Johann Wolfgang Goethe se naşte la 28 august 1749 la Frankfurt pe Main. Tatăl
său, Johann Kaspar Goethe, era consilier imperial, mama sa, Katharina Elisabeth,
născută Textor, provenea dintr-o familie de patricieni. Alături de sora lui,
Cornelia, duce o copilărie lipsită de griji şi primeşte o educaţie aleasă, învăţând
preponderent cu preceptori. În 1765, pleacă la Leipzig pentru a studia dreptul,
dar cade bolnav în 1768 şi se întoarce în casa părintească. Îşi încheie studiile
juridice la Strasbourg în anii 1770–1771, după care practică avocatura la Frankfurt
şi Wetzlar. Este însă mai preocupat de literatură. Poeziile sale din această
perioadă aduc un stil nou în lirica germană. Drama istorică Götz von Berlichingen
(1773) este primită cu entuziasm în Germania, iar romanul epistolar Suferinţele
tânărului Werther (1774) îl face celebru în întreaga Europă, devenind o carte-cult.
Aceste succese îl transformă pe tânărul Goethe în cea mai proeminentă ﬁgură a
noii mişcări literare „Sturm und Drang“, care opune raţionalismului iluminist
trăirea individului, sentimentul şi fantezia. În 1775, ajunge la Weimar, unde va
rămâne tot restul vieţii. Aici, la curtea ducelui Karl August, ocupă diverse funcţii,
ﬁind responsabil cu ﬁnanţele, cu exploatările miniere etc.; mai târziu, preia
conducerea teatrului de curte din Weimar. În 1782 este înnobilat. Studiile pe
care le desfăşoară în domenii precum mineralogia, geologia, botanica sau osteologia se concretizează, în timp, prin descoperirea osului intermaxilar la om (1784)
şi prin apariţia lucrărilor despre metamorfoza plantelor (1790) şi despre teoria
culorilor (1810). Între 1786 şi 1788, Goethe zăboveşte în Italia, călătorie pe care o
resimte ca pe o adevărată „renaştere“. Puternic inﬂuenţat de Antichitatea greco-romană, termină de scris tragedia clasică Iﬁgenia în Taurida (1787) şi alte drame
începute cu ani în urmă. Întors din Italia, o întâlneşte pe Christiane Vulpius, o
tânără de condiţie modestă, care îi va dărui un ﬁu, dar pe care o va lua de soţie
abia în 1806. Perioada cuprinsă între 1794 şi 1805 este marcată de prietenia şi
colaborarea cu Friedrich Schiller: sunt anii de vârf a ceea a ajuns să ﬁe cunoscut
în istoria literaturii drept „clasicismul de la Weimar“. Forma deﬁnitivă a romanului Anii de ucenicie ai lui Wilhelm Meister (1795/1796), precum şi baladele scrise
în 1797 („anul baladelor“) stau sub zodia schimbului spiritual cu Schiller. După
moartea lui Schiller, Goethe reia lucrul la Faust şi, în 1808, publică Partea întâi a
tragediei. Scrie la autobiograﬁa Poezie şi adevăr, pe care nu va izbuti însă s-o ducă
mai departe de anul 1775. Lectura poetului persan Haﬁz, dar şi dragostea târzie
pentru Marianne von Willemer, una dintre multele lui muze, îi inspiră poeziile
reunite în Divanul apusean-răsăritean (tipărit în 1819 şi, într-o ediţie lărgită, în
1827). Cu zece luni înainte de moartea sa, survenită la 22 martie 1832, Goethe duce
la bun sfârşit Partea a doua din Faust, destinând-o publicării postume. Primele
două volume din Convorbiri cu Goethe în ultimii ani ai vieţii sale, cuprinzând
discuţiile poetului cu secretarul său Johann Peter Eckermann, apar în 1836, ﬁind
urmate de un al treilea în 1848.
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NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

Tălmăcirea lui Lucian Blaga a apărut pentru prima oară în 1955 la
Editura de Stat pentru Literatură şi Artă. După moartea traducătorului,
fiica sa, Dorli Blaga, a pregătit o a doua ediţie, revăzând textul prin confruntare cu manuscrisul, introducând indicaţiile de regie care lipseau
şi completând explicaţiile şi interpretările oferite la subsol de către tatăl
său cu note referitoare la figuri mitologice. Această ediţie revăzută şi
completată a apărut în 1962 la Editura pentru Literatură, în două volume, şi a fost republicată aproape în aceeaşi formă în 1968, fiind semnalată abia la republicare ca „ediţia a II-a“.
Volumul de faţă, îngrijit în redacţia Editurii Humanitas, preia, cu
mici modificări, textul din 1968 al celei de-a doua ediţii. Grafia şi
punctuaţia au fost aduse la zi, conform normelor în vigoare, acolo unde
astfel de intervenţii nu aduceau atingere substanţei textului şi nu
afectau ritmul versurilor. Scăpările şi erorile tipografice au fost îndreptate tacit. Indicaţiile scenice au fost scoase dintre paranteze, urmând
opţiunea lui Goethe, consfinţită prin ediţiile germane princeps din 1808
(Faust I) şi 1832 (Faust II). Notele de subsol, în care Lucian Blaga, autor
interzis la acea vreme, a fost nevoit să strecoare unele clişee din jargonul
ideologic al anilor ’50, au fost curăţate de formulări care erau străine
scrisului său. Formele lexicale şi flexiunile folosite de traducător au fost
păstrate în integralitate.
Ilustraţiile prezentului volum, create de artistul austriac Franz
Xaver Simm (1853–1918), provin din ediţia germană a tragediei apărută
în 1899 la Deutsche Verlags-Anstalt (Stuttgart, Leipzig). Aceasta cuprindea numeroase xilogravuri executate în diverse ateliere, dintre care
s-au inclus în ediţia de faţă cele 21 de ilustraţii pleine page (inclusiv cele
trei pagini de titlu), patru ilustraţii de dimensiuni mai mici şi vinieta
de final. Textele care însoţesc ilustraţiile s-au adăugat în redacţie.
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Grupajul „Goethe despre Faust“ reuneşte o suită de remarci făcute
de poet în contextul informal al epistolelor sau al convorbirilor cu
Eckermann. Aceste fragmente revelatoare înlesnesc orientarea cititorului în ansamblul dramei şi articulează totodată, într-o manieră intuitivă,
idei centrale ale esteticii goetheene.
Textul din finalul ediţiei de faţă, în care Lucian Blaga vorbeşte
despre experienţa de a traduce o operă de o asemenea complexitate, are
la origine o comunicare ţinută în aprilie 1957, tipărită mai întâi sub titlul
„Cum am tradus pe Faust“ în revista Steaua (VIII, nr. 5, 1957) şi apoi,
într-o formă completată, intitulată „Faust şi problema traducerilor“, în
revista Luceafărul (VI, nr. 11, 1963). În 1957, Blaga a inclus articolul în rândul materialelor care urmau să alcătuiască volumul Izvoade (apărut abia
în 1972 la Editura Minerva). Textul reprodus aici – uşor prescurtat
pentru scopurile prezentei ediţii – a fost preluat după ediţia integrală,
necenzurată, a volumului Izvoade, publicată de Humanitas după 1990
(2002, 2012).
Considerând că orice literatură naţională trebuie să fie şi „o oglindă
a literaturii universale“, Lucian Blaga a dat culturii române tălmăciri
care poartă tot atât de mult marca harului său ca şi prolifica sa creaţie
originală, beletristică şi filozofică. Dintre acestea, cea mai cunoscută
rămâne traducerea capodoperei lui Goethe, cel care, teoretizând pentru
prima dată conceptul de „literatură universală“ (Weltliteratur), a constatat la începutul secolului al XIX-lea întrepătrunderea crescândă a literaturilor naţionale.

GOETHE DESPRE FAUST

Goethe a lucrat la Faust, cu lungi pauze, de la începuturile carierei sale literare
şi până la adânci bătrâneţi. Ani de zile, textul a stat în adormire, pentru a ﬁ
reluat iar şi iar, modiﬁcat, dezvoltat, până la desăvârşirea întregului. O primă
variantă fragmentară, aşa-numitul Urfaust, care conţine încă multe pasaje în
proză, ia naştere în prima parte a anilor 1770, înainte ca poetul să se stabilească
la Weimar. După 1785, Goethe revine asupra manuscrisului, prelucrându-l şi
completându-l, iar în 1790 publică Faust, ein Fragment, cu ocazia tipăririi
unei ediţii în opt volume a operele sale. Aceste două versiuni preliminare sunt
punctul de plecare pentru elaborarea formei deﬁnitive a Părţii întâi a tragediei,
care apare sub titlul Faust. Eine Tragödie în anul 1808. Faust I conţine deja
celebrul „Prolog în cer“, cu discuţia dintre Dumnezeu şi Meﬁstofel, care încadrează peripeţiile lui Faust pe pământ şi ﬁxează orizontul întregii opere.
Referirile scrise ale autorului la Faust se înmulţesc în anii târzii. Ele sunt
consemnate în scrisori, în convorbirile cu Eckermann şi, mai laconic, în jurnalul
lui Goethe, ba chiar în jurnalele unor contemporani. Sunt anii în care Goethe
începe să se gândească serios la continuarea dramei, revăzând câteva scene
disparate scrise până atunci. Între 1825 şi 1831, dă la iveală, încetul cu încetul,
Partea a doua. Se hotăreşte însă să nu publice Faust II în timpul vieţii, decizie
pe care o motivează, cu cinci zile înainte de moarte, în ultima sa scrisoare,
adresată lui Wilhelm von Humboldt. Faust. Der Tragödie zweiter Teil in
fünf Akten vă apărea postum în 1832, la câteva luni după moartea lui Goethe.
Fragmentele reunite mai jos* ne permit să aruncăm o privire în atelierul
creaţiei şi dau o idee despre modul în care înţelegea autorul ansamblul acestei
* Majoritatea lor sunt reproduse într-o amplă anexă la ediţia germană îngrijită de Erich Trunz: Johann Wolfgang von Goethe, Dramatische Dichtungen I:
Faust I. Faust II. Urfaust, hg. v. Erich Trunz, Deutscher Taschenbuch Verlag,
München, 1998, reprezentând vol. 3 din seria Operelor lui Goethe în 14 volume
cunoscută ca „Hamburger Ausgabe“.
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producţii „incomensurabile“, dar oferă şi explicaţii cu privire la Partea a doua,
care, prin complexitatea şi varietatea sa, solicită din plin cititorul. În puţine
cuvinte, Goethe ne spune cum ar trebui citit Faust şi care au fost intenţiile sale.

Din jurnalul lui Sulpiz Boisserée, 3 august 1815
Apoi aduce vorba despre Faust. Partea întâi, încheiată cu moartea lui
Gretchen, cere acum, par ricochet, un nou început, iar întreprinderea aceasta ar ﬁ tare anevoioasă, căci mâna pictorului, penelul său nu
mai sunt aceleaşi; ceea ce ar produce acum nu s-ar potrivi cu cele
dinainte. – Îi răspund că n-ar trebui să-şi facă atâtea scrupule, că oamenii au capacitatea de a se transpune în altul, cu atât mai mult
maestrul în creaţiile sale mai vechi. – Goethe: „Recunosc bucuros, o
mare parte-i deja isprăvită.“ – Mă interesez de sfârşit. – Goethe: „Despre
sfârşit nu vorbesc, nu mi-e îngăduit să vorbesc, dar e de asemenea gata,
a ieşit foarte bine, grandios, ca-n vremurile cele mai bune.“ – Îmi închipui, zic, că diavolul nu are câştig de cauză. – Goethe: „La început, Faust
îi pune diavolului o condiţie, de aici decurge tot restul.“

Goethe către Karl Ernst Schubarth, 3 noiembrie 1820
Ceea ce spuneţi despre „Închinare“ şi despre „Prolog“* e fără cusur.
M-au mişcat însă conjecturile dumneavoastră despre Partea a doua a
lui Faust şi despre rezolvarea intrigii. Că lucrurile evoluează spre idealitate, pentru a-şi găsi la urmă împlinirea pe acest făgaş, aţi intuit foarte
corect; numai că tratarea mea trebuia să-şi urmeze propriul curs, şi mai
sunt pe pământ câteva rătăciri măreţe, reale şi fantastice, care pot abate
biata făptură omenească de o manieră mai nobilă, mai demnă şi mai
înaltă decât se întâmplă în desfăşurarea comună a Părţii întâi. Şi prin
acestea ar trebui să răzbată amicul nostru Faust. […] Aţi ghicit corect şi
deznodământul. Meﬁstofel nu trebuie să câştige rămăşagul decât pe
jumătate şi, chiar dacă Faust rămâne cu jumătate din vină, numaidecât
* Goethe se referă la „Prologul în teatru“ (n.ed.).
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intervine dreptul de graţiere al bătrânului senior, conducând spre cel
mai senin ﬁnal al întregului.

„Elena“, interludiu la Faust. Anunţ*
Caracterul lui Faust, la înălţimea la care l-a ridicat noua prelucrare a
basmului popular vechi, brut, ne înfăţişează un om care, simţindu-se
neliniştit şi inconfortabil în limitele obişnuite ale vieţii pământeşti,
găseşte că posesiunea celei mai înalte ştiinţe, desfătarea cu cele mai
încântătoare avuţii nu sunt câtuşi de puţin în măsură să-i satisfacă năzuinţele, aşadar un spirit care, îndreptându-şi privirile în toate direcţiile,
se întoarce de ﬁecare dată mai nefericit.
Această stare de spirit este atât de analogă celei moderne, încât mai
multe minţi agere s-au văzut îndemnate să purceadă la rezolvarea unei
asemenea probleme. Felul în care m-am comportat cu această ocazie a
avut parte de reacţii aprobatoare; oameni plini de calităţi au reﬂectat
asupra chestiunii şi mi-au comentat textul, lucru pe care l-am primit
cu gratitudine. Dincolo de asta însă, m-am mirat că aceia care au
procedat la continuarea şi completarea fragmentului meu nu s-au
gândit la un fapt aﬂat la îndemână, anume că Partea a doua ar trebui să
se ridice deasupra lumii triste înfăţişate până aici şi să conducă un astfel
de bărbat prin regiuni mai înalte, prin împrejurări mai demne […].
Căci, aşa cum ne spune vechea legendă, dar şi jocul de păpuşi, care
prezintă scena cu pricina, Faust, în semeţia-i debordantă, i-a cerut-o lui
Meﬁstofel pe frumoasa Elena a Greciei, iar acesta, după oarecare
împotrivire, i-a făcut pe plac. Am considerat că avem obligaţia să nu
omitem în tratarea noastră un motiv de o asemenea însemnătate…

* Această schiţă, dictată de Goethe în decembrie 1826 şi publicată în anul următor,
trebuia să-i pregătească pe cititori pentru publicarea separată a actului III din
Partea a doua – act pe care poetul îl numea, simplu, „Elena“. În continuarea
textului, neinclusă aici, este expusă pe larg acţiunea din actul II care precede
intrarea în scenă a preafrumoasei Elena (n.ed.).
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Convorbirile lui Eckermann cu Goethe, 6 mai 1827
„De altfel, germanii sunt oameni ciudaţi! Prin gândurile şi ideile lor
profunde, pe care le urmăresc şi le răsădesc peste tot, îşi fac viaţa mai
grea decât e cazul. Îndrăzniţi odată şi-odată să vă dăruiţi impresiilor, să
vă delectaţi, să vă lăsaţi mişcaţi, înălţaţi; găsiţi în voi curajul de a vă lăsa
învăţaţi, de a vă lăsa înﬂăcăraţi şi îmboldiţi către ceva măreţ – şi nu
socotiţi mereu că tot ce nu-i cugetare şi idee abstractă e deşertăciune!
Iată-i, vin la mine şi mă întreabă ce idee am căutat să întruchipez în
Faust. De parcă eu însumi aş şti lucrul acesta şi aş putea să-l exprim!
Din cer prin lume până-n iad, asta ar ﬁ ceva, la nevoie; dar aici nu-i vorba
de o idee, ci de mersul acţiunii. Apoi, că diavolul pierde rămăşagul şi
că un om care, din grele rătăciri, aspiră neîncetat spre mai bine poate ﬁ
izbăvit – acesta e un gând bun, productiv, care explică câte ceva, dar nu
e o idee care să stea la temelia întregului şi a ﬁecărei scene în parte. Mare
minunăţie ar mai ﬁ ieşit, zău aşa, dacă mi-aş ﬁ propus să înşir pe ﬁrul
sărăcăcios al unei singure idei generale o viaţă atât de bogată, de pestriţă,
de variată cum este aceea pe care am înfăţişat-o în Faust!“
Goethe urmă: „În general, nu mi-a stat în ﬁre, ca poet, să tind la
întruchiparea unui ce abstract. Am găzduit în interiorul meu impresii,
anume impresii senzuale, pline de viaţă, încântătoare, multicolore,
nespus de variate, aşa cum mi le oferea o imaginaţie intensă; iar ca poet
tot ce mi-a rămas de făcut a fost să rotunjesc şi să modelez înlăuntrul meu aceste imagini şi impresii în chip artistic şi să le scot la iveală
printr-o reprezentare vie, astfel încât şi ceilalţi să aibă parte de aceleaşi
impresii când aud sau citesc cele înfăţişate de mine.“

Goethe către K.J.L. Iken, 27 septembrie 1827
Îngăduiţi-mi, înainte de toate, să-mi exprim bucuria pe care mi-aţi
făcut-o prin interesul ce l-aţi arătat „Elenei“. […] Nu m-am îndoit niciodată că cititorii pentru care am scris de fapt vor înţelege numaidecât
sensul principal al acestei producţii. E timpul ca dezbinarea pătimaşă
dintre clasici şi romantici să se încheie odată şi-odată cu o conciliere.
Dezideratul principal este acesta: să ne cultivăm; din ce surse ne cultivăm
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ar ﬁ totuna, dacă nu ar trebui să ne temem că vom ﬁ pervertiţi prin
modele false. Căci tocmai datorită unei perspective mai ample şi mai
clare înlăuntrul şi asupra literaturii greco-romane ne-am eliberat de
barbaria monahală în secolele al XV-lea şi al XVI-lea. Oare nu aceste
nobile izvoade ne învaţă să considerăm totul în adevărata sa valoare
sensibil-estetică, de la ce-i mai vechi până la ce-i mai nou?
Nădăjduind la o asemenea participare plină de înţelegere, mi-am
dat frâu liber în timpul elaborării „Elenei“, fără să mă gândesc la vreun
public sau la vreun cititor anume, încredinţat că cel care cuprinde şi
desluşeşte întregul va avea răbdarea şi bunăvoinţa să-şi însuşească
încetul cu încetul şi elementele individuale. Pe de-o parte, ﬁlologul nu
va rămâne cu nici o nelămurire, ci se va desfăta cu Antichitatea readusă
la viaţă, care-i este deja cunoscută; pe de altă parte, cel înzestrat cu
sensibilitate va pătrunde ceea ce se ascunde în tihnă ici şi colo: „Eleusis
servat, quod ostendat revisentibus“*. M-aş bucura dacă, şi de astă dată,
misterul îi va face pe prieteni să se întoarcă mai des la el.

Convorbirile lui Eckermann cu Goethe, 1 octombrie 1827
…M-am dus la Goethe, care mi-a citit scena a doua** din noul său
Faust.
„În ﬁgura împăratului“, spuse el, „am căutat să înfăţişez un suveran
care are toate atributele posibile ca să-şi piardă pământurile, lucru care-i
şi reuşeşte mai târziu.
Binele împărăţiei şi al supuşilor săi nu-l frământă deloc; se gândeşte
numai la el şi la cum să se amuze zi de zi cu ceva nou. Ţara e văduvită
de lege şi dreptate, judecătorul e complice şi de partea răufăcătorilor,
nimeni nu-i stinghereşte şi nu-i pedepseşte pe cei ce săvârşesc fărădelegi
nemaiauzite. Oastea e în neorânduială, oştenii nu şi-au primit solda şi
umblă alandala după jaf, luându-şi singuri simbria şi descurcându-se
cum pot. Visteria statului e goală, ajutoarele băneşti promise nu mai
sosesc. Nici în gospodăria împăratului lucrurile nu stau mai bine: din
* „Eleusis păstrează lucruri pe care le arată celor ce se-ntorc“ (lat.) – Seneca,
Naturales quaestiones, VII, 31, 6 (n.ed.).
** Scena „Palatul imperial. Sala tronului“; vezi pp. 205 sqq. (n.ed.).
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bucătărie şi pivniţă lipsesc cele trebuincioase. Mareşalul palatului, care
nu mai ştie cum să se descurce de pe o zi pe alta, a încăput deja pe mâna
cămătarilor, iar aceştia au pus zălog pe totul, astfel încât şi la masa
împăratului se mănâncă pe datorie.
Consiliul de stat vrea să-i ceară socoteală suveranului pentru toate
aceste neajunsuri şi să caute o cale de a îndrepta lucrurile. Numai că
Înălţimea Sa nu este deloc dispusă să-şi plece distinsa ureche la asemenea
vorbe supărătoare. Gândul îi stă la amuzament. Aici, desigur, Meﬁstofel
e în elementul său: numaidecât, îl înlătură pe măscăriciul de până acum
şi se insinuează pe lângă împărat în calitate de nou bufon şi consilier.“

Convorbirile lui Eckermann cu Goethe, 13 februarie 1831
Cu Goethe la masă. Mi-a povestit că lucrează mai departe la actul al
patrulea din Faust şi că în sfârşit i-a ieşit începutul aşa cum şi-l dorise.
„Ce anume avea să se întâmple“, zise el, „era lămurit de mult, după
cum ştiţi. Dar cum aveau să se întâmple lucrurile, în privinţa asta nu
eram pe deplin mulţumit, şi-s bucuros că, iată, mi-au venit nişte idei
bune. Acum, am să-mi folosesc imaginaţia pentru a umple tot golul
acesta, de la «Elena» până la actul al cincilea, care-i isprăvit: am să
pun pe hârtie o schemă amănunţită, ca să pot elabora apoi totul în
tihnă şi siguranţă, lucrând la părţile care mă atrag pe moment. Actul
acesta va avea, şi el, un caracter propriu foarte bine conturat – aidoma
unui microcosmos ce există pentru sine, nu se va amesteca cu restul şi
va ﬁ legat de întreg doar prin trimiteri ﬁne la ceea ce se petrece înainte
şi după.“
„Va ﬁ, deci, în ton cu restul“, spusei eu. „Căci, în fond, Pivniţa lui
Auerbach, Bucătăria vrăjitoarei, Blocksbergul*, Consiliul de stat, Mascarada, scena cu banii de hârtie, Laboratorul, Noaptea valpurgică clasică,
Elena sunt tot atâtea mici lumi de sine stătătoare, care, închise în sine,
se inﬂuenţează reciproc, dar au puţin de-a face una cu alta. Poetul
doreşte să reprezinte un univers variat şi foloseşte povestea unui erou
* „Muntele Nebun“, în transpunerea lui Lucian Blaga; cf. şi explicaţiile oferite de
traducător la pp. 478–479 (n.ed.).
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faimos ca pe un ﬁr ce străbate întreaga operă, înşirând pe el ceea ce
pofteşte. La fel stau lucrurile cu Odiseea sau cu Gil Blas.“
„Aveţi întru totul dreptate“, remarcă Goethe. „Ceea ce contează într-o
asemenea compoziţie este ca masele individuale să ﬁe semniﬁcative şi
clare, în timp ce întregul rămâne mereu incomensurabil şi, tocmai prin
faptul că se înfăţişează ca o problemă nerezolvată, îi ademeneşte pe
oameni să-l contemple iar şi iar.“

Convorbirile lui Eckermann cu Goethe, 17 februarie 1831
L-am întrebat cum merge lucrul la Faust.
„Faust a pus acum complet stăpânire pe mine“, răspunse Goethe.
„Nu trece zi fără să chibzuiesc şi să născocesc câte ceva la el. Am cerut să
mi se broşeze întregul manuscris al Părţii a doua, ca să-l am în faţa ochilor
în toată materialitatea lui. Locul în care va veni actul al patrulea, care
lipseşte încă, l-am umplut cu foi albe, şi nu încape discuţie că bucăţile
isprăvite mă ademenesc şi mă îndeamnă să desăvârşesc şi restul. Lucrurile acestea care ţin de simţuri au o însemnătate mai mare decât se
crede, de aceea trebuie să venim în ajutorul spiritului cu tot felul de
trucuri […].
Partea întâi este aproape pe de-a-ntregul subiectivă. Totul a izvorât
dintr-un individ mai stânjenit, mai pătimaş, dar şi clarobscurul acesta
poate ﬁ prielnic oamenilor. Partea a doua nu mai are însă aproape nimic
subiectiv, aici apare o lume mai înaltă, mai vastă, mai luminoasă, mai
lipsită de patimi, iar cine nu a umblat niţel şi nu a trăit câte ceva în viaţă
nu va găsi că-i spune mare lucru.“

Convorbirile lui Eckermann cu Goethe, 21 februarie 1831
Cabirii lui Schelling ne-au făcut să luăm în discuţie Noaptea valpurgică
clasică şi felul în care aceasta se deosebeşte de scenele de pe Brocken
din Partea întâi.*
* Cf. pp. 165–179 şi pp. 288–342 (n.ed.).
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„Noaptea valpurgică de odinioară“, spuse Goethe, „are o ordine
monarhică, prin faptul că diavolul este acolo şeful incontestabil, privit
pretutindeni cu respect; cea clasică însă e decis republicană, căci aici
toţi au acelaşi rang, nici unul nu-l priveşte pe altul de sus, nimeni nu e
subordonat şi nu se sinchiseşte de celălalt.“
„De asemenea“, zisei eu, „în cea clasică, lumea se desface în individualităţi clar conturate, pe când pe Blocksbergul german toate ﬁgurile
se dizolvă într-o mare masă de vrăjitoare.“
„Tocmai de aceea“, interveni Goethe, „Meﬁstofel ştie prea bine ce
va să însemne când Homunculus îi vorbeşte de vrăjitoarele tesalice. Un
bun cunoscător al Antichităţii se va gândi la anumite lucruri când aude
de vrăjitoarele tesalice, în timp ce, pentru omul neinstruit, acestea
rămân un simplu nume.“
„Cu siguranţă, Antichitatea v-a fost foarte vie în minte“, observai eu,
„altminteri n-aţi ﬁ izbutit să evocaţi toate acele ﬁguri cu atâta
prospeţime, să le mânuiţi şi să le trataţi cu atâta dezinvoltură.“
„Dacă nu m-aş ﬁ îndeletnicit toată viaţa cu artele plastice“, răspunse
Goethe, „nu aş ﬁ putut înfăptui aşa ceva. Cel mai diﬁcil, însă, a fost să
păstrez măsura în faţa acestei abundenţe şi să las la o parte toate
personajele care nu se potriveau întocmai cu intenţiile mele. Aşa se face
că nu m-am folosit de Minotaur, de Harpii şi de alţi câţiva monştri.“

Goethe către Carl Friedrich Zelter, 1 iunie 1831
Trimite-mi în continuare, dragul meu, câte un mănunchi din bogata
recoltă pe care o culegi în lumea din afară, în timp ce eu duc în grădina
mea o viaţă monahală, închis într-o lume lăuntrică, ca să isprăvesc – o
spun în puţine cuvinte – Partea a doua din Faust. Nu-i puţin lucru să
împlineşti la optzeci şi doi de ani ceea ce ai conceput la douăzeci şi să
îmbraci un schelet ce-i viu înăuntrul tău cu tendoane, carne şi piele, ba
să mai şi înfăşori cele gata potrivite în faldurile unei pelerine, pentru ca
totul să rămână un secret deschis care să-i delecteze mereu pe oameni
şi să le dea de furcă.
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Convorbirile lui Eckermann cu Goethe, 6 iunie 1831
„În actul al cincilea“, spuse Goethe, „eu mi l-am închipuit pe Faust la vârsta
de o sută de ani, şi mă întreb dacă nu ar ﬁ bine să menţionez undeva
explicit acest lucru […].
De altfel, veţi admite că sfârşitul, unde suﬂetul izbăvit se înalţă la
ceruri, era foarte greu de realizat şi că, tratând asemenea chestiuni
transcendente, care abia pot ﬁ intuite, aş ﬁ putut lesne să mă pierd în
vag dacă n-aş ﬁ dat intenţiilor mele poetice, prin ﬁgurile şi reprezentările
bine conturate ale Bisericii creştine, o formă şi o soliditate care situează
totul în anumite limite beneﬁce.“
În următoarele săptămâni, Goethe a terminat şi actul al patrulea,
singurul care mai lipsea, astfel că în august toată Partea a doua era gata
şi deja broşată. Goethe era nespus de fericit că-şi atinsese ţelul spre care
năzuise atâta amar de vreme.
„De-acum“, zise el, „pot să privesc restul zilelor mele pur şi simplu
ca pe un dar, şi în fond n-are nici o importanţă dacă am să mai creez
ceva – şi ce anume.“

Goethe către Wilhelm von Humboldt, 17 martie 1832
…Cu peste şaizeci de ani în urmă, la vârsta tinereţii, Faust era deja clar
conturat în mintea mea, chiar dacă întreaga succesiune nu era încă
dezvoltată în detaliu. Intenţia aceasta m-a însoţit mereu, însă nu m-am
grăbit şi am elaborat doar scenele care m-au interesat cel mai mult pe
moment, astfel că în Partea a doua au rămas goluri care cereau o
preocupare pe măsură pentru a putea ﬁ legate cu restul. Aici a apărut
diﬁcultatea de a îndeplini prin voinţă şi caracter ceea ce ar ﬁ trebuit să
izvorască în mod natural dintr-o acţiune spontană. Dar ar ﬁ fost
regretabil dacă nu mi-aş ﬁ atins ţelul nici după o viaţă atât de lungă,
petrecută în reﬂecţii active, şi nu mă sperie gândul că oamenii ar putea
deosebi vechiul de nou, cele de mai devreme de cele de mai târziu. Să
lăsăm dar chestiunea în seama viitorilor cititori, supunând-o aprecierii
binevoitoare a acestora.
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Fără îndoială, m-ar bucura nespus să pot dedica şi împărtăşi în
timpul vieţii aceste ghiduşii cum nu se poate mai serioase onoraţilor
mei prieteni de pretutindeni, la care mă gândesc cu gratitudine, şi să
le aud reacţiile. Trăim însă într-o epocă atât de absurdă şi de încurcată,
încât m-am convins că strădaniile mele pe cât de îndelungate, pe atât
de cinstite de a clădi acest ciudat edificiu vor fi prost răsplătite şi, până
una-alta, vor eşua pe ţărm ca o epavă făcută bucăţi, pentru a fi
acoperite de dunele timpului. În lume domneşte o învăţătură confuză
ce se însoţeşte cu o forfoteală confuză, şi n-am nimic mai bun de făcut
decât să dezvolt ceea ce mi s-a dat şi mi-a rămas încă şi să-mi rafinez
calităţile, aşa cum procedaţi la rându-vă, nobile prieten, în cetatea
dumneavoastră […].
Iertaţi întârzierea cu care vă răspund! În ciuda solitudinii mele,
rareori se găseşte un moment în care pot să-mi îndrept gândurile spre
aceste mistere ale vieţii.
Al dumneavoastră, devotat,
Weimar, 17 martie 1832
J.W.v. Goethe
(Traducere de Dan Flonta)

ÎNCHINARE

V-apropiaţi din nou, ﬁguri şovăitoare,
Cari ochiului de timpuriu s-au arătat.
Să-ncerc a vă reţine – acum – putea-voi oare?
Mai este suﬂetul visării aplecat?
Vă îmbulziţi. Ei bine, adăstaţi prin preajmă,
Aşa cum răsăriţi din negură deodat’.
Adânc mişcat se simte pieptu-mi, tinereşte,
De adierea vrăjii ce vă însoţeşte.
Icoane-aduceţi voi din zile fericite,
Prin faţă-mi trec atâtea umbre dragi şi vii.
Asemeni unei vechi legende-aproape stinse
Apar întâile iubiri şi prietenii.
Durerea-nvie, tânguirea mai repetă
Al vieţii labirintic mers rătăcitor,
Şi pomeneşte de cei buni, cari de norocuri
Crunt înşelaţi, ’naintea mea s-au stins de zor.
Cei duşi nu mai aud cântările din urmă,
Ei cari, întâile, pierduţi le-au ascultat.
S-a risipit înghesuiala prietenească,
Pe rând ecoul cel dintâi s-a destrămat.
Azi neştiută e mulţimea ce aude
Durerea, cântecul ce-ncerc a spune.
Cei ce cândva de stihul meu se bucurară,
Rătăcitori ei sunt, de mai trăiesc pe lume.
Uitat de mult, mă prinde-un dor din cale-afară
De-acel tăcut şi grav tărâm, unde s-adună
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Înalte duhuri, şi-n nehotărâte tonuri,
Asemeni harfei lui Eol, cântarea-mi sună.
Fiori mă iau, şi lacrimi, lacrimi printre gânduri.
Severa inimă devine moale, blândă.
Ce e de faţă, vede-se ca-n depărtare,
Şi ce-a pierit, aievea e ca o izbândă.

PROLOG ÎN TEATRU

Directorul. Poetul teatrului. Actorul comic.
DIRECTORUL
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Voi doi, care de-atâtea ori în neajuns
Şi la necaz alăturea mi-aţi stat,
Să-mi spuneţi ce nădejdi legaţi
De-ncumetarea noastră. Daţi-mi sfat,
Ce-i de făcut prin ţările acestea.
Mulţimei vrem pe plac să-i ﬁm,
Îndeosebi ﬁindcă ea trăieşte
Şi în acelaşi timp ne lasă să trăim
Şi noi. Ţăruşii-s puşi, e scena gata.
Şi ﬁecare-o sărbătoare speră.
Iată-i pe toţi acuma din sprâncene ridicând,
Cu nerăbdare un spectacol aşteptând.
Ştiu ce-ar dori norodul să asculte:
Perplex ca astăzi însă n-am fost niciodat’!
Cu bunătăţi norodul n-a fost răsfăţat,
Dar a citit grozav de multe.
Cum o aducem, ca mai nou oleacă
Să pară totul, plin de tâlc, dar să şi placă?
E-nvederat că-mi face mare bucurie
Să văd mulţimea cum o ia către baracă,
Înghesuindu-se şi dând din coate
Să-şi taie drum prin poarta-ngustă.
E-nvederat că-mi face mare bucurie
Să văd că încă-n plină zi, la ora patru,
Mulţimea-şi face loc spre casierie,
Şi că se-ncaieră pentr-un bilet pe mâne
Ca-n timp de foamete pentru o pâne.

Cu gloata pestriţă aşa de-a dreptul
Face minuni numai poetul.
POETUL O, nu-mi vorbi de-acea mulţime!
Privind la ea, mă prinde doar sﬁală.
Mă apără, te rog, de a vedea învălmăşeală
Ce fără voie ne atrage în vârtej!
Mă du, de poţi, spre treptele celeste,
Acolo unde bucuria pură înﬂoreşte,
Unde iubirea, prietenia, ca-n poveste,
Un rod dau inimii, dumnezeieşte.
Ah, ceea ce din profunzimi de piept răsare,
Ce buza doar sﬁos şi-a murmurat,
Ce pare-a izbândi, e înghiţit de-o clipă,
De forţa ei sălbatică şi mare.
Şi-ades, doar după ce-a răzbit prin ani,
Un rod desăvârşit se vede.
Ce străluceşte e sortit să ţină-o clipă,
Dar adevărul niciodată nu se pierde.
ACTORUL COMIC Posteritatea! Vai, la ea-ţi stă gândul?
Să presupunem că şi mie azi
Posteritatea mi-ar umbla prin cap.
Cine atunci celor de faţă le-ar mai face haz?
Cred că o veselă persoană, un băiat de treabă
Pot să însemne, orişicum, şi ei ceva.
Ale norodului capricii nu te-or supăra,
Glumind dacă te-arăţi pe undeva.
Un mucalit doreşte-un mare cerc
Spre-a-l zgudui cu-atât mai cert.
Fiţi bravi şi oameni cumsecade.
Daţi drumul fanteziei,
Ale ei coruri, raţiune, pasiuni sălbatice,
Să ﬁe auzite! Însă, rogu-mă,
Nu fără-ntorsături, zănatice!
DIRECTORUL Fă-ndeosebi să se întâmple multe.
Cei care vin, vin ca să vadă, negreşit.
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Dacă se ţes, subt ochi, destule întâmplări,
Încât norodul năucit
Să caşte gura, asta îţi sporeşte vaza
Şi repede devii un om iubit.
Căci masa o convingi numai prin masă.
Din toate îşi alege ﬁecare ce-i convine.
Cine dă mult, dă multora ceva. Aşa e bine.
Şi ﬁecare pleacă mulţumit acasă.
Când dai o piesă, dă-o-n piese.
Un astfel de ghiveci pe voie iese.
Încă nu-i gata, şi le-o dai în seamă.
La ce folos să le prezinţi un tot,
Când publicul, în ciudă, ţi-l destramă?
POETUL

DIRECTORUL
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Nu bănuiţi ce proastă e atare meserie,
Cât de nedemnă de-un artist adevărat!
La dumneavoastră, precum văd, e o maximă
Să dai întreaga trudă peste cap.
Mustrarea nu mă stinghereşte.
Un om, ce vrea cu trecere să ﬁe,
Îşi va alege şi unealta cea mai bună.
Priviţi odat’ cu gânduri treze
Cine sunt cei pentru cari scrieţi.
Dacă acesta e mânat de plictiseală,
De la ospeţe alţii vin sătui, agale,
Şi, ceea ce e trist din cale-afară,
Ne vin atâţi din cei care-şi găsesc
Deplina desfătare rumegând jurnale.
La noi s-adună toţi ca la un bal mascat.
Curiozitatea doar i-a-naripat.
Cucoanele, împodobite până-n ceafă,
Contribuie la joc fără de leafă.
La ce visezi, poete, de pe tronul tău?
Cine-ţi aduce-n casă veselie, gologani?
Priviţi-vă patronii mai de-aproape.
Pe jumătate-s reci, pe jumătate grosolani.

Viseaz-acolo unul, dacă-l recunoaşteţi,
Un joc de cărţi, pasionat şi cu temei,
Iar altu-o noapte de orgie cu femei.
Nebunilor, pentru un scop ce nu v-amuză,
De ce mai canoniţi suava muză?
Vă spun: daţi mult, şi tot mai multe!
C-atunci nu rătăciţi, şi toţi o să v-asculte.
Cătaţi a ameţi pe oameni, cum se cere,
Căci anevoie o să-i mulţumiţi.
Ce vă încearcă? Încântare sau durere?
POETUL
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Cătaţi-vă o altă slugă, undeva, mai jos!
Oare poetul trebuie să-şi piardă
Înaltul drept al său, dreptul de om,
Pe care ﬁrea i l-a dat, măreţ, frumos,
Numai de dragul vostru, ca un păcătos?
Prin ce stârneşte el în inimi bucurie?
Prin ce învinge el orice stihie?
Nu prin suprema armonie, ce din piept răzbate
Şi-n inimă absoarbe zările de sus?
Când Firea, răsucind nepăsătoare,
Sileşte nesfârşirea ﬁrului pe fus,
Când lucruri, şi ursuz îngrămăditele ﬁinţe
Confuz răsună ca într-un pustiu,
Cine atunci împarte curgătorul şir,
Ca să pulseze ritmic, viu?
Cine-i acela care cheamă pe stingher
Să se unească cu obştescul cer
Spre a cânta-n sublime-acorduri?
Cine furtuna o preschimbă-n patimi?
Amurgul, cu tâlc grav arzând,
Cine-l închipuie pe câmp trecând?
Cine împrăştie corole, primăveri,
Pe toate căile iubirii, jertfă bucuriei?
Cine-mpleteşte frunze fără-nsemnătate
Să facă o cunună vredniciei?

Cine asigură Olimpul, veşnica dreptate?
Cine uneşte zeii, cu cuvânt încet?
A omului putere, revelată în poet.
ACTORUL COMIC De ce atunci n-aţi face uz

POETUL
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De mândrele puteri ce vi s-au dat?
De ce să nu le puneţi în mişcare
Precum o aventură de iubire câteodat’…?
Te întâlneşti cu cineva, şi simţi şi stai.
Te vezi apoi pe-ncetul îndemnat.
Norocul creşte, şi cu el potrivnicia.
Când prinzi de veste, te trezeşti cu un roman.
Să dăm şi noi asemenea spectacol!
Luaţi din plin viul uman!
Toţi îl trăiesc, puţini îl ştiu.
Oriunde-l prinzi, e-nteresant.
Multe tablouri pestriţe-n mişcare,
Dar mai puţină claritate,
Erori – duium şi-un strop de adevăr
Alcătuiesc o băutură, după care
Cu sete publicul se bate.
S-adun-atuncea tinerii uimiţi
S-asculte revelaţia ce-o dăruiţi,
Şi inimi gingaşe vor bea
O hrană melancolică din ea.
Li se stârneşte-n inimi una-alta,
Şi vede ﬁecare cum îl poartă ﬁrea.
Sunt gata-a plânge, gata-a râde.
Ei mai cinstesc avântul şi-amăgirea.
Cel matur tot nemulţumit rămâne,
Mulţumitor e tânărul, căci el devine.
Redă-mi atunci acele timpuri
Când însumi mai eram în devenire,
Când un izvor năştea fără-ncetare
Cântări atâtea, de iubire,
Când negura-nvălea tărâmul

Şi-un mugur promitea minuni,
Când ﬂori rupeam prin văi o mie
Şi le-azvârleam după lăstuni.
N-aveam nimic şi totuşi multe,
Plăceri găseam în amăgire,
Porniri spre adevăr înalt.
Redă-mi adânca fericire,
Redă-mi iubirea, chinul, ura,
Cu tinereţea laolalt’!
ACTORUL COMIC De tinereţe, prietene, tu ai nevoie,

DIRECTORUL
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Neapărat, când duşmani te atacă,
Când cu putere fetele iubite
Te mai dezmiardă câte-oleacă,
Când o cunună te îmbie
S-alergi spre ea, să iei răsplată,
Când după dansuri în vârtej
Mai stai la chefuri câteodată.
Dar să-ncercaţi ştiuta strună
Cu graţie şi cu-ndrăzneală,
Să rătăciţi după o ţintă
În dulce vrajă, nesﬁală,
O datorie este, domnii mei,
Pentru atâţia, pentru cei
Ce-s mai în vârstă! Vă cinstim,
Căci vârsta nu ne dă-n copilării,
Ci ne găseşte numai tot copii.
Făcurăţi, cred, destulă vorbă.
Să văd aş vrea-n sfârşit şi fapte.
Schimbarăţi multe complimente.
Vreau ceva de folos. E noapte.
Vreţi atmosferă suﬂetească?
Şovăitorului, ea nu-i apare.
Poeţi de sunteţi, cum vă ţineţi,
Aştept s-o faceţi. Ce dorim?
Am vrea să bem o băutură tare.

Începeţi, ﬁerbeţi-mi-o în căldare.
Ce nu faci azi, nu ai să faci nici mâne.
Dar zilele nu-s de pierdut.
Prilejul prindeţi-l de chică,
Atunci nici el n-adastă mult.
Luaţi-l numai cu-ndrăzneală.
Pe scenele acestea de prin ţară
Încearcă, ce se poate, ﬁecare.
Maşini, prospecte, sforărie,
Nu le cruţaţi! Fiţi cu răbdare
Şi folosiţi din plin luminile cereşti,
C-avem prisos bogat de stele.
Nu ne lipsesc nici apa, focul,
Avem la îndemână toate cele:
Sunt stânci aci, şi păsări, ﬁare.
Să istoviţi pe scena-ngustă
Creaţiunea-ntreagă, crugul mare.
Şi arătaţi cum drumurile cad
Din cer prin lume până-n iad.

PROLOG ÎN CER

Domnul. Cetele cereşti. Apoi Meﬁstofel.
Cei trei arhangheli vin în faţă.
RAFAEL

GAVRIL

MIHAIL

Prin zvon de sfere înfrăţite1
Planete, soare, sună-ntruna,
S-aude ca un mers de tunet
Cutreierul dintotdeauna.
Arhanghelii-şi sporesc puterea
Cum stau la toate a privi.
Şi toate faptele-s înalte,
Măreţe sunt ca-n prima zi!
Splendorile, pe rând, Pământul
Şi-le arată, şi le-ascunde,
Şi se urmează, făcând schimbul,
Lumini de rai şi nopţi profunde.
Zbătându-se-nspumată marea
Pe stânci se-nalţă cu putere.
Şi stânci şi mare sunt răpite
În veşnice rotiri de sfere.
Furtuni aleargă-n mare vuiet
Când pe uscat şi când pe ape,
Cu furie stârnind efecte
Ce preajma nu le mai încape.
Ţâşnind în ﬂăcări, pustiirea
Deschide trăsnetului cale.

1. Viziunea astronomică ce se desfăşoară aici nu este nici ptolemeică, nici copernicană. Ea corespunde mai mult concepţiei lui Philolaus, din şcoala pitagoreică
(secolul al V-lea î.Hr.).
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TUSTREI

MEFISTOFEL

DOMNUL

MEFISTOFEL
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Dar solii tăi cinstesc, o, Doamne,
Domolul mers al zilei tale.
Arhanghelii-şi sporesc puterea,
Adâncu-ţi nu-l pot iscodi
Şi toate faptele-ţi înalte
Măreţe sunt ca-n prima zi!
O, Doamne, cum te-apropii înc-o dată
Şi ne întrebi pe cei de-aci cum ne găsim,
Cum bucuros de obicei tu mă vedeai şi altă dată,
Iată-m-acuma şi pe mine
Amestecat în marea ta servitorime.
Mă ierţi, nu mă pricep la vorbe-nalte,
Chiar dac-aş ﬁ de cercul ăsta defăimat.
Şi de-al meu patos tu ai râde,
Dacă de râs de mult nu te-ai ﬁ dezvăţat.
N-aş şti să-ţi spun despre planete, lume, vreo poveste,
Văd doar că oamenii-s cuprinşi de chin şi cazne.
Piticul zeu al lumii din tipar nu-şi iese,
Şi ca în prima zi – ciudat din cale-afară este.
El zilele neîndoios şi le-ar trăi mai bine
De nu l-ai ﬁ-nzestrat cu-acea lumină-amăgire,
Pe care raţiune s-o numească el mai ţine,
Dar căreia folos îi trage numai spre a ﬁ
Mai bestial ca orice bestie-n pustii.
El seamănă, dacă-mi îngăduiţi cuvântul,
Cu una din gângăniile-acele cu prelungi picioare
Ce zboară-ntr-una şi tot cad pe pântec,
Cântându-şi iar în iarbă vechiul cântec.
Şi cel puţin dacă în iarbă şi-ar lungi popasul,
Dar nu, în orice băligar îşi bagă nasul.
Nici astăzi tu n-ai altceva a-mi spune?
Mereu vii numai să cârteşti anume?
Nu-ţi este pe pământ nimic pe plac?
Nu, Doamne, nu. E rău acolo şi nu tac.
De oameni mi se face milă, nu mă-ndur prin ani
Să-i pun şi eu la chin pe-acei sărmani.

DOMNUL
MEFISTOFEL
DOMNUL
MEFISTOFEL

DOMNUL

MEFISTOFEL

DOMNUL

MEFISTOFEL

DOMNUL
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Cunoşti pe Faust?
Pe doctorul?
Pe sluga mea!
Într-adevăr! Vă este slugă el în chip aparte.
Nu-s pământeşti nici hrana şi nici băutura
Ăstui scrântit, pe care ardorile tot mai departe
Îl mână. Că-i nebun, îşi dă el însuşi seama.
Şi cerului el cele mai inimoase stele-i cere,
Pământului suprema, ultima plăcere.
Apropiere nu-i şi nici o depărtare
Să-i mulţumească pieptul ars de frământare.
Dacă acum el numai tulbure-mi slujeşte,
Curând l-oi îndruma spre lămurire.
Cunoaşte grădinarul ﬂorile, ce după ﬁre
Le va purta un pom care-nverzeşte.
Faceţi prinsoare? Pe-acesta o să-l pierdeţi,
De-mi daţi înalta învoire
Să-l duc pe drumul meu încetinel.
Cât va trăi acolo pe tărâmuri, eu
Nu-ţi pun oprelişte în nici un fel.
Căci rătăceşte orice om, cât timp cu zel se străduieşte.
Vă mulţumesc: deoarece cu morţii
Nu-mi fac de lucru bucuros. Mai mult
Decât orice iubesc obrajii proaspeţi, plini.
Pentru un hoit nu ies în faţa porţii.
Îmi merge ca motanului c-un şoarec.
Ei bine. După vrerea ta să ﬁe!
Abate acest duh de la izvorul său de obârşie
Şi du-l de vei putea, cum te pricepi,
Pe drumul tău în jos, pe drumul ce-l cunoşti,
Dar ruşinat să stai, când îţi va ﬁ să recunoşti
Că omul bun, chiar adumbrit de patimi,
Îşi dă de drumul drept prea bine seama.

MEFISTOFEL

DOMNUL

De-ar ﬁ aşa! Dar nu durează prea-ndelung.
În faţa rămăşagului nu mă cuprinde teama.
Dacă dorita ţintă îmi ajung,
Să nu-mi precupeţiţi triumful împlinit!
Ţărână să mănânce, cu plăcere chiar,
Precum străbunu-mi, şarpele vestit.
Să nu te-mpiedice nimic de-a ﬁ şi-atuncea liber.
Nu am urât ﬁinţele de seama ta, vreodat’.
Şi printre duhurile care neagă
Cel mai uşor eşti tu de suportat.
Activitatea omului atât de lesne lâncezeşte,
Odihna el prea grabnic şi-o doreşte.
De-aceea bucuros îi dau părtaş pe unul care-aţâţă,
Pe unul care, deşi diavol, nevoit e să creeze.
Dar voi, voi ﬁi de zei1, adevăraţii,
Voi bucuraţi-vă! Bogatele frumseţi din plin vă ospăteze
Şi devenirea, ce lucrează ca etern să dăinuiască,
Să vă înlănţuie-n suavă dragoste cerească!
Şi ceea ce şovăitor pluteşte-n arătare
Voi să-ntăriţi durabil, în gândiri-tipare!
Cerul se închide, arhanghelii se risipesc.

MEFISTOFEL singur

Din când în când eu pe bătrânul bucuros îl văd
Şi mă feresc s-o rup cu dânsul duşmăneşte.
E prea drăguţ din partea unui mare domn
Cu dracul însuşi să vorbeasc-atât de omeneşte.

1. „Domnul“ se adresează aici îngerilor într-un fel „păgân“, ceea ce arată cât de
liber utilizează Goethe motivele religiei creştine.
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PARTEA ÎNTÂI A TRAGEDIEI

NOAPTE

O încăpere înaltă, boltită, cu înfăţişare gotică.
Faust, neliniştit, stă pe scaun la masa de scris.
FAUST
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Am studiat cu râvnă, ah, ﬁlozoﬁa
Din scoarţă-n scoarţă, dreptul, medicina,
Şi din păcate chiar teologia,
Arzând de zel.
Şi iată-mă acum un biet nebun,
Cuminte ca şi mai-nainte.
În faţa semenilor sunt magistru sau chiar doctor,
De-atâţia ani înţelepciunea o încerc,
Îmi port de nas discipolii
De-a curmezişul sau în cerc.
Şi văd că nu putem să ştim nimic.
Amărăciunea-mi arde inima în piept.
Sunt, eu, ce-i drept, mai breaz şi mai deştept
Decât acei magiştri, doctori, grămătici şi popi
Toţi împreună: scrupule şi îndoieli
În cuget nu mi se adună.
Şi nici de iad şi nici de dracul teamă nu mi-e.
În schimb nici bucurie n-am pe lume.
C-aş şti ceva deplin eu nu-mi închipui
Şi nu mă amăgesc că aş putea
Să-ndrum pe alţii sau să-nvăţ pe cineva.
Nu am nici bunuri, nici argint,
Nici cinste şi nici slavă pe pământ.
Un câne n-ar putea să mai trăiasc-aşa.
Din astă pricină m-am închinat magiei, pe-ndelete.
Nădăjduit-am prin a duhului putere şi cuvânt

Să mi se dezvălească vreunul din secrete,
Să nu mai ﬁu silit, cu fruntea în sudoare,
Să spun ce nu ştiu, când mă-ntreabă ﬁecare.
Lăuntric să cunosc prin ce se ţine universul.
Să văd puterile. Seminţele1 a toate să le ştiu.
Să nu-mi încurc printre cuvinte mersul.
De m-ai vedea tu, lună plină,
În chinul meu ultima oară.
Durerea-mi nu ţi-a fost străină.
De-atâtea ori privind la tainicul tău foc
Vegheat-am, zbuciumându-mă-n acelaşi loc.
Peste hârtii şi cărţi, cu prietenie
Îmi apăreai în noaptea mea târzie.
O, dacă m-aş putea plimba
Pe măguri în lumina ta,
Cu duhurile prin livezi
Pe lângă peşterile verzi!
Eliberat de chinurile minţii,
De fumul, de funinginea ştiinţei,
O, de-aş putea pe plaiu’ înalt
În roua ﬁrii să mă scald!
Dar vai! Mai sunt în închisoare încă?
În astă gaură de zid, ca de osândă?
În care chiar lumina cerului doar tulbure ajunge.
Prin geamuri zugrăvite ea străpunge.
Împresurat de tomuri sunt, de teancuri învechite,
Roase de molii şi de praf acoperite.
Această încăpere afumată
Încinsă cu hârtie pân’ la bolta ei înaltă,
De instrumente plină, unde stai
Împrejmuit de sticle şi retorte, de unelte
1. Prin „seminţe“, Faust înţelege „cauzele“ lucrurilor, pe care alchimiştii le vedeau
sub forma unor „seminţe“. Naturalistul magician Paracelsus (secolul al XVI-lea)
vorbea despre semina rerum (seminţele lucrurilor).
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Gospodăreşti, aduse din străbuni anume.
Aceasta-i lumea ta! Asta se cheamă lume!
Şi mai întrebi cum inima se strânge
În pieptul tău, golindu-se de sânge
Şi-umplându-se de teamă? Şi de ce
Durerea, încercându-te, o stavilă îţi e?
În locul veşnicei naturi, în care
Ne puse Dumnezeu ca subt un verde pom,
Pe tine te-mpresoară-n mucegaiuri
Schelete doar, de dobitoace şi de om.
Ridică-te şi fugi! Afară-n larga zare!
Această carte plină de secrete
De Nostradam1, el însuşi, scrisă,
Nu-ţi este îndeajuns o îndrumare?
Ai să pricepi din ea al stelei mers în zare.
Iar când natura te îndreaptă,
Puterea suﬂetului se deşteaptă,
Înţelegând cum duhul altui duh vorbeşte.
Zadarnic o gândire seacă
Aici sacrele semne-ţi lămureşte.
Voi, spirite, pe lângă mine când plutiţi,
Răspundeţi-mi, de-ar ﬁ să m-auziţi!
Deschide cartea la întâmplare şi vede semnul macrocosmului2.
Ce voluptate din ce văd îmi vine
Prin simţuri, ah, prin toate dintr-odată!
O fericire tânără şi sfântă simt
Suind cu foc prin nervii mei, prin vine.
A fost un zeu cel ce a scris astfel de semne,
Ce-mi ogoiesc tumultul dinăuntru,
Ce-mi umplu inima de bucurie,
1. Michel de Nostredame (1503–1566), astrolog francez, care a publicat în 1555 o
cărţulie: Les vrayes centuries et prophéties (Adevăratele centurii şi profeţii).
2. Prin semnul macrocosmului, Faust înţelege o schiţă schematică a universului.
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Ce-mi dezvălesc în tâlcuri tainice şi demne
Jur-împrejur puterile naturii1?
Sunt eu un zeu? Lumină mi se face mie.
În trăsăturile acestea pure
Natura însăşi în puterea ei se dă pe faţă.
Acu de-abia pricep a înţeleptului2 povaţă:
„A duhurilor lume nu-i ascunsă,
Doar mintea ta şi inima-s închise.
Ridică-te, discipole, fără mâhnire
Şi scaldă-ţi pieptul în aurorele deschise!“
El priveşte semnul îndelung.
Cum toate se-ntreţes spre un întreg
Şi lucrurile, unu-ntr-altul, cum se-aleg!
Puterile cereşti, tot coborând şi iar suind,
Găleţi de aur una alteia-şi întind.
Din ceruri se perindă la pământ
Cu aripi binecuvântare-mprăştiind
Şi armonie-n lume răspândind.
Spectacol făr-asemănare! Vai, dar numai un
Spectacol pentru dorul meu amarnic!
Unde te prind, Natură inﬁnită?
Unde, voi sâni? Izvoare-ale Vieţii,
De care-atârnă ceruri şi pământ,
Spre care pieptul năzuieşte însetat şi frânt,
Voi izvorâţi şi adăpaţi!
De sete să tânjesc zadarnic?
Întoarce foile, în silă, şi vede semnul Duhului Pământului3.
1. Prin „natură“, Faust înţelege aici puterea ascunsă a naturii, ceea ce alchimistul
van Helmont (secolul al XVII-lea) numea anima mundi (suﬂetul universal).
2. Înţeleptul la care se referă Faust ar putea să ﬁe Nostradamus, dar s-ar putea
ca Goethe să se refere şi la naturalistul mistic Jakob Böhme (1575–1624), care a
scris o carte intitulată Aurora.
3. În Evul Mediu, ca şi în Antichitate, au existat o seamă de ﬁlozoﬁ care credeau
că corpurile cereşti ar avea, ﬁecare, un suﬂet. Şi Pământului i se atribuia un
suﬂet; astfel, Paracelsus vorbeşte despre un archeus terrae, şi chiar Giordano
Bruno (1548–1600) admitea o anima terrae.
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Cu totul altfel acest semn mă mişcă.
Duh al Pământului, tu-mi eşti mult mai aproape.
Puterile în mine mai înalte cresc,
Jeratic vinul nou în mine iscă.
Simt îndrăzneală să m-avânt în lume,
Durerea ei s-o port şi fericirea,
Să-nfrunt furtunile, şi în scrâşnirea
Naufragiului să nu mă clatin.
Deasupra-mi cerul se-nnorează –
Şi luna luciul şi-l ascunde –
Se stinge lampa fumurie.
Văd ca un abur. Roşii raze dintr-odat’
Zvâcnesc în jurul frunţii mele, şi adie
Din bolţi ca un ﬁor
Ce mă pătrunde.
Te simt în preajma mea, duh implorat.
Arată-te!
Simt cum din inimă-mi se rupe o fâşie.
Spre noi trăiri în ceaţa
Acestei nopţi simţirile mi se aprind.
Cu inima, întreagă, mă dau ţie!
Să mi te-arăţi! Chiar dacă-n preţ ai cere viaţa!
El cuprinde cartea şi rosteşte tainic semnul Duhului. Zvâcneşte
o ﬂacără roşiatică, Duhul apare în ﬂacără.
DUHUL

Cine mă cheamă?

FAUST întorcându-se
DUHUL

Îngrozitoare faţă!

Puternic m-ai atras, neîntrerupt,
La sfera mea prelung ai supt –
Şi-acum?

FAUST

Vai, vai! Nu-i de-ndurat!

DUHUL

Cu suﬂetul la gură m-ai rugat
S-apar, obrazul să mi-l vezi doreai!
Înduplecat de dorul tău nestins –
Aicea sunt! Ce jalnic tremur
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Pe tine, supraomul, te-a cuprins?
Unde-i chemarea? Unde pieptul, ce-n dureri şi bucurie,
O lume şi-a creat, şi care c-un cutremur
Asemeni spiritelor năzuia să ﬁe?
Faust, unde eşti, al cui e glasul ce m-ajunse?
Şi care pân’ la mine cu puterea lui pătrunse?
Tu eşti acela, ce împresurat de adierea-mi,
Te zvârcoleşti de teamă-acum
Mai jalnic decât viermele în drum?
FAUST

DUHUL

FAUST

DUHUL

Alcătuire tu, de ﬂăcări, să mă depărtez
Din faţa ta? Eu sunt, eu Faust, semenul tău!
În valul vieţii şi-al faptei durez,
Mă ridic şi cobor,
Pretutindeni în toate lucrez.
Naştere sunt şi mormânt,
O veşnică mare,
Mereu schimbătoare lucrare,
Viaţă în toate arzând
Pe pământ şi-n văzduh –
La războiul în freamăt al vremii,
Dumnezeirei îi ţes viu veşmânt.1
Tu care lumea largă o cutreieri,
Tu harnic duh,
De tine cât de-aproape eu mă simt!
Tu semeni duhului ce-l înţelegi,
Nu mie!
Dispare.

FAUST prăbuşindu-se

Nu ţie?
Atunci cui?
Eu cel ce după chipul şi asemănarea
Divinităţii sunt, nici măcar ţie?

1. Natura vizibilă a fost chiar şi spre sfârşitul Antichităţii privită adeseori ca un
veşmânt al divinităţii unice.
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Duhul Pământului se arată lui Faust.
„Vai, vai! Nu-i de-ndurat!“

Bate cineva la uşă.
O, Moarte! Ştiu, acesta-i el, învăţăcelul!
Cel mai frumos noroc al meu se nimiceşte.
Această secătură, cu capul plin de şiretenii,
Tocmai acum îmi tulbură belşugul de vedenii!
Wagner, cu tichie pe cap, în halat de noapte,
ţinând în mână un felinar. Faust îşi întoarce faţa.
WAGNER

FAUST

WAGNER

FAUST

Scuzaţi! V-am auzit cu sârguinţă declamând.
Citeaţi, de nu mă-nşel, vreo tragedie greacă.
În arta-aceasta sunt un ignorant,
În arta-aceasta-aş vrea poveţe,
Nu ştii de unde un proﬁt mai iese,
Căci este foarte preţuită astăzi.
Am auzit spunându-se adese:
Comediantul poate şi pe-un popă să-l înveţe.
Desigur, dacă popa însuşi este un comediant,
Cum uneori se-ntâmplă.
Ah, ţintuit cum stau la masă în chilie,
Cum lumea doar duminica o mai zăresc
Ca prin ochean, şi numai de departe, mă întreb
Cum poate ﬁ condusă prin oratorie1?
Cuvintele, de nu-s simţite, rămân seci.
Din suﬂet vorbele să crească,
Să-nduplece pe-ascultători
Îndestulându-i cu putere. Un ghiveci
Pentru o masă
E lesne să combini din ceea ce îţi cade
De la banchetele străine.
Desigur, poţi să scoţi ﬁrave ﬂăcări, jubilând,
În grămăjoara ta de scrum suﬂând.
Cu-atâta însă tu vei cuceri
Doar admiraţia unor maimuţe şi copii.

1. În timpul lui Goethe, mai mulţi autori au exagerat importanţa oratoriei în
formarea intelectuală a tineretului.
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WAGNER

FAUST

WAGNER

FAUST

WAGNER

FAUST
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Nu vei răzbate pân’ la inimi,
Dacă din inimă pornirea nu îţi vine.
Norocul oratorului îl face dicţiunea.
Că-n urmă am rămas, o ştiu prea bine.
Caute ﬁecare o dobândă, dar cinstită.
De ce ai vrea să ﬁi nebun cu clopoţei?
Îşi desfăşoară mintea cu puţină artă
Îndemnul ca şi tâlcurile ei.
Şi dacă ţii într-adevăr să spui ceva
De ce după cuvinte-ai alerga?
Discursurile voastre-atât de lucitoare,
În care omenirii îi gătiţi scoverzi,
Sunt ca vârtejurile nefolositoare
Ce toamna dau prin frunze şi livezi.
Ah, Doamne, cât de lungă-i arta
Şi cât de scurtă viaţa!
Lucid cum sunt, am multe griji.
Mă copleşeşte ceaţa.
Cât de-anevoie se găseşte calea
Ce duce la izvoare.
Şi încă n-a făcut pe jumătate drumul,
Când bietul om dispare, moare.
E oare pergamentul o fântână sfântă,
Din care-un strop te-astâmpără pe veci? Ah, cumpăneşte!
Împrospătarea n-o găseşti, dacă
Din tine însuţi ea nu izvorăşte.
Iertaţi. Dar mi se pare
O bucurie făr-asemănare,
Să te transpui în alte vremuri,
În duhul lor, să vezi cum a gândit
Cutare înţelept, să vezi apoi
Ce minunat departe am ajuns şi noi.
O, da, departe pân’ la stele! Nu glumesc!
Amice, timpurile din trecut
Sunt pentru noi o carte ferecată cu peceţi.

Ce voi numiţi al vremurilor duh
E numai duhul dumneavoastră
În care vremurile se-oglindesc.
Îi spuneţi duh! Cât e de slut!
Fug oamenii din faţa voastră,
S-ascund să nu vă vadă, după uşi.
O ladă cu gunoaie e, o cameră cu vechituri,
Ici-colo cu vreo acţiune
De stat, cu maxime pragmatice
Pentru prilejuri diferite – bune,
Menite a ﬁ spuse de păpuşi.
WAGNER

FAUST

WAGNER

Dar lumea, inima şi spiritul –
Oricine ar dori să le cunoască.
Să le cunoască? Să le dea de rost?
Cunoaşterea! Ce nume poartă
Ăst prunc şi unde mi-i?
Puţinii care-au cunoscut ceva şi-au fost
Destul de deşucheaţi ca să o spună,
Descoperindu-şi gândul şi simţirea,
Au fost sau răstigniţi, sau arşi de vii.1
Amice, rogu-te, e cam târziu.
Să întrerupem pentru astăzi convorbirea.
Ce bucuros aş ﬁ vegheat, ca să discut
Despre savante lucruri neîntrerupt
Cu dumneavoastră. Mâne ziua-ntâi de Paşti ﬁind,
Îmi veţi permite-o seamă de-ntrebări pe rând.
Mi-am închinat ştiinţei, studiilor, zelul viu.
Cunosc ce-i drept atâtea, dar aş voi pe toate să le ştiu.
Iese.

FAUST singur

Ciudat că numai capul
Speranţa nu şi-o pierde,
Aleargă după găunoase ﬂeacuri,

1. Goethe face aluzie la Isus şi la Giordano Bruno, ﬁlozof pe care Biserica Catolică
l-a condamnat, în 1600, să ﬁe ars pe rug.
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Cu mâna sapă căutând comori de veacuri,
Şi-i fericit când râme în gunoi găseşte.
Putea să mai vorbească-aici astfel de glas,
În casa unde duhurile fac popas?
Totuşi, de astă dată-ţi sunt mulţumitor,
Biet pământean, ce-atâtea-ndrugă.
M-ai smuls din desperarea ce era
Pe cale simţurile să-mi distrugă.
O, arătarea-a fost atât de uriaşă,
Că m-am simţit ca un pitic aproape.
Eu, chip asemenea divinităţii, care
Oglindă-aproape mă credeam eternităţii,
Şi care-n propria-mi cerească claritate
Mă desfătam, argila aruncând-o de pe mine,
Eu, cu natura dimpreună-având aceleaşi vine,
Mai mult decât un heruvim, am îndrăznit
Viaţa unui zeu s-o gust nepotolit,
Şi-acum ce crunt o ispăşesc,
De un cuvânt de tunet nimicit.
Nu pot, nu mi-e îngăduit asemenea să-ţi ﬁu.
De-avui puterea să te-atrag
Nu am puterea să te ţiu.
În clipa-aceea fericită
Aşa de mic, aşa de mare mă simţii.
Cu ce cruzime aruncatu-m-ai
În soarta mea nesigură de om, ca-ntr-un pustiu.
Cine mă-ndrumă? Şi de care-ndemn să-ascult?
Ce să evit pe drumurile ceţii?
Ah, înseşi faptele, la fel cu suferinţa,
Zădărnicesc liberul umblet al vieţii.
Măreţelor frumseţi, ce inima le întâlneşte,
Li se amestecă materie străină pretutindeni.
Când binele în lume îl ajungem omeneşte,
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Mai binele se cheamă nebunie, şi-amăgire.
Înaltele simţiri, prilejuri de viaţă, amorţesc
În valvârtejul pământesc.
Închipuirea, ce în zboruri îndrăzneţe
Prin veşnicie se lărgeşte, prin înalta,
C-un spaţiu mic se mulţumeşte
Când fericirile pier una după alta.
Adânc în inimă se cuibăreşte grija,
Secrete suferinţi acolo pricinuind,
Ea tulbură plăceri şi tihnă,
Îmbracă măşti, tot altele, fără odihnă.
Sub chip de casă, curte, de femeie şi copil apare,
Ca un pumnal, ca foc, ca apă şi otravă de temut.
Silit eşti să te temi de ceea ce nu va lovi,
Şi să deplângi ce niciodată n-ai pierdut.
Nu sunt ca zeii. Cât de dureros o simt.
Un vierme sunt, ce-n pulbere trăieşte,
A cărui foame de pământ
Cu talpa călătorul o striveşte.
Nu-i pulbere tot ce din rafturi negre
Mă strâmtorează-ntre pereţi?
Nu-s pulbere aceste vechituri
Pline de molii, aste pergamente, sfere?
Aici aﬂa-voi ce-mi lipseşte?
Sau poate că din mii de cărţi citi-voi
Că oamenii de-a pururi pretutindenea s-au chinuit,
Abia aici şi colo dac-a fost şi-un fericit?
Tu, craniu gol, de ce priveşti rânjind?
Au pentru că lumina căutând cândva
De dorul adevărului purtat în frunte
Prin cine ştie ce amurg ai rătăcit?
Voi, instrumente, mă priviţi cu ironie,
Cu roţi şi creste, vălătuce, ﬁerărie:
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La poartă am ajuns, voi trebuia să-mi ﬁţi o cheie.
Ce vrednice-mi păreaţi, dar n-aţi desferecat zăvorul.
Taina păstrându-şi-o în plină zi,
Natura nu se lasă despoiată
De vălul ei, şi ceea ce ea nu-şi arată,
Fireşte revelându-se duhului tău,
Nu-i smulgi cu pârghii şi şuruburi niciodată.
Unelte vechi, pe care nu le-am folosit,
Voi staţi aci, rămase din părinţi,
Cilindre, voi vă înnegriţi
Cât timp această lampă vă afumă.
Mai bine-agoniseala s-o ﬁ risipit,
Decât cu ea în cârcă să asud aci!
Ce-ai moştenit de la părinţi,
Trudind s-agoniseşti din nou să ﬁe-al tău.
Ce clipa născoceşte, poate folosi,
Dar ceea ce nu foloseşte, balast e numai
Din cale-afară greu.
De ce privirea spre-acel loc se-ndreaptă?
Sticluţa-aceea-i pentru ochi magnet.
De ce acuma mi se luminează-ncet
Precum se face când într-o pădure neagră
Neaşteptat apare luna-ntreagă?
Salut, tu unică ﬁolă,
Pe care cu evlavie o iau şi cu ardoare.
În tine eu cinstesc umana artă şi inteligenţă.
Tu, a suavelor adormitoare seve chintesenţă!
Extract plăcut al tuturor puterilor omorâtoare,
Dovadă fă stăpânului de-a ta favoare!
Te văd, se linişteşte suferinţa,
Te iau, se domoleşte străduinţa.
Mareea duhului, scăzând, s-a-ntins,
Pe marea-naltă iată-mă împins.
Oglinda apei străluceşte-n lung şi-n lat,
Spre noi limanuri sunt chemat.
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Un car de foc pluteşte, cu aripi uşoare,
Spre-a mă lua. Sunt gata, tu, natură,
Să mă ridic şi să străbat eterul
Spre-o ţintă nouă de activitate pură.
Ce-naltă viaţă, ce divină voluptate!
Tu, vierme încă adineauri, meritate
Îţi sunt acestea? Soarelui, cu hotărâre,
Întoarce-i grabnic al tău spate,
Că-i pământean şi el! Şi îndrăzneşte
Să dai în lături porţile, pe lângă care
Atât de bucuros se furişează ﬁecare!
E timpul, în sfârşit, să dovedeşti cu fapte
Că bărbăteasca demnitate
Nu-i mai prejos de măreţia cea zeiască,
Nu tremură în pragul tenebroasei peşteri,
Unde închipuirea singură la chin
Condamnă-se, şi nu evită trecătoarea
Cu gura-ncinsă de tot focul infernal;
În stare e ăst pas să-l săvârşească
Chiar dac-ar ﬁ să cadă în neant.
Te iau, tu, cupă pură de cristal,
Dintru ﬁridă, să primeşti licoarea.
Tu străluceai la părinteşti serbări de bucurie,
E mult de-atunci şi chiar mai ieri
Înveseleai pe oaspeţii severi.
Splendoarea multelor icoane ce le porţi
Şi datoria celui care bea să le explice
În rime, şi să soarbă băutura dintr-odată,
Îmi amintesc ale juneţii nopţi.
N-am să te-ntind acum vreunui amic
Şi versuri despre tine nu voi zice.
Iată un suc ce repede îmbată;
C-o brună revărsare-ţi umple golul.
Eu l-am gătit, eu l-am ales cu cugetul deplin.
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Această cupă, cea din urmă,
Salut înalt, eu ţie, dimineaţă, ţi-o închin!
Duce cupa la gură.
Dangăt de clopote şi cântare de cor.
CORUL ÎNGERILOR

FAUST

Hristos a-nviat!
Bucurie Celui
De moarte învins,
Pe care păcatele,
Moştenitele, furişatele,
Greu l-au încins!

Ce murmur cunoscut, ce sunet lin
Îmi smulge cu putere cupa de venin?
Voi clopote înalte, pe pământ
Vestiţi de Paşti întâiul ceas?
Voi coruri, ziceţi voi mângâietorul cânt,
Ce a sunat din guri de îngeri la mormânt
O veste bună aducând?

CORUL FEMEILOR

Cu mirodenii
L-am uns, l-am încins.
Noi credincioasele
În mormânt l-am întins.
Cu inuri şi pânze
Trup învălirăm.
Pe Hristos în mormânt
Nu-l mai găsirăm.

CORUL ÎNGERILOR

Hristos a-nviat
Din groapa de lut.
Fericit iubitorul
Care-a trecut
Prin marea-ncercare
Mântuitoare!

FAUST
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De ce mă căutaţi, în praful meu, senine,
Voi sunete cereşti, puternice şi line?
Voi sunteţi pentru suﬂete domoale.

Ce bucuros solia bună o ascult,
Dar din credinţă nu-mi rămase mult.
Minunea-i al credinţei prunc
Cel mai iubit. Nu îndrăznesc s-arunc
Privirea către sferele de unde
Suava veste-auzul îmi pătrunde.
Obişnuit din tinereţe cu-acest sunet,
El şi acum mă cheamă la viaţă.
Cădea sărutul cerului cândva
Pe fruntea-mi aplecată sâmbăta.
Suna îmbelşugat un clopot. Rugăciunea
Avea ardori pe-atunci ca pasiunea.
Şi o dorinţă neînţeleasă mă mâna
Să merg pe câmpuri şi-n dumbravă,
Simţeam din lacrimi cum se închega
O lume-n mine şi o slavă.
Cântarea-aceasta îmi vestea
Serbarea primăverii şi norocul tinereţii.
Copilăreasca amintire şi simţire
Azi mă opresc la marginile ceţii.
Cereşti cântări, lungiţi-vă-n ecou!
Răsare lacrima, sunt al pământului din nou.
CORUL ÎNVĂŢĂCEILOR Înmormântatul
De jos ridicat,
Sublim înviatul
Măreţ s-a-nălţat.
Avânt creator
Spre ceruri îl mână.
Ah, în durere
Noi stăm în ţărână.
Maiestre, aici
Noi stăm însetaţi,
Tânjim după tine,
În urmă lăsaţi.
CORUL ÎNGERILOR
Hristos a-nviat
Din pânzele morţii.
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Rupeţi voi, rupeţi
Cătuşele sorţii.
Voi cari îl slăviţi,
Voi cari îl iubiţi,
Voi cari îl hrăniţi,
Voi cari îl vestiţi
Pe pământ şi pe ape,
Vouă Maiestrul
Vă este aproape.
ÎN FAŢA PORŢII ORAŞULUI

Trecători ies din cetate la plimbare.
Chiar într-acolo vă e placul?

CÂTEVA CALFE DE MESERIAŞI
ALŢII

La casa vânătorilor ne ducem.

ÎNTÂII

Noi o luăm spre moară-n jos.

UN UCENIC

Băieţi, la curtea unde-i lacul!

AL DOILEA

Dar drumul pân-acolo nu-i frumos.

AL TREILEA
ALTUL
AL PATRULEA

AL CINCILEA

O SLUJNICĂ

Tu încotro o iei?
Cu ceilalţi, dacă vrei.
Să mergem la Burgdorf, că nu-i departe.
Acolo ne aşteaptă cele mai frumoase fete, bere,
Şi răfuieli de cea mai bună calitate.
Ce vesel eşti. Tovarăşe, ce foc
Te ia, a treia oară să te-ncaieri?
Nu viu, mi-e teamă de-acel loc.
Nu, nu! Eu în oraş mă-ntorc.

ALTELE

Îl vom găsi desigur lângă plopi.

ÎNTÂIA

Aceasta pentru mine n-ar ﬁ un noroc.
El ţie ţi se va alătura.
Cu tine numai va dansa.
Din toate-acestea eu ce voi avea?
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ALTA

UN ELEV

O DOMNIŞOARĂ

Unde mai pui că astăzi ﬁ-va
Cu el şi fata cea cu părul creţ. Aşa spunea.
Ei drace, cum se fâţâie aceste fetişcane.
Voi, coconaşi, ce-mi ziceţi? Bune poame!
Nu sunteţi de părere c-ar ﬁ bine
Să le-nsoţim? Mi-ar ﬁ pe plac. Eu unul
Iubesc femeia, berea şi tutunul.
Ei, iată-mi-i băieţii ăştia cumsecade!
Într-adevăr e o ruşine!
Ce splendidă societate ar putea să aibă,
Dar ﬁecare dup-o slujnică se ţine.

AL DOILEA ELEV către primul

Nu te grăbi, în urmă alte două vin.
Sunt adorabil îmbrăcate.
Cu una dintre ele sunt vecin.
Mă prăpădesc de dragu-i. Ce domol
S-apropie fetiţele la pas.
Poate le prindem la taifas.

ÎNTÂIUL ELEV

Amice, nu! Eu unul nu mă ruşinez.
Cu sârg! Vânatul să nu-l pierdem.
Duminica nimic nu mângâie ca mâna
Ce-a măturat prin casă toată săptămâna.

UN CETĂŢEAN

Nu-mi place nicidecum noul primar.
De când a fost ales, e tot mai fără de ruşine.
Şi treburile nu merg bine.
Vezi dumneata, e totul în zadar
Necazurile vin în şiruri,
Ne-aruncă-n spate tot mai grele biruri.

