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CÎNTECE ŞI SONETE



RĂMAS BUN 

În surele-i văluri de ceață 

Stă Rinul şi-adoarme "'nvălit — 

Ei plec azi prin lume departe, 

Eă plec, că mi-e visu 'mplinit. 

Nimic nu se simte prin zare, 

Nici luntre, nici sunet, nici pas, 

Şi-o bură ca roua se lasă 

Prin noaptea cea fără de glăs. 
.- 

Și ?n liniştea asta de templu 

Puternic vai, iat' a bătut 

Şi ceasul plecării, ca moartea 

De jalnic, ca moartea de mut.
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Rar zuzue Rinu 'n restimpuri, 

Cad picuri din ceață mereii, 

Sint multele lacrimi pe care 

Vai nu le pot plinge azi ei! 

De-ar.fi măcar reci ca şi riul, 

Ca negura de-unde-aii pornit, 

Dar ele-mi ard sufletul, Doamne, 

Fierbinţi ca şi fierul topit. 

Curgi, Rinule, 'n pace de-apururi 

Şi-adio! Pe noul meii drum 

Ei intru, sărmana, 'n viaţa 

Cea plină de trude de-acum!



SI
 

TREI TOVARĂŞI 

Trăia, tovarăși dragi, uniți mereii, 

Bătrinul codru, cîntecul şi ei 

Şi Rinul nostru cel cu mîndre maluri, 

Prin nopţi cu lună cîte nu visam: 

Cinta pădurea ncet, şi eii cîntam, 

Şi Rinul murmurînd cînta din valuri. 

Dar soarta mea voit-a să pornesc 

În larga lume-o casă să-mi clădesc, 

O cas' a mea departe ?n ţări străine. 

<E grei să-ți lași iubiții şi să pleci — 

<Tovarăşi dragi, vă las de-acum pe veci 

«Tovarăşi dragi, veniți şi voi cu mine 1» 

Dar codrul mi-a răspuns: «Noi te iubim, 

Dar prea sintem bătrîni ca să pornim
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Pe-un drum aşa de lung în lumea mare!» 

Şi Rinul, el mi-a zis: «Ei curg mereil 

Pe-un drum ce-l am; rămii pe malul mei! 

Ce vrei acolo 'n neagra 'ndepărtare 2». 

Ei, biata am plecat pe lungul drum; 

La Dunăre departe sînt acum, 

Departe-aici, într'alte lumi străine. 

Dar iată, că privind în jurul mei, 

Te văd zimbind, tovarăş drag al mei, 

Tu, dulce cîntec, ai venit cu mine. 

Ha



RĂTĂCIRE 

dintreagă viața mea am vrut 

S'aduc tot bucurie — 

Dar ei cereau dintru 'nceput 

Să fac ce nu m'am priceput 

Şi nu-mi plăcea nici mie. 

Nici cînd n'aii vrut să fii, n'aii vrut 

Să fii ce-am fost născută, 

Şi-acum .şi daruri ce-am avut 

Şi tot norocul mi-e perdut 

„Şi inima pierdută. 

Trăiască 'n pace-acei ce-au vrut 

Să fiu așa isteață — 

Cai negri la un car tăcut 

Şi ca pe-un biet necunoscut 

Mă scoateţi din viaţă! 

RI



CÎNTĂREȚUL 

Cum nu poate sfintul soare 

Să 'nceteze-a sa lucire 

Şi nici norii să reverse 

Ploaia verii pe pămînt, 

Precum apa din izvoare 

lese' și 'n necontenire 

Curge 'm riă, şi mii de riuri 

Duse cătră mare sînt, 

Sau iubirea doritoare 

Precum fuge spre iubire, 

Tot aşa pe-o lume dragă 

Trebue şi ei să cînt, 

DD



FURTUNA PRIMĂVERII 

Cina geme şi urlă şi tună 

In Martie cerul cu ploi 

Soseşte ?n stirnita furtună 

Din noii primăvara la noi. 

Ieri toată mînia naturii | 

Urlat-a ?n văzduhul cu nori, 

lar astăzi copacii pădurii 

Stai veseli cu proaspete flori. 

Dar omul cînd fost-a sărmanul 

Strivit de furtunile reci, 

El nu mai renvie la anul, 

Şi nu mai dă muguri în veci.



Sai dus primăverile-i, toate, 

Și iarna-l acopere grea, 

Nici vînt şi nici soare nu poate 

Zăpezile frunţii să-i ia.



CÎNTEC 
  

Bun atita de n'ar fi 

"Vinul pe cit este, 

Noi de veselie-am şti 

Numai din poveste. 

Și frumoase-aşa cun. sînt 

Să nu fie fete, 

Ce-ai găsi pe-acest pămînt 
Scump şi drag, băete? 

De n'ar ÎÂ în suflet foc 

Iar în, guri cîntare, 

N'ar fi » Bu “lume ris şi joc, 

Numai întristare,
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Dar fiindcă sînt şi-at fost 

Toate, şi-au să fie, 

Crede-mi că-i nebun de prost 

Cel ce nu le ştie. 
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8, stăi şi-ascultă vesela cîntare 
to 

De paseri, mii, prin crîng şi pe cîmpie: 

Se bucură de floii, că iar înviie, 

C'aşa-i de mindră lumea asta mare. 

Aşa crezi tu? Ascult acum că pare 

Un trist suspin cîntarea 'n colivie, 

Ea-şi cîntă, vai, durerea ei cea vie 

Că-i prins aici, nu liberă prin zare. 

Acum greșeşti din noii! O, nu. Ea cîntă 

Fiindcă-i este dat spre cîntec ciocul, 

Ori este roab' aici, ori că s'avîntă 

Lo
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Prin norii suri şi nu o 'ncape locul. 

Ea cîntă că-i poet. Aceeaşi sfintă 

Putere e că arde ?'n lume focul. 
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LUPTĂ 

“Dacă sînt poet şi ei, 
Ca Ş 

E, cam. biruit în luptă 

Cu oştiri întregi de Demoni, 

Cu puteri, vai, şi-ale lumii 

Şi-ale sufletului mei. 

Ale focului văpai 

Arser' ale mele gene, 

Şi de singe eii sînt cruntă 

Şi-albă şi de spuma mării 

Şi strivită de-oameni răi. 

Moartea ?n crîncenul războii 

Vai, îmi fuse-aşa de-aproape. 

Iar în ochii mei ce arde | 

Şi ce fulger” așa jalnic: 

Asta n'o 'nțelegeţi voi! 

CU



CÎNTEC DE CLOPOT 

În clopot a limbii bătae 
„Vestea că-i la mijloc de zi. 
Un pom de Crăciun în odae. 
Aşa-mi începui ei cărarea, 
În pieptul meă tînăr suflarea 

Aşa se urzi. 

Şi ger pe cîmpiile ninse — 
Un înger, de-asupra-mi plecat 
Privindu-mă, mina mi-o prinse: 
Stringîndu-mi-o 'n minile sale. 
Și rar și cun zimbet de jale: 

Vorbi "'ntunecat:
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«Prin noapte şi crivăț pierdută 

Pe lungi şi spinoase poteci 

De-amarul vieţii bătută 

Urmează-ți cărările sorții; 

Prin spaime și pînde-ale morţii 

Senină să treci! 

«Să iai veselia cu tine! 

Şi ?'n cîntec de clopote-acum 

Porneşte, şi luptă-te bine! 

Să nu te 'nspăiminte cărarea, 

Şi-apururi să-ți fie cîntarea: - 

Tovarăș pe drum! 

Şi 'n ziua-ți din urmă, cintarea 

De clopote tainic venind 

Din cer, să-ți aducă 'mpăcarea, 

Ca biata ta inimă — toată 

Topită de jale — să poată - 

S'adoarmă zimbind !» 

ENI Pe tn AGRGIC PE 3 as EP



SONET 

Dar ce-i întreg talentul tăi, cind tu 

N'ai nici puteri de-a vrea, nici energie? 

Drumeț: şovăitor ce ?'n veci nu ştie 

Nici unde este-acum, nici unde fu. * 

Ce-i dacă e vulean şi ?n el avi 
Cumplitu-i foc? Ori-cit svirli 'n mînie 
Şi-ori-cit pămînt de spuză-i nins să fie, 
Puterea firii tot nu-i geniu, nu! 

. 
Acel ce sie-și focul şi-l robeşte 
ŞI "n forme ştie-a 'nvecinici turnate 
Văpăi, şi-acel ce plăzmuind sileşte 
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Să se 'ncovoaie fierul care-l bate, 

Şi-al cui ciocan creiază cînd loveşte — 

Aci-i maestrul celor admirate!



FURTUNA ZICE... 

  

Bjurtuna zice: Ei cunosc 

Pe oameni că le sint dușmană! 

lar bruma zice: li cunosc 

Şi ei, că 'n suflet le fac rană! 

Dar soarele ridea : "i cunosc 

Mai bine eă, că le dai hrană! 
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RUGĂMINTE 

Mai ia-mă ?n poală, mamă dragă, 

Că-i noapte-acum de tot, 

Şi-aşa-i de lung şi larg iatacul — 

Mi-e somn de nu mai pot. 

Să-mi cînţi şi cintecul de-aseară, 

Să-mi spui şi basme-apoi 

Cu smei, să ne sbirlim iar, mamă, 

De frică amindoi. 

Şi cînd mi s'or inchide ochii 

Uşor tu să mă pui 

În pat cum faci cînd stind plecată 
Zici: puiul mamei, puiă ! 

=



STATUIA DE MARMURA 
————— 

“în, idolul, iar şi iară! 
Iadu ?n drumul nostru-l scoase — 

„De-i ca noi, un trup cu oase, 
Ruşinat atunci să piară ! 

