevă- 

rata oglindă a minţii şi a inimii şi să nu fie 

numai vorbărie goală. 
Prancisc a învins vorbăria şi formalisniul 

prin dragostea de concret şi de sinceritate. E- 

vlavia sa e în întregime concrelă şi a concreti- 

zat-o în Omul-Hristos pe căre îl arată din nou 

lumii, Hristos din Betleem, Hristos răstignit pe. 

cruce, pe care veacurile de mai înainte îl alun- 

gaseră în depărtatul trecut al istoriei sau în nu 
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mai puţin depărtatul Paradis. În dragostea sa 
pentru concret, Francisc a adus pe Hristos pe 
pământ, în mijlocul nostru şi a pregălii astfel 
întoarcerea la învățătura despre Trupul mistic 
prezent în fiecare dintre noi, cari suntem mem. 
bre zii ale lui. El a pregătit de asemenea şi ca- 
lea spre vieaţa mistică a iubirii, izvorul asceti- 
cei franciscane, a întregii vieţi lăuntrice, fran- 
ciscane și a înălţării spirituale franciscane. 

Dragostea de sinceritate, de real, de concrel a formal pietatea franciscană, vieața duhowni- cească franciscană, mistica franciscană. Dar ea a creat și filosofia franciscană, teologia francis- cană legată de realitățile ezistente, practice, vii, concrete și îndepărtate de Dura speculațiune a abstracțiunilor aristotelice. Dragostea de since- ritate şi de real a creat felul de a predica fran- ciscan ce fuge de vorbărie şi de frază sonoră și caută simplicitatea, realul, graiul inimii, simţi- rea şi convingerea lăuntrică. 
Dragostea franciscană de sinceritate şi de concreil a dat vieaţă nouă și literaturii reci şi Pompoase a veacului anterior, schimbând-o în minunala sinceritate trăită și simțită a Florice- lelor „I Fioretti di San Francesco“. Ea a schim- bat Pictura bizantină rece, jeapănă, în sincera 54 minunata naturaleță a frescelor lui Giotto. 
CONCLUZIE - Influența Sfântului Francisc de Assisi a fost universală şi nemâărginită. Fiu al UNOr vremi nouă, el a înfăptuit toate aspira- iunile lor şi a pus pecetea sa pe o întreagă e- pocă. EI a cruțat Biserica şi societatea de _tur- burările şi sfâşierile de cari vor fi chinuite la alte cotituri ale istoriei, când hu va fi un Sfânt Francisc de Assisi. Societăţii care'şi căuta noi idealuri, el î-a împlinit toate aspiraţiunile a- Părând-o astfel de fata, morgana primejdioasă a falselor idealuri Dredicate de Pseudo-reforma- 
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iori. Oamenilor Bisericii rămaşi în urmă cu 
prevederile mișcării sociale şi puțin înstrăinați 
de idealul Ei, Francisc le-a dat înțelegerea tim- 
purilor spre a le pătrunde. Vieaţa religioasă:re- 
dusă la un mecanism verbal şi la un formalism 
exterior recapătă un suflu nou prin Francisc 
care îi dă legătura interioară cu Dumnezeul 
cel tiu. Predica ajunsă la niște fraze găunoase 
şi lipsite de convingere se schimbă prin Frantisc 
în cuvânt viu, sincer, pricinuînd astfel, prin în- 
toarcerea la sinceritate şi la real, renașterea în- 
săși a gândului: filosofie, teologic şi literar pre- 
cum și la renașterea artei şi a picturii, tot așa 
precum predicarea sărăciei, a iubirii şi a frăției * 
în Hristos pusese capăt pricinilor de frămân- 
tări şi de răsvrătiri și pricinuise minunate. îm- 
păcări. î 

Cât de mare nevoie n'are lumea acum de 
de un Sfânt Francise de Assisi ! Ea se află îia- 
răşi la o mare cotitură a istoriei, obârşie de 
vreme nouă, ce are multe puncte de asemănare 
cu veacul de mijloc. Dar odată ce împrejurările 
se cseamănă multi cu acele ale omenirii din 
vremurile acestui minunat îndrumător de mul- 
țimi Sfântul Francisc de Assisi, n'ar fi oare 
deajuns a căuta leacul relelor de azi în învă- 
țătura şi în duhul său? 

Dea Dumnezeu ca această publicaţiune să 
ducă şi ea la acesti scop. 

Roma, 4 Oct. 1940. | | 

p. Dr. LEON VEUTHEY O. F. M. Conv, 

profesor de filosofie 

la Univ. „De Propaganda Fide“ 
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atele mai însemnate din vieaţa Siântului Fran- 
cisc de Assisi trebue să intereseze pe toţi acei 

cari doresc să lumineze enigma mișcării francis- 
cane din veacul de mijloc, caracterizată de. însuşi 
Renan „ca cea mai generală și' mai mântuitoare 
ce a văzut-o omenirea, după mişcârea încreştinării 
popoarelor“. Le înşirăm deci aci după cei mai se- 
rioşi contemporani cum sunt: Fr. Toma de Celano, 
Cei trei Tovarăşi, Sfântul Dr. Bonaventura ş. a. 
„_ Franeise vine pe lume, într'o zi luminoasă din 
1082, în acel orăşel al Umbriei care trebuia să 
rămână în istorie cu titlul de „Răsăritul Serafie“, 
Assisi. Marele poet Dante Alighieri contemplând, 
după o sută de ani, gloria la care Francisc îşi ri- 
dicase locul naşterii, îi schimbă numele din Assisi 
în „Ascesi“ ce înseamnă Răsărit. Sublim şi real 
botez ! Lumina nouă, puterea proaspătă a Evan- 
gheliei, ce sau revărsat în lume, prin  Fran- 
cisc, din acest orăşel, îl pun alături de Ierusali- 
mul. creştinătăţii. - 

Insă cine să bănuiască la început, că fiul lui 
Petru Bernardone, negustor din Assisi şi al soţiei 
sale Pica, temeie nobilă, provenţală, să îie ales 
pentru aşa mare chemare? Darul lui Dumnezeu 
însă veghea asupra, viitorului măreț al acestui co- 
pil, numit la botez Ioan şi abia mai târziu chemat 
de tatăl său, mare admirator al Franţei, Francisc. 

Minte ageră, inteligenţă deschisă, fantazie bo- 
gată, dar mai ales voinţă hotărită, iată caraciteris- 
tica acestui copil care se lăsa uşor condus de 
Pica, evlavioasa lui mamă. Însă împrejurarea că se născuse dintr'o familie bogată, alimentă nu pu- 
țin avântul său tineresc spre vieața cavalerească 
ȘI spre străluciri vitejeşti, la care visau pe atunci 
toți cei ce purtau un cât de umilit blazon familiar. 
Timpurile şi ele erau prielnice pentru deşteptarea 
acestor ambiţii tinereşti şi Francisc după o copi- 

14



lărie sglobie, trăi entuziasmul acestor exaltări cu- 

ceritoare. Îmbrăcând haina cavalerească, luă parte 

la luptele ce se dădeau pentru liberarea oraşului 

Assisi, ba ajunse chiar şi ostatec în închisorile o- 

raşului Perugia. Se simţea el fericit în mijlocul a- 

cestor irosiri de energii ? Tovărăşiile strălucite de 

țineri orbiţi de steaua viitorului în care credeau, 

îl ridicau oare în înălţimi, unde se cerea suiletul 

său mare pentru ca să'şi găsească fericirea şi pa- 

cea ? Nu. Moate acestea erau numai drumeaguri 

ce sfârşiau pe dâmburi pleşuve, scări trunchiate 

cari îl urcau până unde mai pot găsi simţurile o - 

brumă de mulţumire în cele trecătoare, până unde se 

pot uita în sgomotul pasiunilor exaltate, dorinţele 

nemărginite ale suiletelor chemate spre culmile sfin- 

ţeniei. în fundul inimii sale, Francisc rămâne omul 

însetat de senin, de lumină, de eroism. Mai mult, el 

se simţea tăcut pentru Dumnezeu, pentru dragostea 

de aproapele. Nicio mirare că în toată această ză- 

păcită goană după bucuriile tinereşti, Francisc se 

reliefează între ceilalţi tineri ca şi crinul între 

spini. Floarea tinerimii din Assisi, iată titlul cu 

care a îost onorat de- contemporanii săi. Dumne- 

zeu însă îl voia întreg al său, voia să îie singur 

stăpân pe acea inimă nobilă. O boală grea şi lungă 

îi dă lui Francisc vreme de gândit, de socotiti 

şi de hotării. Vindecarea avea să fie: deodată. şi 

trupească şi sufletească. Avea atunci cam 23 de ani. 

_ Insănătoşat de-a-binelea Francisc, fără să. se 

gândească la primejdiile virtuţii, încearcă iarăşi 

să-şi ia locul de frunte ce-l avea mai înainte la 

petreceri şi la vieaţa veselă. Însă de data aceasta, 

inima lui adâncă nu le mai gustă, suiletul lui .ră- 

văşit de chemări tainice nu le mai împărtăşeşte. 

Acum e mai iubitor de săraci şi mai milostiv 

faţă de leproşi însă par'că e şi mai luat înainte de 

vânturile sprinţare ale ambiţiei. A trebuit să in- 

tervină o lumină cerească de vis mântuitor, pen- 
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tru ca Francisc să înțeleagă voinţa lui Dumnezeu, în vedenia, unui castel de' arme cruciate şi să pă- răsească sluga, în oricât de strălucit decor s'ar prezinita, pentru a se înrola în slujba Stăpânului care singur poate ferici şi aci şi în veşnicie. 
O lumină şi mai pătrunzătoare venită dela Părintele luminilor îl țintui în drum, în mijlocul unei parade gălăgioase şi pe când îi deslega inima de huma lumii, îi puse în gură răspunsul atât de potrivit ce-l dădu curioşilor lui tovarăşi cari voiau să ştie de ce rămăsese absorbit în reveria copleşitoa- re ce-i luă şi vorba: „Voiesc să mă însor, iar mi- reasa pe care am de gând să mi-o aleg este cea mai bogată, cea mai nobilă şi cea mai îrumoasă ce se poate închipui“. Această mireasă, era sărăcia care îl termecă cu irumuseţea ei din cadrele dum- nezeeşti ale Evangheliei, pe atunci în mare parte uitată. | 
De data. aceasta, lovitura îşi ajunge în plin ținta. Francisc învins se prăvăleşte în braţele iu- bitoare ce-l loviseră. O speluncă din pădurea mun- telui Subbassio îi va fi multă vreme biserica su- iletului, unde în revărsări de carisme dumnezeeşti, va cântări în balanţa veşniciei lumea şi toate ale ei şi Ya imbrăţișa, odată pentru totdeauna, despre- 

deau ca dânsul, pentru ca nebun pentru Hristos, să inceapă chiar în Assisi drumul crucii ce avea să se slârşească pe Alvernia însângerării serafice şi binecuvântate. Hotărirea sa eroică înfurie pe tatăl său Petru Bernardone însă Francisc, desbră- când până şi haina ce o purta, i-o pune'la picioare, semn de emancipare detinitivă în slujba urmării celor nepieritoare, ce îşi găseşte expresia sublimă in vorbele: „De acum voiu îi fericit căci 'Tatăl Ceresc va îi singurul meu tătă“. Faptul acesta, unic în istoria sfinților, arată deplina convertire a lui Francisc, acum în vârstă de 25 de ani. 
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Liber de orice legătură de sânge, dar mai ales 
fericit de fericirea stării, Francisc desculţ, îmbrăcat 
cu un veşmânt de sac şi încins cu o irânghie, stă 
retras prin locuri singuratece, meditând pătimirile 
Aceluia care pentru mântuirea lumii a voit. să se 
nască, să trăiască şi să moară sărac. Crăinicul 

marelui Rege, aşa se chema el însuşi, nu avea 

locuinţă stătătoare ; trăia pe la schituri sărăcă- 

cioase, prin spitale îngrijind mai ales de leproşi, 

iar hrana şi-o agonisea cerşindl din poartă în poartă. 

Intr'o zi, rugându-se în bisericuţa S. Damian, auzi 

Răstienitul înaintea căruia, se ruga, vorbindu-i ast- 

fel: „Francisc, mergi şi repară biserica mea ce 

se ruinează“. Aceste vorbe misterioase îl iac pe 

Francisc ctitor de biserici. El ia înţelesul material 

al cuvintelor Domnului, le socotește drept o po- 

runcă. Se trudeşte din greu pentru zidirea biseri- 

cii S. Maria degli Angeli şi a altor biserici. Munca 

aceasta istovitoare însă îl oțeleşte pentru munca 

apostolică de mâine în îolosul suiletelor, adevăra- 
tele biserici ale Duhului Siânt. 

Francisc uimeşte acum pe toţi cu noul său îel 

de vieaţă, ba urcă şi amvonul pentru a împărtăşi 

creştinilor luminile ce Duhul Siânt i le revărsa în 

suilet şi pentru a vorbi despre suierinţele Omului- 

Dumnezeu care îl pătrunseseră atât de simţitor, 

încât câte odată plângea cu hohote, de se tânguia 

cu dânsul şi pădurea din jurul schitului S$. Maria 

degli Angeli. | 

Suntem în anul 1209. Francisc e în plină as- 

censiune spre culmea desăvârşirii, spre care chia- 

mă şi pe alţii. Încetul cu încetul se încheagă în 
jurul capului său de om singular, nu numai nimbul 

de om râvnitor după mântuirea suiletelor, de a- 

postol, ci şi luminoasa aureolă de întemeietor 

de cin călugăresc. Unul şi apoi altul, şi apoi alţii, 

stioşi ca la începutul unei opere mari, în total doi- 

sprezece au îost învăţăceii cari s'au adunat la în-. 
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ceput în jurul acestui alt Hristos, iar el cercetând 
vorbele Domnului din S$. Evanghelie, le dă o regulă nouă de vieaţă şi sfinţenie. Pentru o tor- mare mai adâncă, se retrage cu dânşii la Rivotorto, într'o colibă dela margine de drum. De aci îi tri- mite apoi să predice în lume Pacea și Binele, dra- gosiea de Dumnezeu şi aproapele, după ce mai întâi, cere încuviințarea Capului Bisericii dela Roma, pe atunci Papa Inocenţiu al III-lea, care le aprobă în 1209 şi regula de aşezământ monahal pe bază de sărăcie. Într'aceasta, tovărăşia, spori şi Francisc se văzu părintele şi conducătorul multor suflete e- noice ; darul Domnului însă, îl susținu mereu şi îi arătă drumul pe care trebuia să-l bată noua înți- ripare -călugărească, numită la început Sărăcuţii sau Pocăiţii din Assisi. 

La mişcarea dinamică a lui Francisc, cere să ia parte şi sexul slab. Clara Scitti, nobilă fecioară în vârstă de abia 18 ani, din Assisi, în anul 1211 ridică voiniceşte steagul mântuitor al lepădării de sine, de averi, de onoruri, peniru a îmbrăca, îeri- cită rasa celei mai grele vieţi de renunțare, sub conducerea părintească a lui Francisc. Clara de- vine mama sufletească a vieților generoase, care Vor voi să urmeze pe Hristos, pe calea spinoasă a 
LS a 

sărăciei. San Damiano e cea dintâi mănăstire a 

jehebări monastice ? Avântul şi hărnicia cu care se incepuse era un semn negreşit de inspiraţie dum- 

care dăinuește cu putere fascinantă de părinte, îi- gura nepleritoare a lui Francisc, legiuitorul înţe- lept şi al maicii seraiice Clara care, la vârstă de 
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56 de ani, intră în patria cerească, la 10 August 1253. 
Francise urmărea într'aceasta întărirea tovă- 

răşiei sale şi în 1215, se prezintă cu umilinţă Si- 
nodului din Lateran pentru aprobarea legilor : date 
fraţilor ; aprobarea deiinitivă însă îi îu dată de 
Papa Honoriu al Ill-lea, în anul 1223, ia 22 Noemvrie. 
Această regulă prezintă un interes deosebit. Siân- 
tul legislator ne spune că însuşi Dumnezeu i-a: re- 
valai că fraţii trebue să trăiască după Evanghelie, 
de aceea, în legiuirea ce a scris-o, a dat un codice 
de adâncă pietate, de sigură siinţenie, de înţeleaptă 
şi prudentă cârmuire. Ascultarea iață de Papa, 
stânca neclintită a credinţei şi a moralei şi călăuza 
negreşelnică a sufletelor spre culmile desăvârșirii 
este cea dinţâi prescriere a regulei. Vin apoi ac- 
tele de pietate ce trebue să le iacă toţi irancisca- 
nii şi cum toţi trebue să fie blânzi, modeşti, umiliţi 
şi paşnici. Munca în ordin este o datorie pentru 
toți însă, trebue făcută cu înțelegere şi grijă ca să 
nu stânjenească duhul de pietate şi de rugăciune. 
Fraţii trebue să trăiască săraci, să nu aibă nicio 
proprietate, cum sunt case, moşii sau alte lucruri; 
să se socoată călători şi sirăini pe pământ şi slu- 
jind lui Dumnezeu în umilinţă, în sărăcie să meargă 
la, cerşit cu încredere. Sărăcia îi. despoaie de toate 
însă îi înalță în virtuţi şi îi face: moştenitori ai 
împărăției Cerului. Cârmuirea şi conducerea, înţe- 
leaptă şi practică în ordin e de asemenea asigurată, 
pe deplin, prin alegerea prudentă a superiorilor, 
cari trebue să se poarte cu îraţii cu grijă de mamă 
şi cu o bunătate care să-i arăte slugile tuturor 

fraţilor. Să se predice scurt cu vorbe simple şi cine 

vrea poate, cu aprobarea superiorilor, să meargă 

între păgâni să predice Evanghelia. lată în linii 

generale prescrierea acestei Carta magna a îran- 

ciscanismului autentic. 
Despre înrâurirea socială şi urmările binecu- 

vântate ale acestei regule, aşa ne vorbeşte Ozanam 

19



în Poeţii tranciseani: „Sărăcuţul din Assisi făcân- 
du-se sărac, înfiinţă un cin călugăresc nou de să- 
raci ca şi dânsul, înălță sărăcia, adică cea mai 
oropsită şi mai universală stare socială. EI arătă 
că şi într'insa se poate afla pacea, demnitatea şi 
fericirea. Îmblânzea astiel ura. noroadelor sărace, 
le împăca cu cei bogaţi, învăţându-i a nu-i mai pizmui. Liniştea lupta veche între proprietari şi iobagi şi înfiripa iarăşi pe baze sănătoase socie- tatea, creştină atât de sdruncinată ; aşa că n'a tost politică mai adâncă decât a acestui om simplu, şi cu drept cuvânt i sa prorocit că va, fi un mare prinţ. Căci dacă Platon n'a găsit 50 de îamilii pen- iru.ca să pună în picioare republica sa ideală, sluga aceasta a lui Dumnezeu după unsprezece ani de abia, avea în jurul său un popor de 5000 de oameni, care se obligaseră cu jurământ să ducă 0 vieaţă de eroism şi de contradicţie. EI rătăcia, cerşea, mânca pâinea altora ca. Homer, ca, Dante, ca Tasso şi Camo&ns, ca toţi acei Slăviţi săraci cărora Dumnezeu nu le-a dat nici acoperiş, nici pat în lumea aceasta, şi pe cari i-a voit în slujba sa rătăcitori şi călători pentru a vizita, popoarele, a le reînvia, la credinţă şi a le învăţa“. 