UN CERŞETOR cântă

Bunii mei domni, frumoase doamne,
A voastră-i bucuria, a mea e umilinţa,
Priviţi-mă cu îndurare,
Vedeţi-mi, alinaţi-mi suferinţa.
Nu mă lăsaţi să cânt zadarnic.
Om fericit e doar cel darnic.
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O zi pe care-o preaslăveşte ﬁecine
Zi de cules să ﬁe pentru mine.
ALT CETĂŢEAN Nu ştiu alt lucru mai plăcut duminica
Şi-n sărbători decât o convorbire
Despre războaie, când departe-n Turcia cea mare
Popoarele se-ncaieră, lovind cu-nverşunare.
Să stai lângă fereastră, păhărelul să ţi-l bei,
Şi să priveşti pe râu vântrelele-n plecare,
Iar seara când te culci, precum se face,
Să binecuvântezi un veac de pace.
AL TREILEA CETĂŢEAN
Aşa e. Spargă-şi alţii capetele cum le place,
Încurce-se claie-grămadă.
Numai la noi acasă, toate după rânduială,
În forma lor străveche şadă.
O BĂTRÂNĂ către domnişoare
Ce curăţele-mi sunteţi, sânge tânăr şi plăcut!
Cine la voi nu s-ar uita pierdut!
Ei las’! Dar aşa mândre nu mai ﬁţi!
Eu lesne vă fac rost de ceea ce doriţi.
O DOMNIŞOARĂ Să ne grăbim, Agato! Mă feresc
C-o vrăjitoare ca aceasta-n public să vorbesc.
Ce-i drept, în noaptea Sfântului Andrei
Ea-mi arătă pe unul dintre peţitorii mei.
ALTA Şi mie mi l-a arătat în apa de cleştar.
Ca un ostaş era, cu alţi viteji. Dar în zadar
Mă-ntorc acum să-l văd ca ieri.
Nu-l întâlnesc pe câmp, pe uliţi, nicăieri.
SOLDAŢI
Cetăţi cu falnice,
Înalte zidiri,
Fete cu aspre,
Mândre simţiri,
Sunt gata să cuceresc.
Gata sunt, gata.
Vitează e truda,
Domnească răsplata!
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Trâmbiţa sune,
Recruţii s-adune
Pentru plăcere,
Pentru durere.
Iată-ne-n cete,
Ce iureş e-acesta,
Ce dragă viaţa!
Lua-vom, lua
Cetăţi şi fete.
Cetăţi şi fete
Se vor preda.
Vitează e truda,
Domnească răsplata,
Soldatul e gata.
Faust şi Wagner.
FAUST

54

Năvalnic s-a desprins din gheaţă râul,
În primăvară mâl şi piatră se prăvale,
Nădejdea fericită înverzeşte-n vale.
Şi din gerar ce mai rămase
În munţii aspri se retrase.
De-acolo iarna mai trimite-n goană
Fiori de grindină pe-ogoare,
Dar soarele ia albul la prigoană.
Se mişcă-n germeni străduinţa
Şi-nvie totul prin culoare;
Pe câmpuri încă nu e nici o ﬂoare,
Dacă n-ai vrea femei şi oameni
Cu ﬂorile frumoase să-i asameni.
Întoarce-te, din înălţimi să vezi
Oraşul revărsându-se-n livezi.
Prin poartă iese-n mare-nvălmăşeală
Pestriţ norodul. Soarele nu-nşeală.
Cu toţii jubilează-n înviere
Cu învierea Domnului deodat’.
Din case joase, din chilii cu var surpat,

Plimbare în faţa porţii oraşului.
„Aici sunt om.
Aici mi-e-ngăduit să ﬁu!“

WAGNER

Din truda meseriilor, ce-atâta grijă cere,
Din pravila simţită-n oase,
De sub povara coperişelor de case,
Din străzi cu bolţi, din a bisericilor noapte,
Au fost cu toţii scoşi, scoşi în lumină.
Vezi numai, vezi cum pâlcuri-pâlcuri
Îşi taie cale prin livezi şi prin grădină.
Pe râu întrezăreşti departe-n larg
Ici-colo câte-o luntre veselă şi plină,
Şi grea, să se scufunde-aproape,
Corabia pitică înălţând catarg.
Chiar colo sus pe crestele de dealuri
Lucesc culori de pestriţe veşminte.
Parcă aud şi zvonul satului, în valuri.
Aici e-adevăratul cer, al celor mulţi.
În mic şi-n mare,
Ce mulţumire-n pieptul viu!
Şi strigă-n chiot ﬁecare:
Aici sunt om.
Aici mi-e-ngăduit să ﬁu!
Plimbările cu dumneavoastră-n zile rare
O cinste sunt şi o dobândă totdeauna.
Dar singur nu m-aş rătăci pe-aici,
Căci sunt potrivnic bucuriilor vulgare,
Urăsc din inimă tumultul, cetera,
Aceste ţipete şi jocul de-a popici.
Ei urlă parcă ar avea pe dracu-n pântec,
Spunând că asta e petrecere şi cântec.
ŢĂRANI sub tei. Dans şi cântare

Ciobănaş veni la joc,
Cu brâu lat pe la mijloc
Şi în inimă cu foc.
Se juca în toi sub tei,
Ce vârtejuri la un loc!
E-he-hei! E-he-hei!
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Ciobănaşul se lovi
Pe la spate, mai în jos,
De un spate mai frumos,
Şi de-o fată pe sub tei.
Zise fata: Ce prostii!
E-he-hei! E-he-hei!
Dară jocul se porni,
Nebuneşte în ocol,
Jumătate sânul gol
Se vedea în salt sub ii.
Dar şi alte bucurii
Se mai iscă pe sub tei!
E-he-hei! E-he-hei!
UN ŢĂRAN BĂTRÂN
Domnule doctor, ce frumos
Din partea dumneavoastră, mare cărturar,
Pe-aici să daţi, prin partea noastră,
Amestecându-vă-n norodul cel de jos.
Luaţi în schimb acest urcior de lut
Pe care proaspăt l-am umplut.
Să închinăm. Să nu vă stingă numai setea:
Aceasta vă urăm, cu vorbe
Stângace poate, dar din inimă-nălţate.
Câţi stropi cuprinde – atâtea zile
Mai ﬁe-vă din ceruri numărate!
FAUST Primesc împrospătarea mulţumindu-vă
Din suﬂet!
Norodul se adună în preajmă.
Cu adevărat frumos
Din cale-afară e că-n zi de bucurie
Veniţi, căci după cum se ştie
Ne-aţi fost alăturea şi-n zile de urgie.
Atâţia sunt încă în preajmă
Din cei pe care tatăl dumneavoastră
I-a mântuit de friguri blestemate,

UN ŢĂRAN BĂTRÂN
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Când a curmat bolejniţa în ţara noastră.
Şi-atunci, cu toate că aşa de tânăr încă,
V-aţi dus prin casele-nciumate.
Atâţia morţi scoteau prin porţi,
Dar dumneavoastră, teafăr ca o stâncă,
Aţi biruit amarnica-ncercare.
Celui ce ajuta i-a ajutat
De sus îndurătorul mare.
TOŢI

FAUST

Urări de sănătate celui vrednic! Multe,
Ca să mai poată îndelung s-ajute!
Să v-aplecaţi în faţa Celuia de Sus,
Care ne-nvaţă s-ajutăm,
Şi ajutor trimite-ne nespus!
Se duce mai departe cu Wagner.

WAGNER

FAUST
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Ce simţământ te-ncearcă dintr-odată,
Când cinste-atâta ţi se-arată?
Prea fericit e-un mare om, ce după darurile sale
Asemenea dobândă poate să culeagă!
Părinţii şi copiii, cu privire trează,
În cale-ţi ies, şi ﬁecare-aleargă şi întreabă.
Vioara amuţeşte, dansatorii contenesc,
Tu treci, în şiruri toţi s-aşează,
Căciulile în slavă, una după alta, zboară.
Văzut-ai cum din toate părţile i-aduni?
Puţin lipseşte şi-ar îngenunchea
Ca-n faţa unei venerabile procesiuni.
Încă vreo câţiva paşi până la piatră.
Aci ne odihnim, unde-n atâtea rânduri
Am poposit muncit de gânduri.
Dedatu-m-am aci şi postului şi rugăciunii.
Plin de nădejde, cu credinţă, cu suspine,
Cu lacrimi, am crezut să pot obţine
De la cerescul Domn sfârşitul ciumii.

Batjocură îmi par aplauzele cu care unii
Mă-ntâmpină. O, de-ai vedea în mine!
Ai înţelege-atunci cât de puţine
Sunt meritele tatălui şi ale mele.
Om onorabil a fost tata, dar întunecat.
Asupra ﬁrii şi a sﬁntelor arcane1
Gândea, nu necinstit, dar într-un fel ciudat,
Cu grele osteneli, de vrei, însă cam apucat.
Se închidea, cu ceata lui de-adepţi,
În neagra lui bucătărie şi gătea pe îndelete,
Unea contrarii, după lungi reţete.
Un roşu-leu2 cu crinul alb3 se logodea
În blândă şi domoală baie, zilnic.
Apoi, împerecheaţi în ﬂacără, cei doi
Trecuţi erau dintr-un alcov4 în altul, silnic.
Când într-un joc de aprige culori
Crăiasa tânără se alegea în zori,
Medicamentul era gata. Oamenii mureau.
Dar nimeni nu-ntreba: se face vreunul sănătos?
Astfel cu infernalele tertipuri
Prăpăd făcurăm prin aceste văi, mai ﬁoros,
Decât făcuse ciuma. Însumi dat-am din otravă
La mii de oameni. Toţi s-au stins.
Şi-acum văzuşi cum suntem ridicaţi în slavă,
Noi, noi netrebnicii şi ucigaşii!
WAGNER

De ce v-aţi tulbura-ntr-atât că-i ruşinos?
Eu cred că omul face îndeajuns
Când se deprinde conştiincios
În arta ce i-o lasă-naintaşii!
Când tânăr eşti şi tatăl ţi-l cinsteşti,

1. Arcane – în alchimie: taine ale naturii.
2. Roşu-leu – în alchimie: oxid roşu de mercur.
3. Crinul alb – în alchimie: acid clorhidric.
4. Alcov – în alchimie: retortă.
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Ştiinţa lui cu bucurie-o moşteneşti.
Iar dacă, mai târziu, ştiinţa însuţi o sporeşti,
Putea-va ﬁul tău s-ajungă unde tu nu ai ajuns.
Eşti fericit că ai încă nădejdea, printre-aleşi,
Din astă mare-a rătăcirilor să ieşi.
De aceea ce nu ştim, noi am avea nevoie.
Ceea ce ştim, doar anevoie ne va folosi.
Să nu ne înnegrim însă cu jale
Această oră ce ne iese-n cale.
Priveşte cum în jerăgaiul soarelui de-apus
Lucesc colibele pe creste sus.
S-apleacă ziua. Soarele se duce să stârnească
În alt ţinut viaţa.
De ce de pe tărâm o aripă nu mă ridică
Pe urma lui să plec, lăsând în urmă ceaţa?
În veşnica lumină a-nserării
Eu lumea calmă aş vedea-o la picioare,
Incendiate culmile deasupra văilor domoale,
Şi râuri de argint curgând în ﬂuviul de aur.
Nu mi-ar zădărnici zeiasca fugă
Nici muntele şi nici sălbaticul coclaur.
Ce calde golfuri marea îmi deschide
În faţa ochilor miraţi să strălucească.
Dar zeul parc-ar vrea să asﬁnţească.
Şi iarăşi se trezeşte-n mine-ndemnul
Să zbor din nou, să beau eterna lui lumină,
În spate noaptea, înainte ziua,
Deasupra cerul, iar sub mine unda lină.
Frumos e visul. Soarele apune însă.
O, cât de greu la aripa neobositului meu duh
O aripă trupească i se-adaugă prin văzduh.
Dar ﬁecăruia din naştere i-e dat
Să zboare cu simţirea-n lung şi-n lat,
Când sus, pierdută-n spaţiul vânăt,
Îşi deapănă răsunătorul cântec ciocârlia,
Când peste înălţimi şi brazi de veacuri
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Pluteşte vulturul făcând ocol,
Când peste-ntinsuri, peste lacuri,
Cocorii-o ţin spre patriile lor.
Avui şi eu momente de ciudate-avânturi,
Dar niciodat-asemenea îndemn
Eu n-am simţit. Îmi place să mă plimb pe câmpuri,
Dar păsări anevoie aş putea să pizmuiesc.
Găsesc, dacă-mi îngădui, mult mai demn
Prin cărţi să răsfoieşti cu bucurie.
Ce-nălţătoare nopţile de iarnă sunt,
Când ﬁlă după ﬁlă-ntorci. Iar când
Un pergament îţi cade-n mână,
Te simţi în cer întreaga săptămână.
Tu-ţi ştii doar unul din îndemnuri,
De n-ai cunoaşte niciodat’ pe celălalt!
Ah! două suﬂete-s în mine! Cum se zbat
În piept, să nu mai locuiască împreună!
Unul de lume strâns mă ţine, încleştat
Cu voluptate, celălalt puternic
Către cereşti limanuri mă îndrumă.
O, duhuri dac-ar ﬁ în aer
Din cele ce domină între ceruri şi pământ,
La mine le-aş chema din auriul vânt,
Spre-o nouă viaţă să mă ducă,
Cu împliniri ce nu înşală.
O, dac-o mantie de vrajă-ar ﬁ a mea,
Şi dacă-n ţări străine m-ar purta,
Nu aş schimba-o pentr-o mantie regală.
Nu invoca ştiuta ceată,
Ce revărsându-se prin aburii de seară,
La curmături şi la răspântii, omului
Mii de primejdii îi prepară.
Din miazănoapte1 spirite în stol

1. Wagner îşi expune aici credinţa sa în existenţa unor „spirite“ ale celor patru
regiuni ale lumii, potrivit celor patru puncte cardinale ale orizontului.
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Vin peste noi cu limbi-săgeţi,
Din răsărit alt cârd ne dă ocol
Să se hrănească cu plămânii noştri.
Cărarea ne-o aţin pe la amiază
Şi alte duhuri, din deşert venind.
Din asﬁnţit o ceată-ntâi ne-mprospătează,
Ca să ne-nece-apoi, meleaguri pustiind
Spre-a ne-nşela, cum se alintă!
Ascultă bucuros, ca să ne tragă-n cursă.
Din cer că sunt trimise – aşa se-nfăţişează.
Vorbesc ca îngerii, ca să ne mintă.
Să mergem însă. Ceaţa cade ca mătasa.
Se răcoreşte. Înserează. Ne aşteaptă casa.
Dar ce staţi astfel, cu nelinişte
Privind departe?
Nu vezi un câne alergând prin mirişte?
I-am prins de veste. Nu i-am dat vreo-nsemnătate.
Observă-l numai. Vezi? Ce crezi că e?
Un pudel, care-n felul său aparte
Adulmecă o urmă.
Nu vezi cum face
Prejuru-ne spirale? Vine mai încoace.
Şi dacă nu mă-nşel, o dâră de văpaie
El lasă pe întortocheata-i cale.
Un pudel negru-i tot ce văd.
O amăgire a vederii – restul. Nu te tulbura.
Şi totuşi, parcă ar întinde magice capcane
În jurul nostru pentru-a ne lega.
Nesigur sare şi-l cuprinde teama
Aci în faţa noastră, luând seama
Că nu e domnul său, ci doi necunoscuţi.
Se îngustează cercul. Iată-l lângă noi.
Ei, vezi? Un câne e aci,
Nu duh. Sﬁos încearcă-a mârâi.
Din coadă dă. Apucături de câne-n toate!
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Vino cu noi! Ei, haide, vino!
E-un pudel nebunatic.
De stai, se-opreşte şi el, şi socoate.
Şi de-i vorbeşti, se-nalţă-n două labe.
Ridică-n grabă ce din mână-ţi scapă.
Şi ar sări după baston în apă.
Poate că ai dreptate. Nu-i găsesc nici eu
Vreun semn de spirit. E-un dobitoc dresat.
Un câne, când e bine educat,
Câştigă şi favoarea unui înţelept.
Atenţia o merită-ntru totul,
El, al studenţilor şcolar deştept.
Intră împreună pe poarta oraşului.
ODAIE DE STUDIU
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intrând cu cânele
Venind din câmp, pe care bezna grea se lasă,
Intrăm acuma doi în casă.
Plimbarea-n larg, sărbătorescul drum,
Un suﬂet au trezit în noi mai bun.
Sălbaticele-ndemnuri, iată-le c-au aţipit,
Şi ogoiat e zbuciumul nestăvilit.
Iubirea omenească ne cuprinde,
Dumnezeiasca dragoste s-aprinde.
Stai molcom, câne! Nu fugi încoaci şi-ncolo.
Ce-adulmeci mirosind pe lângă prag?
Aşază-te mai bine după sobă.
Îţi dau şi-o pernă pentru colţul drag.
Pe deal, cu sărituri şi cu târcoale,
Ne-ai înciudat, ne-ai veselit.
Primeşte-acum din parte-mi îngrijirea
Ca oaspete bine-venit.
Când în chilia noastră strâmtă
S-aprinde, prieteneşte, lampa scundă,
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Lumina vrea în suﬂet să pătrundă,
Şi zi se face-n inima ce se frământă.
Înţelepciunea-ncepe să grăiască,
Nădejdea prinde a-nﬂori.
Te-apucă dor de revărsările vieţii
Şi de-ale vieţii obârşii.
Câne, nu mârâi! Cu muzica cea sfântă
Un animalic sunet, cum e-acesta, anevoie
Se potriveşte. Oamenii se strâng
Şi mâna-şi dau spre a cârti mişei,
Când nu pricep ceva. E obiceiul lor nătâng
În faţa frumuseţii şi a binelui ales
Să mârâie, când nu le este pe-nţeles.
Vrea cânele să se încrunte ca şi ei?
Ce repede în mine s-a curmat
Izvorul mulţumirii.
De ce, vai, ﬂuviul aşa de grabnic seacă,
Lăsându-mă pe ţărmuri însetat?
Dezamăgirea de la mine treacă!
Lipsiţi de ceea ce adapă,
Vom preţui mai mult cerescul element
Şi revelaţia ce nicăieri nu arde
Mai viu ca-n Noul Testament.
Mă-ndeamnă nu ştiu ce, străvechiul text
Cu inima curată să-l privesc,
Sacrul izvod
În graiul meu iubit să-l tălmăcesc.
Deschide un volum şi încearcă să traducă.
Stă scris: „La început a fost Cuvântul.“
Mă şi opresc. Cine m-ajută să fac pasul?
Cuvântul? – Nu pot să-l preţuiesc aşa de mult!
Altfel va trebui să-l tălmăcesc,
Dacă de spirit eu ascult.
Stă scris: „La început a fost Ideea.“
Dar cântăreşte bine-ntâiul rând,
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Ca pana să nu fugă, slove goale aşternând.
Ideea e, ce-nfăptuieşte şi creează totul?
Ar trebui să scriu: „La început a fost Puterea.“
Dar iată că scriind sunt îndemnat
Să nu fac nici aici popasul.
Din ce adâncuri vine şoapta?
M-ajută Duhul şi-mi dă sfat:
La început voi pune Fapta.
De vrei cu tine, câne, să-mi împart chilia,
Te rog atunci să-ţi curmi
Lătratul, urletul cu care scurmi
Şi stânjeneşti tovărăşia.
Unul din doi
Va trebui să iasă.
Aşa e legea printre noi.
Uşa-i deschisă. Slobodă-i plecarea!
Dar ce sunt nevoit să văd?
E umbră sau aievea e? De speriat,
Cum creşte cânele în lung şi-n lat!
Puternic se ridică, mare.
De câne nu mai are-nfăţişare.
Adusu-mi-am în casă o fantomă!
Hipopotam, s-ar zice,
Cu ochi de foc şi groaznici colţi.
Te ştiu. Tu-mi eşti aicea pe sub bolţi!
Pentru asemenea prăsilă infernală
Cheia lui Solomon e bună,
Nu-ncape nici o îndoială.
SPIRITE pe coridor
Înăuntru prins e unul,
Staţi afară şi nici unul
Nu mai intre. Stă în cursă
Vulpea iadului şi nu se
Va putea din ﬁer desprinde.
Însă voi luaţi aminte.
Să plutiţi în sus şi-n jos
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Ca să-i ﬁe de folos.
Staţi prin preajmă şi-n ocol
Daţi din aripi ca un stol.
Mult pe poftă ne-a făcut.
Prins e, dar nu pentru mult.
Din patru unul dacă este,
Nevoie am de-o vrajă din poveste:
Dispară salamandra1-n foc,
Undina2 să se facă joc,
Silﬁda3 să se risipească,
Coboldul4 să se ostenească.
Cine nu ştie
Puteri şi stihie
Din ape, văzduhuri,
Nu e maiestru,
Stăpân peste duhuri.
Să piei în ﬂăcări,
Salamandră!
Topeşte-te-n murmur,
Undină!
Aprinde-te-n lumină,
Meteorică silﬁdă, sus.
Ajută la vatră,
Incubus5, Incubus.
Nici unul din patru
Nu este în ﬁară.
Ea stă liniştită, rânjeşte cu colţii afară.
Nu pare atinsă la pântec

1. Salamandra – în alchimie: simbol al focului.
2. Undina – în alchimie: simbol al apei.
3. Silﬁda – în alchimie: simbol al aerului.
4. Cobold – în alchimie: simbol al pământului.
5. Incubus – alt simbol al pământului.
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Mai dinadins. O, vrei un descântec
Şi mai puternic?
Ce eşti, amice?
Din iad evadat?
Priveşte-atunci semnul1
Acesta, la care s-apleacă
Şi cetele negre. Priveşte aici!
Se umﬂă acum cu ţepi de arici!
Lepădătură de blèstem ce eşti!
Îl poţi citi? Îl dibuieşti?
E semnul celui ce n-are izvor,
Al Celui Nespus,
Al Celui prin lume din cer revărsat,
Al Celui subt coaste străpuns.

MEFISTOFEL

Ce duh îl paşte, cum îl cheamă,
De creşte ca un elefant
Şi umple spaţiul întreg
Şi ca o ceaţă se destramă?
Nu te sui până la grindă în odaie!
Întinde-mi-te la picioare! Ştiu să leg
Şi să dezleg!
Vezi doar că nu ameninţ în zadar.
Te dovedesc cu sfânta sﬁntelor văpaie.
Nu aştepta arzânda, întreita lumină2!
Nu aştepta
Să-mi pun în joc arta deplină!
apare, în timp ce ceaţa se destramă, îmbrăcat
ca un scolast călător3, de după sobă
Porunca este-a voastră. Gata-s să servesc.
De ce atâta larmă şi necaz?

1. „Semnul“ despre care vorbeşte Faust e cruciﬁxul.
2. Prin „întreita lumină“, Faust înţelege trinitatea.
3. Dascăl de scolastică.
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Acesta fost-a aşadar ascunsul sâmbure
Al cânelui! Un călător scolast? Rizibil caz!
Salut pe învăţatul domn
Ce mă făcu s-asud din greu.
Cum te numeşti?
Neînsemnată mi se pare-această întrebare
Din partea unuia ce-atât dispreţ arată
Pentru cuvânt şi care mai presus
De aparenţele amăgitoare
Se străduieşte numai spre esenţe şi-adâncimi, mereu!
La dumneavoastră, domnii mei, esenţa
De obicei din nume se citeşte,
Şi-aceasta foarte lămurit s-arată
Când cineva un zeu al muştelor,
Un mincinos, un coruptor, de pildă, vă numeşte.
Ei bine, spune-mi numai, cine eşti?
O parte sunt dintru acea putere
Ce numai răul îl voieşte,
Însă mereu creează numai bine.
Ce vrei cu-asemeni ghicitori să spui?
Sunt spiritul ce totul neagă.
Şi cu dreptate, dat ﬁind că tot ce naşte şi devine
E vrednic să se prăpădească.
Nimic să nu mai ia ﬁinţă-ar ﬁ mai bine.
Astfel cam tot ce voi numiţi păcat,
Distrugere şi rău
E însuşi elementul meu.
O parte te numeşti, dar stai întreg în faţă-mi!
Un adevăr ţi-am spus, simplu de priceput.
E drept că omul, o, bicisnicul netot,
Se crede-obişnuit un tot.
Eu însă sunt parte din partea care la-nceput
A fost chiar totul, parte sunt din noaptea
Ce şi-a născut lumina,

Mândra lumină, care mumei nopţi
Vrea să-i răpească-ntâietatea, bat-o vina!
Un lucru ştiu, oricum s-ar strădui,
Lumina nu va izbuti,
Căci strâns legată e de corpuri,
Din corpuri vine şi înfrumuseţează corpuri,
Un corp o poate-n drum opri.
Aşa nădăjduiesc, că mult nu va mai dăinui,
Deodat’ cu corpurile va pieri.
FAUST
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Îţi bănuiesc acum îndatorirea de pitic!
Nu poţi să nimiceşti nimic în mare,
Încerci cu mărunţişul şi în mic.
E-nvederat că asta nu-i ispravă.
Ce se opune marelui Nimic,
Acest ceva, această lume fără slavă,
Orice aş ﬁ-nceput, rămâne-n neclintire.
Cu valuri încercai s-o clatin, cu furtuni, incendii.
Ce liniştită pân’ la urmă stă întreaga Fire.
Iar oameni, dobitoace, ce mai zic,
Prăsila de blestem n-o vatămi cu nimic.
Şi câţi am îngropat şi până-acum!
Dar veşnic un nou sânge-şi face drum.
Şi nu mai conteneşte. Nebunia te cuprinde.
Din aer, apă şi pământuri
Seminţele, cu miile, se-nalţă-n vânturi,
În umed şi uscat, în cald şi-n rece.
Noroc că ﬂacăra e patrimoniul meu,
Altfel şi-n ea viaţa ar spori mereu.
Şi astfel tu, Puterii ce creează
Din veac în veac, în plină-amiază
În faţă îi ridici un pumn drăcesc,
Ce în zadar cu viclenie se-ncleştează.
Încearcă altceva să-ncepi, mai viu,
Tu straniu al Haosului ﬁu!
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Voi căuta să mă gândesc,
Dar despre-aceasta altă dată.
Pot oare-acuma să mă depărtez?
Nu văd de ce-ai mai întreba.
Ne cunoscurăm în sfârşit, o, da –
Poţi să mai vii, precum ţi-e voia.
Aci-i fereastra, colo uşa,
Şi-un horn de-asemenea, de-i simţi nevoia.
S-o spun pe faţă? N-aş putea să plec…
E-o mică piedică, pe unde-i dat să trec.
În prag un semn e scris, să apere de nu ştiu cine.
O pentagramă1-ţi face griji? Nu-i şagă?
Dar spune-mi, ﬁu al iadului,
Dacă aceasta e o vrajă ce te leagă,
Cum ai adus-o, de-ai intrat?
Un duh de teapa ta cum s-a-nşelat?
Priviţi-l, semnul. Nu e tras cum se cuvine.
Unul din unghiuri, care dă-n afară,
E, precum vezi, puţin deschis –
A-ntors-o întâmplarea bine.
De-acum prizonier îmi eşti, aşa s-ar zice.
Ispravă ca de vis!
Venind de-afară, cânele nu a băgat
Nimic de seamă când sări în casă.
Acuma chestia se vede altfel:
Şi diavolul nu poate să mai iasă.
Dar cum se face că nu-ncerci din casă
Să ieşi pe-acolo, pe fereastră?
Aşa e pravila, a duhurilor, dracilor:
Pe unde au intrat, pe-acolo trebuie să iasă.
Îşi are deci şi iadul legile şi dreptul?
Ne-am bizui, cu alt cuvânt, pe rânduiala vracilor.

1. Semn magic, reprezentând o stea cu cinci colţuri.
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E bine-aşa, căci s-ar putea atunci pe sigure
Temeiuri încheia un pact cu dumneavoastră.
Din ceea ce făgăduiesc, nimic nu se precupeţeşte.
Îngăduit îţi e să-ţi stâmperi dor şi sete.
Pe scurt aceasta însă nu se poate formula.
Va trebui să stăm de vorbă pe-ndelete.
Acuma însă rogu-vă supus
Drumul să-mi daţi, precum am spus.
Mai stai puţin, să întregeşti povestea bună
Cu care începuşi să-mi cânţi în strună.
Să mă lăsaţi acum. – Mă-ntorc eu iarăşi, în curând,
Atunci putea-vei să-ţi destăinui poftă, gând.
Nu eu sunt cel ce după tine-am alergat.
Tu însuţi ai căzut în cursişoară.
Cel ce a prins odat’ pe dracul, să şi-l ţină,
Căci nu-l va prinde-aşa uşor a doua oară.
De vreţi, sunt gata să rămân,
Tovărăşie să vă ţin; sunt gata, dar condiţionat.
Îngăduiţi-mi să v-alung urâtul, timpul,
Cu meşteşugurile unui drac umblat.
Arată-ţi arta-n care te pricepi.
Da, bucuros privesc. Eşti liber să începi.
Amice, pentru simţurile tale
Vei dobândi în ora-aceasta
Mai mult decât în ani de zile.
Îţi vor cânta duhuri subtile.
Icoanele ce le-i vedea, frumoase-n stol,
Nu sunt numai un joc de vrajă, gol.
Mirosul tău, el însuşi, se va desfăta,
Şi cerul gurii va simţi plăcere,
Simţirea ta se va-ncânta.
O pregătire jocul meu nu cere.
Începeţi dar, suntem cu toţii în ocol.
Negrele bolţi
Să dispară.

Prin ceasul de seară
Arate-se cerul.
Privească de sus
Albastru eterul.
Destrame-se norii.
Stelele, sorii
Lucească nespus.
Fiii tăriei,
Frumuseţe bogată
Plutească deasupra
În sfera curată.
Pe urmele lor
Străbate un dor.
Panglici ﬂuturând,
Veşmintele lor
Pe ţări s-au lăsat
Şi peste-un pridvor,
Unde sub viţă,
Ţinându-se-n gând,
Ţinându-se-n braţe,
Iubiţii îşi spun
Un cuvânt pe viaţă.
Lujerii-mbracă
Chioşc lângă chioşc.
Strugurii cadă-n
Teascuri şi-n cadă.
Râuri spumoase
Vinuri revarsă,
Trec printre pietre
Şi prin curate
Vechi nestemate,
Lasă în urmă
Arsele vetre,
Lacuri se fac
Sub plaiuri ce tac.
Păsări întâmpină
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Meﬁstofel îl adoarme pe Faust cu „amăgiri de paradisuri“.

Soarele, marele.
Zboară spre clarele
Insule-n ape,
Care pe valuri
Se leagănă; insule
Unde pe maluri
Coruri ghicim,
Unde pe câmpuri
Hore zărim.
Vârtejuri de hore:
Unele-n loc pe sub ulmi,
Altele trec peste culmi,
Altele-n aer plutesc,
Toate c-un chiot
Spre focul ceresc,
Hore sub brazi,
Toate spre stele,
Toate-n extaz.
MEFISTOFEL
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L-aţi copleşit, aerienii mei copii.
A adormit, precum i-aţi descântat.
Pentru acest concert vă sunt îndatorat.
Tu încă nu eşti omul – să-l ţii pe diavolul legat.
Să-l desfătaţi cu dulci imagini, visuri,
Să-l cufundaţi în amăgiri de paradisuri.
Dar pentru-a despica vraja din prag, luaţi aminte,
Am grabnică nevoie de un dinte
De şobolan. Nu-mi trebuie descântec lung.
Se şi apropie tiptil
Din colţ, de undeva, un rozător docil.
Al şobolanilor şi al şoarecilor domn,
Stăpânul muştelor, al broaştelor, păduchilor,
Îţi porunceşte să apari de zor,
Să rozi ce e de ros în prag.
Şi cum stăpânul unge pragul cu ulei,
Iată că vii, sărind din noapte în vileag.

La treabă deci, degrabă! Unghiul ce m-a ţintuit
Pe loc e chiar la margine. L-ai dovedit?
O muşcătură încă! – S-a făcut! Aşa!
De-acum, visează, Fauste, până ce ne-om revedea!
Iese.
FAUST deşteptându-se
Sunt iarăşi eu cel înşelat?
Aşa dispar strigoii şi vedenia. Să ﬁe-adevărat
Că visul m-a minţit c-un diavol,
Şi că un pudel mi-a scăpat?
ODAIE DE STUDIU
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Bate la uşă? – Intră!
Cine la cazne mă va pune iară?
Eu sunt.
Intră!
S-o spui şi-a treia oară!
Ei bine, intră!
Vezi, aşa îmi placi.
Ne-om nărăvi unul cu altul, sper.
Să-ţi iau la goană gărgăunii,
De asta am venit, eu junele boier,
În haină roşie, cu tiv de aur,
C-o manteluţă de mătase străvezie,
C-o pană de cocoş la pălărie,
C-o lungă, ascuţită spadă.
Să te îmbraci şi tu la fel
Ca toată lumea să ne vadă.
Pe scurt acesta-mi este sfatul –
Descătuşat şi liber să descoperi
Ce e viaţa! Iată largul!
În orice haină, c-un suspin
Simţi-voi pământeanul chin.
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Sunt prea bătrân, de joacă să mă ţiu,
Prea tânăr sunt, fără dorinţi să ﬁu.
Ce are lumea să-mi îmbie?
Lipsă să duci, să-nduri prisosul din pustie!
Acesta-i cântecul, eternul cântec
Ce sună ﬁecăruia-n auz,
Ce ﬁecăruia ni-l cântă
De-a lungul zilelor un glas ursuz.
Cu groază numai, dimineaţa mă deştept
Cu-amare lacrimi – râu mă podideşte
În pragul zilei, care-n mersul ei
Nici o dorinţă niciodată nu-mplineşte.
Chiar presimţirea vreunei bucurii
Scăzută e de cugetul prea treaz.
Creaţiunea inimii zădărnicită e de mii
De feţe-ale vieţii urâţite de necaz.
Când noaptea ar putea să ﬁe scut
Te-ntinzi înfricoşat în aşternut.
Odihnă nici atunci nu ai: sălbatice
Vin visuri să ne biciuiască.
Divinitatea, care-n pieptu-mi locuieşte,
În stare e pe dinăuntru să mă răscolească;
Divinitatea, ce tronează sus şi-o chem,
În stare nu-i să pună ceva în mişcare.
Şi astfel existenţa mi-e povară,
Dorită moartea, viaţa un blestem.
Şi totuşi moartea niciodată
Nu e un oaspete de tot bine-venit.
O, fericit acela, căruia ea-i împleteşte
Pe frunte-nsângeraţii lauri, fericit
Acel, pe care după valvârtejul unui dans
La pieptul unei fete îl găseşte.
O, dacă-n faţa marelui, puternicului Duh
Aş ﬁ căzut extatic, neînsuﬂeţit!
Şi totuşi cineva nu a băut
În noaptea aceea negrul suc.

Să spionezi, se pare, nu ţi-e neplăcut.
MEFISTOFEL Atoateştiutor nu sunt, dar multe ştiu.
FAUST Dacă atunci din groaznicul tumult
M-a scos un dulce sunet cunoscut
Şi mi-a-nşelat cu amintirea unui timp senin
Un rest de simţământ astăzi străin,
Acum voi blestema tot ce cu amăgiri
Şi cu ispite suﬂetul îmbrobodeşte –
Şi tot ce-n astă peşteră de jale1
Îl leagă cu puteri de vrajă orbitoare.
Să ﬁe blestemată mai întâi părerea-naltă
Cu care spiritul de sine însuşi se îmbată!
Lucirea aparentă, care bate
La poarta simţurilor, ﬁe blestemată!
Să ﬁe blestemat ce-n vis ne minte
Şi amăgirea gloriei şi-aducerii aminte!
Şi blestemat, ce simţul proprietăţii linguşeşte,
Femeie şi copil, şi plug şi servitori!
Să ﬁe blestemat Mamòn2, când cu comori
La fapte îndrăzneţe ne incită
Şi când pentru plăceri trândave
Ne potriveşte pernele întru ispită,
Blestem pe mustul strugurilor cadă
Şi-asupra paroxismului iubirii!
Blestem nădejdilor! Blestem credinţei, închinării!
Şi blèstem mai ales răbdării!
CORUL SPIRITELOR nevăzut
Vai! vai!
Tu ai distrus
Frumoasa lume
Cu pumn puternic.
Ea cade fără nume.
Un semizeu a nimicit luminile.
FAUST

1. Aluzie la imaginea „peşterii“ cu care Platon (427–347 î.Hr.) aseamănă „corpul“
(în Republica, începutul Cărţii a VII-a).
2. Mamon – zeu al bogăţiilor la sirieni. În Evanghelii, o denumire dată diavolului.
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Noi ducem în neant ruinile.
Deplângem în tristeţe
Pierduta frumuseţe,
Tu cel mai puternic
Din ﬁii pământului
Clădeşte-o încă o dată!
Tu, ﬁul avântului,
În pieptul tău
Clădeşte-o din hău.
Începe tu
O nouă viaţă
Cu cuget senin.
O nouă cântare
Să-ţi ﬁe povaţă.
Aceştia-s cei mai mici
Dintre amici.
Ascultă-i numai ce sfătoşi
Spre fapte şi plăceri
Te-mping, te trag,
De nicăieri.
În lumea ce nu s-a sfârşit,
Din singurătatea
În care seve şi visări s-au istovit,
Te cheamă în larg!
Dar încetează să te joci cu-amărăciunea
Ce-ţi mistuie ca pajura rărunchii.
Tovărăşia, chiar şi cea mai rea,’ţi îngăduie
Să simţi că om eşti printre oameni. Asta
Nu-nseamnă să-ţi amesteci coatele, genunchii
Numaidecât prin pleava cea de rând.
Nu-s eu chiar dintre cei mai mari,
Dar dacă vrei, cu mine, paşi şi gând
Pe drumuri, prin viaţă, să ţi-i porţi,
Sunt gata să ascult, şi-aşa, în dar,
Să ﬁu al tău, din clipa-aceasta chiar.
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Însoţitor ţi-aş ﬁ prin timp
Şi, dacă m-ai găsi pe plac,
Sunt sluga ta şi toate ţi le fac.
Şi ce aştepţi să-ţi împlinesc în schimb?
Ai încă pentru-aceasta timp, ai timp.
Nu, nu. Căci diavolul nu face doar
De dragul Celuia de Sus
Ce-aduce altuia folos. Rosteşte-ţi clar
Condiţia, s-o văd cum iasă.
Astfel de slugi aduc prăpăd în casă.
Mă leg să te slujesc aici, să nu cunosc
Popas, dorinţele-mplinindu-ţi.
De-ar ﬁ însă şi dincolo să ne-ntâlnim,
Să faci la fel, suﬂarea ostenindu-ţi.
Ce-i dincolo – nu-mi pricinuieşte griji.
De sfarmi această lume în ruine,
Cealaltă poate să se nască după mine.
Din ăst pământ îmi izvorăşte bucuria,
Şi-acesta-i soarele ce-mi luminează suferinţa.
De voi putea să mă despart de lumea-aceasta,
Întâmple-se atunci orice, urmeze neﬁinţa.
Nu voi să mai aud nimic
Dacă şi dincolo e ură şi iubire,
Dacă şi-n celelalte sfere
Exist-un nalt şi un adânc ca-n astă Fire.
Atunci poţi să-ndrăzneşti. Fă legământ
Şi câte zile-avea-vei pe pământ
Te-i bucura de meşteşugurile mele.
Îţi dau ce nici un om nu a văzut sub stele.
Sărmane diavol, ce vrei tu să-mi dai?
A fost vreun duh, al unui om, vreodată
De tine priceput în năzuinţa sa înaltă?
O hrană ce nu satură tu ai. Tu ai
Şi roşu aur, ce, fără odihnă,
Din mână scapă ca argintul viu,
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Un joc tu ai, la care nimeni nu câştigă, ştiu,
O fată, care-n braţe stându-ţi
Te şi trădează cu vecinul,
Divina bucurie a onoarei
Când dispare, despicând, precum un meteor, seninul.
Arată-mi fructul ce-nainte de-a-l culege putrezeşte,
Şi pomul ce din nou,
În ﬁecare zi-nverzeşte!
Nu mă-nspăimântă-atare-nsărcinare,
Pot să-ţi servesc asemenea comori la nesfârşit.
Dar, bune prieten, cred că-i timpul
Să ne gândim şi la un praznic liniştit.
Îndestulat, de m-oi întinde-n trândăvie
Vreodat’, aceasta să mă coste capul.
De poţi să m-amăgeşti cu linguşire
De mine însumi mulţumit să ﬁu,
De poţi cu vreo plăcere să mă-nşeli,
Să ﬁe ziua ceea ziua mea din urmă.
Asta-i prinsoarea ce ţi-o-mbiu.
Să ﬁe!
Dă mâna şi loveşte! Clipei de-i voi zice:
Rămâi, că eşti atâta de frumoasă! –
Îngăduit îţi e atunci în lanţuri să mă fereci.
Atuncea moartea bată-n turn din acioaia1 zgomotoasă,
Atunci scăpat de slujbă eşti, cum se cuvine.
Atuncea ornicul să stea, arătătorul cadă,
Oprit să ﬁe timpul pentru mine!
Ai cântărit ce spui? Nu voi uita-o.
E dreptul tău. După cuvânt să iasă!
Nu ai de-a face c-un semeţ neghiob.
De-ndată ce statornicesc, sunt rob!
Al tău, al altuia, nu-mi pasă!

1. Metal dur, format dintr-un amestec de aramă şi cositor, la care se adaugă zinc
şi plumb, şi din care se toarnă clopote, sfeşnice, statui etc.
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Chiar astăzi la doctoricescul praznic
Ca servitor mi-oi face datoria.
Un lucru însă! Rogu-te un rând sau două,
Să am şi scrisă mărturia.
Şi slove vrei, pedant ce eşti!
N-ai cunoscut încă nici un bărbat,
Nici un cuvânt dat de-un bărbat?
Nu e de-ajuns că vorba mea rostită
Mă leagă pentru totdeauna pe pământ?
Când lumea curge-n vuiet
Cu toate ﬂuviile ei,
Pe mine să mă ţină-n loc un jurământ?
Ne zace-n inimă această nebunie,
Cine de ea s-ar libera cu bucurie?
E fericit cel ce credinţa-n piept o poartă,
De nici o jertfă rău nu i-a părea.
Dar pergamentul, impregnat şi scris,
Pe toţi cu-nﬁorare-i ia.
Cuvântul încă-n pană moare. Să se ştie!
Acum pecetea, ceara, pieile1 domină!
Ce-mi ceri, tu spirit rău, să-ţi ﬁu în stimă?
Vrei bronz sau marmură, un pergament? Hârtie?
Să scriu c-o daltă, c-un stilet, c-o pană?
Eşti liber să alegi precum îţi place!
Cum poţi această vorbărie
Numaidecât s-o umﬂi?
Totul în puţin se strânge!
Orice foiţă e de-ajuns.
Şi iscăleşti c-un strop de sânge.
Dacă atâta doar te satisface,
Cu ﬂeacul ăsta facem pace.
E sângele un suc de tot aparte.
Nu-ţi ﬁe teamă c-o să rup această învoială.
Se-ndreaptă-ntreaga-mi străduinţă cu putere

1. Prin „piei“, Faust înţelege pergamentele.
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Tocmai spre ceea ce promit. Cuvântu-i spus.
M-am căţărat puţin prea sus.
Prin rangul tău mi-e locul. Ce durere!
Marele Duh – dispreţ cules-am de la el!
Natura – porţile mi le-a închis în faţă!
Firul gândirii-i rupt, în ceaţă.
Ştiinţele îmi pricinuiesc profundă greaţă.
Să potolim prin văile simţirii,
Arzânde, toate patimile ﬁrii.
Şi rând pe rând, din învelişul lor de vraje,
Minunile să le desfacem, drage.
Să ne zvârlim în timp, în freamătu-i, cu dor,
În rostogolul întâmplărilor!
Să se perinde, cum se poate,
Durere şi plăceri, de toate,
Succese şi căderi, cum soarta vine;
Adevăratul om nu stă degeaba.
Nu-ţi este pusă nici o ţintă, sau măsură.
Şi dacă pretutindeni e să guşti vreo picătură,
Din goană să apuci ceva, călcând cu dreptul sau cu
stângul,
Eu – poftă bună-ţi zic,
Întinde mâna, şi nu-mi face pe nătângul!
Ţi-am spus, de bucurie nu mai este vorba azi.
Mă dau vârtejului, plăcerii dureroase,
Îndrăgostitei uri, amărăciunii ce împrospătează.
Sunt vindecat de setea cunoştinţei.
Vreau pieptul să mi-l dau de-acuma suferinţei.
Ce-i este omenirii hărăzit să simtă,
Să simt şi eu, oricât ﬁinţa mea ar ﬁ de strâmtă.
Înaltul să-l cuprind în mine şi adâncul ca-ntr-un caier,
Să-adun în mine tot ce-i rază, tot ce-i vaier,
Să mă lărgesc ca omenirea, să mă zbat şi să veghez,
Asemeni ei, la urmă, însumi să naufragiez.
O, crede-mă, de mii de ani eu însumi
Încerc mâncarea, mestecând ce mi s-a dat.
Dar între leagăne şi dric nu-i unul

Să mistuie bătrânul, acrul aluat1.
O, crede-mă, ăst tot ce-l vezi, ăst univers
Făcut e numai pentr-un Dumnezeu nespus,
Ce stă în veşnică lumină sus.
Pe noi în beznă ne-a trimis, sub toate,
Iar vouă vă prieşte numai zi şi noapte.2
FAUST

Eu însă vreau!

MEFISTOFEL

Nu-s împotrivă! Până una-alta,
Mi-e teamă doar de-un singur lucru:
Timpul e scurt şi lungă arta!
Gândesc c-ai accepta poveţe,
De pildă un poet să te înveţe,
Cu gândul să colinde el prin lume,
Îngăduie-i pe creştetul de cinste să-ţi adune
Tot ce e nobilă şi rară calitate:
A leului putere, îndrăzneală,
A cerbului mişcare şi iuţeală,
Italic sânge înfocat
Şi nordică temeinicie.
Să caute el cărarea, taina,
Să ﬁe generos, dar totodat’ viclean,
Să te îndrăgostească dup-un plan,
Când, june, alta-ţi va ﬁ haina.
Un domn ca ăsta de-aş găsi,
Eu domnul Microcosmos l-aş numi.

FAUST

Ce sunt, în cele de pe urmă, dacă
Coroana omenirii-n stare nu-s s-o cuceresc,
Spre care simţurile toate năzuiesc?

MEFISTOFEL

Ce mai întrebi? Tu eşti ceea ce eşti!
Peruci cu bucle – milioane poţi să pui,

1. Prin „aluat“, Meﬁstofel înţelege universul, pe care nici el însuşi nu-l poate
cuprinde, asimila.
2. Oamenii sunt, urmărind ideea lui Meﬁstofel, spirite intermediare între spiritele întunericului şi cele ale luminii.
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Să umbli poţi pe cataligi, hai-hui,
Tu-n veci rămâi ceea ce eşti!
O ştiu. Ştiu că zadarnic bogăţiile
Umanei minţi în mine eu le-am strâns.
De mă opresc, sunt o făptură de deplâns:
Nici o putere-n inimă nu s-a aprins.
Mai sus sunt poate cu vreo două şchioape,
Dar cu nimic de inﬁnit nu-s mai aproape.
Stimate – aceste lucruri tu le vezi
Cum lucrurile-n genere se văd:
S-o-ntoarcem mai cu iscusinţă,
Cât ţine încă bucuria, înainte de prăpăd.
Ce naiba! Sigur e că mâni, picioare,
Şi cap şi dos sunt ale tale.
E pricină această îndestulă să socot
Că ceea ce eu gust şi tot
Ce folosesc, e mai puţin al meu?
De pot vreo şase armăsari să mi-i plătesc,
Nu e puterea lor şi-a mea?
Alerg şi sunt un zdravăn om
Cu douăzeci şi patru de picioare la şosea.
Înviorat, tu lasă-ţi gândul trălălău,
Şi ia-o aţă-n plină lume!
Bicisnicul, ce-n speculaţie se pierde,
E ca un dobitoc pe pajişte uscată
Purtat în cerc de-un demon rău,
În timp ce o păşune mândră, verde,
Jur-împrejur în larguri i se-arată.
De unde să începem?
Nimic mai simplu.
Iacă plecăm. Că-i loc acesta de tortură!
Ce chip de viaţă e să-ţi plictiseşti şcolarii?
Nu-şi are şi urâtul o măsură?
O treabă e aceasta pentru domn Chiorilă.
La paie goale să-mblăteşti, nu-ţi vine silă?

De altfel, lucrul cel mai bun ce-l ştii
Şi-aşa nu ţi-e permis unor copii a-l spune.
Se şi apropie pe coridor un june.
FAUST Cu neputinţă-mi este să-l ascult!
MEFISTOFEL Bietul băiat aşteaptă cam de mult,
Neconsolat să nu ne plece.
Dă-mi, rogu-te, scuﬁa, haina –
Cu masca asta-s dascăl mare –
Se travesteşte.
Să-l iau cu gluma şi cu spirit rece!
Un sfert de ceas, nu-mi trebuie mai mult.
Tu pregăteşte-te pentru plecare.
Faust iese.
MEFISTOFEL în haina lungă a lui Faust
Dispreţuieşte numai raţiune şi ştiinţă,
Cea mai înaltă-a omului putere,
Te lasă-nduplecat de vrăji şi artiﬁcii,
Cum spiritul minciunii ţi-o impune şi ţi-o cere,
C-atunci te dovedesc şi eşti al meu, fârtate!
C-un spirit soarta l-a-nzestrat,
Nestăvilit el veşnic înainte bate,
În prea grăbita-i năzuinţă sare peste
Măruntele, dar calde, bucurii terestre.
O să-l târăsc prin plinele, sălbaticele văi
Ale vieţii şi prin seacă neînsemnătate.
Să jinduiască, să se zvârcolească, şi pe loc
Să se-nvârtească – nesătulului în faţă
Mâncări şi băutură să-i plutească; nici o apă
Să nu-i aline setea-foc!
El va pieri. Îl văd pierdut,
Chiar dacă dracului el nu s-ar ﬁ vândut.
Un şcolar intră.
ŞCOLARUL

86

Mă port pe-aci de scurtă vreme,
Şi vin cu multă plecăciune,

Să văd un învăţat pe care
Cu toţii-l ştiu din mare nume.
MEFISTOFEL
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Curtoazia voastră mă încântă.
Vedeţi un om cum sunt atâţia.
La alte uşi aţi mai bătut?
La dumneavoastră caut scut.
Sunt tânăr, drepte gânduri am şi bună vrere.
De-asemeni şi un pic de-avere.
Printre străini îmi dete drumul mama
Numai cu greu. Vă rog să ţineţi seama
De toate astea, şi că vreau să-nvăţ ceva cinstit.
Aţi nimerit chiar locul potrivit.
Simt totuşi un îndemn, din nou să plec.
Între pereţii-aceştia, pe sub bolţi,
Nu prea îmi vine să petrec.
E un spaţiu strâmt aici şi-ntunecat.
Nici o verdeaţă, nici un pom nu-mprejmuie clădirea.
În săli, pe bănci, de-atâta umbră laolalt’,
Îmi piere piuitul şi gândirea.
Atârnă totul de obişnuinţă, pe la noi.
Nici pruncul nu ia sânul mamei
Cu voie la-nceput, dar repede apoi
Cu poftă şi plăcere bea, cât doi.
La fel o să vă meargă, şi pe zi ce trece,
La sânii-nţelepciunii o să beţi cât zece.
De gâtul ei vreau să m-agăţ cu voluptate.
Să-mi spuneţi numai cum ajung la ea!
Aş vrea să ştiu ce facultate
Alegeţi, şi vă dau apoi şi replica.
Aş vrea s-ajung de-a binelea-nvăţat,
Doresc ce-i pe tărâmuri să cuprind
Şi tot ce-n ceruri este şi-n natură,
În mine vreau ştiinţa s-o aprind.

MEFISTOFEL
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Sunteţi pe bunul drum, de lăudat.
Puţin însă cam risipit.
Sunt pentru treabă cu tot suﬂetul,
Fireşte însă că mi-ar conveni
Şi-un pic de libertate şi puţin amuzament,
Din când în când câte-o frumoasă zi.
Să proﬁtaţi de timp, căci repede-i trecut.
Cum timpului îi poţi lua tribut,
Vă-nvaţă spiritul de ordine, de-aceea
Cu-ntâiul sfat al meu vă-ndrum
Către Collegium Logicum.
Din ăsta ieşi cu spiritul dresat,
În cizme spaniole1 încălţat.
Şi dintr-odat’ mai circumspect
Tu umbli pe cărările gândirii
Şi nu te laşi purtat
De limbile de foc spre balta rătăcirii.
Vei învăţa, nu doar o dată, ci de-atâtea ori,
Că ceea ce într-una ai făcut de obicei
C-un simplu gest, precum mănânci, precum ai bea,
Se-mparte-n una, două, trei.
Căci uite-aşa, în fabrica gândirii
Merg lucrurile ca-n ţesătorie:
O dată calci, dar mişti o mie
De ﬁre, şi suveicile se duc, se-ntorc,
Şi iţe cad, se-nalţă, se-ntretaie,
O lovitură-n mii de alte părţi răspunde, taie.
Iar ﬁlozoful intră-n casă
Şi-ţi dovedeşte că e necesar să ﬁe aşa.
Întâiul lucru e aşa, al doilea aşa cum e,
De-aci al treilea şi-al patrule
Astfel urmează ca să iasă.
Şi dacă-ntâiul şi al doilea n-ar ﬁ,
Nici trei şi patru nu s-ar potrivi.

1. Cizme spaniole – aparat de tortură pentru picioare.
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Şi pretutindenea cu cugetul senin
Şcolarii laudă această treabă,
Dar ţesători ei nu devin.
Cel ce încearcă un corp viu să înţeleagă,
Cată s-alunge din acesta duhul mai întâi.
În mână-atunci el părţile le ţine,
Lipseşte însă spiritul ce leagă.
Encheiresin naturae1 e numit
Secretul în chimie.
Ea râde singură de sine şi n-o ştie.
Nu prea pricep ce spuneţi şi ce e.
Mai bine veţi pricepe altă dat’,
Cu sârguinţă după ce veţi ﬁ-nvăţat
Metoda de clasiﬁcat.
Mă-ncearcă toate astea-acum,
Parcă o moară mi-ar umbla prin cap.
Pe urmă nu uitaţi un lucru, da!
Va trebui să abordaţi şi metaﬁzica.
Să căutaţi a înţelege mai adânc, oricum,
Ce-n creierul uman nu intră nicidecum.
Aﬂaţi că pentru ceea ce nu înţelegem
Nici azi, nici peste o săptămână,
Un lucitor cuvânt avem oricând la îndemână.
Deocamdată cam un an sau jumătate
Vă ţineţi strâns de buna rânduială.
Cinci ceasuri zilnic cad în socoteală.
Să ﬁţi prezent, la-ntâiul clopot care bate.
Să preparaţi cu sârguinţă tema.
Şi paragraﬁi să-i cam ştiţi în mare parte,
Ca să vedeţi mai bine-apoi, că profesorul
Vă spune doar ce stă la carte.
Totuşi, păstraţi-vă-ncordarea trează,
Siliţi-vă să scrieţi, note să luaţi,
Închipuindu-vă că însuşi Sfântul Duh dictează.

1. Intervenţia naturii de a uni părţile într-un întreg (lat.).
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ŞCOLARUL

MEFISTOFEL
ŞCOLARUL
MEFISTOFEL

ŞCOLARUL

MEFISTOFEL

ŞCOLARUL

90

Hârtiile le-oi duce-acasă
Şi le-oi păstra frumos.
Ce-i negru scris pe albă foaie
Rămâne veşnic de folos.
Să vă alegeţi îns-o facultate.
Ştiinţa dreptului nu prea mă ispiteşte.
De-aceasta nu mă prinde vreo mirare.
Cam ştiu ce preţ această-nvăţătură are.
Se moşteneşte pravila şi legea
La fel c-o boală fără leac:
Din generaţie în generaţie, din loc
În loc, ele se mută, trec prin veac.
Nonsens devine raţiunea, binefacerea o plagă
Ce pretutindenea ne paşte.
E vai de capul tău când eşti nepot!
De dreptul ce cu noi deodat’ se naşte,
Nu este, din păcate, niciodată vorba.
Aversiunea ce-o simţeam, mi-o mai sporiţi
Şi dumneavoastră. Fericit, pe care-l sfătuiţi!
Să studiez teologia poftă aş avea!
Nu aş dori să vă îndrum greşit –
Urechea voastră mă ascultă.
Vedeţi, ştiinţa-aceasta – o, în ea
Să ocoleşti cărarea falsă e aşa
De greu. S-ascunde-n ea otravă multă,
C-o poţi asemăna aproape c-un medicament.
Cel mai cuminte lucru e să audiaţi
Şi-aici pe unul singur –
Şi pe cuvântul spus de maistru să juraţi.
În genere – ţineţi-vă, dar bine,
De cuvinte! Astfel veţi păşi de-a dreptul
În templul certitudinii depline.
Dar un concept ar ﬁ să se găsească
Pe lângă orişice cuvânt.

De ce vă oţărâţi? Ei bine – aﬂaţi că tocmai
Unde conceptele se-ntâmplă să lipsească
Se-nﬁinţează, la dorinţă, un cuvânt.
Poţi cu cuvinte admirabil să te cerţi,
Poţi din cuvinte un sistem să făureşti,
O, în cuvinte poţi cu fanatism să crezi,
Cuvântului o iotă nu poţi să-i răpeşti.
ŞCOLARUL Scuzaţi că vă reţin cu-atâtea întrebări.
Sunt totuşi nevoit. Iertaţi-mi vina.
N-aţi vrea să-mi spuneţi un cuvânt
Cuprinzător şi-n ce priveşte medicina?
Trei ani înseamnă o durată scurtă,
Domeniile însă sunt aşa de largi.
De ţi se dă o mică îndrumare,
Apuci mai sigur prin ţinuturile vagi.
MEFISTOFEL pentru sine
M-am săturat de tonul sec.
La rolul meu de diavol am să trec.
Tare.
Al medicinei spirit lesne-i de cuprins.
De la un cap la altul studiezi
Înalta lume, mica lume, cum le vezi,
Spre a lăsa la urmă într-adins
Să meargă totul cum lui Dumnezeu îi place.
A hoinări s-aduni ştiinţă, zău, nu face.
Învaţă ﬁecare-atât cât poate,
Dar cel ce prinde clipa mi se dovedeşte om întreg.
Îmi sunteţi arătos, şi după câte înţeleg
Aveţi şi cutezanţă. Mai presus de toate
S-aveţi încredere-n voi înşivă,
C-atunci şi ceilalţi v-o arată. Să-nvăţaţi
În special femeia s-o conduceţi, seminţia slabă.
Tot ah-ul ei şi orice vaiet
Se lecuieşte dintr-un singur punct, degrabă.
Şi dacă sunteţi măcar semionorabil,
Le-aduni pe toate-n pălărie.
MEFISTOFEL
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Un titlu-ţi face pârtie spre ele,
Şi în curând pereche n-ai în măiestrie.
Cu chiţibuşuri într-un ceas puteţi obţine
Ce alţi n-ar izbuti în ani de zile.
Va trebui să vă pricepeţi mai vârtos la puls.
Şi dacă una v-ar cădea în braţe-nvinsă,
Cuprindeţi-o pe după coapse
Ca să vedeţi cât e de strâns încinsă.
ŞCOLARUL Aşa mai zic şi eu. Se luminează zarea.
MEFISTOFEL Ce seacă e, amice, orice teorie,
Dar cât de verde viaţa, cât de aurie!
ŞCOLARUL Vă jur, mă simt ca-n vis cu întâmplarea.
Îmi veţi permite să mai viu şi altă dată?
E greu s-adun atâta-nţelepciune dintr-odată.
MEFISTOFEL Îngădui bucuros, ce pot, din parte-mi.
ŞCOLARUL Mi-ar ﬁ cu neputinţă să pornesc la drum,
Făr’ de-a solicita favoarea
De-a-mi scrie câteva cuvinte în album.
MEFISTOFEL Prea bine.
Scrie şi-i dă albumul.
ŞCOLARUL citeşte
Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum.1
Închide albumul, respectuos, şi pleacă.
MEFISTOFEL Urmează numai sfatului
Ce-l dete şarpele, străbunul meu,
Şi te-i înspăimânta cândva
De-asemănarea ta cu Dumnezeu.
Intră Faust.
FAUST
MEFISTOFEL

Ei, încotro o vom lua?
Unde doreşti.
Vedea-vom mica şi-apoi marea lume.
Cu ce folos, cu câtă bucurie,
Urma-vei cursul, gratuit anume!

1. „Veţi ﬁ ca Dumnezeu şi veţi cunoaşte binele şi răul“ (lat.) – Facerea, 3, 5.
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FAUST

MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL

Cu barba asta lung-a mea
Uşoarei vieţi cum m-oi deda?
N-oi izbuti, căci niciodat’
Prin lume eu nu m-am purtat.
Cu alţii mă simt tare mic,
Voi ﬁ mereu intimidat.
Amice, las’, căci totul vine de la sine.
Te vei pricepe la viaţă,
Vei şti să o priveşti în faţă,
De-ndată ce te-ncrezi în tine.
Cum vom pleca, ieşind din casă?
Unde ţi-s caii şi trăsura?
Mantaua mea o vom întinde,
Ne-a duce ea prin aer de mătasă.
Grijeşte numai să nu iei
Desagi prea grei, prea mari, de-acasă.
Văzduhul cald, ce-l pregătesc,
Ne-a ridica de jos în grabă,
Pentru viaţa nouă, ce-o începi,
Îţi spun noroc! Şi-acum în slavă!
PIVNIŢA LUI AUERBACH, LA LIPSCA

Chef de camarazi veseli.
Nimeni nu bea? Nimeni nu râde?
Ce feţe-s astea? Nici un chiot nu s-aude?
O ﬂacără-mi eraţi de obicei, fârtaţilor!
Azi focul arde-n paie ude.
BRANDER Numai a ta e vina, că nu vii
Ca altă dată cu năzbâtii, cu prostii!
FROSCH îi toarnă un pahar de vin în creştet
Uite, de toate!
FROSCH

BRANDER
FROSCH
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Porc, cum altul nu mai ştiu!
S-ar spune că doreai să ﬁu!

De vă certaţi, pe-aci e uşa!
Cântaţi cu piept lărgit! Beţi şi urlaţi!
Începeţi dar, ce aşteptaţi?
ALTMAYER Vai mie, ce mă fac?
Îmi spargi urechile. Daţi-mi bumbac!
SIEBEL De-abia când bolta sus răsună
Puterea basului o simţi în strună.
FROSCH Nu-i locul tău aici, de ţi-a
Sări muştarul. Trà-la! Là-la! la!
ALTMAYER Oh, tra-la! La-la! La!
FROSCH Cântaţi subţire şi înalt!
Cântă.
Sfântul Imperiu Roman
Cum se mai ţine laolalt’?
BRANDER Urât e cântecul! Şi e politic! Şi avan!
Ce cântec mizerabil! Mulţumiţi
Lui Dumnezeu că de Imperiul Roman
Nu trebuie cu dinadinsul să-ngrijiţi –
Că-mi sunteţi deocamdat’ scutiţi de-acest amar.
Eu, cel puţin, socot ca o dobândă
Că nu sunt împărat sau cancelar.
Cu cale-i însă să avem şi noi un căpitan.
Ce-aţi spune, dintre noi un papă să ne-alegem?
Voi ştiţi ce însuşire hotărăşte, care calitate
Înalţă pe bărbat în demnitate.1
Avântă-te în sus, privighetoare dulce,
FROSCH cântă
Şi cântă mândrei mele să se culce.
SIEBEL Nici un salut iubitei! Vreau să uit.
FROSCH În ciuda ta, mândruţei un sărut!
Cântă.
Zăvor s-aude, şi e noapte,
Zăvor s-aude şi-apoi şoapte,
SIEBEL

1. Desigur, mai mult calitatea de băutor decât însuşirile erotice.
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Zăvor se-nchide-n dimineaţă,
Iubitul iese iar în ceaţă.
SIEBEL Tu, cântă numai, preaslăveşte-o noaptea-ntreagă!
Voi râde eu la rândul meu.
Pe mine m-a-nşelat, pe tine te mai leagă!
Din parte-mi îi urez iubit un spiriduş,
Cu ea să-ţi facă şagă după uşi.
Şi-un ţap bătrân, leliţă-fă, leliţă-lele,
În prag să-ţi facă temenele.
Un tânăr zdravăn, ce mai spun,
E pentru poama-aceea mult prea bun.
N-am să-i mai dau târcoale pe la vetre,
Prefer să-i sparg ferestrele cu pietre.
BRANDER lovind cu pumnul în masă
Atenţie! Şi ascultaţi! Veţi recunoaşte
Că mă pricep cam la de toate, domnii mei.
Îndrăgostiţii stau aci, tăcerea-i paşte.
Acestora, precum o cere cuviinţa,
Vreau să le cânt pe poftă. Luaţi tonul!
Atenţie! Un cântec pe măsură nouă!
Şi să cântaţi refrenul, murmurând isonul!
Cântă.
A fost odat’ un şobolan,
Trăia numai din unt şi slană.
Ca doctor Luther el făcu
O ceafă groasă, năzdrăvană.
Bucătăreasa îi găti
Otravă – locul strâmt îi deveni
Ca de aleanul dragostii.
CORUL chiotind Ca de aleanul dragostii.
BRANDER
Şi şobolanul se-nvârti
Şi din băltoace când bău,
El casa toată-o scormoni,
Dar furia nu-i folosi.
Sărea încolo-ncoaci sări!
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Şi în curând se osteni
Ca de aleanul dragostii.
CORUL
BRANDER

CORUL
SIEBEL

BRANDER
ALTMAYER

Ca de aleanul dragostii.
Şi-apoi veni în plină zi
Şi lângă vatră el căzu,
Se zvârcolea şi gâfâia.
Bucătăreasa râse: „Ce-a mai ﬁ?
Că şobolanul ﬂuieră, ha-ha,
Şi ortul popii şi l-a da,
Ca de aleanul dragostii.“
Ca de aleanul dragostii.
Se bucură ﬂăcăii de-o nimica toată.
Dar, spuneţi-mi, e asta o ispravă,
Să dai la şobolani otravă?
Amicul nostru-o face lată.
Borţosul cu chelia lui rotundă!
Cât de domestic e la nenoroc!
Îşi vede chipul şi asemănarea
În şobolanul mistuit de foc!
Faust şi Meﬁstofel.

MEFISTOFEL

BRANDER
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Mai înainte de orice – un loc de veselie
Ţi-arăt. La ăst norod te-aduc,
Să vezi cât de uşor ştiu unii să trăiască.
O sărbătoare-i pentru ei aproape orice zi.
Cu haz puţin, cu mulţumire din belşug,
Se-nvârt în cercul lor îngust nerozii
Ca tinerii pisoi în jurul cozii.
Cât timp dureri de cap nu au,
Cât timp crâşmaru-i gata să-mprumute,
Ei toţi înveseliţi din ﬂeancă dau.
Ăşti oaspeţi vin dintr-o călătorie.
Se vede după felul lor aparte
Că au sosit tocmai acu, şi de departe.

Într-adevăr! Trăiască Lipsca noastră!
E-un mic Paris, şi îşi cultivă cetăţenii!
SIEBEL Ce crezi, străinii ce-ar putea să ﬁe?
FROSCH Îi dibuiesc eu. Daţi-mi-i în grije.
La un pahar de vin precum se ştie,
Le smulg secretul, lesne, cum un dinte
De lapte scoţi unui copil, fără să strige.
Din casă boierească parcă vin.
Sunt mândri, par dezamăgiţi puţin.
BRANDER Sunt şarlatani de iarmaroc, prinsoare fac!
ALTMAYER Se poate.
FROSCH
Las’, că-i iscodesc eu, după plac.
MEFISTOFEL către Faust Nu bănuiesc ăştia pe dracu’,
Nici când sunt daţi de-a berbeleacu’.
FAUST Salutul nostru, domnii mei!
SIEBEL
Şi-al nostru-n schimb!
Încet, privind la Meﬁstofel dintr-o parte.
Dintr-un picior de ce-o ﬁ şchiopătând?
MEFISTOFEL Îngăduiţi să ne aşezăm şi noi la masă?
În loc de bune băuturi, de care nu găsim în casă,
Să ne încânte mai curând tovărăşia!
ALTMAYER Păreţi un om din cale-afară răsfăţat.
FROSCH Aţi mânecat îmi pare cam târziu din sat?
Cu Terchea-Berchea aţi cinat?
MEFISTOFEL Trecurăm tocmai astăzi pe la el.
Am stat de vorbă-ndelungat.
Ne-a povestit atâtea despre verii lui.
La despărţire zise: „Fiecăruia salut să-i spui.“
Se-nclină spre Frosch.
ALTMAYER încet Avuşi nevoie de aceasta?
SIEBEL
Şiret patron!
FROSCH
L-oi dovedi eu, în alt ton.
FROSCH
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Voci încercate-am auzit cântând,
De n-a fost amăgire în ureche.
Desigur, cântecul sub aste bolţi
Are-un ecou fără pereche.
FROSCH Nu cumva sunteţi un măiestru virtuos?
MEFISTOFEL O, nu! Puterea-i slabă, numai pofta-i mare.
ALTMAYER N-aţi vrea să ziceţi o cântare?
MEFISTOFEL
Dacă doriţi, câte voiţi!
SIEBEL Dar printre altele şi una nouă!
MEFISTOFEL Din Spania ne-ntoarserăm în astă-seară,
Din a cântărilor şi-a vinurilor ţară.
Cântă.
A fost odat-un rege,
Ce-avu un mare purec –
FROSCH Un purec! Auziţi? L-aţi aşteptat?
Un purec! Vai, ce oaspete curat!
MEFISTOFEL cântă
A fost odat-un rege,
Ce-avu un mare purec.
A fost odat’, atâta ştiu,
Şi regele, aceasta se-nţelege,
L-a îndrăgit ca pe un ﬁu.
Un croitor la sine cheamă –
Iată, ţi-l dau în seamă.
Să iei boierului măsură
De pantaloni şi haină.
BRANDER Dar croitorului să-i spuneţi
C-aşa o vrea satrapul,
Să facă potrivit măsura,
Că orice cută-n pantaloni
O va plăti cu capul.
MEFISTOFEL
Şi purecele-n catifea
Umbla acum la curte.
Purta pe haină câte-o stea
Şi panglici lungi şi scurte.
MEFISTOFEL
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Iar când ministru deveni,
Precum era de prevăzut,
Şi fraţii lui şi rudele
Domni mari la curte s-au făcut.
Dar domni şi doamne la palat
Ce cazne-aveau să-ndure!
Regina însăşi, fetele din casă
Erau muşcate sub mătasă.
Dar n-aveau voie să înjure,
Nici să se scarpine-ndesat.
Doar noi ne scărpinăm când mişcă,
Şi purecii-i strivim când pişcă.
CORUL urlând
Doar noi ne scărpinam când mişcă,
Şi purecii-i strivim când pişcă.
FROSCH Bravo, bravo! Încă o dată!
SIEBEL Toţi purecii aşa să paţă!
BRANDER Cu degetele prindeţi-i, că-i pleaşcă!
ALTMAYER Trăiască libertatea! Vinul să trăiască!
MEFISTOFEL Aş bea şi eu, ca libertatea s-o cinstesc,
Dar vinurile voastre nu mă ispitesc.
SIEBEL Să n-o mai repetaţi, că-i supărare.
MEFISTOFEL Mi-e teama de crâşmar, de vorbe grele,
Altfel v-aş îmbia ca unor oaspeţi
Un strop ales din pivniţele mele.
SIEBEL Dă-ncoa! Răspunderea-i a mea deplină!
FROSCH De faceţi rost de-un bun pahar, v-aducem laude.
Numai prea mici să nu vă ﬁe mostrele.
Căci dacă e să preţuiesc ce nu-i, ce e,
Nevoie am de-o-nghiţitură bună!
ALTMAYER Din ţara Rinului veniţi, se pare.
MEFISTOFEL Să-mi faceţi rost de-un sfredel lung şi mare.
BRANDER Doar n-aveţi buţile chiar la intrare?
ALTMAYER Acolo-n colţ e coşul cu unelte.
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MEFISTOFEL

FROSCH
MEFISTOFEL

ia sfredelul; către Frosch
Spune-mi mata, ce băutură-ţi este dragă?
Nu vă pricep. Aveţi mai multe?
Îngăduit e ﬁecăruia s-aleagă.

ALTMAYER către Frosch
FROSCH

Aha! Ai şi-nceput pe buze să te lingi.

De-i vorba să aleg, vreau Perla de la Rin,
Căci patria ne dăruieşte cel mai splendid vin.

MEFISTOFEL în timp ce sfredeleşte în masă o gaură, unde stă Frosch

Aduceţi ceară şi-astupaţi cu dopuri!
ALTMAYER

Oh, asta-i numai – să scuzaţi – scamatorie!

MEFISTOFEL către Brander
BRANDER

Şi dumneata cam ce doreşti?

Şampanie să ﬁe!
Să dea în clocot, ca şi cum un jar ar stinge!
Meﬁstofel sfredeleşte, unul a făcut în răstimp dopurile şi
astupă găurile.

BRANDER

Se ocoleşte anevoie ce-i străin şi ce desparte!
Ce-i bun – de multe ori ne e departe.
Un neamţ adevărat urăşte pe francezi,
Dar vinurile lor le bea cu sete, precum vezi.

SIEBEL în timp ce Meﬁstofel s-apropie de locul său

Mărturisesc că vinuri acre tocmai
Gâtlejul nu pofteşte. Daţi-mi unul dulce.
MEFISTOFEL sfredeleşte

Să curg-aici vin vechi de Tokay.
ALTMAYER

MEFISTOFEL

ALTMAYER

Nu, domnul meu! În faţă mă priviţi!
Vă ştiu intenţia! Ne păcăliţi!
Cu oaspeţi nobili ca aceştia
Ar ﬁ primejdios, nu sunteţi de părere?
Dar grăbiţi-vă! Pe faţă-mi spuneţi,
Ce vinuri inima vă cere?
De toate! Ce mai întrebaţi?
După ce găurile au fost sfredelite şi astupate –
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MEFISTOFEL cu gesturi ciudate

Struguri face viţa,
Coarne poartă ţapul.
Scutur eu şuviţa,
Mi se-nclină capul.
Vinul e zeamă,
Viţa lemn se cheamă.
Masa de lemn
Poate şi ea
Vin să dea.
Cuvântul e-ndemn,
Minune şi semn.
Acum deschideţi şi vă desfătaţi!
TOŢI în timp ce scot dopurile şi ﬁecăruia îi curge în pahar vinul dorit

Cum curgeţi, ah, izvoare minunate!
MEFISTOFEL

Păzea! Pe jos un strop să nu-mi vărsaţi!
Ei beau repetat.

TOŢI cântând

Ne merge ca la canibali, cum se cuvine.
Cinci mii de porci n-o duc mai bine!

MEFISTOFEL către Faust
FAUST
MEFISTOFEL

Sunt liberi, vezi-i cum petrec!

Eu poftă aş avea să plec.
Ia seama numai şi-i vedea
Cât de magniﬁc bestialitatea se va revela.

SIEBEL bea neprecaut, vinul curge pe jos şi se preface în ﬂacără

Foc! Ajutor! Iadul arde!
MEFISTOFEL descântând ﬂacăra

Foc, elementul meu, tu! Ia-o mai domol!
Către ceată.
Deocamdat-a fost numai un strop de purgator.
SIEBEL

Ce-nseamnă astea? Aşteaptă numai!
Scump vei plăti! Nu ne cunoşti!

FROSCH

Ne crede dumnealui şi beţi şi proşti!

101

ALTMAYER
SIEBEL

MEFISTOFEL
SIEBEL

BRANDER

Gândesc să-l invităm, domol, să plece.
Credea-ndrăzneţul că aici
Cu hocus-pocus se petrece!
Taci, bute puturoasă!
Coadă de mătură!
Pe cine beşteleşti? Drept ce ne iei?
Bătăi cădea-vor, grindină, de vrei!

ALTMAYER scoate un dop din masă, foc îi sare în faţă

Ard! Ard!
Dedatu-s-a scamatoriei, vrăjii.
Loviţi! El nu mai e sub scutul legii!
Ei scot cuţitele şi tăbărăsc spre Meﬁstofel.
MEFISTOFEL cu atitudine gravă
Închipuire şi cuvânt
Schimbă sens şi loc.
Fiţi aici şi ﬁţi acolo,
Şi vă ﬁe de noroc!
Ceilalţi se opresc miraţi şi se privesc îndelung.
ALTMAYER Ah, unde sunt? Frumoasă ţară!
FROSCH Podgorii! Văd eu bine oare?
SIEBEL
Şi struguri, struguri!
BRANDER Aici lângă pridvor, ce viţă verde!
Şi-un strugure! Oh, mâna să-l dezmierde.
Îl prinde pe Siebel de nas. Toţi fac la fel, unul împotriva
celuilalt, şi ridică cuţitele.
MEFISTOFEL ca mai sus
Tu amăgire, legătura ia-o de pe ochi, ﬁreşte!
Şi ţineţi minte voi, cum diavolul glumeşte!
Dispare cu Faust. Ceilalţi se depărtează unul de altul.
SIEBEL Ce noutate?
ALTMAYER
Cum?
FROSCH
Era acesta nasul tău?
SIEBEL
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În pivniţa lui Auerbach.
„Aici lângă pridvor, ce viţă verde!
Şi-un strugure! Oh, mâna să-l dezmierde.“

BRANDER Către Siebel
ALTMAYER

FROSCH
SIEBEL

ALTMAYER

SIEBEL
FROSCH
BRANDER
ALTMAYER

Pe-al tău îl ţin în mână eu!
A fost un trăsnet, ce trecu prin mădulare.
Daţi-mi un scaun, cad de pe picioare.
Nu, zău! Răspundeţi ce mi s-a-ntâmplat?
O, blestematul, unde-i? Vreau să ştiu,
A doua oară nu-mi mai scapă viu.
Pe uşa pivniţei eu îl văzui ieşind,
Pe-o bute mare-ncălecând –
Simt ca un plumb prin glezne şi-n picioare.
Se-ntoarce spre masă.
Vinul… Mai curge vinul oare?
Fu amăgire, ’nşelăciune şi nălucă totul!
Credeam că beau, mi-aş şterge încă botul.
Dar cum a fost cu strugurii povestea?
Şi-apoi să nu crezi în minuni!
Dar altora să nu mai spuneţi vestea!
BUCĂTĂRIE VRĂJITOREASCĂ

Pe o vatră joasă, o căldare ﬁerbe la foc. În aburii ce se ridică,
se ivesc felurite arătări. O maimuţă stă lângă căldare, mestecă
şi grijeşte să nu dea în foc. Maimuţoiul cu puii stau alături
şi se încălzesc. Pereţii şi grinzile sunt împodobite cu cele mai
ciudate unelte vrăjitoreşti.
Faust. Meﬁstofel.
FAUST
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Nebune vrăji, ce silă mi-e de ele!
Mă porţi pe-aci ca să mă vindeci oare?
În volburarea asta de scrânteală?
De sfaturi de la babe am nevoie cu tocmeală?
Mi-or ajuta asemenea ﬁerturi murdare
Treizeci de ani să lepăd de pe mine-acum?
Vai mie, dacă nu cunoşti un leac mai bun!
Nădejdile mi-au şi pierit.