Să vedem de plinge-ori ţipă 
Și de rane dacă ştie. 
Cind îl vom lovi 'n mînie 
Sfărima-se-va ?'ntro clipă. 

Sboară pietrele duşmane, 
Şi-ori şi unde-o piatr'ajunge 
Alba marmur'o străpunge 
ŞI 'n adinc deschide rane.
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Singe 'ncepe să răsară 

Şi pe piatră se prelinge: 

Şi pe ea o poți învinge 

Şi ea sufere-așa dară! 

Ei s'opresc şi se 'nspăimîntă — 

Gura lor din noii zimbeşte 

Şi, senin, în ei sporeşte 

Gîndul orb care-i frămîntă! 

Singe-acum în bună pace - 

“Mult din zeci de rane pică; 

Nici un gemet nu ridică 

Pieptul ei, şi gura-i tace. 

Ah, şi ochii-asudă singe 

Peste-obrajii albi. De-odată 

Cade gloata "'nspăimintată 

Şi n glas mare 'ncepe-a plinge.
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Insă ruga li-e deșeartă ! 
Inima ce-a fost făcută 
Piatră 'n chinul ei, stă mută: 
Nici n'acuză, nici nu iartă. 

<a



VIS 

RR. a . au : = 
Şi ei aş vrea să fiii regin'odată 

Și eii! De-ar fi coroana mea de flori, 

A ei podoabă roua cea din zori. 

Şi-a mea manta din curcubeii lucrată. 

Și carul mei de-ar fi un nor frumos, 

Să am ca mareșal al verii soare, 

Și nouă muze damele de-onoare 

Şi-aşa din cer să văd eii lumea jos. 

Păduri şi arte-apoi şi tu Poveste, 

Să fiți al meii regat, şi tot ce este 

In lumea asta gind frumos şi sfint 

Şi leagă om de om pe-acest pămint.



— 30 — 

Dar dac'acestea nu le pot avea 

Și dacă şi coroana este grea, | 
Mai bine-aş fi isvorul cel din vale 
Să pling vorbind cu florile din cale. 

Cu 

 



FLUTURI SĂRUTÎNDU-SE 

Ca gene 'ncins-a ochii tăi 

Cel ce-a creiat din veci iubirea, 

lar e: sclipiri de soare-ait prins 

Şi-un fulger umed li-e privirea. 

Cu drag eii genele-ți ating 

Cu genele-mi de tremur pline, 

Din ochi clipesc aprins şi des — 

Şi ast-fel te sărut pe tine. 

Bătind din aripi, cînd ne sînt 

Unite-aprinsele pleoape, 

E par'că soarele-ar luci 

Şi 'ntr'insul ne-am uita de-aproape.
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Atunci eă sorb în ochii mei 
Privirea ta, şi mă 'mpresoară 

Scîntei, un rii: adinc de foc — 

lar genele mi se scoboară. 

Se face noapte 'n jurul meu! 

Eu pier în stingerea clipirii, 

Bătind din ostenite-aripi, 

Topit de flacăra iubirii. 

  

     



LA SÎNUL MAMEI 

pt mea inimă-i isvorul 

Cel ce viaţa-ţi dete: 

Nesecat să-ți potolească 

Nesfirşita sete. 

Singele-mi e roua care 

Floarea mi-o stropește, 

Ca să 'nalțe 'ncet căpşorul 

Pină-mi înfloreşte. 

Caută miîna-ţi hrănitorul 

Sin ca.să-l desmerde; 

Ah, din ochi, de fericită, 

Mama ta te pierde.
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Şi suspini și sugi cu zimbet 
Şi-ai tăi ochi întreabă — 

Nu eşti bun, s'o știi, pe lume 

Bun de nici o treabă! 

Nici nu te iubesc! Ei, Doamne! 
Tu zîmbeşti, ştrengare, 

Când zîmbești, e par'că faptul 
Zilei ce răsare. 

Iar. gropiţele'n obrajii 
Albi şi ca de spume, 

Nu sînt fiori aşa frumoase 
Nicăiră pe lume! 

Cind îţi gingureşte glasul 
Vorbe să frăminte, 

Harfă nu-i, nici glas de înger 
Mai frumos să cînte. 
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A mea inimă-i isvorul 

Dulcei vieţi din.tine; 

Tu-mi ești Dumnezeiă, iar asta: 

O ?nţelegi tu bine! 

i)



NEGURĂ 

Sup cer senin pluteşte-uşor 
O negură, spre-apus, spre-apus.. 
"Un brad stă singur, visător, 
Şi-ar. vrea să fie-odată nor 

Şi el pe sus. 

Din cer ea vede-amaru-i chin, 
Şi-aripile încet îi cad: 
Din zarea largului senin 
Ea vine-acum, se lasă lin 

Spre bietul brad. 

Acu-l sărută buze Moi, 
Şi-aşa de mult l-aă răcorit. 
Din ochii suri ea cerne ploi,. |. 
Şi ?n păru-i umed blind apoi. 

Ea l-a "'nvălit, 

D
r
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EI n'a 'ndrăsnit nici un cuvînt 

Să-i zică, nu! El e barbar — 

Ea pleacă 'ncet pe-un val de vint; 

EI stă şi plânge din pămînt 

Spre ceruri iar. 

%



VÎNTUL 

Pădurea este-o liră 

Iar vîntul cîntăreț, 

El cînt' așa isteţ 

Că toate ?n jur se miră. 

Tot spune nerugat 
Şi cîntece şi glume 
Și ce-a văzut prin lume 
Și pe-unde-a alergat. 

"EL plinge 'ntii cu 'ncetul, 
Cu hohot plinge-apoi, 
Pling jalnic amindoi 

Și lira şi poetul.
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Ascultă ?n vale-acum 

Şi spumegă isvorul, 

S'apropie şi norul 

Şoşi uită că-i pe drum. 

Şi flori şi ierbi cu multă. 

Durere-acu 'şi şoptesc, 

Din deal se pomenesc 

Şi stîncile c'ascultă. 

Şi toate dinprejur 

Uimite stai şi-admiră, 

Cind e pădurea liră. 

Şi vintul trubadur. 

a 
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SONET. 

Precum lumina unui singur soare 

Prin lumea "'ntreagă-și răspîndeşte focul, 
Chemind la viață nouă pe tot locul 
Puterea cea'n etern renăscătoare, 

Se luptă 'n veci prin nori să se strecoare 
Şi n văi şi munţi şi 'n codrii vezi tu jocul 
Lucorii ei ce-aduce iar norocul 
Rogatei toamne-a-tot-dăruitoare : 

Un suflet mare tot așa învie 
“Cu sfintu-i foc ce ?n juru-i răspîndeşte 
Pe cei ce stau pierduţi în letargie,
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Nu vrea să facă robi şi nu orbeşte, 

Că el e creator nici el nu ştie, 

Dar singur Domn el totul stăpîneşte. 

 



EI 

iu din soare scoborită n'ai avut pe semne soare 

Cit voiai pe lumea asta, ca 'n lumină să petreci: 

Pasere cu sborul grabnic ce se duce călătoare 

Ca să nu mai vie 'n veci! 

Ah, dar flori erai destule, şi cîntări pe-această lume 

Ca să-ţi fie drag pămîntul unde îngeri te-aii adus. 

Dar te-ai dus ca şi mirosul unei flori, tu dulce nume 

Ca să fii de-apururi dus! 
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DE-ATITEA ORI... 

TD) e-atitea ori spre odăița 

Copilei ei mă'ntorc privind — 

Tresar şi vreau să plec s'o prind, 

Că 'm fugă intră iar fetiţa 
Pe larga ușă chiotind. 

De-ai fi şi 'nşelător vederii 

Un chip de mort, şi mut ai sta: 

In ori ce chip te-ai arăta 

Să nu te temi tu că mă sperii, 

Copilă, cu ivirea ta. 

N'aş întreba ce dor te poartă 

Şi n'aş şopti nici un cuvint 

“Spre-a nu te risipi tu 'n vint, 

Dar aş uita că nu ești moartă 

Şi moart'aș crede ei că sînt.
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Mi-ai face-un semn ca din aripă 

Şi iar ar trebui să pleci — 

Ei te-aş privi cu ochii reci, 

Dar vai m'aș sătură pe-o clipă 

De tine cea pierdută ?n veci. 

cadă 

 



DÎMBOVIŢA 

Dulce e şi fărmecată 

Dimboviţa, apa ta — 

„Cel ce te-a băut odată 

Vecinic tot la tine-ar sta. 

Am băut din tine poate 

Prea cu mare drag şi eu, 

Că "'ngropai în tine toate, 

Viaţa şi norocul mei. 

M'ai legat tu, dulce nume, 

De-al tăi mal tu m'ai legat 

De cind doarme-aci 'ngropat 

Ce-am avut mai drag pe lume. 

Stie 7 “A Ș



ÎNTREBARE 

Speriat de chinul tăă tu te boceşti 

Ah moarte, vai ce nendurată ești! 

Eu însă zic, şi nu-mi acopăr faţa : 
Cu mult mai nendurată este viața ! 
Nu vezi pe-atiţi cari făr'de vină pier? 
Vai lumea noastră are legi de fier, 
Condamnă tot, nici cînd nu dă iertare! 

Trăim întrînsa, între oameni mici, 
Şi ce-ajutor găsim pe lume-aici 
Din partea lor? Ei pai nici.o 'ndurare. 
Din cer noi cerem tot, ori ce-am voi, 
Şi-apoi copilăreşte-avem credința 
Ca Tatăl sfint ne va 'nvoi dorința 
Chiar şi atunci cînd EI, spre-a ne-o 'nvoi 
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Cu voia şi-ar călca eterna-i lege. 

Dar El e bun! De ce nu şi atunci? 

Cind noi călcăm eternele-i porunci, 

El însuși — cel ce toate le 'nţelege — 

Ne bate-aşa de răii spre-a ne 'nfrina 

Şi ?n pulbere ne cere-a ne 'nchina. 