Cu astfel de oameni noi, care vorbeau sim- plu însă cu pătrundere, pentrucă vorbeau cu pil- da vieţii lor jertiite crucii, cum să nu împrospă- iezi duhul Evangheliei în lumea stricată de plăceri ? Cum să nu refaci lumea, zăpăcită de ispita bogă- ției ? Ei trăind din cerşit, nu cruţau nici muncă, nici vreme pentru rugăciune şi virtute, pentru pre- dicațiune şi povaţă bună. De altă parte, aveau în 

oraşele şi satele Italiei, ci avântându-se în Răsărit, unde era primejdia mai mare, spre a întregi cu râvna lui neasemănată, opera Cruciatelor. 
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Era în lunie din anul 1219, Francisc pleacă cu 
11 tovarăşi spre Damasc şi ajunge chiar înaintea, 
Sultanului, care însă se purtă cu dânşul îoarie 
blând. Atunci vizită şi. Palestina întreagă și lăsă 
mai mulţi fraţi să urmeze evanghelizarea acelor 
regiuni. Tot atunci o altă caravană de îraţi porni 
spre Maroc, unde își încoronară predicarea cuvân- 
tului cu mucenicia cinci dintre dânşii, la 12 lanu- 
arie din anul 1220. Solemnitatea aducerii moaştelor 
lor sfinte în Portugalia, trezi în Anton de Padua 
pe atunci tânăr levit între Canonicii regulari, che- 
marea la vieaţa îranciseană pe care o şi îmbrăţişă, 
în acelaşi an şi pe care apoi avea so încheie la 
Padua, în vârstă de 36 de ani, la 13 lunie 1232, în- 
conjurat cu aureola, de sfântul cel mai popular și 
cel mai minunat pe care l-a avut Biserica lui Hristos. 

Rivotorto, Betleemul franciscanismului îusese 

de mult părăsit şi schitul Santa Maria degli Angeli 
era acuma locul cel mai iubit de Francisc. Aci se 

“ retrăsese cu umilinţă, în coliba lui de îrunzari, după 

întoarcerea din Răsărit, ca o slugă netrebnică, pen- 

tru ca să guste în bucuriile singurătăţii mângâierile 
Duhului Sfânt. Aci în Dumineca Rusaliilor, din anul 
1216, ţinu cea dintâi adunare generală a iraţilor, 

şi tot aci, trei ani mai târziu, la 26 Mai, avu loc 

adunarea celebră în istoria îranciscană, aşa numită 

a Rogojinilor, la care luară parte peste 5000 de 

călugări cari îuseseră adăpostiţi sub corturi de ro- 

gojini. Însuşi cardinalul protector Ugolini şi S. Do- 

minic părintele Ordinului Predicatorilor sau Domi- 

nicanilor cinstiră această adunare, cel dintâi ca 

preşedinte, celalt ca invitatul Stântului Francisc, căci 

îl iubea ca pe un îrate. S. Francise auzind ceata îra- 

ţilor cântând atunci exclamă : „Acesta este într'ade- 

văr lagărul frumos al cavalerilor lui Dumnezeu.“ 

Dar gloria neegalată a acestui mic schit, este 

că în anul 1921, Francisc dobândi dela Hristos în- 

dulgența sau iertarea cea mare, sau cum îi zic 
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italienii „Il Pefdono di Assisi“, celebră în evul mediu 

şi astăzi, a Porţiunculei şi astiel locul iubit de 

Francisc ajunge locul cel mai căutat şi de pelerinii 

din întreaga lume pentru Pace şi îertare. 
Apostolia franciscană trecuse de mult hotarele 

Italiei şi cuprinsese. luminoasă şi mântuitoare toată 

Europa. Umiliţii sărăcuţi duceau cu sine puterea, 

convingerii în vieaţa lor simplă şi curată, în dra- 

gostea, fierbinte pentru Dumnezeu şi pentru aproa- 

pele, şi în supunerea fiiască iaţă de Biserică în 

care vedeau stâlpul adevărului şi curăţenia învă- 

ţăturii dumnezeești. Noroadele de pretutindeni ui- 

“mite de carisma franciscană se lăsau cu uşurinţă, 
convinse de puterea Evangheliei, care apărea prin 
ei într'o lumină nouă şi entuziasmul era aşa de 
mare, în unele părți, încât cereau cu umilinţă rasa 
franciscană -chiar şi bărbaţi căsătoriţi şi mame 
legate de grijile familiare. Această împrejurare fe- 
ricită îl tăcu pe Francisc să dea o regulă de vieaţă 
şi acestor creștini, cari rămânând, la starea lor socială 
de mai înainte, să poată totuşi deprinde cele mai 
strălucite virtuţi. Astfel Francisc ridică în Biserică 
o societate pioasă originală în intregime, care se 
va avânta spre cele mai sublime culmi de eroism 
creştin : Ordinul al III-lea franciscan de pocăință, 
pentru acei cari nu pot intra în mănăstire. Cel dintâiu 
care s'a înrolat în această armată suiletească a 
fost Luchesiu, negustor din Toscana. Pilda lui îu 
urmată de milioane de: inimi generoase, în decur- 
sul veacurilor,iar azi Ordinul aj Ill-iea Franciscan, pe 
lângă slava ce o are dea îi avut între. membrii 
săi iericiţi mulţi Papi, nenumărați cardinali, prinți 
şi regi, se bucură de privilegiul de a îi sporit si- 
naxarul siinţilor cu îiguri de excepţională desă- 
vârşire ca: S. Ludovic al IX-lea, regele Franţei, S. E- 
lisabeta regina Portugaliei, Elisabeta ducesă de 
Turingia, $. Benedict losii Labre, S. loan Vianney, 
S. Margareta Maria Alacoque şi alţi mulţi: sfinţi şi 
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siinte, din toate straturile societăţii. Pentru aceasta 
anul 1221, când acest val de lumină nouă porneşte 
la drum, rămâne scris cu litere de aur în istoria 
franciscană. i i d 

In schiţarea grăbită de până aci, se poate ve- 
dea de abia conturul minunat şi caracteristic al acti- 
vităţii lui Francisc, ieri iubitorul de vitejii. cava- 
lereşti, iar: apoi luându-și ca ţință a străduinţelor 

_suiletele. Această muncă de proporţii neobișnuite, 
dacă ne gândim la timpul scurt în care sa destă- 
şurat, e numai rezultatul extraordinarei activităţi 
interioare a lui Francisc. Înzestrat de Dumnezeu 
cu calități singulare, acest om a ştiut să zidească 
în sine acel supratirese castel suiletesc în care nu- 
mai Dumnezeu avea să locuiască. Harurile extra. 
ordinare pe care le primea erau pentru dânsul 
tot atâtea salturi ce le tăcea spre înălțimile desă- 
vârşirii. Vieaţa lăuntrică a lui Francisc sar putea 
chema o continuă luptă de a se ridica spre Dum: 
nezeu, scopul suprem al vieţii omeneşti, iar Dum- 
nezeu văzându-l dispus la jertie din ce în ce mai 
generoase, s'a coborit la dânsul şi a iăcut din- 
ir'însul unul dintre cele mai mari suilete pe cari 
le-a văzut pământul vreodată. 

Soarele vieţii lui Francisc a tost iubirea dum: 
nezeească. „El era cu totul pătruns de Dumnezeu 
şi aş zice, vorbeşte sfântul Bonaventura, că era 
transformat în Dumnezeu, ca un cărbune care a- 
runcat în toc își însuşeşte căldura şi lumina“. Vo- 
inţa hotărită de a se umili în fața atotputerniciei 
dumnezeeşti, până întru a se socoti nevrednic să-l 
susțină pământul ; dorinţa nepotolită de a suferi 
martirul pentru credinţa revelată, pocăințele cele 

îndelungate şi renunţările cele nenumărate şi as- 

pre, pentru cari se crezu obligata cere iertare tru- 

pului său în ceasul morţii, nu erau decât apte 

inspirate de această virtute, care într'insul era te- 

melia şi inspiratoarea tuturor celorlalte virtuţi. 
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Dragostea către Dumnezeu îl ţinea în lungi şi adânci 
extaze, răpiri afară de sine şi îi dicta vorbe de 
rugăciuni neobişnuite : „Fă, Doamne Dumnezeule, 
ca puterea iubirii tale să mă înstrăineze de 
toate cele pământeşti și să mă mistuie, în între- 
gime, așa ca eu să mor de îubire către iubirea 
ta, precum tu ai murit de iubire către iubirea 
mea“, Altă dată oîţa adânc zicând: „Deus meus 
et omnia“, Dumnezeul meu şi toate. „Cine ești tu, 
o prea dulce Doamne, şi cîne suni eu, sluga la, 
sărman vermișor ? Aș vrea să te iubesc, Doamne 
Preasfinte, aș vrea să te iubesc, Dumnezeul îu- 
birii. Tie ţi-am dat trupul, sufletul, dar dacă aș 
pulea să-ți dau mai mult, mai mult ți-aș da; 
doresc cu înfocare să-ţi dau mai mult, mai 
mult“. 

Şi fiindcă suiletul dornice de nemărginire şi-l 
cuiundase adânc, adânc în Dumnezeu pentru a nu-l 
mai lua înapoi, îi rămăsese doar trupul delicat, îi- 
rav şi istovit de pocăinţe spre a-l jertii pe altarul 
arderilor-de-tot -al iubirii. Şi pe. acesta l-a ţinut 
mereu răstignit. | 

Învăţăceii lui erau conduşi pe aceeaşi cale 
regească de iubire şi de jerttă: „Fiţi iubire, fa- 
ceţi toate numai din iubire“. 

lubirea lui Dumnezeu l-a dus apoi la iubirea 
sufletelor pentru fericirea cărora a înjghebat opera 
cea mai vastă de mântuire ce a putut-o gândi om 
muritor. Iubirea lui Dumnezeu l-a făcut să iubească 
iăpturile ca pe nişte îrați şi surori nevinovate cari 
îi vorbeau despre Părintele Ceresc. „Natura era 
pentru dânsul ca un văl transparent, după care 
se ascundea Dumnezeu, pe care el îl căuta mereu ; 
era o simtonie de harie cereşti care preamăreau 
desăvârşirile supratireşti ; era o carte imensă a Celui 
Prea Înalt în care el descitra misterile milei, bu- 
nătăţii şi trumuseţii dumnezeeşti. 'Toate îi vorbeau 
de Dumnezeu, toate îi arătau pe Dumnezeu. De 
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aceea şi el se simțea îndatorat a chema să laude 

pe Dumnezeu şi pe sora ciocârlie pierdută în tri- 

luri nestârşite în azurul nemărginit şi pe sora ci- 

cală urcată în pinul dogorit de soarele de toc al 

Umbriei. Se pleca cu gingăşie şi spre gândăcelul 

rătăcit în prat şi spre oița blândă.ce paşte de-a- 

lungul drumului. Împărtăşea binecuvântările sale şi 

fratelui uliu ce-l scula la rugăciune şi îratelui 

lup îmblânzit. 
Dela, această sensibilitate adâncă, dela această 

fantazie bogată până la încântarea poetică nu e 

decât un pas, iar Francisc l-a trecut ca niciun alt 

sfânt şi ne-a dat creaţiuni poetice de cel mai înalt 

lirism şi de cele mar sublime gânduri. Cântecul 

fratelui soare este cea mai strălucită dovadă. 

Francisc a trăit aşadar, cântând îrumuseţea 

Creatorului, frumuseţile făpturilor, irumuseţea gân- 

dului, frumuseţea virtuţii şi a murit cântând. Aşa 

că s'a învrednicit să fie cinstit ca cel mai sfânt 

dintre poeţi. 
La această glorie însă sa înălțat prin drago- 

stea sa înflăcărată către Dumnezeu. Că Dumnezeu 

l-a răsplătit ca pe niciun alt muritor cu recunoș- 

tința şi dragostea, făpturilor, nu e nicio mirare. Pă- 

catul a înstrăinat tăpturile de om. Nevinovăţia și 

dragostea îl ridică pe Francisc iarăşi la sentimen- 

tele întâiului om fericit, Adam şi îl pun astiel în 

privilegiul ce l-a avut el. 
Francisc trebuia însă să fie răsplătit în chip 

şi "mai ! dumnezeesc, pentru dragostea lui serajică, 

Istoricii se întrec în povestirea amănuntelor Cră- 

ciunului ţinut în peştera dela Greccio. În anul 1223, 

când Domnul Hristos i se arătă în ieslele sărace 

şi se lăsă apoi luat în braţe de dânsul, fericindu-l 

astiel în chip nespus. Dar apoteoza dragostei lui 

Francisc o vedem, ca în nicio altă parte, în răstig- 

nirea de pe Alvernia. Un serafim, răstignit el în- 

suşi, îi întipăreşte în mâini, în picioare şi in coastă, 
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rănile Domnului nostru Isus Hristos, într'o zi de 
pe la mijlocul lunii Septemvrie, din anul 1224. 
Acest munte pe care însuşi. marele stigmatizat îl 
salută, la coborire cu vorbele : „Adio, munte a lui 
Dumnezeu, munte sfânt“, a. rămas în istorie drept 
Calvarul franciscan şi va vorbi mereu creştinilor 
de cel mai neauzit şi singular har ce l-a făcut Dum- 
nezeul-Om răstignit lui Francisc. Aşa l-a socotit 
de altiel şi Francisc însuşi. De aceea cu o sârguinţă 
de admirat l-a ţinut ascuns, însă n'a putut să-și 
stăpânească tlacările dragostei seratice aprinse de 
minunatul serafim în pieptul său rănit. Vorbele-i 
erau acum de ioc, dorințele de văpaie şi vieaţă o 
continuă mistuire de victimă pe altarul aprins al 
iubirii. Cobori din muntele stiematizării ca un alt 
Moise aducând cu sine, nu tablele legii ci purtând 
în trupul său însăşi icoana, sângeroasă a lui Hristos 
cel răstignit. După mărturia sfântului Bonaventura, 
Francisc: se mistuia acum de o dorinţă şi mai ne- 
obicinuită de a mântui sufletele. De aceea era dus 
din oraş în oraş, din sat în sat pentru a vesti le- 
gea iubirii, iar îiilor săi le zicea: „Fraţilor, să 
începem a sluji lui Dumnezeu, căci până acuma 
n'am făcut mai nimic, din dragoste către Dânsul“. 

„__ Aşa se apropia de astinţitul glorios acest astru 
binecuvântat care nu cunoscuse nicio eclipsă dela 
arătarea pe cerul sfânt al Bisericii. O boală grea 
de stomah distrus de neîncetatele pocăinţe îi topea 
„puterile, Pe lângă aceasta, nişte dureri ascuţite de 
ochi, slăbiţi şi ei până la orbire de multe lacrimi 
vărsate, îi erau acum tovarăşii nedespărţiţi, Francisc 
însă binecuvânta pe Domnul şi se silea să îmbu- 
cure și pe îraţii de cin zicând: „Fericirea ce o 
aștepi e atât de mare, încât orice durere mi e 
desfătare“. Intr'o zi apoi bucuria ce o simțea de 
a se şti aproape de moartea ce avea să-i deschidă 
porţile fericirii, îi inspiră versurile din urmă, din cântecul îratelui soare : „Să te laude Siăpâne, sora moarte cea trupeascii“, ” 

20



Francise era în Assisi. Pronia dumnezeească 

hărăzise oraşului său natal şi gloria mormântului lui. 

Când se simţi slăbit, ceru să îie dus la Santa Maria 

degli Angeli. Oraşul său iubit i-a dat la despărţire 

emoţii sfinte şi l-a binecuvântat cu tot ce a avut 

în suflet mai frumos. Ajuns în chilioara lui săracă 

şi-a dat obştescul stârşit, culcat pe pământ, în plân- 

sul şi jalea fraţilor, dar înconjurat de îngeri, cari 

i-au dus sufletul în cer, în seara de 3 Octomvrie 

1296, sub chipul unui glob luminos. Minunea stig- 

matelor acum vie şi strălucitoare încă în trupul 

rămas fără suflare umplu de bucurie cerească pe - 

toți fiii săi şi fratele Ilie, care îi urmase la cârma 

ordinului, vesti tuturor fraţilor cu cuvinte de a- 

cută durere de a îi pierdut pe Părintele obştesc 

al Sărăcuţilor, dar totodată îşi arată şi bucuria de 

a-l şti stiginatizat de Hristos cu semnele mântuirii. 

„Vă vestesc o mare bucurie şi o minune ne mai 

auzită, decât doar în Fiul lui Dumnezeu Isus Hris- 

tos. Câtva timp înainte de moartea sa, tratele şi 

Părintele nostru sa arătat că răstignit având în 

trupul său cinci răni ca şi acelea ale lui Hristos, 

mâinile. şi picioarele îi erau ca străpunse de cue 

iar coasta, din care curgea adesea sânge, era stră- 

punsă ca de o suliță... Da 

Trupul neînsuileţit al Marelui Patriarh a tost 

aşezat spre odihnă în biserica S. Gheorghe. 

La 17 Iulie 1227, îu canonizat de Papa Ore- 

goriu al IX-lea; tot în aceeaşi zi el însuşi puse şi piatra 

iundamentală la monumentala bazilică ce tormează 

slava „Colinei Paradisului“ de astăzi, iar la 22 Apri- 

lie. 1230, s'au adus aci, cu strălucită pompă, moaş- 

tele binecuvântate, s'au îngropat sub altarul cel 

mare, unde au fost ailate întregi şi neatinse, spre 

bucuria, creştinătăţii, la 15 Noemvrie 1820. Pentru. 

ca. acest slăvit sicriu să fie scos la iumină s'a săpat 

apoi în jurul lui, în stânca masivă, o a treia bise- 

pică în care sau dus, în anul 1932 și moaştele 
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celor mai scumpi tovarăşi ai lui: Fratele Leon, 
la pecorella di Dio, Fratele Angelo, Fratele Rutin 
şi Fratele Masseu precum şi acelea ale tratelui, 
aşa o numea Francisc, pe lacoba de Settesoli, temeia 
nobilă şi siântă care a fost nu numai o binetăcă- - 
toare generoasă a lui ci şi o eroină a virtuţilor tran- 
ciscane. 

Sfântul Francisc îşi luă zborul spre plaiurile 
veşnice, în vârstă de 44 de ani şi câteva luni. În 
mai puţin de 20 de ani, el se înălțase prin asprimea 
pocăinţelor sale peste asceţii din pustiurile 'Tebai- 
dei; prin muncile sale apostolice se ridicase la 
gloria apostolilor, iar prin iubire ajunsese la cel 
mai sublim martiriu al crucii. In urma lui rămânea 
Biserica lui Hristos ca renăscută, moravurile creş- 
tineşti schimbate, fața pământului luminată de vir- 
tuţi evanghelice şi ce e şi mai mult lăsă comoară 
spre iolosul suiletelor avântate : chemarea sa ne- 
aşteptată spre culmi de senin, duhul său serafic 
de apostol şi de ascet, vieaţa sa de Hristos răstig- 
nit, învățătura sa de solidă şi de înaltă spirituali- 
tate creştină. Cele trei familii sufleteşti înfiinţate 
de dânsul îşi au, în carismele acestea supranaturale 
părintești, moştenirea glorioasă pentru ca ele la 
rândul lor să continue cu dânsele şi printr'insele 
opera mântuitoare începută de dânsul cu atâta 
entuziasm şi jertiă. La moartea Siântului Francisc 
rămânea o armată impunătoare de mii de francis- 
cani mărturisitori ai credinţii, de mii de tranciscani 
pioneri ai civilizaţiei cari se împrăştiaseră în scurtă 
vreme în toată lumea cunoscută pe atunci. Multe 
dintre mănăstirile întemeiate de Francisc şi tova- 
răşii lui apropiaţi mai dăinuesc şi astăzi. lar nume 
de misionari ca loan de Pian Carpino, care ajunge 
până la capitala Chinei şi alţii, se preamăresc de 
paginele istoriei. 