N-a născocit încă natura sau vreun spirit
Un alt balsam mai izbutit?
MEFISTOFEL

FAUST
MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL
FAUST

MEFISTOFEL
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Amice, ce isteţ te-amesteci iar în treabă.
Există pentru-ntinerire şi un mijloc mai ﬁresc.
Dar despre-acesta se vorbeşte-n altă carte,
Într-un capitol mai aparte.
Destăinuieşte-mi-l degrabă!
N-am să mă feresc.
Un mijloc ai, fără de bani şi fără vrăji.
Te du pe câmp numaidecât, şi sapă, ară!
Păstrează-ţi rostul într-un cerc îngust.
Hrăneşte-te cu hrană simplă, fără gust.
Trăieşte între dobitoace ca un dobitoc.
Nu socoti c-ar ﬁ ruşine însuţi tu să gunoieşti
Ogorul de pe care seceri. Iată un mijloc
De-a te menţine tânăr, de-a ajunge teafăr
Până la ani optzeci, şi să rămâi luceafăr.
Atari isprăvi nu-mi sunt la îndemână
Şi n-aş putea să iau hârleţu-n mână.
Viaţa-ngustă nu mă prinde chiar deloc.
Ei, vezi că vrăjitoarea trebuie atrasă-n joc?
De ce numaidecât afurisita babă
Cu buruieni şi ierbi?
Nu poţi tu însuţi băutura să mi-o ﬁerbi?
Frumoasă pierdere de vreme-ar ﬁ,
În timp ce mii de poduri aş clădi.
Lucrarea cere nu numai ştiinţă, artă,
Ci şi răbdare care-aşteaptă.
Un spirit liniştit ani mulţi de ea să ţină seama,
Căci timpul doar desăvârşeşte zeama.
Şi-apoi unde mai pui
Acele meşteşuguri multe, minunate,
Spre-a nimeri în cap un cui?
E drept că dracul a-nvăţat-o, rând

Pe rând şi câte-oleacă,
Dar dracul însuşi nu-i în stare să o facă.
Văzând animalele.
Vezi ce prăsilă cu lăbuţe!
Pe lângă foc ce slugi drăguţe!
Către animale.
Se pare că stăpâna nu-i acasă?
ANIMALELE La praznic dumneaei s-a dus,
Pe horn în sus.
MEFISTOFEL Cât timp obişnuieşte ca să-mi zboare?
ANIMALELE Cât timp ne încălzim pe la picioare.
MEFISTOFEL către Faust
Cum le găseşti, aceste animale?
FAUST Mi-e scârbă şi mi-e jale.
MEFISTOFEL Cât mă priveşte, zău, nimic nu-mi este mai plăcut,
Decât cu animale să discut.
Către animale.
Ei, spuneţi-mi, afurisite animale,
Ce mestecaţi acolo în căldare?
ANIMALELE Pentru săraci o ciorbă lungă.
MEFISTOFEL Aveţi o clientelă mare. Faceţi zeamă, să ajungă!
MAIMUŢOIUL se apropie şi se linguşeşte pe lângă Meﬁstofel
Aruncă zarul,
Fă să câştig,
Să uit amarul.
Mi-e gol buzunarul,
Bani de-aş avea –
Ar ﬁ lumea mea!
MEFISTOFEL Ce fericit s-ar socoti un maimuţoi cu ﬂoace,
La loterie dacă ar putea să joace!
Între timp, puii au luat o sferă mare, rostogolind-o în faţă.
MAIMUŢOIUL
Aceasta e lumea,
Cât e de mare
Se-nvârte şi umblă
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Fără-ncetare.
Ca sticla sună.
S-a sparge-n curând,
E goală-năuntru,
Şi suﬂă prin ea
Vânt, vânt.
Sunt viu, sunt viu.
Dragul meu ﬁu,
Ţine-te tu
Departe de ea.
Vei muri, vei muri.
Ea e de lut,
Cioburi vor ﬁ.
MEFISTOFEL

Ce vrea să ﬁe sita1-aceea?

MAIMUŢOIUL o ia din cui

Hoţ dac-ai ﬁ,
Numaidecât
Te-aş dovedi!
Se duce la maimuţă şi o îndeamnă să privească prin sită.
Priveşte prin sită!
Pe hoţ îl dibuieşti,
Şi nu ai voie să-l numeşti!
MEFISTOFEL apropiindu-se de foc

Şi oala aceasta ce-i?

MAIMUŢOIUL ŞI MAIMUŢA

Bicisnicul n-o ştie.
El nu cunoaşte
Nici oală, nici tipsie.
MEFISTOFEL
MAIMUŢOIUL

Dobitoc ce eşti! Fără curtoazie!
Ia pămătufu-n mână ca să vezi!
Pe scaun şezi!
Îl sileşte pe Meﬁstofel să se aşeze.

1. Aluzie la folosirea superstiţioasă a sitei ca mijloc de a dezvălui fapte tăinuite.
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FAUST care în răstimp a stat în faţa unei oglinzi, apropiindu-se sau

depărtându-se de ea
Ce văd? Cerească icoană
S-alege în oglindă ca-n bulboană?
Iubire, împrumută-mi tu arìpa
Cea mai grăbită, ca s-ajung
Pe-al ei meleag, cât bate clipa.
De nu stau ţintuit pe locul unde sunt,
De îndrăznesc să mă apropiu,
N-o mai zăresc decât prin ceaţă.
Chip prea frumos! Cel mai frumos din câte sunt!
E cu putinţă? O femeie într-atâta de frumoasă?
Întrezăresc în trupul, ce-n privire mi s-abate,
O chintesenţă-a cerurilor toate?
Există-asemenea făptură pe pământ?
MEFISTOFEL

Desigur. Dacă Dumnezeu întâi
Vreo şase zile se căzneşte frământând o neﬁinţă,
Ca să aplaude la sfârşit el însuşi,
E limpede c-asemenea isprăvi sunt cu putinţă!
Priveşte, de-astă dată, pân’ te saturi.
Şi aﬂă că aş şti să-ţi dibuiesc
O mândră ca aceasta, pe unde mă-nvârtesc.
Şi fericită soartă are cel ce-acasă
O va conduce ca mireasă!
Faust priveşte necurmat în oglindă. Meﬁstofel, întinzându-se
în scaun, se joacă cu pămătuful de pene şi continuă a vorbi.
Aicea stă pe tron regala mea persoană,
Un sceptru-n mână ţiu, lipseşte doar coroana.

ANIMALELE făcând

mişcări din cele mai ciudate, îi aduc, cu strigăte, o
coroană lui Meﬁstofel
Fii tu aşa de bun,
Puterea ţi-o strânge,
Lipeşte coroana
Cu sudoare, cu sânge!
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Umblă stângaci cu coroana, încât aceasta se sparge în două;
apoi sar prin bucătărie cu părţile.
Pentru tine,
Pentru mine,
Noi vorbim
Şi facem rime.
FAUST privind în oglindă

Vai mie! Înnebunesc de-a bine!

MEFISTOFEL arătând spre animale

Prin cap acuma şi pe mine
Cu ameţeli mă ia.
Şi dacă izbutim
Mai cu temei,
Sunt idei, sunt idei!

ANIMALELE

FAUST ca mai sus

Mă arde-n piept, rămâne scrum.
Mai repede, în larg de-acum!

MEFISTOFEL ca mai sus

Să recunoaştem, cel puţin din astea toate,
Că sunt poeţi de mari carate.
Căldarea, de care maimuţa n-a avut grijă, dă în foc. Se produce o ﬂacără mare ce iese prin horn. Vrăjitoarea coboară
prin ﬂacără cu strigăte îngrozitoare.
VRĂJITOAREA

Au, au, au, au!
Tu, scroafă blestemată, ce te iau!
Căldării nu-i porţi grijă! Şi mă arzi!
Afurisit necaz!
Zărindu-i pe Faust şi pe Meﬁstofel.
Ce se petrece-aici?
Ce vreţi prin aste locuri joase?
Şi cine-mi sunteţi?
V-aţi furişat, prin ce gârlici?
Intra-v-ar chinul focului în oase!
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Mestecă cu lingura mare prin căldare, de sar ﬂăcări spre Faust,
Meﬁstofel şi animale. Animalele schelălăiesc.
MEFISTOFEL

întorcând pămătuful de pene, ce-l ţine în mână, izbeşte între
sticle şi oale
Aşa, aşa! În cioburi totul!
Am să vă-ntind pe labe botul.
O glumă e, tu spurcăciune,
Şi tactul ce se cere
La melodia ta anume.
Vrăjitoarea se dă înapoi cu furie şi groază.
Nu mă cunoşti? Stârpitură!
Nu-ţi mai cunoşti maestrul şi stăpânul?
O dată dacă mai lovesc, după Scriptură,
Te sfarm, cu toţi strigoii de maimuţe!
Unde-i respectul de minteanul meu cel roş?
Şi nu mai recunoşti nici pana de cocoş?
Ascunsu-mi-am obrazul, ca să mint?
Sau poate-aştepţi să mă prezint?

VRĂJITOAREA

MEFISTOFEL
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Stăpâne Doamne, să iertaţi primirea.
Nu văd copita, deşi ochii mei nu-s orbi.
Şi unde sunt însoţitorii, cei doi corbi?
Îmi scapi cu-atât de astă dat’.
Căci e cam mult de când nu ne-am văzut.
Şi-i drept că de cultură în răstimp
Şi dracul s-a contaminat.
Fantoma nu mai are nordic nimb.
Nici gheare, coarne, coadă; au ieşit din modă.
Stau altfel însă cu piciorul,
De care nu mă pot lipsi!
Multe neajunsuri printre oameni mi-ar prilejui.
De-aceea, ca atâţia dintre tinerii cuconi,
Mă folosesc de pulpe false printre vii.

VRĂJITOAREA dănţuind

Mă pierd cu ﬁrea, ridic cana,
Văzând aici pe domn Satana!
MEFISTOFEL
VRĂJITOAREA
MEFISTOFEL

Ăst nume nu-l rosti! Îţi interzic!
De ce? Doar nu e nume de nimic!
De mult e-n cartea basmelor trecut,
Dar oamenii mai buni nu s-au făcut.
Cel Rău, de ăsta au scăpat, dar răii au rămas.
Să mă numeşti baron, c-atunci e bine.
Un cavaler sunt ca şi alţii, minte ţine!
Am sânge nobil, sunt boier, nu-s de pripas.
Priveşte-ncoa, ăsta-i blazonul care-l port.
Face un gest obscen.

VRĂJITOAREA râde peste măsură

Ha-ha! E încă-n felul vostru, cum o-ntoarceţi.
Şiret, cum totdeaun-aţi fost!
MEFISTOFEL către Faust

Amice, ’nvaţă pe de rost
C-acesta-i felul cuviincios
De-a te purta cu vrăjitoarele frumos!

VRĂJITOAREA
MEFISTOFEL

VRĂJITOAREA

MEFISTOFEL
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Şi-acuma spuneţi, domnii ce doresc?
Din cunoscuta băutură – un pahar.
Căci anii sucurilor nu trec în zadar.
Prea bucuros. Aicea am un must
Din care şi eu câteodat’ mai gust.
Nu mai miroase sticla neplăcut.
Vă dau un păhărel, şi s-a făcut.
Încet.
Dar dacă cineva nepregătit pe gât l-a tras,
O ştiţi, nu mai trăieşte nici un ceas.
E un prieten bun. Vreau de folos să-i ﬁe,
Deci fă ce ştii cu-a ta bucătărie!
Închide cercul şi vrăjind te-nclină,
Din băutură dă-i o cupă plină!

Vrăjitoarea face cu gesturi stranii un cerc şi adună lucruri
ciudate în el. În acest timp se aude clinchet de pahare, şi
căldările încep să sune, iscându-se o muzică. Vrăjitoarea aduce
apoi o carte mare şi aşază maimuţele în cerc, ca să-i servească,
aşa cum stau cu spatele, drept pupitru şi să-i ţină făcliile; îi
face semn lui Faust să se apropie.
FAUST către Meﬁstofel

Nu zău, ce vreţi cu toate aste?
Ţicnelile acestea şi zănaticile semne,
Înşelăciunea asta demodată,
În stare nu-s să mă îndemne.
MEFISTOFEL

Ei ﬁe! Pozne-s toate, doar de râs!
Severule, nu ﬁ aşa de-nchis!
O drege şi ea, dup-o pravilă vrăcească,
Ca zeama straşnic să-ţi priască.
Îl sileşte pe Faust să intre în cerc.

VRĂJITOAREA cu emfază, citind dintr-o carte

Înţelege cu temei:
Din unul fă zece,
Scoate pe doi,
Fă dintr-odată trei,
C-atunci eşti bogat.
Pe patru fă-l uitat.
Din cinci şi şase,
Astfel îţi zic,
Fă şapte şi opt,
Şi totul s-a copt.
Şi nouă e unul
Şi zece nimic.
Asta, spun şi eu,
E tabla-nmulţirii
Deasupra ﬁrii.
FAUST
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S-ar spune că băbuşca are febră!

MEFISTOFEL

Până să-ncheie, e încă hăt departe.
Aşa e însă toată-această carte.
Pierdui şi eu cu ea nopţi multe, ani întregi:
O contradicţie perfectă
Rămâne-o taină deopotrivă
Pentru scrântiţi şi pentru breji,
Amice, arta asta-i veche, nouă.
Când te gândeşti, te iei de păr.
Un obicei a fost prin vremuri totdeauna
Cu unu şi cu trei, cu trei şi unul,
Să răspândeşti erori, nu adevăr.1
Se ﬂecăreşte astfel fără stinghereală.
Dar cine mai pofteşte să discute cu nebunul?
Se crede de-obicei că unde se aud cuvinte,
Ar ﬁ ceva de înţeles şi pentru minte.

VRĂJITOAREA continuă

FAUST

MEFISTOFEL

Unde te-ntorci, unde te-ndrumi,
Puterea-naltă a ştiinţei
Ascunsă e întregii lumi.
Dar celui care nu gândeşte
Cu dărnicie ea se-mpărtăşeşte.

Ce este-acest nonsens, ce-l spune?
Îmi crapă capul, când ascult,
Îmi pare că aud vorbind în cor
Mii de nebuni sau şi mai mult.
Destul acum, sibilă2 minunată!
Întinde băutura, umple cupa
Până la gură, ca s-o ia.
Amicului n-are să-i strice-nghiţitura.
E-un om trecut prin multe demnităţi,
Şi care-a tras licori destule la măsea.

1. Meﬁstofel ironizează dogma trinităţii.
2. „Sibilă“ nu înseamnă, aici, decât „vrăjitoare“.
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Vrăjitoarea toarnă băutura, cu multe ceremonii, în cupă.
Când Faust o duce la gură, sare o ﬂacără.
MEFISTOFEL

Dă drumul numai băuturii pe gâtlej,
Şi inimii ea ﬁ-va leac.
Se spune că te tutuieşti cu dracul,
Şi te sﬁeşti de-o ﬂacără, de-un ﬂeac?
Vrăjitoarea şterge cercul. Faust iese din rotocol.

MEFISTOFEL
VRĂJITOAREA

Afară-n larg! E bine să te mişti!
De bine ﬁe-vă înghiţitura!

MEFISTOFEL către vrăjitoare

Dar dac-ar ﬁ să-ţi împlinesc vreo poftă vie,
Să nu mi-o spui decât în nopţi de Valpurgie1!
VRĂJITOAREA

Un cântec vă mai dau. Nu e din carte.
Simţiţi, de-l ziceţi, un efect aparte!

MEFISTOFEL către Faust

Vino mai repede din încăperea scundă!
Va trebui s-asuzi din abundenţă,
Puterea băuturii-n toate te pătrundă!
Apoi te-oi învăţa nobleţa trândăviei,
Şi în curând cu desfătare vei simţi
Cum Cupido, trezit, ca iedul va sări.
FAUST

MEFISTOFEL

Îngăduie-mi să mai privesc o dată
Minunea din oglindă. Ce frumoasă fată!
Izvodul frumuseţii palpitând de viaţă
Îl vei vedea-n curând aievea-n faţă.
Încet.
Cu-această băutură-n trup, mă crezi?
În orişice femeie pe Elena2 ai s-o vezi.

1. Vezi nota 1 de la p. 165.
2. E vorba de frumoasa Elena, personajul din Iliada; epopeea antică spunea că
din cauza ei ar ﬁ izbucnit războiul Troiei.
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O STRADĂ

Faust. Margareta trecând.
FAUST

MARGARETA

Frumoasă domnişoară, pot să îndrăznesc
Să mă alătur, să vă însoţesc?
Nici domnişoară1 nu-s, şi nici frumoasă.
Pot să mă duc şi ne-nsoţită-acasă.
Faust vrea s-o prindă de braţ. Margareta se fereşte, trece.

FAUST

Frumoasă-i, Doamne! Ce copilă!
N-am mai văzut asemenea făptură.
Are virtuţi desigur, fără număr.
Roşaţa buzelor şi a obrazului lumină
Să nu le uiţi o veşnicie!
Şi felul cum privirea şi-o înclină
Ce cald prin inimă te ia.
Tăioasă la cuvânt, cum îi plăcu să ﬁe –
Să te încânţi de ea la nebunie!
Meﬁstofel apare.

FAUST
MEFISTOFEL
FAUST
MEFISTOFEL

FAUST
MEFISTOFEL

Ascultă, să-mi faci rost de fetişcană!
De care?
De-aceea care tocmai a trecut.
Ei las’! Aceea de la popa vine, de la strană.
A dezlegat-o de păcate.
Mă furişai pe lângă ei doar din curiozitate.
Nevinovată e, la spovedanie s-a dus pentru nimic,
Şi numai ﬁindcă obiceiul cere.
Nu am asupra ei nici o putere!
Dar a trecut de paisprezece ani!
Vorbiţi de-a dreptul ca un uşuratic
Care doreşte pentru sine orice ﬂoare,
Închipuindu-şi că prilej nu este, nici favoare,

1. Acest titlu se dădea la vremea aceea numai nobilei nemăritate.
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FAUST

MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL

FAUST
MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL

FAUST
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Ce-ndrituit n-ar ﬁ a le culege.
Dar nu se poate-ntocmai totdeauna!
Slăbeşte-mă şi nu-mi vorbi de lege!
Magistre, ’n faţă-ţi stau şi una
Îţi spun: dacă la noapte fata
În braţe nu mi s-a ﬁ odihnit –
Să mă socoţi de tine despărţit!
Ce-i cu putinţă şi ce nu, n-ai cumpănit.
Vreo paisprezece zile-mi trebui numai spre a iscodi
Împrejurările de-aci, prilejul potrivit.
Nestingherit doar şapte ceasuri dac-aş ﬁ,
Te-asigur că de dracul n-aş avea nevoie
Spre a seduce o asemenea fetiţă!
Vorbiţi acum ca un franţuz de viţă.
Dar, rogu-vă, nu vă mâhniţi prea tare.
Ce foloseşte o plăcere-aşa de-a dreptul, dintr-odată?
Căci bucuria nu-i nici pe departe-aşa de mare,
Cum e, când peste fel şi fel de piedici,
Prin curse şi nimicuri la iubită-ajungi,
Precum atâtea anecdote-arată!
Am poftă, chiar şi fără asta, dacă tu nu mi-o alungi.
Acu ascultă că nu-i glumă.
Cu fetişcana-aceasta n-o să meargă-n grabă.
Nu cucerim cu-asalt nimic aci.
O cursă trebuie să-ntindem, altfel totul e degeaba.
Ah, măcar de la dragul meu de înger de-aş avea
Ceva: să mă conduci acas’ la ea.
Fă-mi rost de vreo năframă sau de-o jartieră,
Ca focul, dorul, să-mi alin.
Ca să vedeţi că sunt dispus
Arzândei voastre suferinţe să-i servesc,
Să nu mai pierdem nici o clipă.
În odăiţa ei chiar astăzi vă călăuzesc.
Şi am s-o văd? Va ﬁ a mea?

Margareta şi Faust.
„Frumoasă domnişoară, pot să îndrăznesc,
Să mă alătur, să vă însoţesc?“

MEFISTOFEL

FAUST
MEFISTOFEL
FAUST

Amice, ba!
Căci ea va ﬁ la o vecină.
Dar în răstimp cu bucurie veţi putea
Adulmeca, şi alte bucurii spera.
Atunci la ce mai stăm? Să mergem.
E prea devreme.
Grijeşte să-i pot duce un cadou.
Pleacă.

MEFISTOFEL

Ce grijuliu şi cât de brav! Numaidecât un dar!
Cunosc atâtea-ascunse locuri,
Unde comori secrete ard cu focuri.
N-are să ﬁe în zadar.
Pleacă.
SEARĂ

O odăiţă curăţică.
MARGARETA împletindu-şi şi legându-şi cosiţele

Ah, ce n-aş da să ştiu
Domnul de astăzi cine-a fost!
Părea cutezător de-a binelea,
Din casă mare şi cu nobil rost.
I se putea citi pe faţă
Şi, într-un fel, din vorba-i îndrăzneaţă.
Iese.
Meﬁstofel. Faust.
MEFISTOFEL

Intraţi încet! Şi-aveţi de toate!

FAUST după oarecare tăcere

Te rog acuma singur să mă laşi.
MEFISTOFEL iscodind în preajmă

Nu toate fetele se ţin aşa curate.
Iese.
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FAUST privind împrejur

Bine-venită ﬁi, lumină de amurg,
Beteală care umpli sanctuarul!
Cuprinde-mi inima, iubire, ce cu dulci
Speranţe-ţi potoleşti amarul.
Respiră-n preajmă simţământul păcii,
Al rânduielii şi al mulţumirii.
În sărăcia-aceasta ce belşug,
Între pereţii-nguşti, ce loc al fericirii!
S-aşază în fotoliul de piele de lângă pat.
Primeşte-mă, fotoliu, care şi pe-naintaşi,
În truda şi în bucuria lor, i-ai ocrotit.
De câte ori în jurul tronului acesta
Copiii nu s-au hârjonit.
Poate c-aici, cu mulţumire pentru Moş Crăciun,
Iubita mea, cutremurată de evlavie, a sărutat
Veşteda mână a părintelui străbun.
Să stau aici, să stau pierdut în reverii.
În preajmă simt, copilă, duhul tău.
Cum freamătă, al rânduielii şi-mplinirii,
Cel ce te-ndrumă zi cu zi,
Cel ce te-ndeamnă să întinzi curat covorul,
Chiar ﬁrul de nisip îl simt în jurul tău făcând ocolul.
Iubite mâini şi chip zeiesc, prin voi, prin tine,
Căsuţa un imperiu ceresc devine!
Şi-aici?
Dă în lături o perdea de la pat.
Ah, ce prăpastie de voluptate
M-atrage! Aş rămânea, eternitate.
Natură, tu-n uşoare visuri peste ﬁre
Un înger ai întruchipat aici.
Copila-aici dormea, cu pieptul fraged, plin
De caldă viaţă. Din ce sacră plămădire,
S-a împlinit chipul divin!
119

Şi tu? Ce te-a adus?
Ce-adânc şi tainic sunt mişcat!
Ce vrei? Şi inima de ce e grea?
Sărmane Faust, cum te-ai schimbat!
Văzduh de vrajă m-a cuprins?
Eram împins doar să mă bucur.
Şi-acuma mă destram în vis.
O jucărie sunt oricărei adieri?
Dac-ar intra acum – cu suﬂet strâns
Ai ispăşi fărădelegea ta.
Marele om, ce mic s-ar face,
Topit şi-ntins cu faţa la podea.
MEFISTOFEL intrând

Haideţi, mai repede! C-o văd venind.
FAUST
MEFISTOFEL

FAUST
MEFISTOFEL

Să plec. Să plec. Să nu mă mai întorc.
Aceasta-i, iată, pentru ea. Rost vă făcui de-o cutiuţă
Aşa la repezeală dintr-un loc.
S-o aşezaţi în dulăpior, într-un ungher.
S-a pierde fata tot privind, mă jur pe cer.
Niscai lucioase lucruşoare
Am pus în cutiuţă,
Că vezi, copilul e copil, şi jocul joc.
Nu ştiu, s-o fac sau nu?
Mai întrebaţi?
Sau vreţi ca să păstraţi comoara?
Atunci vă sfătuiesc, nebuna poftă s-o lăsaţi,
Să mă scutiţi de altă oboseală
Şi să-mi cruţaţi frumosul, scumpul timp.
Dar sper să nu ﬁţi într-atâta de zgârcit.
În ceafă eu mă scarpin, iscodesc
– Pune cutiuţa în dulap şi închide –
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Copila tânără cum aş putea
Pe voia inimii să v-o-nvârtesc,
Şi domnia voastră vă uitaţi
Cu gravă aiureală, ca şi cum ar ﬁ-ntr-o sală
De cursuri să intraţi
Şi ca şi cum în faţa ochilor v-ar sta
Aievea întrupate ﬁzica şi metaﬁzica!
Să mergem repede!
Ies.
MARGARETA cu o lampă
Mă-năbuş. Ce năduh aici!
Deschide fereastra.
Şi totuşi, parc-afară nu e cald.
Simt nu ştiu ce, mi-e nu ştiu cum.
Aş vrea să vie mama-acasă.
Fior pe spate mi se lasă.
Ah, ce fricoasă fată sunt, şi câte
Mi se năzar de la un colţ la celălalt.
Începe a cânta, dezbrăcându-se.
A fost un rege-n Thule1,
Fidel nespus. În dar,
Murind, iubita-i dete
De aur un pahar.
Drag mai presus de toate
Paharul îşi golea
La orişice ospeţe.
Şi ochiu-i lăcrima.
Iar când a fost să moară
Cetăţi şi-a numărat.
Urmaşului le dete.
Paharul nu l-a dat.
1. Thule — numele dat de romani unui ostrov legendar din ţinuturile extreme
de miazănoapte.
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Regească masă-ntinse,
Viteji chemă la el,
În sala părintească,
La mare, în castel.
Acolo sta bătrânul
Aprinse vinuri bând,
Şi aruncă paharul
În val ca-ntr-un mormânt.
El îl văzu în mare
Tot mai adânc căzând.
Pleoapele-i căzură.
N-a mai băut nicicând.
Deschide dulapul să-şi atârne veşmintele şi zăreşte cutia
cu bijuterii.
Cutia-aceasta cum ajunse-aicea dintr-odat’?
Dulapul l-am închis, o ştiu.
Ce-o ﬁ-năuntru oare? De mirat!
Se poate cineva să-l ﬁ adus zălog.
Şi mama poate împrumut a dat –
Am s-o deschid, sau nu?
De-o panglică atârnă o cheiţă.
Deschide.
Ah, Doamne, Dumnezeule, te uită!
Aşa ceva nu mai văzui.
C-o astfel de podoabă chiar şi o domniţă
De mare sărbătoare s-ar putea împodobi.
Mă prinde oare lanţul auriu-verzui?
A cui o ﬁ podoaba? În oglindă m-aş privi.
Încearcă podoabele în faţa oglinzii.
Cerceii barem dac-ar ﬁ ai mei!
De-ndată-arăţi cu totul altfel şi
Te-mbujorezi ca macii.
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La ce-ţi ajută frumuseţea, tinereţe?
E bună şi ea, nu zic ba,
Dar lăudată e cu glasul-jumătate,
Cu milă oarecum şi pe departe.
Spre aur se îndrumă, şi de aur
Atârnă totuşi totul.
Ah, noi săracii!
PLIMBARE

Faust, pe gânduri, umblând încolo şi încoace. Meﬁstofel îl
întâmpină.
MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL
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Blestem!
Aş vrea să ştiu ceva mai rău decât iubirea
Dispreţuită, decât toate elementele din iad,
Ca să-mi descarc în voie ﬁrea
Şi blèstemului să-i fac vad!
Dar ce e? Ce te strânge? Ce necaz?
În viaţa mea nu am văzut asemenea obraz!
M-aş da eu însumi dracului, de mi-ar ﬁ leac,
Şi dacă însumi nu aş ﬁ un drac.
Ţi s-a sucit ceva în cap? Ce bine-ţi şade
Să te înfurii ca nebunii tocmai tu!
Închipuiţi-vă! Gătelile menite Margaretei
Un popă dispărute le făcu!
A fost aşa că mamă-sa, văzând cutia,
A început să-i ﬁe teamă:
Are femeia nas ce nu se-nşală,
Mâncă ceaslovul fără oboseală,
Adulmecă, direticând, cu simţ avan
Dacă un lucru-i sacru sau profan.
Iar când în dulăpior a dat de dar,
Simţi că nu-i cu mare har.
„Copila mea – ea zise –, bunul nu-i agonisit pe drept,

El va să-ţi mistuie puterea, sângele din piept.
L-om închina mai bine Maicii Preciste,
Cu mana cerului ea are să ne bucure!“
Margareta îşi strâmbă guriţa într-o parte:
„Ei, ce să-i faci, un dar de care nu am parte,
Cu toate că nu poate ﬁ chiar fără Dumnezeu
Cel ce l-a furişat în dulăpiorul meu.“
Chemă un popă fără-ntârziere muma.
Şi popa, de-ndat’ ce înţelese gluma,
Privi cu jind, priveliştea-i era pe plac.
El zise: „Asta-nseamnă vrednicie!
Cine se-nvinge – dobândeşte dar întru vecie.
Biserica are un bun stomac,
Ţări şi imperii din belşug a înghiţit,
Şi încă niciodată nu s-a ciumurlit.
Femei, numai biserica s-a-nvrednicit
Să mistuie un bun nedrept şi rătăcit.“
FAUST

E-un obicei acesta ce şi altora le place.
Un rege şi-un evreu la fel pot face.

MEFISTOFEL

Şi popa încheie, luând podoabe şi inel
Parc-ar ﬁ fost nimica toată.
N-a mulţumit mai mult sau mai puţin
Decât pentru un coş de nuci. Răsplată
Cerească le-a promis din plin.
Şi seminţia slabă simţitu-s-a ediﬁcată.

FAUST
MEFISTOFEL

FAUST
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Şi Margareta?
Tulburată şade.
Nu ştie biata nici ce vrea, nici ce se cade.
Gândeşte la podoabe şi cercei necontenit
Şi mai vârtos la cel ce i le-a dăruit.
De-amărăciunea ei îmi pare rău.
De alte giuvaere să-i faci rost.
Că-ntâiele şi-aşa prea preţioase nu au fost.

MEFISTOFEL
FAUST

MEFISTOFEL

O, da – joc de copii e totul pentru domnul meu!
Îndrumă lucrurile după pofta mea.
Îndeosebi după vecina ei să mi te ţii.
Molâu şi lânced, diavole, nu-mi ﬁ!
Fă rost de alte giuvaere, n-adăsta!
Stăpâne, vă servesc cu bucurie!
Faust pleacă.

MEFISTOFEL

Un astfel de nebun îndrăgostit e-n stare
De dragul mândrei sale
Să spargă c-un detunet soare, lună, stele,
Şi spre a-i ﬁ pe plac – şi alte cele!
Pleacă.
CASA VECINEI

MARTA singură

Să-l ierte Dumnezeu pe soţul meu la drum pornit!
Nu mi-a făcut el prea mult bine.
Luat-a lumea-n cap, cum nicidecum nu se cuvine,
Şi singură acasă m-a lăsat.
Şi totuşi, cu nimic eu nu l-am tulburat.
Şi ştie Dumnezeu cât l-am iubit, şi cum.
Plânge.
Poate-a murit! – Din grija asta cum mai ies?
Dac-aş avea măcar certiﬁcatul de deces!

MARGARETA intrând

Ah, doamnă Marta!
MARTA
MARGARETA
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Ce e, draga mea?
Aproape cad, genunchii mi se taie!
Dar, am găsit o cutiuţă, în odaie,
În dulăpior, o cutiuţă de-abanos,
Şi strălucite salbe înăuntru
Şi giuvaere. Un dar frumos,
Mult mai frumos decât întâia oară!

De astă dat’ nu le-arăta măicuţei. Taci din gură.
Te pomeneşti că şi a doua oară
Le duce la duhovnic!
MARGARETA Ah, uitaţi-vă, priviţi!
MARTA o împodobeşte
Frumos îţi vin, prea fericită tu făptură!
MARGARETA Cu ele să m-arăt, n-o să se poată,
Nici la biserică, şi nici pe stradă.
MARTA Treci numai pe la mine-n orice haină
Şi-ţi pui podoabele în taină.
Te plimbi un ceas pe la oglindă
Din cămăruţă până-n tindă.
Şi dacă se va da prilej, pe la serbări, le-arăţi
Pe rând, întâi un lanţ, apoi o perlă în ureche.
Măicuţa n-o să vadă, iar în ochii lumii
Bijuteria nouă repede se face veche.
MARGARETA Cine o ﬁ cel ce-n odaie mi le-a furişat?
Eu cred că nu-i lucru curat.
Bate cineva la uşă.
MARGARETA Ah, Dumnezeule, doar n-a ﬁ mama!
MARTA privind prin perdeluţa de la geam
E-un domn străin. – Intră!
MEFISTOFEL intrând
Să intru mi-am permis, aşa de-a dreptul.
Scuzaţi-mă, vă rog. Cum să încep?
Se dă înapoi respectuos în faţa Margaretei.
Voiam de doamna Marta Schwerdtlein să întreb.
MARTA Eu sunt. Ce-aveţi să-mi spuneţi?
MEFISTOFEL încet, către Marta
Destul îmi e că vă cunosc.
Aveţi o nobilă, înaltă vizită, se pare.
Iertaţi-mi libertatea ce-mi luai, că e prea mare.
Vreau să mă-ntorc după amiazi.
MARTA
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MARTA tare
MARGARETA

MEFISTOFEL

MARTA
MEFISTOFEL

MARTA

MARGARETA
MEFISTOFEL
MARGARETA

MEFISTOFEL
MARTA
MEFISTOFEL

MARTA
MEFISTOFEL

MARTA
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Închipuie-ţi, fetiţă dragă!
Te crede domnul o domniţă, fără şagă.
O biată fată sunt. Ah, Doamne,
Ce bun e domnul.
Nu-s ale mele nici inele, nici podoabe.
O, nu e vorba numai de podoabe.
Aveţi ﬁinţă nu ştiu cum, şi-o ageră privire:
Ce mult mă bucur, c-am găsit primire.
Ce-aduceţi, domnule? Ce este?
Aş ﬁ dorit să am mai bună veste!
Nădăjduiesc să nu mă pedepsiţi
Pentru ce-aduc din depărtări.
Bărbatul dumneavoastră-i mort
Şi vă trimite salutări!
E mort? Ce credincioasă inimă! Vai, vai!
Bărbatul meu e mort! Sunt fără grai!
Nu desperaţi, ah, dragă doamnă!
Rog ascultaţi trista poveste de departe.
Aş vrea ca niciodat’ să nu iubesc,
Căci pierderea m-ar tulbura de moarte.
Aşa e, bucuria suferinţe are, suferinţa bucurie!
Istorisiţi, viaţa lui cum s-a sfârşit.
La Padova el este-nmormântat,
Prin preajma Sfântului Antoniu,
În loc sﬁnţit,
Pe veşnic rece aşternut e îngropat.
Şi altceva n-aveţi de-mpărtăşit?
O rugăminte totuşi, grea şi mare:
Să i se cânte liturghii, trei sute numai.
Dar altceva nu am în buzunare.
Ce? Nici măcar un ban, vreun giuvaer de preţ,
Pe care orice calfă îl păstrează-n săculeţ,
Şi-l ţine de-amintire, ﬂămânzind, cerşind
Mai bucuros decât să-l cheltuiască?

MEFISTOFEL

MARGARETA

MEFISTOFEL

MARGARETA
MEFISTOFEL

MARGARETA
MEFISTOFEL
MARTA
MEFISTOFEL

Madam, îmi pare rău, dar banul
El n-avu cum să-l risipească.
Rău îi părea, de altfel, de greşelile în care-ades
Căzut-a. Se plângea de nenorocu-i mai ales.
Ah, ce nefericiţi sunt oamenii!
Prin slujbe voi căta a-l pomeni.
Vă faceţi vrednică de a vă mărita
Numaidecât, amabila, copila mea.
O nu, aceasta încă nu se poate.
Nu om de rând va ﬁ, ci un galant.
Ar ﬁ un dar ceresc pentru viaţa-ntreagă
Să ţii în braţe o făptură-atât de dragă.
Nu-i obicei aici în ţară. Nu-i şi pace!
Că este sau că nu-i, ce are-a face?
Urmaţi cu povestirea!
Am stat la căpătâiul său, puţin.
Un aşternut avea ceva mai bun decât gunoiul
De paie putrede, dar el muri ca un creştin.
Aﬂai c-avea-n socoata petrecaniei cam multe.
Aşa striga: „Cum trebuie să mă urăsc şi cât
De-adânc, că meseria, că soţia mi le-am părăsit!
Oh, amintirea mă omoară!“ Aşa spunea:
„Oh, în viaţa asta dacă m-ar ierta!“

MARTA plângând

Sărmanul bunul soţ! De mult eu l-am iertat.
MEFISTOFEL

MARTA
MEFISTOFEL
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„Dar Dumnezeu o ştie – spuse el din rost –
Mai vinovată decât mine ea a fost.“
Minţea! Să minţi în marginea mormântului!
De sunt, pe cât mă cred, cunoscător, e sigur
Că aiura în agonie.
„Eram adus – spunea – copii a face,
Silit apoi o pâne să câştig, muncind să mă omor,

Şi încă pâne în înţelesul cel mai larg,
Iar partea mea să n-o mănânc în pace.“
MARTA

MEFISTOFEL

MARTA
MEFISTOFEL

MARTA

MEFISTOFEL

MARTA
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Cum a putut să uite într-atât de toate,
De dragostea, de truda mea de zi şi noapte?
Cu drag el vă avea aminte.
Spunea: „Când am plecat din Malta,
Pentru soţie şi copii rugatu-m-am ﬁerbinte.
Şi-ntr-adevăr porneam sub graţie cerească,
Căci ni s-a dat să prindem o corabie turcească
Ducând comori de-ale sultanului pe ea.
Şi vitejia noastră îşi găsea răsplată,
Şi eu primii, precum se cuvenea,
O parte bine-bine măsurată.“
Dar cum? Dar unde-i? A-ngropat-o poate?
Cine-ar putea să spună-n care vânt, din toate,
S-a risipit şi partea-i de comoară!
Frumos şi dulce l-a luat o domnişoară
Când se plimba prin Neapole fără de ţintă,
Şi-i arătă o dragoste cu urme,
Ce-avea până la moarte să le simtă.
O, ticălosul! Hoţ, ce-şi păgubea soţie şi copii!
Nu i-au putut împiedica
Viaţa ruşinoasă, nici mizeria, nici suferinţa.
Vedeţi, de-aceea el e-acuma mort.
În locul dumneavoastră dac-aş ﬁ, un an plinuţ
Eu doliu m-aş hotărî să port,
Dar m-aş uita-n răstimp după un alt drăguţ.
Ah, Doamne, cum a fost al meu bărbat
Nu mai găsesc uşor pe altul.
Un mai drăguţ scrântit e greu de-aﬂat.
Iubea numai prea mult călătoria-n depărtări,
Femeile străine, vinul din alte ţări,
Şi blestematul joc de zaruri.

MEFISTOFEL

MARTA

Ei da, cu dulciuri pot să meargă şi amaruri,
Dacă şi el din partea sa
Cam tot atâtea cu vederea îţi trecea.
Vă jur că în asemenea condiţii, după cum mi-e felul,
Eu însumi aş schimba cu dumneata inelul.
Desigur, domnului îi place să glumească.

MEFISTOFEL pentru sine

Să plec acum, să pier degrabă-n vânt.
Că asta şi pe diavolul l-ar crede pe cuvânt.
Către Margareta.
Dumneavoastră, cu inima cum staţi?
MARGARETA

Ce înţelege domnul prin aceasta?

MEFISTOFEL pentru sine

Tu, bun, nevinovat copil!
Tare.
Adio şi-o-nchinare-adâncă!
MARGARETA
MARTA

MEFISTOFEL

MARTA
MEFISTOFEL
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Cu bine!
O vorbă încă!
Aş vrea să am, dacă se poate, un certiﬁcat,
Când, unde, cum iubitul meu fu îngropat.
Sunt prietenă în toate-a bunei rânduieli. Ce jale!
Dar moartea-aş vrea să i-o citesc şi în jurnale.
Da, dragă doamnă, veţi avea dovadă, mărturie,
Şi adevărul veţi aﬂa şi dintr-o altă gură,
Căci eu mai am un foarte-ales însoţitor.
L-aduc în faţa domnului judecător,
Şi, dacă-ngăduiţi, întâi aici.
Cum să vă rog? Cum să v-o cer?
De faţă ﬁ-va şi fetiţa?
Un brav băiat. Umblat în lume.
Cu domnişoare-ndeosebi, ce cavaler!

MARGARETA

În faţa domnilor m-aş înroşi
Şi cu sﬁala m-aş alege.

MEFISTOFEL

N-ar trebui s-o faceţi nici în faţa unui rege!

MARTA

Deseară, domnilor, când nu mai e lumină,
Vă aşteptăm în dosul casei, în grădină
STRADĂ

Faust. Meﬁstofel.
FAUST
MEFISTOFEL

FAUST
MEFISTOFEL
FAUST
MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL

FAUST
MEFISTOFEL

Ei, face-se? Mai trebuieşte mult? Sau stăm pe loc?
Ah, bravo! Vă găsesc cuprins de foc?
Încă puţin şi Margareta este-a voastră.
O veţi vedea deseară la vecina ei, la Marta.
E o femeie ca făcută pentru arta
Şi meşteşugul de codoşcă, după pofta noastră.
Stăm bine, deci.
Se cere însă ceva-n schimb!
O slujbă pentru alta. Gata sunt. Poftim!
Pentr-un certiﬁcat se cere mărturii să ﬁm,
Că soţul ei zace-n pământ
La Padova în loc prea sfânt.
Va trebui să facem deci
Călătoria pân-acolo mai întâi. Aud? Ascult.
Sancta Simplicitas!1 Nu e nevoie de nimic.
Fiţi martor, făr-a şti prea mult.
De nu ştii altceva mai bun, planul ţi-l stric.
Om sfânt ce eşti! E-ntâia oară că-n viaţă
Depuneţi falsă mărturie?
Oare n-aţi dat de-atâtea ori solemne deﬁniţii?
Nu v-aţi rostit cu îndrăzneaţă vorbărie

1. „Sfântă naivitate!“ (lat.). Exclamaţia reformatorului ceh Ján Hus (1369–1415)
când a fost ars pe rug.
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Despre dumnezeire, lume, despre tot ce-n ea se mişcă
Şi despre om şi despre tot ce-n inimă se iscă?
N-aţi ridicat de-atâtea ori obraznic fruntea?
Şi totuşi, sincer dacă sunteţi, nu veţi spune
C-aţi ﬁ ştiut despre acestea un cuvânt mai mult
Decât despre decesul domnului în chestiune.
FAUST
MEFISTOFEL

FAUST
MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL
FAUST
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Un mincinos rămâi şi un soﬁst.
Aşa ar ﬁ de n-aş cunoaşte totul mai adânc.
Căci mâne, în al cinstei nume,
Din minţi vei scoate pe sărmana Margareta,
Jurând pe toată dragostea din lume.
Desigur, şi din toată inima!
Îi vei vorbi despre eterna dragoste,
Despre-un îndemn ceresc, atotputernic –
Din inimă ţâşni-vor astea toate?
Ei, lasă astea! – Când pentru vârtejul,
Pentru simţirea ce mă ia cu foc,
Un nume dibuiesc, făr’ de-a găsi vreunul,
Şi-apoi prin lumi cutreierând
Cuvântul caut cel mai ’nalt,
Când ﬂacăra, de care ard,
Cerească, veşnică şi inﬁnită o numesc pe rând,
E asta doar minciună, joc?
De partea mea-i dreptatea totuşi!
Ah, conteneşte, rogu-te. Ce fel ţi-ar sta
Plămânii să mi-i cruţi de oboseală?
Cel ce dreptate vrea cu orice preţ să aibă,
Mereu vorbind, o va avea.
Din parte-mi sunt sătul de ﬂecăreală.
Dreptate ai, ﬁindcă eu n-am încotro.

GRĂDINĂ

Margareta şi Faust, la braţ; Marta şi Meﬁstofel. Trec şi
se-ntorc plimbându-se.
MARGARETA

FAUST

MARGARETA

MARTA
MEFISTOFEL

MARTA

MEFISTOFEL
MARTA

MARGARETA
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Ah, vreţi să mă scutiţi, nu-ncape îndoială.
Îngăduinţa dumneavoastră-mi dă sﬁală.
Un călător e-obişnuit astfel să facă,
Din gentileţe multe cu vederea să le treacă.
Ştiu bine că o conversaţie săracă,
Cum este-a mea, nu poate să vă placă.
Privirea ta, o vorbă-mi spune
Mai mult decât orice înţelepciune.
Îi sărută mâna.
De ce vă osteniţi? O mână ca aceasta
Puteţi s-o sărutaţi? Ce aspră-i palma toată.
Cu multe nevoită-am fost să mă trudesc.
Măicuţa-i rânduiala întrupată.
Trec.
Şi dumneavoastră, domnul meu, călătoriţi mereu?
Ah, meşteşugul, datoria, ne întărâtă şi ne mână.
Cu ce durere câteodată părăsim
Cutare sau cutare loc, dar voie n-avem să ne-oprim.
În anii tineri, haida-de,
Când totul ţi-e la îndemână,
Mai merge să te ţii de hoinăreli prin lume.
Dar timpul greu, când toate-atât de-anevoios se fac,
Când te târăşti spre groapă singur,
Cărui burlac îi poate ﬁ pe plac?
Când mă gândesc la asta, groaza mă cuprinde!
De-aceea, scumpe domn, mai cumpăniţi.
Din inimă mi-e sfatul. Chibzuiţi!
Trec.
De ochi vorbiţi, de înţelesul unei vorbe,
Curtoazia vă serveşte.

Aveţi însă atâţia prieteni. Câte unul vă-nsoţeşte.
Ei înţeleg mai bine lucrurile decât mine.
FAUST

Oh! înţelegerea! Ceea ce poartă-asemenea numire
Adesea e doar vanitate, mărginire.
Cum?

MARGARETA
FAUST

MARGARETA

FAUST
MARGARETA

FAUST

134

Că simplitatea, nevinovăţia, niciodată
Nu se cunosc pe ele însele,
Nici preţul nu şi-l ştiu!
Că modestia şi smerenia sunt cele mai înalte,
Mai rare daruri –
Ale naturii, care atâtea-mparte cu risipă…
De-ar ﬁ să vă gândiţi la mine doar o clipă,
Mă voi gândi neîntrerupt
La dumneavoastră-n schimb.
Eşti singură mereu, de ai atâta timp?
Gospodăria noastră-i mică.
Dar cere trudă; liniştea şi tihna ni le strică.
Cum slujnică n-avem,
Sunt nevoită la de toate.
Gătesc şi mătur, croşetez şi cos,
Alerg de dimineaţa până-n noapte.
Măicuţa e cumplit de-atentă la orice,
Cu toate că nu suntem tocmai strâmtorate.
Din contră, ne-am putea mişca mai mult ca alţii,
Căci tata ne-a lăsat avere frumuşică.
O casă şi-o grădin-avem lângă cetate.
Acum şi zilele îmi sunt mai liniştite.
Un frate am, care-i soldat.
Aveam şi-o surioară care a murit.
Oh, suferinţa ei ce mult m-a-ndurerat!
Pe umeri însă înc-o dată toată cazna aş lua,
Atât de dragă îmi era copila.
Era un înger, dacă-ţi semăna.

MARGARETA

FAUST
MARGARETA

Eu am crescut-o. Cât de tare mă iubea!
Veni pe lume după ce murise tata.
Pe mama o credeam pierdută,
Aşa de greu zăcuse iarna toată.
Se ridica numai încet din boală,
Că nu se mai putea gândi
Ea însăşi suﬂeţelul să şi-l alăpteze.
Şi astfel singură, şi zi cu zi,
Eu o crescui cu lapte şi cu apă.
În braţe o ţineam şi-n poală.
Din picioruşe da, zdrobindu-mă zâmbea.
Şi-o fericire ai simţit, cea mai curată.
Dar şi atâtea ceasuri grele,
Căci noaptea leagănul micuţei sta
Chiar lângă patul meu. De-abia mişca,
Mă şi trezeam.
Şi trebuia s-o iau la mine sau să-i dau să bea.
Să mă ridic dacă plângea. S-o port, săltată,
Încolo şi încoace prin odaie,
În zori să spăl şi scutece-n covată,
Apoi s-alerg până-n piaţă, să-ngrijesc de vatră.
Şi toate astea fără ca o zi să treacă.
Nu-i de mirat că uneori şi râvna seacă.
Dar cel puţin, când treaba ia sfârşit,
Mănânci cu poftă şi odihna îţi prieşte.
Trec.

MARTA

MEFISTOFEL

MARTA
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Oricum ar drege-o, orice fac,
Tot bietele femei trag scurta:
Ce greu îndupleci pe-un burlac.
Atârnă numai de făpturi asemeni dumitale
Să mă înveţe-a apuca pe altă cale.
Spuneţi-mi drept, nu aţi găsit încă pe nimeni?
Şi inima nu e cuprinsă sau legată undeva?

MEFISTOFEL

MARTA

MEFISTOFEL

Proverbul spune: că nimic nu preţuieşte
Cât o femeie bravă, cât o vatră care este-a ta.
Voiam să-ntreb, de nu v-a încercat
Vreodată pofta?
Am fost mereu bine primit. Şi pretutindeni.

MARTA

Voiam să zic: un gând aşa mai serios
Nu v-a luat?

MEFISTOFEL

Ah, cu femeile nu-i bine să glumeşti.

MARTA
MEFISTOFEL

Ah, nu mă înţelegeţi!
Cât de rău îmi pare,
Dar văd – cu mine cât de bună eşti!
Trec.

FAUST

MARGARETA
FAUST

MARGARETA

FAUST
MARGARETA

Când în grădină am venit,
Tu m-ai recunoscut numaidecât?
Nu aţi văzut? Mi-am aplecat pleoapele.
Îmi poţi ierta purtarea
Şi libertatea, ce-mi luai, nestăpânită,
Când ai ieşit din catedrală?
Drept să vă spun, eram cam uluită.
Nu mi se întâmplase niciodat’ aşa ceva.
M-am întrebat: văzut-a el
Ceva necuviincios în felul, în purtarea mea?
S-ar ﬁ părut că v-a venit aşa neaşteptat
O fetişcană să opriţi! Dar ce v-a-mbărbătat?
Mărturisesc că mai apoi
Un simţământ prielnic dumneavoastră m-a cuprins
Şi dintr-odat’ m-am supărat pe mine însămi, că
Pe dumneavoastră nu m-am supărat mai dinadins.
O, draga mea!
Lăsaţi-mă o clipă!
Culege o margaretă şi rupe petalele pe rând.

FAUST
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Vrei un buchet s-aduni? Sunt ﬂori-risipă!

Faust şi Margareta în grădină, cu Marta şi Meﬁstofel în fundal.
„Nici un sfârşit! Nici un sfârşit!“

MARGARETA
FAUST
MARGARETA

Un gând de joacă mă opreşte.
Cum?
Nu râdeţi, rogu-vă, de mine!
Rupe petalele şoptind ceva.

FAUST

Şopteşti ceva?

MARGARETA mai tare

El mă iubeşte. – Nu mă iubeşte. –
Suavă, dulce fată!

FAUST
MARGARETA continuă

Da, nu. Şi înc-o dat’, de două ori.
Rupând ultima petală, cu bucurie.
El – mă iubeşte.
FAUST

Copila mea, cuvântul astei ﬂori
Destăinuirea cerului să-ţi ﬁe. Te iubeşte.
Pricepi ce-nseamnă-aceasta? Te iubeşte.
El îi cuprinde mâinile.

MARGARETA
FAUST

Îmi ies din ﬁre!
Nu te cutremura! Îngăduie privirii
Şi strângerii de mână să rostească
Ce este mai presus de orişice rostire:
A unuia să ﬁi şi-o voluptate
Să simţi, ce trebuie în veci să dăinuiască.
În veci! Sfârşitu-i desperare!
Nici un sfârşit! Nici un sfârşit!

Margareta îi strânge mâinile, se desprinde şi fuge. Faust
rămâne o clipă pe gânduri, apoi o urmează.
MARTA venind
E noapte-acum. –
MEFISTOFEL
MARTA
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Şi-i timpul să plecăm!
Eu v-aş pofti să mai rămâneţi!
Dar locu-i blestemat pe unde ne plimbăm.
Sunt ochi cari văd şi ochi ce-ntreabă.

S-ar zice că prin preajmă nimenea
Nu are altă treabă,
Decât să iscodească, stând la pândă după porţi.
Şi vorbe-ţi ies, oricum o-ntorci, oricum te porţi.
Perechea tânără pe unde-o ﬁ?
MEFISTOFEL

În partea ceea ne zburară
Aprinsele păsări de vară. –
Ea pare-a-i ﬁ pe plac.

MARTA
MEFISTOFEL

El – ei, de-asemenea.
Şi astfel toate după pravilă se fac.
O CĂSUŢĂ ÎN GRĂDINĂ

Margareta sare înăuntru, s-ascunde după uşă, îşi ţine
degetul pe buze şi iscodeşte prin deschizătură.
MARGARETA

Iată că vine.

FAUST vine

Ah, ştrengăriţo, aşa mă-ngâni?
Ce bine că te întâlnesc!
O sărută.

MARGARETA îl sărută şi ea

Stăpânul meu, cum te iubesc!
Meﬁstofel bate la uşă.
FAUST loveşte din picior
MEFISTOFEL
FAUST

Cine-o ﬁ?
Un prieten e!
Un animal!
E timpul de-a ne despărţi!

MEFISTOFEL
MARTA vine
FAUST

Da, e târziu.
Permiteţi să vă însoţesc?
Nici gând!

MARGARETA

Măicuţa m-ar… Adio!
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FAUST
MARTA

Trebuie să pleci?
Cu bine!
Adio!
La revedere! În curând!

MARGARETA

Faust şi Meﬁstofel pleacă.
MARGARETA

Ah, Dumnezeule, ce om şi ce gândire!
La câte cugetă! Cu câte mintea-şi osteneşte!
Stau ruşinată-n faţa sa
Şi spun la toate câte-mi spune – da.
Un biet neştiutor copil mă simt
Şi nu pricep la mine ce găseşte.
Pleacă.
PĂDURE ŞI PEŞTERĂ

FAUST singur
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Mi-ai dat, din toate tu mi-ai dat,
Sublime Duh. În ﬂacără nu în zadar
Obrazul către mine l-ai întors.
Mi-ai dat natura drept regat,
Putinţa de-a-i simţi splendoarea fără de hotar.
Nu sunt aici doar oaspete mirat şi rece,
În adâncimea ei, eu văd ca-n pieptul unui prieten.
Prin faţa mea viaţa cu alai de forme trece.
Şi fraţii tu mă-nveţi să mi-i cunosc,
Fraţii din aer, apă, din desiş, să le-nţeleg cuvântul.
Iar când furtuna duduie prin codru,
De nu mai ştii-ncotro s-apuci,
Când bradul uriaş se prăbuşeşte
Şi în cădere alte trunchiuri sfarmă şi sileşte,
Când dâmbul sună ca mormântul,
În adăpostul peşterii mă duci.
Atunci în mine însumi mă deştept.
Minunile mi-arăţi din propriul meu piept:
Iar când se-ntâmplă luna să răsară

Tumultul dinăuntru îmblânzind,
Mi-apar pe stânci şi-n umed crâng
O lume de demult, ﬁguri de-argint,
Ce contemplarea aspră mi-o destind.
Ce bine simt că n-avem parte de desăvârşire –
Acestei voluptăţi care mă face
Vecin cu zeii, tu-i adaugi un rău însoţitor1
De care nu mă pot desface,
Cu toate că, obraznic, rece, şi pe orice cale,
În faţa mea mă umileşte,
Cu toate că-n nimic preface
C-o simplă vorbă darurile tale.
În pieptul meu un foc sălbatic el stârneşte,
Îndemn spre-acea făptură prea frumoasă.
Mă zbucium, ah, între dorinţă şi plăcere,
Şi-n mijlocul plăcerilor tânjesc după dorinţă.
Mereu, acest vârtej mă cere.
Meﬁstofel apare.
MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL

Nu eşti sătul de viaţa ce-ncepuşi s-o duci?
Dac-o lungeşti, cum poate să-ţi mai placă?
E bine s-o încerci o dată,
Dacă apoi spre ceva nou apuci.
Să ai şi alte trebi, ce bine-ar ﬁ!
De ce mă chinuieşti în bucuroasă zi?
Ei bine, am să-ţi cruţ odihna.
În toane bune iarăşi nu te-am nimerit.
Oh, mare lucru n-am să pierd,
Pierzând un prieten într-atâta de sucit.
Mă ostenesc de dragu-i noapte – zi,

1. Faust vorbeşte despre Meﬁstofel ca şi cum acesta i-ar ﬁ fost dat ca însoţitor
din partea Duhului Pământului. Faust vorbeşte în perspectivă panteistă (duhul pământului, al naturii); în această perspectivă Meﬁstofel face, şi el, parte
din Tot.
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Dar niciodat’ boierului nu-i poţi citi
Din ochi, de-i e pe plac sau nu.
FAUST

MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL

Acesta-i tonul, singurul ce-l nimereşte.
Vrea mulţumire că mă plictiseşte.
Cum ţi-ai ﬁ dus viaţa fără mine,
Sărmane pământean?
De-ntortocheate-nchipuiri, de greu alean,
Te-am vindecat pe timp îndelungat.
De n-aş ﬁ eu, erai de mult plecat
De pe întinderea terestră, urmă nelăsând.
Ce cauţi printre stânci şi peşteri,
Nărav de bufniţă-ngânând?
Ce hrană scoţi ca un brotac
Din muşchiul umed şi din steiu’ înrourat?
Frumoasă, dulce pierdere de vreme!
Mai stăruie în trupul tău savantul, doctorul,
Pe care încă ieri l-ai blestemat.
Cum vei pricepe tu puterea de viaţă
Ce-o beau cutreierând sălbăticia?
Dac-ai putea s-o bănuieşti, ai ﬁ destul de drac
Să nu-mi îngădui bucuria!
Nepământească fericire!
A sta întins pe munte-n rouă
Şi a cuprinde cer, pământ, cu braţele-amândouă,
A te umﬂa ca să devii un Dumnezeu,
A scormoni tot mai adânc, mereu,
Şi-a retrăi în tine zilele genezei,
A resimţi puternic, mândru, nu ştiu ce,
Iubind a te împrăştia în tot ce e.
Pe urmă pământeanul să dispară
Şi intuiţia supremă să apară!…1

1. Meﬁstofel ironizează extazul metaﬁzicienilor mistici, care năzuiesc spre
„uniune“ cu întreg universul.
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FAUST
MEFISTOFEL

143

Cu un gest.
…Ca să închei, nu spun cuvântul, cum.
Ce scârbă mi-e de tine!
Nu vă convine.
Aveţi un drept la indignare.
Nu-i voie s-aminteşti unor urechi prea caste
De aceea ce chiar inimile foarte caste
Nu-s înclinate-a se lipsi.
Dar făr-a face vorbă mare,
Permis îţi este singur câteodată să te minţi.
E o plăcere şi aceasta, îndelung însă n-o prea suporţi,
Căci dacă ţine, te destramă
În nebunie, tulburare, teamă.
Destul acum. Iubita ta stă în odaie
Şi totul îi devine strâmt şi jalnic.
Nu-i ieşi din inimă, oricum te porţi,
Căci te iubeşte negrăit şi prea puternic.
La început ardoarea ta se revărsa din matcă,
Ca râul adunând zăpezi topite.
Căldura i-ai turnat-o-n suﬂet,
Azi însă valurile tale sunt micite.
Decât să zăboveşti tronând prin codri şi în ﬁre,
Stăpâne-al meu şi mare domn,
Eu cred c-ar ﬁ mai potrivit şi-n ton
Aprinsul sânge, sângele de fată tânăr
Să-l răsplăteşti pentru iubire.
Căci vremea i se pare-acum grozav de lungă.
Stă la fereastră şi priveşte cum se-alungă,
Cum norii trec peste cetate.
Şi ziua-ntreagă, nopţi pe jumătate,
„O păsărică dac-aş ﬁ“, ea cântă.
E bucuroasă uneori şi trist-ades.
Şi altă dat’ o-neacă plânsul, lacrima şi-o zvântă.
Apoi, precum se pare, iarăşi liniştită
Şi necurmat îndrăgostită.

FAUST

Te văd în toată goliciunea! Şarpe! Şarpe!

MEFISTOFEL în sine
FAUST

MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL

FAUST
MEFISTOFEL

FAUST

Ah, de te-aş prinde!

Ridică-te şi piei din faţă-mi, blestemate!
Nu-mi mai aduce-aminte de făptura ei frumoasă,
Nu-mi mai aprinde-n cuget şi-n simţire
Dorinţa către trupul dulce peste ﬁre.
Ce va urma? Ea crede c-ai fugit.
Şi-n parte – aceasta e adeverit.
Îi sunt aproape, orişicât aş ﬁ departe.
N-o pot uita şi n-o pot pierde până-n moarte.
De gelozie ard chiar şi atunci când gura
Iubitei mele-atinge cruciﬁxul, cuminecătura.
Aﬂaţi că pentru puii gemeni
Ce, dup-o vorbă, pasc în crini1
Vă-nvidiam şi eu puţin.
Codoşule, să piei de-aici!
Frumos! Voi înjuraţi, eu râd.
Căci Dumnezeu, care băiat şi fată a făcut,
Nobleţea-acestei meserii recunoscând,
Prilej le-a dat numaidecât.
Pleacă de-aici, că-i mare vaier.
Când zic să pleci, te-ndrum către iubită,
Şi nicidecum spre moarte.
De fericirea-alăturea de ea ce mă desparte?
De m-aş putea-ncălzi la pieptul ei!
Nu-i simt eu oare-ntotdeauna lipsa?
Făptură sunt – fără temei.
Nu-s eu fugarul fără adăpost?
Nu-s eu neomul fără linişte şi rost,
Care vuind ca o cascadă
Din stâncă-n adâncime vrea să cadă?

1. Aluzie la Cântarea Cântărilor, 4, 5, unde sânii iubitei sunt asemănaţi cu doi
pui de căprioară care pasc în crini.

144

Iar ea, cu simţurile-abia trezite,
Copilă doar, sălăşluind pe-un plai,
Gospodărindu-se în ţarcul unui rai.
Şi eu cel urgisit de Dumnezeu
N-avui destul că apucai
În pulbere să sfarm a lumii stâncă!
A trebuit şi ei să-i clatin pacea!
De-o jertfă ai avut nevoie, iad!
Ajută-mi, diavole, durata spaimei să mi-o scad!
Ce trebuie să vie, vie-ndată!
Destinul ei pe mine cadă. Blèstemul s-adună!
Strivit să pier şi eu, cu ea-mpreună!
MEFISTOFEL

Cum ﬁerbe iar, ce jar, ce clocot!
Întoarce-te, nebunule, şi o mângâie!
Când un asemenea căpşor nici o ieşire trează
Nu mai găseşte, crede că-i sfârşitul.
Trăiască cel cu inima vitează!
Tu-mi eşti de altfel îndeajuns de îndrăcit.
Găsesc că-n lume nu-i nimic
Mai searbăd şi mai vrednic de dispreţuit
Decât un drac ce desperează.
ODAIA MARGARETEI

MARGARETA singură, la roata de tors

Liniştea mea,
Odihna toată –
Nu le mai aﬂu,
Ah, niciodată.
Când el lipseşte,
Lumea-i mormânt.
Mă pierd de jale
Şi nu mai sunt.
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Sărmanul meu gând
S-a rătăcit.
Sărmanul meu suﬂet
S-a risipit.
Liniştea mea,
Odihna toată –
Nu le mai aﬂu,
Ah, niciodată.
După el mă uit
Pe geam afară.
După el doar ies
Iară şi iară.
Aleasa-i făptură
Şi-naltu-i mers,
Ochii puternici,
Surâsul neşters,
Vorba-i ce curge
Ca râul vrăjit –
Şi, ah, sărutarea
M-au otrăvit.
Liniştea mea,
Odihna toată –
Nu le mai aﬂu,
O, niciodată.
Numai spre dânsul
Pieptul meu creşte,
Inima bate,
Jarul sporeşte.
Să-l sting în săruturi,
Ah, de-aş putea!
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În văpaia sa,
Să pier aş vrea!
GRĂDINA MARTEI

Margareta. Faust.
MARGARETA
FAUST
MARGARETA

FAUST

MARGARETA
FAUST
MARGARETA

FAUST
MARGARETA

FAUST

MARGARETA
FAUST
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Făgăduieşte-mi, Henric!
Tot ce pot.
Dar cu religia cum stai? Spune-mi, te rog.
Om negrăit de bun eşti tu, dar mi se pare
Că nu o preţuieşti prea tare.
Simţi că sunt bun cu tine, draga mea?
Pentru cei dragi viaţa eu mi-aş da.
Şi gând nu am de a răpi cuiva biserica.
Nu e de-ajuns, căci trebuie ca să şi crezi în ea!
Să cred?
O, de-aş putea să am asupra ta
Înrâurire! Sacramentele nu le cinsteşti!
Îşi au şi ele-un rost.
Dar nu le ceri!
La liturghie şi la spovedanie
De mult tu n-ai mai fost.
În Dumnezeu mai crezi?
Cine-i acela, draga mea, care-ar putea
Să spună: cred în Dumnezeu?!
Preoţi şi înţelepţi de-ai întreba,
Răspunsul lor batjocură ţi s-ar părea
Zvârlită-n faţa celui ce întreabă.
Atunci credinţa ta e slabă.
Cuvântul nu-mi răstălmăci, iubita mea.
Căci cine se va-ncumeta
Un nume ca să-i dea,
Şi cine va-ndrăzni

Să spună: cred în el?! –
Au, cine cuteza-va răzvrătire,
Spunând: nu cred în el?!
Atotcuprinzătorul, marele inel,
Atoatepăstrătorul
Nu ne cuprinde el pe toţi,
Pe tine şi pe mine-n sine?
Nu se bolteşte cerul colo sus,
Nu ni se-ntinde un tărâm
Spre răsărit şi spre apus?
Nu se ridică-n zări, clipind cu prietenie,
Stelare trupuri din adânc de veşnicie?
Privirile nu se-ntâlnesc, aprinse, line?
Nu te pătrunde până-n suﬂet
Tot ce se ţese-n taină-n toată ﬁrea
Şi-ntru ascunsă arătare lângă tine?
Cât e de mare, inima cu toate să ţi-o umpli,
Şi dacă-n simţământ te-ncearcă fericirea,
Numeşte-l cum vei crede,
Numeşte-l bucurie! Inimă! Iubire! Dumnezeu!
Un nume eu
Nu am pentru aceasta. Simţământ e totul.
Un sunet gol şi fum e orice nume
Acoperind cu negură un foc ceresc,
Un sâmbure de lume.
MARGARETA

FAUST

MARGARETA
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Frumos şi bine-i tot ce spui, de iau aminte.
Şi preotul o spune cam la fel,
Pe-alocuri foloseşte doar alte cuvinte.
O spun sub ceruri inimile toate
Şi ﬁecare-n limba sa,
De ce n-aş spune-o şi eu într-a mea?
Te-ascult şi-aproape cred că este-aşa.
Dar lucrurile nu sunt drepte pe deplin.
Prin legea ta – nu eşti creştin.

FAUST
MARGARETA

FAUST
MARGARETA

FAUST
MARGARETA

FAUST

MARGARETA

FAUST
MARGARETA

Copil. Ce drag copil!
Nu-mi face nici o bucurie
De-a te vedea-n asemenea tovărăşie.
Cum?
Omul care te-nsoţeşte
În suﬂet ură numai îmi trezeşte.
Nimic în viaţa mea până acum
Un junghi sub coaste nu mi-a dat, precum
Ăst om, ce inima mi-o strică.
Nu-ţi ﬁe frică.
Când e de faţă, sângele se-nfurie în mine,
Şi doar eu nu vreau decât bine.
Pe cât doresc să te-ntâlnesc,
Pe-atât de omu-acesta mă-ngrozesc.
Şi nu ştiu cum, la orişice ticăloşie
Din parte-i inima s-aşteaptă.
Dar Dumnezeu mă iartă dacă sunt nedreaptă.
Năstruşnici trebuie să ﬁe,
Ciuvici1 căzute ca din lună
Şi buruieni de-asemeni de tot soiul.
N-aş vrea să facem casă împreună.
De câte ori pe uşă intră
Priveşte a batjocură şi cată să se-ncrunte.
Îl vezi că nu se încălzeşte de nimic
Şi-i este scris pe frunte
Că nu-i în stare de-a iubi vreun suﬂet.
Mă simt aşa de bine-n braţul tău,
Aşa de liberă, mă ia aşa de cald,
De nu m-ar sugruma ăst spirit rău.
Tu, înger, cum le simţi pe toate.
Aceasta într-atât mă copleşeşte, că,
De câte ori e lângă noi, mă prind păreri netoate

1. Ciuvică – cucuvea.
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Că nu te-aş mai iubi.
Când e aici, îmi amuţeşte rugăciunea.
Şi-aceasta-mi mistuie ﬁinţa.
Henric, nu simţi şi tu la fel?
FAUST
MARGARETA
FAUST

MARGARETA

FAUST

MARGARETA

FAUST
MARGARETA

N-ai încotro. Antipatia te încearcă.
Va trebui să plec acum.
O, niciodată
Nu voi putea să-ţi stau alături
Un ceas măcar, şi piept la piept să se pătrundă
Suﬂet de om, suﬂet de fată?
Dac-aş dormi în casă singură, ce bucuros
Deschis zăvorul l-aş lăsa la noapte.
Măicuţa însă prea adânc nu doarme,
Şi aş muri pe loc de ne-ar vedea.
De n-aş şti sfat, aş ﬁ nătâng.
Ţine sticluţa-aceasta. – Picuri trei
În băutura ei – îi învălesc
Natura-n somn plăcut şi-adânc.
Cum mă silesc să ﬁu pe voia ta!
Nădăjduiesc că picăturile nu-i vor strica.
Te-aş sfătui eu oare, de-ar ﬁ altfel?
Ajunge doar să te privesc pierdută, ca
S-apuc pe cale după vrerea ta.
Făcui şi până-acum atâtea pentru tine,
Că de făcut nimic aproape nu-mi rămâne.
Pleacă.
Apare Meﬁstofel.

MEFISTOFEL
FAUST
MEFISTOFEL
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Plecă maimuţa?
Iar ai spionat?
Prinsei pe larg şi bine ce prinsei,
Domnule doctor, azi aţi fost catihetizat!
Nădăjduiesc să vă priască vorba ei.

Sunt fetele grozav interesate
Să ştie dacă cineva e credincios,
Căci dacă cineva credinţei se supune,
Acela li se va supune
Şi lor, şi astfel totul se înlănţuie frumos.
FAUST

MEFISTOFEL

FAUST
MEFISTOFEL

FAUST
MEFISTOFEL
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Ce monstru eşti! Nimic nu vezi
Pe drumul drept şi mare.
Nu vezi, cum suﬂetul acesta, drag, ﬁdel,
Plin e de credinţa sa, ce singură
Mântuitoare i se pare?
Nu vezi cum suﬂetul acesta
Se zbate sfânt îngrijorat
Că e pierdut cel mai iubit bărbat?
O, senzual, suprasensibil peţitor,
Pe unde-ai mas?
Te poart-o fetişcană binişor de nas.
Tu, corcitură de noroi şi foc!
E plină mintea fetei de invenţii,
Că trebuie să sar pe loc.
Când sunt de faţă, fata nu se simte bine.
Şi straşnic se pricepe în ﬁzionomie,
S-a întrecut cu învăţatul!
Sub mască-mi dibuieşte nu ştiu ce intenţii.
Simte pesemne c-aş putea să ﬁu un geniu,
Sau poate chiar împieliţatul.
– Ei, şi la noapte?
Ce îţi pasă?
Îmi am şi eu aici plăcerea mea.
Iacă-mi pasă!

LA FÂNTÂNĂ

Margareta şi Liza, cu urcioare.
LIZA
MARGARETA

LIZA

MARGARETA
LIZA

MARGARETA
LIZA

MARGARETA
LIZA

1. Pastet – pateu.
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N-ai auzit nimica de Barbara?
Nici un cuvânt.
Rar umblu printre oameni.
E sigur însă, căci vecinele mi-au spus.
Culegi ce sameni.
I s-au închis cărările-n sfârşit.
Şi cum făcea pe nobila şi-aleasa!
Ce s-a-ntâmplat?
Nimic deosebit!
Hrăneşte doi, când bea şi când mănâncă.
Ah!
A păţit-o, cum era de aşteptat.
Şi cât s-a rupt după băiat!
Câte plimbări
Prin sate şi la joc sub tei.
Şi trebuia să ﬁe-ntâia, pretutindeni.
Umbla la mese
Cu pastete1, vinuri şi mâncăruri, fel de fel.
Credea că e ceva de frumuseţea ei.
Şi-a fost atât de necinstită
Că nu se ruşina
Să ia şi daruri de la el.
Să-ndure mângâieri,
Şi strângeri de tot soiul,
E de mirat că ﬂoricica nu mai e?
Sărmana!
Doar nu cumva îţi pare rău de ea?
Când noi stăteam noaptea la tors
Şi mama nu ne-ngăduia

Să mergem jos,
Ea petrecea lângă mândruţul ei
În faţa uşii, pe podmol,
Şi-n întuneric mai vârtos.
Şi nici un ceas nu le era
Destul de lung.
Ca mâne o ajung
Canoanele, şi-a ispăşi!
MARGARETA

LIZA

O va lua desigur de nevastă,
Oricum ar ﬁ.
Doar nu-i nebun. Un tânăr ca acela
Mai are lărgământ şi-n altă parte.
A şi plecat şi-acum e hăt departe.
Aceasta nu-i frumos.

MARGARETA
LIZA

Şi chiar dacă… frumoasa-ar izbuti
Să-şi ducă la altar ﬂăcăul,
I-a merge rău, zău, cu binele ca şi cu răul.
I-or smulge junii de pe cap alba cunună
Şi noi în poartă îi vom pune mătrăgună.
Pleacă.

MARGARETA mergând spre casă

Cum mă dădeam mai ieri bârfelii rele,
Vreo biată fată când călca alături.
Ce vorbe limba nu găsea şi cât de grele,
Când altele se pomeneau greşind.
Oricât o înnegream, funinginea zburând
Nu-mi apărea destul de neagră.
Şi singură mă încredeam, măreaţă.
Şi iat-acum asupra mea greşeala-ntreagă.
Dar cel ce mă împinse la păcat,
Doamne, ce bun a fost şi cât de drag!

153

LOC DE REFUGIU ÎNTRE ZIDURILE CETĂŢII

În ﬁrida unui zid, un chip cioplit al Maicii Preciste.
Urcioare cu ﬂori în faţă.
MARGARETA pune ﬂori proaspete în urcioare

Apleacă-ţi faţa,
Îndurerato, te apleacă,
Ridică de pe mine ceaţa.
Tu, cu făptura toată
De suferinţă sfâşiată,
Priveşti la ﬁul de pe cruce.
Privirea ţi se duce
Către cerescul Tată,
Să-ţi curme suferinţa.
Îmi sfâşie ﬁinţa
Ce chin şi cine-l simte?
Tu singură, tu ştii
Ce inima-mi îndură.
Mi-e suﬂetul la gură
Şi nu mai am cuvinte.
Oriunde-aş merge,
Vai mie, vai şi iară vai.
Ah, inimă, de ce nu stai?
De ies pe poartă,
Întreb ce rost mă poartă?
Ce rost amar, nătâng?
Plâng, plâng, şi iară plâng.
Vezi, ﬂorile-n fereastră
Cu lacrimi le-am udat,
Când pentru tine, Maică
În zori le-am adunat.
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Margareta rugându-se.
„Apleacă-te, te-apleacă,
Ah, Maică, peste mine.“

În odăiţă dimineaţa
Când soarele a dat,
De jale doborâtă
Mă mai găsi în pat.
Ajută-mă, mă scapă
De moarte şi ruşine.
Apleacă-te, te-apleacă,
Ah, Maică, peste mine.
NOAPTE

Stradă în faţa casei Margaretei.
VALENTIN soldat, fratele Margaretei

La chefuri câteodat’ se întâmpla
S-aud cum unul-altul pieptul îşi bătea.
Flăcăi săreau să preamărească
A fetelor virtute ca o ﬂoare
Şi-şi înecau pe urmă lauda c-un pahar.
Pe coate răzimat stăteam
În linişte nepăsătoare.
Verzi şi uscate îmi treceau pe la ureche,
Eu barba-mi mângâiam zâmbind,
Paharu-l ridicam spunând:
„Dar este una-n toată ţara
Asemenea să ﬁe surioarei mele,
Să facă Margaretei vrednică pereche?“
Când o prinsoare se făcea, ciocneam
Paharele. Unii spuneau: „E drept,
Podoabă-i ea, ca ea nu-i alta-n neam.“
Cum amuţeau lăudăroşii! – Şi acum?
Îmi vine părul să mi-l smulg din cap,
Şi pe pereţi să sar! Şi nicăiri nu mai încap.
Orice nemernic poate să-mi aducă
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Injurii. Trebuie să stau ca un datornic,
Şi să asud de teama unei vorbe
Şi-a-nţepăturilor ce cad statornic.
Şi chiar dac-aş putea grămadă să-i izbesc,
Dar mincinoşi cum să-i numesc?
Cine s-apropie? De nu mă-nşel,
Sunt doi. Vin furişaţi, vin doi deodată.
De-ar ﬁ să ﬁe el,
De ceafă-l prind. Viu nu-mi mai scapă.
Faust şi Meﬁstofel.
FAUST

MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL
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Cum la fereastr-acolo, în capelă,
Feştila pâlpâie în candelă arzând,
Cum întunericul se-ngroaşă prin unghere
Jur-împrejur lumina copleşind,
La fel simt noaptea-n pieptul meu sporind.
Şi eu mă simt ca un pisoi
De dor tânjind, care se suie
Pe acoperiş, pe lângă horn se dă
Şi-n zid împlântă gheare-cuie.
Simt un amestec de virtute şi de dor,
Un pic de poftă de hoţie.
Aşa s-anunţă-n mădulare
Splendoarea unei nopţi de Valpurgie.
Poimâne ﬁ-va noaptea aşteptată
Şi priveghem încă de azi
Să nu ne scape negustată.
Se va-nălţa-n răstimp comoara
Ce adineaori licărind ne-ademenea?
Foarte curând simţi-vei bucuria
De-a ridica de subt pământ căldarea.
Deunăzi străbătui cu ochii glia.
Sunt galbeni cu ﬁguri de leu în ea.