De ce se 'nchide EI, cel bun şi mare, 

Intv'astfel de 'ngrădiri, dintru *'nceput, 

De noi cei slabi? De ce? Ori poate-a vrut 

A fi chiar însuşi El făr' de "'ndurare? 

3 A



SONET 

Eu zic: «Şi sînt bătrină !» rîd — fireşte — 

Amabil toţi. Atit pot să 'nțeleagă 

Şi ei, că eii mă bucur cînd ei neagă 

Că şi pe mine virsta mă 'nalbește. 

Prscind eram copilă, nebuneşte 

Sbura luntraşul făr' de-a sta s'aleagă 

Riă lin de rii cu stincă, şi-o viață 'ntreagă 

Credeam s'alerg aşa, copilăreşte. 

Acum pe-adinc de mări pilotul pasă — 

Eu văd că navei nu-i mai sînt stăpînă, 

lar valul, de-ori şi unde-ar fi să iasă, 
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Din Nord ori Sud, e joc ce'n voe-o mină, 

Şi 'n urmă-mi nava nici un semn nu lasă — 

Veghez acum şi pling, şi sint bătrînă ! 

CEA SR



, PĂMÎNTULUI 

dai ce durere 'n suflet, 

Pămiîntule, tu porţi — 

De mii de ani tu singur 

Îngropi copiii morți. 

Şi-aşa de multe lacrimi 

Tu plingi de riila lor, 

Din cer să-ți fie Domnul 

A-tot-îndurător. 

Dar ciţi copii la sinu-ți 

Merei 'tu ai să stringi 

Şi mii de ani, Pămînte, 

Vai cit o să mai plingi! 

sp 

  

  
 



REGINA 4 

Cum, Doamne, să mai pot şi ei 

Avea talent? Să pot şi scrie? 

Dreptate-ar fi să-mi dea chiar mie 

Vpun dar divin prea-dreapta soartă? 

Prea mare-ar fi norocul mei! 

Ei sint doar' o Regină! 

_Eă, suflet bine educat, 

Cum pot să simt mai omeneşte ? 

Cind nu mă 'nteresez, fireşte, 

De-atiţia mulţi ce mă 'nconjoară 

Frumos gătiți ca la palat. 

Eu sint doar o Regină! 

Şi griji? Ce griji să am, ce zor, 

Cind am şi haine cum îmi place, 

Şi ori şi ce-aş dori pot face?
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Ei nu ştiă ceasul morţii, însă 

De foame ştii că n'am să mor, 
pi 

Căci doară sînt Regină !. 

Nici nu pot suferi să-mi spui 

Făţiş un adevăr vr'odată, 

Beaii vinul laudei ce 'mbată, 

lar în urechi spre-a nu "'nţelege, 

Bumbacul linguşirii-l puii. 

Ei sint doar' o Regină! 

Şi versuri? Mă 'ncumet la scris? 

Poetul trebue, cît poate, 

Să simtă şi s'observe. toate, 
Trăind în vălmăşagul: lumii — 
lar eii trăesc în basm şi 'n vis, 

Căci doar sint o Regină! 

Toţi strigă cura !» 'n jurul mei, 
Se 'nchină toți ca la icoană; 
Pe cap, dorm noaptea cu coroană .. 
De aur, ziua stai pe tronu-mi 
Zimbind prea-graţios merei, 

Căci doar sînt o Regină!: 
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LIMPEZIT 
—— 

Că rd şi spun poveşti şi par 

Tot veselă, fireşte 

Nu-mi crede nimeni cit amar 

Pe-ascunsul m'otrăveşte. 

Voi credeţi că ei pot să cînt 

Merei, după plăcere, 

Dar vai, nu ştiţi căn suflet sînt 

Strivită de durere. | 

În noaptea rece-a lui, la fel * 

“Şi vinul tînăr pate: | 

O, cum ar mai fi curs şi el 

Pe plac în libertate !
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O, cum ar mai fi ris el, cum, 

Cu chiot şi cu glume, 

Dar noapte-a fost, e noapte-acum 

Şi nu mai vede lume. 

Acum, gustindu-l, staţi la sfat, 

Privindu-l cătră soare, 

Ştiţi voi, cum spumega turbat 

Să sparg'a sa'nchisoare ? 

Cum sîngele-i fierbea cătînd 
Să afle-un loc să iasă — 

Acum el are_gust, e blind,. 

Şi are-arom' aleasă. 

Acum într'însul toate tac, 

Şi nu se mai frămîntă, 

Acum visări şi glume-i plac 

Şi tinerii ce cîntă! 
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Şi numai cînd v'ați prea aprins, 

Mai fierbe, o clipă rară — 

În suflet el e robul prins 

Dar rege e pe-afară! 

ia d



DOR DE-ACASĂ 

Bătrina casă ?n colț de drum 

“Mai stă cum o ştii ei? 

Mai iese-alene seara fum 

Din coșul ei? Şi trec și-acum 

Drumeţi pe-aici mereii ? 

Şi podul umblător, sunînd 

Pe lanţul lui cel gros? 

Iar carele, poveri ducînd, 

"Mai scîrție pe pod trecînd 

Greoaie n sus şi ?n jos? 

Şi clopotele *'n turn mai ai 

Tot glasul de demult? 

Uitat-aui ele ce-mi cîntaii ? 

Ah, une-ori pe gînduri staă 

Şi-mi pare că le-ascult! 

p
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' Mai e pe drum miros de tei? 

Mai sint copii în sat 

Să scurme praful după ei? 

Bărbaţi în bluze, şi femei 

Cu şorţul lor curat? 

Mai e de vrăbii parcul plin? 

Fintinele mai curg? 

Mai plinge codru ?'n freamăt lin? 

Şi şlepuri trec şi-acum pe Rin 

Din zori pănă 'n amurg? | 

lar oamenii tot veseli sint? 

Curg glumele şiroiii? — 

Trimiteţi-mi, vă rog, pămînt 

Şi apă de la Rinul sfint, 

Şi-o vorbă de la: voi. 

Şi dragul timp ce-l petrecui 

Copil pe cînd eram, 

Şi sufletul cu focul lui, 

Şi cîtă veselie-avui 

Şi vecinic n'o so am ! 

“9 
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ARTA 

lu ești bolnav, şi rana ta afundă 

Pe care-ai lumii mulți nerozi ţi-o dară, 
Tu nu mai poţi să duci a ta povară 

Şi-un veac întreg trăieşti într'o secundă. 

Robit tu gemi, nu pot să-ți mai pătrundă 

În temniță cîntări de primăvară, 

De mult, a plinge ochii tăi uitară — 

In marea artei vin” de te scufundă! 

Aşa-i de cald în ea, şi-aşa-i de bine, 

Şi-i limpede-al ei vai, şi 'ntr'aurit; 

Şi iar va creşte inima din tine. 

p
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Spre arte-aleargă, luptător trudit, 

Şi proaspăt sînge vei simți prin vine 

Şi vei trăi din noi, rentinerit.



BALADE ȘI ROMANŢE.



MONUMENTUL 

Pe-al lor poet, pe cel mai drag al lor 

Poet, pe Burns, cu plins îl îngropară, 

Dar dulcele lui vers trăia 'n popor 

Şi toți doineaii cîntările-i prin țară 

Şi-acum — prinos al celor mari cînd mor — 

Jubiţii săi statuia i-o 'nălţară. 

Poporul s'adunase-acum. De sus 

Vorbi apoi un domn, de pe tribună 

De Burns, de viaţa lui, ce foame-a dus, 

Cum Pai lăsat ai săi scirbit sapună,; 

lar despre nemurirea Jui a spus 

Cuvinte lungi de-aici pină la lună.
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Cu ochii umezi şi smerită sta 

Bătrina mam'a bardului, de-oparte, 

Şi da din cap mereu şi asculta 

La cel ce le vorbea ca scrise 'n carte, 

Iar une ori cu lacrimi mari ofta: 

Îți fac, Robert, şi ţie domnii parte! 

Dar cînd în urmă pînzele-au căzut 

Şi ea văzu că 'n locul lor rămine 

Un chip cioplit, cu hohot a 'nceput 

Să geamă pieptul jalnicei bătrine: 

«Vai dragul mamei drag, tu ce-ai cerut, 

Şi ce ţi-ai dat! O piatră ?n loc de pîne. 

EN



FURTUNĂ 

Nam unde prin lume-al meii cîntec să-l port, 

Prea strimt mi-e spre stele şi-al norilor cort -— 

Vreau loc de-alergare ! 

Prea fără putere al sferelor cînt, 

Şi-abia mormăeşte sărmanul pămînt — 

Vreau vuet mai mare! 

Se mişcă şi soarele-a silă pe sus, 

Şi-i leneş pămîntul cum nu e de spus — 

Voiii face să sune! 

lar luna adoarme pe drumu-i ceresc, 

De leneșe stelele-abia mai clipesc, 

S'alerge nebune!
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Văzduhul e blind şi răsuflă domol, 

Hei, dragule-al meu, o să dai un ocol 

Cu urlet, prin tine! 

Haid” vino la joc şi te sbate pe plac; 

Intreaga orchestră ei singur ţi-o fac, 

Că suflu ei bine! 

Văd colo o fată cum trece prin văi, 

Ea nu ştie înc'a privi la flăcăi, 

Dar trebuie-odată! 
Ei părul i-l smulg şi prin haina-i mă joc 
Pe_urm'o 'nvirtesc ca sfirleaza pe loc —. 

Sărută-mă, fată! 

E netedă marea şi luciu-i e lin 
Şi-aşa-i de sătulă de cerul senin — 

Te sbucium ei, mare! 
Şi iat-o cum urlă, cu spume fierbînd 
Spre cer cu minie mari unde-aruncînd, 

Sbătută ?'n turbare! 
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Pe unde trec eii se răstoarnă păduri, 

Rup pomii, descoper şi case şi şuri: 

Pe lume sînt unul! 