Ordinile_ îranciscane sau desvoltat cu vertigi- 
noasă iuţeală şi au dat Bisericii atâţia. stinţi încât 
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cu greu i-ar cuprinde calendarul unui an. Pomenim 

numai pe câţiva mai cunoscuţi: făcătorul de mi- 

nuni-Anton de Padua, Seraficul S. Doctor Bonaven- 

tura de Balneoregio, S. Elisabeta, ducesă de Turin- 

gia, S. Bernardin de Siena, S.losii de Copertino, S. La- 

urenţiu de Brindisi, Clara şi Agnesa de Assisi, 

__ Veronica Giuliani, Margareta de Cortona, şi alţi 

mulți. 
Pe tărâmul ştiinţelor şi al artelor de asemenea 

s'au ridicat fiii Sărăcuţului la înălţimi greu de egalat. 

Teologia, îranciscană va rămânea pururi celebră 

pentru numele lui Alexandru D'Ales, S. Bonaventura 

de Balneoregio, a lui Seotus, şi alții. 

Dintre umiliţii lui fii, şi anume din Familia 

Fraţilor Minori Conventuali, vor ajunge chiar con- 

ducători ai Bisericii Universale ca Papii: Sixt al 

IV-lea, Sixt al V-lea, Iuliu al II-lea, şi Clement al 

XIV-lea. Nu mai vorbim de numărul cel mare de 

cardinali şi de episcopi cu care sa înscris în isto- 

ria Bisericii şi cu care străluceşte şi azi. 

Dragostea de virtute şi dorința .râvnică de 

a fi cât mai aproape de duhul regulei lăsate de 

înțeleptul Fundator, au tăcut să se producă unele 

diviziuni în acest cin nuineros, chiar la o sută deani 

după moartea Stântului Intemeietor, împărţindu-l în 

mai multe familii. Fiecare familie s'a desvoltat în 

cadrele ei proprii, aprobate de Biserică şi îşi are 

fiecare trecutul ei glorios. Familia însă care a ră- 

mas cu aprobarea primită dela Scaunul Apostolic, 

din timpul S. Francisc, este aceea a Fraţilor Minori 

Conventuali care şi azi păstrează cu toată evlavia 

în bazilica din Assisi şi bula papală „Solet annu- 

ere“ şi moştenirea întreagă lăsată de veacuri pe 

tărâm. ştiinţitic, artistice şi duhovnicesc din cele 

dintâi vremuri de franciscanism. Ei au zidit şi tră- 

iese şi azi în Sacrul Convent ; ei oficiază cu neiîntre- 

rupere de șapte veacuri în bazilica patriarhală din 

Assisi în care se află, înconjurat de gloria artei 
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lui Cimabue, Giotto şi alţii, mormântul Marelui lor 
Patriarh Francisc, precum şi cele mai însemnate 
amintiri şi. relicvii ale lui. Ei sunt dela început în 
bazilica S. Anton de Padua care adăposteşte moaş- 
tele lui minunate precum şi în alte biserici vechi 
şi venerabile, adevărate monumente de artă. Cele- 
lalte iamilii care se despărțţiseră cu diterite nume 
de la tulpina ordinului, au fost unite de Papa Leon 
al XIII-lea, în anul 1900, în două: aceea a Fraţilor 
Minori (Observanţi) şi a Fraţilor Minori Capucini. Ele 
îşi au superiorii lor deosebiți şi, încununate de 
mare glorie de sfinţenie şi ştiinţă, lucrează cu ar- 
doare serafică în Biserica lui Hristos ; aşa că azi, 
ordinul Franciscan se găseşte împărţit în trei fa- 
milii viguroase cu constituţiuni proprii, cu superi- 
ori proprii, şi cu zeci de mii de membri împră- 
ştiaţi pe tot globul pământesc. 

Lacorder în culmea entuziasmului pentru binele 
ce se poate găsi într'o mănăstire zicea : „O locuinţe 
sfinte şi vrednice de închinare ! Mulţi au construit 
pe pământ palate celebre, alţii au înălțat mausolee 
mândre, alţii au zidit lui Dumnezeu temple aproape 
cereşti, însă geniul şi inima omului nu sa ridicat 
niciodată atât de sus, ca atunci când a creat o 
mănăstire“. Ce bucurie n'ar trebui să ne cuprindă 
gândindu-ne că multe, multe sunt mănăstirile fran- 
ciscane în lume, şi mulţi sunt franciscanii cari 
locuesc într'insele. 

Istoria îranciscanismului se contopeşte astiel cu 
istoria, Bisericii pentru a continua cu Biserica, până 
la, stârşitul veacurilor, opera de mântuire a lumii, 
opera de Pace şi de Binea popoarelor pe calea 
arătată: de Marele lor Părinte Francisc de Assisi. 

, Incheiem aceste rânduri cu descrierea pe care ni-a lăsat-o Fr. Toma de Celano despre persoana - Sfântului Francise de Assisi. 
„Era, de statură mijlocie, mai mult mic, vesel la îaţă şi cu înfăţişare blajină. Avea capul rotund 
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şi regulat; îața puţin lunguiaţă şi bine marcată; 
frunte mică şi dreaptă, ochii potriviţi, negri şi se- 
nini ; sprincene drepte, păr de culoare închisă ; nas 
potrivit, subţire şi drept, urechi mici şi drepte; tâm- 
ple drepte; dinţii albi, egali şi uniţi; buze mici şi 
subţiri ; barbă neagră şi rară, gât subţire, umerii 
ridicaţi ; braţe scurte, mâini osoase, degete lungi; 
coapse subţiri, picioare mici ; piele delicată şi foarte 
puţină carne pe trup“. | 

„Avea o minte senină şi un suflet blând, minte 
deschisă şi memorie bună. Vorbea cu uşurinţă şi 
cuvântul lui era bogat şi înflăcărat iar glasul pu- 

ternic, clâr şi dulce. Manierele lui erau simple însă 
afabil şi gentil. Statornie în hotăriri şi energic la 
muncă. Aspri cu sine însuşi, plin de milă pentru 
alţii pentrucă era prea smerit. Cel mai sfânt între 

sfinţi, când era cu păcătoşii, Francisc se arăta ca 

unul dintre: dânşii“. Cu aceste calităţi singulare 

Francisc se pune aşa dar în slujba celui mai înalt 

ideal: Dumnezeu și aproapele. Unii autori găsesc 
că misiunea lui Francisc a fost de a practica sără- 

cia de bună voie; alţii spun că l-a trimis Dumne- 
zeu ca să împace pe cei bogați cu săracii, sunt şi 

de aceia cari cred că. Francisc a tost lăsat de 

Dumnezeu pentru a ridica clerul la o sfinţenie mai 

înaltă, prin practicarea, sfaturilor evanghelice. Dacă, 

cercetăm mai de aproape vieaţa şi operele lui, ne 

vom. convinge că Francisc a izbutit să aducă în 

Biserică toate aceste binefaceri; însă nu într'a- 

cestea se vede Francisc în toată trumuseţea lui 

grandioasă, serafică ; ci în sârguința de a se face 

asemenea lui Hristos cel răstignit. În Hristos a 

găsit modelul cel mai desăvârşit de dragoste către 

Dumnezeu şi către aproapele ; peurmele lui Hris- 

tos s'a silit să aducă şi pe alţii la ajungerea a- 

cestui ideal şi întradevăr a ajuns să fie icoana 

cea mai asemănătoare cu Hristos şi de la Hristos 

încoace, este poate Sfântul care a făcut omenirii 

cel mai mare bine. 
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ASSISI: CIMABUE (1240-1310) — Sfântul Francisc de Assisi, 

pictură murală.



| „Eu port seninele Domnului Îsus 
în trupul meu“. (Gal. 6, 13). 

IMN 
SFÂNTULUI FRANCISC DE ASSISI



Imn Sfântului Francisc 
ea 

| | ie, Sfântul renunţării 
și Părinte-al întrăţirii, 

'Ție, ieri şi azi şi pururi, 
Sune-ţi cântecul măririi. 

Gândul tău izvor de gânduri, 

Vieaţa ta izvor de vieaţă 

'Te-a'nălţat din slavă'n slavă, 
Soare blând de dimineaţă. 

Ca de trăsnet şi Assisi 

S'a cutremurat cu glia, 

Când ţi-ai logodit mireasă 
Pe vecie sărăcia. 
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Însă ea ţi-a dat menirea 
Tot mai sus să-ţi duci elanul, 
Pân' la apriga chemare 
Să susţii şi... Lateranul. 

Vajnic iubitor al crucii 
Răscoleşti oraşe, sate 
Şi duci flacăra credinţii 
Pân' în ţări îndepărtate. 

Neajuns martir serafic, 
Însemnat. cu răstignirea 
Eşti Hristos de luminare, 
Eşti Hristos de izbăvire. 

Necuprinsa ta, văpaie 
E drum nou spre veşnic soare 
Şi dă lumii înţelesul 
Jertielor nemuritoare. 

Tu. a lui Hristos în lume 
Dulce, 'vie'nchipuire . 
Şi în ceruri lângă dânsul, 
Guşti extazul de iubire. | 

Sărăcuţule, din slavă, 
Ocrotește azi pământul. 
Moartea pasul ni-l pândeşte, 
Ura'şi ţine viu. mormântul... -



Negura de pe gândire 

Nu se limpezeşte încă! 

Setea de plăceri ne arde, 

Foamea vieţii ne mânâncă... 

Luminează iar, Părinte, 

Mintea noastră grea, sărmană... 

Să'nilorească înc'odată 

Mândră era franciscană. 
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Câţi vorbesc de locul ăst vestit, 

Nu-i zic” Assisi căci puţin ar spune, 

Ci totul spun zicându-i Răsărit, 

(Dante A. Parad, XI. 55). 

PRELUDIU



Assisi 
sa 

A. coroană de perle, 

Pe creasta pleşuvă de munte ; 

Assisi, oraş de biserici, 

Ce glorii porţi scrise pe frunte ! 

Bătrâne-s clădirile tale 

Şi străzile strâmte, deşarte, 

Dar ele şoptesc simionia 

Cântată în vremuri, departe... 

Tu eşti Răsăritul seraiic, 

Grădină de sfinţi şi de pace, 

Din tine chiar Roma străveche 

Un nume de slavă îşi iace... 
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Assisi, oraş de credinţă, 
Aliar de'nchinare senină, 
Tu astăzi trăieşti încântarea, 
De mândră cetate-lumină. 

Francisc Sărăcuţul te'nalţă 
In lume eternă de soare 
Şi-ţi varsă în suflet mărirea, 
Din vieaţa lui nemuritoare. 
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San Francescuccio *) 
bi 

|, închin 
Un suspin, 

Un cuvânt, 
Loc Preasiânt, 
Grajd sărac. 

Dăinueşti 
Şi vorbeşti 
De Francisc, 
De Francisc 
Copilaş. 

*) Sfântul Francisc sa născut, după o tradiţie veche, în- 

tPun grajd, ca şi Domnul „nostru Isus Hristos. Acest grajd, 

schimbat acum în biserică, poartă numele de mai sus.



L-ai văzut 
Nou născut, 
Pe îân pus, 
Ca. Isus, 
Dumnezeu 

Şi senin 
Ca un crin 
Rupt din raiu, 
De un craiu 
Cruciat. 

N'ai gândit, 
Că-i menit 

La altar, - 
La Calvar 
Şi... la cer. 

Dar Hristos ! 
Cel milos 
L-a voiţ 
Răstignit... 
Preamărit. 

Grajd, sfânt loe 
Cu noroc, 
ţi închin 
Un suspin 
De creştin. 
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Catedrala San Rufino *) 
sa 

Putna catedrală, 
— Portal spre. veşnicie — 

Senină'ţi faci din vremuri 

Triumi de măreție. 
În umbra ta, stăpână, 
Se'ngrămădesc tăcute, 

Palate şi biserici 
Din secole trecute. 

Şi tueca o regină, 

Cu braţele de soare, 

Le strângi la sân blajină, 

Atotliberatoare. 

*) Sfântul Francisc a fost botezat în catedrala San Ru- 

fino. Locul botezului poartă inscripţia: Questo e il fonte dove 

fu battezzato il Serafico Padre S. Francesco,



Iar când în seri de toamnă, 
Cu soarele ce-apune, 
Clopotniţele toate 
Ţin siat de rugăciune, 

Duioase glasuri urcă 
A timpurilor scară 
Şi răscolesc trecutul, 
De fierbere amară, 

De dor de libertate, 
De gând de cucerire 
Ce clocoteau în piepturi 
Şi fulgerau în îire... 

Şi iarăşi se'nfioară 
Frunzişul din pădure 
Şi plânge uliul sprinten 
Pe crestetele sure ]... 

Tu strajă neclintită 
Cu „Rocca“ de pe munte 
Aţi ispășit ambiţii 
Şi răzbunări mărunte. 

Sunai alarma'n ceruri, 
Când iscodeai în vale 
Perugia'narmată 
Sub zidurile tale. 

lar după lupte erunte, 
Te regăseai vasală 
Şi cu tribut de sânge, 
Măreaţă catedrală ! 
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Şi tristă tu văzut-âi 
Partide'ncăierate, 
Gueliii, Ghibelinii, 
Toţi ucigaşi de îrate. 

Măcelul lor sălbatec 
A proianat altare, 
A rupt cu îoc de armă 
Chiar slujba de' mpăcare. 

Din vremurile duse, 
Tu porţi pe tâmplă-un nume 
Ce-a ridicat din moarte 
O siâşiată lume. 

Francisc Tribunul crucii 
Şi-al dragostei de îire, 
In tine-avu botezul 
De veşnică mărire. 

Şi tu ai scris prin vremuri 
Şi vieaţa lui de îală 
Şi cântul lui de glorii, 
Bătrână catedrală... 
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S. Francisc de Assisi *) 
| de Giovanni Dupre 

E 

C, capul gol, în rasă petecită, 
Desculţ, cu cingătoare de irânghie, 

Francisc vrăjit de „doamna Sărăcie“ 
Măsoară vremurile de ispită. 

În cruce, el pe inima rănită 
Îşi leagă braţele cu duioşie, 
Să treacă'n larg senin de veşnicie 
Comoara-i de iubire negrăită. : 

  

, *) Statuă celebră ridicată la 4 Oct. 1882 în fața catedra. lei S. Rufino din Assisi, cu prilejul centenarului al" VI-lea dela nașterea S. Francisc. 
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Şi norocos de'nalta sa chenare, 
Işi ţine fruntea spre pământ plecată, 
În semn de pace şi de renunțare... 

Nebună lume, cum să crezi vre-odată, 
Că vinovata, trista-ţi bucurie 
Îl va trezi din sfânta reverie ?... 
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Na fost, prea sus de-a naşterii regiune 
Când şi'ncepu acest de care spuiu 
Sa-i pară lumii prin virtuţi minune. 

(Dante A. Parad. 11, 55). 
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Chemare Franciscană 

za 

| raţilor, o mândră ţară, 
Un raiu sfânt cu zări senine 

Vi e slavă, vi e mamă. 
Şi în sânul ei de îloare, 
Ura, moartea îşi destramă 
Groaza lor ucigătoare : 
Pace, fraţilor, şi bine! *) 

De ce codrii să răsune 
- De oţelele haine? 

De ce fraţii azi să-şi siarme 
Visul dulce de iubire 
În păgânul foc de arme, 
Cu războiu de stăpânire ? 
Pace, îraţilor, și bine ! 

*) Pace şi Bine striga un om prin Assisi la nașterea 

Ş. Francisc. 
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Nu e crucea steagul nostru, 
În credinţă nu ne ţine 
Legea dragostei de îrate, 
Cu iertare, cu uitare 
Pentru vieţi însângerate ? 
Sune cornul de'mpăcare. 
Pace, îraţilor. şi bine! 

Solul sfânt al înfrăţirii, 
Omul păcii vine, vine... 
Ca o trâmbiţă cerească 
Glasul său pătrunde zarea 
Şi turbarea omenească. 
rraţilor, primiţi chemarea, : 
Pace, iraţilor, și bine ! 
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Chiesa nuova *) 

sa 

Ba floare dalbă 

În brâul de găteală-a pieţei, 
Tu străjueşti şi astăzi vatra 

Cu suflul nou al tinereţii, 

Cu braţul aprig al voinţei 

Ce'n ţaină s'avânta să crească, 

În tânărul setos de cântec 
Şi de giubea cavalerească, 

În casa, pururi vie'n tine, 
Un tată flutură ambiţii... 

Văzându-şi fiul prins în lupta 

Răsturnătoare de tradiţii. 

  

*) Casa în care şi-a petrecut copilăria şi tinereţea Sfân- 

tul Francisc, a fost prefăcută în biserică. 
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El bogăţia şi-o jertieşte 
Cu'nirigurare de ispită, 
Când viitorul îi arată 
Mărirea'n cale-i risipită. 

Cu Bernardone, mama Pica, 
— Femeia grijilor senine — 
şi urmăreşte mândră'n suflet, 
Feciorul cu svâcniri de bine, 
Cu bărbăţie milostivă, 
Când prins în vrăjile de îloare, 
Ca barca'n braţele de valuri, 
Se sbate'n grija trecătoaie... 

Lăcaş duios de sărbătoare, 
n mistic svon de liturghie, 
Francisc copilul vitejiei, . : 
În amintirea mea învie. : --* 
Şi'n îastul stintelor icoane, 
In slavă ne asemănată, .. 
Familia lui Bernardone 
O văd trăind azi înc'odată! - 

   
oi a rii: ră Di 
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Sluga sau Stăpânul 

LD). pe muntele de sgură, 
Dimineaţa, varsă lin 

Şi tumină purpurie 
Şi miros de rosmarin. 

Din livadă, cântec vesel 

Picurat în ritm de joc 
Vine să răsune'n inimi 
Ca urarea de noroc... 

Tot oraşul se deşteaptă. 

Vieaţa palpită pe drum 

- “însă vesel om în lume 
Ca Francisc nu este-atum. 
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— „Tată, mamă, voiu îi mare, 
„Om de arme,ţcavale?. 
„Am primit chiar astă noapte 
„Semnul negreşit din cer“. 

Și Francisc:le povesteşte 
Visul dătător de... vis, 
Cum putu vedea aievea 
Pe un umăr de abis, 

Un castel măreț cu arme 
Şi cu steaguri fel de tel, 
Insemnate cu o cruce, 
Toate, toate pentru el... 

Şi măsoară'n minte glorii 
Unajdupă alta, mii, 
Cum aprinde luna'n mare 
Valuri, valuri argintii. 

Zale-apoi voios îmbracă 
Cavalerul ne'ntricat, 
Hotărit, Ierusalimul 
Să-l dea lumii liberat... 

La Spoleto însă visul 
De alt vis e răsturnat. 
Iar Francise acum va pierde 
Gloria de cruciaţ. 
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— „Domn şi slugă'n astă lume 
„De-o potrivă nu pot îi. 
„Cui voieşti, îi zice visul, 

„Cui voieşti a te jertii ? — 

lar Francisc răspunde grabnic : 

— „Domnul trebue urmat. 

— „De ce tu în slujba slugii, 

„Cu tot focul ai intrat? 

„Spre Assisi'ntoarceţi drumul 

„Şi aşteaptă alt cuvânt... 

Umilit Francisc se pleacă 

Ca ştejarul rupt de vânt. 

Domnul însă cere silă... 