FAUST

MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL

Nici o brăţară nu-i? Sau vreun inel?
Iubita să mi-o-mpodobesc cu el?
Văzui ceva, părea să ﬁe un colan,
De strâns în jurul gâtului, ca de mărgean.
Ce bine. Ştii, îmi pare rău
Să merg la ea fără un dar.
E dulce, dac-o faci mai rar,
Să guşti ceva şi fără dar.
Acum, când cerul arde de lumini,
Vei auzi ce cânt pe buze-mi vine.
Un cântec am să-i cânt, moral,
S-o-nnebunesc cum se cuvine.
Cântă la chitară.
Ce faci, Catinco, pe la poarta
Drăguţului în zori de zi?
Ca fată el te ia-n primire,
Ca fată însă n-ei ieşi.
Bagă de seamă, când iubeşti,
La poarta mândrului nu sta.
De s-a făcut, atunci adio
Şi noapte bună, fata mea.
Bagă de seamă că e hoţ
Drăguţul tău — nimic nu-i da,
Iubeşte-l, dar nimic nu-i da,
Făr’ de inel la mâna ta.

VALENTIN înaintează

Pe cine vrei s-atragi în cursă?
De unde, blestemate, ’ţi ai învăţul?
La dracu’ mai întâi chitara!
La dracu-apoi şi cântăreţul!
MEFISTOFEL
VALENTIN
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Chitara-i spartă! Nici o pagubă de ea!
Începe-acu şi despicarea frunţilor.

Uciderea lui Valentin.
„Doar nu eşti dracul însuşi care dai?“

MEFISTOFEL către Faust

Răsune strada!
Domnule doctor, înainte! Sprinten!
Strâns lângă mine, scoateţi spada.
Eu vă conduc şi eu veghez.
Daţi înainte, eu parez.

VALENTIN

Parează lovitura-aceasta!
Bucuros!

MEFISTOFEL
VALENTIN

Şi pe aceasta!
De ce nu?

MEFISTOFEL
VALENTIN

Doar nu eşti dracul însuşi care dai?
Ce e? Îmi amorţeşte mâna!

MEFISTOFEL către Faust

Hai, străpunge!
VALENTIN cade
MEFISTOFEL

Vai!

S-a domolit nemernicul!
Dar repede! Să dispărem degrabă!
S-a şi iscat pe străzi cumplită larmă.
Mă ştiu tocmai prea bine cu poliţia,
Dar cu judeţul sângelui nu e tocmeală.

MARTA la fereastră

Ieşiţi! Ieşiţi!
MARGARETA la fereastră

Un felinar aduceţi!
MARTA ca mai sus

Bătăi şi strigăte! Încăierare! Răfuială!
NOROD

Unul a şi căzut!

MARTA ieşind

Dar ucigaşii! Au fugit?

MARGARETA ieşind

Cine-i aci, căzut în sânge?
NOROD
MARGARETA
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E ﬁul mamei tale!
Doamne-Dumnezeule! Ce nenorocire!

VALENTIN

Mor. Doar un cuvânt icnit,
Şi-apoi totu-i sfârşit.
Ce staţi aci, femei! De ce vă tânguiţi?
Apropiaţi-vă şi ascultaţi ce am de spus!
Toate vin împrejurul lui.
Tu, Margareta, vezi, eşti încă tânără,
Şi minte nu ai de ajuns.
Te porţi urât şi rău.
Ţi-o spun aşa-ntre patru ochi –
O curvă eşti, nu-ţi ﬁe de deochi.

MARGARETA

VALENTIN

Ce vrei să spui? Fratele meu!
Tu, Doamne-Dumnezeul meu!
Pe Domnul-Dumnezeu să-l laşi din joc.
S-a întâmplat cum s-a-ntâmplat.
Va ﬁ cum poate să mai ﬁe.
Ai început cu unul în secret şi pe vecie.
Dar alţii vor veni în loc.
Când o duzină te-or avea,
Întreg oraşul va urma.
Ruşinea, când se naşte,
În lume e ţinută ca-ntr-o ceaţă,
Şi vălul nopţii i se pune
Peste urechi şi peste faţă.
Rămâne o dorinţă îndeobşte,
Să ﬁe sugrumată, fără amânare,
Dar când mai creşte, când e mare,
Se plimbă dezvălită-n plină zi,
Deşi frumoasă în răstimp nu deveni.
Cu cât obrazul i se urâţeşte,
Cu-atât să se arate ea doreşte.
Cu-adevărat întrezăresc venind odată
Un ceas, când bravii cetăţeni
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Te-or ocoli, tu stricăciune întrupată,
Ca pe-un cadavru infectat.
În pieptu-ţi inima să despereze
Când ei te vor privi în faţă.
Tu lanţ de aur nu vei mai purta
Cât s-a lungi a ta viaţă,
Lângă altar nu vei mai sta,
N-ai să mai mergi la joc cu guler dantelat.
Într-un ungher de jale, ’ntunecat,
Să te ascunzi cu cerşetorii şi schilozii.
Şi dac-atuncea Dumnezeu te va ierta,
Pe pământ să ﬁe totuşi blestemată ziua ta.
MARTA

VALENTIN

MARGARETA
VALENTIN

Dă-ţi suﬂetul, să se îndure Dumnezeu
De el. Nu mai huli, că e păcat.
Dac-aş putea, codoşcă păcătoasă,
Gâtul să ţi-l sucesc şi vinele uscate,
Aş mai avea nădejde, sus în ceruri,
Iertare să găsesc pentru păcate.
O, frate drag, ce chin de iad!
Să ţi se curme lacrima. Asta ţi-o spun,
Căci lepădându-te de cinstea ta
Mi-ai dat tu lovitura cea mai grea.
Prin somnul morţii şi prin praf
Eu trec la Dumnezeu
Ca un soldat şi ca un brav.
Moare.
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ÎN DOM

Recviem. O orgă şi cântare. Margareta în mijlocul
norodului. Spiritul rău la spatele Margaretei.
SPIRITUL RĂU

Altfel te simţeai, altfel, Margareta,
Când încă nevinovată
La altar veneai,
Când din ceaslov
Rugăciuni citeai,
Loc în inimă făcând
Jumătate jocului,
Jumătate Domnului.
Margareta,
Unde-i gândul, unde capul?
În inima ta
Ce faptă rea?
Te rogi pentru măicuţa ta
Care din vina ta a adormit?
Pe pragul tău ce sânge e?
Sub inimă
Nu ţi se mişcă o făptură,
Înspăimântându-te?
Ce presimţiri te iau?

MARGARETA

COR

Vai! Vai!
Dac-aş scăpa de gândurile
Ce vin şi trec, şi iarăşi vin
Împotriva mea!
Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla.1
Orgă.

1. Din imnul închinat Judecăţii din urmă, atribuit lui Toma de Celano, poet religios medieval. În traducere: „Ziua mâniei, ziua aceea va preface lumea în cenuşă“ (lat.).
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SPIRITUL RĂU

Amărăciunea te cuprinde.
Trâmbiţa din urmă sună.
Se cutremură mormintele –
Şi inima ta,
Alcătuită din nou
Din liniştea de scrum,
În chinuri de ﬂăcări
Se trezeşte!

MARGARETA

De-aş putea să plec de-aici!
Orga îmi taie răsuﬂarea,
Cântarea îmi destramă
Inima.

COR

MARGARETA

SPIRITUL RĂU

COR

SPIRITUL RĂU

Judex ergo cum sedebit,
Quidquid latet adparebit,
Nil inultum remanebit.1
Ce strâmt e locul.
Stâlpii s-apleacă,
M-apasă bolţile.
– Aer!
Acoperă-ţi faţa. Păcatul şi ruşinea
Ascunse nu rămân.
Aer? Lumină?
Vai ţie!
Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus?
Cum vix justus sit securus.2
Iluminaţii îşi întorc
De la tine faţa,
Se sﬁesc să-ţi întindă mâinile

1. „Când judecătorul va şedea, tot ce-i ascuns va ieşi la iveală. Nimic nu rămâne
nerăzbunat“ (lat.).
2. „Ce voi spune atunci, nenorocitul de mine? Ce ocrotitor voi ruga să mă ajute?
Când numai cel drept este fără de grijă“ (lat.).
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COR
MARGARETA

Puriﬁcaţii!
Vai!
Quid sum miser tunc dicturus?
Vecină, daţi-mi sticluţa!
Cade în leşin.
NOAPTE VALPURGICĂ1

Peisaj muntos. Regiune între Schierke şi Elend.
Faust. Meﬁstofel.
MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL

N-ai vrea o mătură, să zbori cât ai clipi?
Un ţap din parte-mi mi-aş dori.
Pe calea-aceasta-ntortocheată suntem încă
Departe de a noastră ţintă.
Cât timp mă ţin puterile la glezne,
Acest toiag cu noduri îmi ajunge,
A prescurta cărarea e aşa de lesne,
Dar fără de folos.
S-o iei prin văi ca printr-un labirint,
Să urci vreun colţ de stâncă
Din care apele descind,
Aceasta-i vraja ce încântă.
O primăvară nouă ţese lângă drum.
Şi brazii negri se trezesc de-acum.
Prin sânge ne încearcă anotimpul căldicel.
Eu, drept să-ţi spun,
Nimic nu simt din el.
Iernatic timp eu simt în mine,
Că mi-aş dori zăpezi şi ger pe cale.
Ce jalnic se ridică discul, într-o parte ros,
Al lunii, luminând doar slab în vale,

1. Noaptea „valpurgică“, de la Sfânta Valpurgis, a cărei zi era la 1 mai. Dracii şi
vrăjitoarele şi-ar ﬁ ales noaptea aceasta pentru preamărirea Satanei din mânie
împotriva Valpurgiei, care ar ﬁ dus o viaţă prea sfântă.
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Că te loveşti la ﬁecare pas
De stânci silindu-te să faci popas.
Îngăduie să chem o luminiţă,
Rătăcitoare vâlvă, ce se vede-arzând.
Hei, prietenă! N-ai vrea să vii la noi?
De ce să arzi zadarnic peste baltă stând?
Fii bună, luminează-ne în sus, la amândoi!
LUMINIŢA RĂTĂCITOARE

MEFISTOFEL

Aş vrea cu drag
Dorinţa să v-o împlinesc,
Noi însă ne mişcăm
Aşa-n zigzag.
Într-al diavolului nume
Să mergi drept înainte!
Altfel te suﬂu şi te sting,
Să iei aminte!

LUMINIŢA RĂTĂCITOARE

Sunteţi se pare, domnul casei.
Să vă slujesc aş vrea mereu.
Dar nu uitaţi că muntele
E azi nebun, şi dac-o luminiţă,
Rătăcitoare cum sunt eu,
O să v-arate drumul,
Să ﬁţi cu oarecare-ngăduinţă!
FAUST, MEFISTOFEL, LUMINIŢA cântând cu schimbul
Într-a visurilor sferă
Am intrat, precum se pare.
Du-ne bine pe cărare
Ca s-ajungem fără staţii
În pustii şi large spaţii.
Cât de repede copacii
Toţi în urmă au rămas.
Cum s-apleacă vârfuri, steiuri,
Alte trec şi iară alte,
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Şi cum sforăie pe nas
Stâncile cu feţe-nalte!
Printre pietre, printre ierburi,
Râuri vin, grăind din unde.
Freamăt, cântec auzim?
Jale dulce de iubire,
Glasuri din cerească ﬁre?
Ce sperăm şi ce iubim!
Şi ecoul, ca legenda
Altor timpuri, ne răspunde.
Buha uhuie pe-aproape
Repetându-şi vorba scurtă.
Gaiţa şi cucuvaia
Se ţin treze laolaltă.
Mişună tritoni prin baltă.
Ce picioare şi ce burtă!
Rădăcinile ca şerpii
Se ivesc să ne-nspăimânte.
Caracatiţe-ntind braţe
Călătorii să-i agaţe
Pe cărările prea strâmte.
Pestriţă, şorecăria
Din dumbrăvi pe câmpuri iese,
S-a pornit să umple ﬁrea.
Iară colo licuricii
Zboară-n pâlcuri tot mai dese
Rătăcindu-ne privirea.
Spune-mi, soaţe, stăm noi oare
Sau ne ducem pe picioare?
Totul pare că se-nvârte,
Spaţii cresc şi se dezumﬂă,
Iar lumini rătăcitoare
Tot mai înteţit se umﬂă.
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MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL
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Ţine-te viteaz spre piscuri!
O mirare-n cale-ţi cade.
Ţine-te, să vezi în noapte
Cum în munte Mamon arde.
Resfrângere ca de auroră
Ciudat răzbate prin temeiuri,
Până-n adâncuri de prăpăstii
Străbaţi cu ochii pe sub steiuri.
Se-nalţă aburi, neguri în fuioare,
Prin văluri luminează o dogoare.
Jeraticul se-ntinde ca un ﬁr
Să dea-n afară ca izvoare.
Sub văi se risipeşte-n mii de vine,
S-adună în ungher, ca-ntr-o strâmtoare.
Scântei, în preajmă, sar mănunchiuri,
Nisip de aur strâns pe trunchiuri.
Priveşte numai, cum din valea-adâncă
S-aprinde până sus peretele de stâncă.
Nu luminează splendid domnul Mamon
Palatul, care-l ai în faţă?
Norocul tău că l-ai văzut!
Nerăbdători vin oaspeţii prin ceaţă.
Cum zboară vâlva vântului!
Ce lovituri îmi dă în ceafă!
De stâncă ţine-te, de coastele pământului,
Altfel te-azvârle în prăpastia mormântului.
De negură se-ngroaşă noaptea.
Ascultă, cum trosneşte prin păduri departe!
Înspăimântate bufniţele zboară.
Ascultă, cum pilaştrii se despică,
Ai veşnic verzilor palate.
Ascult-a crengilor sfărmare şi lovire,
Al trunchiurilor aspru durduit,
A rădăcinilor şi pietrelor scrâşnire!

În groaznică devălmăşie
Cad toate peste toate,
Iar peste-abisuri, peste stâncile sfărmate,
Văzduhurile urlă, norii trec în gloate.
Auzi tu glasuri pe-nălţime? Glasuri
Când mai departe, când aproape lângă tine.
Întregul munte, cât de mare
Se cutremură de vrajă şi cântare.
VRĂJITOARELE în cor

GLAS

Noi vrăjitoarele suim la munte.
Fir verde dă din galbenul grăunte.
Acolo se adună feţe ca arapii.
Urian1 stăpânul pe-nălţime şade.
Urcăm, urcăm, şi piatra cade.
Put vrăjitoarele şi ţapii.

Ţinându-şi mâinile la ceafă
Bătrâna Baubo2-ncalecă o scroafă.
Să mi-o cinstiţi cu vrednice cuvinte!
Bătrâna Baubo înainte! Înainte!
Voinică-i scroafa, pe ea muma,
Urmează vrăjitoarele acuma.

COR

GLAS

Pe unde ai venit, pe care cale?

GLAS

Chiar peste Piatra Mare.
În cuibul bufniţei privii o dat’.
Ce ochi făcu, cum s-a holbat!

GLAS

La dracu’! Ce zorită eşti!
Răstorni ce-apuci şi unde-ajungi, loveşti!

GLAS

Pe mine m-a zdrelit în goană.
Ce rană îmi făcu! Ce rană!

VRĂJITOARELE în cor

Drumul e lung, drumul e lat,
Ce-nseamnă-atâţia laolalt’?

1. Urian – un nume al Satanei.
2. Baubo – alt nume al Hecatei, zeiţa nopţii, sau un personaj feminin din misterele
zeiţei Demetra.
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Cum zgârie mătura! Furca înţeapă!
Se-năbuşă pruncul. Muma crapă.
MAISTRUL VRĂJITOARELOR ŞI JUMĂTATE DE COR

Ca melcii-naintăm, încet, cuminte.
Femeile sunt toate înainte.
Pe drumul ce la dracu’ duce
Cu mii de paşi femeia ne întrece!
Opreşte-te şi fă-ţi o cruce!
CEALALTĂ JUMĂTATE DE COR

Femeia (să ţi-o spună corul cestălalt)
Cu paşi o mie-şi face calea.
E drept, dar ce mai calea-valea,
Bărbatu-o face dintr-un salt.
GLAS de sus Veniţi la noi! Veniţi la noi!
GLASURI de jos Cu bucurie am urca acolo sus!
Spălate suntem şi curate lângă lac,
Însă nerodnice în veac.
AMÂNDOUĂ CORURILE Tace vântul, steaua zboară,
Se resfrânge luna-n rouă.
Murmură un cor de vrajă.
Focuri stau pe culmi de strajă.
GLAS de jos Opriţi-vă! Opriţi-vă!
GLAS de sus
Cine strigă de sub creastă?
GLAS de jos Luaţi-mă cu voi! Luaţi-mă!
De ani trei sute urc. Cine mă ia?
Dar vârful nu-l mai pot atinge,
S-ajung la cei de seama mea.
AMÂNDOUĂ CORURILE Te poartă mătura şi ţapul,
Cum doreşti şi cum ai vrut.
Cel ce astăzi nu se-nalţă
E pe veci pierdut-pierdut.
VRĂJITOARE NEÎMPLINITĂ jos
Ce departe-s ceilalţi sus!
Pe urma lor cu greu mă ţin.
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Acasă linişte nu am,
Aicea am şi mai puţin.
CORUL VRĂJITOARELOR

Curaj dă aliﬁa rea.
O zdreanţă-i bună de vântrea.
Corabie-i orice covată.
De nu zbori astăzi, nu zbori niciodată!
AMÂNDOUĂ CORURILE

Când piscului îi dăm ocol,
Descindeţi voi pe locul gol
Şi-acoperiţi poiana înc-o dat’
Cu neamul vostru blestemat.
S-aşază.
MEFISTOFEL Se-mpinge totul, se loveşte fremătând,
Ce vuiet pretutindenea, ce gureş vânt!
Cum scânteiază, ce putoare şi cum arde!
Un element vrăjitoresc cu-adevărat!
De mine să te ţii, alături laolalt’,
Căci altfel elementul ne desparte.
Hei, unde eşti?
FAUST în depărtare
Aicea-s!
MEFISTOFEL
Te-a şi dus aşa departe?
De dreptul meu voi face uz! De-acum, noroc!
Căci sunt stăpân aici! Vreau loc!
Boierul diavol vine! Vreau loc!
Aşa, agaţă-te de mine, doctore, mai bine,
Ca să ieşim c-o opintire din acest vârtej.
E-o nebunie-aici chiar pentru mine.
Alături, colo, o lumină-aparte
M-atrage către-acele tufe de-adăpost.
Stai lângă mine. Unde-ai fost?
FAUST Tu, spirit gata-a contrazice totdeauna!
Condu-mă, dacă vrei. Ce zici, fac!
Gândesc că totul e cum trebuie să ﬁe.
Mergem la Muntele Nebun. Căci noaptea e de Valpurgie.
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MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL

Ce ﬂăcări colorate! Iată
Vioaie, pestriţă, o ceată.
Printre mărunţi ţi-e dat
Să nu ﬁi singur niciodat’.
Acolo sus mai bucuros m-aş duce,
Jeratic văd, vârtej şi fum.
Mulţimea-şi face către Rău un drum,
Acolo multe taine se dezleagă.
Dar multe taine se şi leagă.
Înalta lume las-o, că-i degeaba zgomotoasă,
Mai bine stăm pe-această treaptă joasă.
Se ştie doar, scumpe ortac,
Că-n lumea mare şi micuţe lumi se fac.
Aici vedem aproape goale
Mulţimi de vrăjitoare junioare.
De dragul meu ﬁi prietenos,
Te osteneşti puţin, dar hazu-i mare.
Aud sunând cimpoaie şi vioare.
Lărmuitoare sunt! Dar te-i obişnui la cotitură.
Înaintează. Vino. Merg ’nainte,
Voind să-ţi fac o nouă legătură.
Amice, ce mai spui? Un spaţiu mic
E-acesta? – Priveşte. Nu-i dai de sfârşit!
Şi focuri, sute, ard în rând.
Ce gureş se petrece-aici! Şi se dansează.
Se bea şi se iubeşte.
Mai ai alt gând?
Introducându-ne aici, cum te prezinţi?
Îl faci pe vrăjitorul sau pe dracul?
Obişnuiesc, ce-i drept, incognito să umblu.
Dar într-o zi de lucitoare gală,
Ţi-arăţi şi ordinul ce-l porţi.
N-am fost distins cu-al Jartierei1, cum socoţi.

1. Ordinul Jartierei – ordin cavaleresc, instituit în Anglia de regele Eduard III (1327–
1377), în anul 1348.
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Copita însă-mi face mare fală.
Vezi melcul cela? Se târăşte-agale.
Cu faţa sa pipăitoare
M-a şi adulmecat pe cale.
Chiar de-aş voi, eu n-aş putea să mă dezmint.
Ei, vino numai. N-aştepta îndemn şi-alint.
De la un foc vom trece la alt foc.
Un peţitor sunt eu, tu umbli să te-nsori.
Vino, să ne ﬁe de noroc!
S-apropie de unii care şed în preajma unor cărbuni pe cale
de a se stinge.
Ce dregeţi, domnilor, cărunţii mei, pe-aici?
V-aş lăuda de v-aş vedea în hora prea frumoasă,
Încercuiţi de freamătul juneţii.
Destul stă singur ﬁecare-acasă.
GENERALUL

MINISTRUL

PARVENITUL

AUTORUL

Cine mai are-ncredere-n noroade?
De-ai ﬁ făcut oricâte şi-orice fapte!
Popoarele la fel sunt cu femeile,
În ochii lor cei tineri au întâietate.
De drumul drept departe-s azi cu toţii.
Eu preaslăvesc pe cei de altădată.
Căci, evident, când noi eram în frunte,
Fu epoca de aur cea adevărată.
Prea găgăuţi n-am fost nici noi,
Căci am făcut ades ce nu se cuvenea.
Dar toate-s răsturnate-acum,
Când tocmai încercam a conserva.
Prilej azi nu mai ai de a citi vreo carte
De un conţinut isteţ măcar în parte.
Iar cât priveşte generaţia numită jună,
Ea n-a fost niciodată mai sfătoasă, mai nebună.

MEFISTOFEL care pare dintr-odată foarte bătrân

O, da, poporu-i matur de judeţul de apoi,
Căci eu ultima oar-aici pe munte vin.
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Deoarece butoiul meu sloboade numai drojdii,
E sigur că şi lumea e-n declin.
VRĂJITOAREA vânzând vechituri
Nu-mi treceţi, domnii mei, numai aşa
Pe-alături. Un prilej atât de rar
Să nu mi-l pierdeţi. Marfă bună am
Şi felurită. Fiecare lucru e un dar.
Din aste vechituri întinse pe tarabă,
Alegeţi ce doriţi, degrabă.
Noroc să vă aducă şi din plin,
Căci printre-atâtea mari şi mici
Nici una nu-i vreo pagubă să nu ﬁ pricinuit.
Nici un pumnal aici
Să n-aibă amintiri de sânge risipit.
Nici un potir, din care
Să nu se ﬁ băut mistuitor venin,
Un singur giuvaer nu e, prin care o femeie
Să nu ﬁ fost adusă ca să cadă,
Şi printre arme ruginite – nici o spadă
Să nu ﬁ rupt un legământ de frate,
Să nu ﬁ spintecat vrăjmaşul pe la spate.
MEFISTOFEL Mătuşă, te pricepi cam rău la timpuri
Şi parcă nu vii din vileag.
Spre noutăţi îndrumă-ţi grija,
Căci numai noutăţile ne-atrag.
FAUST Să nu mă pierd. Se-nvârte ţeasta.
Ce rară liturghie mi-e aceasta!
MEFISTOFEL Te ia în sus vârtejul, într-adins.
Crezi că împingi, dar eşti împins.
FAUST Cine-i aceasta?
MEFISTOFEL Priveşte-o mai de-aproape, bine.
Aceasta e Lilit1.
1. Lilit – după anumite legende rabinice, întâia soţie „demonică“ a lui Adam. Se
spune că ea ar apărea în Noaptea valpurgică.
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E cine?
MEFISTOFEL
Soţia cea dintâi a lui Adam.
Să te păzeşti de păru-i năzdrăvan,
Cu care orişice frumuseţe-ntrece.
De-atinge pe un tânăr cu şuviţa,
Ea nu-l mai las’ aşa curând să plece.
FAUST Aici stau două, o bătrână şi o jună.
Să le cântăm şi noi în strună.
MEFISTOFEL Nu are-n noaptea asta nimeni pace,
Un dans însă ce rău ne-ar face?
FAUST dansând cu tânăra
Un vis frumos visai odată.
Zării un pom cu frunza lată,
Cu două mere-ascunse bine.
Am vrut să le culeg de-ndată.
FRUMOASA
Sunt de dorit asemeni fructe,
Precum din paradis se ştie.
Că şi-n grădina mea sunt mere,
Eu simt o mare bucurie.
MEFISTOFEL dansând cu bătrâna
Un vis nebun visai odată.
Zării o salcie crăpată.
Avea o gaură cam mare.
Dar şi aşa plăceri sunt rare.
BĂTRÂNA
Din inimă i-aduc salutul
Boierului purtând copită.
O groasă… ţină gata
Pentru asemenea ispită.
FAUST

PROCTOFANTASMISTUL1

Fantasme blestemate,
Mai îndrăzniţi a face tărăboi?
1. Prin personajul proctofantasmistului, Goethe îl caracterizează pe autorul iluminist Friedrich Nicolai (1733–1811). Nicolai a făcut Academiei din Berlin o comunicare, în care arăta că, din pricina unor tulburări arteriale, el „vedea“ spirite.
De aceste halucinaţii s-ar ﬁ vindecat printr-o cură de „lipitori“.
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N-am demonstrat eu oare
Că spiritele n-au picioare?
Şi-acum dansaţi la fel cu noi!
FRUMOASA dansând
Ce vrea la balul nostru, individul?
FAUST dansând
Acela-i pretutindeni cu lumina lui cea trează.
Când alţii joacă, el apreciază.
Un pas pe care nu-i în stare-a-l critica
E ca şi cum nici nu s-ar întâmpla.
Se-nfurie de-a binelea, de-ndată ce înaintăm,
C-aşa-i e ﬁrea.
De-ar ﬁ să vă-nvârtiţi în cerc,
Aşa cum el în vechea-i moară1 face,
Aceast-ar ﬁ o treabă ce i-ar place,
Îndeosebi dacă i-aţi cere învoirea.
PROCTOFANTASMISTUL

FRUMOASA

Pe-aici îmi sunteţi, încă tot pe-aici?
Voi, spirite de rând,
Să dispăreţi n-aveţi de gând?
Nici chiar în epoca luminii?
Un neam drăcesc de reguli nu întreabă.
Suntem atât de luminaţi,
Dar spiritele tot se mai găsesc în treabă.
Ce nebunii n-am măturat din ăst ţinut!
Dar aerul nu se puriﬁcă. De necrezut!
E timpul să-ncetaţi a plictisi!

PROCTOFANTASMISTUL

Îngăduiţi-mi să v-o spun în faţă:
Nu sunt dispus a suporta
Vreun despotism spiritual de nici un fel.
Cu duhul meu nu-l pot exercita.
Se dansează mai departe.
Nimic nu-mi reuşeşte astăzi, precum văd.
Pe munte însă tot m-avânt,
1. „Moara“ este tipograﬁa lui Nicolai, care publica revista literară Allgemeine
Deutsche Bibliothek (1765–1806).
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Şi sper să-nfrâng pe diavoli şi poeţi1
Încă-nainte de-a pleca de pe pământ.
MEFISTOFEL

Într-o băltoacă se va aşeza îndat’.
E felul său de a se uşura.
Şi dacă lipitori pe fundul lui s-or desfăta,
De spirite şi spirit ﬁ-va vindecat.
Către Faust, care iese din joc.
De ce ai părăsit frumoasa fată
Care cântând te-a ispitit?

FAUST

MEFISTOFEL

FAUST
MEFISTOFEL
FAUST

MEFISTOFEL

În vreme ce cânta, din gură
Un şoarec roşu i-a sărit.
Ei şi? Să cumpănim. Era mai bine
Dac-ar ﬁ fost un şoarec sur?
Dar ce te-nteresează-acestea
Într-o idilă, când e noapte împrejur?
Apoi văzui…
Ce?
Vezi tu dincolo de crâng
O palidă frumoasă fată stând
Acolo, singură, departe? Numai anevoie
Înaintează, cu mişcări încete.
Mărturisesc că mi se pare
C-ar semăna cu buna Margareta.
Nu-i bine să priveşti aşa în gol.
E-un chip de vrajă, fără viaţă, un idol.
Şi nici să-l întâlneşti nu-i bine.
De uitătura îngheţată sângele în om
Îngheaţă; piatră rece el devine.
Ai auzit despre Meduză2, nu-i aşa?

1. Nicolai nu arăta înţelegere pentru poeţii de seamă ai timpului.
2. Meduza — personaj din mitologia greacă, despre care se credea că preface în
stană de piatră pe oricine îi întâlnea privirea.
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FAUST

MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL

SERVIBILIS

MEFISTOFEL

Într-adevăr, sunt ochii unui mort,
Pe cari o iubitoare mână nu i-a fost închis.
Acesta-i sânul îmbiat de Margareta mea,
Acesta-i trupul dulce, ce-l gustai în vis.
O vrajă e în joc, tu, aiuritule netot,
Căci ﬁecăruia i-apare ca iubita sa.
Ce voluptate, câtă suferinţă!
Nu pot, nu pot să mă despart
De ochii ce la mine s-au uitat.
Şi gâtul alb, cât de ciudat
Îl văd c-un roşu ﬁr împodobit,
Subţire ca o dungă de cuţit.
Ceea ce vezi, întrezăresc şi eu deodat’.
Ea poate capul şi subt braţ să-l poarte,
Deoarece Perseu1 i l-a tăiat.
Mereu această nebunie te atrage.
Vino pe dâmb în sus, aici e joc
Şi veselie ca-ntr-un iarmaroc.
De nu sunt înşelat de-un farmec de poveste,
Văd un teatru-aici. Ce este?
Începe-ndată
O piesă nouă, ultima din şapte.
E obiceiul locului atâtea să se dea.
Un diletant a scris-o într-un ton aparte,
Şi diletanţi o reprezintă.
Scuzaţi, voi spectatori, dacă dispar.
E slujba mea de-a înălţa cortina
Şi-a o lăsa să cadă iar.
Sunt bucuros să vă-ntâlnesc la jocul
Din Muntele Nebun, unde vă este locul.

1. Perseu – personaj mitologic. Se spune că a tăiat în deşertul libian capul Meduzei, din sângele căreia au răsărit şerpi.
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Noapte valpurgică. În plan secund, apariţia Margaretei.
„De nu zbori astăzi, nu zbori niciodată!“

VISUL UNEI NOPŢI DE VALPURGIE sau
NUNTA DE AUR A LUI OBERON ŞI A TITANIEI1

Intermezzo
Astăzi ne-odihnim puţin
Noi actoriceasca gloată.
Munte vechi şi-o vale jos:
Astea-s, iată, scena toată.
Nunta ce-o vedeţi acum
E de aur, căci trecură
Printre soţi cincizeci de ani
De gâlceavă şi de ură.
Spirite, vreau s-apăreţi!
Cercetaţi-ne grădina!
Împăcatu-s-au din nou
Regele şi cu regina.2
Vine Puck şi se-nvârteşte,
Saltă, unde-i cânt de strună.
Alţi o sută vin în urmă,
Să se bucure-mpreună.
Cântec ţese Ariel,
Sunete din ceruri scoase.
Feţe hâde cheamă el,
Dar şi suﬂete frumoase.
De la noi să ia o pildă
Cei ce vor să se-nţeleagă.
Dacă vreţi să se-nţeleagă,
Despărţiţi pe drag de dragă.
De se ceartă soţ, soţie,
Să mi-i duceţi hăt departe,

MAISTRUL TEATRULUI

CRAINICUL

OBERON

PUCK3

ARIEL4

OBERON

TITANIA

1. Oberon şi Titania – regele şi regina ielelor, personaje cunoscute din comedia
Visul unei nopţi de vară de Shakespeare.
2. Cearta dintre Oberon şi Titania s-a iscat din pricina unui băiat indian.
3. Puck – alt personaj din Visul unei nopţi de vară.
4. Ariel – spirit la ordinele lui Prospero, personaj din piesa Furtuna de Shakespeare.
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Duceţi-o spre miazăzi,
Iar pe el spre miazănoapte.
ORCHESTRA. TUTTI fortissimo

Musculiţele, ţânţarii,
Şi cu rudele-trabanţii,
Brotăcel şi-n iarbă greieri –
Iat-aceştia-s muzicanţii.
SOLO

Auziţi, ăsta-i cimpoiul!
Ca balonul de săpun.
Creşte, scade şi strănută
Fluieră pe nas nebun.

UN SPIRIT CE ABIA SE ÎNFIRIPĂ1

Aripi, burtă are ﬂeacul,
Nici nu umblă, nici nu zboară,
Încă n-are-nfăţişare,
Dar se vrea poezioară.
O PERECHE2

Pas mărunt şi salt înalt
Prin miresme şi prin rouă.
Dai adesea din picior,
N-o să zbori nici chiar cu două.

CĂLĂTOR CURIOS3

E un joc de măşti acesta?
Să mai cred vederii, zici?
Oberon, frumosul zeu,
E şi astăzi pe aici?

ORTODOXUL4

N-are gheare, n-are coadă,
Îndoieli însă nu-mi fac.
Ca şi zeii din Grecia
E şi el un simplu drac.

1–2. Prin „Spiritul“ şi „Perechea“ (strofa următoare), Goethe îi ironizează pe
poetaştri.
3. „Călătorul“ este tot Nicolai, care a publicat Descrierea unei călătorii prin
Germania şi Elveţia (12 volume).
4. „Ortodoxul“ se pare că ar ﬁ contele Friedrich Leopold zu Stolberg (1750–1819), care-l
critica, din punct de vedere creştin, pe Schiller pentru poezia acestuia Zeii Greciei.
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Schiţă e tot ce pictez,
Schiţă doar, oricât asud.
În răstimp mă pregătesc
De-o călătorie-n sud.

UN ARTIST NORDIC

PURISTUL

Nenorocul mă aduce:
Ce desfrâuri necurate!
Din atâtea vrăjitoare
Numai două sunt pudrate.

O VRĂJITOARE TÂNĂRĂ

Pudra este, ca şi-o haină,
Pentru vechi femei cărunte.
De aceea-ncalec ţapul,
Goală de la tălpi la frunte.
O MATROANĂ

Cuviinţă-avem destulă.
Poftă n-am să ne certăm.
Tinerică putrezi-vei,
Câtă vreme noi durăm.
Voi ţânţari şi musculiţe,
Lăsaţi trupul gol, intact.
Brotăcel şi-n iarbă greieri,
Rămâneţi şi voi în tact!

UN CAPELMAISTRU

O GIRUETĂ1 arătând într-o direcţie

Societatea mi-e pe plac.
Sunt aci numai mirese
Şi burlaci, speranţe dând,
Mari şi cele mai alese.
O GIRUETĂ arătând în altă direcţie

Dacă însă nu se cască
Ăst pământ ca să-i înghită,
Mă avânt c-o săritură
Chiar în iad, că sunt grăbită.
1. Girueta – o morişcă ce simbolizează spiritele care se întorc după cum bate
vântul.

182

XENII1

UN SCRIITOR2

MUSAGETUL

Ca insectele avem
Foarfeci ascuţite bine.
Astfel pe Satan tătucul
Îl cinstim cum se cuvine.
Iată-i cum, venind grămadă,
Ei glumesc naivi cu toţii.
Pân’ la urmă ei vor spune
Că sunt generoşi, netoţii!
Printre-aceste vrăjitoare
Eu m-aş pierde, să m-amuze,
Căci pe-acestea le-aş conduce
Mai uşor decât pe muze.

CI-DEVANT GENIUL TIMPULUI

Dacă vrei s-ajungi ceva, de
Mine ţine-te de zor.
Muntele Nebun, Parnasul,
Are-un vârf prea-ncăpător.
CĂLĂTOR CURIOS3

COCORUL4

Omul ţeapăn, cine este?
Cu paşi mândri lunecă.
El miroase, ce miroase.
Iezuiţi adulmecă.
Place-mi mie-n ape clare,
Dar şi-n tulburi pescuitul.
De aceea şi cu dracii
Se amestecă smeritul.

1. Xenii — epigrame satirice (Goethe şi Schiller au publicat împreună asemenea
xenii, satirizând personaje şi curente din timpul lor).
2. Scriitorul atacat în aceste versuri este August von Hennings, care scotea revista
Der Musaget şi jurnalul Genius der Zeit (Geniul timpului). „Ci-devant Geniul
timpului“ este numit acest jurnal, ﬁindcă în momentul când apărea Faust I (1808)
îşi încetase apariţia.
3. Iarăşi Nicolai, cunoscut ca un vrăjmaş al iezuiţilor.
4. Cocorul este Johann Caspar Lavater (1741–1801), scriitor şi predicator elveţian.
El e creatorul aşa-numitei teorii ﬁziognomice, după care caracterul unui om
se poate deduce din trăsăturile feţei lui.
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COPILUL LUMII1

Credeţi-mă, credincioşii
Aﬂă-n toate un vehicul.
Pe-acest munte nu arare
Ei s-adună-n conventicul2.
Vine-acum un cor, se pare,
Tobe-aud şi hărmălaie.
Nu-ţi fă griji! Străbat prin larmă
Unisoanele cimpoaie.

UN DĂNŢUITOR

MAESTRUL DE DANS

Din picioare o ﬁgură
Fiecare face, iată.
Strâmbul sare, greul saltă,
Nu întreabă cum arată.
CETERAŞUL

DOGMATICUL

Ar ucide – toţi pe unul
Şi pe ceilalţi ﬁecare.
Un cimpoi îi îmblânzeşte
Ca Orfeu3 în vremi pe ﬁare.
Îndoiala nu m-atinge.
Dracul trebuie ceva
În esenţa lui să ﬁe.
Altfel, draci n-ar exista.

IDEALISTUL

Fantazia, cum mi-o-nchipui,
Cată să mă dòmine.
Dacă eu sunt toate-acestea,
Sunt nebun de-a binele.

REALISTUL

Mare-i pentru mine chinul.
Ah, esenţa ce-o ﬁ oare?
Pe pământ întâia oară
Nu stau sigur pe picioare.

1. Copilul lumii este Goethe însuşi, care anunţă conventiculul ﬁlozoﬁlor pe
Muntele Nebun.
2. Conventicul – adunare restrânsă şi secretă.
3. Orfeu – personaj din mitologie. Era socotit un neîntrecut muzician. Se spune
că prin cântecele sale el izbutea să îmblânzească chiar şi ﬁarele.
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Cu plăcere vin pe-aice,
Căci o logică îmi spune:
Dacă dracii sunt aievea,
Sunt şi duhurile bune.
SCEPTICUL Ei se ţin după văpaie
Şi se cred aproape tare
De comoară. Dară dracul
Numa-n mine-şi are leacul.
CAPELMAISTRUL
Brotăcel şi-n iarbă greieri,
Ce nemernici diletanţi!
Voi, ţânţari şi musculiţe,
Sunteţi muţi sau muzicanţi?
ABILII1 Sanssouci, aşa se cheamă
Creaturile voioase.
Nu mai mergem pe picioare,
Ci pe capetele-ntoarse.
NEAJUTORAŢII Noi curtenii, îmbuibaţii,
Morţii îi cădem în poale.
Roşi de dans ne sunt papucii,
Colindăm călcâie goale.
LUMINI RĂTĂCITOARE
De pe baltă noi venim,
Suntem mlaştinilor ﬂoare.
Dar prin cetele de-aici
Ne-nşirăm strălucitoare.
STEA CĂZĂTOARE
Din tărie cad şi lunec,
Spintec spaţiul stelar.
Zac în iarbă, doborâtă.
Cine mă ridică iar?
MASIVII Loc. Vrem loc. Jur-împrejur
Iarba cade, când în droaie
Duhuri vin şi iarăşi vin.
Au picioarele greoaie.
SUPRANATURALISTUL

1. În cele cinci strofe ce urmează sunt caracterizate apariţii şi curente din timpul
Revoluţiei Franceze de la 1789.
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PUCK

Ce veniţi? De ce călcaţi
Ca şi pui de elefanţi?
Cel mai butucos butuc
Fie astăzi însuşi Puck.

ARIEL

Dacă aripi v-a dat ﬁrea,
Dacă aripi v-a dat duhul,
După mine să vă ţineţi,
Spre palat tăind văzduhul.

ORCHESTRA pianissimo

Nori şi neguri, în plutire,
Se pătrund de ziuă sus.
Foşnet e şi vânt prin trestii.
Totul în nimic s-a dus.
ZI ÎNCEŢOŞATĂ. CÂMP

Faust. Meﬁstofel.
FAUST

MEFISTOFEL
FAUST
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În suferinţă! Şi-n deznădejde. Jalnic şi îndelung rătăcind pe pământ, şi acum sub lacăt! Închisă ca răufăcătoare în beci, în groaznice chinuri, suava, nefericita
creatură! Până aci s-a ajuns. Până aci. – Tu trădător, nemernic spirit, toate astea mi le-ai tăinuit. – Aşteaptă
numai, stai. Rostogoleşte-ţi drăceştii ochi în cap, înverşunându-te. Stai numai, şi-nfruntă-mă cu nesuferita
ta prezenţă. Închisă! În restrişte fără capăt. Lăsată în
grija duhurilor rele şi a omenirii care judecă nesimţitoare. Iar pe mine mă legeni în răstimp cu desfătări
urâte, îmi ascunzi crescânda ei jale şi-o laşi fără de ajutor prăpădului!
Nu este ea cea dintâi.
Câne! Monstru scârbos! – Schimbă tu, nemărginitule
Spirit, schimbă şarpele, dându-i iarăşi înfăţişarea de
câne, cum adeseori noaptea îi plăcu să mă adulmece, să

se rostogolească la picioarele neştiutorului călător, să
sară pe umerii celui ce cădea. Schimbă-l iarăşi, dându-i
înfăţişarea ce-i este dragă, să se târască în nisip pe burtă,
să calc lepădătura cu piciorul! – N-a fost ea cea dintâi! –
Ce amărăciune, ce tristeţe, de nimeni cuprinse, că atâtea
ﬁinţe s-au prăbuşit în prăpastia acestei calamităţi, că
întâia, zvârcolindu-se în suferinţa morţii, nu a ispăşit
vina tuturor celorlalte în faţa Celui ce iartă din veac în
veac! Mie îmi macină măduva şi viaţa – suferinţa acestei unice ﬁinţe. Tu rânjeşti nepăsător, privind destinul
miilor de creaturi!
MEFISTOFEL

Suntem iarăşi la hotarul puterii noastre, acolo unde
înţelegerea omului poticneşte. De ce te însoţeşti cu noi,
dacă nu eşti în stare a te ţine de-nsoţire? Ai vrea să zbori,
dar nu eşti sigur că ameţeala nu te ia în vârtej. Ţi-am
intrat sub piele noi, sau tu nouă?

FAUST

Nu rânji, mişcându-ţi fălcile flămânde! Mi-e silă. –
Tu, mare, puternic Spirit, care m-ai învrednicit să mi
te-arăţi, tu, care inima mi-o ştii şi suﬂetul, de ce mă
fereci de-această ruşine, de-acest însoţitor care paşte
suferinţa şi se bucură de toată stricăciunea?

MEFISTOFEL

Mai ai ceva de spus?

FAUST

Salveaz-o! Altfel vai ţie! Altfel cadă cel mai groaznic
blestem pe capul tău prin milenii!

MEFISTOFEL

Nu pot să topesc pecetea răzbunătorului, nu pot deschide lacătele sale. „Salveaz-o!“ Dar cine a fost cel ce în
pierzanie o a zvârlit? Eu sau tu?
Faust se uită sălbatic împrejur.

MEFISTOFEL

FAUST
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Întinzi mâna să apuci fulgerul, tunetul? Ce bine că
acestea nu vi s-au dat vouă, mişeilor muritori! A zdrobi
pe cei ce răspund nevinovaţi, iată felul tiranilor de a-şi
uşura inima, când ajung în perplexitate!
Du-mă la ea. Să ﬁe eliberată!

MEFISTOFEL

Şi primejdia căreia te expui? Aﬂă că în oraş fapta sângeroasă a mânii tale mai strigă şi acum: pe locul unde
ucisul căzu, plutesc încă duhuri răzbunătoare, pândind
întoarcerea ucigaşului!

FAUST

Şi-aceasta trebuie s-o mai aud? Blestemul lumii cadă asupra ta, monstrule! Du-mă acolo, îţi spun, şi elibereaz-o!

MEFISTOFEL

Te duc, şi ceea ce pot să fac, ia aminte! Am eu toată
puterea în cer şi pe pământ? Vreau să înnegurez simţurile paznicului. Pune mâna pe chei, şi scoate-o din beci
cu mâna ta omenească! Eu voi veghea. Vrăjiţi, caii aşteaptă. Vă călăuzesc! Aceasta pot s-o fac.

FAUST

Să mergem! Să plecăm!
NOAPTE. CÂMP DESCHIS

Faust, Meﬁstofel trec în vuiet pe cai negri.
FAUST

MEFISTOFEL
FAUST
MEFISTOFEL
FAUST
MEFISTOFEL

Ce dreg femeile acelea acolo pe gorganul corbilor, la
spânzurătoare?
Nu ştiu ce ﬁerb şi ce gătesc în căldare!
Se ridică şi coboară, se înclină, se apleacă.
O breaslă de vrăjitoare.
Împrăştie ceva, spurcând, sﬁnţind, vrăjesc.
Să trecem! Să trecem!
ÎNCHISOARE

Faust, cu o legătură de chei şi cu un felinar,
în faţa unei uşi de ﬁer.
FAUST
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Ca niciodat’ mă-ncearcă un ﬁor,
Restriştea omenirii, cumplită, mă cuprinde.
Aici, după ăst zid, stă ea, sub greu zăvor.
Iar crima ei n-a fost decât o dulce nebunie!
Tu şovăi să te duci la ea!

Te îngrozeşte gândul de-a o revedea.
Cu sârg! Căci şovăirea ta
I-aduce moartea! Nu mai sta-n zădărnicie!
Prinde lacătul. Cineva cântă după uşă.
Rea a fost măicuţa mea,
Ea de drag m-a sugrumat.
Tată-meu – el m-a mâncat.
În ţărâna răcoroasă
Surioara mea îmi puse
Oasele, ce-mi mai rămasă.
Pasăre eu mă făcui.
Păsărică de dumbravă,
Zbori în slavă, zbori în slavă!
FAUST descuind
Te-aud, te-aud. Dar nu-i făcut să mă ostoaie
Nici zornetul de lanţ, nici foşnetul de paie.
Intră.
MARGARETA ascunzându-se-n aşternut
Vai, vai! Ei vin! Cumplită moarte!
FAUST încet Vin să te scap! Te duc departe!
MARGARETA zvârcolindu-se la picioarele lui
De eşti un om, de mine ﬁe-ţi milă!
FAUST Nu mai striga! Trezeşti cumpliţii paznici
Ce-abia acuma adormiră.
Ridică lanţurile să le desferece.
MARGARETA îngenunchind
Călăule, ce vii din ceaţă,
Cine ţi-a dat puterea-aceast’ asupra mea?
E încă miez de noapte.
Mai lasă-mă, nu mă lua!
Îndură-te încă puţin de viaţa mea!
Nu e-ndeajuns de timpuriu
Şi dis-de-dimineaţă?
Se ridică.
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Sunt doar aşa de tânără, atât
De tânără! Şi trebuie să mor!
Frumoasă fost-am de-asemeni, şi de-aci năpasta!
Ce-aproape-a fost iubitul. Astăzi e departe.
Şi sfâşiată e cununa, risipită ﬂoarea.
De ce acuma silnicia-aceasta?
De ce mă strângi aşa? Ce ţi-am făcut?
Nu mă lăsa-n zădar să te implor,
În viaţa mea nu te-am văzut!
FAUST
MARGARETA

De-aş trece, vai, şi peste-această suferinţă!
Sunt în puterea ta, cu toată-a mea ﬁinţă.
Îngăduie-mi copilul doar să-mi mai lăptez.
L-am răsfăţat, pe întuneric, ca-ntr-un vis.
Mi l-au luat, ca să mă-ndurerez.
Şi-acuma spun că l-am ucis.
Şi n-oi mai ﬁ vreodată bucuroasă.
Şi cântece ei născocesc pe seama mea,
Ei, oamenii – urât din partea lor!
Poveste-a fost frumoasă,
Dar s-a sfârşit aşa.

FAUST se aruncă la picioarele ei

E-aici, cel care te iubeşte şi nu doarme.
Veni, năprasnica robie să ţi-o sfarme.
MARGARETA se aruncă şi ea jos

Să-ngenunchem, să implorăm prea sﬁnţii!
Căci jos sub aste lespezi şi sub pragul
Ce-l vezi, în clocot ﬁerbe iadul.
Şi Răul, cu grozavă încruntare,
Se îndârjeşte-n vuiet mare.
FAUST tare

Margareta! Margareta!

MARGARETA ascultă cu încordare

Glasul iubitului a fost acesta!
Se ridică sărind, lanţurile cad.
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Unde e? L-am auzit chemând.
Sunt liberă! Legată nu mai sunt.
La pieptul lui să zbor aş vrea,
În braţul lui s-adast un ceas.
Pe nume m-a chemat. În prag stătea.
Prin vuietul şi prin scrâşnirea iadului
Auzit-am dragul glas.
FAUST
MARGARETA

Eu sunt.
Tu eşti? Mai spune-mi-o o dată!
Cuprinzându-l.
El e! El e! Unde e chinul?
Şi unde spaima închisorii şi suspinul?
Tu eşti! Vii să mă scapi!
Sunt slobodă, salvată!
Apare strada-n faţa mea, deodată,
Pe unde te văzui întâiaşi dată.
Senină, iată şi grădina,
În care te-aşteptarăm
Cu Marta, vecina.

FAUST încercând să plece

Din beznele scunde
Vino cu mine! Vino!
MARGARETA

Mai rămâi!
Ştii cât de bucuroasă
Cu tine sunt oriunde.
Îl mângâie cu iubire.

FAUST

MARGARETA

191

Grăbeşte-te!
De nu grăbeşti,
Vom ispăşi amarnic!
Cum, tu nu mai ştii să săruţi?
Să ﬁe zadarnic?
O vreme te-ai depărtat
Şi sărutul l-ai şi uitat?

De ce la pieptul tău asemenea frică
Mă ia, când altă dată din privirea ta
Un cer întreg mă cutropea?
A fost, când sărutându-mă, mă-năbuşeai.
Sărută-mă,
Altfel te sărut eu. Ce ai?
Îl cuprinde.
Vai, buzele tale – ce reci!
Şi mute.
Iubirea ta – unde e?
Cine mi-a furat-o pe tăcute?
Se-ntoarce în altă parte.
FAUST

Urmează-mă, iubito, vino!
Te îndrăgesc cu foc,
Cu înmiită-ardoare.
Urmează-mă. Atâta doar te rog.

MARGARETA întorcându-se iarăşi spre el

Eşti tu cu-adevărat? Eşti tu?
FAUST
MARGARETA

FAUST
MARGARETA
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Eu sunt. Vino cu mine!
Din nou tu mă primeşti la pieptul tău.
Salvându-mă, în mine tu pe cine vezi?
Dar cum se face că de mine n-ai sﬁală?
Şi ştii tu, prietene, pe cin-eliberezi?
Grăbeşte-te, căci întunericul slăbeşte.
Măicuţa, eu am omorât-o.
Copilul mi l-am înecat.
Şi oare nu-ţi era şi ţie dat?
Tu eşti? De-abia o cred. Sunt trează?
Dă-mi mâna! – Dar de ce e umedă?
S-o ştergi. Pe ea
E sânge, s-ar părea.
Ah, Doamne! Ce-ai făcut!

În teacă spada pune-ţi-o la loc.
Te rog.
FAUST

MARGARETA

FAUST
MARGARETA
FAUST
MARGARETA

FAUST
MARGARETA
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Trecutul, lasă-l,
Trecut rămână. Mă omori!
Tu trebuie să mâi în viaţă.
Vreau să-ţi vorbesc despre morminte.
De ele să-ngrijeşti încă de mâne.
Măicuţei îi alegi frumos un loc,
Alături fratelui un altul sub un soc.
Iar mie unul la o parte
Nu prea departe.
Copilul să mi-l pui la sânul drept.
Dar altul să nu zacă lângă mine.
Să mă lipesc cu foc de tine –
Ar ﬁ un dulce şi suav noroc.
Dar nu mai izbutesc întru iubire a mă strânge.
Mi-e ca şi cum spre tine
Mi-aş face silă, ca şi cum tu m-ai respinge.
Şi totuşi tu aci îmi eşti,
Şi-atât de bun şi blând priveşti.
De simţi că-s eu, atuncea vino!
Afară? Dincolo de ziduri?
Spre libertate!
Dacă groapa e acolo,
Dacă acolo stă la pândă-o moarte,
Atuncea vino!
De-aici în aşternutul veşnic,
Şi nici un pas, nici unul mai departe.
Tu pleci acum?
O, Henric, dacă aş putea şi eu!
Tu poţi, de vrei! Că uşa e deschisă.
Nu mai nădăjduiesc nimic. Plecarea – e oprită.
La ce-ar ﬁ bună fuga când iscoadele pândesc?

E jalnic să cerşeşti pe uliţi,
Când cugetul te poartă între suliţi.
E jalnic prin străini să umbli ca o umbră,
Ca să te prindă totuşi, mai pe urmă.
FAUST
MARGARETA

Rămân la tine.
Grăbeşte, grăbeşte!
Salvează-ţi copilul
Din balta cu peşte!
Te du prin mohor
Pe râu în sus,
Pe punte, spre-apus.
La stânga, lângă stobor1.
Acolo-i un lac.
Cercuri de unde se fac.
Prinde-l degrabă.
Scoate-l din apă.
Mai dă din picioare.
Scapă-mi-l, scapă!

FAUST

Dezmeticeşte-te! Nu mai avem alt ceas.
Eşti liberă, de faci un singur pas.

MARGARETA

De-am trece de Muntele Veşted!
Măicuţa-i acolo pe-o piatră.
Fiori simt de gheaţă, la creştet.
Măicuţa-i acolo pe-o piatră.
Din cap dă ca seara la vatră.
Apoi piroteala-ncetează.
Ea nu mai veghează, ci doarme mereu,
Şi capul e greu, ea doarme mereu,
Ca noi să ne-avem ale noastre plăceri.
Ce vremi fericite acelea, doar ieri!

FAUST

N-ajută vorba, nici o rugăminte.
Am să te duc cu sila. Ia aminte!

1. Stobor – gard, zăplaz.
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În temniţă.
„Purcedeţi! Sau sunteţi pierduţi!“

MARGARETA

FAUST
MARGARETA

FAUST

MEFISTOFEL

MARGARETA

FAUST
MARGARETA
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Nu vreau. Nu sufăr silnicie.
Nu mă cuprinde ca un ucigaş.
C-atâtea îţi făcui spre bucurie.
S-arată zorile, iubita mea!
Se face zi. Pătrunde-aici ultima zi!
Şi de-ar ﬁ fost cum trebuia să ﬁe,
Desigur ziua mea de nuntă-ar ﬁ!
Nu spune nimănui, ah, nu trăda
C-ai fost la Margareta ta!
Vai, cununiţa mea!
S-a întâmplat, cum mi-a fost dat.
Ne-om revedea,
Dar nu la dans.
Norodul se adună. Piaţa, strada,
De-abia-l cuprind.
Clopotul cheamă. Semn se dă. Mă prind.
De toate părţile mă leagă. S-a curmat cuvântul.
Mă-nalţă pentru ispăşire gâdele grăbit.
S-apleacă peste orice ceafă
Tăişul ce mi-a fost menit.
E mută lumea ca mormântul.
De nu m-aş ﬁ născut!
Meﬁstofel apare afară.
Ce şovăire fără noimă!
Purcedeţi! Sau sunteţi pierduţi!
Roibii mei se înﬁoară.
S-arată zorile pe munţi.
Ce namilă se-nalţă din pământ?
El e! Alungă-mi-l! Aci să nu mai stea!
Ce cată el pe locul sfânt?
Pe mine el mă vrea.
Tu vei trăi!
Dumnezeiesc judeţ, mă dau
În grija ta.

MEFISTOFEL către Faust

Vino! Altfel te las cu ea aci în părăsire! –
A ta sunt, Tată! Mântuie-mă, Tată!
Voi îngeri, cetelor senine,
Împrejmuiţi-mă, ţinându-mă sub scut!
Henric, ce groază mi-e de tine.
MEFISTOFEL E osândită!
GLAS de sus
E mântuită!
MEFISTOFEL către Faust
Vino cu mine!
Dispare cu Faust.
GLAS dinăuntru, pierind
Henric! Henric!

MARGARETA

PARTEA A DOUA A TRAGEDIEI
ÎN CINCI ACTE

ACTUL I

PEISAJ DULCE

Faust, întins pe glia cu ﬂori, obosit, se frământă căutând somnul.
Amurg. Spirite, graţioase mici făpturi, plutesc în preajmă.
ARIEL cântă însoţit de harfe eoliene

Ploi de ﬂori, căzând mereu,
Pentru ﬁre sunt îndemn,
Binecuvântarea verde
Pământenilor e semn.
Ielele, mărunte-mari,
Vin s-ajute cu măsură;
De-un nenorocit se-ndură,
Fie sfânt el, ﬁe rău.
Voi, iele, ce plutiţi aeriene,
În nobil chip să v-arătaţi,
Să-i domoliţi crâncene chinuri,
Săgeţile mustrării să le depărtaţi,
Puriﬁcaţi-l de trăirile amare. –
Răstimpuri în a nopţii aşteptare
Sunt patru1: să le umpleţi prieteneşte!
Să-i puneţi capul mai întâi pe iarbă,
Să mi-l scăldaţi în rouă din a Lethei2 revărsare
Ca, întremat de cufundare şi uitare,
În pragul zilei să se simtă
1. Cele patru răstimpuri ale nopţii corespund împărţirii date de romani timpului
nocturn: cele patru vigilii (sau străji, din lat. vigilia, -ae = veghe).
2. Lethe – în mitologia greacă, râu în Hades, din care suﬂetele morţilor beau „uitarea“.
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Înviorat la-ncheieturi şi-n mădulare.
Îndepliniţi pe rând şi cu luare aminte
A ielelor cea mai frumoasă datorie.
Redaţi-l sănătos luminii sﬁnte!
COR – glasuri, când singure, când câte două, când mai multe, alternând
Amurgirea blândă, lină,
Cântă-n aer ca pe strună.
Dulci miresme, văl de neguri
Într-o rarişte s-adună.
A truditului vedere
Poarta zilei şi-o închide.
Poarta păcii-n dulce murmur
Inimii i se deschide.
Noaptea ştie să coboare.
Stea, de stea prin ﬁr se leagă.
Mari lumini, scântei mărunte
Izbutesc să se aleagă,
Se-oglindesc adânc în lacuri
Şi lucesc în noaptea clară.
Luna o pecete pune
Pe odihna ca de ceară.
Ceasuri trec, pierind ca anii,
Şi se strâng dureri, norocuri.
Te vei întrema de-acuma.
Aibi încredere-n sorocuri.
Văile sunt verzi, copacii
Dau pentru umbrire boltă.
Holda-n valuri mari de aur
Unduieşte spre recoltă.
Ca să-ţi împlineşti dorinţe,
Uită-te la cea lucire!
Somnul e veşmânt, aruncă-l,
Că ţi-e piedică la ﬁre.
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ARIEL

FAUST

N-amâna, să te încumeţi,
Când cei mulţi stau cu sﬁală.
Cel ales, de se pricepe,
Poate totul cu-ndrăzneală.
Un zgomot asurzitor, însoţit de tunete, vesteşte apropierea
Soarelui.
Auziţi! Hore1-n furtună!
Pentru-auzul unor duhuri
Noua zi sunând se naşte.
Porţi trosnesc, şi prin văzduhuri,
Roţile lui Phoebus2, raze.
Vine-n tunete lumina,
Cu ce bucium, larmă multă!
Ceea ce nu se aude
Numai greu urechea-ascultă.
Vă ascundeţi! Prin coroane
Şi prin ﬂori v-adăpostiţi!
Tunetul luminii, zilei,
De v-ajunge, asurziţi!
Înviorate bat ale vieţii pulsuri,
Crepusculul eteric să-l salute.
Statornic tu mi-ai fost, pământ, în noapte,
Când toate le-am crezut pierdute.
Noi bucurii îmi dai, tu proaspătă prezenţă,
Şi-o hotărâre îmi stârneşti în suﬂet
De-a năzui mereu spre o supremă existenţă. –
În lume zorile-s deschise,
Din mii de guri răsună viaţa în pădure,
Se mai zăresc în vale neguri sure,
Dar cerul clar descinde în abise.
Şi crengi şi ramuri se ridică-nrourate
Din adâncime, unde aplecate adormiră.

1. Horele – în mitologia greacă, zeiţele care deschid şi închid porţile cerului când
Apollo îşi începe cutreierul ceresc, în carul său solar.
2. Phoebus – alt nume al lui Apollo, zeul luminii.
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Culori se lămuresc pe-acele prunduri,
Unde frunziş şi ﬂoare perlele-şi preﬁră.
În paradis se schimbă prejmetele1 toate!
Priveşte-n sus! Giganticele piscuri
Vestesc acum sărbătoreasca oră.
Le este-ngăduit de timpuriu să guste
Lumina veşnică, ce-apoi la noi coboară.
Acuma luncilor, din plaiuri unduinde,
O strălucire nouă li se dăruieşte.
Treptat, în jos, lumina izbândeşte şi se-ntinde.
Ea vine-n faţă! Dar deodat’
Străfulgerat în ochi ca de-o durere,
Sunt nevoit să mă întorc, orbit.
Aşa se-ntâmplă, când nădejdea
Cu cea mai ’naltă din dorinţi se înfrăţeşte
Şi porţi de împlinire se deschid.
Din obârşii prisos de ﬂăcări se revarsă,
Şi uluiţi noi stăm cu uitătura arsă.
Voiam făclia vieţii s-o aprindem.
Şi ne cuprinde ocean de foc! Ce foc!
Iubire e sau ură? Arzător e nimbul,
Dureri şi bucurie dându-ne cu schimbul.
Şi iarăşi spre pământ privim,
În văluri de-apărare ne-nvălim.
Rămâne astfel soarele în spate!
Cascada apei, ropotind pe stânci, în vuiet:
La ea mă uit, şi creşte încântarea.
Căzând, ea se resﬁră-n alte
Mii de căderi, şi-n mii de jgheaburi se desparte,
Cu spume înecând, c-un clocot, steiul,
Şi aburi înălţând în zarea
De stânci închisă. Din furtuna-aceasta
1. Prejmet – împrejurime.
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Cât de măreţ răsare
În schimbăcioasa lui durată curcubeul,
Când închegat, când şters, pe creasta
Aeriană, ’mprăştiind de sus ﬁorii de răcoare.
El oglindeşte omeneasca străduinţă.
Tu cugetă şi vei pricepe mai de-aproape
Cum a vieţii tainică ﬁinţă
O prindem în răsfrângerile colorate.
PALATUL IMPERIAL. SALA TRONULUI

Consiliul de stat în aşteptarea împăratului. Trompete.
Servitorime de curte, de tot soiul, apare în îmbrăcăminte strălucită. Împăratul ajunge la tron. De-a dreapta sa, Astrologul.
Salut pe dragii mei!
Fideli venirăţi, toţi ca unul.
De-a dreapta mea e înţeleptul.
Dar unde a rămas nebunul?
UN BOIER În urma ta, ţinându-se de trenă,
Pe trepte-n jos s-a răsturnat.
A fost îndepărtat grăsunul.
Căzuse mort sau numai beat?
AL DOILEA BOIER
Numaidecât în locul lui
Degrabă altul se-mbulzeşte.
E minunat înzorzonat,
Caraghios, că te uimeşte.
Cu alebardele în cruce
Pe-o treaptă paza îl opri,
Dar iată-l, îndrăzneţul e aci.
MEFISTOFEL îngenunchind lângă tron
Ce-i nedorit, oricând bine-venit?
Ce e poftit, dar veşnic alungat?
Ce e luat mereu sub scut,
Dar totdeauna osândit şi înjurat?
Pe cine nu ai voie a-l chema?
ÎMPĂRATUL
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Ce nume e iubit în preajma ta?
Cine s-apropie de tronul tău?
Cine se surghiuneşte singur ca un rău?
ÎMPĂRATUL

Deocamdată mai puţină vorbă!
Cimiliturile n-au loc aci.
Ghicitu-i treaba altor domni.
Tu să dezlegi! Aceasta aş pofti.
Bufonul meu se duse, cred, tare departe.
Ia locul lui, aicea mai deoparte.
Meﬁstofel urcă şi se apropie de-a stânga.

MURMURUL MULŢIMII

Un nou nebun – Şi noi necazuri –
Cum a intrat? – De unde vine? –
Cel vechi căzu – Era o bute –
Acesta ca un ţâr se ţine.
ÎMPĂRATUL

CANCELARUL
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Şi astfel, dragii mei, în sala mare
Bine-veniţi să-mi ﬁţi de pretutindeni!
Vă adunaţi sub stele priincioase.
Noroc ne este scris şi bunăstare.
Dar spuneţi-mi, de ce-n aceste zile,
Când toţi de griji ne lepădăm,
Când toţi poftim plăceri frumoase
Şi măştile petrecerii purtăm,
De ce ne-am chinui la sfaturi?
Acuma, dacă vreţi, pe faţă şi pe laturi,
Dezbate-vom împrejurările şi anii.
Virtutea cea mai mare e un nimb
Împărătesc. El singur, împăratul,
O pune cu izbândă în lucrare.
Dreptatea! Ceea ce s-au prins cu toţii a iubi,
Ce toţi doresc şi cer, dreptatea, numai el
Norodului o poate-mpărtăşi.
Dar vai! Ce foloseşte spiritului mintea,
Şi inimii ce-i foloseşte bunătatea,

Când febră ca de hăuri
Se-ntinde furibundă-n ţară
Şi răul dogorind cloceşte răuri!
Din locul ăsta ’nalt privind
În larga-mpărăţie, totul pare ca un vis,
În care strâmbătatea creşte după plac,
Nelegiuiri în pravili se prefac
Şi-o lume a erorii se desfăşură deschis.
Cutare fură turme, cutare o femeie,
Potire, cruci şi candelabre din altare,
Mândrindu-se cu-aceasta ﬁecare,
Când scapă neatins, cu pielea-ntreagă.
Se îmbulzeşte pâra la judeţ,
Judecătorul stă pe puf, măreţ.
Şi-n vuiet, în răstimp, răscoala creşte tot mai mare.
Ruşinea, crima, poate s-o aleagă
Cel ce se sprijină pe vinovaţi părtaşi,
Căci vinovată e găsită
Doar nevinovăţia, ce se apără stângaci.
O lume cade astfel în fărâme,
Nimic din toate nu rămâne.
Şi cum s-ar dezvolta acum
În noi un simţ spre bunul drum?
Şi chiar un om adesea bine îndrumat
Se-nclină pân’ la urmă şi ia mită.
Un jude, ce în stare nu-i a pedepsi,
Răufăcător devine însuşi într-o zi.
Am zugrăvit în negru totul,
Deşi aş prefera icoana înﬂorită.
Pauză.
Măsuri şi hotărâri vor trebui luate.
Când toţi se surpă, toţi îndură,
Ameninţată-i chiar şi sacra maiestate.
207

MARELE SPĂTAR

VISTIERNICUL

Turbat tumult cunoaşte timpul.
Izbeşte ﬁecare, ﬁecare e izbit.
Nici o comandă nu-nspăimântă.
Stă cetăţeanul după zid,
Şi cavaleru-n cuib de stâncă.
S-au juruit cu toţii să ne-o facă de istov.
Iar mercenarii – ce să zic –
Cu nerăbdare-şi cere solda ﬁecare.
De nu le-am ﬁ datornici cu nimic,
Ne-ar părăsi, fugind cu totul.
Cel ce oprelişte ar da,
Un cuib de viespi ar tulbura.
Împărăţia, ce era de apărat,
Stă pustiită-n lung şi-n lat.
Şi jaful umblă; n-are pace.
Pierdută-i lumea, jumătate.
Mai sunt şi dincolo regate.
Dar nici un rege griji nu-şi face.
Să te mai bizui pe ţinuturi aliate?
Subsidiile, făgăduite prieteneşte,
Secat-au precum apa-n ţevi.
Şi-apoi, Stăpâne-n cele state
A încăput domnia pe ce mâni?
Unde priveşti, un nou stăpân gospodăreşte.
Respiră neatârnarea-n piepturi
Şi pretutindeni ce isprăvi!
Am risipit atâtea drepturi
Că nu ne-a mai rămas nici unul.
Iar pe partide, doar nebunul
Temei mai pune-n zilele de azi.
Oricât ar cultiva slăvirea, hula,
Nepăsătoare sunt iubirea, ura.
Şi gibelinii1 ca şi guelﬁi2, altă dată fără tihnă,
Acum se-ascund, dorind odihnă.

1. Gibelinii – partizanii împăratului german în Italia, mai ales sub domnia
Hohenstaufenilor (secolele al XII-lea şi al XIII-lea).
2. Guelﬁi – duşmanii împăratului, adepţii papei.
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Vecinului cine-i ajută la necaz?
De lucru are ﬁecare pentru sine.
Izvoarele de aur sunt închise bine.
Mai scurmă ﬁecare şi adună-n poale,
Dar ale noastre vistierii sunt goale.
MAREŞALUL PALATULUI1

Ce nenoroc mă paşte şi pe mine!
Vai, zilnic ni se cer economii,
Când tot mai multe cheltuieli avem în ﬁecare zi.
Şi-o grijă zilnic calea îmi aţine.
Nu sufăr încă bucătarii de vreo lipsă:
Mistreţii, cerbii, iepuri, căprioare,
Găini şi gâşte, raţe, prepeliţe,
Şi rente în natură, ce e drept mai rare,
Curg totuşi. Lipsa e la vin.
Se-ngrămădeau cândva în pivniţi
Podgoriile-n buţi şi anii cei mai buni.
Azi strop n-a mai rămas din fostul plin.
Boierii mari sting buţile nebuni.
Şi-acum oraşul din depozit vinde
Cu cupa şi cu oala, după cum se prinde.
Sunt nevoit şi eu să cumpăr, să plătesc.
N-o să mă cruţe cămătarul.
El dinainte ia dobânda din venite,
Ani tot mai mulţi el dinainte îi înghite.
Şi porcii nu se mai îngraşă,
Sunt zălogite perne, faşă,
Iară pe masă vine pâne
Ce nu se coace decât mâne.
ÎMPĂRATUL după oarecare gândire, către Meﬁstofel
Despre nevoi ne cântă struna.
Adaugi la toate încă una?
MEFISTOFEL Eu? Nicidecum! Când soarta mă învredniceşte
Pe tine să te văd şi pe ai tăi
1. Mareşalul palatului – administrator al unui palat regal sau imperial.
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Şi-atâta strălucire?! – Poate să lipsească
Încrederea acolo, unde maiestatea porunceşte,
Împrăştiind puterea celor răi,
Şi unde vrerea bună sprijinită e de iscusinţă?
Unde la îndemână e atâta sârguinţă?
Cine-ar putea nenorocire şi-ntuneric să stârnească
Unde asemeni stele strălucesc cu-ngăduinţă?
MURMURUL MULŢIMII

MEFISTOFEL

CANCELARUL
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E un nerod – dar se pricepe.
Se linguşeşte – cât e vreme.
E sigur că aduce şi proiecte –
Ascunde multe – nu se teme.
În lume unde nu e lipsă de ceva?
Lipseşte pretutindeni una, alta, iar aici
Lipseşte banul. Nu-l poţi scoate din podea.
Cu iscusinţă însă din adâncuri îl ridici.
În vâna munţilor şi prin ﬁridele de ziduri
E aur berechet, cu zimţi şi fără zimţi,
Şi de-ntrebaţi cine-l aduce la lumină,
Aﬂa-veţi de la mine ştire;
Iată răspund căci este unul,
Bărbat întreg printre cuminţi,
Om năzdrăvan, prin spirit, şi prin ﬁre.
Prin spirit şi prin ﬁre! Nu se prea vorbeşte
Aşa unor creştini. De-aceea ateiştii
Sunt arşi pe rug. Palavra e periculoasă,
Căci ﬁrea e păcat, şi diavol spiritul.
Ei între sine îndoiala o cultivă,
Copilul lor, o corcitură monstruoasă.
Aﬂaţi însă că-n ţările împărăteşti
Sunt două seminţiile ce-şi ţin isonul,
Ce apără cu vrednicie tronul:
Întâi sunt sﬁnţii şi pe urmă cavalerii.
Ei iau pieptiş orice furtună.
Biserica şi statul sunt răsplata lor cea bună.
Dar din pornirile plebee ale unor spirite-ncâlcite

MEFISTOFEL

ÎMPĂRATUL

MEFISTOFEL

În faţa lor o rezistenţă se ridică:
Ereticii şi vrăjitorii, răul şi cu rodul lui!
Aceştia ţara şi oraşele le strică.
Pe-aceştia cu sfruntate glume
Vrei să-i aduci în marea lume.
De duhuri prea stricate te-ncălzeşti,
Cari rude-apropiate sunt nerodului.
După aceasta îl cunosc pe învăţatul domn.
Ce nu se pipăie, vă este foarte depărtat.
Ce nu cuprindeţi, vă lipseşte chiar cu totul.
Ce-n calcule nu intră, nu-i adevărat.
Ce voi nu cântăriţi, e fără greutate.1
Moneda, care voi n-o bateţi, n-are preţ.
Numai cu-atâta lipsurile noastre, din păcate,
N-au dispărut. Ţi-e acru rodul, pădureţ!
M-am săturat de necurmatul „cum“ şi „dacă“.
Lipseşte banul! Fă-o cumva, să se facă!
Fac ce doriţi şi chiar mai mult.
Uşor ar ﬁ, dacă uşorul n-ar ﬁ greu.
Ceea ce vrem, există. M-ascultaţi.
Dar e nevoie şi de arta de-a obţine.
Gândiţi puţin şi cumpăniţi-o bine:
Da, cumpăniţi, că-n vremuri de urgie,
Când seminţii de oameni potopiră ţară şi popor,
Atâţi au fost acei ce-şi îngropară
Comorile, ca să le scape de noian cutropitor.
Aşa a fost prin vremile romane
Şi tot aşa prin alte vremi apuse.
Comori sunt pretutindenea în ţarină adâncă.
E-al împăratului pământul,
Deci şi comorile ascunse.

1. Aici Meﬁstofel, ca şi Goethe, de altfel, este un adversar al teoriilor „mecaniciste“, dar printr-o interpretare într-adins nepotrivită îl prezintă pe cancelar
ca pe un adept al acestor teorii; în realitate, cancelarul este un exponent al
modului de a gândi teologic, medieval.
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Nebunul măscărici ne-a lămurit de-a ﬁr a păr.
Un drept al împăratului e-acesta-ntr-adevăr.
CANCELARUL Vă-ntinde necuratul aurii capcane,
Vă ispiteşte strâmb, cu lucruri vane.
MAREŞALUL PALATULUI
La curte de-ar aduce, după plac, prosperitate,
Aş vrea să n-am de tot dreptate.
MARELE SPĂTAR Bufonul e isteţ, promite ce ne place.
De i se dă, soldatul nu întreabă datul dintru ce se face.
MEFISTOFEL Mă rog, dacă aţi crede că vă-nşel,
Aci e Astrologul, întrebaţi-mi-l pe el!
El vede-n cruguri cum e casa, cum e ora.1
Să spună numai cum se-nfăţişează aurora!
MURMURUL MULŢIMII
Sunt doi vicleni – ce bine se-nţeleg!
Un măscărici şi un fantast se dau pe lângă tron.
Ce cântec vechi şi răsuﬂat!
De cântă unul, celălalt ţine ison.
ASTROLOGUL vorbeşte, Meﬁstofel îi şopteşte
E aur Soarele şi lamură curată.2
Mercur, ştiutul sol, slujeşte pe simbrie.
Domniţa Venus v-a-ncercat pe toţi,
Privindu-vă prea dulce, cum se ştie.
Capricioasă trece Luna castă.
V-ameninţă, deşi n-apare, Marte.
Iar Jupiter rămâne-n frumuseţe.
Saturn e mare, pentru ochi însă departe.
Sub chipu-i de metal3 nu-l prea cinstim.
E mic la preţ, greu la cântar.
Cu Soarele când Luna se-nsoţeşte,
Şi cu argintul aurul, seninătatea vine-n dar.
VISTIERNICUL

1. După părerea astrologilor, horoscopul se împarte în douăsprezece case sau
triunghiuri.
2. Astrologul desfăşoară un horoscop şi face preziceri după conﬁguraţia Soarelui,
a Lunii şi a planetelor.
3. După părerea astrologilor, metalul saturnian ar ﬁ plumbul.
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ÎMPĂRATUL

MURMURUL

MEFISTOFEL

MURMURUL

Ce mai rămâne, repede se dobândeşte.
Palate şi grădini, şi sâni, frumoase feţe,
Acestea toate ni le dă-nvăţatul domn,
În stare singur cu atâtea să răsfeţe.
Aş asculta mereu, că toate-s bune,
Dar nu mă-nduplecă ce spune.
La ce ajută aste paie îmblătite?
Cu zodiacul şi-alchimia
Ne-am amăgit destul. N-avem nădejde.
Un ﬂuşturatic să ne-aducă bucuria?
Cum cască gura-n preajmă stând!
Dar spusele n-au crezământ.
E drept că se mai ﬂecăreşte despre mătrăgună
Şi despre cânii negri
Chemaţi comoara s-o păzească.1
Dar în zădar fac unii glumă,
Şi în zădar se osândeşte vraja!
Se-ntâmplă totuşi să te gâdile la talpă
Şi pasul sigur uneori să poticnească.
Atunci simţiţi efectul tainic,
Lucrarea veşnicei naturi sub glie,
Se furişează-n sus puterea vie.
Când astfel vă înţeapă-n mădulare,
Când straniu vă îndeamnă locul,
Luaţi cu hotărâre târnăcopul,
Comoara e ascunsă sub picioare!2
Simt în picior un greu de plumb,
Un junghi în braţ. Asta-i podagră.
În degetul cel mare mă furnică,
Mă doare-n stânga spata-ntreagă.