Iar cînd fug de mine fricoşii copii, 

Ei intru pe hornuri şi fac nebunii 

| Şi râd ca nebunul! 

7:
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COPACUL 

(Galdul soare-al verii ţese-acum ferice bd 
Fire lungi prin aer, tort de-argint curat; 

Bate-o dulce boare cîmpu 'nrourat 

Legănînd prin lanuri aurul din spice. 

Frunzele gătite ca de sărbători 

Riîd, pe spate vesel capul şi-l aruncă —: 

Un copac, el singur, gol de tot pe luncă 

Stă 'ntratita lume de cîntări și flori." 

N'are bucurie nici de vint şi ploae, 

Nici de cînt de paseri, nici de cuib cu pui; 

Din podoaba 'ntreagă a vieţii lui 

Nu-i rămase bietul nici măcar o foae.. 
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Ce ruşine, Doamne! Cit de bucuros 

"Tu te-ai duce, duce să te-ascunzi departe 

Prin pustii cu neguri, printre stînci deșarte, 

Oră să vie vintul să te-asvirlă jos. 
| 

| Dar el stă, sărmanul, stă *nrădăcinat — 

/ lată vine-un fulger şi-o să mori! Nu plinge! 

Nu! Veni furtuna vai, numai spre-a fringe 

Crengi din el, lăsindu-l şi mai ruşinat!



ÎNAINTEA FURTUNII 

Pe-a ta inimă cu capul 

Şi tținîndu-mi mîna în mină, 

Văd cum vintul nava-mi mînă 

Cătr' un mal necunoscut. 

Să nu zici: Ei, lasă moartea! 

Ei o văd, o văd cum vine; 

Vai, pe-al meii copil, ştii bine, 

N'am de-acum să-l mai sărut. 

Cit am plins pe albu-i leagăn, 

Puiul mamei şi odorul — 

Pină-mi culci tu puişorul, 

Ceasul mei va fi bătut.



— 73 — 

Spune-i, că-l aştept în ceruri 

Cum l-am aşteptat odată, 

Pe pămînt, şi ce 'ntristată 

Moarte-avui că m'a pierdut! 

Dacă vei lua pe alta, 

Biînd să-i fii, şi bun, ca mie; 

Şi să-i spui c'o rog să-ți fie 

Credincios sprijin şi scut, 

Ca o mamă ea să-mi crească 

Pe copil, drag ca lumina, 

Ca-şi-cînd vai ea, străina, 

Şi nu eii l-aş fi născut. 

Spune-i c'o salut ca soră, 

Şi că-i las frăţeşte locul 

Şi cu drag îi las norocul 
Cel mai scump ce l-am avut —
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Vai, nu da din cap, iubite! 

Floarea mea peri de brumă, 

Credincios pilot tu du-mă 

Cătr'un mal necunoscut. 

pe 
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CORBII 
—— 

Pe cîmp troene de zăpezi 

Cit poți să vezi cu ochii ?n jur, 

O ?ntinsă pinză de catarg 

Iţi pare cerul sur. 

Şi ninge 'ncet cu fulgii mari — 

Un pom stă singur strajă'n zari 

Şi cumpăna unei fintini 

Ce-o vezi din depărtări. 

Nici vint, nici sunet, nici un glas, 

lar cîmpul nesfirşit de'ntins 

E: tot atita de grozav: 

Un mort pe care-a nins.
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Sosește-un stol de corbi- acum, 

Flămînzi. şi slabi şi fără glas 

Şi-abia sburind se lasă'ncet 

Pe pom şi fac popas. 

Nimic de hrană! Totu-i alb 

Sub cerul nemilos şi scund — 

Acei ce se mai pot mişca 

Prin scorbură s'ascund. 

Se string, se'ndesuesc ciţi au 

Pe-o creangă loc, şi stai, dar ea 

Trosnind 'se'ndoae, scuturind 

Povara ei cea grea. 

Tăcut se. vede-acum pe cimp 

Venind c'un mort un biet convoiii; 

Trag. sania greoae 'ncet " 

Cu trudă patru boi. 
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Şin sanie-un. sicriu sărac ; 

Nici flori, nici cîntec, nici popor — 

Prin sura ceață vin merei, 

Şi ?n urma tuturor 

O mamă "n sănioara ei, 

Şi geme-adinc, dar fără plins, 

Şi ?n palme pe genunchi, de-amar, 

Işi ţine capul strins. 

lar cel ce mînă stă tăcut. 

Privesc cu jale corbii 'n Jos: 

«Ei duc se'ngroape-un mort! De-aici 

N'avem nici un folos! 

Adinc îngroapă griul lor, 

Adinc pun: mortul în pămînt! 

Şienu ni-l dai ! Şi noi murim 

De foame !—Avari ce sint!
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«E mort acum şi nu ni-] dau! 

Al nostru țipet enzadar — 

Şi ninge, ninge tot mai mult, 

Amar de noi, amar!» 

Convoiul a trecut. Şi mut 

Stă nemișcat flămindul stol, 

Nici glas în jur, nici vînt, nimic, 

Ci cîmpul mort şi gol. 

Cad fulgii, cad, sub văl de-argint 

Pe morţii corbi îi învălesc, 

Şi-adinc sub nea'n pămîntul cald 

Vieţile "ncolţesc ! 

ad sd PI 

 



  

MĂIMUŢA ?N COLIVIE 
—— 

De fier aceste gratii, şi-amurg şi aer grei, 

Şi. -atiţia cască-gură de-avalma 'n jurul mei. 

Rizind ei vreaii să vadă mereil truditu-mi joc, 

Cu bețe mă ?ntărită să nu stai la un loc. 

«Cum seamănă 'cu omul! Şi-urită e! Şi stai 

Privind cum hărțuită din colț în celţ eii dau. 

Voi rideți făr' de milă şi lacomi de privit, 

Pe cînd ei, biata, tremur cu suflet istovit. 

Vai, veseli palmierii în minte cînd îi am 

Şi miîndrele liane pe cari mă legănam
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Sînt trist atunci de moarte, nu văd nimic, nu ştii — 

Voi rideți și mai tare, strigind în ris: Musii.! 

Şi ca prin vis a voastră injurie-o aud.- 

O, de-aş mai fi vr'odată prin codrii mei din Sud! 

lubită fui, ferice, sărind din pom în pom 

Şi nu mă găsea nimeni urită ca un om.   
Simt negurile morţii pe ochii 'ntunecaţi — 

Aveţi de mine milă şi 'n pace mă lăsaţi! 

De fier aceste gratii, şi-amurg şi aer grei, 

- Şi-atiţia cască-gură de-avalma "n jurul mei!



PROMETEU 

foi ruşinos m'aţi țintuit 

În lanţ, pe-un aspru colț de stincă ; 

Deorice odihnă sînt răpit: 

Şi simt în pieptul mei rănit 

Durere-adincă. 

Purbat de ură, tremurind 

Şi chinuit de-a mea iubire, 

Titat de oameni în curînd, 

Gonit de Zei, ne mai sperind 

Vr'o mîntuire, 

Ei trebue să mor mereil 

Întro eternă agonie: 

Cu toate-acestea sînt tot ei, 

Cel ce-am 'zidit ca Dumnezeii 

Făptură vie!



Răsbunători voi m'ați legat 

Şi mi-aţi ales anume locul 

Spre-a fi mai mult căznirii dat — 

Şi eu? Eu rîd că vi-am furat 

Din ceruri focul. 

Miîncat de viii, durerea grea 

Eu vreau s'o schimb în uşurinţă, 

Şi eii tot ei voiii răminea 

De-apururi, prin tăria-mea | 

În suferinţă. 

 



zo
o 
P
e
 
p
m
 

E 

MAMA VITREGĂ 
—— 

(Qe-am zis ei? «Mi-e drag "copilul, 

Drag, de parcar fi al mei 

Ah, am zis, dar mai nainte 

De-a fi mamă însămi ei. 

Păn' a nu avea pe braţe 

 Îngeraşul care-l am — 

Da, atunci! Nepotolită 

Zi şi noapte-l desmierdam. 

Incepu să-mi zică inamă 

Şi muriam de dragul lui ! 

De mi-ai da tot bunul lumii 

Nici odată n'am să-i spui
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Că-i orfan, şi nici odată | 

N'o să ştie că-i străin, | 

Că e moartă mă-sa biata, 

Şi că ei de milă-l ţin. | 

Da, am zis, dar mai nainte! 
Astăzi cînd sînt mamă ei, 
Imi iubesc pe-al mei drăguţul, 

Mult mai tare, că-i al meă. 

Ei acum ştiii ce-i iubirea, 

Şi credeam c'o ştii de-atunci! 

Doamne, ce de fericire 

Poţi tu 'n suflet să ne-arunci ! 

Vai de ea, sărmana-i mamă, " ” 

Milă "mi-e de ea acu —! 

Căci aşa de scurtă vreme 

Parte de copil avu!
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Nu! Mi-e drag şi-acum ca ochii 

Tot de-al mei eii mi-l socot — 

Să se facă numai mare, 

Şi-am să-i spuiă de. mă-sa tot! 

Ei, sărmanei mame moarte, 

l-ar fi cerul prea pustiii, 

Dacă i-aş fura iubirea 

Bietului ei singur fiă. 

„ Cind o va chema pe nume 

_Voiii gindi la jalea ei, 

-Si-o să-mi fie drag ca ochii meu 

Fiul alteia femei! E 

ae



COPILUL Ei 

Cumplit năduf în aer — SUN 
Palatu-i răcoros 

Şi-ospăţul curge vesel, 

Şi regele-i vuios. 