Şi din negură de vis, 

Va clădi'n Francisc lumină, 

Drum de veşnic paradis.



'Leprosul a 

„L-am socotit ca un lepros“. 

(15. 53, 4). 

/, efirul sprințar. pe'nserate 
Şopteşte chemări de jertiire 

Şi blândă răcoarea le prinde, 
In molcomul svon de psaltire 

Ce vine să legene lunca, 
Să'ncânte izvorul -sihastru 
Şi toată mireasma de gânduri 
S'o'nalţe spre culmi de albastru. 

Cuprins de tiorii de slavă, 
De stânta iubire de irate, 
Francisc cu priviri de arhanghel, 
Călare prin crânguri străbate. 
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Şi'n trapul uşor de pe cale, : 
Lumina cerească-l răstaţă.. 
Şi soare e gândul său tânăr : 
Şi soarele-i arde în îaţă.- 

E ceasul sfințitelor danii 
De sine, de vieață, de trudă. : 

Chiar moartea amară pe cruce 

Îşi pierde muşcarea ei crudă... 

O mie de jertfe, de chinuri, 

— Calvare de cruntă pieire — 

Nu-l pot răsturna în voinţă, 

Nu-l pot rătăci în gândire: 

E tare ca braţul iubirii! 

E vesel ca îocul din zare! 

Şi doru-i de arme, de slavă, 

Măsură în îire nu are... 

Dar iată-l ajuns la potecă. 

Un om plin de lepră sarată 

Şi, trist ca un mort, îi înţinde 

O mână de lepră stricată... 

Francisc se opreşte, l-ajută, 

La piept ca pe-un îrate îl strânge; 

Apoi îi sărută şi îaţa 

Brăzdată de lepră și sânge... 
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Şi vesel, senin ca un rege 
Ce vine din lupte turbate, 
Cu lauri de veşnică îală, 
Porneşte la drum, pe'nserate... 

Dar când îşi întoarce privirea 
Să-şi vadă leprosul... Minune! 
Nu-i nimeni!.. Francise înţelege... 
Şi. inima'n cruce şi-o pune. 

E 

62



ov A L . A . 
umină în întunerec 

% 

„O griji nebune a lumii trecătoare“. 
(Dante A. Parad. 11, 1). 

U grădină verde 
- Se întinde'n îund de văi. 

Soarele de Mai în ceruri 
Poartă vieaţă în văpăi. 

Flori, verdeaţă:'şi cântare 
E'n pădurea de măslini. 
În adânc de zări visează 
Somnoroşii Apenini. 

Murmur vesel de izvoare, 

Ca un prinţ ascuns în vii, 

Chiamă'n şoapte la iubire 

Şi la dor de bucurii. 
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Trist Francisc stă azi pe gânduri 
Lângă schitul părăsit. 
Doru-i barcă tără cârmă 
Pleacă, vine obosit. 

Ieri, plutind voios în setea 
Strălucitelor măriri, 
Toate-i îmbiau victorii, 
Vieaţă, lauri, trandafiri. 

Azi se vede beduinul 
Printre dune rătăcit 
Şi'nsetatu-i ochiu râvneşte 
Orizont nemărginit. 

Valea cu belşugu'n floare 
S'a schimbat într'un deşert 
Şi apasă ca un munte 

- Peste gândul lui inert. 

Dar în piept, adânc şi rece 
Ca un fioros abis, .. 
Dorul inimii de cruce 
Simte că i s'a deschis... 

Risipește, lume, cântec, 
Vitejie! şi plăceri. -. -- 
Plimbă-ţi prin castele'nalte 
Pe iluştrii cavaleri: Ă 
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“Poate-s ium, zădărnicie ! 
Vieaţa-i pânza de catarg, 
Ce-şi destramă firul îirav 
În neţărmuritul larg. 

„Prinţul veselei petreceri“, 
În eterne tulgerări, 
Prinde astăzi înţelesul 
Valurilor de pe mări... 

Şi străpuns ca de-o săgeată, 
Parcă-i seacă vieața'n sân.. 
Plânge şi în « Vestea bună» 
EI îşi cată alt stăpân.



Renunţare 
| | = | 

„Şi coram patre îşi logodi iubita“; 
(Dante A. 11, 63). 

DD... şovăire, 
Destule încercări ! 

Gigantul din ruine 
Își tăureşte scări 
De înălțare mândră 
Spre siintele tării 
Din zările de glorii 
Desprinse' din vecii. 

În lupta grea de-o vară 
Francisc şi-a făurit, 

În scorbura din munte, 
Voința de granit 
Şi sutletul de culme, 
Cu străluciri de'ngheţ 
Ce nu-l ajung, nu-l sfarmă 
Potopuri de săgeți. 
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Şi tatălui său lacom 
Ce-l vrea pentru... pământ, 
Îi dă şi bani şi arme 
Şi ultimul veșmânt. 
Şi gol în faţa lumii 
Cuprinsă de îliori, 
Francisc îi zice: —,„Tată, 
„i-am zis de-atâtea ori! 

„Azi tată mi-e Domnul, 
„Stăpânul bun din cer. 
„Cu «Tatăl nostru» mila 
„Lui numai mai o cer. 

„Tu ia-ţi ce este-al tău, 
„Părinte pământesc... 
„Cu sfânta sărăcie 
„Eu azi mă logodesc“, 
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Crainicul Marelui Rege 

, „Aceşti amanți... _. 
„Tu ştii că sunt Francisc și sărăcia“, 

(Dante A. Parad. Ir, 74). 

CC, suflețul soarbe adânc 
Văpaia din focul iubirii 

Şi dorul nebun e stăpân . 
Pe scările nemărginirii, 

Ce dulce-i al îirii concert! 
Izvorul şi îloarea şi şoimul 
Şi codrii şi munţii doinesc, 
Iubesc şi se'nalţă cu omul! 

Ce-ţi pasă că gerul cumplit 
Îngheaţă si îluvii şi mare ? 
Zăpada se schimbă'n jăratec 
Şi crivățul cântec îţi pare. 
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Cu gândul la Domnul Isus, 
Mori vesel chiar pus pe o cruce. 
Ah! chinul iubirii e raiu 
Şi moartea vieaţă aduce... 

Francisc de iubire-i rănit. 
Răzleţ prin păduri rătăceşte 
Şi cântă şi cântă pe drum 
Şi dorul de cântec îi creşte. 

Desculţ, cu un sac îmbrăcat 
O funie miijlocu-i strânge, 
Nu simte că'n urmele lui 

Zăpada e pată de sânge. 

Trăieşte logodna de ieri 
Şi liber slujeşte iubirea." 

Nespusă-i surâde în cer: - 

Mărirea, mărirea, mărirea... 

EI taina o spune oricui. . 

Dar cine-l mai poate'nţelege ? 

„Sunt glasul ce. strigă.n pustiu, 

„Sunt Crainicul marelui Rege“. 
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În pădure 
- 

„Deus mcus et omnia“. ($. Francisc), 

Sa răsturnări de umbre 
Trece-atot liniştitoare. 

Praf de plumb se lasă'n urmă-i 
Peste codri şi răzoare. 

Apele sub nimb de neguri, 
Sibilinic, blând şoptese 
Ruga vieților de valuri 
În nimicul pământesc. 

Sărăcuţul nu găseşte 
Pacea rugii în cetate. 
Palid ca icoana veche, 
Cu priviri îndurerate,



Urcă'ncet cărarea strâmtă 
Spre pădurea de arin, 

lar din piept îi iese trudnic " - 

La tot pasul un suspin. 

Adâncit ca seratimii 
În văpăi dogoritoare, 
EI îşi cată îraţi de rugă 

Într'a nopţilor răcoare. 

Şi arinii cu stejarii 

De pe valea ruginie, 

Îl învită'n al lor treămăt 
La cerească psalmodie. 

Noaptea, luna scânteiere 

De argint pe îrunţi le pune 

Şi ei par atunci sihastri 

Cuiundaţi în rugăciune. 

lar Francisc în rasa-i sură 

Printre ei egumen pare 

Şi 'mpreună se îndeamnă. 
La cântare de iropare. 

lată-l intră în poiană. . 

Braţele în larg le'ntinde.. 

A extazului cutremur: 

Ca o îlacără-l cuprinde. 
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Cum în scoe mugind s'atundă 
Repezi, şi spumoase ape, . 
Gânduri siinte, taine grele 
Vin în sutlet să-l adape. 

Şi el vrej de îloare crudă 
Ce-l. susţine blând pământul, 
Mică lacrimă de rouă 
Ce-o usucă'n îloare vântul; 

Se irământă'n bucuria | 
Ce iubirea i-o vrăjeşte. . 
Arde şi se .stânge'ntr'una, 
Moare pururi şi trăieşte... 

Plouă luna, stropi de aur 
Pe pâraile-adormite. - 
Şoapte de iubire sfântă 
Prind poenile'nilorite. 

Tot mai mare, tot mai largă 
Lui Francisc îi pare zarea 
Și ar vrea în ea s'adune: 
Toată, toată'ntlăcărarea. 

Ca'mpreună cu -puzderea 
Milioanelor de astre, 
S'o, înalțe şi mai vie 
Spre tăriile albastre...



— „Mistue-mi îiinţa'ntreagă, 
„Dumnezeul meu şi toate, 
Strigă el, a mea văpaie 
„Să se stingă nu mai poate“. 

Şi cu braţele întinse 
Ca un răstignit pe cruce, 
Simte cum făptura-i toată 
Dorul tot mai sus i-o duce. 
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Răstignitul dela Sfântul Damian *) 
8 

Vorbeşte, Doamne... (1. Reg. 3, 9). 

C,, limpede, albastru 
E un baldachin de zări, 

Ridicat pe mâini de îngeri 
Peste şesuri, peste mări. 

Soarele își duce'n larguri 
Scutul de argint topit. 
Orizontul îi deschide 
Drum adânc spre infinit. 

În ţinută de paradă, 
Munţii suri stând braţ la braţ 
Se ridică şi coboară 
De lumină'ncoronaţi. 

*) Această icoană a Răstignitului se păstrează si azi în biserica Sfintei Ciara din Assisi, . 
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Sărbătoare de lumină 
Dă pe vale luna Mai, - 
Parcă preamăreşte nunta 

- Unui mândru îiu de craiu... 

Pe poteca ce coboară 
Către sfântul Damian, 
Trece'ncet Francisc cu gândul 

Ce-l munceşte greu de-un an. 

Vieaţa lui, şuvoiu de munte, 

Azi en. şesul liniştit. 

Dar nu ştie ce menire 

Îi va da Cel Răstignit... 

Arde'n dragoste de îrate - 

Şi cerşeşte dar, lumini, 

In bisericuţa scundă, 

Sirăjuită'n deal de pini. 

în zădutul din amează, 
Jurul tot e un pustiu. 

Doar Hristos, Lumina lumii 

În icoană pare viu... 

întră deci pe uşa strâmtă 
Şi în umilit suspin, 

Tremurând cuprinden braţe 

Răstignitul bizantin. 
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În credinţa lui adâncă 
Ruga-i picură încet, 
Ca un murmur blând de lacuri 
Răzleţite prin brădet. ” 

Din icoană-un glas. porneşte 
Ca lumina. dintr'o stea : 

„— «Casa med e o ruină, 
«Mergi, repară casa meă». 

Şi tăcere... Vorba lină, 
A brăzdat. într'o. simţire 

Mare cât nemărginirea.. 
Dintr'o .şoaptă de iubire. 

Şi când îagul ars de fulger 
Se prăvale la pământ, 
Fruntea lui Francisc. se'nalţă 
De dumnezeesc avânt... 

Scoală-te, Francisc, la muncă 
Prin biserica de zid, : 
Spre a suiletelor iain6 
Porţile ţi se, deschid. 
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Miilt a fost urmând smerit popor 
Pe acel a cărui vieață minunată 
Mai bine sar cânta'n cerescul cor. 

(Dante A, Parad. XI, 94) 
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ÎI Tugurio 
î sa i 

„Şi sa retras la Rivotorto 

întro colibă“. (Trei Tovarăşi). 

(e părăsită 
La margine de lan, 

Chilie — leagăn vrednic — 

De suflul franciscan, 

Mă plec cu umilinţă 

În veştedul tău prag, 
Să ţi-l stropesc cu lacrimi, 

Să ţi-l sărut cu drag. 

Ce “sfânt vulcan de soare, 

De vieaţă şi de cânt, 

Ai apărat duioasă 

De ploaie şi de vânt, 

Când Sărăcuţul vesel 

Cwntâii ucenici 

Din tagma, tranciscană 

Au poposit aici. 
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Prorocul siânt Ilie 
În carul său de foc 
Nu ţi-ar îi dat menire 
Mai plină de noroc! : 
Iar veacurile duse 
Uitându-se'napoi. 
Îţi vor slăvi ursita 
De leagăn de eroi... 

Colibă îericiţă, 
Din margine de drum, 
Fii început de vieaţă 
Şi pentru mine-acum. 
Ingroapă-mi tu simţirea 
În duhul franciscan, 
Să ardă şi în mine 
Seraficul vulcan. 
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La Rivotorto 
a 

„Fraţii să-şi aducă aminte că s'au 

dăruit Dorhnului“. (S. Francisc), 

R ora valuri repezi 
Se grăbeşte trist la drum, 

Parcă-l mână'n valea sură 

Plopi cu bicele de tum. 

Sălciile dela maluri 
Braţe leneşe întind 
Să destrame pânza apei 
Ce aleargă şopotind. 

d 

Noapte, liniște de piatră ! 

Drumul mare e pustiu, 

Iar din stele pică spuză 

Pe văzduhul pământiu. 
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În coliba prizărită 
Lâng'o rarişte de teiu, 
Stă Francisc în priveghere 
Cu'n sobor de'nvăţăcei. 

Şi în noaptea ce domneşte 
Pe Subbassiul bătrân, 
“Mintea lor spre cer se'nalţă 
Cu miresmele de fân. 

Ei găsesc puţină jertta 
Ce-au tăcut-o veseli.. ieri. 
Lepădându-se de lume, 
De amarele-i plăceri... 

Iar în piept le creşte râvna 
Şi se schimbă/'n foc nestins, 
Foc de sfântă răstignire, 
De jerttire şi de plâns... 

Lacrime'ncropite faţa 
Le-o brăzdează tot mai des 
Şi suspine îură valul 
Să le ducă'n larg de şes... 

lar Francisc maestru'n lege 
Lâng'o cruce stă plecat, 
Şi spre Domnul îşi înalţă 
Sutletul înflăcărat. 

se



Intâilor Tovarăşi , . 

„Vin la noi Francezii, se grăbesc Spaniolii, 

aleargă Englezii şi Germanii“... (S. Francisc), 

| rancisc, profetul izbăvirii, 

| Vă'nşiră'n apriga-i mişcare, 

Fraţi hotăriţi a ducen lume 

Neajunsa voastră'nilăcărare. 

Deviza voastră-i : sărăcia 

Iar portul, vorba : umilința, 

Colibe'n codri şi pustiuri 

Vă vor sălășlui credinţa... 

Prea mare vi e focul minţii, 

Să-l poată potoli pământul! 

Şi prea himeric cortul lumii - 
Să vă înlăţue cuvântul! 
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Cu ce să vie'n calea voastră 
A simțului râvnită îloare, 
Când mult cântata-i fericire 
E tulgul rătăcit în soare ?... 

Bernarde, Petre şi Egidiu, 
Voi cei dintâi porniţi asaltul. 
În urma voastră, Leon blândul, 
Vitejii unul după altul: 

Rutin, Tancred, Ginepru, Marcu 
Şi mulţi şi mulţi cu dar.şi nume 
Sosesc şi cu Francisc de-avalma 
Urzesc voinici o nouă lume. 

pa ps 

Fiţi binecuvântaţi de-a-pururi, 
Eroi blajini ai răstignirii!. 
Voi hotăriţi la eruce-alături 
De Regel slăvit al firii. 

Voi bateţi calea, sărăciei, 
În cântece de bucurie, 
lar drumul vostru — vad. de vieaţă — 
Vă duce'n slăvi. de'mpărăţie... 
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Regula Franciscană 
” sa Dă 

„Aceasta. este regula Fraţilor Minori, să 

păzească 'S; Evanghelie“, (S. Francisc). 

ine poate să măsoare 
Adâncimile de soare 

Şi puţernica svâcnire 
De puteri cuceritoare, 
Ce-o ascunde'n slova-i simplă 

Legiuirea îranciscană, 
Pentru cei chemaţi să urce 

Culmi ne-ajunse de prihană ? 

Veşnice ca îrunţi de munte, 

Vorbele-i senin se leagă 

Şi'nnoită iar trăieşte 

Evanghelia întreagă, 

În oracol de zidire, 
În chivot de 'nţelepciune, 
Ce Francisc îl dobândeşte 

Prin ajun şi rugăciune! 
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Raiul de virtute vie 
Şi de sfântă bucurie 
Prin a renunţării moarte 
Ea la schituri îl învie. 
Ioar pe bolta sclipitoare 
De eternă strălucire, 
Sfinţii odrăsliţi dintr'însa 
Îi sunt trainică mărire. 

Pravilă de tericire, 
Simionie de lumină 
Și de veşnică'nălțare, 
Slava ta-i tot mai. senină! 
Şi de va trăi prin veacuri 
Vre-o stâncăn larg de mare 
Tu vei dăinui ne-ajunsă, 
Lege tără-asemănare ! 
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E Spre Răsărit 

ia 

Părintele Francisc dorind cu înfocare 

martiriul... a plecat în Siria“, (T. de Celano). 

(Coana lumină 

„Şi foc de simţire 

Trezise prin veacuri 

pe sbor, de iubire 
Calvarul ! 

Învingere, lumea 
_Măritului Soare 

Şi Domnului veşnic 
Stăpân, „pe. popoare 

” îi cântă... 
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Dar astăzi păgânii 
În ura lor crudă 
Pe sfânta cetate, 
Ţin sabia udă 

de sânge. 

Francisc — svon de hariă 
Ce stărue'n doruri — 
Spre Tara'mpăcării 
În aprige sboruri 

s'avântă. 

E gata la moarte, 
La jertiă de sânge... 
Şin slujba credinţei, 
Se mistuie, plânge . 

şi pleacă, 

Să ducă cu îraţii 
— Seraiică ceată — 
În ţara cu soare 
Și el cruciată 

de rugă:.. 

Proteţii, -martirii 
Îi chiamă, să vină, 
Să aile tărie, 
Să ssoarbă lumină 

” cerească, 
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Din «Omul Durerii», 
Născuţ. din. Fecioară . 
Din «Mielul iertării» 
Menit ca să moară 

SIE pe cruce. 

În Țara:cea sfântă 
Fi sorb vieaţă, soare. 
Pământ de jăratec 
Ei simt: sub picioare, 

şi cântă... 

Isus iar se naşte, 
Prăieşte'ntre gloate 
Şi vorba lui; vieaţa, 
Minunile-i toate 

'se adună 

În mintea lor clară. 
În pieptul lor bate 
Puternica pară 
ce arde, străbate 

şi stânca. 

Francise şi mai aprig, 
În lagăr se duce 
Sultanului mândru 
l-arată în cruce 

. lumina. 
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Sultanul l-ascultă 
Şi blând înţelege... 
Dar n'are curajul 
De cruce să-şi lege' 

- şi vieaţa... 

Martir de dorinţă, 
. Porneşte spre casă, 
Francisc şi în grijă 
La îii el le lasă 

Calvarul... 
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Misionarii Franciscani 

„Mergeti, fiilor, vestiți oamenilor 

pacea, pocăinţa... (S. Francisc). 