1. Meﬁstofel este aici un apologet de circumstanţă al superstiţiilor în legătură cu
locurile unde s-ar găsi comori.
2. În secolul al XVIII-lea se făcea mare caz de „dibuirea“ metalelor (ascunse în
pământ) de către oameni care îşi atribuiau puteri senzitive deosebite.
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După asemeni semne-aici ar ﬁ
Cel mai bogat ţinut de bogăţii.
ÎMPĂRATUL

În grab-acu, căci nu ne scapi.
Să-ţi pui cuvântul mincinos la încercare.
Arată-ne ce scoţi, pe unde sapi.
Arată-mi locurile nobile şi rare!
Punându-mi spada, sceptrul la o parte,
Aş ajuta şi eu lucrând, dar, dacă minţi,
La dracu’ te trimit şi mai departe.

MEFISTOFEL

Un drum şi chiar mai multe pân-acolo
Cunosc şi ştiu. Vreau însă să vestesc
Câte fără stăpân pe sub pământuri se găsesc.
Ţăranul, care-şi ară brazda,
Ridică-un vas odat’ cu glia.
El caută în zid de lut salpetru.1 Bucuria
Şi spaima i-o ghiciţi, când vede
Că-n mână ţine aur.
Ce bolţi se cade să dărâme,
Prin ce prăpăstii, şi prin care sân
De munte trebuie să-şi taie drum
Căutătorul de comori, ca printr-un alt tărâm!
În beciuri largi, închise din vechime,
El vede rânduri-rânduri de tipsii
Şi cane, cupe, blide aurii.
Paharele stau şiruri, cu rubine,
Şi dacă vrea să bea
O băutură veche e alăturea.
Ah, doagele de lemn de mult au putrezit,
Dar vinul îşi făcu o altă bute
Din propria sa piatră, tare ca un zid.
Esenţele unor atare vinuri îndelung păstrate
Şi aurul şi-atâtea nestemate

1. Ţăranii aveau obiceiul să scoată salpetru din ziduri vechi, pătrunse de igrasie,
şi apoi să-l dea vitelor.
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Stau învălite-n adâncimi de noapte.
Fără mâhnire cerceteaz-aicea înţeleptul.
A cerceta şi a cunoaşte la lumina zilei e un ﬂeac,
Misterele adevărate-n întuneric zac.
ÎMPĂRATUL

Pe-acelea ţi le las. Ce-i sumbru nu aduce bucurie.
Ce-i preţios, s-apară-n zi deplină.
Pe cel viclean cine-l cunoaşte-n noapte?
În beznă vacile sunt negre, mâţa e surie.
Urcioarele de jos, de aur pline,
Cu plugul tău tu scoate-le-n lumină!

MEFISTOFEL

Ia sapa singur şi lopata.
Prin lucrul ţărănesc devii mai mare
Şi-o ciurdă de viţei de aur
Vedea-vei cum din lut răsare.
Atunci cu încântare, fără şovăire,
Te poţi împodobi pe tine, pe iubita ta.
O piatră scumpă întregeşte, prin lucire,
Atât frumseţea cât şi maiestatea.

ÎMPĂRATUL

Îndată, fără-ntârziere!

ASTROLOGUL ca mai sus

Stăpâne, înfrânează poftă şi dorinţă.
Întâi spectacolul mascat se cere!
De ţintă nu ne-apropie nici grabă, nici împrăştiere.
Să ne-adunăm întâi spre pocăinţă.
Să ne învrednicim de cele ce sunt jos
Dintâi – prin lămurire – aici, deasupra, cu folos.
Cine vrea binele devină-ntâi el însuşi bun.
O bucurie cine vrea, să-şi potolească sângele nebun.
Cel ce doreşte vinuri, struguri copţi să tescuiască.
Cel ce minuni aşteaptă, mai întâi credinţa să-şi sporească!
ÎMPĂRATUL

Să ne petrecem timpul, deci, c-un val
De veselie! Vine Miercurea Cenuşii1,

1. Miercurea Cenuşii (în latineşte: Feria quarta cinerum) – sărbătoare catolică, când
preotul presară cenuşă pe creştetele credincioşilor.
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Şi în răstimp deschidem aripile uşii,
Sărbătorind sălbăticii de carnaval.
Trompete. Ies.
MEFISTOFEL

Înaintăm mereu cu stângul şi cu dreptul.
Cum se înlănţuie norocul, vrednicia,
Nu prind de veste niciodat’ nebunii.
Dac-ar obţine piatra, zis-a-nţelepciunii,
Desigur pietrei i-ar lipsi-nţeleptul.
SALĂ SPAŢIOASĂ CU ÎNCĂPERI LATERALE

totul împodobit şi decorat pentru spectacolul mascat.
CRAINICUL

Să nu vă-nchipuiţi că-n ţări germane
Aţi ﬁ, şi că un dans al morţilor v-aşteaptă,
Sau dansuri de nebuni şi diavoli.
Spre o serbare veselă privirea se îndreaptă.
Înaltul domn făcând o expediţie prin ţări romane
Trecu măreţii Alpi şi îşi spori
Domnia cu o nouă şi senină-mpărăţie.
Fireşte că-mpăratu-şi dobândi
Chiar de la Sfântul Scaun dreptul şi puterea,
Iar când se duse ca să-şi ia coroana,
Tare-i plăcu s-aducă şi aceste obrăzare1.
Suntem ca nou născuţi, şi ﬁecare
Uitându-şi numele cel vechi
Îşi pune masca peste faţă şi urechi.
Şi orice om de lume-aidoma devine
Unui nerod, şi înţelept s-arată
Pe cât înţelepciunea îl mai ţine.
Îi văd cum se aleg în cete,
În pâlcuri, când grăbite, când încete.
Un cor de alt cor strâns se leagă.
Intraţi, ieşiţi cu veselie!

1. Obrăzare – măşti.
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Rămâne pân’ la urmă lumea-ntreagă –
Cu ale ei ﬁguri şi pozne-o mie –
O singură şi mare nerozie.
GRĂDINĂRESELE – cântare însoţită de mandoline
Ne-am împodobit în noapte –
Să ne vezi, să ne asculţi,
Tinerele ﬂorentine –
Noi urmăm germanei curţi.
Noi purtăm în brune bucle
Câte-o ﬂoare ca decor.
Fire, scame de mătase –
Joacă-şi ele rolul lor.
Căci noi credem că e vrednic
Şi e bine şi e drept.
Florile artiﬁciale
Înﬂoresc anul întreg.
Coloratele decoruri
Le purtăm pe-aici la pas.
Voi cam râdeţi de-amănunte,
Dar întregul v-a atras.

CRAINICUL
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Suntem dulci şi graţioase.
Tuturor de arătat.
Căci femeia este artei
Înrudită-apropiat.
Să vedem, ne e dorinţa,
Coşurile-mbelşugate,
Câte le purtaţi pe creştet
Şi pe braţe-nrourate.
Vânzătoarele şi marfa
Ca grădina să s-arate,
Să-şi aleagă ﬁecare
După pofta ce o are.

GRĂDINĂRESELE

Vindeţi ce aveţi, de-ndată,
Dar să nu vă târguiţi.
Din cuvinte cu-nţelesuri
Veţi aﬂa ce dobândiţi.

CREANGA DE MĂSLIN CU ROD

Nu invidiez vreo ﬂoare
Şi gâlceava ocolesc:
Împotriva ﬁrii-mi este.
Eu sunt seva, mă mândresc,
Măduva eu sunt a ţării,
Semn de pace-n văi şi munte,
Azi aş vrea să am norocul
De-a împodobi o frunte.
CUNUNA DE SPICE DE AUR

Spicele zeiţei Ceres1
Vă prind bine, cu folos.
Ca podoab-a voastră însă
Ele sunt şi dar frumos.
CUNUNA FANTEZISTĂ
Flori pestriţe, albe nalbe
Şi cu ce mai dă şi holda!
Nu-s obişnuite-n ﬁre,
Dar le născoceşte moda.
BUCHETUL FANTEZIST Al meu nume să vi-l spună
Teofrast2 n-ar îndrăzni.
Totuşi mai hrănesc nădejde
Vreo frumoas-a-mpodobi.
Să mă pună-n păr vreo fată,
Sau de am puţin noroc
Să se hotărasc-a-mi face
Lângă inimă un loc.
BOBOCII DE TRANDAFIR – invitaţie
Fantezia să-nﬂorească
Pentru moda de o zi,
1. Ceres – în mitologia romană, zeiţa grânelor.
2. Teofrast – părintele botanicii, discipol al lui Aristotel (secolul al IV-lea î.Hr.).
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Minunat, precum natura
Niciodat’ nu poate ﬁ.
Clopoţei, petale ﬁne,
Răsăriţi din bucle pline!
Soarta-ascunşi prin foi ne ţine
Minunaţi prin prospeţime.
Când s-anunţă calda vară
Şi s-aprinde trandaﬁrul,
Cine-ar mai dori să moară?
Stăpânesc promisiunea
Şi favoarea încercată
În împărăţia Florei1
Ochi şi inimă deodată.
Sub umbrare, grădinăresele îşi desfac cu graţie marfa.
GRĂDINARUL cântă însoţit de alăută cu tonuri adânci
Florile răsar în preajmă,
Frunţi împodobind cu gust.
Fructul nu vrea să înşele,
Îşi îmbie miez şi must.
Nu cu ochiul faceţi preţul
Roadelor, cireşelor.
Cumpăraţi, căci cerul gurii
E mai bun judecător.
Piersici, rodii, fructe coapte
Ţi se-mbie să le guşti.
Despre trandaﬁri faci cântec,
Dar din măr e dat să muşti.
A vă însoţi frumseţea
Să ne ﬁe-ngăduit,
Unde-atât belşug de mărfuri
Spre-ncercare s-a ivit.
1. Flora – la romani, zeiţa ﬂorilor şi a grânelor înﬂorite.
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Sub ghirlandele bogate
Şi-n frunzare dedesubt
Găseşti totul împreună:
Muguri, foi şi ﬂoare, fruct.
În timp ce cântarea continuă, însoţită alternativ de chitare
şi alăute, cele două coruri îşi preﬁră şi îşi îmbie marfa, treptat,
în sus.
Mama şi ﬁica.
MAMA

Fata mea, când mi-ai venit,
Eu ţi-am pus scuﬁţă.
Fost-ai dulce la obraz
Ca o luminiţă.
Măritată te gândeam
Cu un mare bogătaş,
Draga mea fetiţă.
Dar trecu an după an
Fără de norocuri,
Ceata peţitorilor
Şi cu ei sorocuri.
Ai jucat cu mulţi, cu-ndemn,
Ai făcut cu cotul semn,
Şi din ochi pe-alocuri.
Petrecut-ai veselă
Prin cutare casă.
Nici un tinerel bărbat
Nu s-a prins în plasă.
Azi nebunii drum şi-au dat.
Desfă-ţi poala, poate vreunul
Să rămână agăţat.
Fete tinere şi frumoase se alătură jocului, o conversaţie intimă
s-aude.
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Pescari şi păsărari, cu năvoade, undiţe şi laţuri, precum şi cu
alte unelte, apar, amestecându-se printre copile. Încercări de-a
se prinde, de-a scăpa şi de a se reţine unul pe altul dau prilej la
dialoguri plăcute.
TĂIETORI DE LEMNE dau năvală cu impetuozitate

Vrem loc, vrem spaţiu,
Prin stejerişuri
Tăiem copacii,
Făcând luminişuri;
Unde lovim,
Doar vai şi vai e.
Laudă aduceţi
Celor ce taie.
De n-am ﬁ noi,
Noi tăietorii,
Câţiva prin ţară,
Cum s-ar alege
Cei ﬁni cu vorba
Spirituală?
Să ştiţi aceasta!
Aţi îngheţa voi,
De n-am doborî noi!
PULCINELLI1 stângaci, ticniţi

Voi sunteţi nerozii,
Care asudă
Cu spate-aplecate.
Noi suntem isteţii,
Nicicând greutate
Şi nici vreo trudă
De-a lungul vieţii
N-am dus vreodată.
Veşmântul nostru
Uşor e ca rostul.
1. Pulcinell – sluga leneşă din anumite comedii.
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Noi pierdem vremea
Pe străzi, prin târguri,
Căscăm doar gura
Prin săli, prin crânguri.
Şi felul nostru
E, prin mulţime,
Precum ţiparul,
Să trecem bine
Şi de-a furişul.
De ne lăudaţi,
De ne-njuraţi,
Oricum, e bine.
1
PARAZIŢI linguşitori şi lacomi
Voi truditorii,
Destoinicii, marii,
Voi cărbunarii,
Sunteţi de-ai noştri.
La ce-ar folosi
Orice-nclinare
Şi aprobare,
Duplicitatea,
Chiar dac-un fulger
Pe loc ar cădea,
La ce-ar folosi
Dacă lemn n-ar ﬁ,
Cărbuni n-ar ﬁ,
Văpaie să dea,
S-aprindă vatra?
Astfel se frige,
Şi astfel se ﬁerbe.
Linge-talere
Astfel se pierde,
Friptura simţind
Şi mirosul tare
1. Parazitul – personaj în comedia antică şi, mai apoi, în cea italiană.
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De peşti la grătare.
La mesele date
De mecenate
Oameni ca noi
Se-ndeamnă la fapte.
UN BEŢIVAN inconştient
Azi nimic să nu-mi displacă,
Că mă simt aşa de slobod.
Chiot proaspăt, cântec liber
Prin atâta tropot, ropot
Să străbată! Şi să bem!
Haideţi să ciocnim paharul!
Tu de-acolo vino-ncoace,
Să ne îngropăm amarul!
Supărată mi-e muierea
Că mă port aşa bălţat.
Eu sunt mândru, ea mă ceartă
Că sunt bun de împăiat.
Dar eu beau şi iarăşi beau!
Să ciocnim cum se cuvine!
Mai ciocniţi, mască şi mască
Să se simt-odată bine!
Sunt eu oare rătăcit?
Mă găsesc unde îmi place.
Când cârciumarul nu-mprumută,
Cârciumăreasa o mai face.
Beau mereu şi iarăşi beau.
Sus, măi fraţi! Ca să ciocnim!
Oricum mâna-ar rătăci,
Gura tot o nimerim.
Fără capăt aş petrece.
Numai să mă-ntind puţin
Mi-e dorinţa, căci de-acum
Pe picioare-abia mă ţin.
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COR

Beţi, ciocniţi! Frate cu frate!
Cine poate nu se lasă,
Ţineţi-vă strâns pe scaun –
Unul a căzut sub masă!
Crainicul anunţă diverşi poeţi, cântăreţi ai naturii, cântăreţi de curte, poeţi-cavaleri, gingaşi şi entuziaşti. În înghesuiala concurenţilor, nici unul nu izbuteşte să spună o vorbă.
Unul se furişează prin faţă, rostind câteva cuvinte.

SATIRICUL

Ştiţi voi ce pe mine,
Poetul, m-ar bucura?
Să-mi ﬁe îngăduit a cânta
Ce nimeni n-ar asculta.
Poeţii nopţii şi ai mormintelor se scuză, căci ei sunt tocmai
într-o conversaţie interesantă cu un vampir proaspăt ivit,
împrejurare din care s-ar putea dezvolta un nou gen de
poezie. Crainicul e nevoit să-i lase în pace. El cheamă rând
pe rând mitologia greacă, care şi sub masca modernă îşi
păstrează caracterul şi graţia.
Graţiile.1

AGLAIA

EGEMONA

EUFROSINA

Graţie aducem în viaţă;
Punem graţie în dăruire.
Dulce e orice-mplinire;
Puneţi graţie-n primire.
Graţioasă-n dimineaţă
Fie orice mulţumire.
Parcele.2

ATROPOS3

M-au chemat la tors pe mine
Care sunt cea mai bătrână.
Multe tâlcuri are ﬁrul
Răsucit gingaş în mână.

1. Graţii – în mitologia antică, zeiţe ale graţiei, voioşiei şi gingăşiei.
2. Parce – zeiţe ale soartei.
3. Atropos este cea mai bătrână dintre parce; în mitologie ea taie ﬁrul vieţii, aici
însă ea îl toarce, rol ce în mitologie revine lui Clotho, care aici taie ﬁrul vieţii.
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Să vă ﬁe cât mai moale
Eu ales-am inuri ﬁne,
Ca să ﬁe neted ﬁrul –
Degetul în seamă-l ţine.

CLOTHO

La petreceri şi la dansuri
Grija să vă ﬁe scumpă,
Are o măsură ﬁrul;
Să păziţi să nu se rumpă.
Mie în aceste zile
Foarfeca îmi este dată,
Căci bătrâna cu puterea-i
Supărat-a lumea toată.
Torsături fără foloase
Ea întinde în lumină,
Dar ea taie pe aceea
Care-i de speranţă plină.
Câteodat’ cu tinereţea-mi
Mă înşel şi eu oleacă.
Ca să mă-nfrânez, de-acuma
Foarfeca o pun în teacă.

LACHESIS1

Mă simt bine-aşa legată,
Şi privesc cu prietenie.
Treceţi, pâlcuri, fără teamă,
Veselia să vă ţie.
Mie, care-s înţeleaptă,
Mi-a rămas orânduirea.
Tortul meu se învârteşte.
Fără grabă-i este ﬁrea.
Fire vin şi iarăşi ﬁre:
Îndrumat e ﬁecare

1. Lachesis – cea mai binevoitoare dintre parce; ea face tort din ﬁrul vieţii.
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Cercului să se supună,
Şi de-acolo nu mai sare.

CRAINICUL

Ţesătorul ia-n primire
Torsătura măsurată.
Dacă aş uita de mine,
Rău ar ﬁ de lumea toată.
Oricât aţi răsfoi vechile scrieri,
Fiinţele ce vin, nu le cunoaşteţi,
Ce rele sunt, dar după-nfăţişare
Voi le-aţi primi cu drag cuvânt ca oaspeţi.
Sunt fùriile’1, credeţi-mi vestirea,
Drăguţe, prieteneşti şi foarte june.
Începeţi vorba şi-ţi vedea cum muşcă
Ca şerpii porumbiţele nebune.
Viclene şi ascunse sunt, dar astăzi
Când cu metehne-atâţia ni se laudă,
Nici ele nu doresc faimă de îngeri,
Şi recunosc că-s plagă, şi se-aplaudă.
Furiile.

ALECTO

Oricum, voi ne veţi crede după vorbă,
Că suntem dulci şi tinere feline.
De are unul, altul, vreo iubită,
I-om gâdila urechile prea bine.
Şi nu pe-ascuns, ci-n faţă îi vom spune
Că ea şi altora mai face semne,
Că-i proastă, strâmbă, bună de nimica,
Pe urma ei să nu se mai îndemne.
Mireasa noi o hărţuim de-asemeni,
Că mirele acum o săptămână

1. Furii – zeiţe ale răzbunării.
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Rău a bârﬁt-o. Dacă se împacă,
Ceva din vorbe tot o să rămână.
MEGERA

Asta-i nimic, căci după ce se leagă,
Iau lupta eu. Mă prind să umplu vasul
Norocului cu picături de ﬁere.
Căci schimbăcios e omul ca şi ceasul.
Şi nime-n braţe, ce-a dorit, nu ţine,
Făr-a dori ceva şi mai ﬁerbinte.
De soare fuge-n grabă ﬁecare,
Vrea să-ncălzească gerul, scos din minte.
La toate-acestea mă pricep eu bine.
Să semene mereu nefericirea –
Pe Asmodeu1, ﬁdelul, îl voi pune.
Perechile le stric şi omenirea.

TISIFONA

Eu otrava o amestec,
Eu pumnalul îl ascut.
De iubeşti cumva pe alta,
Ţine minte, eşti pierdut.
Dulcele se face ﬁere,
Dacă astfel făptuieşti.
Nu încape târguire:
Fapta tu ţi-o ispăşeşti.
Nu-i iertare nicăire.
Stâncilor m-oi tângui,
Echo2 zice: răzbunare!
Schimbăciosul va pieri!

1. Asmodeu – demonul căsniciei, în Biblie.
2. Echo – în mitologia greacă, nimfă a pădurii. Supărând pe zeiţa Hera, aceasta
a prefăcut-o în stâncă şi a condamnat-o să repete ultimele cuvinte ale celor
care îi pun întrebări.
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CRAINICUL

TEAMA2

Îngăduiţi, vă rog, şi treceţi mai departe.
Ce vine-acum nu seamănă cu nime.1
E ca un munte ce se puse în mişcare,
Covoare pèstriţe i-atârnă pân’ la foale.
Colţi lungi el are, trompă ca un şarpe.
E un secret aci, dar are dezlegare.
Pe ceafa lui, fragilă, o femeie
Cu o nuia îl mână lesne,
Şi alta-i stă măreaţă pe spinare
Lucind din creştet pân’ la glezne.
Alături alte două vin, ca din poveste,
Plină de teamă una, veselă cealaltă.
Parc-ar dori ceva întâia, liberă e-a doua.
Vestească ﬁecare, cine este.
Felinarele serbării
Oarbe drumul mi-l aţin.
Printre feţe-nşelătoare
Lanţurile strâns mă ţin.
La o parte, voi, ce râdeţi,
Bănuielii dând temei!
Colo-n noapte la răscruce,
Mă pândesc vrăjmaşii mei.
Prietenul – duşman e-aicea.
Masca i-o cunosc de-acum.
A voit să mă omoare,
Iată-mi-l fugind pe drum.
Bucuros în orice parte
Aş ieşi din lume-afar’.
Dar acolo e neantul,
Mă cuprinde spaima iar.

1. Un elefant.
2. Scriitorul grec Lucian (secolul al II-lea) susţinea că cei mai mari duşmani ai
omului sunt teama şi speranţa.
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Scenă alegorică de carnaval.
Cuminţenia mână elefantul, simbolizând puterea. Alături păşesc Speranţa şi
Teama, în lanţuri. Pe spinarea elefantului tronează Victoria, „zeiţa-nfăptuirii“.

SPERANŢA

CUMINŢENIA

Vă salut, voi surioare!
V-a plăcut mai ieri şi astăzi
Să vă puneţi obrăzare.
Dar eu ştiu, orice s-ar spune,
Măştile le veţi depune.
Dacă în lumini de faclă
Nu se-ntâmplă să ne placă,
Ne-om plimba-n senine zile
Întru totul după vrere,
Când în pâlcuri, când stinghere,
Libere pe câmp de-aprile.
Vom umbla, precum ni-i voia,
Fără grijă prin viaţă,
Neştiind ce e nevoia.
Oaspeţi ﬁ-vom, aşteptaţi,
Pretutindeni vom intra,
Ce-i mai bun în lumea noastră
S-a găsi pe undeva.
Doi sunt duşmanii ce-i are
Omul: teama şi speranţa.
La o parte-l ţin de obşte.
Să vă apere distanţa.
Ăst colos îl port pe drumuri,
Ca un turn el duce-n spate.
Şi el trece, că nu-i pasă,
Pe înguste căi, pe late.
Dar mai sus, pe înălţime,
Stă zeiţa şi întinde
Aripi largi, ca să aducă
O dobândă pretutinde’.
O împrejmuie lucirea,
Nimbul nu i se destramă.
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E zeiţa-nfăptuirii
Şi Victoria se cheamă.
ZOILO-TERSIT1

CRAINICUL

Hu-Hu! Tocmai la timp eu vin.
Pentru atâţi mai am venin.
Acuma însă ţinta mea
O doamnă e, Victoria!
Întraripată, cum se vede,
Vulturoaică ea se crede.
Şi s-amăgeşte că-i al ei,
Pe unde trece, tot poporul.
Dar unde izbuteşte-o faptă,
Îmi pun şi eu îndat’ piciorul.
Şi ce-i înalt, se face jos,
Şi ce e drept, se face strâmb.
De văd pe dos, sunt sănătos.
Numai urâtul e frumos.
Să te atingă-atunci, câne spurcat,
O lovitură sacră de toiag.
Sucindu-te, te răsuceşte!
Cum se adună dublu geamăn,
Scârbos e trândul2, fără seamăn!
Dar ce minune! Ou se face,
Şi oul creşte şi-apoi crapă.
Doi gemeni se ivesc din apă:
O viperă şi-un liliac.
Şi şarpele se-ntinde sfoară,
Spre grindă liliacul zboară,
Şi împreună ies afară.3
Tovărăşie nu le fac.

1. Zoilo-Tersit – personaj ﬁctiv, al cărui nume e alcătuit din două părţi: Zoilos,
numele unui gramatician (din secolul al III-lea î.Hr.) care l-a atacat pe Homer,
şi Tersit, numele unui personaj care râdea de eroii din faţa Troiei.
2. Trând – (ﬁg.) lepădătură, pleavă; aici: ghemotoc, mototol.
3. Sub chipul lui Zoilo-Tersit se ascunde Meﬁstofel, care, alungat de crainic, se
va întoarce sub chipul Sfrijitului-Zgârcitului.
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MURMUR

CRAINICUL

Haideţi, unde se dansează –
Eu mai bine-aş vrea să plec –
Simţi tu duhuri care trec
Şi prăsilă de strigoi? –
Vuietul îl simt prin păr –
Eu îl simt pe la picioare –
Te-a rănit cumva, te doare? –
Dete spaima peste noi –
Cheful nostru a trecut,
Bestiile-aşa au vrut.
De când pe la mascarade
Sunt adus, trimis de soartă,
Nici un rău să nu v-atingă –
Stau de pază pe la poartă.
Şi veghez şi nu mă clatin!
Dar mi-e teamă, prin ferestre
Să nu intre duhuri, vâlve,
Răsărite din poveste.
Nu v-aş şti scăpa de vrajă!
Unul dă de bănuit!1
Iată alte arătări
Se apropie, se-ndeamnă.
Dar ﬁgurile ce-nseamnă
Şi pe nume cum le zic?
Ce nu e de priceput,
N-aş putea nici să explic.
Ajutaţi-mă să-nvăţ! –
Iată vine prin mulţime
Car măreţ cu patru cai,
Vine, vine, vine, vine.
Prin norod nu-şi taie uliţi,
Nu e nici o-nghesuială,
Colorat luceşte-n cale,
Stelele sclipesc sălbatic

1. Aluzie la Zoilo-Tersit (Meﬁstofel).
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Ca o magică lanternă,
Trece carul furtunatic.
Faceţi loc! Mă înﬁoară!
BĂIATUL-CĂRUŢAŞ1

Roibilor, să vă opriţi!
Înfrânaţi-vă arìpa!
Zbor în vuiet vi se cere,
Când e-nălţătoare clipa.
Aste spaţii le cinstim.
Ia-priviţi cum se-nmulţesc
Împrejur admiratorii,
Cu ochirile ţintesc.
Crainic, bagă tu de seamă,
Povesteşte şi arată
Cine suntem, cum ne cheamă.
Căci noi suntem pilde vii,
Când vădim alegorii.

CRAINICUL

Numele eu nu ţi-l ştiu.
Însă pot să te descriu.

BĂIATUL-CĂRUŢAŞ
CRAINICUL

Trebuie să spun:
Tânăr şi frumos îmi eşti,
Umbli însă prin poveşti,
Un băiat neîmplinit.
Împlinit, vei ﬁ dorit.
Îmi pari crai, de viitor,
Chiar de-acum seducător.

BĂIATUL-CARUŢAŞ
CRAINICUL

Totuşi!

Bine-o-ntorci şi bine-o dregi.

În ochi tu negru fulger porţi,
Iar noaptea buclelor
Înseninată e de-o diademă.
Ce nestemate, ce decor!
Veşmânt cu tiv de purpură şi ţinte

1. Băiatul-căruţaş simbolizează în acest spectacol mascat Poezia.

233

Îţi curge de pe umăr pân’ la-ncălţăminte.
Drept fată ai putea să ﬁi luat în glumă,
Dar pentru bucuria şi amarul,
Ce le-ai putea aduce,
Un preţ tu ai avea şi-acum la fete.
Din partea lor, te-ar învăţa abecedarul.
BĂIATUL-CĂRUŢAŞ

Şi-acesta cine-i, strălucind în car,
Alcătuire splendidă tronând?

CRAINICUL

Un rege pare, înclinat spre dar.
E norocos cel ce ca om
Se bucură din parte-i de favoare.
De altceva nevoie n-are.
Privirea craiului în preajmă cată.
Plăcerea lui de-a da-i curată,
Şi-i fericirea lui cea mare.

BĂIATUL-CĂRUŢAŞ

Cu-atâta nu sunt mulţumit.
Descrie-mi-l amănunţit.

CRAINICUL

Nu poate ﬁ descrisă demnitatea,
Cel mult c-o vorbă sănătatea
Din faţa lui, obrajii, ochiul năzdrăvan,
Ce strălucesc de sub turban,
Şi-n falduri de veşmânt prosperitatea.
Dar ce-aş mai spune despre-nfăţişare?
Ca domnitor el cunoscut îmi pare.
Belşugul e, un zeu, Plutus1 îl cheamă.
El însuşi vine-n pompă mare,
Că împăratul îl aşteaptă-n nerăbdare.

BĂIATUL-CĂRUŢAŞ

CRAINICUL

Dar să ne spui, tu cine eşti?

BĂIATUL-CĂRUŢAŞ

Eu sunt risipa, poezia.
Eu sunt poetul care se desăvârşeşte,
Când bunul cel mai scump şi-l risipeşte.
Şi eu, nemăsurat sunt de bogat,

1. Sub chipul zeului Plutus (zeul bogăţiilor în mitologia greacă) este travestit Faust.

234

Şi-asemenea lui Plutus mă socot:
Împodobindu-i şi petrecere şi joc,
Şi tocmai ce-i lipseşte – aceea-mpart.
CRAINICUL

Te lauzi, dar nu îţi şade rău.
Vrem să vedem ceva din meşteşugul tău.

BĂIATUL-CĂRUŢAŞ

Pocnesc din degete o dată doar
Şi dintr-o sfârlă peste car
Mărgele-apar, mărgăritar!
Dând mereu sfârle în aer.
Poftim brăţări de aur şi cercei,
Un pieptene, o coroniţă fără greş,
Inele scumpe, pentru mari şi mărunţei.
Şi ﬂăcări mai trimit din loc în loc,
Apoi aştept să văd cine ia foc.

CRAINICUL

Acum se-nghesuie draga mulţime!
Dăruitorul pare strâmtorat de-a bine.
Aruncă giuvaere ca în vis,
Şi toate mânile culeg din paradis.
Dar bag de seamă viclenia:
Orice ar prinde cineva, dobânda, bucuria,
În mână n-are să-i încapă,
Că darul ﬂuturând îi scapă.
Mărgăritarele, colanul se destramă,
Gândaci îi mişună în palmă.
El îi azvârle, bietul, să-i înfrunte.
Iar alţii-n loc de nestemate
Prind ﬂuturi cu sclipiri deşarte.
Ce nu promite păcăliciul scamator,
Şi dăruieşte aur doar, amăgitor!

BĂIATUL-CĂRUŢAŞ

Măşti tu vesteşti, pe cât iau seama,
Dar a vedea esenţa sub părere
Nu-i treaba unui vestitor la curte.
Aceasta cere o mai ageră vedere.
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Mă voi feri însă de orice ceartă.
Spre tine, Doamne, vorba mi se-ndreaptă.
Către Plutus.
Nu mi-ai încredinţat tu mie
Călăuzirea celor patru roibi?
Şi nu îi mân precum îndrumi?
Vreau să se ştie.
Nu mă îndemn la orice semn?
Şi nu m-am priceput cu îndrăzneală
Să dobândesc ﬁnicul, ramul, pentru tine?
De câte ori la-ntrecere, spre slava ta,
Eu m-am luat, am izbutit cu bine!
Şi dacă laur îţi împodobeşte fruntea,
Nu eu cu mâna mea l-am împletit?
PLUTUS Nevoie, dacă ai, de-o mărturie,
O spun pe faţă şi o spun cu bucurie:
Eşti duh din duhul meu.
Eşti mai bogat decât sunt eu.
Şi preţuiesc mai mult verdele ram
Decât orice coroană ce-o mai am.
Vestire tuturor în ţară fac:
Iubite ﬁu al meu, că-mi eşti pe plac!
BĂIATUL-CĂRUŢAŞ către mulţime
Cele mai rare daruri, iată,
Le-am risipit jur-împrejur,
Şi văd cum pe cutare creştet
O ﬂăcăruie arde şi iscată
De pe un cap pe alt cap sare,
Pe unul stă, dar altuia îi scapă,
Şi numai rar s-aprinde tare,
În grabă dând scurtă văpaie.
La cei mai mulţi, doar, pâlpâind,
Se mistuie, şi trist se taie.
MUIERET BÂRFITOR Acolo sus pe cel rădvan
Desigur stă un şarlatan,
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Şi-alături, ca un ţâr, Sfrijitul
De foame stors, şi de-alte cele,
Cum n-a mai fost cândva văzut.
Mă prind că el nimic nu simte
De l-ai pişca pe la şezut.
SFRIJITUL

Scârboasă seminţie muierească,
În lături! Ştiu că nu îţi sunt pe plac.
Pe când femeia în alt veac
De casă şi de vatră îngrijea,
Aveam alt nume: Avariţia!
Ce bine casei îi mergea:
Multe intrau, nimica nu ieşea.
Mă osteneam pentru dulap şi ladă,
Şi se chema c-ar ﬁ un viciu.
Acuma însă-n ani mai tineri
Pentru bărbat viaţa-i un supliciu.
Femeia a uitat cruţarea,
Mai multe pofte are decât taleri,
De datorii e plină zarea.
Muierea, ce mai pune la o parte,
Ascunde-o zi şi-apoi împarte,
Căci cu ibovnicii ea bea din plin,
Şi ce rămâne, cheltuieşte cu înfrumuseţarea.
De-aceea aurul devine preţuitul.
Azi sunt de genul masculin.
Eu sunt zgârcitul.

FEMEIA ce vine în frunte

Daţi-l încolo şi lăsaţi-l,
Când totul e la urmă-nşelăciune.
El vine doar bărbaţii să-i aţâţe,
Şi să le cânte urâcioşilor în strune!
MULŢIMEA DE FEMEI
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O lovitură daţi-i şi să-i faceţi seama.
Sfrijitul vrea să ne-nspăimânte?
De-o pocitanie să ne cuprindă teama?

Bălaurii-s de mucava şi lemn.
Pe el acum, aşa vă-ndemn!
CRAINICUL În numele toiagului – pe loc să staţi!
Dar nu-i nevoie de-ajutorul meu.
Priviţi cum înrăiţii monştri,
În spaţiul cucerit mişcaţi,
Îşi desfăşoară àripe de zmeu.
Se scutură, scuipându-şi focul,
Gâtlejurile. Sună cu mânie solzii.
Mulţimea fuge, gol rămâne locul.
Plutus coboară din car.
CRAINICUL Cât de regeşte el coboară!
Un semn, apoi bălaur cu bălaur
Aduc o ladă doldora de aur,
Şi cu zgârcitul, care stă pe ea,
I-o pun cu grijă la picioare.
Minunea se făcu. Şi ce splendoare!
PLUTUS către Băiatul-căruţaş
Scăpaşi de multa greutate neplăcută.
Eşti liber să te-nalţi acum în sfera ta,
Ce nu-i aci. Bălţată şi-ncurcată,
Ne-mprejmuie aici o lume slută.
Acolo numai, unde clar în claritate
Priveşti, stăpân, şi-n tine ai încredere deplină,
Unde frumseţea, binele domină,
Creează-ţi lumea ta-n singurătate.
BĂIATUL-CĂRUŢAŞ
Mă preţuiesc ca un trimis al tău, ce sunt,
Şi te iubesc printre rudenii ca pe-un tată.
Belşug e unde poposeşti, iar unde-s eu
Dobândă are orişicine pe pământ.
Fireşte că mai şovăie oricine câteodată:
Să ţi se-nchine ţie, sau să mi se-nchine mie?
Ai tăi, e drept, că fără treabă se desfată,
Mereu însă câte puţin de lucru are
Cel ce pe mine mă urmează-n zarea mare.
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Nu-mi fac în taină nici o faptă.
Răsuﬂu numai şi mă şi trădez.
Rămâi cu bine! Tu-mi îngădui fericirea.
C-o şoaptă însă de mă chemi, mă-ntorc de-ndată!
Pleacă, precum a venit.
PLUTUS Acum e timpul să dezlănţuim comori!
Cu varga crainicului eu ating lăcate
Ce se deschid. Priviţi cum în căldări de-aramă,
În clocotul de sânge auriu, apar înﬁripate
Coroane şi colane, lanţuri şi inele.
În clocot s-ar topi iar toate cele.
STRIGĂTE ÎN MULŢIME rând pe rând
Priviţi, priviţi, ce bogăţie de izvor,
Se umple lada pân’ la gură. –
De aur, vase se topesc: ies rostogol
Monede-n suluri ca din gol. –
Purtând eﬁgii, cu embleme sar ducaţii,
Cum n-au văzut vreodat’ bogaţii. –
S-a întrupat acum dorinţa mea.
Fişicele de galbeni pe podea,
Le folosiţi, că vi se-mbie,
Să v-aplecaţi cu sârg, la bogăţie! –
Noi, ceştialalţi, mânaţi de grabă,
Luăm în stăpânire-o ladă.
CRAINICUL Ce vreţi, nebunilor, cu-a voastră vrere
Când totu-i doar o mascaradă?
Să puneţi capăt poftelor, sărmani
Nerozi! Sau credeţi că în seara-aceasta
E aur ceea ce se risipeşte?
Pentr-un asemeni joc chiar gologani
Ar ﬁ prea mult.
Bicisnicilor! O frumoasă amăgire-aţi vrea
Să ﬁe grosolanul adevăr!
Cu adevărul ce-aţi începe? – Nebunia vană
O prindeţi însă pofticioşi de păr!
239

PLUTUS

O, Plutus travestit, erou mascat,
Norodul ăsta ﬁe-mi alungat!
Toiagul tău e ca făcut
Pentru aceasta. Dă-mi-l împrumut.
Îl voi muia în clocot şi-n văpaie.
Hei, măştilor, vedeţi acuma pălălaie,
Cum fulgeră, cum sar scântei!
Toiagul a şi prins dogoare.
Cine s-apropie, înghesuindu-se prea tare,
Va ﬁ incinerat fără cruţare.
Acu-mi încep a mea plimbare.

STRIGĂTE ŞI ÎNGHESUIALĂ

PLUTUS

CRAINICUL

PLUTUS

ZGÂRCITUL
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Vai, vai! Prăpăd o să ne-ajungă. –
Să fugă cel ce poate să mai fugă. –
Dă-te ’napoi, tu omule, din ceaţă! –
Îmi sar scânteile aprinse-n faţă. –
Toiagul greu arzând apasă. –
Pe unde cel pierdut să iasă? –
’Napoi, ’napoi, voi obrăzare! –
’Napoi, ’napoi, neînţeleasă ceaţă! –
Cum ar zbura, dar aripi n-are! –
E-mpins acuma cercul lor
Şi nimenea nu este ars.
Norodul dat-a înapoi,
Mulţimea s-a retras.
Dar pe al rânduielii prag
O dungă nevăzută trag.
O fapt-ai săvârşit măreaţă,
Cu vrerea şi puterea ta isteaţă.
Cu mulţumiri nu te grăbi prea mult,
Căci ne ameninţă şi alt tumult.
Şi totuşi acest cerc îl poţi privi
Cu prelungită, agreabilă simţire,
Că totdeauna sunt femei în frunte,
Unde se cască gura în neştire.

Nu-s eu chiar într-atât de ruginit.
Muierea de-i frumoasă, e frumoasă.
Şi astăzi, cum nimica nu mă costă,
Pentru crailâcuri am pornit de-acasă.
Cum însă-n loc prea populat
Cuvântul nu s-aude lămurit,
Încerc să mă exprim pe ocolit’,
Şi-anume pantomimic de-astă dat’.
Picioare, mână, gest nu-mi sunt de-ajuns.
Va trebui la farsă să recurg pe-ascuns.
Ca lutul umed aurul îl voi trata.
Acest metal în orişice îl poţi schimba.
CRAINICUL Ce-ncepe-acum nerodul macru?
Are umor? Nu-i totdeauna acru?
Frământă aurul ca aluatul,
Şi aurul în mână i se-nmoaie.
Dar cum îl strânge şi-l îndoaie,
Rămâne tot neplăsmuit lipiciul.
Către femei se-ntoarce măscăriciul.
Şi ele-acoperindu-şi ochi şi faţă
S-arată foarte-foarte ruşinate,
Din aluat când iese-o boroboaţă.
Vrea oare răul, păcăliciul –
Să vatăme morala, plămădind?
Toiagul dă-mi-l, să-l alung.
Nu-i cazul să mai tac, privind.
PLUTUS El nu presimte ce ne-ameninţă de-afar’;
Lasă-l să-şi istovească nerozia.
N-o să-i rămână loc de pozne;
Puternică e legea, dar mai tare grozăvia.
TUMULT ŞI CÂNTEC
Sălbatică s-aude ceata,
Din munte-n vale toată gloata
Înaintează năzdrăvan,
Sărbătorind pe zeul Pan1,
1. Sub chipul zeului Pan este travestit împăratul.
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Ei ştiu ce ştiu, şi făr’ de-ocol
Pătrund aci în cercul gol.
PLUTUS Vă ştiu pe toţi, pe zeul Pan!
Luarăţi cu-ndrăzneală locul,
Eu ştiu ce alţii nu prea ştiu.
Deschid în calea voastră leatul.
Să vă-nsoţească bun norocul!
Se-ntâmplă poate – neaşteptatul!
Voi nu ştiţi unde duce pasul,
Şi unde v-aţi ales popasul.
CÂNTEC SĂLBATIC
Popor înzorzonat, voi obrăzare!
Venim sălbatici, din câmpie,
În salt înalt, în goană mare,
Ne dovedim cu vrednicie.
1
FAUNI Noi, fauni în ceată,
Cu foi de stejar
În păr, pe frunte,
În horă rotată
Venim din câmp:
Urechi ascuţite avem,
Năsucul tâmp,
Şi faţa lată.
Femeilor nu le displace
Şi ﬁecare s-amuză:
Un faun, laba când şi-o-ntinde,
Nici cea mai frumoasă
Un danţ nu-i refuză.
SATIR Satirul sare, venind din urmă,
Copitele-i de capră scurmă,
Are lăboaiele subţiri,
Suit pe aprige-nălţimi,
Se uită lung, jur-împrejur,
1. Fauni – la romani, genii ale pădurilor sau ale ogoarelor. În mod obişnuit, sunt
reprezentaţi în chip de bărbaţi cu coarne şi cu picioare de ţapi şi identiﬁcaţi cu
satirii din mitologia greacă.
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Fauni şi satir „sărbătorind pe zeul Pan“, ﬂancaţi de grădinărese şi gnomi.
În plan secund, împăratul şi Meﬁstofel.

GNOMI1

Împrospătat de aer pur,
Dispreţuieşte seminţia
Ce jos în vale dăinuieşte.
Satirul sare-n salt, haihui.
Dar lumea sus
E doar a lui.
Ceată micuţă tropotind,
De-a valma vine chicotind.
Veşmânt de muşchi au ei şi poartă
Cu toţi la brâie felinare.
E trudă printre ei, mişcare,
Ca licuricii dau lumină-n zare.
Şi se muncesc cu osteneală,
Furnicărie-n forfoteală.
Sunt cu piticii înrudiţi,
În felul lor, felceri cinstiţi.
Ei scot din muntele de stâncă
Metalele, din vâna-adâncă.
Şi toate ei le pun grămadă,
Spre bine omului să-i cadă.
Strigând, ca un salut: noroc! –
Au gânduri drepte peste tot.
Dar ce se face nu-i deloc
Spre fericire şi dobândă,
Că aurul pe care-l scot
E pentru furt şi desfrânare,
Iar ﬁerul, zis pentru izbândă,
E-ntrebuinţat ca să omoare.
Zece porunci sunt lumii date:
Dar cel ce de la trei s-abate
Rămâne fără de lumină.
La astea n-au piticii vină.

1. Gnomi – în folclorul unor popoare, ﬁguri demonice care populează păduri, munţi
şi ape.
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URIAŞI

Sălbaticii, aşa-s numiţi,
Sunt pe la munte răspândiţi.
Ei vin cu toţii, uriaşii,
Puternici ca înaintaşii.
Un brad înalt în dreapta poartă,
Şi pe la pântec cingătoare
Cu şorţ de ramuri şi de frunze:
O gardă, cum nici papa n-are.

NIMFE ÎN COR îl încercuiesc pe marele Pan

Soseşte-acum marele Pan,
Închipuind
Întregul tot
Şi lumea cu al ei orând.
Înconjuraţi-l, unde-ar sta,
Împrejmuiţi-l dănţuind.
Îngândurat e, dar şi bun deodat’,
În preajmă însă veselie vrea.
Pe sub tăriile senine
Întotdeauna treaz se ţine,
Îi cântă însă-n murmur râuri
Şi zeul aţipeşte bine.
Iar când adoarme în nămiezi
O frunză nu mai mişcă prin livezi.
Balsam de sănătoase buruieni
Umple văzduhul prin poieni,
Nici nimfele atunci nu sunt vioaie
Şi-adorm, căzând din danţ pe claie.
Când însă cu putere mare
Răsună glasul său sub zare
Ca trăsnetul şi vuietul de mare,
Atuncea toţi şi toate se ascund,
Se risipeşte oastea pe câmpie,
Eroul tremură-n tumult.
Deci cinste daţi, făpturi supuse,
Aceluia ce-aici ne-aduse.
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ALAI DE GNOMI spre marele Pan

Când belşugu-n strălucire,
Prin prăpastia vărgată,
Numai magicei nuiele
Labirintele şi-arată,
Noi clădim în adâncime
Trogloditic casa noastră,
Iar comorile deasupra
Ţi le-mparţi în zi albastră.
Un izvor descoperirăm,
Iat-acum minune mare,
Ce aici promite daruri
Negăsite-n altă parte.
Nu-i izvorul la-ndemână.
Ia-l sub scutul tău, stăpâne:
De la tine-orice comoară
Tuturor le vine bine.
PLUTUS către crainic

Cumpătul să ni-l păstrăm cu străşnicie.
Să se întâmple-acum, ce-i dat să vie!
Te ştiu de altfel plin de vitejie.
Ceva îngrozitor se va petrece.
Posteritatea n-o va crede nicidecum.
Notează tu ce-a fost şi cum.
CRAINICUL apucând toiagul, pe care Plutus continuă a-l ţine în mână
Pitici conduc pe zeul Pan
Încet spre şipotul de foc,
În clocot sare din străfund
Şi cade iarăşi până-n prund.
Aprinsă stă deschisă gura,
Văpaia dă în sus pe loc.
Marele Pan stă liniştit,
Se bucură cu ochi uimit
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De spuma ca de mărgărit.
Cum nu se-ncrede-n tot ce vede
S-apleacă-adânc să vadă ce-i,
Şi barba i se-nmoaie-n foc.
Au cine-o ﬁ bărbia rasă?
În dosul mânii se ascunde.
Şi-acum zbucneşte nenoroc.
S-aprinde barba, frunzele
Cununii de pe cap i s-au aprins,
Veşmântul prinde pălălaie.
Cu grabă ceata sare ca să stingă,
Dar nimeni nu rămâne neatins.
Şi cum se-nvolbură văpaia,
Sporeşte-n cercuri vâlvătaia.
În element, val după val,
Se mistuie întregul carnaval.
Dar ce şi cum, ce zvon fără măsură
Aud trecând, din gură-n gură?
O, veşnic neuitată noapte,
Nefericită, ce durere ne-ai adus!
Ziua de mâne va vesti
Un nenoroc cumplit nespus:
„E împăratul, cel ce arde!“
O, dacă nu ar ﬁ adevărat!
Arde-mpăratul şi cu ceata sa.
Cel ce l-a sfătuit să ﬁe blestemat,
Şi toată ceata ce l-a ispitit
La petrecanie nebună
Să-şi pună răşinoasă o cunună,
Ca să se prăbuşească împreună.
O, tinereţe, bucuriei tale niciodată
Tu n-ai să-i pui măsură cumpătată?
Tu, Maiestate, împărate,
Înţelepţeşte niciodat’ n-ai să domneşti
Pe cât de-atotputernic eşti?
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PLUTUS

Pădurea-ntreagă e în ﬂăcări
Şi limbi de foc se-ntind să lingă
Lemnoasa cerişte1 de grinzi.
Cumplit prăpăd va să ne-atingă.
Paharul jalei se prelinge.
Ne mai salvează – oare cine?
Din strălucirea asta până mâne
Rămân cenuşă şi ruine.
Destulă spaimă s-a întins!
Înceapă ajutor mai dinadins.
Loveşte numai, sfânt toiag,
Să tremure podea şi prag.
Tu, larg văzduh, de blândă boare
Să mi te umpli, de răcoare.
Veniţi, voi neguri, în fâşii,
Înăbuşiţi vâltorile-scântei.
Voi nouraşi, voi mieluşei,
Intraţi şi stingeţi, dovediţi
Ăst joc al ﬂăcării nebune!
Când duhuri rele ne-ameninţă,
E drept să intre-n acţiune
Magia cu a ei ştiinţă.
PARC

Soare de dimineaţă.
Împăratul, curteni. Faust, Meﬁstofel, îmbrăcaţi cum se
cuvine, după moda timpului; amândoi îngenunchează.
Iertaţi incendiul magic, Doamne?
ÎMPĂRATUL făcându-i semn să se ridice
Mi-aş mai dori asemeni glume.
Deodată mă văzui într-o aprinsă lume,
Mi se păru că-n Pluto2 însuşi m-am schimbat.
FAUST

1. Cerişte – boltă.
2. Pluto (sau Pluton) – în mitologia greco-romană, zeul Infernului.
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MEFISTOFEL

Se înălţa o stâncărie de cărbune
Ce da văpăi. Din hău grozav căscat
Se ridicau sălbatic mii de ﬂăcări,
Alcătuind deasupra ca o boltă.
Şi domul sus, din focuri de revoltă,
Mereu se închega şi iarăşi se pierdea.
Prin spaţiu larg şi printre stâlpi de jar
Văzui noroadele mişcând, în rânduri,
S-apropiau în cerc, ce se strângea,
Omagiu aducându-mi, prea supuse gânduri.
Mi se părea, printre curteni, pe cald pământ,
Un domn al salamandrelor1 că sunt.
Aceasta eşti, căci orice element, cum vine,
Fără condiţii recunoaşte maiestatea.
Ascultătorul foc l-ai încercat, stăpâne,
Aruncă-te în mare, unde furia-i mai mare,
Şi-abia ajuns pe prundul de mărgăritare,
S-alcătuieşte-n jur magniﬁcă ogradă,
Acolo valuri verzi, pătrunse de lumină,
Cu tiv de purpură, alcătuiesc lăcaş-grădină.
În mijloc stând, la ﬁecare pas
Palatele cu tine vin şi fac popas.
Pereţii chiar se umplu de viaţă,
De bucurie, vânzoleală; ca din ceaţă
Minuni marine se înghesuie sub unde,
În blândul nou lăcaş ca de lumină
Ar vrea să intre, dar nici una nu pătrunde.
Lucind multicolor din solzi de aur
Se joacă jos bălaur cu bălaur.
Rechinul cască, tu îi râzi în gură.
Mirarea curţii nu mai ştie de măsură.
Dar nu rămâi de graţii despărţit.
S-apropie pe rând şi curioase nereide2,

1. În cazul de faţă, salamandra e imaginată ca o reptilă.
2. Nereide – nimfe ale mării, cele cincizeci de ﬁice ale zeului marin Nereus.
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Strălucitoare în culori splendide,
Ca peştii unele, săgeţi de lăcomie,
Cuminte celelalte. Tetis1 aﬂă şi te ştie,
Şi mâna şi-o întinde unui nou Peleu2,
Şi spre Olimp te duce ca pe-un zeu.
ÎMPĂRATUL

Aerianele meleaguri nu m-atrag.
Şi-aşa, mult prea curând acolo ne mutăm.

MEFISTOFEL

Dar, Doamne, e al tău pământul,
Al tău, numai al tău, cât e de larg!

Ce bun noroc te-aduce şi de unde?
Vii din o mie-una nopţi aici?
De eşti născocitor precum a fost Şeherazada,
În graţia mea tu singur te ridici.
Când lumea zilei, cum se-ntâmplă, nu-mi prea place,
Fii gata tu, de-a drege şi-a preface.
MAREŞALUL PALATULUI venind în goană
O veste, Doamne, cum în viaţă
Nu am sperat s-aduc vreodată
Urechii tale mai frumoasă;
Acoperite sunt socoată cu socoată,
Şi gheara cămătarului tăiată,
Scăpat-am de infern şi chin.
Pământul s-a schimbat în cer senin.
MARELE SPĂTAR urmează în grabă
Întreagă, solda, s-a plătit.
Şi oastea-acum la noi iar ţine.
Seimenii au întinerit.
Cârciumarii, curvele-o duc bine.
ÎMPĂRATUL Cum se lărgeşte pieptul vostru!
Fruntea-ncreţită cum se-nseninează!
Şi cât de grabnic apăreţi pe pragul nostru!
ÎMPĂRATUL

1. Tetis – personaj mitologic, soţia zeului Okeanos.
2. Peleu – erou din mitologia greacă. După o seamă de aventuri, el se căsătoreşte
cu Tetis. Achile, spunea mitologia, era ﬁul lui şi al nereidei Tetis.
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VISTIERNICUL venind

Întreabă pe aceştia, ce făcură!
FAUST

S-o spună Cancelarul – se cuvine.

CANCELARUL sosind încet

Sunt fericit cu bătrâneţea-n ﬁne.
Iată, v-arăt, o foaie a ursitei,
Ce-a preschimbat necazu-n bine.
Citeşte.
„S-o aﬂe cel ce vrea şi o doreşte:
Ţidula-aceasta are preţ
De-o mie de coroane. Garanţie
Ea are multele, nenumărate,
Comorile-ngropate prin împărăţie.
Porunci s-au dat ca din pământ
Comorile să ﬁe ridicate.“
ÎMPĂRATUL

VISTIERNICUL
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Presimt o monstruoasă-nşelăciune!
Cine-a falsiﬁcat împărăteasca semnătură?
Adu-ţi aminte. Însuţi ai semnat-o.
Noaptea trecută. Cancelarul şi cu mine
Vorbitu-ţi-am pe când stăteai ca mare Pan:
„Acordă-ţi fericirea, iar norodului un bine,
Prin trăsături de pană, prea puţine.“
Ţidula-a fost multiplicat-apoi
De meşteri iscusiţi, în mii de foi.
Ca fapta bună tuturor să le priască
Am pus pe foi pecete-mpărătească,
Şi sute, mii, sunt gata-acum.
Oraşul, ieri mocnind încă în mucegai,
Trăieşte azi în voluptăţi de rai.
A bucurat pe mulţi şi până astăzi al tău nume,
Dar niciodat’ n-a fericit atâta lume.
Devine de prisos de-acuma orice scris.
Cu semnătura ta oricine intră-n paradis.

ÎMPĂRATUL

Supuşii mei văd aur în hârtie?
Ostaşii-s mulţumiţi cu-asemeni soldă?
Placul lor să ﬁe!

MAREŞALUL

Să mai aduni pe cei ce-aleargă
Ca fulgerul – ar ﬁ cu neputinţă.
Zaraﬁi au deschis tarabă largă,
Preschimbă-n aur şi-n argint curat
Ţidulile, ﬁreşte, cu puţin rabat.
Şi oamenii se duc de-aci la măcelar,
La cârciumă, pe la băcan şi la brutar,
Gândeşte lumea la ospeţe cum îi place,
Sau cum în haine nouă să se-mbrace.
Prin cârciumi, chiote: „Trăiască Împăratul!“
Miresme de grătar de-a lungul şi de-a latul!

MEFISTOFEL

Şi când te plimbi stingher pe vreo terasă,
De te-ntâlneşti neaşteptat cu o frumoasă,
C-un ochi ascuns de evantai
Te iscodeşte dacă o ţidulă ai.
Mai repede decât prin duh şi vorbă
Favoarea dragostei ţi se acordă.
De-acum la ce te-ai mai căzni c-o pungă!
Împăturată-n unghi şi-n dungă
Ţidula-n sân o porţi ca un răvaş.
Evlavios o poartă în ceaslov preòtul,
Soldatu-şi uşurează punga de la şold
Purtând sub chip de foaie zlotul.
Rog să mă ierţi că par a bagateliza
Înalta faptă, Maiestate, -n faţa ta.

FAUST
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Belşugul de comori, încremenit,
Aşteaptă în pământ, nefolosit.
Unei asemeni bogăţii, chiar şi gândul cel mai larg
Nu-i este vas destul de-ncăpător.
Imaginaţia cu zborul ei înalt
Nu istoveşte numărul comorilor,

Dar inﬁnită-ncredere ne ia, privind
Cu mintea inﬁnitul auriu şi de argint.
MEFISTOFEL Hârtia asta-n loc de aur şi mărgăritar
Cât de comodă e, îndată ştii ce ai, deplin.
Nu trebuie s-o vinzi întâi, sau să te târguieşti,
Şi după voie te îmbeţi cu dragoste şi vin.
De vrei metal, zarafu-i la-ndemână.
Când n-are, iacă sapi o săptămână.
Paharul, lanţul schimbăcios se licitează.
Hârtia însă se amortizează.
Pe sceptic, când batjocoreşte, să mi-l ruşinaţi.
Ce am râvnit cu sete, am ajuns.
În ţările împărăteşti se vor găsi
De-acum hârtie-n loc de aur, prea de-ajuns.
ÎMPĂRATUL Vouă vă datoreşte-mpărăţia
Supremul bine; meritaţi răsplată.
Vă-ncredinţez lăuntricul tărâm al ţării;
Să ﬁţi custozii demni a toată
Comoara subterană. Voi le ştiţi. Nici una nu vă scapă.
Fie, după cuvântul vostru, când se sapă.
Uniţi-vă, maeştri-ai abundenţei minunate,
Ca slujba să v-o-ndepliniţi cu demnitate,
Acolo unde-n fericire şi-n lumină
Lumea de jos cu cea de sus se-mbină.
VISTIERNICUL Nicicând nu s-a ivi-ntre noi o vrajbă.
Coleg doresc să-mi ﬁe vrăjitorul.
Pleacă cu Faust.
ÎMPĂRATUL Aş vrea să-mpart niscaiva daruri.
Să-mi spuneţi doar, pe rând, cu toţii,
La ce vă foloseşte ajutorul?
PAJUL primind
Vreau să trăiesc senin şi vesel.
ALTUL la fel
Inel pentru iubită vreau să ﬁe.
CĂMĂRAŞUL primind

Mai bună băutură beau de-acum.
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Meﬁstofel împreună cu Măscăriciul, încântat de inventarea banilor de hârtie.
„Oraşul, ieri mocnind încă în mucegai,
Trăieşte azi în voluptăţi de rai.“

ALTUL la fel

Norocul mi-l încerc la zaruri.
STEGARUL cumpănind
Castel şi câmp, le scap de datorie.
ALTUL la fel Comoară e, lângă comori o pun.
ÎMPĂRATUL Plăcere aşteptam de faptă nouă!
Dar în zadar. Vă ştiu aproape pe de rost.
Oricât belşugul vostru ar spori,
Voi rămâneţi, precum aţi fost.
MĂSCĂRICIUL apropiindu-se
Să-mi faceţi, rogu-vă, şi mie dar.
ÎMPĂRATUL Când te trezeşti, îl bei. Şi zici că-i har.
MĂSCĂRICIUL Vrăjite foi! Nu mă pricep: sunt bune, rele?
ÎMPĂRATUL Favoare ceri, şi clămpăneşti din gură.
MĂSCĂRICIUL Mai cad şi altele. Ce fac cu ele?
ÎMPĂRATUL Adună-le, că-n partea ta căzură.
Pleacă.
MĂSCĂRICIUL La îndemână am mii de coroane.
MEFISTOFEL Ai prins viaţă iar, maţ cu picioare?
MĂSCĂRICIUL Înviu din moarte uneori, ca din beţie.
MEFISTOFEL Văd că asuzi de bucurie.
MĂSCĂRICIUL Priviţi! E ban foiţa de hârtie?
MEFISTOFEL Cumperi cu ea ce burta, gura jinduieşte.
MĂSCĂRICIUL Pot cumpăra moşie, sau un heleşteu cu peşte?
MEFISTOFEL Neîndoios. Îmbie numai şi-i vedea.
MĂSCĂRICIUL Castel, păduri, ogor, pot cumpăra?
MEFISTOFEL Te-ar prinde bine rolul de stăpân sever.
MĂSCĂRICIUL Mă lăfăi astă-seară pe moşie. Sunt boier!
Pleacă.
MEFISTOFEL singur
Să se mai spună că bufonul n-are spirit!
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Faust. Meﬁstofel.
MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL
FAUST

MEFISTOFEL

De ce mă tragi în gangurile sumbre?
Nu-i bucurie îndeajuns de-aleasă
În vălmăşeala curţii, pestriţă şi deasă,
Şi nu-i prilej acolo de-amăgiri şi glume?
Asemeni vorbe să nu-mi spui,
Nici altele, tot răsuﬂate. Vorbe-n vânt.
Tu pleci şi vii, şi iarăşi ieşi,
Ferindu-te a te mai ţine de cuvânt.
Eu însă sunt silit să dreg, să fac,
Mă mână mareşalul, cămăraşul, după plac.
Iar împăratul, nici mai mult, nici mai puţin,
Vrea pe Elena şi pe Paris1 în deplin
Trupeşte-n faţa lui să-i vadă.
Întruchiparea ideală a bărbatului şi a femeii
Din alt tărâm aici să cadă.
La faptă! Sau cuvântul vrei să mi-l dezminţi?
A fost neghiob şi uşuratic să promiţi.
Vezi tu, cu arta ta unde-am ajuns!
Nedumeriţi în fundătură stăm.
Întâi noi l-am făcut bogat,
Acum ne cere să-l şi desfătăm.
Tu crezi că toate de la sine vin.
Aici ajunserăm la trepte mai înalte.
Te-ntinzi spre un ţinut foarte străin.
Şi păcătos te-avânţi în altă datorie.
Tu crezi că pe Elena o întruchipezi
Uşor, cum ai făcut staﬁa de hârtie
În loc de galbeni. Cu strigoaice şi staﬁi,

1. Paris – în legendele greceşti, ﬁul lui Priam. El a fost ales să-şi dea părerea asupra
frumuseţii celor trei zeiţe: Hera, Athena şi Afrodita. Afrodita îi făgăduieşte
că-i va dărui cea mai frumoasă femeie, pe Elena. Paris o răpeşte pe Elena,
dezlănţuind astfel războiul troian.
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Cu crasnici1 eu te pot servi.
Drăcoaicele iubite însă, deşi nu-s de aruncat,
Cu eroinele divine nu-s de-asemănat.
FAUST Îmi cânţi acuma tot în vechea strună.
Cu tine sunt mereu nesigur.
Eşti tatăl piedicilor, ce s-adună,
Pentr-un mijloc, răsplată nouă vrei desigur.
C-un murmur doar, c-o vorbă rară,
Într-o clipită tu o faci s-apară.
MEFISTOFEL Păgânătatea nu m-atrage chiar deloc,
Căci locuieşte-n propriul său iad
Acest norod; dar este-o cale, un mijlòc.
FAUST Vorbeşte, rogu-te, degrabă.
MEFISTOFEL Fără de voie numai dau pe faţă
O taină mai înaltă. În singurătate peste ﬁre
Sălăşluiesc sublime, undeva, zeiţe,
În preajma lor – nici timp, nici loc.
De ele să vorbim, de-am vrea,
Ne-ar încerca nedumerire –
Sunt mumele2!
FAUST tresare înspăimântat
Mume le zici tu? Aşa?
MEFISTOFEL
Te înﬁoară?
FAUST Cât de ciudat s-aude-aceasta. Mume! Mumele!
MEFISTOFEL Zeiţe, vouă muritorilor necunoscute,
De noi nu bucuros numite, dar ştiute.
Lăcaşul lor îl dibuieşti în adâncime.
C-avem nevoie-acum de ele – e o vină,
Dar vina cade doar pe tine.
1. Crasnici – în folclor, corcituri de drac şi femeie.
2. Mitul mumelor este una din cele mai minunate plăsmuiri ale lui Goethe. El a
găsit sugestii pentru crearea acestui mit în Plutarh, care vorbeşte despre o
populaţie siciliană ce crede în zeiţe-mume. Filozoﬁa lui Platon l-a ajutat să adâncească aceste sugestii. „Mumele“ sunt la Goethe o expresie plastică circumscriind prototipurile ﬁinţelor şi lucrurilor, „fenomenele originare“.
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FAUST
MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL

FAUST

Şi drumul către ele?
Drumul? Nu-i nici unul!
Sau dacă vrei, un drum pe unde nu-i cutreier,
Nici praguri nu-s. Un drum în nedorinţă,
Spre ceea ce nu este de râvnit.
Eşti gata să porneşti, încă-n ﬁinţă?
Zăvoare nu-s de tras, nici de deschis lăcate.
Singurătăţi vuind te bântuie prin creier.
Ştii tu ce-nseamnă – pustiu – singurătate?
Să mă scuteşti de-asemenea rostiri,
Ce-mi amintesc bucătăria vrăjitoarei
Şi vremi de mult trecute, veştede simţiri.
N-am fost eu nevoit cu lumea să comunic?
Să-nvăţ eu însumi golul şi să-nvăţ
Acelaşi gol pe alţii, pe cutare şi cutare?
Şi de rosteam cu judecată înţelesul,
Nepotrivirea răsuna de două ori mai tare.
Şi n-am fost nevoit eu oare de netrèbnicii
Să caut fuga în singurătate, ca-n pustii,
Ca-n urmă, spre a nu trăi deoparte,
Diavolului să mă dau pe viaţă şi pe moarte?
Şi dacă înotând, chiar oceanul de l-ai trece
Şi ai vedea acolo nesfârşitul rece,
Tu ai zări încaltea undă după undă,
Şi dacă-nfricoşarea-ar ﬁ să te pătrundă,
Tu totuşi ai vedea ceva. Prin adâncimea verde
Tu ai zări delﬁnul cum se pierde
În ogoiata mare, soarele şi luna,
Nimic însă nu vezi în golul gol de totdeauna,
N-ai auzi nici pasul, unde-alergi,
Şi n-ai găsi nici un temei, să stai, să mergi.
Te-ntinzi la vorbă ca un mistagog1,
Ce-i hotărât discipolii să şi-i înşele.

1. Mistagog – în Grecia antică, un om care îşi iniţiază novicii în „mistere“, în
cultele religioase, secrete.
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Numai de-a-ndoaselea. Spre gol mă îndrumezi,
Să cresc acolo-n artă şi-n putere;
Mă pui ca pe maimuţa din poveste
Din jar să-ţi scot castane, fără cleşte.
Dar înainte! Ducă-ne în adâncime mersul.
În Golul tău sper să descopăr Universul.
MEFISTOFEL

Eu laudă îţi aduc la despărţire.
Şi văd că ai pătruns şi-a diavolului ﬁre.
Ia cheia-aceasta.
Lucru de nimic.

FAUST
MEFISTOFEL
FAUST
MEFISTOFEL

S-o iei şi ţine-o! Şi să n-o dispreţuieşti!
Ea creşte-n mâna mea, şi luminează fulgerând.
Iei seam-acum, ce ai în ea? Iei seama? Spune!
Adulmecă această cheie locul, în adânc.
Urmeaz-o. Ea te duce către mume!

FAUST cutremurându-se

Spre mume! Mă cutremură de ﬁecare dat’.
Ce e acest cuvânt înfricoşat?
MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL

Eşti mărginit? Te stinghereşte-un nou cuvânt?
Vrei să auzi doar ce-ai mai auzit?
Nimic să nu te stânjenească, după ce
Cu-atâtea lucruri minunate te-ai obişnuit.
Înţepenirea nu-i o cale, nici aduce mântuire.
Înﬁorarea1 e a omului supremă calitate.
Oricât de rar ar ﬁ, cutremurat
El simte-adânc cele măreţ-înfricoşate!
Cufundă-te, sau dacă vrei: te-nalţă!
Totuna e. Desprinde-te din ceea ce devine
Şi intră-n altă mare-mpărăţie!
Te bucură de ceea ce a încetat să ﬁe!

1. Înﬁorarea, uimirea în faţa tainelor lumii şi a tiparelor ei, era, după Goethe,
suprema trăire la care poate ajunge omul.
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Se împletesc ca norii formele-n cutreier.
Cheia mişcând, departe să le ţii de tine!
FAUST entuziasmat

Strângând-o, simt putere ce mă-ndreaptă
Cu piept lărgit spre mare faptă.
MEFISTOFEL

Înﬂăcărat triped ţi-a da-n adânc de veste
Că ai ajuns la cel din urmă prund.
Acolo mumele le vei vedea
Şezând, umblând, în cerc profund:
Întruchipări şi faceri din adânc,
Icoane-n jur a toată creatura, vagi şi sumbre,
Desfăşurare veşnică a veşnicului tâlc.
Nu te-or vedea, căci ele văd doar umbre.
Primejdia e mare. Teama să ţi-o stingi
În inimă, şi mergi, mergi înainte,
De-a dreptul spre triped, cu cheia să-l atingi!
Faust face un gest hotărât şi poruncitor cu cheia.

MEFISTOFEL privindu-l

E bine-aşa.
Tripedul te urmează, servitor supus.
Nepăsător să urci, norocul te înalţă,
Şi înainte de-a băga de seamă ele, l-ai adus.
Şi-odat-aici cu tine-avându-l, în lumina
Aceasta, tu din noapte chemi eroul, eroina.
Întâiul tu ai ﬁ, ce îndrăzneşte fapta,
Şi fapta împlinit-o să rămâie.
Apoi oricând, după o magică reţetă,
În zei se schimbă fumul de tămâie.
FAUST
MEFISTOFEL

Şi-acum?
Fiinţa ta coboare!
Cufundă-te, bătând pământul din picioare!
La fel urca-vei, spre ţinutul slavei!
Faust bate din picior şi se cufundă.
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MEFISTOFEL

Ah, cheia de i-ar ﬁ de vreun folos!
Sunt curios. Va reveni oare de jos?
SĂLI PUTERNIC LUMINATE

Împăratul şi principii. Curte în mişcare.
CĂMĂRAŞUL către Meﬁstofel

Cu scena spiritelor ne-aţi rămas dator,
Începeţi! Împăratul e nerăbdător.
MAREŞALUL PALATULUI
A întrebat Măria Sa a doua oară.
Nu şovăiţi. Să nu vă faceţi de ocară.
MEFISTOFEL De-aceea tocmai s-a retras amicul,
Căci ştie el de unde s-o apuce.
Închis în sine, ostenindu-se, prepară
Cu zel deosebit isprava de răscruce.
Are nevoie de înaltă artă, de magie,
Cel ce frumseţea din nimic ridică.
MAREŞALUL PALATULUI
Totuna e ce meşteşuguri vă ajută.
Gata să staţi, şi-aşa să ﬁe!
O BLONDINĂ către Meﬁstofel
O vorbă, domnul meu! Vedeţi-mi faţa!
E clară-acum, dar nu-i aşa şi-n vară.
Răsar atunci sute de pete roşii-brune,
Acoperind obrajii. Nu mi-aţi spune
Un leac?
MEFISTOFEL
Păcat, aşa frumseţe să apară
În luna mai, ca unele pisici, pătată.
Ouă luaţi şi limbi de broaşte. Cu mixtura
În plină lună, la lumină strecurată,
Vă ungeţi, când aceeaşi lună dă să scadă,
Pistruile pieri-vor, dintr-odată.
O BRUNETĂ Se-nghesuie mulţimea să vă linguşească.
Un leac vă cer şi eu. Piciorul degerat
Mă-mpiedică la mers, la danţ.
Chiar salutând, cât de stângace m-am mişcat.
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MEFISTOFEL
BRUNETA
MEFISTOFEL

BRUNETA ţipând

MEFISTOFEL

Să vă dau leacul? Să vă calc, îngăduiţi?
Asta se-ntâmplă doar între îndrăgostiţi.
Când cu piciorul calc pe cineva
Cu totul altu-i tâlcul.
Se vindec-un picior prin alt picior,
Şi toate mădularele la fel, când dor.
Atenţie! Şi nu-mi răspundeţi pe măsură!
Cum arde, vai! A fost o călcătură
De cal, ca o copită cu potcoavă.
Dar nu mai eşti bolnavă. Grijile te lasă.
Poţi exersa de-acuma danţul după voie,
Şi cu iubitul cum pofteşti, poţi să te calci sub masă.

O DUDUIE făcându-şi loc

Lăsaţi-mă să trec. Prea mare mi-i durerea,
Ce arde clocotind adânc în piept.
Până mai ieri, el îşi căta în ochii mei salvarea.
Cu alta ﬂecăreşte-acum, şi nu e drept.
MEFISTOFEL

DUDUIA

Dă-mi ascultare, fără vorbă lungă.
Va trebui s-ajungi la el, şi pe furiş
Cu-acest cărbune ai să-i faci o dungă
Pe mânecă, pe umăr, cum se potriveşte.
Atunci căinţa-n inimă i se iveşte.
Cărbunele numaidecât pe urmă să-l înghiţi,
Dar vin sau apă să nu bei. În noaptea asta,
La uşa ta va suspina ca scos din minţi.
Dar nu-i otravă?

MEFISTOFEL indignat

Alt respect mi se cuvine!
Departe-ar trebui să umbli, mult şi bine,
Să mai găseşti asemenea cărbune.
Cu grijă-i de pe-un rug cules,
Ce altădată s-aprindea mai des.
UN PAJ
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De-ndrăgostit ce sunt, netot ei mă socot.

MEFISTOFEL la o parte

Nu ştiu în care parte să ascult.
Către paj.
Nu-ţi încerca norocul chiar c-o jună.
Cele mai vârstnice te preţuiesc mai mult.
Altele se înghesuie venind.
Şi altele mai vin, buchet s-adună.
La urma-urmelor m-ajut cu adevărul.
Ce mare-i neajunsul! Ajutor ca fumul!
O, mume, mume! Faust să vie! Daţi-i drumul!
Privind împrejur.
Luminile se văd mai şterse-n sală.
Întreagă curtea forfoteşte în mişcare.
Purcede-n şiruri, rând pe rând,
Prin lungi şi tot mai depărtate coridoare.
În vechea sală-a cavalerilor acum s-adună.
De-abia-i cuprinde sala împreună.
Atârnă pe pereţi bogatele covoare.
Lucesc armuri prin colţuri şi-n ﬁride.
De vrăji nu e nevoie-n săli bătrâne,
Căci spiritele vin aicea de la sine.
SALA CAVALERILOR

Lumină adumbrită.
Împăratul şi curtea au intrat.
CRAINICUL
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Vechea mea slujbă de-a vesti ce se petrece
Mi-e stânjenită de prezenţa tainică
A unor duhuri. În zadar încerci a lămuri
Înlănţuirea încurcată printr-o trainică
Şi de-nţeles întemeiere. Jilţuri sunt la îndemână.
Stă împăratul chiar în faţa marelui perete,
De unde după plac poate privi,
Desfăşurându-se prin vremi, măreţe bătălii.
Stăpânul domn şi toţi ai curţii sunt aci.

Rânduri de bănci sunt colo mai în fund.
Înﬁorat de straniul ceas, el, cel iubit,
Un dulce loc lângă iubită şi-a găsit.
Şi-acum, când toţi se aşezară,
Noi suntem gata. Spiritele pot veni.
Trâmbiţe.
ASTROLOGUL Înceapă drama fără-ntârziere!
Aşa-i porunca. Voi, pereţi, în lături! Loc!
Să nu ne-mpiedice nimic. Magia ne ajută.
Covoarele dispar. Sunt mistuite ca de foc.
Înalt perete se despică, şi se-ntoarce-apoi, oprind.
Un vast teatru pare-a se deschide.
Răsfrângeri luminează din ﬁride.
Pe scenă iată-mă urcând.
MEFISTOFEL ivindu-se din cutia suﬂerului
De-aci apar ca să obţin favoarea tuturor.
Suﬂarea este arta diavolului-orator.
Către astrolog.
Tu zodier, ce tactul îl cunoşti, al stelelor,
Îmi vei pricepe şoapta prea uşor.
ASTROLOGUL Miraculos apare-aci vederii
Un templu, întrupând severitatea.
Asemeni lui Atlas1, care pe umeri
Purta odată cerul cu văzduhul,
Columne se înşiruie ca să le numeri.
Sunt îndestul de vajnice să poarte greutatea.
ARHITECTUL Antic, desigur, este templul.
N-aş şti să-l preaslăvesc anume.
E mai curând greoi, aş spune.
Pilaştri zvelţi, ce năzuie spre inﬁnit,
Mi-s dragi, că-nalţă duhul,
Săgetător spre ogival zenit.
1. Atlas – personaj mitologic, unul din titani, care, luând parte la războiul titanilor împotriva lui Zeus, a fost condamnat de acesta să poarte bolta cerească pe
umerii săi.
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ASTROLOGUL

Ăst ceas încuviinţat de stele
Evlavioşi luaţi-l în primire.
Cuvântul magic lege raţiunea!
Dar liberă să ﬁe-a voastră-nchipuire.
Vedeţi de-ndată, ce doreaţi aşa de mult.
Cu neputinţă e, şi totuşi de crezut.
Faust urcă, de cealaltă parte, pe scenă.

ASTROLOGUL

FAUST măreţ

ASTROLOGUL
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Un minunat bărbat, în preoţesc veşmânt,
Va-ndeplini ce cu încredere a început.
Se-nalţă un triped, cu el, din tainic loc.
Fum de tămâie, ridicându-se, presimt.
E gat-acum să binecuvânteze
Lucrarea mare însoţită de noroc.
O, mume, cari tronaţi întru nemărginire
Şi-n veci acolo locuiţi stinghere
Şi totuşi laolaltă, în al vostru nume!
Icoane-ale vieţii, mişcătoare, dar lipsite de viaţă,
E dat în preajma voastră să se-adune.
Ce-a fost cândva şi-avu o strălucire vie,
Acolo mişcă, năzuind să ţin-o veşnicie.
Şi voi, puteri, le-orânduiţi să vie
Sub cortul zilei sau sub bolta nopţii.
Pe unele le prinde ﬂuviul vieţii, nesecat,
Pe altele magicianul îndrăzneţ le ispiteşte,
Cu-ncredere şi-mbelşugată dărnicie
Vădindu-vă ce-i demn şi minunat.
Arzânda cheie de-abia atinge cupa,
Şi-o ceaţă umple spaţiul de-ndat’.
Ea intră ca un nor în sala largă,
Se-ntinde, se adună, se resﬁră, se încheagă.
Şi spirite vedeţi la lucru de mirat.
Umblând fac muzică, şi-un nu ştiu ce
Vibrează-n aer ca o strună.
Cum trec pe-aci, devine totul melodie.