Prin alba-i barbă mina 

Şi-o plimbă 'ncetinel, 

Iar tîinăra regină 

Stă n scaun lingă el. 

Lumină-i este. fața, 

„Riă negru părul ei, 

Iar ochii mari şi-albaștri 

Cuptoare cu scîntei.
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Acum cu mini întinse 

Venind mai mult tiptil 

Încet pe sub părete 

Răsare un copil. 

Regina "'ngălbeneşte,; 

lar regele-a oftat: 

«Ferice-o lume "ntreagă; 

Ei singur întristat. 

«Ce răti făcut-am, Doamne, 

Că mina-ți m'a ajuns? 

Vai, zi şi noapte judec 

Şi n'aflu vrun răspuns. 

«El orb! Şi eii mă sbucium 

Şi-mi blestem Ceasul-răiă.!> 

S'apropie copilul 

Cătind pe tatăl săi.
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S'apleacă ; par'că glasuri 

Dintr'altă lume-i vin, 

Şi părul blond îi cade 

Pe chipul lui senin. 

Şi'ntreabă: «Mama unde-i ? 

— «Aici. Dar ce-ai să-mi spui ?» 

EI trist zîmbește dulce, - 

Dar orbi sînt ochii lui. 

«Cînta un om la poartă, 

Şi lumea-l asculta ; 

„Aşa de jalnic, mamă — .. 

Şi uite, cum cinta !» 

Şi triste tohuri limpezi 

Acum din gură-i ies. 

Regina 'n neastimpăr 

Oftează lung şi des. 

_
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Îngroap! obrajii *n palme 

Şi-apasă gura ei 

De teama să nu 'ntrebe 

Miratul rege: ce-i? 

lar regele: «S'aduceți 

Pe-acel străin, curînd ! 

Să facă bucurie 

Copilului, cîntind !> 

Şi vine cîntăreţul, 

S'opreşte-apoi pe loc, 

În ochii-i parcă arde 

Întregul lumii foc. 

Se fac. curtenii roată 

Şi 'n mijloc l-aii închis, 

lar harfa cîntă jalnic 

Şi dulce ca 'ntrun vis.
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Şi freamătă. prin coarde 

Şi plinge-apoi amar 

De vremi demult apuse, 

De-un suflet solitar. 

Gemeaii sbătute tonuri 

Ca marea printre stinci, 

Ca vintul iarna ?n codrii, 

Puternice şi-adinci. 

Cinta de-amorul vecinic... 

Adinc a tresărit 

Regina, şi-apoi stete — 
Un chip înmărmurit. 

Simţi numai odată 

De siînge-obrazul plin, 

Cînd, tras de cîntec, merse 

Copilul la străin. 
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EI trist privi copilul 

Pe coarde cum bătea, 

Privi apoi spre Doamnă; 

Şi cred că el plingea. 

Stă regele ca piatra, 

Regina ?n chin nespus. 

Prin sală însă şoapte 

Trec multe ?n jos şi "N sus. 

«Măi cîntă-ne>, se roagă 

Copilul, şi-un senin 

“ Păru că se strecoară 

Pe-un cer de noapte plin. 

Precum privighitoarea 

Ce ?n ceasul morţii-ar vrea 

Prin cîntec să 'ntirzie 

Perirea ei, părea
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Că vrea şi cîntărețul 

S'alunge norii grei, 

Să mîntue regina 

De-amarul chin al ei. 

El cînt' acum sălbatec 

Cum n'a cîntat nicicînd, 

Iar orbul fiii de rege 

Ascultă tremurînd. 

El tace-acum, şi iarăşi 

Soptesc cu toţi, şi sta 

Zimbind tăcut copilul 

De cele ce-asculta. 

Dar regele tresare, 

Se 'ntunecă mereu: 

«Ce-ţi spun acolo, ?n sală 

Şoptind, copile-al mei ?»
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«Ei spun, că să am, tată, 

Şi ochi, atunci deplin 

Aş fi ?ntru toate-asemeni 

Acestui om străin !> 

Ca ?ntrun mormiut tăcere 

Prin sală s'a făcut, 

Iar regele se 'ntoarce 

Spre Doamnă-sa tăcut. 

Ea ţine n jos privirea 

Cu ochi nemişcători — 

Copilul singur ride, 

Prin sală trec fiori. 

lar regele priveşte 

_La toți acum pe rind — 

Cu hohot se ridică 

Şi strigă tremurind :
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«Aici şi ?n clipa asta 

S'orbească pe străin, 

Şi-atunci va fi asemeni 

Cu tine pe deplin !> 

„EL zice. Se'mplineşte... 

În noapte-acum de veci 

Pe drumuri, trubadure, 

Tu orb o să petreci!
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I, 

« 
e Poporul floră îi aşternu pe cale 

Şi haine-i aşterni — iar ei am ris. 

L-aă dus pe la judeţ, l-ai dus la cruce. 

lar capul lui însîngerat ardea 

Şi fruntea sa "'nroșită, vai, de singe, 

Dar ei am ris de el bătindu-mi joc. 

Voi l-aţi bătut cu biciul crunt, și ziceţi: 

«E Dumnezeii !» şi l-aţi ucis şi ziceți: 

«E Dumnezeii !» Dar arătaţi-mi mie 

Pe-a-toate-creiatorul Dumnezeiă, 

Şi lui vreau să mă 'nchin ! Mi-l arătaţi 

Pe cel ce poartă soarele *n văzduhuri 

Şi-a cărui glas răsună ca furtuna, 

Pe cel ce seceră copaci ca iarba: 

Eă vreaii să-l văd şi să-l cunosc, cum €; 

R
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Şi vreaii să-l ştiă, cum pruncu-şi ştie mama, 

Cum cerbul-pui cunoaşte pe cerboaică ; 

Dar nu! Mai înainte nu mă plec — 

Eă râd, cînd plinge Dumnezeul vostru ! 

Eă am un Dumnezeii, dar el nu plinge. 

Şi ri, cînd Dumnezeul vostru moare: 

Al mei trăeşte ?'n veci, că-i Dumnezei ! 

«Tu vei trăi 'n etern». — Ei voi trăi, 

Cind toate pier ? .Etern? Ei bine dară ! 

Ei voii trăi, cătind pe Dumnezei. 

Nu vreaii să mor pînă ?n clipita'n care 

Voi sta cu El odată față 'n faţă, 

Să-l văd şi să-l cunosc aşa cum e; 

Cind vine ?n cer, el vine ca furtuna, 

EI face semn şi lumile-l ascultă — | 

Atunci o să mă'nchin şi am să mor. 

N. 

Pustii era 'mprejur şi ars pămîntul. 

Nici pom, nici iarbă, nici tufiş n'avea 

Deşertul iără umbră. Albul soare 

Svirlia de sus săgeți, ca limbi de foc, 

Şi-apoi s'a scufundat în Marea-Moartă 

Ca 'n plumb topit un glob aprins de aur.



-
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O pasăre trecu, bătind din ăripi, 

Dar moartă ea căzi de-otrava mării 

Şi multă vreme, rece-aşa pluti 

Pe luciul mort cu ăripile 'ntinse. 

Cu ochii 'ntunecaţi priveşte-Ahasver; 

«Eterna moarte ţie! Mie viaţă 

<De-apururi, şi ndoiala cea de veci! 

«Ce-s ei? Şi ce-i lehova? Şi ce-i lumea 22 

'Se 'ntoarse-apoi Ahasver şi, plecînd, 

Pustia-l învăli ?n lucori de-amurg: 

IE, 

în Nil intrase soarele cel galben. 

Părea de sînge zarea şi nisipul | 

Şi pietrele 'mprejur. Giganţi năpraznici, 

Coloanele lui Memnon se 'nălțaii 

Ca umbre mari şi-albastre către Cer; 

Şi-o boare-abia bătea 'n văzduhul roşu. 

Coloanele 'ncepucacum să cînte 

Cu freamăt lung şi ?ncet părînd o taină 

De mult închisă ?n piept şi spus'acum | 

Amurgului şi borilor de seară. 

Ahasver stă tăcut şi-ascultă lacom, 

Şi-ascultă mult să le 'nţeleagă taina.
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Tăcere se făcu apoi, şi 'n urmă noapte. 

EI stă şi-acum pe loc. '«De eşti, o Memnon, 

"De eşti tu Zei, de ce te plingi tu Nopţii? 

O vorbă zi, şi ziuă se va face 

Şi soarele venind — va răsări. 

Oh, zi-o, ca să-ţi cred !» 

| Şi se făcu 

Mai noapte, tot mai noapte, tot mai mare 

Statuia. Şi din cer sosind amurgul: 

Ascunse ?n vălul umbrelor pe Memnon, 

Lăsînd pe-Ahasver fără de răspuns. 

IV. 

Sub ceru 'nflăcărat, un stilp, în Indii, 

Cu fruntea 'ntrece palmierii nalţi, | 

- Şi-un om, pe stilp, în virfu-i stă şi cîntă 
De ani el stă. De cînd, nu ştie nimeni; 

De unde-i el, nu ştie nimeni. Însă 

Cind tainică de sus tăcerea Nopţii 

Scoboară pe pămînt, atunci străinul 
Întinde braţele spre cer, parc'ar voi 
Să smulgă cerul pe pămint cu sila. 
«lehova! Dac'ai fi, te-aș fi văzut! 
«Dar ah, nimic, nimic nu te vesteşte,
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«Cresc holdele ?'n cimpii şi pier în urmă; 

«Mor oameni, iar în loc vin vecinic oameni, 

«Nebuni şi răi, precum le-aii fost părinții. 

«S'adună-aici şi cască ochii mari 

«La mine, şi sînt «sfintul» pentru ei; 

«Îmi cer minuni, s'alung dureri şi moarte, 

«Să 'nlătur pedepsirea vinei lor, 

«Ca iarăşi să s'asvirlă 'n vină nouă. 