LD, Rivotorto — nou cenacol 

De noi Rusalii, de nou ioc— 

Pornese smeriţii îraţi în cete, 

Pornese ca apele din scoc. 

Francisc în lume îi trimite 

Săraci, desculți fără desagi, 

S'anunţe binele şi pacea 

Şi la stăpâni şi la iobagi. 

Iar ei apostoli noi, văpăie 

Şi prin virtute şi prin graiu 

Deschid în lume pretutindeni 

Cărări de vieaţă şi de rai. 
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De gloatele-i binecuvântă, 
Ei trec senini, nepăsători. 
O lacrimă le arde geana, 
Râvnind în cale alte îlori. 

lar dacă ura şi minciuna 
Aruncă'ntr'înşii cu noroiu, 
Surâd ca în extazul păcii 
Şi nici nu cată înapoi. 

Ca trandafirii rupţi de vânturi, 
Cădea-vor îndrăzneţi martiri, 
Oirande. veşnice de pace 
Şi de bogate izbăviri. 

Din-jertia lor învie-o lume. 
În moarte, braţele lor reci. 
Clădesc credinţa între oameni 

„Și nimbul slăvilor de. veci. 

Aşa apostoli într'o vreme - 
Din valul anilor uitaţi, 
Au străbătut câmpii şi dealuri 
În umbra mândrilor Carpaţi. 

Şi-au tresărit din somnul morţii 
Şi ei şi: nobilul popor. - 
O Românie glorioasă 
Se închega în crezul lor... 

92



Celor dintâi martiri: Berard, Petru, 

Acursiu, Adiut şi Oton ucişi în Maroc 
ia | 

„Acum întradevăr, am cinci fraţi minori“. 

($. Francisc). 

Cu în ceasul : de vecernii, 
Mă gândesc la voi, 

Franciscani martiri ai crucii, 
Franciscani eroi, 

Vă: găsesc purtând stindardul 
Siintelor măriri, 
Stâlpi de toc aprinşi pe culme 
Pentru cuceriri. 

Voi, minunea revărsatţă 
Din seratic gând, 
Spre imperiul Semilunei 
'Treceţi luminând. 
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Salutaţi în drum și frunza 
Ce se sbate'n pom, 
Sămănaţi în brazdă nouă 
Dragostea de om. 

Şi cum nare luna ţară - 
Nici dorinţa sat, 
Zelul vostru tot pământul 
L-a, încătuşat. 

Crucea, veşnica lumină, 
Veşnicul liman 
Şi'n Maroc o duceţi vieaţă 
Neamului sărman. 

Dar cum vântul se abate 
Pe tăget uscat 
Şi sultanul contra voastră 
Crunt s'a răsculat, 

Pentru dragostea de îrate 
— Drum senin spre cer — 
V'a legat piciorul, braţul, 
n cătuşi de îier. 

Pentru truda de apostoli 
În pustii de scrum, 
Ţepi şi cioburi ascuţite 
Vă presară'n drum. 
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lar pe răni, rânjind vă toarnă 
Sare Şi oţet, ! 
Să vă'ntoarcă la coranul 
Faişului profet. 

Munţii însă nu se pleacă! 
'Trăsnete şi vânt 
La genunchii lor îşi lasă | 
lureşul lor frânt. 

Voi, eroilor seralici, 
Rămâneţi voinici 
Şi sub sfichiul crunt de bețe 
Şi sub plumb de biciu. 

Glasul vi'] înneacă numai 
Lama de topor. 
Ca din moarte să renască 

Încă un popor. 

Sfinţi stegari ai bucuriei 
De-a muri martiri, 
Daţi îrăţiei tranciscane 
Zel şi cuceriri ! 

95



Predică . franciscană 
„aa 2 a . 

| Î, să predicăm. Assisi 
„Geme de norod. ” 

„Vin la târg sărmanii oameni 
„Şi ca peştii în năvod, 

„Se adună prin taverne, 
„Fără teamă de păcat, 
„Parcă n'ar' mai îi copiii 
„Celui Binecuvântat“... 

Și zicând Francisc acestea, 
la pe îratele Masseu 
Şi pornesc încet pe stradă, 
Ca răpiți în Dumnezeu. 

9%6



e 
*DSTOULIA 

IMȚOIULIS 
[N)UgIUIOUI 

DO 
E7dIa7) 

—IHOIVL 
O
N
 

: S
I
S
S
V
 

 



Faţa blândă, luminată 
De văpăile din cer 
Oglindeşte fericirea 
Nepătrunsului mister 

Ce le-a făurit mărirea 
Zilelor de iraiu sărac, 
Zilelor de pace pline, 
În veşmântul rupt, de sac. 

Strigătele lumii, hula 
Nu se'nalță pân'la ei. 
Pilda lor restiră vrajă . 
Ca şi tlorile de teiu... 

Când țârziu la schit în vale 
Obosiţi de drum ajung, 

„Fratele Masseu întreabă: 
— „Bun Părinte, drumul lung 

„L'/am făcut noi pe'ndelete, 
„Dar o vorbă n'am rostit. | 
„Când mai predicăm la lume ?. 
„lată-ne ajunşi la. schit. 

lar Francisc aşa-i răspunde: 
— „Frate dragă, nu uita, 
„Că atunci vorbeşti mai tare 
„Când vorbeşti cu pilda ta“. 
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Deplina bucurie 

E: 

„Fraţii să se arăte veseli în Domnul“. 

“ (3. Francisc). 

Î,.. zi de iarnă rece, 
zi de'ngheţ, de pâclă deasă, 

Coborau Francisc şi Leon 
Din Perugia spre casă. 

Gânduri sfinte, doruri multe 
| Le'nălţa în mers avântul 
Şi luaţi de'nflăcărare 

nici nu mai vedeau pământul. 
- Când Francisc înceată pasul 

şi voios aşa grăieşte : 
— „Frate Leon, să dea Domnul, 

cum îrăţia noastră creşte, 
„Pildă vie de virtute 

pretutindenea să. fie. 
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„Însă asta, ţine minte, 
nu-i deplina bucuriei. 

Merg cât merg şi-i zice iarăşi: 
— „Dacă îraţii cu putere 

„Şi cu nume maren lume, 
ar da orbilor vedere 

„Şi sărmanilor muţi, irate, 
le-ar îngădui vorbirea, 

„Şi ar scăpa pe veci de diavoli 
toată, toată omenirea. , 

„Morţii chiar de “patru zile, 
de-ar ajunge să-i învie. 

„Să stii, frate, că aceasta 
nu-i deplina bucurie“. 

Câţiva pași - şi iar îl chiămă: 
„Frate Leon, îrate, ascultă 

„Dacă fraţii noştrii simpli 
ar ăvea ştiinţă multă ; 

«Ar grăi în limbi străine 
şi'nzestraţi ca, şi profeţii 

„Ar ceti în minţi, în inimi 
toate tainele vieții, 

„Blânda Domnului oiţă, 
„tu să ştii şi toţi. să ştie; 

„Că în toate aceste daruri, 
nu-i. deplina bucurie“. 

Şi pornesc la drum. Dar iarăși 
„tot Francisc vrea să-i vorbească. 

„Şi îi zice: — „Frate Leon, 
dacă limba îngerească 

„Ar vorbi-o'n vieaţă îraţii 
şi-ar cunoaşte calea 

„Stelelor strălucitoare, 
taina ce-o îngroapă valea ; 

„Oameni, animale, plante, 
să cunoască, să descrie; 
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„Nici în astea, îrate Leon, 
nu-i deplina bucurie“. 

Merg puţin şi iar s'aude 
glasul dulcelui Părinte. 

— „Frate Leon, dacă fraţii 
cu potop de vorbe sfinte 

„Ar încreştina tot omul, 
ori cât de păgân să fie; 

„Nici aceasta, îrăţioare, 

nu-i deplina bucurie“... 
Mult vorbind aşa pe cale, 

tot cu mare'nsufleţire, 
Pe Francisc învățăcelul 

îl întreabă cu uimire. 
— „Spune-mi deci, Părinte stinte, 

unde poate atunci să fie, 
„Cum aîlăm aci pe lume , 

noi deplina bucurie ? 
Sfântul, grabnic îi răspunde : 

— „Dacă noi acasă, frate, 
„Am. ajunge rupţi de foame, 

îngheţaţi de îrig şi-am bate 
„Să ni se deschidă poarta. 

Iar portaru'n toane bune, 
„Ne-ar lua de hoţi şi vorbe 

de batjocoră ne-ar spune, - 
„Şi afară'n ger pe noapte, 

ne-ar lăsa iără păsare. 
„lar noi fără să ne plângem, 

blânzi şi paşnici cu răbdare 
„Le-am primi ca meritate, - 

pentru siânta veşnicie. . 
„Frate Leon, asta înseamn'o : 

e deplina bucurie. . 
„Dacă noi constrânşi de noapte, 

am tot bate mai cu şilă 
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„Şi portarului mai dulce, 
ne-am ruga, să-i îie milă, 

„În convent să ne primească. 
El de ciudă foc şi pară 

„Cu-o prăjină nodoroasă, 
ar ieşi la noi alară 

„Şi trântindu-ne'n zăpadă, 
ne-ar lovi ca scos din îire 

„lar apoi sdrobiţi, departe, 
ne-ar goni de mănăstire... 

„Şi noi blânzi ca mieii, îrate, 
toate le-am răbda'n tăcere, 

„Amintindu-ne de cruce, 
cum şi Domnul nostru cere, 

„Crede-mă, aceasta, îrate, 
e deplina bucurie. 

„Căci sunt multe daruri - sfinte, 
insă nu toţi vor să ştie, 

„Că'ntre toate : a te.nvinge, 
a te umilin răbdare, 

“ „Din iubire către Domnul, - 
este darul cel mai mare. 
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lertarea cea mare 

[ză 

| rosterpat Francisc se'nchină 
În brădetul solitar 

Şi vârtej de gânduri astăzi 
Îi tac sufletul amar.! 

Nici mireasma de poiană, 
Nici fanfara de argint 
Ce'niioară brazi şi cetini 
Nu-i aduc niciun alint. 

Suiletele, suiletele 
Rătăcind în sbor păgân, 
Pier ca oile nebune 
Răzleţite de Stăpân... 
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Grija lor şi grija lumii 

Mai fierbinte-l arde-acum 

Şi în preţ de mântuire, 

Trupul şi l-ar îace scrum... 

Ruga lui adâncă, plină 

Ca şi ochiul de ocean, 

Cere, cere mântuire 

Pentru suiletul sărman. 

Freamătul pădurii prinde 

Rugăciunea-i de văpăi 

Şi cu tămâieri de îloare 

O resiiră peste văi. 

În vecernia tăcerii, 
Munte, deal pe rând şoptesc: 

Mântuire dă, Părinte, 

La tot neamul omenesc. 

Mântuire, mântuire 
Murmură văzduhul sus, 
Ingerii şi ei împloră 
Mântuire lui Isus. 

Şi Isus veni de sus. 

Schitul prins în întunerec 

Se îmbracă în lumină. 

Cerul îşi coboarăntr'insul 

Îndurarea lui deplină . 
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Domnul, Maica Preamărită, 
Milostivi spre rugi curate, 
Vin s'aducă mângâiere 
lubitorului de frate. 

lar Francise chemat de îngeri 
Înaitea lor își varsă, 
Marea. de dorinţe stinte, 
Inima de jale arsă :. 

— „Doamne, ai murit pe cruce 
„Milostiv acum te-arată ; 
„Dă iertarea ta deplină 
„Pentru lumea vinovată 

Li 

„Care va intra căită 
„La'nchinarea umilită, 
„În acest lăcaş de rugă... 
Şi dorinţa-i îu'nplinită. 

Şi de-atunci de şapte veacuri, 
Vin la schitul din câmpie : 
Pelerini căiţi în suilet, 
Vin să aile bucurie. 
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Bisericuța Porţiuncola 
„e 
„Fraţilor, să nu părăsiţi niciodată 
acest loc“, (S. Francisc). 

Bea mohorîtă 
Rămasă'n câmp ca 0 lumină 

Ce îâlfâie în bezna nopţii, 
În faţa ta adânc senclină 

Şi Umbria, şi lumea toată, 
Şi-ascultă cum în vechea-ţi strană, 
Mai treamătă duioasă ruga - 
Şi bucuria franciscană, 

Săracă la zidire, scundă, 

Ai fost prestolul plin de soare 

Ce-a luminat îranciscanismul, 
Puterea lui cuceritoare. 
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Francisc ţi-a pus catapiteasma 
Și te-a, păstrat ca pe-o comoară. 
Cu tine şi-a'ntrăţit coliba . 
Şi lângă tine-a vrut să moară. 

El te-a ştiut, chivot de milă, 
Calvar de siântă înţâlnire 
În care veacuri după veacuri, 
Se va'mpărţi milostivire... 

Bisericuţă îranciseană, 
În gloatele ce vin la tine, 
Aprinde veşnica dorinţă 
De cer, de îericiri depline. 

E
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O griji nebune a lumii muritoare 

Ce false-ţi sunt acele silogisme 

Cari plumb pe-aripi îţi pun ca să nu sboare... 

(Dante A. Parad. XI, 1). 
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Sfântul înfrăţirii 
sa 
„Lăudat să fii, Stăpâne, cu. făp- 

turilempreună“. ($. Francisc). 

S, al dragostei de îrate 

Pe pământul învrăjbit, 

Sărăcuţul poartă'n suilet 

Farmec blând de răsărit. 

Gândul lui — căderi de soare— 
Se resiiră cald şi lin 
Şi pe cedrii de pe creste, 
Şi pe tufele de spin. 

El pătrunde şi talazul 
De ocean îniuriat 
Şi selipeşte şi'n ghețarii: 
Polului îndepărtat. 
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Când din orga firii leagă, 
Ale vieţii simtonii, 
Să slăvească, să iubească 
Pe Stăpânul din tării, 

Focul şi credinţa-i vie 
Pun simţire în pustiu 
Şi dau glas de rugă luncii 
Şi izvorului sglobiu. 

În făpturi frăţie află, 
Fraţi, surori şi mari şi mici; 
Frate şi'ntocatul soare 
Şi umilul licuriciu. 

Frate crivățul puternic 
Şi alintul de zetir; 
Şoră luna, soră steaua, 
Soră roza de poriir. 

Toate îi vorbesc, îi cântă. 
Cântă şi el veşnice cânt. 
Şi'n cântare de'ntrăţire, 
Se cuitundă'n Duhul Sfânt. 
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Omul nou 
8 

„Părinte, îţi mulțumim căci tu ai 

creat toate“, (S. Francisc). - 

Scan e iubire 

Şin cascade'n jurul său 

Lasă vrajă ca cristalul 

Străbătut de Dumnezeu. 

Nu-i simţire mai fierbinte! 

Nu-i avânt mai luminat! 

Inimă, şi gând şi vieaţă 

E] iubirii le-a'nchinat. 

Şi cum braniştea, răspunde 

La chemări cu blând ecou, 

Firea'ntreagă răsplăteşte 

Cu iubire omul nou. 
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Florile-i şoptese în taină 
Cele mai adânci chemări, 
Păsărelele îi cântă 
Imnuri dulci de inălţări. 

Mielul, oaia bucălae 
l urmează în altar 
Iepuraşii, căprioara 
Il aşteaptă pe hotar. 

Înaintea lui coboară 
Ciocârliile din nori. 
Vulturul la rugăciune 
Il trezeşte blând, în zori. 

Stând în palma lui cicala *) 
Cântă vesele cântări. 
Focul scânteind ascultă 
Părinteştele-i mustrări. 

Şi el simplu —val ce trece — 
Strânge'n sutletu-i de zări 

» Bucurii din altă lume, 
Fericiri de sărutări. 

”) Un fel de lăcustă de câmp care, în arşiţa soarelui, din frecarea aripelor scoate un sgomot stridenț. 
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- “Predica. la -pasări 

. 

|, arşița de soare, 
___ Pe drumul prăfuit, 
Francise coboarăn vale 
Flămând şi ostenit. 

Dar suiletul său aprig 
De dragoste răpit. 
Se'nalţă ca o rază 
Spre Cel nemărginit. 

În juru-i, firea toată 
Şi ilori şi svon de crâng 

A Domnului. putere 

În ele o răsirâng. 

113



Şi ca'ntr'o carte mare, 
Seraiicul ascet 
A dragostei minune 
O urmăreşte'ncet. 

Simţirea i s'aprinde 
Şi creşte tot mereu. 
Întreaga lume-ar duce-o 
Spre bunul Dumnezeu. 

Dar pe câmpie nimeni. 
În lan doar lângă drum, 
Un stol de păsărele 
Din sbor se lasă-acum. 

Sunt ciocârlii smerite 
În haine cenuşii, 
Stigleţi gătiţi -de nuntă 
Şi vrăbii mii şi mii... 

Ca harta îngerească 
“Sub degete de foc, 
Francisc din. vis tresare 
Şi stând apoi pe loc, 

—„Surorilor, le zice, 
„Voi câmpul nu-l munciţi 
„Și totuşi hrana - gata 
„Oriunde-o găsiţi. - 

114



„îmbrăcămintea voastră 
„De pene mândre, moi 
„Vă apără de iarnă, 

„De vânturi şi de ploi. 

„Aveţi aripi uşoare 
„Ce vă ridică'n nori, 
„Să nu vă poată-ajunge 
„Duşmanii răpitori. 

„Cât de milos e Domnul ! 

„Mereu să-l proslăviţi 

„lubirea lui prin cântec 

„Oriunde s'o vestiți“. 

Şi multe le mai spune 
Cu glas înflăcărat, 
Şi ele îl ascultă 
Cu capul ridicat. 

Se-adună apoi în juru-i, 

lar el în desmierdări, 

Le binecuvântează, 

Şi le sloboade'n zări. 

Încununat de soare, 
Francisc în urma lor 

Suspină lung şi cere 

Aripi, spre ceruri, sbor. 

Za 
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“Lupul dela Gubbio 
8 

| e la Gubbio, de-o vreme 
se'ncuibase-un lup hain, 

Mare şi îlămând, sălbatic 
de vărsa din ochi venin. 

Oi şi capre fără număr 
stâşia pe câmp, pe grui 

Încolţea. şi oameni paşnici 
de ieșiau în calea lui. 

Nu putea să iasă nimeni 
fără arme din oraș, 

Căci dădea pe negândite 
de duşmanul pătimaş. 

Plini de groază bieţii oameni 
se gândeau cum să-l omoare, 

Ca să mântue de groază 
şi pădure şi ogoare. 

Dar trecând Francisc pe-acolo 
şi văzând necazul lor, 
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Se gândeşte, ca părinte, 
să le vină'ntr'ajutor. 

Şi tăcându-şi cruce pleacă, : 
lupul crud să-l imblânzească ! 

Cum de-atâtea ori făcuse | 
cu turbarea omenească. 

Lupul însă cum se rabde 
om la cuibul său să vie? 

Când îl vede, către dânsul 
se repede cu îurie. 

Sărăcuţul însă-i zice - 

cu glas blând stăpân pe toate: 

— „Vino, îrate lup, încoace, - 

nu îi rău, nu, nu se poate“... 

Lupul uită de mânie, i 

blând s'apropie de el, 

Şi dojana părintească 
-i-o ascultă ca un miel: 

— „Frate lup, tu multe rele 
ai tăcut pe-acest ţinut. . 

„Fără voia Celui care . 

toate'n' lume le-a tăcut. 

„Ai ucis şi miei şi capre | 

şi la oameni chiar ai dat... 

„Ca un ucigaş netrebnic a 

ai îi bun de spânzurat. 