Columnele şi chiar triglifa1 sună,
S-ar crede că întregul templu cântă.
Iar din beteli de negură, mai rare,
Un june-n mândru tact, frumos, apare.
Aici se curmă slujba mea. Nu-l mai numesc.
Pe Paris cine nu-l cunoaşte, dalb, zeiesc?
Paris vine mai în faţă.
O DOAMNĂ

Ce strălucire! Înﬂorită tinereţe!

A DOUA

Ce prospeţime! Ca de piersică. Ce har!

A TREIA

Ce buze ﬁne, dulce împlinite!

A PATRA

Cum ai gusta dintr-un asemenea pahar!

A CINCEA

E frumuşel, cu toate că nu-i tocmai ﬁn.

A ŞASEA
UN CAVALER

ALTUL

E frumuşel, îndemânatic mai puţin.
Ca un păstor de oi se-nfăţişează. N-are
Nimic de prinţ în necurteana sa purtare.
Ei, da, pe jumătate gol, desigur că-i frumos.
Ar trebui să ni-l vedem odată-n zale!

O DOAMNĂ

S-aşază-acum, molatic şi plăcut.

CAVALERUL

Ce bine v-aţi simţi, acolo, pe genunchii dumisale!

ALTĂ DOAMNĂ
CĂMĂRAŞUL
DOAMNA
CĂMĂRAŞUL
DOAMNA
CĂMĂRAŞUL
DOAMNA
CĂMĂRAŞUL

Ce graţios îşi duce braţul peste cap!
Necuviinţa lui mă-mbolnăveşte.
Oricum ar ﬁ, mereu aţi cârcoti.
În faţa împăratului se tolăneşte.
Dar el se crede singur. Nu ne vede.
Altfel de joc la curte-ar trebui.
Ce lin îl prinde-acuma somnul.
Va sforăi numaidecât. Fireşte, el va ﬁ
Unic şi-n asta şi desăvârşit.

1. Triglifa – o parte arhitectonică a templului doric, deasupra coloanelor şi a spaţiilor intermediare, pe arhitravă.
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Prin fumul de tămâie, ce mireasmă
Împrospătează inimă şi gând?

O TÂNĂRĂ DOAMNĂ

Într-adevăr. Adânc în suﬂet,
Pătrunde o mireasmă, de la el venind.

O DOAMNĂ MAI ÎN VÂRSTĂ

E-a creşterii-nﬂorită lamură,
Ambrozie în tânăr pregătită,
Şi atmosferic lin în preajmă răspândită.

CEA MAI ÎN VÂRSTĂ

Elena apare.
MEFISTOFEL

Ea e. Nepăsător mă las-această vraje,
Frumoasă e, ce-i drept, dar nu m-atrage.

ASTROLOGUL

Eu nu mai am de-acum nimic de zis.
Cinstit mă-nclin ca-n faţa unui vis.
Frumoasa vine. Limbi de foc dac-aş avea
Şi tot mi-ar ﬁ cu neputinţ-a lăuda.
Cel ce o vede-şi iese din făgaş, din rost.
Prea fericit acel a cui a fost.

FAUST

Mi se arată, cât simţirile mă ţin,
Izvorul frumuseţii revărsat din plin?
Un drum de groaz-a fost, dar ce dobândă!
Mi se păruse lumea fără noimă în osândă.
Şi-acum de-abia, de când cu preoţia mea,
Simt că e vrednică de-a ﬁ dorită,
Întemeiat o simt, şi simt că va dura.
Să mi se taie suﬂetul în cale,
Dacă vreodată, chip divin,
Dacă vreodat’ de tine m-aş desprinde.
Făptura ce-n oglinda vrăjii m-a-ncântat cândva
A fost doar o îngânfare a frumseţii tale.
Tu eşti aceea căreia-i închin
Iubire, patimă, şi adorare, nebunie,
Tu eşti aceea căreia-i închin puterea mea.

MEFISTOFEL din cutia suﬂerului

Vino-ţi în ﬁre, nu-mi ieşi din rol!
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O DOAMNĂ MAI ÎN VÂRSTĂ

Bine făcută, numai capul e cam mic.
O TÂNĂRĂ DOAMNĂ

Piciorul ei – ce gros e pe la glezne!

DIPLOMATUL

Prinţese am văzut de-acelaşi fel şi chip,
Frumoasă e din cap până-n picioare.

UN CURTEAN

S-apropie de cel ce-a adormit, şireată.

O DOAMNĂ
POETUL
O DOAMNĂ
POETUL

DUENNA2
FAUST

Urâtă e alăturea de dalba lui juneţe.
O rază cade şi pe el din dalba-i frumuseţe.
Endymion şi Luna1. Ah, perechea-i gata!
Zeiţa-ar coborî. S-ar zice că-i pictură.
S-apleacă, răsuﬂarea să i-o bea.
O sărutare. Au trecut orice măsură.
În faţa tuturor. De necrezut!
Pentru băiat ce rar noroc!

MEFISTOFEL

Dă-le pace!
Lasă fantoma, las’ să facă tot ce-i place.

UN CURTEAN

Ea pleacă, furişându-se. El se trezeşte.

O DOAMNĂ
CURTEANUL
DOAMNA
CURTEANUL
DOAMNA

CAVALERUL
DOAMNA
PAJUL
CURTEANUL

Mă prind că ea-napoi priveşte.
Iar el se miră de minunea ce zăreşte.
Minune nu-i ce vede ea.
Cu câtă cuviinţă ea se-ntoarce!
Ştiu eu ce-nvăţătură vrea să-i dea.
Unul ca altul, proşti sunt toţi bărbaţii
În situaţii ca acestea. Crede că-i întâiul.
Încuviinţaţi! E maiestuoasă, ﬁnă.
După părerea mea, e cam vulgară.
Dar ce n-aş da să ﬁu în locul lui!
Ce bucuros s-ar prinde-n plasa ei oricine!

1. Endymion – personaj din mitologia greacă, de care se leagă legenda somnului
veşnic. Se povesteşte că Selene (Luna), dorind să-l sărute, l-a adormit.
2. Duenna – guvernantă (span.).
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Aducerea Elenei şi a lui Paris din Hades.
În stânga, Faust cu cheia; în dreapta, astrologul.
„Încuviinţaţi! E maiestuoasă, ﬁnă.“

DOAMNA

ALTĂ DOAMNĂ

Trecut-a fost prin multe mâni astă comoară.
Şi-i cam uzată nestemata prinsă-n aur.
La zece ani – o bună poamă!

CAVALERUL

Îşi ia ce e mai bun, cum poate, ﬁecine.
Cu-asemeni mândre resturi eu m-aş mulţumi.

ÎNVĂŢATUL

O văd destul de clar, ca-n ceas de zi.
Să mă-ndoiesc că-i cea adevărată?
Impresia de-acum e poate cam exagerată.
Mă ţin însă de cele scrise.
Şi-n text citesc că ea din cale-afară
Plăcu bătrânilor din Troia, cum se face.
Şi-aceasta, dacă nu mă-nşel, se potriveşte şi aci:
Eu tânăr nu mai sunt, dar tot îmi place.

ASTROLOGUL

El nu mai este un băiat. Ci un viteaz erou.
Cât o cuprinde, ea de-abia se apără.
Cu braţe tari el o ridică. O răpeşte?
Şi-o duce – încotro?

FAUST

Prea – îndrăzneţ!
Nebunule, cutezi? – N-auzi? Opreşte! Stai!

MEFISTOFEL
ASTROLOGUL

FAUST
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Faci însuţi cele ce ţi se năzar!
Elena este, iar spectacolul ce-l dai
Răpirea preafrumoasei l-aş numi.
Nici o răpire, nu. Nici o răpire nu va ﬁ.
Nu-i oare cheia-aceasta-n mâna mea?
Prin groaznice singurătăţi ea m-a purtat,
Scoţându-mă din neguri la liman.
Piciorul mi l-am pus aci, unde a stat
Şi stă temeiul meu dintotdeauna.
De-aci un duh se poate încerca
Cu alte duhuri. Dubla-mpărăţie
De-aici o pregătesc, magniﬁcă să vie.
Departe-a fost, dar cât de-aproape
Fiinţa-aceasta poate-acum să-mi ﬁe!

O voi salva! Voi, mume! Mume! Să mi-o daţi!
Cel ce o vede e pierdut de-o pierde.
ASTROLOGUL

Ce faci tu, Faust? O, Faust! Cu străşnicie
El o cuprinde, umbra
Se tulbură. De unde s-o mai iai?
Şi cheia el o-ntoarce către june,
Şi atingându-l, vai! vai nouă, vai!
Se-ntoarce totul, totul se destramă în nimic!
Explozie. Faust cade. Spiritele se destramă în aburi.

MEFISTOFEL ridicându-l pe Faust pe umăr

Isprăvile unui nebun fac rană
Şi pagubă chiar diavolului în persoană.
Întuneric. Tumult.

ACTUL II

ODAIE ÎNGUSTĂ, ÎNALT BOLTITĂ

odinioară a lui Faust. Neschimbată.
MEFISTOFEL

iese de după o perdea, o ridică şi priveşte în urma sa; Faust
întins pe un pat bătrânesc
Aici să-mi stai, nefericitule, întins,
De-un simţământ de dragoste surprins.
Când de Elena eşti paralizat,
Nu-ţi vii în minţi prea lesne dintr-odat’.
Priveşte împrejur.
Privind în preajmă-n sus şi-n jos,
Îmi pare totul neschimbat şi neatins.
Doar coloratele ferestre sunt mai tulburi,
Păianjenii ţesut-au ﬁre de prisos,
Cerneala s-a-nchegat, hârtia s-a îngălbenit,
Dar altfel toate au rămas la locul lor.
Mai stă aci chiar pana cu cotor
Cu care diavolului – Faust s-a dat.
Mai stăruie în ţeava-ngustă, închegat,
Un strop din sângele cu care-a iscălit.
Ce chilipir ar ﬁ şi cât de rar
Pentr-un ciudat colecţionar.
Iar bunda veche care atârnă încă-n cui
Îmi aminteşte de acele giumbuşlucuri,
De-nvăţătura ce băiatului dădui,
Cu care poate că şi azi se mai hrăneşte.
Mă prinde parcă iar o poftă vie
Să mă-nvelesc în blana caldă, fumurie,
Ca un magistru să m-arăt, semeţ,
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Desfăşurând opinii mai presus de orice preţ.
Acestei pofte învăţaţii se mai dau,
Dar draci ca mine n-o mai au.
Scutură blana luată din cui. Greieri, molii şi alte insecte cad
din ea.
CORUL INSECTELOR

MEFISTOFEL

Bine-ai venit! Bine-ai venit,
Bătrân stăpân!
Plutim, plutim,
Şi te cunoaştem şi zumzăim.
Stăpâne, bătrâne,
Ne-ai semănat câte unul,
Cu miile astăzi, jucând,
În preajmă-ţi venim.
S-ascunde nebunul
În sine deplin.
Din blană gângănii
S-arată din plin.

Mă bucură aceste creaturi ce ies!
Întâi ai semănat,
Apoi cu vremea ai cules.
Încă o dat’ mai scutur tare lâna,
Şi câte-o molie mai zboară, bat-o vina.
Grăbiţi-vă, drăguţelor, să vă ascundeţi,
În mii unghere să pătrundeţi,
Unde străvechi cutii v-aşteaptă,
Prin pergamente sau vreo hartă,
Prin cioburi prăfuite, oale sparte,
Prin ochii-acelor scăfârlii deşarte,
În putregai şi-n scârnăvie
Găseşti în veci prăsilă vie
De gângănii.
Îşi pune bunda.
Dar să m-acopăr, căci prilejul vine rar.
Patron, maestru, sunt acuma iar.
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Să mă numesc aşa, nu are nici un rost.
Să vie cei ce astă calitate-mi recunosc!
Trage de un clopot ce dă un sunet ţipător şi pătrunzător, de
care se cutremură sălile şi se deschid uşile.
FAMULUS vine de-a lungul unui coridor întunecat
Ce mai sună! Ce ﬁoruri!
Zidul parcă vrea să sară!
Prin cutremurul ferestrei
Văd cum vremuieşte-afară.
Crapă podul, şi prin boltă
Cad moloz şi tencuială.
Uşa zăvorită bine
Printr-o vrajă se deschide.
Teamă, groază mă cuprinde.
Colo cineva se-ncinse
În a meşterului haină.
Face semne ca în taină.
Cum îmi tremură genunchii!
Să mă-nchin? Să fac o rugă?
Să rămân? S-o iau la fugă?
MEFISTOFEL îl cheamă, făcându-i semn cu mâna
Vino, amice! Numele ţi-e Nicodim.
FAMULUS Da, preasﬁnţite.1 Din Psaltire să citim!2
MEFISTOFEL Chiar asta-acum?
FAMULUS
Am alergat să ﬁu prezent.
Sunt bucuros îndeosebi că mă cunoaşteţi.
MEFISTOFEL Eşti vârstnic şi-încă tot student,
Cărunte domn! Dar şi un mare învăţat
Continuă să-nveţe, căci aşa îi este dat.
Aşa-ţi clădeşti din cărţi de joc o casă,
Pe cât se poate. Cine însă va s-o isprăvească?
Desigur maistrul vostru-i mare iscusit:
1. Famulus vede în Meﬁstofel un mare prelat.
2. În original: Oremus! – Să ne rugăm! (lat.).
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FAMULUS

MEFISTOFEL

FAMULUS
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De doctor Wagner cin’ să nu ﬁ auzit?
E-ntâiul azi în lumea învăţată.
El singur, zilnic, o sporeşte,
Mai ţine laolaltă-nţelepciunea toată.
Învăţăcei zeloşi, ce tot ar învăţa,
S-adună gloată-n preajma sa.
De la catedră luminând, n-are pereche,
Şi mânuieşte cheile ca Sfântul Petre.
Cele de sus, cele de jos să le deschidă
Ca nimeni altul se pricepe.
Nu-i ţine piept nici un renume.
Născocitor, că n-are-asemănare,
A-ntunecat chiar al lui Faustus nume.
Să mă iertaţi dacă-ndrăznesc un pic
În unele, înalte domn, să contrazic:
Nu-i vorba, cred, în nici un fel
De toate-acestea, modestia-i pentru el
Singurul rost, singurul ţel.
Şi mai vârtos cu dispariţia neaşteptată
A marelui bărbat el nu se-mpacă.
Întoarcerea aceluia el o mai speră cu tărie.
Odaia, cum a fost în zilele lui Faust,
În toată neatinsă şi-n nimic schimbată
Aşteaptă-aici ca vechiul ei stăpân să vie.
De-abia-ndrăznesc să intru câteodată.
Ce-aduce zodia, mă-ntreb,
Că zidul s-a cutremurat,
Uşciorii tremură şi au sărit lăcate.
Altfel nici dumneavoastră nu aţi ﬁ intrat.
În ce bârlog s-ascunse omul?
Du-mă la el, sau adu-mi-l de-ndat’.
Oprelişte cumplit-a dat.
Nu ştiu, să îndrăznesc s-o calc?
De luni întregi, de dragul operei măreţe,
Trăieşte-n linişte, netulburat.
Printre-nvăţaţi e cel mai delicat,

Şi seamănă c-un cărbunar, de când
S-a înnegrit pe faţă până-n ceafă;
Şi ochii i s-au înroşit în foc suﬂând.
Ce scumpă-i este orice clipă.
Atât că de scântei face risipă.
MEFISTOFEL Doar nu-mi va refuza intrarea?
Sunt omul, să-i grăbesc norocul.1
Famulus pleacă, Meﬁstofel se aşază cu gravitate.
De-abia-mi luai în scaun locul,
Şi iată că apare, de privesc atent,
Un cunoscut. E generaţia mai nouă –
Va ﬁ nespus de insolent.
BACCALAUREUS venind în goană pe coridor
Poarta o găsii deschisă!
Mai hrănesc acum speranţă,
Ca un mort să nu se strice
Cel ce are-n el viaţă,
Mucigai să nu-l cuprindă,
Să nu moară viu sub grindă.
Aste ziduri şi pereţii
Tremură şi se înclină.
Dacă nu fugim de-aice,
Vom pieri fără de vină.
Îndrăzneţ sunt, cum nu-i altul,
Dar mai bună-i fuga, saltul.
Ce descopăr însă-acuma?
Nu aici venii eu oare
Cu atâţia ani în urmă,
Un balíc2 cu groază mare,
Să ascult pe toţi bărboşii,
Bărbi cum ne puneau sfătoşii?
1. Aluzie la crearea lui Homunculus, la care va contribui Meﬁstofel în scena
următoare, pe cale magică, intrând în laboratorul lui Wagner.
2. Balic – student-novice.
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Dintre cărţi străvechi şi scoarţe
Ne minţeau cu-a lor ştiinţă,
Căreia nici ei crezare
Nu-i dădeau în vreo privinţă.
Cum? Acolo în chilie
Mai rămase o chelie?
Când m-apropii cu mirare
Văd că şade încă-n blana,
Ce-o purta şi-atunci pe umeri:
Neclintit-aşteaptă stana.
Cât de-abil părea atuncea,
Când eu nu-l prea pricepeam.
Azi de nas nu mă mai poartă.
Cutezanţă nouă am.
Bătrâne dascăl, dacă n-aţi trecut
A Lethei apă, valul tulburat,
Veţi recunoaşte-n mine-un fost discipol
De silnicie academică scăpat.
Sunteţi aici la fel, precum aţi fost,
Eu însă sunt aici schimbat de rost.
MEFISTOFEL

BACCALAUREUS
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Mă bucur c-am sunat ca să veniţi.
V-am preţuit şi-atunci cum nici nu ştiţi.
Omida chiar sau crisalida prevesteşte
Cât de smălţat un ﬂuture va ﬁ.
În buclele ce-aveaţi şi într-un guler cu dantelă
Găseaţi pe-atunci deosebite bucurii.
Perucă n-aţi purtat vreodat’?
Fără de chică sunteţi, scurt frizat.
Vioi şi hotărât îmi staţi în faţă.
Să nu vă credeţi însă infailibil în viaţă.
E drept că ne găsim în vechiul loc,
Dar v-amintesc că altul este cursul vremii;

Să mânuiţi cuvântul echivoc
Mai econom, căci şi noi suntem mai atenţi.
În râs luarăţi pe cinstitul june.
V-a reuşit atuncea de minune.
Dar azi cu noi cine se pune?
MEFISTOFEL Când tineretului îi spui un adevăr curat,
Ce nici unui mucos nu-i e pe plac,
Şi-apoi aceiaşi băieţandri fac
Pe propria lor piele-experienţa dintr-odat’,
Ei îşi închipuie că adevărul e un rod
Ieşit din chica lor, iar profesorul un nerod.
BACCALAUREUS Sau un viclean! – căci ce maestru
Ne spune adevărul drept în faţă?
Vorbind unor copii, uşor îl schimbă ﬁecare,
Când serios, când surâzând pe sub mustaţă.
MEFISTOFEL Remarc că de abia scăpat din bancă
Îmi sunteţi gata de-a-nvăţa pe cei ce-ascultă.
De-atâtea luni, de-atâţia ani, desigur
Aţi adunat experienţă multă.
BACCALAUREUS Experienţă? Daţi-mi voie: spumă e şi fum,
Ce nu se-aseamănă cu duhul nicidecum.
Veţi recunoaşte că ce-aducem din trecut
Nici pe departe nu e vrednic de ştiut.
MEFISTOFEL Într-adevăr. Acum şi mie mi se pare
Că un nerod am fost, din creştet la picioare.
BACCALAUREUS Mă bucură s-aud asemenea cuvinte.
Întâiul moş întreg la minte.
MEFISTOFEL Am căutat comori de aur sub pământ,
Şi am cules tăciuni în vânt.
BACCALAUREUS Aﬂaţi că tigva dumneavoastră glorioasă
Decât acele goale scăfârlii
Nu-i cu nimic mai preţioasă.
MEFISTOFEL bonom
Amice, ştii cât de mojic îmi eşti? Mă înﬁor!
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BACCALAUREUS

În graiul nostru minte cine e curtenitor.

MEFISTOFEL care înaintează în jilţul său pe roţi spre planul din faţă al scenei,

către public
Lumina mă sufocă, aerul devine-apăsător.
Găsi-voi poate printre dumneavoastră un locşor?
BACCALAUREUS

MEFISTOFEL

BACCALAUREUS

Pretenţios îmi pare că voieşti aşa-ntr-adins
Să ﬁi ceva, în timp ce nu mai eşti nimic.
Viaţa omului în sânge e, dar unde
Se mişcă sângele decât în tineri mai aprins?
E-un sânge viu şi-o proaspătă putere
De care vajnic viaţa se pătrunde,
Să dea-nainte din ispravă în ispravă.
Ce-i slab se prăbuşeşte, dar spre slavă
Păşeşte în arenă vrednicia. Astfel până când
Noi lumea cucerim pe jumătate, an cu an,
Voi cântăriţi şi moţăiţi, visaţi mereu vreun plan.
Desigur bătrâneţea e o febră rece,
Cu griji năstruşnice ea vremea şi-o petrece.
Dac-ai trecut de ani treizeci
Eşti ca şi mort, pierdut pe veci.
Vă este scris: buni de ucis.
De aplaudat. Nimic în plus
Nu are dracu-aici de spus.
Dacă eu n-aş voi, nici draci n-ar ﬁ.

MEFISTOFEL aparte

Şi totuşi, dracul te va da de-a berbeleacul.
BACCALAUREUS
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Acesta e al tinereţii nobil rost,
Mai înainte de-a o face eu, această lume nu a fost.
Eu sunt cel ce din mare soarele l-am scos,
Şi datorită mie, luna e mereu în mers,
În calea mea s-a-mpodobit întregul univers,
Pământul a-nverzit, întâmpinându-mă pe mine.
La semnul meu, în noaptea cea dintâi,
Îmi răsăriră stelele la căpătâi.

Cine v-a dezlegat de îngrădirile
Atâtor gânduri strâmte, ﬁlistine?
Eu liber, cum mi se arată-n cuget,
Îmi urmăresc lăuntrica lumină,
Şi pasul mi-l iuţesc răpit de extaze minunate,
Cu ziua-n faţa mea, cu bezna-n spate.
Iese.
MEFISTOFEL

Originalule, drum bun cu toate ale tale!
Cum te-ar jigni să aﬂi într-o zi,
Ce alţii ştiu: mai poate cineva gândi
Vreun lucru iscusit sau vreo prostie
Pe care ’naintaşi să nu le ﬁ gândit?
Dar o primejdie nici ăsta n-o să ﬁe.
Se va schimba puţin câte puţin.
Oricât de-absurd dă-n clocot mustul,
La urmă tot s-alege-un vin.
Către tineretul de la parter care nu aplaudă.
Cuvântul meu vă lasă reci.
Vă iert, băieţi, oricum începeţi.
Gândiţi-vă că dracul e bătrân.
Îmbătrâniţi şi voi ca să-l pricepeţi.
UN LABORATOR MEDIEVAL

Aparate greoaie, larg desfăşurate, pentru scopuri fantastice.
WAGNER la vatră
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Îngrozitorul clopot sună
Şi zidurile se-nﬁoară.
Nesiguranţa nu mai poate
Să se întindă într-o doară.
Tenebrele se luminează,
Iar în lăuntrica ﬁolă
O nestemată foarte trează
S-aprinde ca un viu cărbune,
Şi fulgeră prin întuneric.

S-alege-acum un alb eteric.
De nu l-aş pierde în cenuşă!
Ah, Doamne, cine e la uşă?
MEFISTOFEL intrând
WAGNER temător

Salut! Cu gânduri bune vin!

Bine-aţi venit sub steaua orei.
Încet.
Dar să vă ţineţi răsuﬂarea-n gură.
Măreaţă operă îndată isprăvim.

MEFISTOFEL mai încet

Dar ce se face-aici?
WAGNER şi mai încet
MEFISTOFEL

WAGNER

Facem un om!

Un om? – Şi ce pereche-ndrăgostită
Aţi încuiat să procreeze-n horn?
Ferească Dumnezeu! O modă-a fost cândva
Să procreezi! Deşartă poznă a naturii!
Gingaşul punct din care, ca un rod, viaţa da,
Puterea dulce, ce din centru emana,
Să ia, să dea, sortită oarecum pe ne-ncercate
Să-şi însuşească ce-i pe-aproape, ce-i străin,
Destituite sunt acum din demnitate.
Doar animalele mai simt în asta voluptate.
Cu darurile sale-alese, omul însă
Va trebui pe viitor să aibă mai înaltă obârşie.
Întors spre vatră.
Zăriţi lumini? Putem avea nădejde vie;
Cu iscusinţă dac-alcătuim
Plămada omenească-amestecând-o dintr-o mie
De alte gingaşe substanţe mai labile,
Şi-apoi o-nchidem în retortă să se-nchege,
Şi după cuviinţă să se lege,
Nevoie nu-i de nopţi, de zile,
Lucrarea să ajungă pân’ la capăt.
Întors spre vatră.
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Crearea lui Homunculus.
„Întrezăresc în cheagul ce apare
Un omuleţ cum prinde-nfăţişare.“

Se face! Mişcă-se stihiile mai clare
Şi ne convingem tot mai tare:
Secretele, pe cari sub lacăt
Le ţine ﬁrea, noi le punem la-ncercare,
Şi ce natura face să se-organizeze,
Noi facem să cristalizeze.
MEFISTOFEL Cel ce trăieşte mult experienţă lungă are,
Şi pentru el nimic nu este nou vreodat’,
Prin anii mei de pribegie, oameni
Am mai văzut, de soi cristalizat1.
WAGNER privind atent la ﬁolă
Se-nalţă, fulgeră, se-ncheagă,
O clipă doar şi ce ispravă dragă!
Un plan măreţ la început pare nebun.
Vom râde însă de-ntâmplare-n viitor.
Un creier destinat a cugeta îndemânatic
Va da în felul său şi-un gânditor.
Priveşte extaziat ﬁola.
Răsună sticla de-o putere fără pace.
Se tulbură, se lămureşte, deci se face.
Întrezăresc în cheagul ce apare
Un omuleţ cum prinde-nfăţişare.
Ce-am mai dori acum cu toţii,
Când taina ni s-a dat pe faţă?
Daţi sunetului doar puţină ascultare,
Şi el devine grai şi noimă cu viaţă.
2
HOMUNCULUS din ﬁolă către Wagner
Acu e-acu, tătuţă! N-a fost glumă.
Îmbrăţişează-mă la piept cu gingăşie.
1. Oameni de soi cristalizat – oameni artiﬁciali sub toate aspectele.
2. Homunculus – om produs pe cale alchimică. Naturalistul şi medicul Paracelsus
vorbea în lucrarea sa De natura rerum (Despre natura lucrurilor) de modul în care
s-ar putea prepara un asemenea omuleţ. După concepţia lui Goethe, Homunculus este un fel de demon care ştie tot ce s-a petrecut în trecutul omenirii şi
care are şi alte însuşiri ale unei ﬁguri de basm.
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Dar nu prea strâns, să nu se spargă sticla.
Obştească însuşire e, precum se ştie:
Firescului de-abia-i ajunge-un univers deschis,
Ce-i artiﬁcial e mulţumit c-un loc închis.
Către Meﬁstofel.
Îmi eşti şi tu aici, şăgalnice cumetre?
Tocmai în clipa indicată. ’Ţi mulţumesc;
Ursita bună te-a adus pe lângă vetre,
Şi dat ﬁind că sunt, aş vrea să şi lucrez.
Aş vrea să mă găsesc degrabă-n treabă.
Tu te pricepi, cărările să le scurtezi.
WAGNER O vorbă încă. Sunt cam ruşinat.
De toţi sunt cu probleme asaltat.
De pildă: încă nimenea n-a înţeles,
Cum suﬂetul şi trupul laolaltă
Se potrivesc frumos, să nu se mai despartă,
Şi totuşi traiul unul altuia şi-l amărăsc
Pe urmă –
MEFISTOFEL
Stai, mai bucuros aş întreba:
De ce bărbatul şi femeia sunt mereu în vrajbă?
O lămurire, prietene, nu vei avea.
Dar de făcut sunt multe-aici. Micuţul ăsta vrea.
HOMUNCULUS Ce-i de făcut?
MEFISTOFEL arătând spre o uşă laterală
Aici arată-i darul minunat.
WAGNER uitându-se mereu în ﬁolă
Într-adevăr îmi eşti un scump băiat.
Uşa laterală se deschide spre încăperea unde Faust stă culcat.
HOMUNCULUS mirat
Ah, straşnic!
Fiola se desprinde din mâinile lui Wagner, pluteşte deasupra
lui Faust şi-l luminează.
Şi frumos împrejmuit! Dumbrăvi!
Şi ape clare, şi femei ce se dezbracă;
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Ce minunate! Una însă mai suavă,
Da, una pare, strălucită, să se-aleagă;
E din eroică sau chiar zeiască seminţie.
Picioru ’ntinde până-n apa străvezie.
A trupului văpaie nobilă şi vie
Se răcoreşte în cristalul undei.
Ce freamăt de aripi bătând s-aude?
Ce zvon de pene frământând oglinda?
Şi fete fug, până la coapse ude.
Crăiasa, însă, se priveşte liniştită,
Şi cu plăcere mândră, feminină,
Pe craiul lebedelor1, ca o undă lină,
Îl vede-nghesuindu-se pe la genunchii ei,
Stăruitor, parcă i-ar ﬁ un obicei.
Dar se ridic-un abur în văzduh
Şi c-o beteală deas-acopere apoi
Povestea, scena dulce-a celor doi.
MEFISTOFEL

HOMUNCULUS

Câte nu ai a povesti! Pe cât de mic,
Pe-atât de mare eşti fantast.
Nu văd nimic –
Te cred, tu cel din nord,
În vârsta negurii crescut, încunjurat de un norod
De cavaleri şi de popească scârnăvie,
Cum ţi-ar mai ﬁ privirea clară,
Acasă doar prin sumbra ţară?
Privind împrejur.
Ce piatră afumată, rece mucegai!
Ogivele de-abia le mai îndur,
Eu care mă simt bine orişiunde.
De se trezeşte-acesta, dăm de alt necaz,
Privind, s-ar prăbuşi-ntr-o clipă mort.

1. E vorba aici despre motivul mitologic al unirii dintre Leda şi Zeus (care a luat
înfăţişarea unei lebede), unire din care a fost zămislită Elena. Viziunea este ca
o pregătire în vederea actului al III-lea (al Elenei).
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MEFISTOFEL

HOMUNCULUS

MEFISTOFEL

Dumbrăvi, izvoare, lebede şi nude
Frumseţi se arătară în prevestitorul vis.
Cum s-ar putea obişnui închis
Aici, în încăperile acestea sumbre?
Să-l ridicăm de-aci.
M-ar bucura ieşirea.
Trimite pe războinic unde-i bătălie,
Şi fetei dă-i îndemn spre horă –
Vor ﬁ atunci cum trebuie să ﬁe!
Tocmai acum, precum îmi amintesc,
E noaptea clasică de Valpurgie.
E binele suprem ce-l poate aştepta,
Fă-l să ajungă-n propria-i stihie!
Despre asemeni lucruri încă n-auzii.
Dar la urechea voastră cum ar ﬁ putut
Să şi ajungă? Doar năluci romantice cunoaşteţi,
Mai sunt însă şi cele clasice de cunoscut.
Şi încotro va duce-acum călătoria?
Colegi antìci îmi spurcă bucuria.
Către nord-vest, Satano, ţi-e domnia,
Către sud-est vom naviga însă acum.
Pe lângă-un şes întins Peneios1 curge,
Împrejmuit de crânguri şi umbratic drum.
Se-ntinde şesul până-n munţi de prospeţime,
Şi sus Pharsala2, azi ca şi-n vechime.
O, vai, în lături! Dârza bătălie,
Ce se încinse între tiranie şi sclavie,
Mă plictiseşte, căci de-ndată ce s-a terminat
Începe de la capăt înc-o dat’.
Şi nimeni nu ia seama că e zgândărit
De Asmodeu ce-n dosul certei s-a pitit.

1. Peneios – râu în Tesalia, frumoasă regiune a Greciei antice, cunoscut ulterior
sub denumirea de Salamvria.
2. Pharsalus – cetate în Tesalia, dominând câmpia cu acelaşi nume.
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Se luptă, spun ei, pentru drepturi, libertate,
Slugi contra slugi sunt, când îi vezi de-aproape.
HOMUNCULUS E data omului să ﬁe îndărătnic.
Să-nveţe să se apere cum poate ﬁecare,
De-ncepe ca băiat, s-alege-n urmă şi bărbat.
În cazul ăsta, mă întreb de este vindecare.
Un mijloc dacă ai, încearcă-l chiar acum.
Iar dacă nu, îngăduie să mi-l îndrum.
MEFISTOFEL De încercat ar ﬁ isprăvuri infernale,
Zăvor păgân îmi stă însă în cale.
Poporul grec nu a avut prea mare har,
Dar v-amăgeşte cu joc liber, senzual,
Vă ispiteşte pieptul cu seninele-i păcate…
Pe ale noastre totdeauna le găsiţi întunecate.
Şi-acum, ce vom începe?
HOMUNCULUS
Alte dăţi nu eşti tâmpit.
Când despre vrăjitoarele tesalice am grăit,
Cred că am spus ceva cu greutate.
MEFISTOFEL libidinos
Tesalicele vrăjitoare sunt ﬁinţe
De care lungă vreme-am întrebat.
Să locuieşti cu ele nopţi de-a rândul,
Nu cred c-ar ﬁ plăcut vreodat’.
Dar să-ncercăm.
HOMUNCULUS
Mantaua dă-o-ncoace!
Să ne-nvălim uşure cavalerul.
Vă poartă zdreanţa împreună pe sub nori,
Mai jos, mai sus, cât ţine cerul.
Eu luminez, tot înainte.
WAGNER temător
Şi eu?
HOMUNCULUS
Rămâi acasă pentru fapte importante.
Vechi pergamente vei desface, stând cuminte,
Vei aduna după reţete şi din ceaţă
Stihii din care să formezi viaţă.
Vei cumpăni, vei cântări, vei potrivi.
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Şi-n timp ce eu cutreier lumea,
Descopăr poate-un punct pe i.
Atuncea scopul mare e atins,
Şi străduinţa-şi merită răsplata:
Onoare, aur, glorie, viaţă lungă,
Ştiinţă şi virtute să ne-ajungă!
Rămâi cu bine!
WAGNER întristat
Bun-rămas! Vai, ce prăpăd,
Presimt că niciodată n-o să te revăd.
MEFISTOFEL Către Peneios s-o luăm, de-a dreptul.
Nu mi-e cumătrul de dispreţuit.
Ad spectatores.1
De creaturi ce înşine le facem2,
Depindem totuşi până la sfârşit.
NOAPTE VALPURGICĂ CLASICĂ 3
CÂMPIILE PHARSALICE4
ERICHTO5

Întuneric.
În noapte la serbare ca şi alte dăţi,
Apar întunecată eu, Erichto, eu,
Urâtă nu, precum poeţi mişei peste
Măsură mă bârfesc… Ei niciodată nu
Sfârşesc cu lauda, sau dojana… Albită
De valul corturilor iată valea-n larg
Ca un ecou al celei mai grozave nopţi.

1. Către spectatori (lat.).
2. O altă indicaţie a lui Meﬁstofel că a contribuit la crearea lui Homunculus.
3. Noaptea valpurgică clasică reprezintă, prin apariţiile şi peripeţiile ei, drumul
lui Faust către Elena.
4. Câmpiile pharsalice – câmpiile de la Pharsalus, în Grecia, unde a avut loc bătălia
hotărâtoare dintre Caesar şi Pompeius (48 î.Hr.).
5. Erichto – o vrăjitoare, care în epopeea lui Lucan (Pharsalia) este întrebată cine
va învinge în bătălia istorică dintre Caesar şi Pompeius.
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De câte ori s-a repetat! S-a repeta
În veci… Nu-ngăduie nici unul celuilalt
Împărăţia, nimeni n-o îngăduie
Aceluia ce cu putere-o cuceri.
Cel ce pe sine nu se poate stăpâni
Ce bucuros ar vrea să stăpânească pe vecin.
Aici încă o pildă mare datu-s-a:
Puterea cum se-opune uneia mai mari,
Cu ale libertăţii ﬂori se risipesc,
Cum laurul cuprinde cap de-nvingător.
Aici Pompei visa trecute măreţii,
Şi Cezar se uita la limba cumpenei
Atent. Şi ştie lumea cine-a izbândit.
De veghe ﬂăcările roşii pâlpâie,
Stârnind reﬂexe-n sângele din plin vărsat.
Atinse de-ale nopţii stranii străluciri,
S-adună umbrele legendelor greceşti.
Pe lângă focuri multe, lămurindu-se,
Stau fabuloase-alcătuiri din zile vechi…
Se-nalţă luna ne-mplinită, însă, viu
Lucind, se-mprăştie domoalele lumini.
Pier corturi ca părerea în albastrul foc.
Deasupra mea neaşteptat un meteor,
Ce unei sfere pare-a-i da lumină.
Adulmec viaţă. Nu mi se cuvine să
M-apropiu de cei vii, cărora le-aş putea strica.
Nu mi-ar aduce vreun folos, ci numai faimă rea.
De sus luminile coboară. Mă retrag.
Pleacă.
Călători prin văzduh, de sus.
HOMUNCULUS
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Să mai zbor în cerc o dată
Peste ﬂăcări şi abisuri;
Ce aspecte de nălucă!
Parcă valea are visuri.

MEFISTOFEL

Când strigoii jos în vale
Eu îi văd cu chip de groază,
Cum erau şi-n miazănoapte,
Mă simt şi aici acasă.

HOMUNCULUS

Iată o strigoaică-naltă
Cu paşi mari în faţa noastră!

MEFISTOFEL

HOMUNCULUS

S-ar părea că-i este teamă;
Ne-a văzut prin zare-albastră.
Las-o-n pace! Cavalerul
Pune-l jos fără de veste,
Ca viaţa să-i revină,
Căci o caută-n poveste.

FAUST atingând pământul

Ea unde-i?
HOMUNCULUS

MEFISTOFEL

HOMUNCULUS

Un răspuns noi nu am şti,
Dar s-ar putea să iscodim prin preajmă.
În grabă, înainte de-a se face zi,
Să dibuieşti pe lângă focuri fără seamă.
Cel ce la mume a-ndrăznit să meargă
N-are de ce să se mai teamă.
Îmi voi avea, se pare, şi eu partea.
Dar nu aş şti alt sfat mai bun!
Prin focuri propria sa aventură
Să şi-o încerce ﬁecare. Şi mai spun:
Ca să ne regăsim uniţi apoi,
Micuţule, sunând, tu luminează-ne la amândoi.
Aşa voi fulgera şi voi suna.
Sticla răsună şi luminează puternic.
Şi-acum spre minunate fapte noi!

FAUST singur
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Ea unde-i? – Nu mai întreba mereu…
De nu e glia, care o purta,
De nu e unda, ce-o întâmpina,
E totuşi aerul, ce graiul i-l vorbea.

Printr-o minune-n ţara greacă am ajuns.
Simţii numaidecât pământul, visul meu,
Şi adormit, un spirit proaspăt m-a pătruns.
Astfel aicea stau, prin suﬂet un Anteu1.
Ăst labirint de ﬂăcări, dacă-l iscodesc,
Cele mai rare ciudăţenii laolaltă le găsesc.
Se depărtează.
PE RÂUL PENEIOS, ÎN PARTEA DE SUS
MEFISTOFEL căutând

Dar cum cutreier printre focuri
Mă simt înstrăinat prin aste locuri.
Sunt rude-aproape toate, cel puţin pe jumătate.
Neruşinaţi sunt sﬁncşii2 şi grifonii3, ce-i zăresc,
Şi câte altele, ﬁinţe ce, întraripate,
Din faţă sau din dos, în ochi se oglindesc.
Necuviincioşi, e drept că suntem
Din toată inima şi noi, Antichitatea însă
E mult prea vie. Sub un alt chip strânsă
Ar trebui, şi felurit acoperită după modă…
Scârboasă seminţie! Dar să nu mă oţărăsc prea tare.
De cuviinţă plin vreau să salut pe ﬁecare.
Salut frumoaselor femei! Salut isteţilor bătrâni!
GRIFON sforăind
Grifoni, iar nu bătrâni! Căci nimenea
N-ascultă cu plăcere-acest cuvânt: bătrân!
O vorbă e cu care nu mă-ngân.
Ăst epitet să nu mi-l pui pe creştet.
1. Anteu – în mitologia greacă, un uriaş, ﬁu al lui Poseidon şi al Geei, zeiţa pământului. Se povesteşte despre el că în luptele sale cu vrăjmaşii prindea noi puteri
ori de câte ori atingea pământul.
2. Sﬁncşi – în mitologia greacă, monştri cu cap şi piept de femeie, cu trup de leu
şi aripi de vultur.
3. Grifoni – ﬁguri mitologice (o îmbinare de pasăre şi leu); păzitori de comori.
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Răsună-n orişice cuvânt un sunet
De obârşie, care-i dă pecetea.
Vetust sau veteran au ceva veşted.
MEFISTOFEL

Ei da, grifon e-un titlu de onoare.
El aminteşte într-un fel de gheare
Cu cari apuci ceva.

GRIFONUL tot sforăind

Aşa-i, nu-ncape îndoială.
E lăudat cel ce înhaţă fără de sﬁală.
C-apuci o fată, o coroană, aur,
De obicei norocul îţi întinde laur.

FURNICI1 de soi gigant

Vorbiţi de aur. Aur mult am adunat.
Şi-am strâns în peşteri şi sub piatră câte-oleacă.
Norodul arimasp2 l-a căutat, l-a dibuit.
Râd arimaspii ce departe l-au cărat.
GRIFONII
ARIMASPII

Îi vom sili mărturisiri să facă!
Nu încă-n noaptea liberei serbări!
Îi vom căra şi până-n zori de zi
Pe rând şi pe furiş vom izbuti.

MEFISTOFEL s-a aşezat între sﬁncşi

Ce lesne mă obişnuiesc aici şi cu plăcere!
Fiinţele le dibuiesc aproape năzdrăvan.
SFINX

MEFISTOFEL

Noi sunet dăm, ce pare-o adiere
A spiritului, voi ison ţineţi grosolan.
Dar până te-om cunoaşte – am vrea pe nume să te ştim.
Ah, multe nume mi s-au dat, cum nu se cade.
Englezi nu sunt pe-aici? Ei bucuros călătoresc

1-2. Despre furnici şi arimaspi aminteşte Herodot (istoric grec din secolul al V-lea
î.Hr.), care povesteşte că poporul arimaspilor, cavaleri înzestraţi cu un singur
ochi, a luptat în vechea Sciţie pentru aur. Herodot vorbeşte şi despre furnici
uriaşe care caută aur.
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Să vadă câmpuri de bătaie şi cascade,
Ruini şi clasice mucegăite locuri.
O ţintă demnă câmpul ăsta pentru ei ar ﬁ,
Şi mărturie-ar sta că-n vechiul lor teatru
Am fost văzut în rol de Old Iniquity1.
SFINXUL

Cum s-a ajuns aci?
Nici eu nu prea-nţeleg.

MEFISTOFEL
SFINXUL

MEFISTOFEL

SFINXUL

Se poate, dar ştiinţă despre stele ai?
Acestui ceas, mă rog, ce tâlc îi dai?
Se iau la goană stelele, luceşte luna-n jumătate.
Mă simt în locu-acesta-aşa de bine
Şi mă-ncălzesc la mâni în blană de feline.
Păcat ar ﬁ privirea să ţi-o pierzi pe sus.
Enigme dă-mi spre dezlegare, sau măcar şarade.
Enigme vei avea, de te rosteşti pe tine,
Încearc-o dată să te vezi în adâncime:
„La fel de necesar evlaviosului şi celui rău,
Întâiului o zea, când face scrimă,
Iar pentru celălalt ortac de nebunie,
În ambe chipuri tu amuzi pe-naltul zeu.“

ÎNTÂIUL GRIFON sforăind

Nu-mi place individul.
Ce caută pe-aici?

AL DOILEA GRIFON
AMÂNDOI

Urâtul n-are loc sub astă zare.

MEFISTOFEL brutal

Crezi tu că unghiile oaspelui nu scarpină
La fel de bine ca şi propriile-ţi gheare?
Încearc-o dat’!
SFINXUL cu glas blând

Poţi să rămâi,
Că însuţi te vei îndemna să pleci.

1. Old Iniquity – „Răul“, în vechiul teatru englez.

293

În ţara ta, tu ştii, oricum, să şi petreci.
Aici însă nu-ţi face haz să mâi.
MEFISTOFEL

SFINXUL

Prin partea ta de sus îmi faci aproape poftă,
Dar bestia de jos m-a îngrozit.
Făţarnic eşti, îţi vei lua însă răsplata,
Că labele mi-s sănătoase.
Tu cu copita ta chircită
Nu poţi vedea în noi făpturi frumoase.
Sirene1 cântă sus.

MEFISTOFEL

SFINXUL

SIRENELE

Ce păsări sunt de cântă-n ramuri,
Prin crângul plopilor, de-o apă parcă legănate?
Păziţi-vă. Atâţi aleşi destoinici
Au fost învinşi de vrăji cântate.
Ah, de ce priviţi prin gene
Urâţenii minunate?
Noi venim pe rând în cete,
Ascultaţi-ne cu sete
Cântecele de sirene.

SFINCŞII batjocorindu-le pe aceeaşi melodie

Spuneţi-le să coboare!
Ce-ascund ele, ai zări:
Gheare aspre de ulìi,
Să v-atace, să v-omoare,
Dac-ar ﬁ să le-ascultaţi.
SIRENELE

Nici o pizmă, nici o ură!
Noi doar clare bucurii
Semănăm fără măsură.
Pe pământuri şi pe mare
Cu senină-nfăţişare
Pe oricine-l vom primi.

1. Sirene – nimfe ale mării, jumătate femei, jumătate păsări (mai târziu, cu coadă
de peşte), care îi atrăgeau pe navigatori cu cântecul lor, ducându-i la pierzanie.
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MEFISTOFEL

SFINCŞII

FAUST sosind

Acestea-s veştile ce mă aşteaptă,
Unde din glasuri, de pe coarde,
Se împleteşte ton cu ton.
De lălăit nu îmi mai arde.
Pe la urechi mă mai străpunge,
Dar pân’ la inimă n-ajunge.
De inimă să nu vorbeşti, că e-n deşert,
O pungă rea de piele creaţă
S-ar potrivi mai bine cu-a ta faţă.
Ce minunat! Privirea mă îmbată.
În urâţenie văd trăsături măreţe.
Presimt acum noroc prielnic.
Cu ce tărâm vrea ochiul să mă-nveţe?
Referindu-se la sﬁncşi.
Oedip1 în faţa unora ca ăştia-a stat.
Referindu-se la sirene.
Ulise2-n faţa unora ca astea s-a legat.
Referindu-se la furnici.
De unele ca astea-a fost comoara adunată.
Referindu-se la grifoni.
De-aceştia-apoi păzită bogăţia toată.
De prospeţimi pătrunsă inima îmi e:
Mari sunt ﬁgurile, mari amintirile.

MEFISTOFEL

Atari făpturi tu altădată le-ai ﬁ blestemat.
Acum însă se pare că ţi-ar ﬁ pe plac.

1. Oedip – erou vestit al mitologiei greceşti; a izbutit în viaţa sa plină de peripeţii
să dezlege ghicitorile Sﬁnxului, care ţinea sub teroarea sa împrejurimile cetăţii
Teba.
2. Ulise – numele latin al lui Odiseu, una din ﬁgurile cele mai de seamă ale legendelor în legătură cu războiul troian. Apropiindu-se de insula sirenelor, Ulise
porunceşte tovarăşilor săi să-l lege de catarg pentru ca, auzind cântecul
sirenelor, să nu poată da urmare ispitei de a se duce la ele.

295

Căci unde o iubită căutaţi grăbiţi,
Chiar monştri sunt bine-veniţi.
FAUST către sﬁncşi

Răspundeţi-mi, făpturi de mare soi,
Văzut-a pe Elena unul dintre voi?

SFINCŞII

Noi nu ajungem până-n timpul ei,
Ucis-a Ercule1 pe cei din urmă.
Poţi întreba însă pe Chiron2 şi să-l iscodeşti.
El zburdă-n noapte ca o umbră.
Dacă-ţi răspunde, multe ai să dobândeşti.
Îţi dorim să aﬂi multe…
Când pe-aici trecuse-Ulise,
Zăbovind puţin s-asculte,
A-nvăţat să povestească.
Ţi-am încredinţa atâtea,
Dacă pasul ţi l-ai pierde
Către noi la marea verde.

SIRENELE

SFINXUL

Nu te lăsa să te înşele,
Cum se lăsă legat Ulis’,
Te lege sfaturile mele,
De vei găsi pe-naltul Chiron,
Vei auzi ce ţi-am promis.
Faust se depărtează.

MEFISTOFEL mohorât

Ce cârâie din aripi dând?
Şi iute că nu poţi vedea,
Şi una după alta. Săgetând,
Chiar vânătorii-ar obosi.

SFINXUL

De neatins săgeţii lui Alcide3,
Unei furtuni de iarn-asemenea:

1. Hercule (Heracles) – cel mai vestit erou al legendelor greceşti. Una din numeroasele sale fapte vitejeşti este uciderea celor din urmă sﬁncşi.
2. Chiron – cel mai înţelept dintre centauri; a fost, după legendele greceşti, educatorul multor eroi, printre alţii al lui Castor şi Pollux, fraţii Elenei.
3. Alcide – un alt nume al lui Hercule.
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Sunt repezile stymfalide1.
Cu plisc de vultur, labele de gâscă,
E cârâitul lor un bun salut.
În cercul nostru ar intra
Ca rude demne de ştiut.
MEFISTOFEL aproape înfricat

Mai şuieră şi alte cele…
SFINXUL

MEFISTOFEL
SFINXUL

De-acestea nu vă ﬁe teamă,
Sunt capetele hidrei de la Lerna2.
Aşa cum sunt, de trup tăiate,
S-ar vrea puţin luate-n seamă.
Dar ce e, vă întreb, ce-nseamnă
Că pasul vi-l întoarceţi, spate
Îmi arătaţi? Ce vrea să ﬁe?
Un cor v-atrage într-acolo, văd,
Sunt fete-ademenind cu nuri-prăpăd.
Sunt lamii3, fete de plăceri,
Cu zâmbitoare guri, neruşinate frunţi,
Pe pofta unor fauni şi satiri. Acolo
Cu un picior de ţap poţi totul să înfrunţi.
Cred că mai stai pe-aici – te-oi regăsi?
Amestecă-te numai printre fete în văzduh.
Noi încă din Egipet ne-am obişnuit
Ca mii de ani, tronând, să dăinuim.
Şi dacă starea voi ne-o respectaţi în duh,
Noi, după soare, după lună, anul îl orânduim.
Judecată peste neamuri
Ca în zi de-apoi rostim:

1. Stymfalide – de la oraşul Stymphalos, în Grecia antică; păsări ucigătoare de
oameni, în mitologie. Răpunerea acestor păsări de către Hercule a fost una
dintre cele mai vestite isprăvi ale sale.
2. Uciderea hidrei de la Lerna este o altă faptă vitejească a lui Hercule.
3. Lamii – în mitologia greacă, vampiri feminini.
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Pace ﬁe sau războaie
Şi potop, nu ne clintim.
PE RÂUL PENEIOS, ÎN PARTEA DE JOS

Peneios, înconjurat de ape şi nimfe.
PENEIOS

Foi de papură, daţi şopot,
Sălcii, fremătaţi din ﬂamuri,
Trestii, respiraţi voi mulcom,
Şi şoptiţi în plopi, voi ramuri,
Unor visuri întrerupte!…
M-a trezit adulmecarea
Din odihnă, pat de ape,
Şi-un obştesc cutremur mare.

FAUST păşind spre râu

Dac-aud destul de bine,
Dintre ramuri şi frunzare
Glas răsună, ce aproape
Sunet omenesc îmi pare.
Valul dă un murmur gureş
Aerul – ce vesel iureş!
NIMFELE către Faust

Ce bine, ah, ţie
Ţi-ar ﬁ, spre odihnă
Să stai, şi în tihnă
Întins la răcoare
Să prinzi întremare,
Tu care n-ai pace.
Noi susur şi murmur,
Noi cântec ţi-om face.
FAUST
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Sunt treaz şi văd. O, mişte-se
Făpturile, ce n-au asemănare,
Cum ochiul le surprinde-acolo.

Pătruns sunt de simţire mare.
E vis, ce văd? Sau amintire?
Ai mai avut asemeni fericire.
Trec ape în şuviţe, rânduri,
Acolo prin umbroase crânguri.
Şi vuiet nu-i, doar moale susur.
Din părţi curg sute de izvoare.
S-adună-n albie, între răzoare,
Spre locul adâncit de scaldă.
June femei cu albe mădulare,
De două ori văzute cu-ncântare,
O dată-n aer şi o dată-n apă.
Pe urmă-n ceată veselă fac baie,
Şi-noată cu-ndrăzneală şi cu teamă,
Şi ţipete apoi, în valuri e bătaie.
Când iau la toate astea seamă
Ar trebui să am destulă desfătare.
Dar suﬂetu-i mereu în depărtare.
Privirea cată la liman să iasă,
Unde frunzişul, verdele belşug,
Ascunde, minunată, o crăiasă.
Şi iată, că şi lebede neaşteptate vin,
Din golfuri înotând, curate, maiestuoase,
Tăind oglinda lin.
Plutind în linişte, pline de graţie,
Sunt mândre şi-ncrezute-aproape
De capul şi de pliscul ce se-nalţă.
Şi una-ndeosebi, grăbind pe ape,
Mai îndrăzneaţă-apare, mai bărbată,
Făcându-şi cale printre toate.
Se umﬂu penele şi aripa-nălţată.
Pe unde unduind, ea însăşi undă,
Încearcă-n locul sacru să pătrundă…
Înoată celelalte-ncolo şi încoace,
Nepăsătoare unele pe la răstoace,
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Iar altele, cu cioc întins a ceartă,
S-abată fetele încearcă,
La slujba lor să nu gândească,
Cuprinse doar de grija lor fetească.
NIMFELE
Puneţi voi, surori, urechea
Pe ţărm, treaptă înverzită,
Dacă bine-aud, se pare
Că e sunet de copită.
O, de-aş şti cine aduce
Vestea-n noapte de răscruce.
FAUST Duduie parcă pământul
Sub un cal gonind ca vântul.
Mă uit într-acolo
Pe câmp. Norocoasă
M-ajunge din urmă
Ursită frumoasă?
Un călăreţ soseşte-n grabnic trap,
Pare cu duh, cu îndrăzneală înzestrat,
De-un cal bălan pe drum purtat.
Nu mă înşel, şi cred că-l ştiu.
E al Philyrei1 plin de faimă ﬁu.
Stai, Chiron, stai! Să-ţi spun ceva…
CHIRON Ce vrei? Ce este?
FAUST
Opreşte al tău pas!
CHIRON Îmi pare rău, nu fac popas.
FAUST
Ia-mă cu tine-atunci, te rog.
CHIRON De sui pe mine, ’ţi spun noroc!
Şi încotro, te-ntreb. Tu stai aici pe mal.
Te trec, de vrei, prin apă, ca un cal.
FAUST încălecând
Du-mă unde doreşti… Îţi sunt pe veci mulţumitor.
Marele om şi pedagogul strălucit,
1. Philyra – ﬁica lui Okeanos şi iubita lui Cronos. Ea ar ﬁ dat naştere unui hipocentaur, faimosului Chiron.
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CHIRON

FAUST

CHIRON

FAUST

CHIRON

FAUST

CHIRON

Care, spre cinstea sa, eroi atâţia, un popor
Întreg a educat, pe nobilii argonauţi1,
Pe toţi câţi lumea poeziei au clădit.
Aceasta s-o lăsăm, căci nu îmi simt vreo vină.
Ca Mentor2 nici chiar Pallas3 nu se puse în lumină.
Se poartă oamenii în felul lor, la minte sluţi,
Şi ca şi cum n-ar ﬁ de nimenea crescuţi.
Îmbrăţişez aici aievea şi trupeşte-n veac
Pe medicul ce ştie toate plantele pe nume,
Şi rădăcinile cunoaşte în adânc de lume,
Şi alinarea rănii şi al boalei leac!
Când lângă mine vreun erou a fost rănit,
Ştiam un ajutor s-aduc, să dau un sfat,
Dar mai târziu eu arta mea
La vrăjitoare şi la popi o am lăsat.
Tu eşti adevăratul mare om,
Ce nu-i în stare laude-a asculta.
El cată să se-ascundă-n modestie,
Şi ca şi cum atâţi i-ar ﬁ asemenea.
Făţarnic pari a ﬁ, cu măiestrie,
Şi linguşeşti popor şi demnitari.
Mărturisire totuşi îmi vei face:
Tu ai văzut prin vremi pe cei mai mari.
Celui mai nobil tu, cu seriozitate,
Te-ai străduit să-i ﬁi asemenea prin fapte.
Dar care-a fost, tu zeu pe jumătate, vajnic,
Printre eroi cel mai destoinic şi mai straşnic?
În vechiul neam argonaut, sublim,
Erau cu toţii bravi, pe câte ştim.

1. Argonauţii – eroi ai legendelor greceşti, numiţi astfel după corabia lor „Argo“; ei
au pornit, sub conducerea lui Iason, să aducă Lâna de Aur, păzită de-un balaur,
în Colchida. Cei mai mari eroi ai timpului au luat parte la această expediţie.
2. Mentor – în legendele eroice greceşti, prietenul lui Ulise şi dascălul lui Telemac.
Pallas-Athena îl însoţeşte sub chipul lui Mentor pe Telemac la Pylos.
3. Pallas – alt nume al zeiţei Athena.
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Şi ﬁecare cu puterea ce-l însuﬂeţea,
La locul său ca nimeni alt faţă făcea.
Au triumfat întruna Dioscurii1,
Unde juneţea şi frumseţea copleşesc.
Prin faptă repede, când izbăvirea altor o cerea,
Prin hotărâre, Boreadul2 s-a distins.
Isteţ, puternic, cumpănit la sfat,
Domnit-a Iason, de femei privit cu drag.
Apoi Orfeu, cel gingaş şi cu rostul aşezat,
Care cânta din liră mai puternic decât alţii…
Lynceu3, cu ochiul ager, zi şi noapte,
Călăuzea corabia sacră de departe.
Cu alţii numai împreună
Poţi înfrunta primejdiile toate.
FAUST
CHIRON

De Ercule nu vrei să aminteşti deloc?
O, vai! N-aprinde-n mine dorul ca un foc!…
Pe Phoebus nu-l văzui vreodat’
Şi nici pe Ares4, Herms5, sau cum numele le este,
Şi-atunci în faţa ochilor mi-a stat
Acel pe care oamenii-l slăvesc dumnezeieşte:
Un crai era el din născare,
Ca tânăr o minune mare,
Supus era frăţânelui mai în etate,
Dar şi femeilor mult scumpe peste toate.
Nu naşte Gea un al doilea la fel.

1. Dioscurii – cei doi fraţi Castor şi Pollux, ﬁii Ledei şi ai lui Tyndareu, rege în
Sparta. Sora lor a fost Elena.
2. Boreadul (Boreas) – în mitologia greacă, reprezenta vântul de nord-est; locuinţa
sa se spunea că s-ar aﬂa într-o peşteră din munţii Haemus. În această peşteră
Boreas a dus-o pe Oreitia, ﬁica regelui Erehteios, pe care a răpit-o din Athena.
3. Vezi nota 1 de la p. 368.
4. Ares – în mitologia greacă, zeu al războiului sau, mai precis, al mâniei şi-al
luptei sălbatice. Era ﬁul lui Zeus şi al Herei şi iubitul Afroditei.
5. Hermes – crainicul zeilor, ﬁul lui Zeus şi al Maiei, socotit foarte şiret şi plin de
inventivitate.
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Faust călare pe Chiron.
„Te trec, de vrei, prin apă, ca un cal.“

Nici Hebe1 nu va duce o pereche-a lui la cer.
Zadarnic cântecele-ncearcă să-l descrie,
Zadarnic cearcă să-l cuprindă marmura cea străvezie.
FAUST

CHIRON

FAUST
CHIRON
FAUST

CHIRON

FAUST

CHIRON

Oricât se străduiră cioplitorii,
El nu ieşi din piatră cum e gândul.
Vorbişi despre bărbatul cel mai mândru,
Despre frumoase să-mi vorbeşti, e rândul.
Nimic frumseţea femeiască nu înseamnă,
Deoarece e chip rigid din ﬁre;
Numai acea ﬁinţă merită slăvire,
Din care veselia se desprinde şi viaţa izvorăşte.
Frumseţea-i fericită de ea însăşi,
Dar vraja graţiei te ia, te cutropeşte,
Întocmai ca Elena pe care o purtai.
Tu ai purtat-o?
Da, pe-acelaşi spate, unde stai.
Nu sunt destul de încurcat şi-aiurea,
Mai trebuie să ştiu că stau pe-acelaşi loc?
Ea îşi băgase degetele-n coama mea
Ca tine-acum.
Mă pierd de tot.
Dar spune-mi, când, cum se făcu?
Ea-i singura dorinţ-a mea.
Într-adevăr ai dus-o tu?
Îngădui întrebarea. Nu e fără rost.
Tocmai atunci scăpară Dioscurii
Pe surioara lor din mână de tâlhari.
Aceştia, neobişnuiţi de-a ﬁ învinşi,
Pe urma lor ca o furtună apucară.
Dar goana fraţilor oprit-a fost să ﬁe
De bălţile cu stuf la Eleusis. Vai, aproape prinşi,

1. Hebe – zeiţa tinereţii, ﬁica lui Zeus şi a Herei şi soţia lui Hercule. Era paharnica
zeilor.
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Se aruncară-n apă fraţii; m-azvârlii
Şi eu, şi înotând trecui. Atuncea de pe spate ea-mi sări
Şi coama umedă mi-o netezi, şi linguşindu-se
Isteaţă, dulce-mi mulţumi. Fermecătoare, tânără
Era! Şi pentru ochi bătrâni – ce bucurie!
FAUST
CHIRON

FAUST

CHIRON

Avea doar zece ani…
Văd de departe
Cum ﬁlologii te-nşelară.
Femeia mitologică-i un lucru-aparte.
Poetul, după poftă, o arată.
Ea nu îmbătrâneşte niciodată.
Mereu dorită prin făptură,
Încă fetiţă e răpită, vârstnică mereu peţită.
Pe-un poet nu-l leagă nici-un timp.
Să ﬁe ca şi cum n-ar ﬁ răstimp!
Achile1 însuşi o găsi într-un ostrov,
Şi dincolo de orice timp. Ce rar noroc:
Să cucereşti iubire, când trecu orice soroc.
Şi eu să nu încerc, cu dorul meu peste măsură,
Să readuc în viaţă unica ﬁgură?
Fiinţa-asemeni zeilor, eterna schimă,
Măreaţă, gingaşă, iubită şi sublimă!
Tu o văzuşi cândva, eu astăzi am văzut-o.
Frumoasă, mândră e, dorită pe cât de frumoasă.
Simţirea mi-e de-un singur chip atrasă.
Nu mai trăiesc, de nu ajung la ea.
Entuziast ca om îmi eşti, străinule răpit,
Dar printre spirite pari un scrântit.
Se potriveşte însă, spre norocul tău,
Ca-n ﬁecare an, pentru o clipă,
Să mă abat şi-acuma pe la Manto,

1. În mitologia greacă există o legendă potrivit căreia Achile, după moarte, a evadat din împărăţia umbrelor şi s-a căsătorit cu Elena pe insula Leuke din Marea
Neagră.
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Fiica lui Esculap1; cu rugăciune liniştită
Se-ndreaptă ea spre tatăl ei, rugându-l nu arar
Să lumineze mintea medicilor în sfârşit,
S-o lase mai domol cu-omorul temerar.
Cea mai iubită mi-e din breasla sibilină,
Nu-i încruntată, binefăcătoare e, şi lină.
Ea te va vindeca, de-adaşti puţin,
Cu tainice puteri din suc de rădăcină.
FAUST

CHIRON

FAUST

CHIRON

Dar nu doresc cu vindecare să mă ia.
Puternică e mintea şi simţirea mea.
Nu ocoli izvorul sănătos.
Ajunserăm. Şi repede acum, în jos!
Spune-mi pe care ţărm, din apă,
M-ai scos în noaptea asta-nfricoşată?
Pe-aicea Roma, Grecia s-au înfruntat.
Peneios e în dreapta, dincolo Olimpul.
Se risipeşte-mpărăţia ca nisipul.
Şi craiul fuge, cetăţeanul triumfează.
Deschide-ţi doar privirea trează:
Eternul templu stă în lună.

MANTO visând

Copită de cal răsună,
Pe sfânta treaptă
Semizei s-adună.

CHIRON

Deschide tu ochii,
Priveşte-mă dreaptă!

MANTO trezindu-se

Bine-ai venit! Te văd. Eşti nelipsit.
CHIRON

De vreme ce şi templul tău mai stăruie pe-aci!

MANTO

O ţii la goană, niciodată obosit?

CHIRON

În timp ce tu în pace locuieşti,
Mă bucur de-alergarea prin poveşti.

1. Esculap (greceşte, Asklepios) – zeu al medicinei, ﬁul lui Apollo.
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MANTO

Eu stau, în juru-mi timpul face roată.
Şi-acesta cine-i?

CHIRON

Noaptea blestemată
Mi-l scoase cu vârtej în cale.
Nebun el vrea doar pe Elena.
Vârtej sunt toate gândurile sale.
De-un tratament asclepic1 se învredniceşte.

MANTO

Iubesc pe cel ce imposibilul doreşte.
Chiron s-a şi depărtat în fugă.

MANTO

Eşti temerar, dar bucură-te de răscruce,
Întunecatul gang la Persephona2 duce.
Pe sub Olimp, în gol de munte-ascultă ea
Dacă s-aude tainic vreun oprit salut.
Pe-aici l-am furişat şi pe Orfeu cândva.
Cutează, poate că dobândă – alta vei avea!
Coboară împreună.
ÎN PARTEA DE SUS A RÂULUI PENEIOS

ca mai înainte.
SIRENELE

Azvârliţi-vă-n Peneios
Ca să înotaţi în ape,
Cântecele să v-asculte
Cei ce umblă pe aproape.
Fără apă nu-i salvare.
De-am purcede luminoase,
Am cunoaşte-n marea greacă
Bucuriile frumoase.
Cutremur de pământ.

1. Tratament recomandat de Esculap.
2. Persephona – ﬁica lui Zeus şi a Demetrei; a fost răpită de Pluto, zeul Infernului.
Ca soţie a acestuia, ea stătea a treia parte din an în lumea întunericului, iar
restul timpului, la mama sa.
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SIRENELE

Înspumat se-ntoarce valul,
Nu mai curge-n matcă joasă.
Se cutremură prundişuri,
Ţărmul crapă pe sub coastă.
Să fugim! Veniţi voi toate,
Scape, scape cine poate.

Să ne ducem oaspeţi veseli
La petrecere senină,
Unde pe nisip de mare
Năvăleşte unda plină,
Unde luna luminoasă
Îşi îneacă faţa-n apă.
Viaţa-i liberă acolo,
Dar aici cutremur, groază.
Fugă-n grabă cine poate
Din ţinuturi blestemate.
1
SEISMOS mormăind şi duduind în adâncime
Înc-o dată să împingem
Şi din umeri să izbim,
Ca s-ajungem sus, deasupra,
Unde totul copleşim!
SFINCŞII
Ce cutremure hidoase,
Ce urâtă vremuire!
Cum se clatină încolo
Şi încoace toate-n ﬁre.
Vai, să urli de urât!
Dar noi locului ne ţinem,
Iadul chiar de-a izbucnit.
Se ridic-acum o boltă
Minunat. Este bătrânul
Care a clădit din sânul
1. În mitologia greacă, alt nume dat zeului mării, Poseidon. La Goethe, demon
al cutremurelor de pământ.
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SEISMOS

Mării insula pe nume
Delos, un ostrov de dragul
Unei născătoare-anume1.
Apăsând, icnind, zorind,
Îndoindu-se din spete,
Ca un Atlas arătând,
El ridică piatră şi pământ,
Glie şi nisip, argilă,
Ţărmuri, albie fragilă.
Sfâşie de-a lat-o vale,
Chiar în două sfarmă cale,
Uriaşă cariatidă
Niciodată obosită,
În pământ până la şale
Poartă-n cap zidiri de piatră.
Dar se curm-acuma jocul,
Sﬁncşii îşi ocupă locul.
La urmă se va recunoaşte cu ştiinţă
Că singur le-am prilejuit să iasă.
De n-aş ﬁ scuturat cu sârguinţă,
Cum ar ﬁ lumea-aşa frumoasă?
Şi cum ar sta-n azurul pur,
Măreţii munţi jur-împrejur,
De nu i-aş ﬁ-nălţat eu oare
În pitoreasca lor desfăşurare?
În faţa-naintaşilor străbuni,
Ai nopţii şi ai haosului, mă purtai
Puternic, când alături de titani
Cu Pelion şi Ossa2 mă jucai
Ca-n vânt cu mingea. Ne-ntrecurăm,
Ca-n urmă, pângărind loc sfânt,
Parnasului căciuli să-i punem

1. Aluzie la zeul Poseidon, care a clădit insula Delos pentru Leto, mama lui Apollo
şi a zeiţei Artemis.
2. Pelion şi Ossa – munţi în Tesalia.
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Doi munţi, cum îi vedeţi că sunt…
C-un cor de muze fericite-acolo
Adastă-acum senin Apollo.
Chiar şi lui Jupiter şi fulgerelor sale
Le-am ridicat un tron din vale.
Şi-acum la fel, cu opintire de nespus
Am străbătut abisurile-n sus,
Şi cu putere chem la nouă viaţă
Locuitori, ce veseli vin din ceaţă.
SFINCŞII

GRIFONII

Străvechi, nu-ncape îndoială,
Sunt toate cele scoase la iveală.
Căci le văzurăm înşine cum ieşiră,
Şi cum, aproape sugrumate, împietriră.
Păduri iau înălţimile cu-avânt,
Par răzvrătite stâncile. Le contemplăm.
După acestea sﬁncşii nu se-ndrumă:
Pe locul nostru stingheriţi nu ne lăsăm.
Aur în foiţe, aur-ﬁricele
Tremură prin goluri mici.
Nu-l lăsaţi să vi se fure,
Adunaţi-l, roiuri de furnici!

CORUL FURNICILOR
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Pe unde-uriaşii
În sus l-au împins,
Cu mii picioruşe
Căutaţi într-adins.
Ieşiţi şi intraţi!
Prin crăpături
Sunt multe fărâmituri.
Chiar cea mai mică
Să mi-o găsiţi,
Prin toate ungherele
Să iscodiţi,
Şi harnice-mi ﬁţi.
Degrabă, degrabă,

Cum tot se făcu,
Căraţi-mi aurul,
Dar muntele nu!
GRIFONII

Să ne-adunaţi aur grămadă.
Întindem ghearele pe el.
Pentru comori e gheara lacăt,
Cum altele nu sunt la fel.

PIGMEII1

Noi luarăm tocmai loc,
Nu ştim cum se nimeri.
Cum, de unde, noi venirăm,
Nu-ntrebaţi, suntem aci.
Pentru-a ﬁ sălaş vieţii
Orice ţară-i potrivită,
Unde aur este-n stâncă
Şi piticu-i la-ndemână.
Un pitic şi o pitică
Fac o harnică pereche.
Oare-a fost şi-n paradis
Vreo pereche mititică?
Dar sunt bune toate-aicea,
Steaua ne-o blagoslovim,
Căci pământul, muma noastră,
Pretutindeni dă din plin.

DACTILII2

Muma noastră i-a născut
Într-o noapte pe pitici.
Într-o noapte ea va naşte
Grabnic şi pe cei mai mici.

PIGMEII CEI MAI VÂRSTNICI

În stăpânire luaţi
Locul ce vă aşteaptă.
1. Pigmei – popor de pitici pomenit în legendele antice, despre care se credea că
trăieşte în diferite ţări şi cu precădere în Egipt, la izvoarele Nilului.
2. Dactili – pitici dintre cei mai mici, socotiţi în mitologia antică printre cei mai
iscusiţi făurari.
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Lucrul vă cheamă,
Nu aşteptaţi!
E încă pace:
Făurărie clădiţi,
Pentru a face
Arme şi zale.
Toate furnicile,
Harnice faceţi
Rost de metale.
Voi însă, micile,
Cum sunt poruncile
Fie-vă muncile:
Lemne s-aduceţi!
Lemnul se pune
În tainice ﬂăcări,
Faceţi cărbune!
GENERALISIMUL

Cu arc şi săgeată
Purcedeţi la baltă.
Ochiţi-mi bâtlanii,
În cuiburi de ape
Nici unul nu scape.
Ochiţi-mi semeţii,
Pe toţi dintr-odată.
Purcedeţi degrabă,
Luaţi-le pene,
Ca noi s-apărem
La coif cu podoabă!1

FURNICI ŞI DACTILI

Vai, cine ne scapă?
Din ﬁerul călit
Vor lanţuri să facă!
Dar nu-i încă timpul

1. Lupta dintre pigmei şi bâtlani este un motiv legendar antic. Se spunea că
pigmeilor le plac penele bâtlanilor.
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Să ne dezrobim.
Cu grijă să ﬁm!
1
COCORII LUI IBYCUS
Strigăte de moarte, jale,
Zbatere de aripi, groază!
Ce suspine şi ce geamăt
Ne ajung din valea joasă!
Toţi au fost ucişi, bâtlanii,
S-a-nroşit de sânge apa.
Pofta rea pe toţi îi pierde,
Le ia pene şi podoaba:
Flutură pe coiful unui
Crăcănel şi burtăverde.
Voi însoţitorii noştri,
Călători bâtlani ai mării,
Pentr-o faptă ca aceasta
Luaţi drumul răzbunării.
Duşmănie-n veci prăsilei
Ce ucide-n faptul zilei.
Se risipesc în văzduh.
MEFISTOFEL în vale
Ştiam să domin nordicele vrăjitoare,
Cu-aceste spirite străine nu mă dumiresc.
La miazănoapte Muntele Nebun2 e un plăcut
Ţinut: oricum, acolo nu mă rătăcesc.
Veghează-acolo pentru noi „Bătrâna“3,
„Ciobanul“4 cată de pe piatra lui în zare,
Şi Măgurile ﬂuieră pe plaiuri,
Dar totu-i pentru mii de ani, se pare.
Aici nu ştii nici unde stai, nici unde mergi,
În orice clipă vrea pământul să se-ncrunte.
Prin vale netedă cutreier vesel,
1. Aluzie la cunoscuta baladă a lui Schiller, Cocorii lui Ibycus.
2. Brocken (Muntele Nebun), în munţii Harz, de care se leagă legendele valpurgice.
3-4. „Bătrâna“, „Ciobanul“ – piscuri pe muntele Brocken.
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Şi înapoia mea deodată se ridică-un munte,
Un munte care poate că nu-i tocmai munte,
Destul însă de-nalt să mă despartă
De sﬁncşii mei. Tot mai zvâcneşte-aici, din loc
În loc, câte-o văpaie luminând vreo aventură…
Mă cheamă încă-ademenindu-mă cu joc
Şi cu ispite ştrengăreşti galantul cor.
Merg înainte! Prea obişnuit să gust ceva,
Încerc să prind ce-n cale mi-a cădea.
LAMIILE trăgând pe Meﬁstofel după ele

Dă-i zor, mai repede,
Şi tot mai departe,
În sus, în jos,
Când şovăind,
Când gureş grăind.
E foarte hazliu
Pe-un vechi păcătos,
Năstruşnic din ﬁre,
Să-l tragem cu noi
Spre grea ispăşire.
Cu ţeapăn picior
El vine în urmă
Şontâc, şchiopătând.
Îşi trage copita
Spre noi căutând.
MEFISTOFEL oprindu-se

E un blestem cu toţi bărbaţii înşelaţi.
De la Adam s-a început povestea.
Îmbătrânim, dar oare ne şi cuminţim?
Prostit am fost, de mi se duce vestea.
Cumplită stricăciune e poporul muieresc,
Cu feţe rumene, sulemenite obrăzare.
Nesănătoase sunt: oriunde le apuci,
Sunt găunos de putrede la mădulare.
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O ştim şi-o prea vedem, când mâna le frământă,
Şi totuşi noi dansăm când târfele ne cântă.
LAMIILE oprindu-se
El pare-a şovăi, se-opreşte. Staţi!
Să nu ne scape! Nu-l lăsaţi!
MEFISTOFEL mergând înainte
Întinde mâna şi apucă! Nu mi te lăsa
De îndoială prins ca într-un sac.
Căci dacă vrăjitoarele n-ar exista,
Ce diavol ar mai vrea să ﬁe drac?
LAMIILE cu graţie
Să ne-ncercuim eroul!
Dragoste de aprig soi
S-a trezit în el desigur
Pentru una dintre noi.
MEFISTOFEL Femeiuşti drăguţe-aş zice.
Nu vă ocărăsc prea tare.
1
EMPUZA cu insistenţă
Nici pe mine! Daţi-mi voie
Să m-alătur pe cărare;
LAMIILE Asta nu-i de cercul nostru,
Ea ne strică jocul, rostul.
EMPUZA către Meﬁstofel
Picior de măgăriţă am,
Mândra ta Empuză sunt.
Tu ai doar picior de cal,
Totuşi, vere, te salut.
MEFISTOFEL Necunoscuţi credeam că voi găsi,
Dar rude aﬂu multişoare:
Din nordul meu până-n Elada,
Vai, numai veri şi verişoare.
EMPUZA Eu m-aş putea preface-n multe,
După dorinţă şi cum vrei.
Pe umeri, capul de măgar,
Spre cinstea ta însă-mi pusei.
1. Empuza – o lamie cu un picior de măgar.
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MEFISTOFEL

LAMIILE

MEFISTOFEL

LAMIILE

MEFISTOFEL

Pe-aici se pare că-nrudirea
E preţuită ca un mare har.
Cu orice preţ ţin să mă lepăd
De-o rubedenie măgar.
Urâta-alungă, sus şi jos,
Tot ce-i frumos şi graţios.
Ce graţios, frumos ar ﬁ,
În faţa ei s-ar risipi.
Dar şi acestea prin făptură
Suspecte-mi sunt peste măsură.
Obrajii lor ca nişte roze
Mă tem c-ascund metamorfoze.
Încearcă totuşi! Suntem multe.
Întinde mâna, ca norocul
Să-ţi vezi şi cum te-ajută jocul.
Ce-nseamnă cântece de dor?
Eşti doar un jalnic peţitor.
Mândru te plimbi, faci pe măreţul…
Acum se dă la ceata noastră.
Să cadă măştile sub cari v-ascundeţi!
Şi arătaţi-vă cum sunteţi!
Îmi alesei cea mai frumoasă…
Cuprinzând-o.
Vai! Doar o mătură uscată!
Prinzând pe alta.
Şi asta!… Faţă monstruoasă.