«De-ai fi lehova, tu, stăpîn al lumii, 

«De mult ai fi sdrobit pe viermii aceştia — 

«Nimic n'ai fi zidit, nimic, lehova! 

«Tu nu eşti Dumnezeii !» 

Cu capu'n jos 

S'asvirle-acum Ahasver de pe stilp. 

Şi fişiie ?n tufiş, şi ard prin noapte 

Aproape-aici, sălbateci ochi de tigru. 

Priveşte fiara drept, şi ca un vuet 

De ape 'n depărtări îi geme glasul. 

Se uitAhasver lung şi-așteaptă moartea, 

Dar, ca vrăjit de ochii lui Ahasver, ” 

Stă tigrul strins, iar coada-i biciueşte 

Pămintul cald, el bate ?n fălci, se 'ntinde 

Şi pleacă 'ncet prin codru. lar Ahasver 

Spre Gange-aleargă şi s'aruncă în:rii 

Şi 'noată "n susul apei ca să-şi piardă
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Viaţa ?n rii. Puternicele valuri 

Îi dai puteri. La mal Ahasver iese 

Şi intră 'n codrii-adinci, iar codrii sună 

Şi gem în urma lui şi urlă 'n noapte 

Fugarului: «Nu, nu e Dumnezeii !> 

V. 

Nisip cît vezi cu ochii pretutindeni, 

O mare de călduri scînteietoare. 

Nică chin, nici bucurii pustiul n'are, 

Ici, colo stînci pleşuve, ca nălucă 

Se nalță trist. 

Un om acum s'arată 

Din peştera de stinci şi, neclipind 

Din ochi, ca un vultur, spre soare cată. 

«El nu-i nici în pustiuri !» zice el 

«Și nici în stele nu-i. Aici a fost 
«Tăcere cu de-ajuns, ca să-l aud; | 
«Destul de mare cerul, ca să-l văd! 
«Nisipul e ca miile de stele, 
«lar stelele sînt fire de nisip — 
«Etern aceiaşi lume făr' de rost, 

<Nevrednică să fie viaţa 'ntrinsa !>



—
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Şi iat atunci ca norul de furtună 

Se văd ieşind din pulbere, venind 

Ca volbura, sălbateci călăreți, 

Cu zăngăte de-oțel şi fluturind 

Vestmiîntul alb. Iar caii 'n goana lor 

De-abia ating pămîntul sur şi-aleargă 

Nebuni, ca nişte gînduri mari pornite 

Din cap, ca să cuprindă 'n goană lumea. 

Acum s'opresc. «Ni-e sete», zic; «ni-e sete! 

Străine, dă-ne apă. Noi sburăm 

Spre lupte. Dar aici în virf de suliți 

E gloria, iar sulița-i purtată 

De braţ, şi brațul cere hrană nouă!» 

— «Voi mergeţi la războiii ? Dar pentru cine ?> 

— «Ah, cum întrebi! Pentru credința noastră, 

Şi sfintul Dumnezei > 
Atunci Ahasver: 

«E Dumnezeii în lupte?> Şi 'n tăcere, 

El pleacă fruntea trist. Ş'apoi: «De-aveţi 

Un cal, ei plec cu voi! Eii vreaii în luptă 

Să cat pe Dumnezei, şi vreau să-l aflu.» 

VI. 

Şi zi cu zi turbat războiul urlă, 

Şi an cu an Alah aprinde lupta..
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Imperii cad, şi neamuri pier. Furtuna 

Şi moartea trece -p'unde trec Maurii. ; | 

lar unde-i mai cumplit omorul luptei, 

Acolo stă şi seceră Ahasver. 

E fulger spada lui, şi flacări ochii, 

lar glasul lui ca ţipetul de trimbiţi. 

Protivnicii-l cunosc, ca pe-o nălucă; 

A
N
 

Nu prinde fieru ?n el, şi n'are moarte, 

lar gura lui vueşte: Alah, Alah, 

Părea că p'insuşi Dumnezeii îl chiamă 

Din cer, ca să se 'ncaere-amîndoi. 

Astfel veni 'n pămîntul andalusic. 

Cimpia strălucia ?n amurgul roşu, 

Frumoasă ca'n poveşti şi ca Edenul 

Cel vecinic cald. Proptit de spad'Ahasver 

Priveşte ?n văi acum, iar laptătorii 

Prin iarbă s'odihnesc în jur. Şi "ncet 

Începe-un tînăr se'nstruneze lira 

Şi ?n freamăt de cuvinte dulci el cîntă 

Edenul, tînguit şi drag. Tresare 

Ahasver tremurind: «Ah, nu e 'n lupte! 

«Nu ?n lupte-i Dumnezei! El este 'n cîntec. 

«<Învaţă-mă cintarea ta, copile — 

«Şi ia fugarul mei în schimbul lirei : 

«Fii tu viteaz de-acum! Ei vreau să cînt b>
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VII 

Pierduţi cu firea-l ascultai pe-Ahasver, 

Cum el cînta pustiură largi şi lupte — 

Cintări, acum ca flacăra de foc, 

Ca florile din basme-acum, şi-aprinse 

Ca soarele ?'n arşiță uneori, 

Gingaşe-acum, ca pinza de paiangen 

Cind roua scinteiază ?n tortul ei. 

Acum cînta cu vuet ca de trimbiţi 

“Sălbatece cîntări, şi-acum duios 

Şi-aşa de tinguit şi blind, că lacrămi 

Scotea din ochii cari-aii ris cu hohot, 

Şi nimeni nu putea pricepe 'n lume 

Cum poate el pricepe 'n lume tot, 

Simţind ca pentru. toți. 

„_Şiei căzură 

Tăcuţi şi 'mbrăţişaii acum genunchii 

Acestui oin ce deschidea prin cîntec 

Adincul firii lor, .spunea'n cuvinte 

Ce nu 'ndrăsneaii să-şi spue nici şoptind.- 

Eroi făcea din tineri; în femei 

Văpăi el aprindea, şi dulcea jale: 

S'asculte şi să tremure de drag. -



— 192 — 

Şi-avă de-onoruri parte, şi de-averi; 

Iubit era de regi, iubit de neamuri — 

Dar trist era şi "ntunecat poetul 

Şi rece totdeauna'n ochi, de par'că 

"Nu el eră acel ce are vecinic 

Atita foc în cîntec. 

VIII.   
O femee: 

Cu chipul rupt din: soare-atuncă i-a zis: 

«Te plingi, tu din splendoarea ta cerească; | 

«Tu cel ce-aprinzi pe toți, eşti trist şi rece !> 

— Eă cat pe Dumnezeii. Nu-l aflu ?n cintec. 

«Pe Dumnezeii ?» a zis. El e 'n iubire» 

"Şi galeş îl Brivi, zimbind cu ochii. 

Era el Dumnezeu? Pe patul moale, 

De fete 'ncunjurat, pe capul lui 

Cununi puniînd şi vrerile-ascultindu-i. 

Al lui era mărgeanul frumuseții ; 

Şi ne'ntrerupt, nebun și fluturatic 

Bău paharul lacom al iubirii, 

Jertfind pentru frumos frumosul vieţii.
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Cătă iubirea vecinic — şi-o găsi 

Că-i numai umbră goală, iar plăcerea 

Cea fără saţ dorită, numai umbră; 

S'o svirli, nesăturat de ea, 'mtr'o parte. 

Nici plinsul nu-l mişca, nică vorba plinsă, 

Ridea strivind o floare şi simţia 

Că are-un drept apururi s'0 strivească. 

Atunci femeea, cea de mult uitată, 

Veni, privind la el can ceasul morții 

Rănita căprioară: «i-am adus 

Copilul tăi, pe cel născut de mine, 

- Ahasver, țien chipu'ntreg asemeni» — 

«Asemeni?» Şi 'ngrozit se uit Ahasver. 

<Ursit al morţii e! nu vreaii să poarte 

«Din noii prin lume- amarul meii de veci!» 

Cu mini de fier el şi-a cuprins copilul | 

Ca să-l strivească *n mini, dar biata mamă 

L-a smuls, fugind cu el. 

| «De-ai fi, Iehova, 

«Ei n'aş avea copil şi nici urmaş 

«Spre-a mai spori pe lumea ta 'ndoiala, 

«Căund dreptatea ta ce nu există 

«Şi "n veci spre-a te nega cu glas de tunet.» 

«Căraţi-vă din casa mea, femei corupte! 

«Nu-i nici un Dumnezeii şi nici iubire.»
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IX. 

Ce om negustoreşte-aici comori, 

Turnînd în beciuri aur peste aur, 

Pe care el din vremen vreme lacom 

ÎL joacă 'n mîni şi'l pipăe? De-oţel 

Sint ochii lui, iar inima de piatră, 

Şi degetele ghiare cară de-apururi —€ 
Tot scurmă, scurmă, Poate Dumnezei 

E'n aur? O, mai mult. Pentru Ahasver 

Chiar aurul e Dumnezeul cărui | 

Senchină el, cind pipăind în ziduri 

Găseşte-o ușă numai lui ştiută, 

Şi-apoi în beciă adinc — așa de-adinc, - 

Că nu străbate vecinic păn'acolo 

Vrun glas de sus — şi -stînd la lumînare 

Ridică saci ce staii grămezi, tăcuți 

De par'că n'ai văzut nici cînd lumina. 

„e ! >, 

„ De-odată — Doamne ce-i? — se zbate locul, 

Zăvorul sună greii, s'aude-un vuet 

Venind de sus — și-apoi tăcere iar. 

o
g
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El baten uşă-o zgilțiie şi 'ncearcă 

Cwnfiptele lui unghii să desprindă 

Vro scîndură din ea, şi'n urlet chiamă 

Pe cei din casă bietu 'ntr'ajutor. 