„Însă eu împăcăciune . 
vreau să fie între voi. 

„Lasă'n pace tot ținutul, 
uită stâna, uită oi. 

„Oamenii îţi iartă toate, 
toate grelele-ţi păcate. 

„Ba ţi-or da şi hrană bună. 
„Ce zici ? Îţi convine, îrate 2 

Bietul lup dădea din coadă 
şi cu capul se'nchina 
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Și primea cu bucurie 
, tot ce siântul îi spunea... 

— „Atunci hai, întinde laba, 
dă-ţi cu cinste azi cuvântul 

„Şi în faţa tuturora 
întăreşte jurământul“. 

Lupu'şi pune laban mâna 
Iubitorului de fire 

Şi spre piaţă, la'mpăcare 
„îl urmează cu -grăbire. 

Lumea curge de pe drumuri 
şi s'adună rând pe rând, 

Ca să vadă Sărăcuţul 
cum desmiardă lupul blând. 

Şi când piaţa-i plină, plină, 
— „Fraţilor, le zice sfântul, 

„Ascultaţi şi nu vă temeţi 
lupul iată'şi dă euvântul. 

„Rău de astăzi înainte 
nu va îace nimănui. 

„Dacă îl iertaţi cu toţii 
şi'ngrijiţi de hrana lui“. 

— „Da, răspunde lung mulţimea, 
Fie Domnul lăudat“. 

Bucuroasă că scăpase 
de duşmanu'ntometat. 

Lupul dă din cap, din coadă 
şi genunchii blând şi-i pleacă. 

Ar vorbi, dar parcă vorba 
„. bucuria i-o îneacă, 

Laba doar şi-o mai ridică, . | 
, Siântului i-o dă în mână 

Ca'nvoiala cu creștinii 
întărită să rămână... 

Şi ntre oameni de îrăţie 
avu lupul bună parte, 
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Până când cu sora moarte 
care toațe le desparte, 

Se'ntâlni la bătrâneţe 
şi ea rece cu-o privire 

Îi curmă'ntr'o zi de vară 
vieaţa lui de îericire. 

i d 
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Privighetoarea 
_%B 

„Fraţii să spună oficiul dumnezeesc“... 
. Ă (S. Francisc). 

N oaptea îşi înalţă cortul 
Pe câmpii de scrum 

“Şi îmbracă pe'ndelete 
Dealurile'n ium. 

Stelele, purtând pe umeri 
Mantii de brocat, “ 
Se adună'n ceruri cete 
Ca să ţină stat. 

Codrul verde de sub munte, 
Doarme ca un prinţ 
Cutundat în basm de glorii 
Stinse din părinţi. | 
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Luna plină îl îmbracă 
Cu sclipirea ei 
Şi-i adună la picioare 

Florile de teiu... 

în poiana străjuită . 
De râposul pisc, -.  : 

Stau în priveghere. mută, 

Leon şi Francisc. - 

În tăcerea ce-i cuprinde 
Îşi aud pe rând. . 
Gândul răscolit cu. dorul, 

Dorul dus pe gând... 

Dar uşor prin frunza moale 

Vine svon de cânt; 

Un suspin de hartă vie 

Cade pe pământ 

Blând, siios ca o lumină 

Pe cărări de crin 

Şi încet, încet sporeşte . 

Vesel, dulce, plin. 

O privighetoare'şi spune 

Ruga către cer. 

Frunza îreamătă uimită 
Şoapte de mister... : 
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Codrul pare-un policandru 
Din străvechiu cleştar 
Sub o grindină măruntă 
De mărgăritar... 

Ca un şoim isbit în stâncă, 
De năpraznic vânt, 
Stă Francisc şi urmărește 
Fermecatul cânt. . 

Şi spre-Leon se îndreaptă 
Blând şi rugător: 
— „Cântă şi tu, frăţioare, 
Micul sburător | - 

Laudă voios pe Domnul, 
Singur nu-l lăsa“. 
Umilit răspunde Leon : 
—„ Eu nu ştiu cânta.“ 

Dar Francisc nu-şi poate stinge 
Dorul întocat. - 
El-începe lin să cânte 
Psalmi de mânecat. 

Cântă paserea pe cracă, 
Cântă şi Francisc. | 
Stau și-ascultă codrul verde 
Și râposul pisc... 
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Aurora prinde'n geană 
Ochiu de cărbuni 
Păsărica tot mai cântă 

Ruga din străbuni. 

Dar Francisc îşi simte trupul, 

Glasul istovit... 
Şi se'ntinde'n fânul reavăn 

Ca un miel rănit,.. 

Din copac privighetoarea 

Vine'n palma lui, 

Să-i aducă'n suflet cântul, 

Vieaţa codrului. 
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Trandafirii 
E 

S, leagănă gâzele'n iarbă, 
În razele calde de soare 

Și sorb cu nesaţiu de-abisuri 
Din proaspăta vieţii vâltoare. 

Pariumul fiinţa le-o moaie, 
Simţirea în visuri le-o leagă, 
Şi creşte în ele bolnavă 
Dorinţa de vrajă. pribeagă. 

În crângul vecin, turturele 
Se chiamă în gemete calde 
La râul ce cântă iubirea, 
Visările, dorul să'şi scalde. 
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Cosaşul suspină din fluei, 
Culcat pe-o brazdă de floare 
Şim piept ca o torţă aprinsă 
E] simte-o- săgeată, îl doare... 

Un glas de argint, mai la vale 
În volbura dorului mare, 
Iubire, plăcere doineşte 
Şi vieaţa plăcere. îi pare... 

Pe valuri de boare zetirul 
Adună ecou de poiană 

Şi duce spre schitul cucernic 

Şoptirea 'ncropită, vicleană. 

Francisc stă'n colibă pe gânduri... 

Ciliciul îl roade, îl chinue postul 

„ Şi firea trudită încearcă, 

Să depene sceptică rostul 

Jertiirii de sine în lume... - 

Şi atât de departe îi pare. 

Răsplata şi vieaţa de slavă, 

Pe-a crucii amară cărare! 

Pe leneşa undă, ispita _ 

Spre dânsul ecoul o poartă - 

Şi-i leagă-i pătrunde, îi :moaie 

Simţirea. răpusă şi moartă. 
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Plăcerea'l împinge'n bulboaca 
De putrede ape de baltă 
Şi:simte cum şovăie slabă 
Voinţa'n chemarea-i înaltă. 

Tresare cu îrică. Şi crucea 
O strânge, o strânge în brațe... 
Şi gândul de veşnice „stele 
Se. luptă 'nzadar să-l agaţe, 

Când trupul, luat înainte 
De şoaptele rele din îire, 
Râvneşte sălbatec nectarul 
Din maştera vinei simţire... 

Francisc înţelege cu groază, 
Şi groaza îl muşcă păgână 
Cum muşcă un şarpe în pulpa 
Bătrânului cerb la fântână. 

Ispita, e grea, e turbată 
Dar nu-l va împinge la vină... 
Durerea înalţă gândirea, 
Simţirea spre cer o înclină. 

În spinii din fața colibei 
S'aruncă... Un pat de jăratec 
Îl arde... Iar sângele curge 
Șuvoaie din simţ nebunatec... 
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Târziu în vecernia serii, 
_ Un clopot pe culme se'nchină. 
Francisc ca un crin îşi înalţă 
Din spini şi simţirea senină. 

lar spinii în sângele sacru 
Îşi schimbă puterile îirii... 
Pe locul ispitei învinse, 
Azi crese purpurii trandafirii. 
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Tovarăş 
8 

N iciun svon de cânt, de vieaţă! 
Dorm şi văi şi munte. 

Dorm pe lacuri, pe oceane 
Undele mărunte. 

În parfumul de răcoare, 
Dumnezeu pluteşte 
Şi desmeardă om şi îloare 
Dulce, părinteşte. 

Cerul, o năframă 'ntinsă 
Peste-o sumbră targă, 

l cuprinde sora lună 
n privirea-i largă, 
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Treaz Francisc o urmăreşte 
Din coliba-i scundă 
Şi cu dânsa în văzduhuri, 
Gândul i saiundă. 

În tăcere adevărul 
Mai vădit îl crede, 
Adâncimile de taină 
Mai adânc le vede. 

Iar când luna obosită 
Pe păduri se lasă, 
Dorul lui din înălţime, 
Nu se'ntoarce acasă. 

Ci aşteaptă sora lună 
Să se'nalţe iarăşi 
Şi spre Dumnezeu să-i îie 
Luminos tovarăș. 
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Mânecatul Sfântului Francisc 

| ădurea e un templu cu bolțile de cânt. 
Pe iiecare creangă se laudă un sfânt. 

Sunt îluiere de aur, sunt harte de argint, 
Sunt glasuri vii de îngeri topite în alint 
Şi toate împreună înalță spre tării 
Acorduri măiestrite pe mii de melodii. 
Francisc cu Leon, îraţii săraci ca doi lăstuni 
Cu suiletul — tămâie curată pe cărbuni — 
Pășese pe cărăruia din rariştea de tei 
Şin muzica pădurii, se simt luaţi şi ei. 
Francisc e ca o hartă în mână de'mpărat 
Născut artist din cântec; de cânt el fermecat, 
Vibrează, arde, plânge... La schitul vechiu acum, 
Se cântă mânecatul. Ei răzleţiţi pe drum 
Şi fără cărţi de rugă să cânte psalmi nu pot. 
Ci prinşi în vrăji ascultă şin mintea lor socot 
Ce cânt, ce rugăciune să'nalţe şi ei azi 
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Cu cântecul de codru, în templu viu de brazi. 

Şi cum Francisc coboară mereu în tristul ieri, 

Şi zilele trăite, în cântec şi plăceri, 

I se adună'n 'minte, cum se adunăn gropi 

Reptilele urite... Lumina lasă snopi | 

De aur printre frunze. Francisc adânc bătut 

De gândul umilinţei, blând îratelui tăcut 

Îi zice: —,Frate Leon, hai, să cântăm şi noi, 

„Să lăudăm pe Domnul. El scoate din noroi 

„Sărmanele fiinţe. EI de atâtea ori 

„Coboară dulce'n inimi şi le înalţă'n nori, 

„Să-L preamărim cu fapta. Eu glas de codru des 

„Ce geme din adâncuri amar, neînțeles. 

„lar tu ecou ce prinde al luptelor suspin 

„Ca să-l înalţe'n ceruri ca ruga de senin. 

„Eu umilit voiu zice: Sărmane om de lut 

„Francisc, tu multe rele în vieaţă ai tăcut. 

„Eşti vrednic de osândă. Iar tu cu aspru glas 

„Să zici: Da, trate, iadul, atât ţi-a mai rămas. 

„Începem deci.— Francisc, om cu gânduri pământeşti 

„Făcut-ai rele'n lume, de iad tu vrednic eşti“. 

lar Leon zice : — „Frate, prin tine Dumnezeu 

„Va iace mare bine şi iu în cer mereu 

„Vei îi 'nălțat. — „Nu, îrate, zice plândul sfânt. 

„Tu să rosteşti aievea, întreg al meu cuvânt. 

„Auzi ? Deci când voiu spune : Sărmane om ce eşii, 

„Francisc, tu multe rele şi- fapte mişeleşti 

„Făcut-ai şi eşti vrednic să ajungi un blestemat, 

„Tu, îrate, vei răspunde : Da e adevărat 

„Şi'n iad ţi se cuvine să stai ca osândit“. 

— „Aşa voiu face, frate“. Dar când Francisc căit 

Cu lacrimi iarăşi zice: — „Al lumii, bun Stăpân. 

„Eu ţi-am călcat voinţa ca un turbat păgân 

„Şi de osândă's vrednic“. Şi Leon şi mai blând 

Îşi strânge toată firea şi zice suspinând : ii 

— „O îrate, tu de Domnul vei îi pus între drepţi 
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„Şi haruri. multe, multe într'una să aştepţi“. 
Francisc mișcat îi spune: —,„De ce rosteşti idei 
„Deşarte, frate, vorba îşi. are locul ei. 
„Acum îţi poruncesc chiar, să zici cum zic şi eu. 
„Și tu, Oiţă bună, cum.mă asculţi mereu 
„Cu toată umilinţa, s'asculţi de statul meu. “ 
— „Francisc, voiu spune iarăși, crezi tu că Dumnezeu. 
„Se va'ndura de tine ? Păcate multe ieri N 
„Ai săvârşit. Cum Domnul să-ţi dea azi mângâieri ? 
„Francisc, tu nu eşti vrednic de mila lui, în veci! - 
„Deci îii cu grijă, peste poruncă să nu treci, 
„Să zici: Aşa e! Milă, tu nu mai poţi afla“. 
Iar Leon blând se leagă — „Da, te voiu asculta“ 
Dar gura lui îngână :— „Părintele Ceresc, 
„În mila lui s'apleacă spre cei care greşesc ; 
„lertare, îndurare şi haruri din belşug 
„Iți va vărsa în suilet“. — „Dece cu vicleşug 
„Întorei răspunsul îrate ? Nu ştii tu de cuvânt? 

Îi zice Sărăcuţul. Cu ochii în pământ: 
— „Părinte, zice Leon, eu vreau să te ascult. 
„Dar nu ştiu ce-i cu mine. Ori cât lupt eu de mult: 
„Nu pot să-ţi îac pe voie“. Francisc şi mai blajin 
Il roagă, îrate, ascultă, odată cel puţin. 
Iar Leon se obligă cu toată voia lui: 
—„Părinte, acum să ştii, voiu face cum îmi spui“. 
Francisc. îşi simte dorul zdrobit şi ca un ag 
Muncit de o vântoasă, mai crede'n gându-i drag 
Şi'ncepe iarăşi vorba : — „Francisc, greşala ta 
„Crezi tu că Domnul dreptul uşor ţi-o va ierta ?« 
„Dar Leon îi răspunde : — „Mari haruri vei primi 
„Şi Domnul în vecie te va şi proslăvi. 
„Căci cine se'njoseşte va îi şi înălţat... 
„Părinte, fii cu milă mă iartă de păcat, 
„Dar azi prin rostul meu, | 
„Grăieşte Dumnezeu !“ 
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TRADUCERI DIN OPERILE 
S. FRANCISC DE ASSISI



Cântecul Fratelui Soare j | 

LD) oamne, bune, Prea Înalte, 
ut 

Ție-ţi dăm . îără'ncetare 

Laudă, mărire, cinste, 
orice binecuvântare. 

fie singur, Prea Înalte, | 
se cuvin aceste toate 

Şi cu vrednicie nimeni 
să te laude nu poate. 

Lăudat să fii, Stăpâne, | 

cu tăpturile'mpreună 

Ce puterea ta la vieaţă | 

cu iubire le adună. 

Mai ales să te mărească 
inftocatul îrate soare 

El ne-aduce nouăn lume 
-zilele strălucitoare. 

E trumos, e luminos şi 
în sclipirea-i minunată 
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Preainalta-ţi stăpânire 
tuturora o arătă. 

Să te laude, Stăpâne, 
sora lună argintie, 

Stelele aprinse, mândre 
într'a nopţii leerie. 

Să te laude, Stăpâne, - 
vântul, nourii din zare 

Vremea bună'mn care mila-ţi 
dă îăpturilor mâncare. 

Să te laude, Stăpâne,- 
sora apă cristalină, 

Ce curată, nelipsită, 
setea 'n vieaţă ne-o alină. 

Să ie laude, Stăpâne, 
fratele puternic iocul. 

El e vesel şi'ncălzeşte, 
luminează în tot locul. 

Să te laude, pământul, 
_ mama noastră roditoare, 
El dă pâine, iructe, iarbă, 

mii de ilori mirositoare. 
Să te laude, Stăpâne, 

cei ce iartă din iubire 
Către tine, şi îndură 

suferinţe, prigonire 
Răbdători şi paşnici pururi. 

Fericiţi sunt pe vecie, 
Tu coroana le vei da-o 

în cereasca bucurie. * 
Să te laude, Stăpâne, 

sora moarte cea trupească 
De ea nu-i în stare'n lume 

niciun om să se ferească. 
Vai de cei ce moartea, Doamne, 

îi găseşte în păcate. 

136



Fericiţi cei cari în vieaţă 
țin la sfânta ta dreptate, 

Moartea când va îi să vie, 
| le va îi spre bucurie. 

Lăudat, slăvit să lie, 
Domnul de a sa îiinţă, 

Cu iubire, mulţumire 
şi cu mare umilinţă. 
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Sfintei Fecioare Maria 

Pau Doamnă Stântă, 
Şi Regină preamărită, 

Maica Domnului, Marie, 
Şi Fecioară nenuntită. 

De Cerescul Tată-aleasă 
Şi siinţită de Treime 
Darul harului în tine 
Trece orice înălțime. ” 

"Te salut, Palat de aur 
Şi chivotul strălucirii, 
Unde-a locuit Stăpânul 

_Şi Părintele iubirii. 
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Te salut, Vesmânt de pace, 
Ce-l îmbracă Domnul îirii, 
Roabă ce te dai în slujba 
Domnului nemărginirii. 

Bucură-te, bucură-te, 
Maica Domnului, Marie, 
Cu virtuțile nespuse 
Ce te'nalță'n veşnicie ! 
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Tatăl nostru... 
% 

„Şi când se vor ruga,să zică 
Tatăl nostru“. (S. Francisc). 

| ATĂL NOSTRU bun şi mare, 
Creator a tot ce este, 

Tu înalţi şi mângâi pururi 
Suiletul ce te doreşte. 

Care ești în cer şi'n toate, 
Încălzind cu-a ta căldură, 
Luminând cu-a ta lumină: 
Îngeri, sfinţi, orice tăptură. 

Numele sfințit să-ţi fie. 
Să-ţi cunoaştem maestatea, 
Dărnicia 'ndurătoare, 
Judecata şi dreptatea. 
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Vie-a ta împărăție, 
Să domneşti prin 'har în îire, 
Şi'n vecie-a ta vedere . 
Să ne-o dai spre fericire. . 

Pie voia ta'mplinilă, 
Ca iubindu-te, Părinte, 
Vieaţa slavă; să ne îie 
Prin poruncile-ţi preasiinte. 

Pe pământ cum e în ceruri, 
Întărind pe toţi în bine, 
Prin răbdare şi iubire 
Să ajungem îraţi la tine. 

Pâinea noastră dă-ne-o astăzi: 
Pe Isus cel bun, cel mare, 
Să-i pricepem vieaţa, jertia, 
Să aflăm în El scăpare. 

Si- ne iartă toate nouă 
Pentru mila ta de Tată, 
Pentru Fiul tău în chinuri 
Şi-a lui Maică 'ndurerată. 

Cum, îertăm şi noi, Stăpâne, 
Pe deplin cu dărnicie. 
Iar cu cei vrăjmaşi, ne-ajută 
Să îim pururi în îrăţie. 
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Nu ne duce în îispită. 
Nici uşoară, nici turbată, 
Nici ascunsă, nici văzută. 
Nici acum şi niciodată. 

Ci de rău ne isbăveşte 
De trecutul ce nu moare, 
De durerile de îaţă, 
De osânda viitoare. Amin. 
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Laudeie Creatorului *) 

% 

Sa eşti, Doame, siânt, sânt eşti 
Şi prin toate te slăveşti. 

Singur Domn, eşti, Împărate, 
Tu taci lucruri minunate. 
Tu eşti tare, Tu ești mare 
Şi înalt făr'de hotare. 
'Tu eşti Domn atotputernic, 
Tatăl omului nemernic. 
Împărat în cerul sfânt, 
Rege eşti şi pe pământ. - 
Unul eşti şi întreit, 
Dumnezeu nedespărţit. 