LAMIILE
MEFISTOFEL

Nu eşti de altceva mai vrednic.
Micuţa-aş vrea să mi-o răpesc…
Lacerta1 printre mâni îmi scapă.
Şi ca un şarpe e cosiţa.
De ciudă prind pe cea înaltă.

1. Lacerta – o şopârlă.
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Un băţ de Tirsus1 am cuprins,
Cu un cocean de pin în loc de cap.
Ce mai apuc?… Da, una foarte grasă,
Cu care să mă desfătez pe plac.
O ultimă-ncercare! Fie!
Molàşă şi dospită. Mare preţ
Orientalii dau pe-asemenea nutreţ.
Dar a crăpat gogoaşa, fumurie.
LAMIILE

Împrăştiindu-vă, plutiţi.
Fulgerător, un negru zbor,
Împrejmuiţi pe-al vrăjitoarei
Fiu îndrăzneţ. Şi-n cercuri reci
Bateţi din aripi, voi lilieci!
Ne scapă ieftin, prea uşor.

MEFISTOFEL scuturându-se

Cuminte nu mă prea făcui.
Absurd e sudul ca şi nordul.
Strigoi scrântiţi aici şi-acolo,
Dezgustători poeţii şi norodul.
Ca pretutindeni mascarada
E pentru simţuri numai joc.
Spre cele dulci m-am dat cu foc,
Făpturi de spaimă doar ajung.
Ce bucuros m-aş amăgi,
Dac-ar dura mai îndelung.
Rătăcind printre pietre.
Unde-am ajuns, nu e oază,
O cale-a fost, şi-acum e groază.
Venii aşa pe neted drum,
Şi pietre-mi stau în cale-acum.
Zadarnic urc şi iar cobor.
Găsi-voi sﬁncşii, locul lor?
1. Băţ de Tirsus (greceşte, Tyrsos) – băţul menadelor sau al bacantelor, înfăşurat
în foi de iederă şi în frunze de viţă, având la vârf un con de pin.
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Mirarea stă să mă înfrunte:
Să crească un asemeni munte!
În noapte parcă vrăjitoare
Zburând pe mături de nuiele
Adus-au muntele cu ele.
1
OREAS de pe o stâncă
Priveşte-n sus! E muntele
Bătrân cu vechea-i faţă.
Cinsteşte-abruptele cărări,
Ce Pindul le întinde-n ceaţă.
În neclintire-aşa am stat
Pe când Pompei s-a refugiat.
Nebune pietrele de-alături
În zori de zi se dau în lături.
Asemeni basme văd pe rând
’Nălţându-se şi iar picând.
MEFISTOFEL Cinstire-ţi dau, slăvită faţă!
Stejari măreţi te-mpresurară.
Acolo-n beznă nu pătrunde
Lucirea lunii cea mai clară.
Dar lâng-o tufă văd trecând
O luminiţă-ncet arzând.
Ah, câte sunt şi câte nu-s!
Acesta e Homunculus!
Micuţule, tu vii – de unde?
HOMUNCULUS Plutesc aşa prin spaţiu mare
Şi-aş vrea să iau ﬁinţă-ntr-adevăr,
Fiola să mi-o sparg cu nerăbdare.
Dar după cele ce-am văzut, de când veghez,
În lume nu mă prea încumetez.
Îţi spun aşa cu jumătate gura:
Eu urmăresc doi ﬁlozoﬁ cu stăruinţă,
Pe amândoi i-aud spunând: Natura!
De ei nu vreau să mă despart,
1. Oreas – o nimfă de munte.
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Căci ei cunosc desigur a pământului ﬁinţă.
Descoperi-voi astfel mai pe urmă
În care parte să mă-ndrum cu iscusinţă.
MEFISTOFEL Întâmplător e bine cum s-a potrivit,
Căci unde duhuri şi strigoi îşi fac sălaş
Un ﬁlozof este de-asemenea bine-venit.
Ca să te bucuri de priceperea şi arta sa,
El o duzină de-alţi strigoi va inventa.
De nu greşeşti, e clar că nu te cuminţeşti:
Fiinţă dacă vrei să iei, s-o faci pe socoteala ta.
HOMUNCULUS Un sfat când nu e rău, nu-l voi dispreţui.
MEFISTOFEL Porneşte-atunci! Şi-om mai vedea ce-a ﬁ.
Se despart.
ANAXAGORAS1 către Thales2
Mă lupt cu mintea ta. N-ai cum s-o-nvingi.
Mai e nevoie de ceva, să te convingi?
THALES S-apleacă valul bucuros de orice vânt,
Dar dă-ndărăt, faţă de stâncă şi pământ.
ANAXAGORAS Prin foc această stâncă s-a făcut.
THALES Ce-i viu din umezeală s-a născut.
HOMUNCULUS între amândoi
Îngăduiţi la pas alăturea să vin.
Eu însumi am dorinţă
Să iau ﬁinţă, să devin.
ANAXAGORAS O, Thales, ai făcut cândva-ntr-o noapte,
Într-una singură, din ape şi nămol
Asemeni munte pe câmp gol?
THALES N-are nevoie doar de nopţi, de ceasuri,
Natura-n curgerea ei vie.
1. Anaxagoras – ﬁlozof grec (secolul al V-lea î.Hr.). Goethe îi atribuia o concepţie
potrivit căreia vulcanii ar juca rolul cel mai important în transformarea scoarţei
terestre.
2. Thales – ﬁlozof ionian (secolul al VI-lea î.Hr.), după concepţia căruia totul s-a
născut din apă.
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ANAXAGORAS

THALES

ANAXAGORAS

HOMUNCULUS
THALES

Încet alcătuieşte orice formă,
Nici chiar în mare nu e silnicie.
Aici însă a fost. Un foc plutonic,
Detunături de aburi, colosale,
Au spart străvechea scoarţă pământeană,
Şi munte nou s-a înălţat din vale.
Ce se urmează-n felu-acesta?
E muntele, şi el, aci ca alţii.
Cu-asemeni ceartă pierdem timpul,
Noroade amăgim – noi învăţaţii.
Se umple muntele de myrmidoni1;
Prin crăpături, prin stânci, prin stive,
Pigmeii vin, furnici şi gnomi
Şi alte mici făpturi active.
Către Homunculus.
N-ai năzuit vreodat’ spre măreţie,
Şi ca un eremit trăit-ai după lege.
Dacă obişnuinţă ai lua pentru domnie,
În ţara asta eu te-aş face rege.
Ce spune Thales?
Sfaturi nu aş da.
Cu mici – la fapte mici doar te-ai deda.
Cu mari – chiar cel micuţ devine mare.
Priveşte norul de cocori acolo-ntunecat,
Ameninţând norodul tulburat.
La fel pe-un rege l-ar ameninţa.
Cu pliscuri aprige, cu ascuţite gheare,
Peste pitici, de sus, cocorii dau năvală,
Năpasta fulgeră, judeţ se face.
Căci fărdelegea a ucis bâtlanii
Stând liniştiţi pe lâng-un lac de pace.
Dar ploaia de săgeţi, ucigătoare,

1. Myrmidoni – popor legendar de furnici, din care s-ar ﬁ tras o veche populaţie
a Greciei.
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Prilejuieşte sângeroasă răzbunare,
Stârnind urgia înruditei seminţii;
Nelegiuiţi, pigmeii vor pieri,
Şi scut, şi coif, şi lance sunt în van.
Pigmeilor ce le ajută pana de bâtlan?
Cum se ascund pitici, furnici!
Se risipeşte-n goană oastea celor mici.
ANAXAGORAS după o pauză, solemn

De-am lăudat pe cei de sub pământ,
Spre înălţimi îndrept acum cuvânt…
Tu, cea de sus, fără de vârstă, neîntunecata
Cu nume trei şi cu-ntreită faţă,
Diana, Luna şi Hecata1,
Tu care pieptul mi-l lărgeşti, gând peste-abis,
Tu care-n linişte luceşti, puternic vis,
Deschide-ţi hăul tău de umbre şi-ţi arată
Străvechea ta putere, fără vrajă, înc-o dată!
Pauză.
Dorinţă grabnic împlinită!
Rugăciunea mea, un gând
De-abia rostit spre înălţimi,
A scos natura din orând?
Şi mare, tot mai mare se apropie
Tronul zeiţei, auriu şi scris rotund,
Grozav vederii este focul, unde umblu,
Crescând se înroşeşte tot mai sumbru…
Opreşte-te! Disc plin de ameninţare,
Să nu ne prăpădeşti cu ţară şi cu mare!
E-adevărat, deci, că tesalice femei
Te-au descântat cu vrăji cândva
Ca să cobori din calea ta,
1. Diana, Luna şi Hecata – trei nume ale lunii.
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Năpastă aducând. Se-ntunecă acuma discul.
Se rupe-apoi şi fulgeră şi dă scântei.
Cum pârâie! Ce şuier şi cum pâlpâie!
Şi durduie cu tunet de vântoase.
Supus, mă-ntind pe treptele zeiţei.
Iertaţi! Sunt însumi, numai, pricina
Acestor întâmplări primejdioase.
Se prosternă la pământ.
THALES Câte n-a văzut şi nu aude omu-acesta!
Prea bine, ce se petrecu, n-aş şti a spune.
Şi n-am simţit la fel nimic din toate.
Mărturisesc că-s ceasurile cam nebune.
Şi luna, iat-o-n lină legănare
La locul ei, acolo-n zare!
HOMUNCULUS Priviţi la muntele unde-s pigmeii!
A fost rotund, acum e ascuţit.
Ciocnire uriaşă am simţit.
O stâncă1 a căzut din Lună
Şi a zdrobit, fără s-aleagă
Vrăjmaşi şi prieteni dimpreună.
Voi lăuda asemenea puteri nespus,
Ce, creatoare, într-o noapte, doar în una,
Deodat’, atât de jos, cât şi de sus,
Clădirea-acestui munte o făcură-ntreagă.
THALES Pe pace ﬁi, căci totu-a fost închipuire.
Dispară deci prăsila cea urâtă şi nedreaptă.
Că rege nu i-ai fost, e-un bine.
Să mergem către mările senine,
Unde primire minunată ne aşteaptă.
Se depărtează.
MEFISTOFEL urcând din cealaltă parte
Prin stâncăria asta trebuie să urc,
Făcându-mi pârtie prin ram şi rădăcină.
1. După părerea unor naturalişti din timpul lui Goethe, meteorii ar ﬁ pietre ce
cad din Lună.

322

Pe muntele din nord miresme de răşină
Îmi amintesc cumva de smoală,
Şi-aceasta-mi place. Şi pucioasa de asemeni.
La grecii-aceştia urmă nu-i de suc de brad.
Sunt curios să ştiu cu ce anume
Încing ei chinul, ﬂacăra, din iad.
DRIADA1

MEFISTOFEL

DRIADA

MEFISTOFEL

În ţara ta desigur eşti un iscusit.
Printre străini eşti prea puţin umblat.
Dar nu-ţi întoarce către patrie simţirea,
Cinsteşte mai curând stejarul sfânt şi-nalt.
Ce-ai părăsit, îţi umblă-n gânduri şi prin vis.
Obişnuinţă ce ţi-a fost, rămâne-un paradis.
Dar spune-mi: ce se vede-n peşteră acolo,
Şezând în slab reﬂex cu întreită-nfăţişare?
Sunt Phorkiadele2! Te du spre ele,
Vorbeşte-le, de nu te-apucă-nﬁorare!
Voi îndrăzni. Zăresc ceva şi mult mă mir.
Oricât n-aş vrea, mă ia mărturisirea gurii:
Asemenea făpturi nicicând nu mai văzui,
Mai slute sunt decât Muma Pădurii…
Păcatele ce-n obârşii osândă-au suferit
Le mai găseşti urâte, oare, câtuşi de puţin,
Când vezi ăst monstru întreit?
Noi nu le-am suferi – ce zic? –
Nici chiar pe treptele celui
Mai groaznic dintre iadurile noastre!
Aici le vezi în patria frumseţii.
Şi-aceasta zice-se că e antìc…
Se mişcă-acum, lăpădături de ale ﬁrii,
Şi sunet dau ca liliecii şi vampirii.

1. Driadă – nimfă de copaci.
2. Phorkiadele – cele trei ﬁice de o urâţenie fără seamăn ale lui Phorkis, zeu al
mării în furtună. Tustrele aveau un singur ochi şi-un singur dinte, pe care şi-l
împrumutau când voiau să vadă sau să mănânce.
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O PHORKIADĂ

MEFISTOFEL

PHORKIADELE
MEFISTOFEL

PHORKIADELE

MEFISTOFEL

PHORKIADELE

Daţi-mi voi ochiul, surioare, spre a iscodi
Cine la templul nostru îndrăzneşte a veni.
Slăvitelor, îngăduiţi-mi să m-apropii
Şi să primesc a voastră întreită binecuvântare.
Eu vin, necunoscut, ce-i drept, în faţa voastră,
Dar înrudit cu voi de nu mă-nşel prea tare.
Pe Ops1 şi Rhea2, vechile zeiţe, le-am văzut,
M-am închinat şi-n faţa altor vrednici zei.
Şi parcele chiar, ale Haosului, şi-ale voastre
Surori, eu le-am zărit mai ieri, alaltăieri,
Dar n-am văzut ﬁinţe-asemeni vouă niciodat’.
Şi-acuma tac şi tare sunt vrăjit şi încântat.
Un spirit pare-a ﬁ, inteligent.
Mă miră doar că nu vă preamăreşte
Nici un poet. Cum fu aceasta cu putinţă?
Un pictor nu v-a luat vreodată ca model?
Să-ncerce dalta să vă-ntruchipeze în ﬁinţă
Pe voi, iar nu pe Iuno3, Venus4 şi-altele la fel.
Ascunse-n noapte şi-n singurătate,
Nu ne-am visat vreodat’ întruchipate.
Nici nu puteţi, căci voi, străine lumii,
N-aţi fost nicicând de cineva zărite.
Ar trebui, pentru aceasta, să sălăşluiţi
Prin locuri unde arta, bogăţia se răsfaţă,
Şi unde-n ﬁecare zi, la pas cu clipele grăbite,
Un bloc de piatră ca erou porneşte-n viaţă.
Mai bine ai tăcea, să nu ne dai dorinţe!
La ce ne-ar folosi, de nimenea ştiute,

1. Ops – zeitate romană a rodului îmbelşugat, soţia lui Saturn. A fost identiﬁcată
cu zeiţa Rhea.
2. Rhea – în mitologia greacă, ﬁica lui Uranos şi a Geei, sora şi soţia lui Cronos
şi mama lui Zeus.
3. Iuno – zeiţă în mitologia latină (Hera în cea greacă), soţia lui Iupiter.
4. Venus – zeiţa frumuseţii în mitologia latină.
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Născute-n noapte, nopţii înrudite,
Aproape nouă înşine necunoscute?
MEFISTOFEL

Aceasta n-are totdeauna-nsemnătate!
Poţi altora să dărui însuşiri şi calitate.
Voi sunteţi trei, şi totuşi un ochi, un dintre, vă ajunge;
Ar merge, poate, ca-n mitologie,
În două s-adunăm ﬁinţa celor trei,
Iar ochiul celei de-a treia-al meu să ﬁe,
Pentru un timp.
Crezi că se poate?

UNA
CELELALTE DOUĂ
MEFISTOFEL

UNA

MEFISTOFEL
PHORKIADELE

S-o încercăm, dar fără ochi şi dintre.

Aţi scos din joc ce e mai bun!
Cum să obţii, astfel, desăvârşită faţă?
Închide tu un ochi, şi-apoi îngăduieşte
Să ţi se vadă dintele unic din faţă.
Atuncea din proﬁl vei reuşi
Fratern asemeni să ne ﬁi.
E-o mare cinste. Fie-aşa!
Să ﬁe!

MEFISTOFEL ca Phorkias, în proﬁl

Iată-mă că m-am ivit,
Al Haosului ﬁu iubit şi prea iubit.
PHORKIADELE
MEFISTOFEL
PHORKIADELE

MEFISTOFEL

Noi ale Haosului ﬁice suntem ne-ndoios.
Ruşine, vai! Mă crede lumea un hermafrodit.
Treimea nouă a surorilor, cât de frumoasă e!
Doi ochi, doi dinţi avem, noi Phorkiadele!
Va trebui spre alte locuri să-mi fac vad.
Să sperii dracii-n fund de iad!
Pleacă.

325

GOLF STÂNCOS LA MAREA EGEE

Luna stăruie în zenit.
SIRENE întinse pe ţancuri, cu ﬂuiere, cântând
Dacă-n vremi, în nopţi de groază,
Cu tesalicul descânt
Vrăjitoare coborâră
Discul tău pân’ la pământ,
Tu acuma din înalturi
Cată-n unda tremurată,
Luminează-nvălmăşeala
Ce din valuri se arată.
Fii-ne, strălucitoare,
Lună tu, îndurătoare.
NEREIDE ŞI TRITONI1
Sunet daţi, să se audă,
Să străbată marea largă.
Un norod din adâncime
Strigă, şi prin val – aleargă.
Am fugit de grea furtună
Spre un prund mai liniştit.
Cântecul suav ne-adună.
Iată ne-am împodobit
Cu coroane, nestemate,
Cu brăţări şi cingătoare!
Toate sunt un rod al vostru,
Căci comorile-necate
Ni le-aţi fost adus pe toate
Voi, sirene-vrăjitoare.
SIRENE
Ştim prea bine cum le place
Peştilor în apa mării,
Plutitori fără durere.
De-am aﬂa sub largul zării
Că mai mult ca peştii sunteţi,
Noi am da ce voi aţi cere.
1. Tritoni – ﬁinţe mitologice marine, pe jumătate oameni, pe jumătate delﬁni.
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Sirene în lumina lunii.
„Sunet daţi, să se audă,
Să străbată marea largă.“

NEREIDE ŞI TRITONI

Să ne ducem mai departe!
De-o călătorie foarte
Scurtă, e nevoie astăzi,
Ca să facem o dovadă
Că mai mult ca peştii suntem.
Fraţi, surori, acum degrabă!

Se depărtează.
SIRENE

Plecară-ntr-o clipă
De-a drept spre Samothrace1
Cu vântul prielnic.
Ce speră a face
În ţara Cabirilor2?
Sunt zei cu totul aparte
Care mereu se-nnoiesc pe pământ,
Dar înşişi nu ştiu ce sunt.
Rămâi deasupră-ne, lună,
Să stăruie noaptea aproape, departe,
Şi ziua să nu ne alunge.

THALES pe ţărm, către Homunculus

Te-aş duce bucuros pe la Nereu anume.
De peştera-i nu suntem prea departe.
Dar e-ncăpăţânat bătrânul,
Şi înăcrit, să fugi în lume.
Ursuzului nu-i este nimenea pe plac
Din neamul omenesc pe tot tărâmul.
El ştie însă viitorul,
De-aceea-atâţia temenele-i fac
Şi cinste-i dau în slujba sa.
Şi-apoi făcu şi bine câteodat’.
1. Samothrace – localitate ce adăpostea cultul şi misterele Cabirilor.
2. Cabiri – zeităţi bune, de origine feniciană, care ocroteau navigaţia şi al căror cult
s-a răspândit îndeosebi în timpul elenismului. Se crede că însuşi Alexandru cel
Mare a fost un adept al acestui cult. În timpul lui Goethe s-a iscat o mare dispută
între ﬁlozoﬁi germani cu privire la semniﬁcaţia şi numărul Cabirilor.
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HOMUNCULUS

Să facem încercare, poate că nu m-ar costa
Numaidecât ﬁola, sticla, ﬂacăra!

NEREUS

Aude oare glasuri omeneşti urechea mea?
Mânie-adâncă îmi cuprinde inima.
Sunt oamenii alcătuiri ce zei ar vrea să ﬁe,
Dar osândiţi în veci asemeni loru-şi să rămâie.
De-a lungul anilor m-am odihnit zeieşte, dar am căutat
Celor mai buni un bine să le fac.
Când însă fapta lor vedeam, mi se părea
Că n-aş ﬁ dat nicicând vreun sfat.

THALES

Şi totuşi noi avem încredere în tine,
Eşti înţeleptul mării, nu ne alunga.
Priveşte ﬂacăra aceasta, pare om.
De sfatul tău în totul ea ar asculta.

NEREUS

Nu are preţ la oameni sfatul, nici un sfat.
Vorba cuminte moare în urechea tare.
Atâtea fapte singure s-au judecat,
Norodul însă stăruie a ﬁ încăpăţânat.
Pe Paris părinteşte eu l-am prevenit,
Când farmecul femeii încă nu-l cuprinse.
Pe ţărmul grec sta el, acolo, îndrăzneţ,
Când i-am vestit vedenia ce mă învinse:
În aer fum-vârtej, năvală de roşaţă,
Jos grinzi arzând, sfârşituri de viaţă –
A Troiei zi de judecată, cunoscutele vedenii,
Ce au rămas o groază prin milenii.
Cuvântul meu lui Paris joc i se păru.
El îşi urmă îndemnul, Ilios1 căzu,
Cadavru uriaş, înţepenit în chin,
Prânz negru pentru vulturii din Pind.
Şi lui Ulise nu i-am prevestit în taină
A Circei2 cursă, a ciclopilor grea spaimă,

1. Ilios – alt nume dat Troiei.
2. Circe – vrăjitoarea în mrejele căreia a căzut Odiseu în cursul rătăcirilor sale.
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Şi şovăirea sa, a prietenilor uşurinţă?
Şi câte altele! I-am fost spre folosinţă?
Mult legănat fusese, până ce târziu nespus,
Un val pe ţărmul prietenos l-a dus.
THALES

Pe-un înţelept îl doare-asemenea purtare,
Dar bunătatea va mai face o-ncercare.
Grăuntele de mulţumire ce-i primi
Va copleşi nemulţumirile de pân-aci.
Căci nu-i puţin, nici lucru mic, ce te-am ruga:
Acest băiat ﬁinţă-ar vrea să ia!

NEREUS

Umoarea cea mai rară nu-mi stricaţi.
O bucurie-aştept din largul zării,
Căci pentru astăzi ﬁicele mi le-am chemat,
Doridele1 şi graţiile mării.
Olimpul nu, şi nici ţinuturile voastre
Nu poart-alcătuiri atâta de măiastre.
S-aruncă-n valuri când le-adun
De pe-un bălaur hăt pe calul lui Neptun2.
Unite gingaş apei, vor sălta
Că însăşi spuma pare-a le-nălţa.
În carul-scoică, ce purtase pe Venera,
S-arată Galateea3, preafrumoasa, legănată,
Care de când zeiţa Kypris4 de la noi se duse
În Paphos5 însăşi ca zeiţă-i venerată.
Moştenitoarea mândră şi suavă
Un templu are-acolo, şi pe ape slavă.
Plecaţi! În ceas de bucurie părintească,
Dojana-n gură nu se mai ivească.

1. Doridele – nimfe marine, ﬁicele lui Nereus şi Doris.
2. Neptun – zeul mării la romani, identiﬁcat cu Poseidon din mitologia greacă.
3. Galateea – ﬁica cea mai frumoasă a lui Nereus.
4. Kypris – alt nume al Afroditei (Venera).
5. Paphos – port în insula Cipru; ruine ale anticului Paphos se mai găsesc lângă
râul Bokaros, în satul Kuklia.
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Plecaţi şi întrebaţi-l pe Proteu1
Cum poţi să iei ﬁinţă, prefăcându-te mereu.
Se depărtează către mare.
THALES Pe-asemeni drum nimic n-am dobândit.
Proteu, de-l întâlneşti, dispare ca topit.
Iar de răspunde, îţi va spune,
Ca să te-ncurce, vreo minune.
Cum însă ai nevoie de-un atare sfat,
Hai s-o-ncercăm, mult luminosule băiat.
Se depărtează amândoi.
SIRENE sus pe stânci
Departe ce se vede
Tăindu-şi drum prin valuri?
E ca şi cum vântrele
S-ar încerca spre maluri.
Ce albe vin din zare
Femeile de mare!
Veniţi în jos, la ape,
Minuni să nu ne scape.
NEREIDE ŞI TRITONI
Ce-n mâni acum aducem,
V-aducă numai bine.
Pe ţesturi uriaşe
Alcătuiri senine:
Sunt zei! Inimi tresalte!
Cântaţi cântări înalte!
SIRENE
Mici de statură,
Tari peste măsură,
Zei ce salvează
Pierduţii pe apă.
NEREIDE ŞI TRITONI
Cabirii vi-i aducem
Pe-un drum nefurtunos.
Pe unde ei domină,
Neptun e prietenos.
1. Proteus – un zeu marin în mitologia greacă, înzestrat cu darul profeţiei. El se
ferea însă de iscoditori, luând mereu altă înfăţişare.
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SIRENE

NEREIDE ŞI TRITONI

SIRENE

NEREIDE ŞI TRITONI
SIRENE
NEREIDE ŞI TRITONI

SIRENE

NEREIDE ŞI TRITONI

SIRENE

Mereu după ei ne ţinem,
Când vase, catarge, se sparg.
Pe călători îi ocrotesc
Cabirii în larg.
Trei zei luarăm,
Al patrulea îl aştept.
Spunea că-i întâiul,
Că-i cel mai deştept.
Un zeu cu altul
E-adesea nedrept.
Dacă-i cinstiţi la fel,
V-aşteaptă prăpădul.
Sunt şapte-acei zei.
Unde rămaseră trei?
Necunoscuţi prin timp,
Sunt poate în Olimp.
Al optulea desigur
Acolo e cu soţii.
Puternici sunt, dar încă
Neîmpliniţi cu toţii.
Aceşti fără-de-seamăn
Tind veşnic înainte.
Ei sunt înfometaţii
Unor eterne ţinte.1
Dac-ar trona oriunde,
În soare sau în lună,
Noi de-nchinare facem
Supuse o cunună.
Călăuzind serbarea
Ne slăveşte marea.
Au slavă mai puţină
Eroii din vechime.

1. Filozoful Friedrich Wilhelm Schelling interpreta ﬁgurile Cabirilor ca simbol
al „dorului arzător“, al „foamei şi dorinţei“.
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Vă preamărim nespus!
Argonauţii lâna
De aur au adus,
Voi însă pe Cabiri!
Se repetă ca un cântec de pretutindeni.
Vă preamărim nespus!
Argonauţii lâna
De aur au adus,
Voi însă pe Cabiri!
Nereide şi tritoni trec prin faţă.
HOMUNCULUS Au zeii-nfăţişare
De lut şi de urcioare1.
De ele înţelepţii
Îşi sparg azi capul tare.
THALES Să nu vorbeşti de zei-urcioare cu dispreţ,
Căci banului rugina-i dă un preţ.
PROTEUS de undeva, ascuns
Găsesc ce văd cu totul admirabil,
Cu cât e mai ciudat, cu-atât mai respectabil.
THALES Dar unde eşti, Proteu?
PROTEUS ventriloc, pare a vorbi când de aproape, când de departe
Aici şi pretutindeni.
THALES Străvechea glumă eu ţi-o iert, tot hâtru ai rămas.
Dar, prietene, să nu mă porţi de nas.
Ştiu că vorbeşti din falsul loc.
PROTEUS ca şi cum ar ﬁ departe
Rămâi cu bine.
THALES încet, lui Homunculus
E pe-aproape. Luminează tu, cu foc!
Ca peştele e curios, nevoie mare.
Oricum, oriunde-ar sta ascuns,
Atras se simte de văpaie.
1. Fenicienii îi întruchipau pe Cabiri şi sub formă de urcioare.
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HOMUNCULUS

Voi lumina acum după dorinţă,
Dar, ca să nu sparg sticla, nu prea tare.

PROTEUS sub forma unei uriaşe broaşte-ţestoase

Cine luminează-atât de dulce, ce ﬁinţă?
THALES acoperind pe Homunculus

Plăcere dacă ai, poţi să priveşti mai de aproape,
O mică osteneală însă ţi se cere.
Va trebui mai omeneşte, pe picioare, să te-arăţi.
Atârnă-acum de-a noastră vrere
Să vezi ce ai dori, ce noi ascundem.
PROTEUS luând formă nobilă

Trucuri de ﬁlozof tot mai deprinzi!
THALES

Forma să-ţi schimbi, iată a ta plăcere.
L-a descoperit pe Homunculus.

PROTEUS mirat
THALES

PROTEUS

THALES încet

PROTEUS
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Pitic ce dă lumină încă n-am văzut!
Un sfat îi trebuie, ar vrea să ia ﬁinţă.
El a venit pe lume, cum mi-e cunoscut,
În chip ciudat şi doar pe jumătate.
De însuşiri spirituale nu-i lipsit,
Doar sticla-i dă acum o greutate,
S-ar vrea numaidecât mai întrupat.
Adevărat ﬁu de fecioară-mi eşti.
Încă n-ar trebui să ﬁi, dar eşti…
Şi altfel e-n critică stare:
Hermafrodit, cum mi se pare.
Va izbuti atunci cu-atât mai lesne.
Oricum ar face-o, iese bine.
De socotit nu-s multe, s-o încerci
În larga mare, cum te ţine.
Începi aci cu lucruri de nimic,
Înghiţi întâi ce e mai mic,
Şi creşti, apoi ca rând pe rând
Să te formezi spre-nfăptuiri mai ’nalte.

HOMUNCULUS

PROTEUS

THALES
HOMUNCULUS

Adie-aici un aer moale, blând,
Mă bucur că verdeaţa-o simt încalte.
Te cred, iubite băieţaş. În larg
Pe-această limbă de pământ
Înaintând, devine totul mai plăcut.
Miresme dulci aicea sunt.
Şi-acolo vezi făpturile de ape
Venind în şir tot mai aproape.
Să mergem şi noi.
Toţi laolalt’!
Pas întreit de duhuri, minunat.
Telchinii din Rhodos1 pe hipocampi 2 şi pe balauri de mare,
mânuind tridentul lui Neptun.

COR

SIRENE

TELCHINII

Noi făurirăm lui Neptun tridentul,
Cu care valul domoleşte. Când stridentul,
Când tunătorul desfăşoară pe deasupra norii,
Neptun răspunde înălţimilor, splendorii.
Şi când de sus trăsneşte în zigzag,
Val după val ţâşneşte jos, în larg.
Ce s-a luptat cu groaza, între-adânc şi-nalt,
E înghiţit de hăul rotitor.
Dar astăzi sceptrul el ne-a-mprumutat.
Plutim acuma lin, sărbătoreşte şi uşor.
Vouă, celor închinaţi
Lui Helios3, în ceasul lunii
Un salut din parte-ne,
Vedenii, voi, din lumea spumii!
Zeiţă tu, în crângul tău, suavă,
Asculţi cum fratele ţi-e ridicat în slavă.
Ţi-apleci urechea băştinaşilor din Rhodos,

1. Telchini – ﬁinţe fabuloase, locuitori străvechi ai insulei Rhodos; foarte iscusiţi
lucrători manuali, artişti.
2. Hipocampi – cai de mare.
3. Helios – în mitologia greacă, zeul soarelui.
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PROTEUS

THALES

De-acolo i se-nalţă un etern pean1.
Cutreierând ţinuturi până-n asﬁnţit târziu
Cu ochi de raze ne priveşte, înfocat şi viu.
Şi munţi, oraşe, ţărm şi unde
Sunt zeului pe plac, unde pătrunde.
Iar negură, de-ar ﬁ s-apară,
O rază e de-ajuns şi insula e clară.
Se vede Soarele, el însuşi, în zenitu-i stând,
Ca tânăr, ca gigant, măreţ şi blând.
Întâii noi am fost, cari zeitatea
O-ntruchiparăm omeneşte-n toată demnitatea.
Lasă-i să cânte, şi să se mândrească.
Vezi, pentru Soarele prea sfânt şi viu
Întruchiparea moartă glumă e şi rod pustiu.
De-au izbutit să toarne-n bronz o slavă,
Ei cred că-i nu ştiu ce ispravă.
Semeţii-aceştia până unde vor să salte?
Statuile zeieşti stăteau înalte –
Dar le distruse un cutremur de pământ
Şi-acuma iar topite sunt.
Vezi, fapta pământeanului, oricum ar ﬁ,
E totdeauna numai caznă.
Micuţule, vieţii i s-ar potrivi
Mai bine valul. Iată veşnicile ape,
Te-oi duce-n ele, eu Proteu Delﬁn.
Se transformă.
Încă puţin
Şi-i izbuti-n ispravă, de minune.
Pe spate eu te iau acum,
Cu Oceanul te cunun.
Dorinţei lui tu dă-i urmare,
Geneza iarăşi de la cap s-o iei,
Şi gata ﬁi de-o proaspătă lucrare.

1. Pean – imn de preamărire la vechii greci.
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Vei ﬁinţa mişcându-te după eterne norme,
Prin mii şi alte mii de forme,
Şi vreme o să ai cât vrei
Până la om să-ţi pui temei.1
Homunculus încalecă pe Proteus-Delﬁn.
PROTEUS Spiritual mă însoţeşte-n largul umed,
Unde trăieşti în lung şi-n lat,
În voie, şi mai mult prin calde decât reci.
Nu năzui spre-un ordin, însă, mai înalt,
Căci dacă om ai devenit vreodat’
Cu tine s-a sfârşit pe veci.
THALES Găsesc că-nseamnă, totuşi, şi oricum, ceva
Să ﬁi un om întreg la vremea ta.
PROTEUS către Thales
Ca unul, vrei să spui, de teapa ta!
Asemeni umbre se mai ţin un timp şi în prăpăd,
Căci printre cete palide de duhuri
De multe veacuri te tot văd.
SIRENE pe stânci
E-un inel în jurul lunii?
Nouraşi? Fac cerc lăstunii?
Porumbei sunt, ai iubirii,
Dau din aripi de lumină.
Paphos şi-a trimis încoace
Stol de păsări. Şi deplină
Sărbătoarea noastră este –
Voluptatea ni-i senină.
NEREUS apropiindu-se de Thales
Unui călător în noapte
Curtea lunii – arătare
De văzduh înalt îi pare.
Noi avem altă părere.
Adevărul spus se cere.
Porumbei sunt, ce-n cutreier
1. Goethe pune pe Thales să rostească ideea evoluţiei biologice în natură.
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Fiica1 mi-o-nsoţesc pe mare,
Ea pe scoică, ei în zare.
THALES Mie-mi place să-mi închipui,
Ce-ndeobşte cade bine,
Că în cuibul cald şi paşnic
Ceva sacru viu se ţine.
PSILI ŞI MARSI2 pe tauri, viţei şi berbeci de mare
În Cipru prin caverne
De mare ne-necate,
Neatinse de cutremur,
În vânt de-eternitate,
Ca în străbune zile,
Cu paşnică plăcere,
Păzim cu grijă scoica,
Un car ca o părere.
Călăuzim în noapte,
Prin împletiri de unde,
Pe ﬁica cea mai dulce,
Pe apele profunde,
De nimeni n-avem teamă,
De vulturi nu, de lună,
De leu – întraripatul,
De crucea ce-şi răzbună,
De nimeni n-avem teamă,
De tronuri mari, trufaşe,
De cei ce se alungă,
De cei ce ard oraşe.
Domniţa ne-o aducem
Pe mări, de vreme lungă.
SIRENE
Cu zăbavă şi uşoare,
Făcând carului ocoale,
Împletindu-vă pe ape
1. Aluzia se referă la Galateea.
2. Psili şi Marsi – vrăjitori de şerpi, care, după Herodot, luptau împotriva vântului
de sud, pentru păstrarea apei.
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În lung şir, şerpuitoare,
Voi, voinice nereide,
Haideţi numai mai aproape,
Şi aduceţi, voi doride,
Chipul mumei1, pe aceea
Care este Galateea:
Demnă de eternitate,
Doar cu zeii s-o asameni,
Dar cu nuri, ispititoare,
Ca femeile de oameni.
DORIDE trecând pe lângă Nereus, toate plutind pe delﬁni
Dă-ne tu lumină, lună,
Tinereţea când s-adună.
Tatălui la rând pe toţi
Ne-arătăm iubiţii soţi.
Către Nereus.
Sunt băieţi ce-i mântuirăm
Din vârtejul apelor.
Ei, ce-au fost întinşi pe iarbă,
Şi-ncălziţi dogorâtor,
Să ne mulţumească-acuma
Cu aprins sărutul lor!
Vezi-i, tată, cu-ndurare!
NEREUS Dobânda-i dublă, preţioasă minunat:
Milă s-arăţi, plăceri să ai, totodat’!
DORIDE
Dacă lauzi purtarea noastră
Şi plăceri mult meritate,
Tinereţea-mbrăţişării
Vrem să ţin-eternitate.
NEREUS Îngădui să vă bucure frumseţea,
Ca bărbăţie să se-arate-odat’ juneţea!
Dar eu să dau nu aş putea,
Ce singur Zeus poate da.
1. Galateea semăna aidoma cu Doris, mama ei.
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Căci valul, care legănând vă poartă,
Nu-ngăduie nici dragostei durată.
Când înclinarea amăgirea şi-a curmat,
Voi frumuşel să-i puneţi pe uscat.
DORIDE

Voi, dulci băieţi, ne sunteţi dragi.
Dar trebuie-n tristeţe să ne despărţim.
Fidelitate veşnică dorim,
Dar zeii spun că nu-i îngăduit.

TINERII

De ne-ngrijiţi şi mai departe
Numai aşa ca pân-acum,
Noi junii n-am dori, vă spunem,
Mai mare bine nicidecum.
Galateea s-apropie pe carul-scoică.

NEREUS
GALATEEA

Tu eşti, o, draga mea?
Ce fericire, tată!
Delﬁni opriţi! Priveliştea mă ţine!

NEREUS

Au şi trecut, tot mai departe, în avântul
Rotirei veşnice. Şi ce le pasă
De inima ce-aici strigând rămase?
De m-ar lua cu ei, ar ﬁ mai bine.
O singură privire însă-i bucurie,
Menită pentr-un an întreg să ﬁe.

THALES

Din nou acuma, slavă, slavă!
Şi cum mă bucur! Bucurat, cum înﬂoresc
Pătruns de adevăr şi de frumseţe…
Toate din apă s-au făcut şi se ivesc.
Pe toate apa le hrăneşte bine.
Tu, Ocean1, puterea ta e veşnică şi mare.
Nori dacă n-ai trimite după zilele senine,
Râuri bogate dacă n-ai încuviinţa sub zare,
Fluvii de nu le-ai cârmui încolo şi încoace,
Desăvârşindu-le – ce s-ar alege-atunci, ce-ar ﬁ?

1. Ocean, Okeanos – zeitate marină, părintele tuturor ﬂuviilor, râurilor şi izvoarelor.
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Ce-ar ﬁ toţi munţii, văile şi lumea?
Tu eşti acel ce viaţa proaspătă-ntreţii!
ECHO – cor al tuturor cercurilor

Tu eşti acel ce viaţa proaspătă-ntreţii!
NEREUS

HOMUNCULUS

PROTEUS

Ei se întorc şovăitori la locul lor, departe,
Privire de privire se desparte.
În cercuri largi, în şiruri prelungite,
Se depărtează ceata spre vechime.
Dar scoica Galateei, acel tron
Tot îl mai văd lucind,
Stea strălucind
Prin marea mulţime.
Ce-i drag, lumină dă pe ape,
Oricât ar ﬁ departe,
Luceşte şi-i aproape,
Mereu apropiat
Şi-adevărat.
Frumos e dat să ﬁe
Orice aş lumina
În umeda stihie.
Numai aci luceşte,
În umedul vieţii,
Lumina ta mai tare
În largul suprafeţei.

NEREUS

Ce neştiută nouă taină printre cete
Vrea ochilor să ni se reveleze?
În jurul scoicii, la piciorul Galateei,
Ce pâlpâiri de ﬂacără molatică începe?
De-un puls al dragostei vrea parcă să vibreze.

THALES

Homunculus e, de Proteu ispititul…
Sub semnele dorului său, neîmplinitul.
Detunet presimt peste apele large;
De scoică, de tronul frumseţii, s-a sparge,
Văpăi se revarsă în valuri! O, risipitul!
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SIRENE

TOŢI ŞI TOATE

Ce ﬂăcări, minune de jar, dau prin valuri,
Cari unul de altul se sparg, în lucire?
Astfel luminează pe unde şi-n ﬁre,
Şi trupuri se văd în văpaie, în noapte –
Pe ape e totul în foc, şi pe maluri;
Domnească deci Eros1 ce totul începe!
Slavă mării, slavă zării,
Ce-s cuprinse-n focul mare!
Slavă apei în văpaie!
Slavă aventurii rare!
Slavă adierilor eterne,
Slavă tainicei caverne!
Fiţi sărbătorite, voi prezente,
Câteşipatru elemente!

1. Eros – în mitologia greacă, zeul iubirii.
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ACTUL III

ÎN FAŢA PALATULUI LUI MENELAS1, LA SPARTA

Elena se iveşte împreună cu Corul prizonierelor troiane.
Panthalis, conducătoarea corului.
ELENA

Mult admirată şi bârﬁtă îndestul
Viu de pe ţărmul unde puserăm picior
Beţi încă de talazul vajnic legănat,
Ce ne-a adus din frigianele câmpii,
Prin graţia lui Poseidon şi-a vântului,
Pe spatele-nspumat în porturi părinteşti.
Acolo jos se bucură Menelas-crai
De-ntoarcere, cu toţi războinicii viteji.
Primeşte-mă cu bine, tu, înalt palat,
Pe care tata Tyndareu2 şi l-a clădit,
De pe colina-Athenei-Pallas când s-a-ntors,
Şi când aici cu Clytemnestra3-alăturea,
Cu Castor şi cu Pollux4 mă jucam, crescând
În jurul caselor din Sparta, minunat.
Aripi de-aramă ale porţii, vă salut!
Voi deschizându-vă, cândva s-a întâmplat
Să mi se-arate-aici Menelas, luminos,
Sub chip de mire, el ce mândru m-a ales.
Deschideţi-vă iar, porunca să îndeplinesc,
Fidelă regelui, precum unei soţii
I se cuvine. Să rămâie-n urma mea

1. Menelas (Menelaos) – rege în Lacedaemon, soţul Elenei şi personaj important
din Iliada lui Homer.
2. Tyndareu – rege legendar al Spartei, soţul Ledei.
3. Clytemnestra – personaj din Iliada, sora Elenei şi soţia lui Agamemnon.
4. Vezi nota 1 de la p. 302.
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Ursita şi năpastele ce m-au pândit.
De când ăst prag îl părăsii, spre-a cerceta,
Cum sfântă-i datoria, templul cytheran1,
Şi-acolo mă cuprinse hoţul frigian,
Se întâmplară multe. Despre toate zvon
Mai umblă bucuros, pe care bucuros
Numai acela nu-l ascultă-a cărui
Legendă spornică s-a prefăcut în basm.
CORUL

O, femeie minunată, nu dispreţui
Cinstea de-a avea supremul bun!
Căci ţie, numai, ţi s-a menit
Slava frumseţii, mai presus de orice.
Eroul îşi are numele,
Cu care mândru pe căi va umbla.
Dar îşi apleacă şi cel mai dârz bărbat
Simţirea în faţa frumseţii
De care e cutropit.

ELENA

Cu soţul meu pe o corabie venii,
Şi înainte mă trimise în oraş.
Ce gânduri el nutreşte-ascuns, nu pot ghici.
Viu ca soţie oare? Ca regină viu?
Sau poate ca o jertfă pentru-amarul mult
Ce craiul, grecii-l îndurară îndelung?
Sunt cucerită. Prizonieră dacă sunt,
Nu ştiu. Căci faima şi ursita doar de zei
Mi-s hotărâte, ele-nsoţitoarele
Suspecte-ale frumseţii, cari şi-n prag aci
Îmi stau alături sumbre ca primejdia.
Căci încă-n navă soţul meu privea doar rar
La mine şi nu-mi spuse un cuvânt senin,
Parcă năpastă, numai, plănuia, cum sta
În faţa mea. Când însă prora saluta
Limanul, el vorbi parcă mişcat de-un zeu:

1. Aluzie la celebrul templu închinat zeiţei Afrodita, pe insula Cythera.
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CORUL

ELENA

„Aici coboară, rând pe rând, ostaşii mei,
I-oi cerceta pe malul mării-nşiruiţi.
Tu mai departe urci pe ţărmul sfântului
Eurotas, rodnicul, mai sus, tot mai în sus,
Călăuzindu-ţi roibii-n roua câmpului,
Pân’ ce vei ﬁ sosit pe mândrul largul şes,
Unde Lacedaemon1 desţeleni ogor
Fertil, de munţi severi, înalţi, împrejmuit,
Şi în domneasca mare casă vei intra.
Vei iscodi servitorimea, ce-o lăsai
Acolo cu îngrijitoarea vârstnică.
Aceea să-ţi arate multele comori
Pe care tatăl tău în urmă le-a lăsat;
Prin pace şi război eu însumi le-am sporit.
Găsi-le-vei în vechea rânduială, căci
Un privilegiu e al domnului de a
Găsi toate la locul lor, în casa lui,
Când se întoarce, tot cum le-a lăsat.
Puterea slugii e de-a nu schimba nimic.“
Privind acum comorile
Mereu sporite, ochi şi piept desfătează-ţi,
Colan şi coroană
Ce bine îţi vin! Şi ele se cred ceva.
Dar intră numai, provoacă-le;
Degrabă s-ar pregăti înarmându-se.
Mă bucur la luptă frumseţea s-o văd
Cu aur, cu perle, cu pietrele scumpe.
Apoi din gura lui se auzi şi alt
Domnesc cuvânt: „Iar după ce ai cercetat,
Tripede tu să iei, şi vase câte crezi,
Că jertﬁtorului de trebuinţă-i sunt,
Sărbătorească sacră faptă-ndeplinind.
Căldări de-asemeni, cupe ﬁe la-ndemân’,
Apă curată ﬁe de la sfânt izvor

1. Lacedaemon – numele antic al statului spartan.
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În marile urcioare; lemn uscat,
Ce prinde ﬂacăra, tu ţine-l pregătit,
Să nu lipsească nici cuţitul ascuţit.
Rămâie toate celelalte-n grija ta.“
Astfel vorbi la despărţire, dar nimic
Din tot ce-i viu, nimica nu-mi numise el
Pentru tăiere-n cinstea celor din Olimp.
Dă de gândit aceasta, însă nu-mi fac griji,
Şi totul ﬁe după voia zeilor,
Care-mplinesc ce este după gândul lor;
Ce omeneşte ni se pare bun sau rău,
Noi muritorii, noi aceasta îndurăm.
De-atâtea ori a avântat cel ce jertfea
Peste o ceafă de-animal o bardă grea
Şi să lovească n-a putut, zădărnicit
Fiind de un vrăjmaş, de mâna unui zeu.
Ce s-a-ntâmplat, tu nu vei iscodi.
Crăiasă, mergi înainte,
Cutezătoare!
Binele, răul, vin omului
Pe neaşteptate.
Chiar prevestit, noi nu-l credem,
Troia a ars, şi moarte văzurăm,
Jalnică moarte:
Dar nu suntem aici,
Însoţindu-te, cu bucurie slujindu-te,
Nu vedem oare soarele,
Şi ce-i mai frumos pe pământ,
Pe tine, noi fericiţii?
Fie oricum. Orice m-ar aştepta acum,
Cuvine-se să urc în casa regelui,
Care de mult dorită ’n mine s-a pierdut,
Şi-acum îmi stă în faţă, iarăşi, nu ştiu cum.
Urc astăzi anevoie numai treptele,
Pe cari copilăreşte am sărit cândva.
Pleacă.

CORUL

Aruncaţi, surioare, voi
Trist închisele,
Suferinţele toate,
Împărtăşiţi-vă
Din fericirea stăpânei,
Din fericirea Elenei,
Care la vatra paternă,
Se-ntoarce cu-ntârziere,
Dar bucuroasă, în pas
Cu atâta mai sigur.
Laudă aduceţi zeilor,
Cari îndrumă spre vetre,
Noroc refăcând.
Pluteşte cel dezlegat
Ca pe aripi peste asprimi,
În timp ce zadarnic
Închisul, de doruri luat,
Peste ziduri privind
S-amărăşte braţe-ntinzând.
Dar pe ea, depărtata, în Ilios
Un zeu o cuprinse,
Din scrumul cetăţii căzute
Aici o aduse,
În vechea, cu nouă podoabă
Casă paternă,
După atâtea nespuse
Dureri, bucurii
Împrospătându-se, să-şi amintească
Zilele tinere.

PANTHALIS conducătoarea corului

Lăsaţi acuma calea veselă, cântări,
Şi întorcându-vă, spre uşă îmi priviţi!
Ce văd, surori? Nu e regina ce la noi
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Se-ntoarce tulburată, repede la pas?
Ce e, crăiasă, ce te-a zguduit prin săli
În casa ta în loc de bune întâmplări?
Ce s-a-ntâmplat, oricât ai vrea, tu nu ne-ascunzi,
Dezgust şi neplăcere văd pe fruntea ta,
Mânie-aleasă cu surprinderea luptând.
ELENA care a lăsat aripile uşii deschise, mişcată

Fiica lui Zeus n-are temere de rând,
Şi mâni de spaimă, trecătoare, n-o ating.
Dar groaza, ce din sânul vechii nopţi ieşind
Din obârşii se-nalţă, ’nfăţişeri luând
Ca nori de jar din gura muntelui de foc,
Mai poate zgudui şi piepturi de eroi.
Astfel cu spaimă astăzi stigice puteri1
Intrarea-n casă mi-o-nsemnară, într-atât
Că de pe pragul cunoscut şi mult dorit
Precum un oaspe alungat mă depărtez.
Dar pân-aicea în lumină m-alungaţi,
Iar mai departe nu, puteri, oricare aţi ﬁ!
La curăţire sacră mă gândesc, curat
Să ne salute-al vetrei foc, ca domnitori.
CONDUCĂTOAREA CORULUI

Descopere-ne, nobilă femeie, ce
Anume s-a-ntâmplat, de ajutor să-ţi ﬁm!
ELENA

Câte-am văzut, cu ochii voştri veţi vedea,
Dacă bătrâna noapte nu şi-a înghiţit
Numaidecât alcătuirile-n adânc.
Dar ca să ştiţi, îmbrac vestirea în cuvânt:
Când am păşit în spaţiul sever, solemn
Gândindu-mă la datorie, în palat,
Tăcerea coridoarelor mult m-a mirat.
Urechea nu mi-a fost atinsă de sonor
Cutreier şi de valvârtejul aşteptat,

1. Stigice puteri – puteri din Hades.
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Şi nimeni, nici îngrijitoarea n-apăru
Să-ntâmpine un pas străin, bineţe dând.
Dar când de vatră mă apropiai, încet,
La rămăşiţele de jar, ce mai ardeau,
Femeie mare, pe podea şezând, văzui,
Cuprinsă nu de somn părea, ci ca de-un gând.
La lucru o-ndemnai, cuvânt poruncitor
Rostind, crezând că poate-ngrijitoarea sta,
Uitării dând vreo prevedere-a soţului.
Dar învălită, nemişcata tot mai sta.
Cum stăruiam, ea ridică apoi un braţ
Voind parcă din sală a mă alunga.
Eu spatele-i întorc şi cu mânie-alerg
Spre trepte, când deodat’ văd ridicându-se
Împodobitul pat şi scrinul cu comori;
Făptura însă, hâda urâţenie,
Mi-aţine calea şi s-arată cât clipeşti
În macra-i măreţie, tulbure privind,
Alcătuire ce încurcă spirit, ochi.
Dar în zadar vorbesc, nici un cuvânt rostit
Nu va vădi vreodat’ asemenea ﬁguri.
Ci iată c-o vedeţi! Ea vine-n plină zi!
Aici suntem stăpâni şi craiul va veni.
Făpturile-ntunericului, prietenul
Frumseţii, Phoebus, le alungă înapoi.
Phorkias apare pe prag, în uşă.
CORUL

Multe văzui, cu toate că bucle
Tinere port pe la tâmple.
Spaime-ncercai, multe văzui,
Jale-n război şi Troia în noapte
Atunci când căzu.
Zei auzii prin vajnicul vuiet,
Prin pulberea luptei, strigând,
Şi glasul de-aramă al vrajbei
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Pe câmp răsunând,
Lângă ziduri.
Ah, dăinuia încă Ilios,
Dar ﬂacăra, jarul,
Trecea de la casă la casă,
Loc cuprinzând tot mai larg,
Cum vântul furtunii bătea
Cetatea în noapte.
Şi goană văzui, prin dogoare
Şi fum, prin ﬂăcări şi pară,
Zei în cumplită mânie,
Făpturi păşind ca minuni
Uriaşe prin sfară sinistră
De foc sfâşiată.
Oare acestea eu le văzui,
Sau poate că duhul, de spaimă
Cuprins, îşi închipuie toate?
N-aş putea spune nicicum,
Însă că ochii mei văd grozăvia
Din faţă, aceasta prea bine o ştiu.
Aş putea s-o ating chiar
Cu mâinile, temerea
Dacă nu m-ar reţine.
Care din ﬁicele
Lui Phorkis eşti tu?
Seminţiei acesteia
Eu te aseamăn.
Eşti poate că una
Din Graiele1 ce-şi împrumută
Singurul ochi, singurul
Dinte ce-l au?
1. Graiele – alt nume al Phorkiadelor.
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Cutezi, stârpitură,
Lângă frumseţea însăşi
Sub ochii lui Phoebus
Să te arăţi?
Vino, numai, arată-te,
Căci urâţenia el nu o vede,
Cum ochiu-i nu a zărit
Umbre vreodat’.
Pe noi muritorii
O jalnică soartă
Ne face cumplit să-ndurăm
Nespusa durere a ochilor,
De urâţenii stârnită
În cei ce frumseţea iubesc.
Da, ascultă tu numai,
Când calea ne-aţii, un blestem,
Ascultă dojana din gura
Preafericiţilor mândri,
Că zei îi făcură.
PHORKIAS

Vechi e cuvântul, dar rămâne-un adevăr:
Ruşinea şi frumseţea niciodat’ nu merg
Pe-acelaşi drum şi mână-n mână pe pământ.
Adânc sălăşluieşte-n ele ura, că
Oriunde-n lume pe vreun drum s-ar întâlni,
Fieştecare îşi întoarce spatele;
Şi-n goană fug, ruşinea întristându-se,
Frumseţea steagul ignoranţei fâlfâind,
Pân’ ce-ntunericul lui Orcus1 le-a-nghiţi,
Dacă-nainte vârsta nu le-a domolit.
Pe voi, neruşinatelor, vă întâlnesc
Aici. Asemeni sunteţi răguşiţilor
Şi ţipătorilor cocori, cari ca un nor

1. Orcus – altă denumire a Hadesului.
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Deasupra capetelor noastre îşi trimit
În jos prelungul scâncet, ce-i menit
Privirea călătorului s-atragă. Dar
Se duc pe drumul lor cocorii, şi de-al său
Drumeţu-şi vede. Astfel ﬁ-va şi cu noi.

ELENA

Dar cine sunteţi că-ndrăzniţi lângă palat
Să vă purtaţi sălbatic ca menadele1,
Şi-n prag îngrijitoarea s-o întâmpinaţi
Urlând ca-n faţa lunii cânii adunaţi?
Sau poate credeţi că nu ştiu din care neam
Îmi sunteţi, voi, prăsilă jună de război?
Tu poftitoare de bărbaţi, ce ispitind
Războinici, cetăţeni, la fel de vlagă-i storci!
Văzându-vă grămadă, parcă aş zări
Lăcuste-acoperind verdeaţa câmpului.
Mistuitoare de-osteneli străine, voi,
Nimicitoare de belşug ce-a răsărit!
Tu marfă cucerită, de vânzare-n târg!
Cel ce în faţă mustră servitoarele
Atinge-un drept ce-l are-aici stăpâna doar;
I se cuvine ei să laude binele,
Precum să pedepsească ce-i de osândit.
Prea mulţumită sunt de cele ce-au făcut
Când Troia-mpresurată sta şi când căzu,
Şi-apoi, nu mai puţin, când jalnic rătăcind
Pe mare-am îndurat vremelnice nevoi.
Aştept şi-aici aceleaşi de la ceata lor.
Nu cine e, ci cum serveşte sluga-ntreb.
De-aceea taci, la ele nu te mai rânji!
De-ai îngrijit cu bine casa regelui
Un timp în locul doamnei, e spre slava ta.
Acum se-ntoarce însă ea, tu vei pleca,
Răsplată ca să ai, iar nu pedeapsă.

1. Menadele – personaje mitologice, femei mânioase care-l însoţeau pe Dionysos,
zeul beţiei.
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Îngrijitoarea s-o ameninţi, e un drept.
Înalta doamnă mi l-a binemeritat
Pentru-nţeleapta grijă ce-a purtat
De-a lungul anilor acestei case. Azi
Regina-şi ia-n primire vechiul loc:
Cuprinde frânele slăbite, să domneşti,
Ia-n stăpânire bogăţia şi pe noi
Cu ea; pe mine vârstnica mă apără
De ceata-aceasta, căci pe lângă lebăda
Frumseţii tale, ele numai gâşte sunt.

CONDUCĂTOAREA CORULUI

Ce hâd urâtul e, alături de frumos!
PHORKIAS

Şi-alăturea de iscusinţă cât
De proastă-i nepriceperea!
Coretidele răspund, ieşind câte una din cor.

CORETIDA 1

Erebus1 este tatăl, noaptea-i muma mea.

PHORKIAS

Vorbeşte-atuncea despre Scylla2, vara ta.

CORETIDA 2
PHORKIAS
CORETIDA 3
PHORKIAS
CORETIDA 4
PHORKIAS
CORETIDA 5
PHORKIAS
CORETIDA 6

Din seminţia ta mulţi monştri s-au născut.
În Orcus du-te! Da, acolo-i neamul tău!
Cei ce acolo stau, îţi sunt prea tineri toţi.
Pe moş Tiresias3 du-l în ispită, tu!
Doica lui Orion4 stră-strănepoată-ţi fu!
De Harpii5 tu nutrită-ai fost cu scârnăvii.
Dar slăbiciunea tu cu ce ţi-o mai hrăneşti?
Cu sânge nu, pe care-n sete tu-l pofteşti.
Ţi-e pofta doar la stârvuri, însuţi eşti un stârv.

1. Erebus – spaţiul cel mai de jos al Hadesului.
2. Scylla – în legendele greceşti, un monstru feminin care mânca bărbaţi.
3. Tiresias – în mitologia greacă, un vizionar orb din Teba. După Odiseea, el era
singurul om care, în Hades, îşi mai păstrase conştiinţa şi darul de vizionar.
4. Orion – puternic vânător din timpurile originare.
5. Harpii – în mitologie, păsări cu chip de fete, care murdăresc totul.

353

PHORKIAS

Dinţi de vampir lucesc cumplit în gura ta.

CONDUCĂTOAREA CORULUI

PHORKIAS

ELENA

PHORKIAS

ELENA

De-aş spune cine eşti, gura ţi-o închid.
De-ai vrea… De-ai vrea, numeşte-te pe tine-ntâi,
Enigma se dezvăluie de-ndat’.
Fără mânie, cu tristeţe, printre voi
Eu umblu, vrajba încercând a vă curma!
Că nu-i nimic mai stricăcios pentru stăpâni
Decât o tăinuită ceartă printre slugi.
Ecoul aşteptat al dreptelor porunci
Nu se întoarce-atunci ca faptă înapoi.
Stăpânul stă înconjurat de un tumult,
Şi încurcat el dojeneşte în zădar.
Şi nu-i destul! Cu vinovată furie,
Aţi invocat nefericite, groaznice
Figuri, ce mă-mpresoară îndrumându-mă
Spre Orcus, în poﬁda faptului că sunt
În dulce patrie. Sunt amintiri – ce văd?
Sau nebunie m-a cuprins? Şi fost-am eu
Acestea toate? Fi-voi eu în viitor
Pustiitoarea groaznică-a cetăţilor?
Se înﬁoară fetele, tu însă, cea
Mai vârstnică, aştepţi. O, spune-mi un cuvânt!
Celui ce-şi aminteşte fericiri şi ani,
Favoarea zeilor i-apare ca un vis.
Favorizată dincolo de orişice
Măsură, tu văzuşi atâţi îndrăgostiţi,
În orice aventură gata a sări.
Încă din zori Theseus1 te-a răpit, aprins,
Ca Ercule de tare, chipeş şi măreţ.
Închisă fui, o căprioară tânără,
Într-o cetate undeva prin văi în Attica.

1.Theseus – erou mitologic, care a înfrânt Minotaurul din Creta. Printre aventurile lui se pomenea şi de încercarea de a o răpi pe tânăra Elena, care a fost
însă eliberată de fraţii ei.

354

PHORKIAS

ELENA

PHORKIAS

ELENA

PHORKIAS

ELENA

PHORKIAS
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PHORKIAS

ELENA

PHORKIAS

ELENA

PHORKIAS

Castor şi Pollux te-au eliberat, şi-apoi
Dorită şi peţită-ai fost de-atâţi eroi.
Dar înclinarea mea Patroclu1-ndeosebi
Mi-o cuceri, chip al Pelidului2 părea.
Voinţa părintească te-a căsătorit
Cu Menelas, viteazul mărilor numit.
Dar tatăl meu şi grija ţării îi dădu.
Din căsnicie Ermiona se născu.
Când pentru moştenirea Cretei se lupta
Menelas, oaspete frumos îţi apărea.
De vremea-aceea tu de ce îmi aminteşti
Şi de năpastele ce au crescut din ea?
E-un timp ce mie, o cretană liberă,
Robie lungă-lungă îmi aduse-aci.
Îngrijitoare-aici te puse, să veghezi,
Cetatea-ncredinţându-ţi, scumpele comori.
Pe care tu le-ai părăsit, în Ilios
Dedându-te plăcerilor de dragoste.
Nu-mi aminti de bucurii! Că suferinţi
Amare cutropiră inimă şi piept.
Se povesteşte însă că ai dublu chip,
Fiind văzută-n Ilios, dar şi-n Egipt.3
Nu încurca neînţelesul şi mai mult.
Nici azi nu ştiu care din cele două sunt.
Pe urmă se mai spune că din iad venind
Achil4, cu-ardoare ţi se alipi şi el,
Ne-ngăduit iubindu-te de mai de mult.

1. Patroclu – erou din Iliada, prietenul lui Achile. A fost ucis în luptă de Hector.
2. Vezi nota 4.
3. O străveche legendă povesteşte că Paris, după ce a răpit-o pe Elena, a ajuns şi
în Egipt. Acolo, Proteus a reţinut-o pe Elena, făcând după chipul ei un „idol“
cu care Paris a plecat apoi spre Troia.
4. Achile – eroul cel mai de seamă în Iliada; ﬁul regelui Peleu, de aceea numit şi
Pelidul. Se spune că a fost ucis de săgeata lui Paris.
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ELENA

Eu, idol doar, de el, un idol, m-am legat.
A fost un vis, cum înseşi vorbele o spun.
Şi-acum un idol1 mie însămi îmi devin.
Cade în braţele semicorului.

CORUL

Taci, în sfârşit, taci,
Tu chiorâş-bârﬁtoareo!
Vai, ce iese din gura
Cu singurul dinte,
Din hăul urâtului?
Răul binefăcător părând,
Fiere de lup sub lână de oaie,
Mai îngrozitor îmi e decât gâtlejul
Cânelui cu trei capete.
Stăm şi cu teamă iscodim
Când şi unde, cum izbucneşte
Pânditoarea pornire
A răutăţii.
În loc de a da mângâiere
Precum uitarea o dă, cu vorbă domoală,
Ce-i mai rău tu stârneşti în trecut
Mai mult decât binele,
Lucirea stingând a clipei de faţă,
Tu negurezi şi lumina speranţei
Pentru ziua de mâne.
Taci, numai, taci,
Ca regina, cu suﬂetul ei,
Gata-n nimic să dispară,
Să se mai ţină-ntre noi,
Ea, făptura făpturilor,
Ea, luminata de soare.
Elena îşi revine şi stă iarăşi în mijloc.

1. Idol – în sensul de imagine, apariţie.
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Ieşi din nori tu,’nalte soare al acestei zile mari,
Tu, ce-acoperit încânţi, te-arată să domneşti lucind.
Cum se desfăşoară lumea, tu priveşti cu ochi suav.
De mă-njură că-s urât, frumseţea eu totuşi o ştiu.
Dacă ies din şovăirea ce-n vârtejuri m-a cuprins,
De odihnă am nevoie, căci mi-e osul obosit:
Dar reginei i se cade bine a se stăpâni
Şi cu bărbăţie, orice-ameninţare s-ar ivi.
Stând aci în toată măreţia şi frumseţea ta,
Ochiul tău poruncă dă. Ce porunceşti? Rosteşte-te!
Lăsaţi vrajba şi grăbiţi să facem neîntârziat
Pregătirile de jertfă, precum regele-a dorit.
Totu-i pregătit în casă, vase, bardă şi triped,
De stropit şi de-afumat. Dar ce jertﬁm arată-ne!
Ce anume, regele n-a spus.
N-a spus? Cumplit cuvânt!
Ce te tângui?
Tu, regino, eşti aleasă pentru jertfă!
Eu?
Şi acestea!
Vai! Vai, nouă! Vai!
Sub bardă vei cădea!
Groaznic e, dar presimţisem!
Soarta n-o mai ocoleşti.
Ah, şi nouă ce ni se va întâmpla?
De nobilă
Moarte moare ea, dar voi în pod de grindă toate-n rând
Vă veţi zbate, ca şi sturzii spânzuraţi de păsărar.
Elena şi corul stau uluite şi îngrozite.
Voi umbre! Stane-ncremenite adăstaţi,
Înspăimântate să vă despărţiţi de zi.
La fel cu voi, nici oamenii, nici unul, nu

Renunţă bucuros la soarele de-amiazi,
Dar nimenea de-acest sfârşit nu-i mântuie.
Şi toţi o ştiu, şi la puţini le e pe plac.
Sunteţi menite pierderii! La lucru deci!
Bate din palme: apar în uşă pitici travestiţi, care execută în
grabă poruncile rostite.
Veniţi, siniştrilor, voi monştri dolofani,
Urniţi-vă că multe-s de stricat aici.
Altarului, cu coarne aurii, un loc
Îi faceţi, barda va luci pe margine,
Umpleţi urcioarele cu apă de spălat,
Va ﬁ un negru sânge, murdărie rea.
Covorul mi-l întindeţi frumuşel în praf,
Ca jertfa să îngenuncheze jos, regal,
Cu capul despărţit, şi învălită alb
Să ﬁe-nmormântată cuviincios şi demn.
CONDUCĂTOAREA CORULUI

PHORKIAS

CORUL

ELENA

358

Regina stă îngândurată lângă noi,
Ca iarba ce-i tăiată fetele se sting.
Dar mie mi se pare că datoare sunt
Cu tine să vorbesc, stră-stră-strămoaşă tu!
Cuminte eşti şi binevoitoare pari,
Deşi, descreierate, nu te-am cunoscut.
De-i cu putinţă vreo scăpare, să ne spui.
Răspunsul nu e greu. Atârnă doar de ea;
Regina s-ar putea salva, şi voi cu ea.
De-o hotărâre e nevoie, grabnică.
Venerată parcă, tu, înţeleaptă sibilă,
Ţine foarfeca închisă, şi-apoi
Vesteşte-ne ziua, salvarea:
Că neplăcut picioarele ni le simţim şovăind,
Noi, care iubind,
Mai bucuros am dansa.
Fricoasele! Durere simt, dar teamă nu.
Mântuire însă dacă ştii, ţi-aş mulţumi.

CORUL
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Isteţului adesea ce-i cu neputinţă
Posibil i se-arată. Vestea să ne-o spui.
Vestea să ne-o spui; cum vom scăpa de ochiul
Laţului, ce-n jurul gâtului se strânge,
Precum colanul cel mai prost? – Presimţim
Noi sărmanele-ncercarea, ’năbuşirea, dacă tu, zeiţă
Rhea, muma noastră, nu ne scapi.
Aveţi răbdare s-ascultaţi în linişte
Ce povestesc. Poveşti, atâtea, sunt de spus.
Răbdare-avem. Căci iată în răstimp trăim.
Acel ce-acasă stând păzeşte nobile
Comori şi drege zidul ’naltului sălaş,
Asigurându-şi coperişele de ploi,
Lungi zile bune va avea pe-acest pământ.
Dar cel ce pragul cu călcâi şi pas fugar
Nelegiuit şi-l părăseşte într-o zi,
Găsi-va, întorcându-se, acelaşi loc,
Schimbat e însă totul, dacă nu distrus.
La ce asemenea zicale – mă întreb.
Voiai să povesteşti, nu supărări s-aţâţi.
E fapt istoric, iar mustrare nicidecât.
Menelas, jefuind, plutea din golf în golf,
Limanuri, insule atinse-n trecere,
Cu pradă rară întorcându-se din plin.
În faţa Troiei el stătu vreo zece ani;
Nu ştiu cât pentru-ntoarcere îi trebui.
Dar care-i starea-aici în a lui Tyndareu
Sublimă casă? Starea-n ţară care e?
Ocara ţi-a intrat în ﬁre într-atât
Că fără a mustra tu gura nu-ţi deschizi?
Au stat mulţi ani în părăsire văile
Ce dincolo de Sparta suie către nord,
În spate-având munţii Taygetos, unde-n jos
Eurotas cade, pentru ca prin papură

Curgând s-adape, să hrănească albe lebede.
Pe-un plai ascuns, acolo sus s-a aşezat
O prea vitează seminţie, pătrunzând
Din nopţi cimerice1, cetate şi-a clădit,
Căznind mereu ţinuturi, ţară, oameni.
ELENA
PHORKIAS
ELENA
PHORKIAS

ELENA
PHORKIAS

Au izbutit să facă-acestea? De crezut?
Avură timp destul, vreo douăzeci de ani.
E vreunul domn? Şi ceilalţi mulţi, sunt ei tâlhari?
Nu-s hoţi, dar unul este domn, stăpânul lor.
De-ocară n-am să-l fac, cu toate că m-a pus
La multe grele încercări. Ar ﬁ putut
Să ia prea bine totul, dar se mulţumi
Cu daruri libere şi nu ceru tribut.
Şi cum arată?
Mie-mi place, pot să spun.
E un bărbat semeţ şi sprinten, cultivat,
Precum puţini sunt printre greci. Unii bârfesc
C-ar ﬁ un neam barbar, eu însă nu prea cred,
C-ar ﬁ vreunul crud pe cât la Ilios
S-au dovedit atâţi eroi de canibali.2
Mărinimiei sale eu mă-ncredinţai.
Cetatea sa! Pe-aceea voi să mi-o vedeţi!
Alt chip având decât greoaiele zidiri
Ce le clădeau ciclopic grosolan
Părinţii voştri, pietre răsturnând grăbiţi,
Aşa de-a dreptul una peste alta. S-o
Priviţi pe dinafară, să vedeţi ce drept
E rânduită, fără ştirbituri în ea,
Şi cum se-nalţă către cer cetatea lui,
Strâns încheiată, ca oglinda netedă.
Pe ea nici gândul nu se poate căţăra.
Iar înăuntru sunt curţi mari, jur-împrejur

1. Cimerice – nordice.
2. Episodul este povestit în Iliada, Cântul 22.
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Clădiri atâtea-având, spre scopuri fel de fel.
Se văd coloane-acolo, stâlpi, arc peste arc,
Balcoane, galerii lungind privirile,
Se văd blazoane.
CORUL
PHORKIAS

CORUL
PHORKIAS
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Ce-s blazoanele?
Aiax1
Purta, cum ştiţi, pe scutul său şerpi împletiţi,
Cei şapte-n faţa Tebei2 de asemeni
Aveau pe scuturi desenate cu mult tâlc
De toate: lună, stele-n noaptea cerului,
Zeiţă şi erou, şi spadă şi făclii,
Şi alte crunte-ameninţări oraşelor.
Astfel de semne ceata noastră de eroi
A moştenit şi ea, din moşi, în vii culori:
Vedeţi acolo leul, vulturul şi gheare chiar,
Un cap de bour, aripi, roze şi păuni,
Şi dungi albastre, roşii, negre, aurii.
Asemeni semne-atârnă-n săli, şir după şir,
În săli la rând, la rând, cât lumile de largi.
Acolo aţi putea dansa.
Sunt dansatori?
Juni proaspeţi, bucle blonde, ceată tânără,
Miresme adiind, cum numai Paris, când
S-apropiè prea tare de regina.
Cazi
Din rol cu totul. Spune ultimul cuvânt!
Tu-l spui, tu-l spui, dacă rosteşti limpede: da.
De-ndat’ cu-acea cetate te împrejmuiesc.
Spune cuvântul, şi pe toate ne-ai salvat!

1. Aiax – în Iliada, cel mai de seamă erou al aheilor după Achile. El este acela care
a răpit cadavrul lui Achile din mâinile troienilor.
2. Aluzie la legenda greacă despre cei şapte eroi care, la îndemnul lui Polynikes,
au pornit împotriva Tebei, ca să-l detroneze pe fratele acestuia, Eteokles. Cei
şapte eroi au fost înfrânţi.
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ELENA

Cum? Să mă tem că regele atât de crud,
De crunt ar ﬁ, ca să mă dea pierzaniei?
Ai şi uitat cum regele a mutilat
Pe Deiphobus1, fratele lui Paris cel
Căzut, ﬁindcă văduvă ﬁind, noroc
Avu cu tine să trăiască. Nas, urechi,
Şi altele-i tăie, atroce, regele.
I le făcu, dar pentru mine le făcu.
Şi pentru-atâtea, tu ai să păţeşti la fel.
Frumseţea nu se-mparte. Cel ce o avu
Întreagă va distruge-o mai curând decât
S-o vadă că în parte numai e a sa.
Trâmbiţe în depărtare. Corul tresare cu teamă.
Cum ţipătul trompetei sfâşie urechi
Şi inimă, aşa-şi împlântă ghearele
Şi gelozia în bărbatul, care nici –
Odat’-nu uită ce-a avut şi ce-a pierdut.
N-auzi trompete? Suliţele nu le vezi?
Bine-venit ﬁi, rege! Socoteală-ţi dau!
Şi noi?
În faţă moartea ei vedeţi,
Şi-a voastră. Pentru voi nici o scăpare nu-i!
Pauză.
Cu grijă-am cumpănit ce-mi este-ngăduit.
Potrivnic demon eşti, aceasta bine-o ştiu,
Şi teamă mi-e că binele-l întorci spre rău.
Dar spre cetate voi oricum să te urmez,
Restul îl ştiu; ce-ascunde-adânc2 în pieptul ei
Regina, să rămâie-o taină nimănui
De-atins. Mergi înainte-acum, bătrâno, mergi!

1. Deiphobus – ﬁul lui Priam şi al Hecubei, soţul Elenei după moartea lui Paris. A
fost omorât de Menelaos la căderea Troiei.
2. Unii comentatori cred că Elena se gândeşte la reîntoarcerea de bunăvoie în
Hades.
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CORUL

Ce bucuros noi de-aicea
Plecăm cu repede pas.
Moartea-i în urmă,
Iar în faţă
Murii înalţi
Ai marii cetăţi.
Apărată va ﬁ
Bine ca Ilios,
Care la urmă doar
Prin viclenie căzu.
Neguri se-ntind învăluind fundalul, dar şi apropierea.
Ce este? Ce se întâmplă?
Priviţi, surioare,
Nu a fost zi prea senină?
Neguri se-nalţă acum
Din Eurotas, din undele sﬁnte,
Piere limanul cu papură-n susur,
De-asemenea albele
Lebede, blând lunecând,
Mândre prin graţie
În voluptatea plutirii,
Pierit-au vederii.
Dar le aud,
Sunând le aud,
Departe sunând,
Moarte vestind.
O, dacă în cele din urmă
În loc de promisă salvare
Pieire nu ne-ar vesti,
Nouă, celor asemenea
Frumoaselor lebede,
Şi celei ce-a fost zămislită din lebădă!
Vai nouă, vai, vai!
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Totul s-acoperă-n neguri
Acuma jur-împrejur.
Una pe alta nu ne vedem.
Ce este? Ce se petrece?
Umblăm sau plutim,
Tărâmul de-abia atingându-l?
Mai vezi? Nu merge-nainte
Chiar Hermes? Nu cumva
Toiaguri de aur ne-ndrumă-napoi
Spre Hades, golul cel veşnic,
Cel plin de umbre-făpturi,
Crepuscul având doar surul amurg?
Da, şi-acum se-ntunecă, se-ngroaşă ceaţa,
Închegându-se ca zidul. Şi pereţi avem în faţă.
Ochiului s-aşază-n cale. E o curte? E o groapă?
Groaznic e oricum. O, surioare, suntem prinse,
Prinse cum n-am fost vreodată.
CURTE INTERIOARĂ DE BURG MEDIEVAL

împrejmuită de clădiri fantastice.
CONDUCĂTOAREA CORULUI

Grăbite şi neroade, voi femeieşti făpturi,
Vă-ntoarceţi cum e vremea, de clipă atârnând,
Cu cumpăt nici norocului, nici nenorocului
Nu ştiţi să faceţi faţă. Vă-ntărâtaţi
Contrazicându-vă; în bucurie şi-n durere doar
Urlaţi şi râdeţi toate în acelaşi fel.
Acum tăceţi şi aşteptaţi ca să vedem
Ce-a hotărât regina pentru ea şi noi.
ELENA
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Prorocitoareo, tu, pe unde-mi eşti? Să ieşi
De poţi, de sub arcadele castelului,
Sau poate ai plecat stăpânitorului
Aceluia sosirea-mi să-i vesteşti? De-ar ﬁ

Aşa, îţi mulţumesc. Degrabă duce-m-aş
Să-nchei un drum de rătăciri. Odihnă vreau.
CONDUCĂTOAREA CORULUI

CORUL

Zadarnic mai priveşti, regină, împrejur,
A dispărut făptura rea, sau poate că
Rămase-n ceaţa grea, din care noi aici
Venirăm, nu ştiu cum, aproape fără pas.
Sau poate rătăceşte îndoielnică
Prin labirintul minunatului castel,
Şi iscodeşte pe stăpân, cum te-a primi.
Dar iată, mişună mulţimea peste tot,
În galerii, ferestre, sub portale; vezi
Servitorimea pretutindeni forfotind,
Ca în vederea unei nobile primiri.
Înalţă-se inima! O, vedeţi
Cum ceata suavă, tânără-n pas
Coboară şi pune-n mişcare un şir
Întreg de tineri băieţi. Din a cui
Poruncă norodul magniﬁc în rând
S-aşază? Ce trebuie s-admir mai ales?
E mersul lor proaspăt, sau buclele?
E fruntea lor strălucită, luminile?
Perechi, obrajii lor roşii ca piersica,
Şi puful pe faţă molatic crescut!
O, cum aş muşca, dar groază îmi e,
Căci gura, prilej folosind – să mai spun? –
S-a umplut alte dăţi de cenuşă.
Dar cei mai frumoşi,
Mai mândri, ei vin,
S-aducă pe rând,
Covoare şi jilţ,
Scumpe podoabe,
Şi cortul prea scump.
Cunună de nori
Peste creştetul ei,
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Al crăiesei,
Bolteşte-se.
Căci ea a urcat
Şi loc a luat
Pe-o pernă de fulgi.
Veniţi mai aproape
În şiruri, pe trepte,
Salut, întreit,
Acestei primiri
Fără seamăn!
Cele rostite de cor se înfăptuiesc rând pe rând.
Faust. După ce băieţi şi paji au coborât în şir prelung, el apare
sus, pe trepte, în costum de cavaler medieval; coboară încet şi
demn.
CONDUCĂTOAREA CORULUI privindu-l cu atenţie

Dacă acestuia, precum se-ntâmplă-ades,
Vremelnic doar nu-i dăruiră zeii o
Atât de minunată-nfăţişare, o
Ţinută într-atâta de sublimă, el
Izbândă va avea de ﬁecare dat’,
În bătălii, ca şi-n războiul cu femei,
Cu cele mai frumoase. Sigur e, din câţi
Bărbaţi văzură ochii mei, el e
Cel mai ales. Apropiindu-mă, eu văd
În el un principe. – Regină, ’ntoarce-te!
FAUST venind în faţă, alături, un om înlănţuit
În loc de-un cuvenit, solemn salut,
În loc de-a da bineţe, eu ţi-aduc
În lanţuri strâns legat un servitor,
Care greşind datornic mă lăsă.
Îngenunchează, nobilei femei
Mărturisiri să faci de vina ta!
Sublimă doamnă, acesta-i omul ce
Acolo pus a fost pe-naltul turn,
Pândind, cu fulgere în ochi să stea,
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Faust vine în faţa Elenei cu Lynceus în lanţuri.
„Te apropiai, nimic el n-a vestit“.