Nimic. Nimic. lar umbra lui se mişcă 

Şi joacă pe: păreți, grozav de mare 

Şi plină de fiori, părea.că-i Duhul 

Cel răi, al lui, care'şi bătuse joc 

De el şi-l prinse-aici ca vecinic rob. 

EL vede-acum crăpînd un sac; şi aur, 

Ca sîngele din sac începe-a curge 

Şi picură sunînd, sunînd merei 

Şi tot mai mic e mucul lumînării : 

EL sfiriie, şi-apoi s'a stins. Ahasver, 

De foamea cea cumplită, roade sacii 

Şi aurul din ei, dar aducîndu-și 

Aminte, ride răguşit: «De-apururi 

Flămînd și ?n întunerec, că sînt vecinic !> 

XI. 

«La Nil eă l-am cătat, şi nu era ! 

Pe-un stilp înalt am stat, şi nu-l văzui! 

Mi-ai spus că pentru el se fac războaie, 

Şi l-am cătat, şi nu-l găsii prin lupte. 

Credeam să fie ?n cîntec, nu € 'n cîntec!
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O fi 'm iubire-am zis, şi nu era! 

În aur! lată stai pe munți de aur, 

E aur tot ce-apuc — şi pier de foame! 

Acum, dac'aş putea să-mi plec genunchii 

Şi capul ca să zic: «Eşti Dumnezei, 

Cunosc puterea ta |» ei aş muri: 

Şi nu m'aş chinui. Dar nu-l cunosc, 

Cit timp eii sufer chinuri peste fire — 

Nu cred în el, căci sînt născut spre chinuri. 

Durere-i calea mea, şi 'n lume parte 

Am numai de ?ntunerec şi de lacrămi, 

Şi tot ce-am “moştenit e necredința. 

De-ar fi un Dumnezei, l-aş blăstăma,: 

De-ar fi un Dumnezei, i-aş sta în faţă 

Şi-aş zice: Pfui! că m'ai creiat, Iehova! 

l-aş, asvirli pe oameni la picioare 

Şi-aş zice: Atit e ce-ai creiat şi tu! 

De eşti, eii rîd de tine! Tot disprețul 

Şi ura mea, Iehova, dacă eşti! Sâ fii! 

Nu cred în tine şi —trăiesc! 

XII. 

Oraşul e pustii de mult, dar spune 

Grămada de ruini că "'ntr'alte timpuri 
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Viaţă fu pe-aci, frumseți și artă. 

Pămîntul zguduit, odată numai, 

Şi-o flacără de foc, crăpînd adîncul, 

Făcu ruini splendorile cetății. 

Dar, iată, după veacuri, iar răsare 

Viaţă din ruini, şi 'ncep să crească 

Biserici, mănăstiri şi cruci. Călugări 

Se văd pe multe căi, zeloşi în lupta 

Credinţii lor. Şi ard ici colo ruguri — 

De multe-ori s'aud înfiorate 

Plinsoră, din bolți ascunse sub pămint, 

Plinsori din guri de fete, de copii, 

Cind vrun călugăr plin de fanatism 

Prin cazne diavoleşti ar vrea să zmulgă - 

Din ghiara lui Satan femei şi fete. | 

SUL, 

Acum ei scormonesc ţărina care - 

Fu ?n alte vremuri casa lui Ahasver, 

Ei dai peste-o zidire sub pămînt — 

Dar mare nici-o uşă. Par'că este 

De însuși Dumnezei aşa clădită, 

Să fie cel mai bun locaş da caznă. - 

Dar iat'un om într'insa, stind pe munţi
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De aur. Poate-i mort? El crapă ochii 

Încet, şi «apă!» geme, «daţi-mi apă!» 

Apoi el întărit de-o "'nghiţitură 

Se clatină şi-orbit de multă zare 
De facle-și pune palma peste ochi, 

Privind mirat în jurul săi, că vede 

Toiag şi cruci şi nouri de tămie. 

XIV. 

«In numele lui Crist, tu cine eşti 2» 

— «Sint îndoiala !» — «Tu? Vr'un Saracen 

Eşti tu, păgîn şi hoţ, care-a ascuns 

Averi de-ale creştinilor aicea. 

“Curind pe roată-l puneţi, ca să spue | 

Pe unde-a mai ascuns averi! Şi-l faceţi - 
Să-şi lapede credința 'n zei şi idoli, 
Şi pocăit spre Crist să se întoarcă. | 
— «Cind mai putut amarele dureri 

A vieţii sbuciumate să mă ducă 

Spre Crist, nu va putea călăul vostru !». 

Aşa vorbi pe roată "n fierul roşu, 

Eroii-martir al îndoielii sale 
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Cătind pe Dumnezeii şi adevărul. 

Atunci, un singur vaet fioros 

leşi din gura lui; şi tremurail 

Boltitele 'ncăperi, şi-a inlemnit 

Călăii. «Crezi în Dumnezeii ? Vorbeşte ! 

Te ?ntreb din noii, ori ai să pieri în flacări b 

— «Să pier? Nu pot să pier pe roata voastră, 

Nu pot în flăcări, nu, că ei sînt vecinic : 

Ahasver.> 

Şi "ngroziți îngălbeniră 

"Cu toții.» ce? Mă ştiţi? Voi mă cunoaşteţi ? 

Adusu-mi-a p'aci grozavul nume 

Samumul din pustii? Voi mă cunoaşteţi?» 

“Părea c'ar fi văzind pe Satan însuşi, 

Aşa sai. dat în lături toți. El rise: 

«O viermi nevolnici, voi! O, ce cucernici! 

Intii pe Crist l-aţi chinuit, mă ardeți 

Pe mine-acum, în numele lui Crist ! 

Ah, nu e Dumnezeă, că dac'ar fi 

De mult v 'ar fi zvirlit în fund de Tartar !» 

Se'nalțacum şi pleacă; de pe deal 

[i flutură mantaua 'n vint, cind dinsul 

Se 'ntoarce-o clipă ca să strige 'n văi: 

«Nu! Nu'e Dumnezeu! lehova nu-i !»



XV. 

Ce oameni sînt aceştia cari de luni 

Văd numai cer şi apă? Prora lor 

Brăzdează mările spre lumea nouă. 

Acolo supt catarg, proptit Ahasver 

"De "'naltul brad, priveşte-adinc: în apa 

Cea vecinică la fel, pe care vîntul : 

O spumegă degeaba biciuind-o, 

Căci ea 'n curînd S'așează 'n luciul ei 

Şi veselă se joacă'n unde creţe. 

Un om căzu 'n adinc şi dispăru 

Sub” valuri, fără urmă. Mulţi periră 

Topiţi de-arşița verii şi pe mulți 

Tăcînd îi aruncară 'n sînul mării, 

* In vecinica uitare !' Numai țara - - - 

Speranțelor o mai aveaă în gind. 

- XVI. 

America ! Găsesc o viață nouă 

Bărbaţii 'n ea. Se risipesc curînd 

“In multe părți, croindu-şi soarta lor, 

Tăcut, aici, şi-aici de glorii plină. 

Ajunse-Ahasver rege. Ca un vis
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“Era frumoasă ţara ce-l alese 

Pe el, cel îndrăsneţ, pe cel cuminte, 

Cum om nu mai fusese.pîn'atunci. 

Poporul, cirmuit cu 'nțelepciune, 

Trăia ?n belşug şi ?n pace și ?n mărire, 

Dar el întanecat stătea de-apururi : 

«Cind pot ca Dumnezeii» zicea Ahasver, 

«Ce-i răi să'ndepărtez, să fac ce-i bine, 

«Atunci e 'ntoarsă 'n mîna mea puterea:, 

«Ce face pe-unul fericit şi vesel, - | 

«Il face pe-altul trist. Ei însă vreaă 

«Să văd pe toată lumea fericită ! 

«Credeam, că de-am trăit atita 'n lume, 

<E tare braţul mei. Dar împotriva 

«Puterilor de veci şi ale soartei, 

«Mă lupt şi ei degeaba. Dacă asta 

«Ţi-e opera, distruge-ţi-o, Iehova !» 

XVII. 

Poporul Pa iubit, dar tot săpindu-l 

Pe-ascuns duşmanii săi, sporiră focul, 

Şi ?n urm'aii vilvăit nestinse flacări 

Şi groaznică veni 'ntr'o zi mulţimea : 

«Tu ?n cine crezi? 'i-e toată 'nţelepciunea
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«Puterea lui Satan? Iar zeii noştri, 

<Nu sînt ei sfinți ? Ahasver, tu te *nchini 

«La zei străini, cari duşmănesc p'ai noştri !> 

Zimbind ascult'Ahasver, apoi ia 

Coroana-i de pe cap: «Nici Dumnezeii 

Nu poate 'n lume mulțumi pe oameni! 

De ani îi păstoresc cu griji de tată, 

Şi singurul mei gînd: să-i fericesc! 

Şi-acum, acum ei sint sătui de mine —» 

Şi ?n linişte-şi luă toiagul şi plecă. 

XVIII. 

Cum urlă vîntul 'n văi şi 'ncurcă nori 

Pe cîmpii 'nzăpădiţi cei făr'de margini! | 

Nu-i casă, nu-i copac, nu-i corb în zare. 

Şi merge încet cu paşii morți Ahasver 

Şi 'nnoată prin nămeţi. Acum stă ?n loc. 

Şi iatun om în urmăi, stă şi merge 

Cum face-un cîne credincios în urma! 

Stăpinului. I'a cunoscut acum ! 

E bietu-i servitor, e Matatope, 

Urmindu-l tot pe-ascunsul pin'acum. 

«Tu eşti aici?> — «Ah iartă...» — «Nu sînt rege, 

Ei nam averi și n'am puteri şi glorii !»-
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— «Ce ştie-un cîne dei e Domnul rege 

Ori cerşetor l» — «Dar ai copii acasă...» . 