*) Aceste laude au fost scrise de S. Francisc pe o bu- 

cată de pergamenă împreună cu o binecuvântare pentru fra- 

tele Leon. Originalul se păstrează cu mare grijă, între relicviile 

Bazilicei din Assisi, fiind singurul manuscris ce a mai rămas 

dela dânsul. 
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Binele deplin tu eşti 
Şi tot bine împărţeşti. 
Tu trăieşti neîncetat 
Dumnezeu adevărat. 
Eşti iubire'nţelepeiune, 
Frumuseţă ce n'apune, 
Bunătatea însăşi eşti 
Şi de om te milueşti. 
Tu eşti, Doamne, din vecie, 
Linişte şi bucurie, 
Pace'n veci netulburată 
Şi dreptate neschimbată. 
Bogăţie eşti prea mare, 
Şi orice îndestulare. 
Eşti blândeţă, apărare, 
Păzitorul siânt şi tare. 
Eşti scăpare ce ne cheamă 
Şi virtute fără seamă. 
Eşti credinţă luminoasă, 
Şi nădejde mângâioasă. 
Eşti putere, eşti tărie, 
Eşti şi vieaţa de vecie, 

".- Dumnezeu puternic, mare, . 
Nestârşit în îndurare. 
Deci, te-arată tuturor 
Milostiv Mântuiter.. 

3 

144



AcPntre Tibru şi Arno Crist îi puse 
Pe-un aspru stei, sigilul său din fire 
Şi'n carnea sa doi ani pe acesta îl duse, 

(Dante A. Parad. VI, 106). 
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Crăciunul în pădurea Greccio 
a. 

„Sa iubim Copilaşul din Betleem“, 
i 45. Francisc). 

(Cca în. hlamidă albă 
Îmbracă șesuri şi păduri. 

Un vânt hain străbate zarea 
Urlând nebun din mii de guri. 

Pustiul rățăcind pe drumuri 

Îngheaţă'n.creştet de troian, 
Jelit de ciocârlii stinghere 
La clăile rămasen lan... 

Francisc şi-acum e o văpae 

Ce se ridică dintr'un rug 

Şi gândurile rânduri, rânduri 

Puterile i le distrug. e 
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Credinţa, lui — vibrări de soare 
Pe apă lină de izvor — 
Îi ţine mintea'm dulci mistere 
Şi vieaţa lui en vraja lor... 

“% 
34 Es L-3 3 

La peştera din Greecio, lume 
Din multe părţi sa adunat, 
Ca să serbeze „Noaptea sfântă 
Aşa precum sa întâmplat. 

« 

= Răsună- de, cântări pădurea - - 
Şimn para vie de îăclii, 
Selipesc şi fulgii de zăpadă 
Ce cad din: norii plumburii. 

„În peşteră, asinul, boul, 3 
__„O iesle veche, proaspăt fân, 
„Ca şi la. Betleem aşteaptă 
_ Pe-al omenirii blând Stăpân. 

Cu fumul de tămâe, ruga 
Se'nalţă lină către cer. 
Norodul, preoţii de-a-valma 
Simt vieaţă nouă de mister. 

lar când cu vorbe'nilăcărate, 
Francisc le cere suspinând 

„Iubire pentru Copilaşul, 
Ce se va naşte în curând, 
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În ieslele sărace, iată-L 
Ca'n Betleem, plăpândul Craiu, 
Strălucitor şi blând apare... 
lar peştera se schimbă'n raiu... 

În ceruri stelele s'arată, 
Şi legănaţi pe raza lor, 
Coboară îngerii să cânte: 
Mărire... Pace tuturor. 

Copacii ninşi uimiţi se pleacă 
— Sfinţi Magi veniţi din depărtări — 

Purtând pe braţe salbe scumpe, 
Sclipiri de stele şi de zări. 

Pădurea treamătă'n adâncuri, 
Izvoarele în văi doinesc. 
Crăciunul îranciscan începe, 
Crăciunul viu, dumnezeesc ! 

„e d 
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Tronul strălucit 
, 

|. miriştele 'nalte, 
Solitar, ca un cioban 

-“Răzleţit de oi, pe-o culme, 
Schitul vechiu-apare'n lan. 

Prin vitraiurile-i sparte 
Plânge seara asfinţit, - 
lar clopotnița crăpată, 
Pare un ciclop rănit 

Ce priveşte trist în juru-i 
Ca să afle un sprijin. 
Pe hotar nu vede însă 
De cât tuie de pelin. 
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Sfinţii afumaţi din tâmplă 
Mai aşteaptă 'nchinători 
lar tăcerea grea din nae 
Parcă-i umple de îiori... 

Dar târziu, pe uşa scundă 
La popas de închinat, 
Intră blând Francisc şi'n urmă-i 
Fratele luminat. 

Ruga lor e val de haruri 
Peste miile de iraţi 
Părăsiţi în bezna morții... 
La pământ apoi plecaţi, 

În nimicul lor nemernic 
Se cuftundă umiliţi, 

Ca doi bolovani de piatră 
În adâncuri prăvăliţi. 

Ei găsesc că Domnul milei 

l-a 'nzestrat cu atâta har! 

În fiinţa lor elădit-a | 
Un strălucitor altar... 

Dar amurgul dintr'odată 

De-o lumină-i săgetat...: 

Şi luminat, în slavă, 

Vede-un scaun înălţat, 
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Scump și sclipitor, luceatăr 
De brilante şi de toc, 
Întie' seratimii ageri - 
Ca în cel mai vrednic loc. 

lar un înger îi şopteşie: 
— „Vezi tu tronul strălucit 
„În serafica lui” slavă ? 
„Lui Francise e. hărăziti“... 

„Sa 'noptat şi sărăcuţii 
Se strecâară'ncet pe drum. 
lar lumiat întreabă: 
—,„Ce gândești, Părinte, acum?“ 

Iar Francisc plângând vorbeşte : 
— „Sunt un mare păcătos, 
„Nu pricep cuni între oâmeni, 
„Mă mai rabdă azi Hristos“. 

Fratele uimit îi zice: 
— „Tu eşti înger, tu eşti sfânt, 
„Ai primit noian de haruri, 
„Ca. nicialtul pe pământ“. 

— „Da, aşa e, trăţioare. 
„Însă, dacă- atâta har 
„L'ar îi“ dat Stăpânul lurhii 
„La un rău, la un tâlhat, 
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„L'ar îi prețuit mai bine 
„Şi mai harnic muncitor 
„Sfintele virtuţi în suilet 
„Le-ar îi strâns cu mai mult spor... 

„Acum, îrate, poţi pricepe 
„De ce-s mare păcătos 
„Şi nu merit îndurarea 
„Răstignitului Hristos... 

Noaptea s'a lăsat greoaie 
Pe câmpie şi pe gând... - 
Pe hotar Francisc păşeşte 
Ca o torţă luminând. 
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Pe muntele Alvernia 
58 

„Sfant, sfânt, sfânt eşti, Doamne, care 
- faci lucruri. minunate“. (S. Francisc), 

| e stânca brăzdată de trăsnet 
— Altar de jertiire, de pace — 

Francisc sărăcuţa colibă 
o şi-o îace. 

Îşi simte fiinţa legată, 
În para iubirii curate 
Şi gându-i captiv în lumină 

se sbate. 

Iubirea ! Putere din. ceruri 
Nu ştie'n jertiire hotarul. 
Murind, ea cerşeşte mai dornic 

amarul. 
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Un trup istovit de'ntrânare, 
Atât lui Francisc îi rămâne. 
Din ce să'niiripe el jertia 

de mâine ? 

Doritul martiriu-al credinţei 
Cu fier de sălbatică ură 
În gândul său n'are destulă, 

tortură, 

Acum îl munceşte- o dorinţă 

Şi ruga-i se'nalță'niocată 

Spre crucea înfiptă în. stânca 
crăpată. 

S 

„în sutlet și'n . trup, o Jsuse, 
“Tot chinul să-l simt, tot amarul 

„Ce, crud Ai -le- aduse în moarte 
Calvarul. 

„Să ardă în mine întreagă 

„Iubirea ta dumnezeească, 

„Să mă răstignească n iubirea 
frăţească... 

„Să fiu în văpăi, o văpaie 

„Ce mistue timp şi vecie 

"Iar moartea ocean de văpaie 
să-mi îie,.. 
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Şi tace.: Prin zare-o lumină 
Se rupe. din cerul albastru: 
Şi blând serafim spre umilul 
E sihastru, 

Hristos Răstignitţul coboară, 
Iubire în chin să-i arate... 
Şi teupul i-l arde cu: sfinte 

A Stigmate. 

Francisc în extazul măririi | 
Străpuns, se uimeşte şi plânge. 
Pe stâncă se scrie. cântarea 

SI de sânge... 

În soarele nou ce.răsare, 
Se'nalţă Francisc-Răstignire, 
S' aducă i în lume iubire,. 

po iubire... 
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“= Tovărăşie serafică -- 

a „Fraţilor, cât mai avem timp 
să facem bine“. (S;.:Francisc). 

îi | 
E AP 

| e margini de holde, s'aşterrie cărârea 
--Panglică îngustă. Argint viu e zarea. 

Din soarele vesel, de raze sanină 
Perdele 'imense de îlori de lumină. 
Lumină pe vaie, lumină pe deal, 
Lumină ca'n cerul de lumi de 6paăl... 
Departe, dorm munţii în şir de castele - 

Şi'mbracă pe vârturi sclipiri de oţele. 

Pe câmp sărbătoare ! Nu-i nimeni lă muncă. 

Prin “grâu, o suflare în văluri s'aruncă 

Şi blândă, la, glasul de clopot, l-înelină 

La rugă: de vară, la ruga creştină. - 
Pe drumul ce urcă la schitul din crâng, 

Francisc şi contraţii la vorbă s6 strâng. 

Sunt sânge serafic în dalbe potire 
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Şi vieţi de avânturi in drum de jerttire. 
În pieptul lor, arde limanul de zări 
Aprinse în focul de mii de'nserări. 
lar gândul lor— rază pe trunte de râu — 
Se duce, revine cu unda din grâu... 
Francisc slab şi palid, cu foc în obraz, 
Priveşte în soare ca dus în extaz... 
Dar fraţii îşi ţese din traiul lui traiu 
Şi'n vorba, lui află „portaluri de raiu. 
S'apropie râvnici să-i spună lrăţeşte 
Ce poartă în gând. Şi Masseu îi vorbeşte: 
— „Părinte“ pe vale sunt grânele coapte 
„Şi paseri în stoluri cu gingaşe şoapte 
„Ne cheamă, la muncă. Să mergem, Părinte. 
„Tu să le spui iarăşi parabole siinte 
„Cum ştii tu a spune. Eu îrate bătrân 
„Cu braţele 'ntinse, în lan să rămân, 
„Şi ele să vină şi mari şi mărunte 
„Să-mi stea iericite pe braţe, pe îrunte, 
„Să simt ca odată foc de seraiim, 
„lubirea, Părinte, ca'n raiu s'o slăvim“. 
Iar fratele Leon, oiţa cea dreaptă, 
Şi el cu stieală spre sfânt se Dă 
Şi-i spune: — „Părinte, eu nu pot uita 
„Întrecerea noastră! Să pot. asculta 
„Cuvintele tale de grea înjosire ? 
„Când ştiu că în tine: virtute, sfințire 
„S'adună şi creşte, ca. rodul în îlori, 
„Ca apa în poală, de stânci cu ninsori ?“ 
Şi multe-i înşiră din suiletu-i plin, 
Când intră în vorbă şi blândul Rutin : 
— „Alvernia, frate, Alvernia stântă, ' 
„Şi azi mă'nfioară şi azi mă încântă. 
„Ce noapte lumină! Ce zi veșnicie - 
„Dură seratimul. pe stânca. pustie ! 
„lubirea'n fiinţă, eterna iubire 
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„Din fratele nostru făcu răstignire. | 
„În coasta lui dulce, în mâini, în picioare, 
„Cu toc îi deschide răni mântuitoare. 
„lar el, Sărăcuţul pe dâmbul sălbatic 
„Îşi simte ființa întreagă jăraiec, 
— „Un miel ispăşire pe veșnic altar! — 
„Ce jertiă ! Ce munte! Ce dulce Calvar! 
„Părinte, Părinte, cum pot să'nţeleg! 
„O dragoste! Tu ești misterul întreg ! 
„Părinte, vorbeşte şi spune-ne nouă 
„Durerea ta dulce, iubirea ta nouă! 
Francisc îl ascultă. .În membrele lui 

Mai simte arsura şi vâriul de cui“... 
Când fratele Înger atară din sine 

" Suspină şi cântă un cânt cu suspine: 
— „Slăvit fii, Stăpâne, de îratele soare, 

„De lună, de stele, de munţi, de-răzoare, 
„Slăvit fii, Stăpâne, de îoc şi de apă; 

„Din tine lumina şi veaţa sadapă, 
„Din tine iubirea în inimi coboară, 
„Durerea prin tine iubire' măsoară. - 

„Slăvit îii, Stăpâne“... Dar cântecul tace. 

Toţi plâng sub văpăi 'de îoc şi de pace... 
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Cântare de Ingeri E 
a Ea 

E . „Suferinţa e scurtă“. (3. Francisc). 

e | e creasta, bătrânilor munţi; 
| În linişte îratele soare - 

- Se stinge ca jertia pe rug, 
Şi ziua în negură moare. 

Oraşul întins pe colnie 
Se pierde'n amurgul de vară 
Şi lin îşi cutundă în somn 
Povoara de vieaţă tugară. 

La schitul săracilor fraţi, 
Veghează o slabă lumină. 
Francise copleşit de dureri 
Iubirii fiinţa şi-o 'nchină... 
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Iubirea când vine de sus 
_S'aprinde, s'aprinde, s'aprinde ; 
Pământ şi fiinţă şi cer 
Cu braţe de îlacări cuprinde 

i 

Şi nu.vrea să priceapă căn om 
Rămâne tot maştera live. 
S'avâniă să schimbe prin har 
Nimicul în nemărginire... 

Francisc e-o eolumnă da oe 
Şi simte cum jertia de sine 
Îi stoarce lumina din ochi 
Şi trupul pe cruce i-l ţine... 

Iar chinul ar îi mai domol 
În ritmul de blândă cântare. 
Dar cine să-i cânte când grea 
Şi neagră e noaptea pe zare? 

Târziu, e el aude un cânt 
Ce vine ca unda la maluri, 

Mai dulce ca şoapta de crâng, 
Mai vesel ca hora de valuri... 

Un înger din ceruri trimis 

Din hartă de aur îi cântă; 

Îi cântă al dragostei traiu 
Şi moartea în dragostea stântă... 
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Francisc îl ascultă răpit 
Şi duhu-i îurat în uimire 

Se'nalţă ca gândul uşor, 

S'aprinde'n senin peste fire. 

lar trupul pe patul sărac, 

Ca veştedul crin în grădină, 

Se'ndoaie, se lasă răpus... 

Afară se face lumină... 
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“Spre Porţiuncola 
8 

O. veştedă de toamnă 

Cu cer întunecat, mâhnit; 

Sub care plâng duios eocorii, 

În drumul lor nețărmurit. 

Pe coasta ruginie, vântul 

Îşi duce'ntrigurarea'n vii 
Şi răscoleşte îrunza moartă 

De pe cărările pustii. 

Deşerte, miriştile'n vale 

Stau arse, triste îără glas. 

Doar ici, colea clăcaşi pe brazdă, 

Dau boilor trudiți popas... 
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Francisc își simte firea prinsă 
Ca sub lovirile de biciu. 
În ochi lumina. nu-i străbate 

“Nici cu sclipiri de licurici. 

E] ştie că-i aproape, aproape, 
Al morţii ac nebiruit. 
Şi în coliba lui săracă 
Ar aştepta-o liniştit... 

Şi pus pe-o targă'ncet coboară, 
— Luceafăr prins în asiinţit — 
Spre Porţiuncolan tăcere, 
Purtat de îraţi cu gând cernit... 

Dar jalea grea a despărțirii 
Şi pe Francisc îl arden gând 
Şi biruit de-a lui durere, 
Se'ntoarce spre oraș plângând. 

Şi ridicat pe targă ngână, 
Pe zvonul frunzei de măslin: 
—,„Fii binecuvântat de-a-pururi, 
„Oraş cu viitor senin. 

„Căci multe suilete prin tine 
„Se vor şi mântui de rău 
„Și mulţi vor locui în tine 
„Şi vor sluji lui Dumnezeu, . 
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„Din tine mulţi se vor alege 
„Spre veşnica răsplată'n cer. 

„Assisi, pace, pace ţie !..“ 

Şi'n lacrimi vorbele lui pier, 

Cum stelele se-aîundă'n mare 

Când valurile'n ţărmuri bat, 

Pe o furtună îioroasă. 

Şi iar pe targă sa lăsat... 

În jurul lui, ca la vecernii, 
Stau fraţii în genunchi acum. 

Şi trişti un semn demult aşteaptă |: 

Ca să pornească iar la drum. . 

a 
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4 Octomvrie 1226 _ 
a 

„Slava e nesfârşită“. (S. Francisc“). 

|). mult aiundată în neguri, 
Stă valea robită de noapte. 

lar liniştea grea e străpunsă 
De treamăt de tainice şoapte. 

Făpturile prinse'n irăţia 
lubirii de om se'niioară. 
La schitul Săracilor moartea, 
Cu zâmbet de soră, coboară. 

Francisc istovit de durere, 
Întins pe un pat de cenuşă, 
Aşteaptă voios ca iubirea 
Să-i fvângă a vieţii cătuşă, 
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Stigmatele, roze de îlacări 

Îl ard ca pe Domnul, în cruce. 
lar el se tot sbate în gerul 
Ce vieaţa în îriguri i-o duce. 

O slabă îeştilă îşi poartă 

Lumina prin negre unghere 

Şi'mbracă de spuză de stele 

Pe îraţii ce plâng de durere... 

Francisc le aude suspinul 

Şi dragostea-i siântă de tată 

Dă gândului său înălţime, 

Puterii jertire curată. 

„Hai, fraţilor, bine să facem“... 

Şi-ar vrea să înceapă iar traiul 

De luptă, de cruce, de moarte 

Ce picură'n inimă raiul. 

lar vorbele lui, flori de câmpie, 

S'aşează pe inimi sdrobite, 

Dar nu pot să curme şuvoiul 

De lacrimi, de jale'ncropite. 

Apoi, ca lacov patriarhul 

Pe cei de aproape de-a-rândul, 

Pe cei de departe, cu lacrimi, 

îi chiamă la sine cu gândul. 
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Şi har le coboară din ceruri 
Cu braţele-aduse în cruce, 
Pe îrunţi aplecate de gânduri. . 
Dar truda, -puterea i-o duce, - 

Când lin —ca un râu de lumină — 
Începe el ruga din urmă, 
Ce moartea iubită, dorită, 
Cu-o scurtă, suflare i-o curmă: 

— „Cu glas am strigat către tine, 
„Părinte, te rog cu suspine, 
„În taţa ta, inima-mi arsă 
„Necazul întreg şi-l revarsă. 

„Când seacă puterile mele, 
„Iu ştii şi cărările-mi grele... 
„Seoate-mă Doamne, din lume, 
„Să-ţi laud, scăpat, al tău nume. 

„M aşteaptă azi drepţii, bun Tată, 
Să mi îii, pe vecie răsplată. 

Şi trânt îi rămase şi glasul 
Și frânte şi zilele grele. 
lar suiletu-i — glob de lumină - — 
Porni triumfal către stele. 
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S'a săvârşit . | 

„Puţini sunt aleşii“. (S, Francisc). 

$ a săvârșit ! Misterul milei 

Ce'nălţuie ftăptura'n foc, 

În tocul dragostei sublime, 
Şi-i dă dumnezeesc soroc . 

A triumiat ca niciodată !. 

Francisc rănit ca alt Hristos, * 

Ducând trofeu viteaz iubirea, 

Intra în cerul luminos. 

Sărutul îngheţat al morţii 

Lăsase linişte de zori, . | 

Pe trupul irate cu pământul | 

Şi pedepsit de-atâtea ori. -: 
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Săraca-i rasă pare steagul 
Ce'nvăluie un brav erou. 
Tar sfintele stizmaten membre 
Dau străluciri de soare nou, 

Şi jalea sgudue tot schitul, 
lar îraţii rugăciune plâng. 
Chiar ciocârliile duioase 
Deasupra schitului se strâng 

Şi iubitorului de îire, 
Neasemănatului rapsod 

: Cu care-au lăudat pe Domnul, 
Îi cântă cântec de prohod... 

lacoba nobila romană 
Cu suiletul de crin sdrobit, 
S'apropie cu siânt cutremur 
Şi'n giulgiu scump din Răsărit, 

invălue spre mormântare 
Slăvitul trup rămas străin, 
De ilacăra, nemuritoare 
Plecată'n slavă de senin. 

Iar vestea morţii se lăţeşte 
Prin mohoritul nopţii graiu 
Şi gloatele sosesc cu prapori, 
Cu ramuri verzi în sfânt alaiu. 
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Cântări şi rugăciuni sadună 
Cu svonul tristului brădet 

Şi'ncheagă imnul de mărire 

Legiuitorului Profet. 
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Triumful 
se 

„Am făgăduit lucruri mari, dar şi mai 
mari ni Sau făgăduit nouă“. (S, Francisc). 

C, umbrele nopţii 
Se şterge din inimi 

suspinul. 
Pe irunţile triste 
Credinţa îşi lasă 

seninul. 

Iar rugile frânte, 
De lacrimi, de jale 

Se'ncheagă 
În cântec de slavă, 
Ce-l cântă mulţimea 

întreagă. 
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Şi molcom porneşte 
Convoiul cu crucea 

în frunte. 
Călugări, Episcopi, 
:Norodul se'ndreaptă 
ta spre munte. 

Din bolta albastră, 

Blând soarele'şi varsă 
sclipirea, 

Triumi de lumină 

să cânte, ca, îrate, 
cu firea. 

Iar Umbria toată 
Selipeşte'n briliante 

de rouă.. 
Din crâng,..tără. veste 

Şopteşte cântarea . | 
. ceă nouă. 

La San Damiano 
Plâng Clara, Agneza, 

şi touţe... 

Şi nimeni în lume: 
Alin să le aducă. 

nu poate. 

Ci vin, înconjoară, 

Sicriul şi strigă: 
— „Părinte, 

„La cine găsi-vom 

"Taumină de vieaţă, 
„cuvinte, 
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„De spor, de virtute 
„Şi toc de iubire 

în traiul 
„Cel aspru pe lume? 
„O qă-ne cu harul 

şi raiul... 

Şi rănile stinte 
La mâini, la picioare, 

şi ele 
Cu îoc, le sărută 
Zălog de cărare, 

spre stele... 

ă 
s E 

Târziu la San Giorgio 
În negura, gropii 

| coboară, 
În treamet de cântec, 
Sicriul cu siânta 

comoară. 

Dar glia nu'nchide - 
Puterea de vieaţă, 

iubirea... 
Minunile-i cântă 
Alesului crusii 

Mărirea. 
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Bazilica”) 
a 

ne de triumi şi geniu, 

Cum nu mai ştie lumea alta, 

în ține se'nfrăţese: compasul, 

- Penelul, dalta 

Să preamăreascăn slova artei 

Pe Sărăcuţul, crainic mare 

De armonie, de'nilorire, 

De'nilăcărare ! 

Ilie fratele măestru 

Ţi-a, dat imboldul la fiinţă, 

Şi tu te'nalţi — portal de ceruri, 

Imn de credinţă — 

*) Locul pe care se înalţă Bazilica Patriarhală a S. Fran: 

cisc numită Capul şi Mama întregului Cin Franciscan, se mai 

cheamă şi „Il colle del Paradiso“. 
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lar Memmi, Gaddi, Cimabue 
Cu Giotto vrajă de culoare . 
Au revărsat-o'n siinţi pe ziduri 
Scăldate'n soare. 

Vitraiuri sclipitoare-adună 
A cureubeelor putere, 
În jocuri de mister, de rugă 
Şi de tăcere. 

3 

Azi, „puse una, peste alta“ 
Trei înălțări' de-architectură, 
Cu-atâtea mistice 'nţelesuri 
Într'o tăptură, 

„ Vrăjese cucernica privire 
Şi ca un glas duios din goarnă 

" Simţire, minte pământească 
Spre cer lentoarnă. 

Aci' între făclii aprinse, 
În rostul paşnie de psaltire, 
Francisc îşi doarme nemurirea 
Cea peste îire... 

Treime siântă de biserici, 
Ce te arăţi pe dâmb de munte 
La lumi ce trec, ce vin năvalnie, 
Îmi pari o punte, 
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Slava Sfântului Francisc de Assisi, pictură 

VALETTA, MALTA — 
din biserica Fraţilor Min. Conv. 
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Spre veacul îără înclinare, . 
Spre sărbătoarea fără seamă, 
Spre care — călăuza blândă — 
Francisc ne cheamă. 
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Mormântul 

n templu de piatră, sărac în odoare! 
O criptă ce-adună oceane de soare, 

Să ţină în slavă seraficul nume 
Şi siânta cenuşă a Omului-lume, 
În care aevea, sublim a trăit, 
Cu nouă putere, Hristos răstignit. 
Mormânt, vis, minune în creer de stâncă, 
Tu dai înţelesul la vieaţa adâncă 
Ce'nalţă prin veacuri, înalță şi duce 
Pământul în ceruri cu braţe de cruce. 
Arcadele-ţi grele sadună trudite, 
Ca pasul de bour pe stânci prăbuşite. 
Vecia, cernită sub poliţile-ţi scunde 
— Sibilă'nspirată — din noapte pătrunde 
Cu suilet de piatră, cu vieaţă de munţi, 
Să sguduie inimi, să scuture îrunţi. 

178



Mister de putere! Şi moarte şi traiu 

Aci îşi măsoară fiinţă și graiu 

În valuri de umbre, în glas de tăcere 

În imnul puternic, senin de'nviere ! 

Sicriul în stâncă trăieşte şi adună 

Măriri de abisuri cu gest de turtună. 

Cenuşa dintr'insul e rugul aprins 

Ce ţine simţirea şi gândul învins. 

Francisc şi în groapă e vieaţă e gând 

Ce moartea le ţine în veac luminând. 

Cu el trezi veghează în urnele lor 

Tovarăşii aprigi de trudă, de sbor, 

Spre veşnicul bine: Masseu şi Rufin 
Şi Înger şi Leon. În somnul lor lin, 
Durează trăţie cu braţe de culmi; 

Cu suflet de zare pe codri de ulmi 

Vestesc îericirea, irăiesc răstigniri 

Din veşnica pace a sfintei iubiri... 

Mormânt de morminte, vâltoare de soare, 

În tine s'adună vieţi nemuritoare! 
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* La fraţi ca drepţi erezi, lăsat-a 
Pe doamna Sărăcie ce-a iubit-atât cerând 
Să fie de-al ei drag la toate gata. 

(Dante A. Parad. XI, 112). 
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Franciscanul ... 
| a - as 

„Rog “pe toţi frații să se silească să slu- 

jească lui Dumnezeu cât mai bine, să-l 

iubească cât mai mult“, ($. Francisc). 

4 

j si 

ăclie-a schiturilor sfinte, - 
Ce'igropi în clipele îugare 

Neodihnitul dor de ceruri, 

în vieaţa ta e înălțare! . 

În paza regulilor aspre, îi - 
Deseulţi,: pe drum de'nmornxântăre, 

Tu treci hotarul fericirii, 

În cânt cucernic de tropare! 

   

  

  

  

Uimit, te văd robit de vrâja.. .. 

Dumnezeeştilor poveţe. ..... 

Şi-mi pari un serafim din slavă, 

“Trimis în lume să nenveţe 
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A'nţelepciunii cale dreaptă. 
lar pilda ta să ne desgheţe 
Simţirea'n inimi amorţită 
De bucurii şi de tristeţe. 

Sărac, senin de rugăciune, 
Nimicul lumii te pătrunde. | 
În pieptul tău de crin, iubirea 
Coboară lin ca razan unde. 

La închinarea ta adâncă 
Grăbit tot cerul îi răspunde. 
Când rasa ta de umilinţă 
De ochii lumii te ascunde. 

Hristos prin ioc de pocăiriţă, 
Ca pe Francisc duios te chiamă. 
Hristos e pentru tine cruce, 
Durerea-i pentru tine mamă. 

Vei plânge'n jeriia grea de sine, 
De chinuri însă nu ţi-e teamă. 
În jertiă e câştig de sboruri, 
În moarte, slavă fără seamă. 

Atât. Îi ceri, ca să primească 
Un traiu şi o moarte de iubire; 
În tine să se împlinească, 
A lumii toată izbăvire. 
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Asupra ta să se răzbune 
Truiașa ei nelegiuire. 
Prin tine neamurile toate 
Să aibă pace şi'nilorire. 

Uitarea'n schimb şi urgisirea, 

În jurul tău mereu să crească, 
Să nu te-ajungă'n mănăstire 

Compătimirea omenească. 

Pământ şi om — vinovăţie — 

Din tine să se risipeâscă. 

Să te-adânceşti cântând izbândă 

În dragostea dumnezeească... 

În tumul proaspăt de tămâie, 
Ca o duioasă rugăciune 

Te irosești smerit călugăr, 

Cu vraja gândurilor bune. 

Dar Evanghelia dreptăţii 

Ce'nalţă pururi când răpune, 

Te-arată lumilor cu îală : 

A Sărăcuţului minune. 
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Sfântul Anton de Padua 

|, slava, veşnicei răsplăţi, 
Din cerul înstelat, 

Antoane sfinte, tu te- -araţi 
De-apururi minunat. , 

Cum Domnul lasă drum de stea 
În tainice'nserări, 
Îţi rândui un traiu de nea .-- 
Şi braţ de îndurări. 

În pieptul tău ca'ntr'un altar 
n care te închini, 
Dură'nălţimi de. gând, de har, 
Icoane de lumini... 
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lar tu umilul franciscan 
Cu primăvara'n gând, 
Țe arăţi poporului sărman. 

Ca steaua luminând... 

Şi vestea grabnic sa pornit, 

Că sfânt ales tu eşti : 

S'aduni în pieptul pustiit 

Comorile cerești. îi 

La glasul tău cu svon de lunci 
Se scoală, vieţi din lut 

Şi dalbe sus le duci, le-arunci... 

Cum nu sa mai văzut. 

Pe cei săraci, pe orbi, pe muţi, 

— Loviţii de îurtuni — 

Ca pe un neam de sclavi bătuţi, 

La tine îi aduni. 

Şi braţul tău de milă plin," - 

Ca vara de'ncântări, 

Revarsă'n vieaţa lor senin, 

Fiori de vindecări... 

Dar moartea, siânt Evanghelist, 

“Te-a depărtat de noi. 

Pământul însă gol şi trist 

Te cere înapoi, 
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Când la mormântul tău slăvit 
Cu nume taumaturg, 
S'adună gândul oropsit 
„Cu jale de amurg... 

Şi vin mulțimile din munţi 
Și gloatele din văi, | 
Să-şi plece palidele frunţi 
'Topite de văpăi, 

Pe piaira caldă de'ndurări, 
De unde se primesc 
Minuni şi line desmierdări - 
De dar dumnezeesc. 

lar Padua — ocean de har, 
Oraş de izbăviri — 

- Cu treamăt de iubit Calvar 
Tresare'n preamăriri. 

Puterea siântului Anton 
O'nalţă'n larg de zări 
lar zările, pe-acelaşi ton, 
O poariă peste mări... 

O slinte, milostive sfânt, 
Puteri, puteri s'aduni, 
Să faci în cer şi pe pământ : 
Minuni, minuni, minuni ! 
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Sfânta Clara din Assisi 
1194—1253 

& 

| Cu 
Nobilă fecioară, 

Stele-s ochii tăi senini, 

Faţa ta văpăi de crini. 

îngeri te' nconjoară- 

Clară, 
Suflet rupt din soare, 
Culmile n 'au înălţimi, 

Mările n'au adâncimi, 

Ca să te măsoare. 

| Gară, 

Heruvim de vieată, 

Ca şi stelele căzând 

Florile îţi mor în gând, 

Lumea te îngheaţă. 
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Clară, 
Fată înţeleaptă, 
Numai cerul e liman, 
Suterinţa talisman, 
Crucea cale dreaptă. ! 

Clară, 
Minte luminată, 
Pământeştele-amăgiri : 
Bogăţii, plăceri, măriri, 
Tu le laşi deodată. 

Clară, 
Soră îngerească, 
'Te îmbraci în aspru sac 
Şi te'nchizi în schit sărac, 
Jertiă omenească. - 

Clară, 
Stariţă săracă, 
Vin îecioarele pe rând 
Şi'n comoara ta de gând, 
Inima şi-o'mpacă. 

Clară, 
Sfânta bucuriei, 
Ca Francisc, tu ai aflat 
Idealul luminat, 
Vraja sărăciei.” 
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Clară, 
Dusă'n veşnicie, 
Trupul tău ne-arătat 
'Traiu'n moarte ne'ngropat, 
Moartea'n groapă vie. 

Clară, 
Floare de lumină, 
În măririle cerești, 
Cu Hristos acum domneşti, 
Veşnică regină. 
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Sfântul losif de Copertin 
1603—1664 

ss 

LD), Copertin, losii smerit 
Şi blând s'a înălţat, 

Cum se înalţă'n cer o stea 
Din nor întunecat. 

N'a. moştenit blazon de craiu 
Nici sânge de ostaș, 
Dar a primit dela părinţi 
Credinţă de clăcaş. 

Şi'n sporul harului de sus 
Păzit dela'nceput, 
Ca crinul îngrădit în spini 
Prin lume a trecut. 
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Păstor la turmele de oi, 
Clăcaş muncind. din greu, 
Trăia sub veşnic gând şi dor 
Răpit în Dumnezeu. 

Şi înţelept a socotiti 
Că toate-s de prisos, 
Când pe vecie ţi-ai ales 
Drept ţintă pe Hristos. 

Iar când chemarea l-a adus 
Re tranciscane căi, 
În pieptul său au izbucnit 
Serafice văpăi. 

Şi spre Hristos se avânta 
Cu atât de mare dor, 
încât se înălța, plutea 
Ca îulgul de uşor. 

Stătea în aer ridicat, 

Privind uimit în cer; 

Lumini de veşnic adevăr, 

Adâncuri de mister... 

Întreaga vieaţă-a lui a fost 
Un sbor de şoim voinic 

Ce nu se teme în sborul său 

De nimeni, de nimic... 
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. Si la Hristos s'a ridicat 
Cu nimb de tranciscan, 
Ca să trăiască slava lui 
În veşnicul liman... 

Iar trnpul său acum cinstit 
La Osimo'n mormânt, 
E cel mai căutat altar: 
De milă, pe pământ. 
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Fericitul leremia Românul 

1556—1625 

&8 

| ribeag blajin, spre ţara bună 

Cu sfinţi iubiţi de Dumnezeu, 

Ce ne'nţeles, sublim e focul 

Ce-ţi luminează drumul greu ! 

Român senin cu suilet mare, 

Din obositele mulţimi, 

Te rupe vraja veşniciei 

Ca să te urce'mn înălţimi... 

La Neapole în mănăstire, 

Umil, o rasă grea îmbraci, 

Ca să slujeşti cu Sărăcuţul 

Pe cei bolnavi, pe cei saraci. 
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Printr'înşii îţi vorbeşte crucea, 
Tu vezi într'inşii pe Hristos 
Şi vieaţa Lui ce creşte'n tine 
Te iace zilnic mai milos. 

Regina lumii, Preacurata 
Ţi-se vădeşte'n rugăciuni 
Și sfânta-ţi binecuvântare 
O preamăreşte cu minuni. 

Un val de mistică“ iubire 
Ce se resfiră luminând, 
A fost vieaţa ta întreagă, 
Seratică în faptă'n gând. 

Pribeag, robit de fericire | 
Prin moarte-ajungi pe raiu stăpân, 

„Iar timpul îţi sporeşte slava 
„De franciscan şi de român. 

Cel mai român sfânt, Ieremie, 
“Şi cel mai siânt român tu eşti, 
Priveşte deci din ceruri, îrate, 
Spre. fiii ţării românești. 

Un rege-avem, o ţară, mândră, 
Şi graiu îrumos din graiu latin, 
Să lie-a noastre'n veci, prin tine, 
n pace şi triumi deplin. 
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lar sufletul să ni-se-adape 
într'o Credinţă şi-un Păstor, 
Ca, neamul nostru'ntre popoare, 

Să fie cel mai sfânt popor. 
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Ordinul al lIll-lea de pocăință 

3 

| răţie de suilete mari, 
Ce'n lume prin cruce se'ncheagă 

În haine: cernite, Hristos 
E vieaţa şi slava-i întreagă. 

Francisc ea pe-o îloare, din zări 
De mistică vieaţă cerească, 
În noaptea de patimi, de griji 
Pe lume o îace să crească... 

Luchesiu ajuns sub stindard, 
Chemarea mai vie răsună 
Şi minţi însetate de har 
In tagmă umilă s'adună. 
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Vin Dante şi Giotto, Columb, 

Episcopi şi regi şi regine 

Şi timpuri de rare virtuţi 

Se'nşiră în case creştine. 

Cu regele sfânt Ludovic, 

Pleiada de sfinţi se arată 

Şi-aduc pe pământ înălțări 

De mistică vie'ntocată. 

Frăţie eroică, tu 

Şi azi dăinuieșşti tot măreaţă ! 

"pu eşti în Biserică raiu 

Şi-i dai altoire de vieaţă. 
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RUGĂCIUNE



Rugăciune 

98 

| ărinte Stânt, Părinte blând, 

Din slăvile iubirii, 

Coboară, Serafim milos, 

În jalea omenirii. 

Ocean de ură sa vărsat 

În inima de îrate 
Şi macină păgână'n minţi 

Lumina de dreptate. 

Simţiri haine, gem în om, 

De fiară tără-de-lege 

Ce nu cunoaşte braţ stăpân, 

Nici datină, nici lege. 
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Ca un -şacal flămând de ani, 
Mândria, răzvrătită 
Îşi urlă planul de măriri 
Și dorul de ispită. 

Pământul soarbe'nfiorat 
Potop turbat de sânge. 
Noian nemăsurat de vieţi 
Turbată moartea îrânge... 

Părinte, vino pe pământ, 
Solie de iubire, 
Arată iarăşi pe Calvar 
Altarul de'nirăţire. 

În peştera din Betleem, 
_O gloată după gloată 
Adună-le să vadă'n lut 
Zădărnicia toată. 

În vraja veşnicului Crez, 
Să afle omenirea, 
Drumeagul paşnicei îrăţii, 
Credinţa şi iubirea. 

4 

Coboară da, Părinte sfânt, 
Să dai aripi iubirii, 
Să legi de veşnice măriri 
Tot gândul omenirii.
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