-— «I-am părăsit». —cDe dragul meii ? O, spune - 

Făcutu-ţi-am vrun bine ca să-i lapezi?2 

_— «Dar cine-s ei, stăpine, ca să-mi faci 

Un bine-aşa de mare? Tu ești bun! 

Ah, lasă-mă să te iubesc de-apururi.» 

A zis, şi-aşa de nu ştii cum Ahasver 

Zimbi duios atunci, şi fără vorbe, 

Pluti 'nainte ?n crivățul urlind 

Prin naltele zăpezi pînă ce-i spuse 

Cu grijă servul său că merg spre moarte. 

XIA. 

lar moartea sta pîndind pe-acea cîmpie, 

Din noră ameninţa, urla din vifor, 

Scrişnia din gerul care prefăcea 

In ghiaţă chiar şi razele de soare. 

Dar nu-l lăsă pe-Ahasver pradă morţii 

Matotope: cu trupul săi scutindu-l 

De ger, îl duce'n braţe, şin zăpezi 

Cu mina-i sapă ierburi de mincare, 

Şi-i spune cum se fierb atitea leacuri. 

Scăpar'aşa de ţeapa şi toporul
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De-atitea-oră isbit spre capul lor 

De roşii Indieni, pînă ce'n urmă 

Ajunseră trudiți la malul mării. 

Văzur'un vas. «Tu vei putea trăi 

Dincolo peste ' mări? — «Eă sînt la 'tine !» 

Xă. 

Erai la malul Lumei-vechi, cînd vîntul 

Veni să 'nalțe valuri mari cît munții 

Cu vîrfu'n cer, aici, şi-aici prăpăstii 

Cu guri căscate-afund pînă'n adincuri, 

Urlind şi resvrătite vrind să smulgă 

Pe Iehova din cer, -să spargă cerul, 

Să 'nghiță tot ce e'ntre cer şi iad. 

Trosnea'n închieturi cu vuet vasul, 

S'a rupt:catargul lui, s'a rupt-şi cîrma. 

Grozav, din mii de guri s'aude-un țipet, 

Cadavre-apoi se văd în larg, şi ţăndări. 

Puțin se lupt'Ahasver ; şi se lasă 

Tărit spre-adinc. Dar uite-o mînă tare 

Il prinde-acum de braţ şi-aproape mort 

Şi'n nesimţiri Matotope-l ridică. 

Şi-o birnă cuprinziînd, îl ia pe birnă 

Şi ride: «Eşti scăpat!» Dar ochii săi
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Seniunecă 'de-odată: «Ne 'necăm! 

Noi doi-suntem prea grei şi birna slabă.» 

Şi pînă ce să'ntind' Ahasver brațul 

Spre el ca să-l oprească, credinciosul 

Matotope, „fără să: zic'o vorbă, 

Peri'nghiţit de valuri în adînc. 

XăI. 

In largul ocean, pe-o 'ngustă birnă 

Perind de frig şi sfişiat de jale 

Că î-a murit şi singurul amic, Ahasver 

Svirlit a fost pe-adincuri, pînă cînd 

Iaă prins Veneţieni de pe corăbii, 

Şi can poveşti, revine stinsa-i viaţa 

Din noi, cu vechia sa 'ndoială. iarăşi: 

«Ce-i lumea asta, ce-i? Iehova unde-i ?» 

XAIL. 

Florenţa, cuib al artei şi-al cîntării, 

Ai genii şi frumseți, în tine-i viaţă! 

-Remei frumoase 'n haine 'mpurpurate 

impart cununi de dafin; 

Măreţe-ateliere pretutindeni,
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Cap-d'opere ?n biserici şi 'n palate, 

Prin pieţe şi pe străzi, şi plăsmuiră 

De geniu pe tot locul.: | 

N Iar în mijloc 

“Artist sărbătorit acum de-o lume, 

Ahasver cu mantaua sa pe umeri, 

-Pe cap cu căciulița lui de catifea, 

Şi-aşa de mari idei, şi multe ?n cap, 

Incit abia eraii pe lume mini 

Destule ca să-i întrupeze arta. | 

XXIII. 

Şi singur îşi vorbeşte-acum zîmbind: 

«Acum îi sînt pe urme, 'ncep să-l aflu! 

«In Duhul creator e Dumnezeu ! 

«El dă viaţă 'n veci prin daltă pietrii 

«Şi pinzei prin penel; şi lumi de oameni 

«Cunosc pe Dumnezeii dintr'un măiestru! 

«Prin capul meii, imagini, curgeţi, curgeți, 

_<Şi dați putere miînii mele! Rob să fii, 

«Tu trup de lut, într'aripat de suflet! 

«Sint vecinic! Ei, şi gîndul mei, sînt vecinic! 

«Eu am să te 'nțeleg, să te cuprind, 

«Tu lume! Taina ta am s'o descoper —
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«Eu, ei sint Dumnezei !» 

| Şi ca 'mbătat, 

Lăsindu-şi lucrul, el ieşi 'n suflarea 

De vint de zori, să-şi răcorească fruntea: 

Şi iată, ?n caldul fapt de zi, pe pragul 

Bisericii, el vede-acum scăldată * 

De razele-aurii, şezind o mamă 

Frumoasă fără seamăn, fericită 

Şi tînără. Obrajii ei de înger 

'Plecaţi peste copilul ce-şi întinde 

Minuţele cu drag, cerinduii sînul 

Pe care ea-l pleca mereă ca să i-l sugă. 

Copil şi mamă se priveaii în ochi 

Cu drag, şi -mulțămiţi şi-uitind de lume, 

Şi el, nevinovatul, o făcea | 

Ferice, iar pe el ferice mama. 

XXIV. 

Ahasver stă pe oC şi Jung priveşte, 

lar ochii lui se 'ntunecă: «Nebun 

Ce sînt! Un biet nimic! Şi praf al căii !» 

Intră ?n atelier cu grab' apoi svirlind 

Cuţitu 'ntrun tabloi sfirşit, cu vuet 

Isbi ciocanul greii, de sus, în capul
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Statuii și se'ntoarse și fugi.. 

Dincolo de-Alpi o vale fericită : 
Aici veni Ahasver :și-a oftat, - : Da a! 
Şi lacrimi calde-i năvăliră fața. | 
Se'ntinse'n iarb'apoi, gemind cu lohot: - | 
Cu fața?n jos, ca'n chinuri 'negrăite. 

XXV. 

Atunci un vînt domol şi cu odoruri .-: 

Veni şi-aduse pulbere de floare 

Şi-o puse prin potirul altor flori. : ':.; 
Duceaii din floare'n floare-albine iuți - 

Şi Auturii polenul; iar prin aer 
Furnici sburai, cîntînd, convoiă de nuntă. 
Și pasări multen crîng steteaii de vorbă — - ă 
Ori puf. duceaii la cuib, iar una'n sboruii 
Veni spre-Ahasver, visătorul, vrînd - 
Să-i smulge? un fir de păr, să-l ducă ?*n cuib. 
Cu puii, din păduri, o căprioară . 
leşi la margini şi:suna domoi 
Frunziș uscat, sub. pașii lor, şi vreascuri 
Căzute jos de vint, din fagii tineri.. 
Iar florile deschise-aveaii potirul 
Și 'ntreg acest concert primăvăratec .
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“ Părea un cîntec cald şi 'mbătător. 

O şoaptă s'auzea și pași înceți 

Şi-un riset drag ca sunetul de clopot 

Se tot apropia: voinic, un: tinăr Ii 

Ținea cu brațul. strînsă peste mijloc: 

Pe-o fată ca un înger şi i-a pus 

În deget un inel: «Mireasa mea! 

L-a zis, iar ea: «Iubitul meii de veci !> 

Şi-apoi, îmbrăţişind-o iar făcăul, 

Intrară ?ncet p'umbroase căi în codru. 

În sus sări Ahasver, luminat, 

Şi chipul îi lucia ca faptul zilei. 

Apoi căzu *n genunchi şavind spre ceruri 

Întinse braţele, vorbi cu glas de tunet: 

«lehova ești! Tu Domn şi Dumnezeii! 

«Ei te-am cătat prin lume pretutindeni, 

«În jertfe te-am cătat şin sihăstrie, 

«În crime şi ?n dispreț eii te-am cătat. 

«Cum fuge dup'al mamei glas copilul 

«Şi puii cum se ţin după cerboaică ! 

«Întregul chin al lumii lam răbdat, 

«Băui paharul plin al suferinții,
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«Eu binele-l iubii, făcut-am bine, 

<Urmîndu-l chiar şi ?n noaptea rătăcirii, 

«Cătat-am pe Iehova prin pustii. 

«În mări adinci, în crivăţ şi "n furtună, 

«Şi 'n inimă la mine l-am cătat, 

«Dar cupa-mi de băut durere-a fost, 

«Și necredința fost mîncarea mea, 

«lar viaţa, ce-am trăit, un întunerec. ' 

«Dar iată ochii mei te văd acum: 

« Voința firii, ea e Dumnezeii, 

«lehova-i Dumnezeiă, e messul firii — 

«Ah, cine-s eii, lehova, ca să-ți cer 

“«<De-acuma binefaceri? Lui Iehova 

«Ei plec genunchii, că lehova-i bun! 

«Acum doresc să-mi pot închide ochii 

«Şi capul să mi-l culc întrun mormiînt, 

«Căci te-am văzut, Iehova, ochi în ochi, 

«Ei vreii de-acum să gust ce dulce-i moartea! 

«Voi trece-acum ca frunza'n vintul toamnei ; 

-«Şi-apururi prea-mărit să fii, Iehova !» 

A zis şi-apoi căzu pe flori ca vreascul 
De vinturi scuturat, şi-apoi muri, 
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