Să iscodească spaţiul ceresc,
Pământu-n lung şi-n lat, cât s-a putea,
Vestind ce se arată undeva
Din deal în vale până la castel,
Şi ce se mişcă, valul turmelor,
Sau vreo oştire; să le apărăm
Sau s-o-nfruntăm. Dar ce negrijă azi!
Te-apropiai, nimic el n-a vestit,
Încât pentru primirea oaspelui
Înalt nu se făcură pregătiri
De cuviinţă. Vrednic e, ucis
Să ﬁe pentru vina sa. Dar tu,
Tu singură vei pedepsi, sau vei ierta.
ELENA Mi-e-ngăduit să presupun că doar
Ca o-ncercare cinstea îmi acorzi
De-a judeca precum o doamnă-aci,
Şi astfel datoria cea dintâi
Mi-o împlinesc, pe-nvinuit s-ascult.
1
LYNCEUS – paznicul turnului
Să-ngenunchi, cum se cuvine,
Adorare simt în faţa
Ta, femeie minunată.
Dă-mi tu moartea, dă-mi viaţa!
Aşteptând lumina zilei
Şi privind spre răsărit.
Soarele ca prin miracol
Dinspre sud a răsărit.
Îmi atrase într-acolo
Ochi, privire, pentru ca
Cer să nu mai văd, pământuri,
Doar lumina, doar pe ea.
1. Lynceus – personaj cunoscut din legenda argonauţilor, la a căror călătorie a
luat parte. Lynceus avea ochi atât de ageri, că vedea şi prin pământ. Lynceus,
paznicul turnului din Faust, seamănă cu legendarul Lynceus prin puterea ochilor săi.
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Am privire dăruită
Cum în codri numai linxul,
Dar acum ce greutate
Să înlătur ceaţa, visul.
Dibuiesc la întâmplare
Ziduri, turn şi porţi închise.
Neguri pier, pe când în faţă
O zeiţă îmi ieşise.
Întorcând spre ea privirea
Am băut lucirea blândă,
Frumuseţea orbitoare
M-a orbit mereu crescândă.
Am uitat de datorie;
Paznic, n-am suﬂat în corn,
Cu rugare de osândă
Spre frumseţea ta mă-ntorn.
ELENA

Ce rău făcui! Eu însă n-am
Să-l pedepsesc. Vai mie! Nenoroc
Mă urmăreşte pretutindenea,
Bărbaţii-nebunesc de vraja mea,
De la nimic ei înapoi nu dau.
Şi fură, luptă şi seduc. Din loc
În loc mutându-mă, m-au rătăcit
Eroi şi zei, şi demoni, semizei.
Am încurcat al lumii ﬁr, peste
Năpaste altele îngrămădind.
Dă libertate bietului nebun
Lovit de zei, destul de încercat.

FAUST

Mirat, regină, văd pe-aceea ce
Ţintise, şi aici pe cel atins.
Văd arcul ce săgeată a trimis
Şi văd rănitul. Şi acum săgeţi
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După săgeţi mă nimeresc. Zboară
Săgeţi înaripate prin castel.
Puterea unde mi-i? Rebeli tu faci
Din credincioşii mei cei mai supuşi.
De-acuma s-ar putea ca oastea mea
S-asculte de femeia ce-a învins.
Şi mie ce-mi rămâne alt, decât
Să mă predau cu tot ce-a fost al meu?
Mă-nchin, dă-mi voie, liber şi ﬁdel,
Să recunosc în tine doamna ce,
Doar apărând, o ţară-a câştigat.
LYNCEUS cu o ladă, şi bărbaţi care aduc altele
Mă vezi, regină, înapoi!
Bogatul să cerşească vrea
Privirea ta; sărac, bogat,
Eu stau acum în faţa ta.
Ce-am fost cândva? Ce sunt acum?
Ce-i de dorit? Ce-i de făcut?
La ce ajută ageri ochi?
Prin tronul tău n-au străbătut.
Venirăm noi din răsărit,
Apusu-ntreg era în joc.
Norod cumplit, înviforat,
Înaintam din loc în loc.
Căzuse unul, altul sta,
Cu lance-al treilea venea,
Simţea tăria însutit,
În moarte mii s-au risipit.
Cu iureş înainte-am dat,
Eram stăpâni sub cerul larg,
Pe unde am domnit o zi,
Altul ca mâne jefui.
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În grabă numai ne uitam.
Femei frumoase ne luam.
Şi prins-am tauri ce mugeau,
Şi caii toţi cu noi veneau.
Eu cu plăcere iscodeam,
Şi ce-i mai rar îmi dibuiam.
Dar ceea ce se întâmpla
Să aibă şi-altul, nu-mi plăcea.
Eram pe urme de comori
Cu ochii doar de-atâtea ori.
Vedeam în buzunări deplin,
Vedeam adânc în orice scrin.
Grămezi de aur am cuprins,
Şi nestemate într-adins.
Smaragdul doar e vrednic ca
Să înverzească-n lumea ta.
Îşi cată locul – să-l ascund? –
Mărgăritarul din străfund.
Se sting sﬁos rubine dragi
Lângă roşaţa din obraji.
Magniﬁce comori eu pun
În faţa ta cu zel nebun,
Adusă e, acum aci
Recolta-atâtor bătălii.
Atâtea lăzi adun aci,
Cu ferecate avuţii.
Îngăduie să te-nsoţesc,
Să-ţi umplu bolţi, nu mă feresc.
Abia că te-ai urcat pe tron,
Şi slugi s-apleacă, om şi om,
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Belşug şi minte, şi puteri
În faţa unicei femei.
Şi cele strânse pe pământ
Acuma ale tale sunt.
Credeam că e belşug măreţ,
Acuma văd că n-are preţ.

FAUST

LYNCEUS
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Pierit-a ce al meu a fost
Şi n-are preţ, şi n-are rost.
Redă-i tu cu privirea ta
Valoarea-ntreagă, ce-o avea.
Acest balast cu vitejie câştigat
Să-l duci de-aci, nici lăudat şi nici mustrat.
Că totul ce-n cetate e, e-al ei acum.
A-i oferi ceva din toate nu prea are înţeles.
Te du mai bine şi comori peste comori
Îngrămădeşte, să ridici sublimul chip
Al strălucirii nevăzute. Bolţile
Lucească precum cerul, proaspăt paradis
De viaţă fără viaţă-n grabă ’nalţe-se.
Pre-ntâmpinându-i paşii, înﬂorind, covor
Lângă covor să se desfacă; talpa ei
Să întâlnească blând tărâm, iar ochii ei
Divini doar cele mai înalte străluciri.
E puţin ce-aţi poruncit.
Pentru slugă e un joc,
Căci frumseţea va domni
Peste bunuri şi noroc.
Oastea toată s-a-mblânzit,
Spadele ni s-au tocit.
Lângă-aceea ce ne-a-nvins
Chiar şi soarele s-a stins.
Faţă de obrazul ei
Totu-i gol, fără temei.
Pleacă.

ELENA către Faust

FAUST

ELENA

FAUST

ELENA
FAUST

ELENA
FAUST

ELENA

Nerăbdătoare sunt de a-ţi vorbi,
Dar lângă mine vino. Locul gol
Te cheamă, şi-mi asigură pe-al meu.
Mă-nchin ﬁdel, dar numa-ngenunchind
Să-ţi placă-aceasta, doamnă! Mâna ce
La tine mă ridică, voie dă-mi
Să ţi-o sărut, şi întăreşte-mă
Ca domn, pe lângă tine-n ţara ta,
Adorator în mine câştigând,
Un servitor şi paznic deodat’.
Minuni atâtea văd şi-ascult, mă uit.
Mirări mă iau şi multe-aş întreba.
Dar să mă-nveţi de ce cuvântul spus
De omu-acesta într-atâta de ciudat
Şi prietenos suna? Se potrivea un ton
Cu altul; vorba prinsă în auz
Urmată-a fost mângâitor de alta.1
De-ţi place la noroadele acestea graiul,
Cântarea lor te va-ncânta de-asemeni,
Căci mulţumeşte-adânc auzul, suﬂetul.
Dar e mai potrivit s-o încercăm numaidecât,
În dialog se-nﬁinţează de la sine.
Spune-mi cum voi vorbi şi eu frumos?
De vine de la inimă,-i uşor.
Şi dacă pieptul se topeşte-n dor,
Întrebi ce alţii simt –
în pieptul lor.
Şi nu mai căutăm alt timp, alt loc.
Clipa de faţă-i –
fericire şi noroc.

1. Elena remarcă în vorbirea lui Lynceus „rimele“; aceasta era pentru ea o mare
noutate. Elena ia astfel contact cu poezia nouă, menită a exprima stări suﬂeteşti
de natură „romantică“.
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FAUST

ELENA
CORUL

Dobândă şi belşug, comoară-i ea.
Şi chezăşia este –
mâna mea.
Cine va lua de rău domniţei
Că favoarea prietenească
Castelanului arată?
Căci, mărturisiţi, noi toate
Suntem, cum ades, captive,
De când jalnic Ilios căzut-a,
De când suntem în cutreier
Labirintic fără capăt.
Căci femeile-ncercate
De iubirea bărbătească
Nu mai sunt alegătoare,
Dar oricum cunoscătoare.
La ciobani cu păr de aur,
Şi la fauni cu ţepe-n barbă
Ele dau acelaşi drept
Peste coapsele ca unda.

ELENA

FAUST
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Mai aproape ei acuma
Stau lipiţi unul de altul, umăr
Lângă umăr şi genunchi lângă genunchi,
Mână-n mână ei se
Leagănă pe tron,
Pe splendoarea pernelor.
Maiestatea îşi permite
Bucuria să-şi arate
Şi răsfăţul chiar în faţa
Multului popor.
Mă simt de parcă n-aş ﬁ pe pământ,
Şi totuşi sunt aici, aicea sunt!
De-abia respir, se-opreşte vorba-n piept,
E-un vis adânc, să nu mă mai deştept.

De mult trecută, totuşi nouă-mi par,
Întreţesuţi, ne suntem dar şi dar.
FAUST O datorie-i să trăieşti, noroc,
Cum altul nu-i, de-ar ﬁ o clipă chiar.
PHORKIAS intrând violent
Descifreze-abecedare
De iubire, cu zăbavă,
Cel ce pentru gângureală
Timp în aste locuri are.
Nu simţiţi o vremuire?
Trâmbiţi răsunând departe?
O primejdie-i aproape.
Mènelas vine cu moarte,
Cu norod şi vă desparte.
Pregătiţi-vă de luptă!
Vin ostaşi cu paşii grei.
Mutilat ca Deiphobus
Fi-vei tu pentru femei.
Risipeşte-le pe-aceste,
Vine craiul la altar,
Dă cu barda în neveste.
FAUST Ne tulburi insolent! O larmă fără sens
Nu-mi place însă nici în primejdie.
Pe-un sol frumos îl urâţeşte-o veste rea.
Tu, hâda, e ﬁresc solie rea s-aduci.
De astă dată însă zgudui aerul
Cu goala-ţi răsuﬂare. Nu-i primejdie,
Şi dac-ar ﬁ, numai zgomot în deşert.
Semnale, explozii de pe turnuri, trompete, muzică războinică.
Un marş zgomotos de oşti.
FAUST
Lângă femei s-adună-ndată
În cerc nedespărţiţi eroi:
E vrednic de a lor favoare,
Cel ce le apără ca noi.
Către căpeteniile de oaste, care ies din coloane şi vin în faţă.
ELENA
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Cu furie strâns stăpânită
Triumf vă este hărăzit.
Voi, june ﬂori din miazănoapte,
Şi voi, puteri din răsărit.
În zale strânşi, bătuţi de fulger,
Ostaşii-mpărăţii zdrobind,
Ei trec, cutremurând pământul,
S-aude-n urmă, durduind.
La Pylos am atins uscatul,
Bătrânul Nestor1 nu mai e,
Dar sfarmă oastea fără frâne
Pe cei conduşi de regele.
Grăbit Mènelas de la ziduri
O ia spre mare înapoi,
Pândeasc-acolo cum îi place
Jefuitorului de soi.
Crăiasa Spartei porunceşte
Să vă salut în plin război,
Să-i puneţi valea la picioare,
Dobândă veţi avea şi voi.
Germane, tu, aceste golfuri
Le apără cu zid şi scut,
Achaia2 cu prăpăstii multe
În cale ţi s-a aşternut.
O ia spre Elis oastea francă,
Saxonii la Messena vin,
1. Nestor a luat parte, foarte bătrân, la războiul troian. În Iliada el este sfătuitorul,
devenind proverbial pentru înţelepciunea sa.
2. Goethe ştia că o ceată de cruciaţi, aventurieri dornici de pradă, a întemeiat în
anul 1207 în Pelopones, sub conducerea lui Gottfried de Villehardouin, un
principat de tip feudal, numit Achaia.
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În Argolis normanu-şi face
Măreţ aşezământ deplin.
Sălăşlui-va ﬁecare
Gospodărindu-se viteaz.
Din Sparta va domni regina
Peste voi toţi cu gândul treaz.
Se va-ngriji ca bunăstare
S-aveţi în ţară orişicând.
Cu-ncredere la ea vă duceţi,
Lumini, dreptate, căutând.
Faust coboară, căpeteniile se strâng în cerc în jurul lui pentru
a primi porunci şi rânduieli amănunţite.
CORUL

Cea mai frumoasă, cine-o doreşte,
Să cate destoinic
Arme s-adune, înţelepţeşte,
Că linguşind dobândi pe pământ
Splendoarea cea mai înaltă.
Dar stăpânire nu are în pace,
Viclenii încearcă cutezători,
De-asemeni tâlhari să i-o răpească.
Grijă el aibă să-mpiedice-aceasta!
Şi laudă-i aduc,
Că viteaz şi isteţ se-nsoţi
Cu cei mai puternici,
La orişice semn de el ascultând.
Poruncile sale, ei credincioşi
Le-mplinesc, foloase având,
Şi dar – mulţumire domnească,
Spre gloria mare a tuturor.
Dar cine răpire va îndrăzni,
Când el e stăpânul puternic?
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A lui este ea, să ﬁe a lui,
Încuviinţată îi este de noi,
Ea, ce-i cuprinsă-ntre ziduri de piatră,
Şi încă o dată-ntre ziduri de oaste.
FAUST

Sunt mari aceste multe daruri
Ce ﬁecare le primi.
C-o ţară plece ﬁecare,
În mijloc noi vom sta aci.
La-ntrecere ei apăra-vor
Peloponesul înadins,
Ce-n ape ca un ram de munte
Al Europei s-a întins.
Această ţară, ce atâtea
Noroade-a fericit pe rând,
Să ﬁe a reginei mele,
Ce se trezi aci pe când,
În zvonul papurii din apă,
Ea din găoace a ieşit,
Şi cu lumina ei vederea
Măreţei mume a orbit.1
Spre tine-ntoarsă, ţara-aceasta
Îmbie ﬂoare azi ca ieri;
E-al tău pământul, tot rotundul,
Dar patria să ţi-o preferi.
De-ndură creştetul de munte
Săgeata rece-a soarelui,
Ajunge să-nverzească stânca
Şi ţapu-şi are hrana lui.

1. Aluzie la Leda, mama Elenei.
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Izvoare sar şi râuri cad, unite,
Prăpăstii şi pripoare înverzesc,
În plaiul larg pe sute de colnice,
Valuri de lână, turme se ivesc.
Cornute-n pâlcuri, cu luare-aminte
Înaintează pân’ la margine de-abis;
Un adăpost aşteaptă pretutindeni,
Sute de peşteri gura şi-au deschis.
Le poartă grijă Pan; şi nimfele vieţii
Prin locuri proaspete sălaş îşi fac;
Cu doru-n crengi, spre regiuni supreme,
Se-nalţă-nghesuindu-se copac peste copac.
Sunt codri vechi! Stejarul, în puternicie,
Poartă în ﬁecare ram câte un veac.
Arţarul, sarcina de seve
Şi-o urcă-n foi, prin braţele ce se desfac.
Matern, în umbra plină, izvorăşte
Lapte domol pentru copii şi miei.
Şi poama nu-i departe, şi nici pânea-n şesuri,
Şi mierea picură din scorbura de tei.
Ereditar e-aici belşugul,
Senin obrazul, rostul roditor.
Şi ﬁecare-i mulţumit de sănătate,
Şi-n felul său: nemuritor.
În zi curată pruncul se dezvoltă,
Ca tată să devină pe pământ.
Miraţi ne punem întrebarea:
Sunt zei? Sau numai oameni sunt?
379

Chip de cioban avu Apollo,
Că unul mai frumos îi semăna.
Unde natura stăpâneşte-n puritate
Lume cu lume s-ar îmbrăţişa.
S-aşază lângă ea.
Trecutu-ntindă-se în urmă,
Înfăptuirea izbuti;
Descinsă din suprema zeitate,
Tu-ntâiei lumi îi aparţii.
În jurul veşnicei juneţi a tale
Cetatea nu-şi închidă poarta.
Ne mai aşteaptă-n dăinuire
Arcadia pe lângă Sparta.
Să locuieşti în fericire,
Aşa îţi bate-acum sorocul.
Se schimbă-n chioşc bolta şi tronul,
Arcadic ﬁe-ne norocul!
Priveliştea se schimbă. În faţa unui şir de peşteri se văd
chioşcuri închise, pădure umbroasă până la peretele de stânci
împrejmuitor. Faust şi Elena nu se văd. Corul doarme, risipit.
PHORKIAS

CORUL

De când aceste fete dorm pe-aici, nu ştiu.
Dac-au visat, ce eu cu ochii mei văzui
Atât de clar, îmi e de-asemeni neştiut.
Le voi trezi. Mirat rămâie tânărul
Norod, şi voi, bărboşii de aşijderea1,
Voi, ce-aşteptaţi aci, minunea s-o vedeţi.
Nu mai dormiţi! Degrabă scuturaţi-vă
Cârlionţii! Ce clipiţi aşa? Să m-ascultaţi!
Povesteşte, povesteşte, ce minune avu loc?
S-auzim cu bucurie ceea ce nu-i de crezut.
Plictiseala ne cuprinde, stâncile mereu privind.

1. Aici Phorkias (Meﬁstofel) se adresează publicului din teatru.
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PHORKIAS

CORUL

Ochii-abia vi i-aţi deschis şi-mi spuneţi că vă plictiseşte.
Veste-aveţi: în aste peşteri şi prin chioşcurile-aceste
Adăpost umbros fu hărăzit perechii, scut idilic
Domnului şi doamnei noastre.
Unde? – Acolo înăuntru?

PHORKIAS

Despărţiţi de lume, m-au chemat în slujbă doar pe mine.
Mă simţii prea onorată, dar cum cere cuviinţa
Îmi făcui de lucru, cum se poate-aşa prin preajmă.
Rădăcini şi muşchi, şi scoarţă, căutam, ierburi de leac.
Astfel au rămas ei singuri.

CORUL

Povesteşti parcă-năuntru lumi întregi ar încăpea:
Codri, câmpuri, râuri, lacuri! Multe basme ştii să ţeşi.

PHORKIAS

Ce ştiţi voi! Necercetate sunt acolo multe-adâncuri:
Dibuit-am săli în şiruri, curte lângă altă curte.
Dar deodat’ un râs prin peşteri şi prin spaţii dă ecou.
Ce-mi văd ochii, când mă uit? Un băieţaş din poala
doamnei
Sare către tatăl său, şi de la acesta-apoi spre mamă.
Mângâieri de dragoste neroadă, ţipete de glumă,
Bucurii se întreceau să m-ameţească.
Gol, un geniu fără aripi, ca un faun neanimalic,
Sare pe pământul sigur, dar pământul ca o coardă
Îl azvârle-n aer – la a treia săritură, iată-l
El atinge bolta sus.
Speriată mama strigă: „Sări în voie, dragul mamei.
Dar de zboruri te fereşte; zborul liber ţi-e oprit!“
Iară tatăl îi vesteşte: „În pământ zace puterea
Ce te-nalţă; de atingi pământul doar c-un deget,
Şi cu talpa, ca Anteu, feciorul humei, te-ntăreşti.“
Astfel de pe-o stâncă pân’ la alta peste gol adânc,
Ca o minge ce-i bătută cu putere, sare el.
Dar deodată în prăpastia căscată el dispare,
Ni se pare-acum pierdut. Se tânguie părinţii, jalnic,
Dau din umeri, temători. Dar ce se vede-acuma iarăşi?
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E un luciu de comori? Veşmânt vărgat cu ﬂori mărunte
A-mbrăcat şi vine demn.
Ciucuri lui îi cad pe braţe, ﬂutură panglici pe piept,
Ţine-n mână lira de-aur, ca un Phoebus mititel,
Şi o ia încet pe margini mai în faţă. Ne mirăm.
Fericiţi părinţii în extaz îşi cad în braţe.
Ce-i luceşte-aşa pe creştet? Greu rămâne de ghicit.
E podoabă aurie? Sau e ﬂacără de duh?
Astfel el în neastâmpăr mişcă încă de copil,
Anunţând pe viitorul mândru maistru al frumseţii,
Căruia prin mădulare-i curg eterne melodii.
Astfel îl veţi auzi, admirând şi voi minunea!
CORUL

Numeşti o minune aceasta,
Tu născuta în Creta?
Cuvânt, ce poetic învaţă,
Tu n-ai ascultat niciodată?
N-ai auzit niciodată-n Ionia
Şi niciodată-n Elada
Divina, eroica bogăţie
A legendelor mari, strămoşeşti?
Tot ce astăzi
Se mai petrece
E numai jalnic ecou
Al măreţelor zile străbune.
Povestea ce-o spui
Nu se aseamănă
Cu ceea ce draga minciună,
Ce stă mai presus de-adevăr,
Despre ﬁul, ne cântă, al Maiei1,
Cel gingaş, dar tare,
Sugaci abia născut,

1. Aici şi în versurile următoare e vorba despre zeul Hermes.
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În lână-nvălit, curată, de scutece,
Şi-ncins în mândrele văluri
De ceata, ce bate din palme,
A paznicelor, ce veghează lipsite
De orişice bănuială.
Dar dârz micuţul viclean
Îşi scoate mâni şi picioare
Mlădii. Învelişul de purpură,
Greu apăsând, şi-l lasă
Unde dormea.
Unui ﬂuture-asemenea este, ce
Din silnicia păpuşei
Iese, aripi desfăcând
Îndrăzneţ, prin eter,
Prin solarul răsfăţ, ﬂuturând.
Ca astfel în viu neastâmpăr,
Demon prielnic şi veşnic să ﬁe
Tuturor hoţilor
Care folosul şi-l caută,
Face de toate
Cu artă isteaţă,
Stăpânului mărilor
Şterpelindu-i tridentul, ba chiar şi lui Ares
El spada i-o scoate din teacă,
Arc şi săgeată furându-i lui Phoebus,
Iar lui Hefaistos1 agere cleşte;
Chiar lui Joe2, tatălui, lua-i-ar
Fulgerul, dacă de foc nu s-ar teme;
Pe Eros el îl învinge
Cu piedici la trântă,
1. Hefaistos – ﬁul lui Zeus şi al Herei, zeu al focului pământesc, al vulcanilor şi al
faunilor.
2. Joe – în mitologia latină, alt nume al lui Iupiter; acelaşi cu Zeus din mitologia
greacă.
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Zeiţei Kypris1, care-l mângâie,
El cingătoarea i-o ia.
Din peşteră se aude o melodie limpede de coarde, fermecătoare.
Toţi ascultă şi par viu mişcaţi. Până la pauză, cu indicaţie
în acest sens, totul e însoţit de muzică vocală.
PHORKIAS

Ascultaţi iubitul sunet,
Fabule, ce v-au vrăjit,
Zeii voştri, de-altădată,
În nimica au pierit.
Nimeni nu vă înţelege.
Vrem cântare mai profundă:
De la inimă purceadă
Ce în inimi vrea s-ajungă!
Se retrage după stânci.

CORUL

Dacă la asemeni cântec
Te înclini mişcat de patimi,
Auzindu-l întremate,
Noi simţim plăceri de lacrimi.
Când se face zi în suﬂet,
Soarele poate pieri,
Noi găsim în pieptul nostru
Ce în lume n-am găsi.
Elena, Faust, Euphorion2 în costumul descris mai sus.

EUPHORION

Cântece, copilărie,
Bucurie dau ﬁinţii.
Când, în tact sărind, mă prindeţi,
Inimi saltă-n voi, părinţii.

1. Alt nume dat zeiţei iubirii, Afrodita.
2. Fiul lui Faust şi al Elenei (după numele ﬁului legendar al lui Achile şi al Elenei).
La Goethe, Euphorion simbolizează poezia, ca un omagiu adus lui Byron, mort
în ﬂoarea vârstei, în războiul de eliberare a grecilor.
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ELENA

Dragostea e omenească,
Împreună când sunt doi;
Când sunt trei dumnezeiască
Ea devine, şi de soi.

FAUST

E-mplinit atuncea totul:
Eşti a mea, eu sunt al tău.
Câteşitrei tot împreună,
O, de-ar ﬁ aşa mereu!

CORUL

Ani mai mulţi cu bucurie
Adunatu-şi-au lumina
În perechea cu copilul.
O, unirea lor, deplina!

EUPHORION

Să salt, lăsaţi-mă!
Să sar, lăsaţi-mă!
Un dor m-a cuprins
S-ajung în văzduhuri,
Un foc m-a încins.

FAUST

Iubite băiat
Nu prin înalt!
Să nu se întâmple
Oase şi tâmple
Să-ţi sfarmi,
Înaltul te rumpe,
Scumpe, preascumpe!

EUPHORION

ELENA

385

Nu vreau mai mult
Pe tărâm să rămân.
Nu vreau să ascult.
Lăsaţi-mi mâinile sprintene,
Lăsaţi-mi buclele,
Lăsaţi-mi veşmintele!
Ia aminte, gândeşte
Al cui eşti tu!
Cum ne răneşte

De vreme ce sfarmi
Ce frumos dobândirăm,
Şi ce uneşte.
CORUL

În curând se dezleagă,
Mi-e teamă, ce-i leagă.

ELENA ŞI FAUST

De dragul părinţilor,
Pune tu frâne
La-ndemnuri nebune,
Pune-le, pune!
Podoabă în pace
Fii ţării bătrâne!

EUPHORION

Iată mă stăpânesc
La-ndemn părintesc.
Şerpuind prin cor, el îl trage după sine la dans.

ELENA

FAUST

Acestor fete – uşor
La voi da ocol.
Melodia-i pe plac?
Mişcarea – ce-o fac?
Da, soră cu soră,
Jucăuş, tu atrage
Frumoasele-n horă.
O, dac-ar trece!
Joaca nu-mi place,
Durere îmi face.
Euphorion şi corul, dansând şi cântând, în horă.

CORUL

386

Când braţele tale
Dulce le mişti,
Când, lucind din bucle,
Focul ţi-l işti,
Când gleznele tale
Saltă în vânt,
Când umbrele lor
Cad pe pământ,

Tu ţinta ţi-ajungi.
Noi ne-nclinăm,
Şi inima noastră
Ţi-o închinăm.
Pauză.
EUPHORION

Atâtea uşoare
Dragi căprioare!
La joacă vă chem,
Proaspăt vă-ndemn,
Eu sunt vânătorul,
Voi ţinta şi dorul.

CORUL

De vrei să ne prinzi,
Nu te grăbi,
Dorinţa la urmă
Şi-a noastră va ﬁ
Să ne cuprindem,
Umbră cu umbră.

EUPHORION

ELENA ŞI FAUST

Din rarişti, dumbrăvi,
Peste stânci, către slăvi!
Izbândă uşoară
Vrea să mă ceară,
Izbândă mai grea
Inima vrea.
Ce răsfăţ! Şi vajnic iureş!
De măsură nu-i speranţă.
Sunet ca de corn s-aude,
Peste văi, păduri, pătrunde.
Iureşul, cine să-l lege?

CORETIDELE revin grăbite, una câte una

A fugit de noi şi prin hăţiş
Se uita la noi chiorâş,
Una doar, sălbatică,
El şi-a prins-o în desiş.
387

EUPHORION aducând înăuntru o tânără fată

Îmi aduc micuţa plină,
Spre plăcerea mea deplină,
Bucurii îmi fac nebune,
Strângând sânul ce se-opune,
Sărutând gura de fată,
Îmi arăt voinţa toată.
FATA

Lasă-mă! Este putere
Şi-n asemeni înveliş!
Vrerea noastră e mai mare
Decât pare; nu s-a stins!
Mă crezi poate la strâmtoare,
Te încrezi în braţ prea tare.
Ţine-mă, cum m-ai cuprins,
Te voi arde într-adins.
Se preface în ﬂăcări, care pâlpâie spre înălţimi.
Vino după mine-n aer,
Devenim în moarte caier!
Prinde ţinta, ce s-a stins!

EUPHORION scuturându-se de ultimele ﬂăcări

Vai, locul închis,
De frunzare încins!
Ce mi-e strâmtoarea?
Slobodă-i boarea!
Vânturi în huiet,
Valuri în vuiet,
Departe le-aud,
Mă duc să le-ascult.
Urcă sărind tot mai sus pe stânci.
ELENA, FAUST ŞI CORUL

Vrei să semeni caprei negre?
Ne e groază de cădere!
EUPHORION

388

Tot mai sus pe detunate,
Vreau să văd tot mai departe.

Ştiu acuma unde sunt!
Pe o insulă-pământ,
Rudă mării, rudă zării.
CORUL

EUPHORION

CORUL

EUPHORION

CORUL

EUPHORION
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N-ai vrea mai bine
Prin văile line
S-adaşti, unde struguri
Se coc, mere de aur,
Albastre smochine?
Ah, în ţara cu laur
Printre noi rămâi,
Să aibi căpătâi.
Voi pace visaţi peste toate?
Viseze cine mai poate.
Război e al nostru cuvânt.
Izbândă eu vreau pe pământ!
Cel ce în pace
Dor de bătaie îşi face,
Despărţit rămâne pe loc
De orice noroc.
Celor ce ţara-i născu,
Luptătorilor tuturor,
Din primejdie-n alta trecând,
Liberi, cutezători fără margini,
Propriul sânge vărsând pe pământ,
Aducă-le lupta dobândă
Tâlcul cel sfânt
Şi nepieritor!
Cât de sus el a urcat!
Totuşi mic el nu ne pare,
În oţel şi zale
Ca de luptă îmbrăcat.
Şanţuri, nu, nici ziduri aspre!
Treaz în sine ﬁecare,
Cetăţuie de durată

CORUL

EUPHORION

ELENA ŞI FAUST

EUPHORION

ELENA, FAUST ŞI CORUL
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Un bărbat în piept îşi are.
Cuceriţi să ﬁţi de nimeni,
Să ieşiţi pe câmp de luptă!
Se fac fetele-amazoane,
Pruncul un erou ce luptă.
Sfânta poezie
’Nalţe-se în tărie,
Departe, departe,
Frumoasa stea
Tot mai departe.
Nimic de ea
Nu ne desparte.
Nu, nu ca un prunc apărui.
În arenă vin, june!
Cu oameni viteji, împreună,
Port faptă ce nu mai apune.
Departe de-aici!
Acolo departe, acum,
Deschide-se slavei un drum.
De-abia ajuns în pragul vieţii
Şi în prag de zi senină,
Te doreşti grăbit în altă sferă,
De-ncercări, durere, plină.
Nimic nu-ţi este
A noastră poveste?
Legătura noastră-i doar vis?
N-auziţi tunând pe mare?
Văi răspund şi dealuri vaste,
Faţă dă oaste cu oaste,
Muşcă-n ţărnă chinul mare.
Iară moartea
E o lege.
Orişicine o-nţelege.
Groază-n inimi se alege!
Moartea-ţi este ţie lege?

Să privesc doar de departe?
Vreau să am la toate parte.

EUPHORION

ELENA, FAUST ŞI CORUL

Răsfăţ, primejdii, din plin,
Mortal destin!
Dar o pereche de aripi
În larg se desface:
Departe-ntr-acolo
E zborul ce-mi place!

EUPHORION

S-azvârle în văzduh, veşmintele îl poartă o clipă, capul său
străluceşte, lăsând o dâră de lumină în urmă-i.
Ikarus! Ikarus!1
Jale! Ce jale!

CORUL

Un tânăr frumos se prăbuşeşte la picioarele părinţilor; cel
mort pare o ﬁgură cunoscută2, dar trupescul dispare numaidecât, aureola3 se ridică la ceruri, asemenea unei comete,
veşmântul şi lira rămân pe loc.
ELENA ŞI FAUST

Bucuriei-i urmează
Tortura cea grea.

EUPHORION glasul lui se aude din adânc4

Mamă, în sumbrul ţinut
Singur nu mă lăsa!
Pauză.
CORUL – cântare de jale5

Singur nu! Oriunde-ai ﬁ!
Te cunoaştem, ni se pare.
Când te furişezi din zi,
Te urmăm în depărtare –

1. Ikarus – personaj mitologic, ﬁu al lui Daedalus. El scapă din labirintul cretan
cu ajutorul unor aripi lipite cu ceară. Apropiindu-se, în zborul său, prea tare
de soare, aripile i se topesc, şi el se prăbuşeşte în mare.
2. Aluzie la poetul Byron.
3. Aureola reprezintă „geniul“ lui Euphorion. Anticii făceau deosebire între
„spirit“ şi „suﬂet“.
4. Din adânc vorbeşte „suﬂetul“ (umbra) lui Euphorion.
5. În această cântare de jale, Euphorion este identiﬁcat cu poetul Byron.
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Bocete noi nu rostim,
Pizmuim destine rare:
Cântec şi-ndrăzneală fost-au
Mari prin zile tulburi, clare.
Ah, născut pentru norocuri,
Cu putere din străbuni,
Te-ai pierdut încă de tânăr,
Înﬂorind peste genuni.
Ochi aveai să vadă lumea,
Simţ pentru orice îndemn,
A femeilor ardoare
Te-a-nsoţit ca la un semn.
Astfel te-a cuprins reţeaua
Unde nu mai poţi alege,
Şi te-ai învrăjbit sălbatic
Cu moravuri şi cu lege.
Doar la urmă cumpănirea
A dat faptei greutate.
Năzuiai spre măreţie,
Ai căzut pe neaşteptate!
Cine izbândeşte însă?
Ce-ntrebare-ntunecată,
Când în faţa sorţii crunte
Sângerează lumea toată!
Dar cântări cântaţi voi, nouă
Nu mai staţi cu suﬂet mut:
Căci pământul le mai naşte,
Cum prin vremi le-a mai născut.
Pauză deplină. Muzica încetează.
ELENA către Faust
S-adevereşte-un vechi cuvânt şi-asupra mea:
Norocul şi frumseţea nu se prea unesc.
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Elena îşi ia adio de la Faust.
„S-a rupt al dragostei, vieţii legământ.“

S-a rupt al dragostei, vieţii legământ.
Cu jale-ţi spun, pe veci îţi spun un bun-rămas,
La pieptul tău m-arunc, mai stau încă o dat’.
Primeşte, Persephona, mamă şi băiat!
Îl îmbrăţişează pe Faust, trupul ei dispare, veşmântul şi vălul
ei rămân în braţele lui Faust.
PHORKIAS către Faust
Păstrează strâns din toate ce ţi-a mai rămas.
Veşmântul nu-l lăsa. De colţuri şi de tiv
Au şi început să tragă demoni, cari în jos
Pe celălalt tărâm l-ar duce. Ţine-l strâns!
Zeiţa nu mai e ce-n braţe ai cuprins,
Veşmântul însă e divin. Slujeşte-te
De-asemenea favoare, şi înalţă-te:
Te va purta-n eter, şi tot ce e vulgar
Rămâne jos, atâta timp cât vei dura.
Ne-om revedea, departe undeva de-aici.
Veşmintele Elenei se schimbă în nori, îl împrejmuiesc pe Faust,
îl ridică şi trec cu el pe sus.
PHORKIAS ia de jos îmbrăcămintea lui Euphorion, mantaua şi lira, vine
în faţă, înalţă exuviile1 şi vorbeşte
E noroc că le găsii.
Văpaia-a dispărut, ce-i drept,
Însă nimic să nu regreţi.
Poţi consacra destui poeţi
Cu ce-a rămas. Cuvântul
O meserie deveni.
Talente nu pot dărui.
Le împrumut însă veşmântul.
S-aşază lângă o columnă în avanscenă.
PANTHALIS Degrabă-acuma, fetelor! Scăparăm doar
De vraja vechii târfe din Tesalia,
Şi de beţia murmurată-a vorbelor,
1. Exuviile – îmbrăcămintea celui mort.
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CORUL

PANTHALIS

TOATE

Ce tulbură auzul – mintea şi mai rău.
În jos spre Hades! Căci regina se grăbi
Cu mers adânc să plece. Talpa ei, ﬁe
Urmată de al slujnicelor pas. O vom
Găsi la tronul cel de jos, întunecat.
Bine primite-s, oriunde, reginele,
Şi-n Hades ele în loc de frunte stau
Mândre-nsoţind pe cele asemenea,
Cu Persephona vorbe schimbând.
Dar noi la o parte
Adânc risipite, pe câmp
De-asfodele1, pe lângă plopi,
Şi-n păşuni fără rod,
Timpul cum ni-l petrecem?
Ca liliecii scâncind,
În şoaptă, şi în tristeţe de duhuri.
Un nume cine nu şi-a câştigat, cine
Spre fapte nobile nu tinde, este al
Stihiilor! Împrăştiaţi-vă! Eu la
Regina mea mă duc; persoana nu numai
Un merit ne-o păstrează, ci de-asemeni şi
Fidelitatea.
Pleacă.
Redate suntem luminii,
Persoane nu suntem.
Aceasta prea bine o ştim,
În Hades dar nu ne întoarcem.
Natura cea vie
În veci ne cere,
Cum noi pe ea.

O PARTE A CORULUI

Noi, în freamătul acestor tremurate mii de ramuri,
Lung chemăm şi ispitim din rădăcini izvoarele vieţii
În mlădiţe; şi ne-mpodobim cu foi, cu ﬂoare multă,
1. Flori din familia liliaceelor, care în Grecia antică simbolizau sterilitatea.
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Liber părul să ne ﬂuture-n văzduh prielnic verii.
Rod când cade, se adună un norod şi turme, grabnic,
Împingându-se să strângă din belşug şi să ciupească.
Şi ca-n faţa zeilor s-apleacă toate-n jurul nostru.
ALTĂ PARTE A CORULUI

Noi, de-aceşti pereţi de stâncă, netezi cum ar ﬁ oglinda,
Ne atingem moale, linguşindu-ne sub chip de valuri;
Ascultăm cântec de păsări, ca şi ﬂuiere de trestii,
Iar de-i strigătul lui Pan, răspunsul nostru e răsunet,
Susur dacă-i, susurăm şi noi; de-i tunet, tunetele
Noastre le-nmulţim, de două, trei, de zeci de ori pe urmă.
A TREIA PARTE A CORULUI

Surioare, noi, mai vii lângă pâraie, după râuri
Mari ne ţinem, că ne cheamă depărtarea şi colina;
Tot mai jos, tot mai adânc în valuri noi udăm meandric
Când câmpia, când livada, când grădina-n dosul casei.
Chiparoşi cu vârfuri zvelte prin privelişte înseamnă
Cursul ţărmului şi apa oglindind de sus azurul.
A PATRA PARTE A CORULUI

Unduiţi unde vă place, noi încunjurăm cu freamăt
Dealul unde cu cârcei pe pari se răsuceşte viţa;
Vezi acolo toată ziua, cum din patimi, osteneală,
Podgoreanul harnic scoate îndoielnică ispravă.
Când cu sapa, cu hârleţul, când tăind, legând mlădiţa,
El se roagă de toţi zeii, mai ales de zeul-soare.
Bacchus, moaleş, nu prea are grija slugii credincioase,
Se-odihneşte sub frunzare, făcând glume cu vreun faun.
Visu-i dă o jumătate de beţie, ce-i lipseşte
El găseşte prin burdufe, prin urcioare sau vreo bute,
Răcoros păstrate-n pivniţi ca în noapte de morminte.
Dar când zeii, Helios îndeosebi, cornul de struguri
Şi-a umplut, cu boare adiind, udând şi dând căldură,
Viaţă prinde, unde aprig-liniştit trudea vierul,
Freamăt e prin crame, şi mişcare prin butuci de vie.
Coşuri scârţâie şi sună vedre, cobiliţele se
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Leagănă spre marea cadă-n care dănţuiesc ﬂăcăii.
Astfel sfânta şi curata strugurilor bogăţie
Îndrăzneţ este călcată şi strivită cu negrije.
Şi răsună în ureche surle-acuma şi ţimbale,
Căci deodată Dionysos1 din mistere se iveşte,
Cu picioarele de capră fauni vin şi făuniţe,
Printre ei ţipând sughite urecheatul lui Silenus2.
Nu-i cruţat nimic! Copitele crăpate zdrobesc totul,
Simţurile fac vârtej şi groaznic ţiuie urechea.
Beatul se ia după cupă, greu e capul, plină burta…
Grijă are câte unul, el sporeşte doar tumultul;
Mustul nou să mi-l cuprindă, se goleşte vechi burduful.
Cortina cade.
Phorkias se ridică în faţă, uriaşă, dar îşi leapădă coturnul,
îşi ia masca şi vălul şi se arată sub chipul lui Meﬁstofel,
pentru ca, dacă va ﬁ nevoie, să comenteze în epilog spectacolul.

1. Dionysos (Bacchus) – în mitologia greacă, zeul vinului şi al viţei-de-vie.
2. Silenus – zeu asemănător satirilor, despre care se spune că l-ar ﬁ crescut pe Dionysos. Aluzia se referă la măgarul lui Silenus.
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ACTUL IV

MUNŢI ÎNALŢI

creste rigide, dinţate.
Un nor se apropie, atinge stâncile, coboară pe podişul din faţă,
ramiﬁcându-se.
FAUST desprinzându-se din nor

În jos, singurătăţi adânci privind, sub pasul meu,
Descind cu grijă-acum pe marginea acestui pisc,
Şi mă dezbrac de norul meu, ce m-a purtat domol
Prin zilele senine peste ţări şi peste mări.
Încet de mine se desprinde-n văluri norul alb.
Spre răsărit se-ndreaptă în cutreier, strâns format,
Fără clipiri se ţine ochiul după el, mirat.
Se schimbă norul răsﬁrându-se, se-ncheagă iar,
Şi alte forme ia. Vederea nu mă-nşală, nu.
Întins acum pe perne moi, în soare strălucind,
Cu-nfăţişare de femeie, văd, aidoma
Unei zeiţe. Seamănă cu Juno, Leda, cu
Elena, chipul dulce, maiestuosul, şovăind…
Dar se destramă, vai. Fără de formă, ’ngrămădit,
Se odihneşte noru-n răsărit, pare de nea –
Răsfrânge viu al zilei trecătoare mare tâlc.
O ceaţă gingaşă mă împresoară în fâşii,
Îmi răcoreşte piept şi frunte, ’nseninându-mă.
Se-nalţă-acum încet şovăitoare, tot mai sus,
Mai strâns se-ncheagă. M-amăgeşte oare chip vrăjit
Uitat de mult, al tinereţii prime dar înalt?1
Comori din zorii inimii, adânci, îmi izvorăsc,
1. Amintirea Margaretei.
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Închipuind iubirea aurorei în avânt,
De-abia-nţeleasa grabnica privire cea dintâi,
Ce-a strălucit apoi mai mult decât orice comori.
Ca o frumseţe suﬂetească înteţeşte-se
Suava-alcătuire, înălţându-se-n azur,
Cu sine duce tot ce-n mine-a fost şi e mai bun.
O cizmă năzdrăvană, cu care se fac paşi de şapte poşte, se iveşte.
Alta urmează numaidecât. Meﬁstofel iese din ele. Cizmele
aleargă grăbite mai departe.
Un mers ca ăsta n-a fost glumă.
Dar spune-mi, ce-ţi trecu prin minte,
Să te cobori în grozăvia-aceasta,
Prin stâncărie, dinte lângă dinte?
Îmi ştiu ţinutul, ce era
Străfundul iadului cândva.
FAUST La îndemână-ţi stau legendele nebune.
Începi acuma iarăşi a le spune.
MEFISTOFEL serios
Când Domnul-Dumnezeu – nu ştiu de ce –
Ne-a surghiunit în cele mai adânci abisuri,
Acolo unde-arzând lăuntric, vajnic,
Un foc dădea pârjol şi-n visuri,
Noi ne găseam bătuţi de groaznica văpaie
Într-o poziţie amarnic neplăcută.
Toţi dracii începură ca-ntr-o baie
De fum, ca înecaţi, prin colţuri să tuşească.
Şi iadul se umﬂa de aburi de pucioasă
Şi apăsarea a crescut peste măsură,
Că neteda întinsa scoarţă pământească,
Oricât de groasă, trebui la urmă să plesnească.
Şi-acuma ai un adevăr în plisc:
Ce-a fost străfund, e astăzi pisc.
Învăţătură iei, din tot ce-am spus,
Să-ntorci ce-i jos, s-ajungă sus.
Noi cei ce slugi acolo jos am fost
MEFISTOFEL
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FAUST

MEFISTOFEL

În liberul văzduh găsirăm rost.
Vădita taină de păstrat
Numai târziu s-a revelat. (Efes., 6, 12)1
Îmi este nobil muntele, şi mut,
Nu-ntreb de ce-i aşa făcut.
Natura, când şi-a pus temei,
Pământul şi l-a rotunjit curat,
Abisuri, piscuri a închipuit,
Şi munte lângă munte a-nşirat.
Colinele c-o trăsătură blândă
Încet spre vale şi le-a domolit.
Ca să se bucure de ceva bun,
Nevoie n-are de vârtej nebun.
Aceasta clar ca ziua ţi se pare.
Altă părere cel ce-a fost de faţă are.
Am fost de faţă când acolo jos, ﬁerbând,
Abisul clocotea văpăi cărând,
Când Moloh2, cu ciocanul stânci spărgând,
Zvârlea bucăţi de munte-n depărtare.
E plină ţara de străine pietre, grele.
Cine explică-asemenea putere
De azvârlire ca din praştie în zare?
La astea ﬁlozoful nu se prea pricepe,
Şi nici o minte nu găseşte cale.
Norodul simplu, singur, înţelege.
Şi nu se lasă tulburat într-ale sale.
Înţelepciunea sa de mult o spune:
Satan e pricina. Şi-i o minune!
Şi călători pornesc pe cârjile credinţei
Spre piatra dracului, spre-a diavolului punte.3
Nu izbuteşte nimeni să-i înfrunte.

1. Trimitere la Epistola către Efeseni a apostolului Pavel.
2. Moloh – zeu străvechi din Canaan, căruia i se jertfeau copii. În Noul Testament,
Moloh simbolizează iadul.
3. Aluzie la numeroasele legende germane care atribuiau diavolului cutare stâncă
sau cutare pod peste prăpăstii.
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FAUST

MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL

E plin de interes s-ascult ce-ţi spune gura,
Să văd cum diavolii privesc natura.
Natura ﬁe, cum a ﬁ! Ce-mi pasă!
Destul că-n ea şi diavolul era acasă.
Suntem făcuţi pentru izbândă – iată-ndemnul!
Tumultul, silnicia, şi nonsensul, ne dau semnul!
Dar să-ţi vorbesc mai pe-nţeles, pe cât se poate:
Pe suprafaţa noastră nu-ţi plăcu nimic din toate?
Tu ai cuprins, în larguri nesfârşite văzător,
Împărăţiile acestei lumi şi strălucirea lor. (Matei, 4)1
Dar neîndestulat cum eşti mereu,
Ispita nu te-a încercat, sau vreo plăcere?
Ba da! Căci ceva mare mă atrase, cu putere.
Ghiceşte!
Dai din palme, şi-am facut-o.
Mi-aş dibui o capitală, pe ales,
C-un centru-n care cetăţenii îşi dau ghes.
Şi cu străduţe-nguste, coperişe-nalte,
Cu târg de varză, sfeclă, ceapă,
Măcelării cu mese, roi de muşte să încapă,
Ospăţ făcând de carne grasă.
Pe-aci te-ntâmpină oricând desigur
Putoare multă şi febrilă-activitate,
Apoi pieţe largi să ﬁe, străzi mai late,
Să poţi lua înfăţişare mai aleasă.
La urmă, unde nu mai este poartă,
Suburbii să se-ntindă, prelungite.
M-aş bucura să umblu în caleaşcă,
M-aş bucura de zgomotosul vino-du-te,
De-ntoarcerea prin vălmăşeala de furnici,
Printre priviri necunoscute.
Mânând trăsura sau încălecând
Mereu în mijlocul mulţimilor aş ﬁ
Cinstit de sutele de mii.

1. Aluzie la ispitirea lui Isus, aşa cum este relatată în Evanghelia după Matei.
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MEFISTOFEL

FAUST
MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL

Acestea toate nu m-ar mulţumi.
Te bucuri că poporul se-nmulţeşte,
Că-n felul său în tihnă se hrăneşte,
Că se cultivă chiar şi-nvaţă carte –
Deşi îţi creşti numai rebeli, deşi…
Şi mi-aş clădi apoi, precum se cere,
Un grandios palat prin locuri de plăcere.
Livadă, câmp, întinsuri şi colină
Să se prefacă într-o splendidă grădină.
În faţa verzilor pereţi o glie-catifea,
Poteci ca şnurul, umbre potrivite,
Căderi de apă printre stânci, să dea
Havuzele sărind, parc-ar voi să stea,
Să se înalţe raze, nori să-nfrunte,
Şuvoaie mici ţâşnească-n amănunte.
La urmă aş clădi pentru frumoasele cucoane
Comode şi intime pavilioane,
Şi singur aş petrece-acolo-o veşnicie
Cu dulci femei în sindroﬁe.
Femei, zic, căci o dată pentru totdeauna
Frumoasele le-nchipui la plural.
Rău şi modern! Sardanapal1!
Pot ţinta năzuinţei să-ţi ghicesc, deplină?
A fost desigur îndrăzneaţă şi sublimă.
Tu care-n preajma lunii îmi pluteai,
Doar nu-ntr-acolo dorul ţi-aprindeai?
O, câtuşi de puţin! Rotundul pământesc
Îmbie încă spaţiu mare pentru fapte.
Voi izbuti uluitoare-nfăptuiri,
Putere simt spre-o hărnicie peste toate.
Şi astfel glorie ai vrea să dobândeşti?
Observ, că de la eroine îmi soseşti.

1. Sardanapal – ultimul rege asirian, devenit proverbial pentru viaţa sa desfrânată.
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MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL

FAUST

Domnie dobândesc şi-n stăpânire mă ridic.
Căci fapta-i totul, gloria nimic.
Se vor găsi însă poeţi să te slăvească,
Splendoarea ta în vorbă s-o cuprindă,
Prin nebunie, nebunia să aprindă.
La toate astea tu n-ai parte.
Poţi tu să ştii pe om ce îşi doreşte?
Fiinţa ta respingător amară
Nu poate şti ce omului prieşte.
După voinţa ta atunci să ﬁe!
Dar gărgăunii spuneţi-i, de-ar ﬁ o mie.
Călătorea vederea mea pe marea-naltă:
Şi apa se umﬂa, clădindu-se ca turnul, strâns,
Dar mai slăbi, născând talazurile, rânduri,
Să ia cu iureş ţărmul, jos şi lat, întins.
Aceasta-mi dete-amărăciune; cum răsfăţul,
Tumultul, aţâţând cu patimi sângele înnebunit,
Ne ia-n răspăr spiritul liber, care preţuieşte
Tot ce aieve drepturi poate ﬁ numit.
Credeam că-i întâmplare, dar priviri mi-am ascuţit.
Talazul sta, apoi se-ntoarse de pe locul
Ce cucerise, părăsindu-şi ţinta.
Dar vine ceasul şi talazul îşi repetă jocul.

MEFISTOFEL ad spectatores

Deloc nu-i nouă pentru mine vestea,
De zeci de mii de ani cunosc acestea.
FAUST continuând cu pasiune

Tălăzuită, apa dă năvală unde poate,
Sterilă, zămislind sterilitate,
Se umﬂă, creşte, curge-acoperind
Ţinutul sterp, miasme-mprăştiind.
Şi valul stăpâneşte-nsuﬂeţit ca de-o putere,
Dar se retrage. Şi ispravă nu-i, că valul iară piere.
Mă dezoleaz-aceasta – aproape mă-nspăimântă.
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Stihii ce, fără scop, dezlănţuite se avântă.
Cutează duh aici pe sine să se-ntreacă.
Aici aş vrea să lupt, să văd stihia cum s-apleacă.
Şi-i cu putinţă! – Curgătoare, precum este,
Orice colină ea mi-o ocoleşte,
Oricât de trufaşă ea s-ar mişca,
O mică înălţime-n cale-i poate sta,
O mică adâncime o atrage însă-n ea.
Aici mi-aş face-n gând degrabă planul!
Prilejuieşte-ţi tu plăcerea rară,
Domnia mării s-o alungi de pe limanul
Luat în stăpânire, îngustează-i udele hotare,
Silind-o-n sine să se tragă tot mai tare.
Aş şti ce noimă are orice pas.
Aceasta mi-e dorinţa. – Îndeplineşte-o!
În depărtare, din partea dreaptă, în spatele spectatorilor s-aud
tobe şi muzică războinică.
MEFISTOFEL
FAUST

MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL
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Mi-ar ﬁ uşor. – Auzi tu tobele departe?
Iarăşi război! Iarăşi năpastă!
Cumintelui nu-i place asta.
Război sau pace! E cuminte osteneala
De a porni. Ce-ţi mai aştepţi sorocul?
La pândă stai, să prinzi prielnică o clipă.
Prilejul ţi se dă; încearcă-ţi tu, acum, norocul.
Să mă scuteşti de ghicitori cum sunt acestea.
Pe scurt explică-te, ce-i ﬁ voind?
Nimic nu îmi rămase ascuns, călătorind.
De grele griji e împăratul frământat.
Când noi, glumind, l-am desfătat,
Şi bogăţie falsă i-am trecut în mână,
O lume-ntreagă-avea la îndemână.
De tânăr hărăzit îi fuse tronul.
Dar îi plăcu să judece greşit, ca omul:

Credea că pot să facă treabă bună
Domnia şi cu desfătarea împreună.
Credea că-i de dorit să ﬁe-aşa!
FAUST

MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL

Mare greşeală. Cel ce porunceşte va căta
O fericire în poruncă să găsească.
Pieptul îi este plin de-naltă vrere.
Dar ceea ce el vrea, se cere
Să ﬁe ascultat fără-ntrebare.
Ce el ﬁdelului supus şopteşte, se va face.
Şi lumea toată cade-n admirare.
Aşa rămâne el înalt, prin har.
Plăcerile oricum te fac vulgar.
Nu este el aşa. Din plin a tot gustat
Şi-mpărăţia s-a cam destrămat.
Răspunde tu, de nu e anarhie într-o ţară,
Unde cel mare cu cel mic se luptă,
Unde se-alungă fraţii şi s-omoară,
Unde război îşi fac oraşele, cetate cu cetate,
Şi breslele cu nobilimea ţin gâlceavă,
Vlădicul cu capitlul1 şi cu a sa comunitate,
Şi unde doi, de se-ntâlnesc, şi-ar da otravă.
Chiar şi-n biserici a pătruns omorul,
În faţa porţilor pierdut e călătorul.
Cutează ﬁecare azi mai mult ca altădată.
Căci a trăi înseamnă să te aperi. – Iată!
Şi trebile mergeau, şi şchiopătau să cadă,
Apoi se răsturnară peste cap, grămadă.
Şi voie-a face stările de-ocară,
Nimeni n-avea. Şi ﬁecare mare se visa.
Chiar cel mai mic – deplin din cale-afară.
La urmă cei mai buni se săturară,
Cei vrednici cu puteri se ridicară,
Spunând: „Să ﬁe domn cel ce va face rânduială,

1. Capitlu – unitate administrativă bisericească, la catolici.
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FAUST
MEFISTOFEL

FAUST
MEFISTOFEL

MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL
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Că împăratul nici nu poate, nici nu vrea;
Nou împărat s-alegem, să însuﬂeţească
Împărăţia iar, s-asigure-ntr-o lume
Creată proaspăt bunăstarea-anume,
Şi pacea cu dreptatea s-o căsătorească.“
Ideea sună cam popeşte.
Erau popi într-adevăr.
Ei burta plină şi-o chiverniseau,
Mai mult ca alţii la isprăvi participau.
Răscoala se-nteţea, şi ei o binecuvântau.
Şi-acuma împăratul, căruia-i făcurăm bucurie,
Se trage-aici cu oastea, pentru bătălie.
Îmi pare rău de el, era deschis şi bun.
Vino să dăm speranţe celui încă viu,
Să-l liberăm din trecătoarea-ngustă, rea.
Scăpat o dată, ﬁ-va pentru mii de ori.
Desigur zarurile vor cădea, dar cum, nu ştiu.
De va avea noroc, avea-va şi vasali de-aşijderea.
Trec amândoi peste clina din mijloc, iscodind aşezarea oastei
în vale. De jos răsună tobe şi muzică războinică.
Poziţia, oricum, e bine-aleasă. Vezi?
Ne-alăturarăm noi, izbânda lui va ﬁ deplină.
Dar ce-ar mai ﬁ de aşteptat aici?
Înşelăciune! Amăgire goală! Aiurezi?
O cursă de război, spre-a birui în bătălie!
Gândeşte-te la urmărita ţintă, şi aşa să ﬁe!
Dacă-mpăratului noi îi păstrăm
După dorinţă tron şi ţară,
Tu-ngenunchezi, primind spre stăpânire
Feudul unui ţărm făr’ de hotare.
Multe isprăvi îţi numeri cu mândrie.
Câştigă tu acum şi-o bătălie!
Chiar dimpotrivă, tu ai s-o câştigi acu,
De astă dat’ generalisim eşti chiar tu.

Înaltă cinste îmi urezi, să-ncep
A porunci, unde nimica nu pricep.
MEFISTOFEL Statul major purta-va toată grija,
Într-astfel mareşalul ﬁ-va-acoperit.
Neajunsuri de război am presimţit,
De-aceea eu consiliul de război
Mai dinainte l-am alcătuit
Din vechi, străvechi puteri de munte,
Ca Sfarmă-Piatră, Strâmbă-Lemne;
Bine de cel ce poate să-i îndemne.
FAUST Ce văd acolo-atât de straşnic înarmat?
Norod muntean ai aţâţat?
MEFISTOFEL O, nu! Din toate acele zdrenţe
Eu am ales doar chintesenţe.
Apar Cei Trei Puternici.
(Sam. II, 23, 8)1
Iată-i că vin vlăjganii mei!
Îi vezi de vârste foarte felurite,
Şi-n felurite haine şi armuri,
Şi drumuri veţi avea-mpreună potrivite.
Ad spectatores.
Azi gulerul de cavaler şi zaua
Oricărui băieţaş îi place.
Şi, alegorici cum îmi sunt calicii,
Tovărăşie bună între ei vor face.
RĂZBOILĂ tânăr, uşor înarmat, pestriţ îmbrăcat
Când unul mi se uită-n ochi,
Cu pumnul am să-i umplu gura.
Iar pe-un fricos, de-o ia la goană,
De păr îl prind şi-l trag de-a dura.
STRÂNGE-TOT cu înfăţişare bărbătească, bine înarmat, bogat îmbrăcat
Aşa isprăvi sunt toate numai pozne,
Şi-ţi pierzi doar zilele cu ele.
FAUST

1. Aluzie la cele trei căpetenii războinice pomenite în Cartea a doua a lui Samuel,
23, 8–13.
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Prădarea, jaful, sunt o bucurie.
Neînsemnat e restul, toate cele.
ŢINE-STRÂNS vârstnic, bine înarmat, fără uniformă

Cu asta însă mult n-ai câştigat, ia seamă,
Un mare bun ce grabnic se destramă!
În freamătul vieţii el se face tot mai mic.
Bine-i să iei, dar mult mai bine să păstrezi;
Fă loc să stăpânească vârstnicul voinic
Şi nimeni n-o să-ţi ia nimic.
Coboară toţi mai adânc.
REGIUNE MUNTOASĂ

De jos s-aud tobe şi muzică de război. Se-nalţă cortul
împăratului. Împăratul, generalisimul, trabanţi1.
GENERALISIMUL

ÎMPĂRATUL

GENERALISIMUL

ÎMPĂRATUL

GENERALISIMUL

Ideea-mi pare încă bine cumpănită,
Că ne-am retras în valea mai ferită, joasă,
Oştirea-ntreagă chibzuit îngrămădită.
Nădăjduiesc c-alegerea să ﬁe norocoasă.
Ne cam mâhneşte, pe stăpân şi slugă,
Retragerea ce seamănă c-o fugă.
Priveşte-aici, stăpâne, către ﬂancul drept:
Teren, cum şi-ar dori, războinic, orice gând.
Nu-i prea piezişă clina, dar uşor nu-i de luat,
Nouă prielnică, dar nu pentr-un duşman înaintând,
Pe jumătate noi suntem ascunşi pe-un plan unduitor.
Desigur cavaleria nu se încumetă pe-asemenea pripor.
Nu îmi rămâne alta decât să laud tare.
Aicea braţul, pieptul pot ﬁ puse la-ncercare.
Aici pe câmpul din mijlòc, întins,
Falanga are-ncredere să lupte,
Şi lăncile lucesc, sclipind în aer,

1. Trabanţi – soldaţi din garda unui principe.
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La soare prin fâşii de neguri, rupte,
Se zbate-n sine-ntunecat pătratul1,
Cu miile s-aprind spre faptă mare.
Imagine îţi faci despre puterea masei.
Ea va răzbi-n duşman oricât de tare.
ÎMPĂRATUL

Privire de ansamblu am întâia oară.
Asemeni oaste face singură cât două.

GENERALISIMUL

Din stânga nu am nici o veste.
Va ﬁ înverşunată apărarea.
Pietrosul ţanc, lucind acum de arme,
Păzeşte trecătoarea şi strâmtoarea,
Prevăd, aici duşmanii îşi vor frânge
Neaşteptat puterile în sânge.

ÎMPĂRATUL

GENERALISIMUL

ÎNTÂIA ISCOADĂ

ÎMPĂRATUL

Acolo-i văd venind, viclene rubedenii,
Cei ce-mi ziceau unchiaş, sau văr şi frate,
Cei ce puterile-mi răpeau pe furişate,
Ca, învrăjbiţi, să jăfuiască-mpărăţia,
Cu toţii înţeleşi să se răscoale împotriva mea.
Mulţimea şovăie, nehotărâtă parcă,
Şi curge-n urmă, iureş ca să dea.
Iscoadă credincioasă ne soseşte,
Coboară-n grabă de pe stânci c-o veste.
Ne-a izbândit, isteaţă, arta
Şi meşteşugul ca pe strună,
De-a iscodi în dreapta, stânga,
Dar nu aducem veste bună.
Mai sunt cinstiţi, ce ţi se-nchină,
O ceată mică credincioasă.
Dar toţi îşi scuză şovăirea
Cu ﬁerberea primejdioasă.
Să te păstrezi pe tine, iată sfatul
Ce egoismu-l dă, onoarea nu, nici datoria.

1. Prin pătrat se înţelege falanga romană.
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Nu vă gândiţi că un incendiu vecin
Vă mistuie şi vouă bogăţia.
GENERALISIMUL Altă iscoadă vine-aproape cu sﬁală,
Şi pare-a tremura de oboseală.
A DOUA ISCOADĂ
La-nceput ni se păruse
Că domneşte zăpăceală,
Dar deodată se iveşte
Noul împărat cu fală.
Şi pe drumuri hotărâte
Merg acum ostaşii noi,
Desfăcând steagul minciunii,
Ca şi turmele de oi.
ÎMPĂRATUL Un împărat potrivnic se ridică.
Într-astfel, simt că eu sunt împărat.
Doar ca ostaş mă îmbrăcam în zale,
Astăzi cu har mai ’nalt le-am îmbrăcat.
Pe la serbări, oricât de strălucite,
Simţeam primejdia că îmi lipseşte.
Îndemn dădeaţi la simplă joacă,
Dar inima visa turnire, vitejeşte.
Şi dacă nu mă sfătuiaţi să las războiul,
De mult prin fapte-aş străluci ca un erou.
Pecetluit eu mă simţii de libertate
În foc când m-am văzut om nou.
Cumplit mă atacase elementul1,
Iluzie era, dar mare; mă cutremurai.
Triumfuri, glorie visând, şi măreţie,
Voi împlini acum, ce păcătos lăsai.
Crainicii sunt pregătiţi pentru provocarea contraîmpăratului.
Faust, în zale, coiful pe jumătate închis. Cei Trei Puternici,
înarmaţi şi îmbrăcaţi ca mai înainte.
FAUST

Venim şi noi, nădăjduim neocărâţi.
Prevăzători ne-am dovedit şi nelipsiţi.

1. Focul (vezi actul I).
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Tu ştii că sunt iscoditori munteni,
Cei ce citesc scripturile naturii.
Căci duhuri, ce de mult au părăsit câmpia,
Au îndrăgit înaltul munte, stâncăria.
Ele lucrează-adânc, sub temeliile pădurii,
În suﬂul nobil al miresmelor bogate,
Amestecând stihii prin labirinte aparente,
Unică grijă au de-a născoci vreo noutate;
Cu diafane degete, ce în materie se-mplântă,
Ele clădesc ﬁguri vârtoase, transparente,
Pe urmă în cristal1 şi-n veşnica-i tăcere
Ele zăresc ce-n lume sus se-ntâmplă.
ÎMPĂRATUL

FAUST

Am auzit şi pe cuvânt te cred.
Dar fă-mă, ce se-ntâmplă, să pricep.
Cel necromant2 din Nursia, sabinul,
Ţi-e slugă credincioasă şi cinstită.
Cumplit îi fâlfâia, în jur, destinul.
Surcelele s-aprinseră, se-ncinse focul.
Şi lemnele de rug erau în juru-i aşezate,
Cu smoală, cu pucioasă-amestecate:
Nici om, nici Dumnezeu, nici drac nu mai
Puteau s-ajute; dar a putut o maiestate.
Era la Roma. Îţi rămâne-ndatorat,
Mereu el poartă grijă drumurilor tale.
Din ora-aceea el pe sine s-a uitat,
Şi iscodeşte steaua şi-adâncimile cu zel
Doar pentru tine. Iar pe noi ne-a-nsărcinat
Să-ţi stăm într-ajutor. Sunt mari puterile
Sălăşluite-n munte, libera natură.
Prostia popilor neîncetat o-njură.

1. Modelarea cristalelor este atribuită aici unor duhuri care ar lucra în munte.
Credinţa că în cristale se pot vedea întâmplări, depărtate sau viitoare, era
obişnuită printre magicieni.
2. Faust îi aduce aminte împăratului de vrăjitorul pe care suveranul l-a scăpat la
Roma de la moartea pe rug.
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La sărbători, când oaspeţii ni-i salutăm,
Ce vin senini, alături să se desfăteze,
Ne bucură-a vedea cum toţi se îmbulzesc
Cuprinsul, spaţiul sălilor să-l îngusteze.
Bine-venit ne este însă omul brav
Ce vine-ntr-ajutor şi larg deschide poarta,
Când ceasul dimineţii stăpâneşte îndoielnic,
În cumpănă având deasupra soarta.
În clipa mare însă-aici, această mână
Se trage hotărâtă de pe spada la-ndemână,
Cinsteşte clipa, când atâtea mii de oameni
Purced să lupte pentru mine sau potriva mea.
Bărbatul e bărbat! Cel ce doreşte sus pe tron să stea
Să ﬁe însuşi vrednic de-o asemenea onoare.
Fantoma, ce-mpotrivă mi s-a ridicat,
Ce însăşi se numeşte domn şi împărat,
Conducător al oastei, mare ca nici unul,
În ţara morţii ﬁe-mpins cu pumnul.
FAUST Oricum, spre-a-ndeplini măreţe fapte,
Să-ţi pui în joc chiar capul nu e bine.
Nu-i coifu-mpodobit cu creastă şi cu pene?
El fruntea apără, ce vitejia întreţine.
Ce-ar face fără cap aceste mădulare?
Când aţipeşte-acela, cine le mai pune în mişcare?
Se-ntramă grabnic ele, dacă el se-ntramă.
Şi braţul ştie dreptul să şi-l folosească,
Căci el ridică scutul, capului o apărare.
Şi spada îşi cunoaşte datoria vitejească,
Abate lovitura, lovitură dă la creştet.
Piciorul vrednic parte la izbândă ia,
Şi sprinten sare-n ceafa celui ce-a cădea.
ÎMPĂRATUL Aşa-i mânia mea. Aşa mi l-aş trata.
Şi capu-n scaun pentru talpă l-aş schimba!
CRAINICII se-ntorc
Nici o cinste, preţuire,
Ceia nu ne-au arătat.
ÎMPĂRATUL
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Nobila noastră solie
Numai râs a provocat:
„Ca ecoul într-o vale
V-a pierit scump împărat.
Când de el se pomeneşte,
Basmul spune: – A fost odat’!“
FAUST Fideli, cei buni îţi stau alături,
După dorinţa lor cea dreaptă
Dă ordin de atac. Momentul e prielnic.
S-apropie duşmanul, oastea ta aşteaptă.
ÎMPĂRATUL Renunţă împăratul la comandă.
Către generalisim.
În mâna ta eu pun îndatorirea toată.
GENERALISIMUL Aripa dreaptă să se pună în mişcare!
Stânga vrăjmaşului, ce tocmai suie,
În faţa vajnicei juneţi va da-napoi
Un pas, şi-apoi pe fugă o să-i puie.
FAUST Îngăduie ăstui erou mai sprinten,
Printre ai tăi să dea din pinten,
Să se înlănţuie cu alţii-n rând,
S-arate ce puteri o ﬁ având.
Arată spre dreapta.
RĂZBOILĂ vine în faţă
Obrazul cine mi-l arată, şi-l mai vede
Numai cu fălcile zdrobite, sus şi jos.
Iar spatele de mi-l întoarce cineva
Numaidecât i-atârnă capu-n jos.
Şi dac-ostaşii tăi atunci lovesc
Cu ghioaga, ca şi mine de turbaţi,
Duşmanii cad, claie-grămadă,
În propriul sânge înecaţi.
Pleacă.
GENERALISIMUL Falanga să pornească-acum după acesta,
Să-ntâmpine duşmanul cu tărie,
413

Colo spre dreapta rândul lor se clatină,
De-ai noştri scuturat în prăfărie.
FAUST arătând spre cel din mijloc
Urmeze-atunci şi-acesta, cum îi spui.
Vijelios, răpeşte toate-n calea lui.
STRÂNGE-TOT vine în faţă
Viteze, cetele vor ’nainta,
De setea prăzii ﬁ-vor însoţite.
Şi toate-o ţintă vor avea:
Pe potrivnic să-l înfrunte,
Şi bogăţiile din cort să-i ia.
Falanga mişcă, eu în frunte!
PRINDE-PRADĂ – vivandieră; i se alătură cu linguşire
Nevăstică nu-i prea sunt,
Însă el ibovnic mi-este,
Şi rod culegem ca-n poveste.
Mândra-i cruntă, când cuprinde,
Şi nu cruţă, când răpeşte.
Îngăduit e totul, de se prinde!
Amândoi pleacă.
GENERALISIMUL La ﬂancul stâng era de prevăzut
Că dreapta lor încearcă marele asalt.
Ne vom împotrivi avântului turbat,
De-a cuceri îngusta trecătoare spre înalt.
FAUST face un semn spre stânga
Mai bagă, rogu-te, în seamă
Şi pe acesta, căci nu strică-ntru nimic,
Cei tari să se-ntărească înc-un pic.
ŢINE-STRÂNS vine în faţă
Să n-aveţi grijă pentru aripa din stânga.
E asigurată stăpânirea pe deplin,
Unde eu sunt. Şi nu despică
Nici trăsnetul tărâmul ce în mână ţin.
Pleacă.
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MEFISTOFEL coborând de pe înălţime

FAUST
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Priviţi acum acolo-n fund.
De după stânci, ﬁguri robuste,
Ostaşi apar de pretutindeni
Să-nchidă căile înguste;
Cu coifuri, zale, spadă, scuturi,
Un zid făcând, cuprinşi de-ndemn,
Pentru atac aşteaptă semn.
Încet, către ştiutori.
De unde vin, să nu-ntrebaţi.
Desigur, timpul nu-l pierdui.
Şi am golit atâtea săli, unde armuri
Stăteau în rânduri, de-a-n picioare sau călare,
Parcă stăpâni încă pământului.
Fuseseră-mpăraţi, şi cavaleri, şi regi,
Acum armurile sunt goale căsulii de melci.
Cu ele câte duhuri s-au gătit,
Medievale-n faţă ne-au ieşit,
De spiriduşi popor select;
De astă dată fac efect.
Tare.
Şi auziţi cum furia îi ia,
Cum se ciocnesc cu sunete de tinichea.
Mai ﬂutură câte-o fâşie pe cotor de steag,
Un aer proaspăt aşteptând din larg.
Un vechi popor e-aicea gata,
S-amestecă în cearta nouă ceata.
Răsunet grozav de trâmbiţe, de sus; în oastea duşmană,
vădită şovăire.
S-a-ntunecat în faţă orizontul,
Ici-colo doar clipeşte tainic
Câte-o răsfrângere; însângerate
Arme lucesc pe-ntinsul plainic.
Pădure, stânci şi atmosferă,
Întregul cer s-amestecă în toate.

MEFISTOFEL

Se ţine ﬂancul drept puternic;
Văd înălţându-se-n grămadă
Pe Războilă, uriaşul sprinten,
În felul său lucrând în grabă.

ÎMPĂRATUL

Întâi văzui un braţ izbind,
Acum s-agită o duzină.
Nu e ﬁresc ce se petrece.

FAUST

ÎMPĂRATUL

FAUST

N-ai auzit de dâre de lumină,
Ce prin Sicilia s-arată?1
Acolo în amiază plină,
La înălţimi de aer mijlocii,
Ca în oglinzi din cele clare
Răsfrânte-apar vedenii rare:
Oraşe se ivesc pe-o clipă în eter,
Grădini se-nalţă şi coboară,
Răsfrânte chipuri în oglinzi de cer.
Ciudat e totul! Lănci departe
Se văd în zare fulgerând,
Pe lucii suliţi în falanga noastră
Mărunte ﬂăcări scânteie jucând.2
Năluca-i stranie din cale-afară.
Să ierţi, stăpâne, astea-s urma
Unor naturi şi spirite pierdute,
Reﬂex al Dioscurilor3 de altădată,
Pe cari corăbieri jurară mii şi sute;
Ele-şi adună-aici puterea înc-o dată.

ÎMPĂRATUL

Dar spune-mi: cui vom ﬁ îndatoraţi,
C-asupra noastră s-a-ndreptat natura,
Şi-n grija ei şi-a întrecut măsura?

MEFISTOFEL

Încape vorbă? Meşterului mare,
Care ursita ta în grija sa o are.

1. E vorba de fenomenul optic numit fata morgana.
2. Descărcări electrice, cărora superstiţioşii le dădeau diverse nume.
3. Vezi nota 1 de la p. 302.
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Ameninţarea ce te paşte
Îngrijorări în el şi-acum mai naşte.
Recunoştinţa lui vrea să te scape,
Chiar dacă el ar ﬁ să piară.
ÎMPĂRATUL Poporul jubila, purtându-mă în mare pompă,
Eram cine eram, ocazie atât de rară,
Şi am găsit că nimerit ar ﬁ să dăruim
O adiere, aer proaspăt, bărbii albe.
N-am dobândit la popi favoare,
Dar o plăcere le-am stricat încalte.
Şi după ani, acuma să mă bucur oare
De urmarea unei bune fapte?
FAUST O inimoasă binefacere din plin rodeşte;
Întoarce-ţi doar în sus privirea:
Maistrul pare să trimită-un semn,
Şi tâlcul i-l vădeşte ﬁrea.
ÎMPĂRATUL Un vultur prin tării pluteşte.
Şi un grifon ameninţându-l păsăreşte.
FAUST Din semne tâlc aleg şi scutur:
Grifonul e o fabuloasă ﬁară,
Cum poate el de sine într-atât să uite,
Să se măsoare c-un autentic vultur?
ÎMPĂRATUL În cercuri largi îşi dau
Acum ocol; dar iată cum în pripă
Unul asupra celuilalt s-azvârle,
Gâtlej şi piept să-şi sfâşie-ntr-o clipă.
FAUST Şi iată cum zbârlit grifonul,
Cu smocuri smulse, paguba şi-o are.
Cu leonina-i coadă, steag căzut,
Peste pădure, prăbuşit, dispare.
ÎMPĂRATUL Precum ai tâlcuit, aşa să ﬁe!
Accept, ce sus văzurăm, cu mirare.
MEFISTOFEL spre dreapta
Lovituri des repetate,
Când în faţă, când în spate,
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Pe duşmanul nost’ l-aşteaptă.
Se înghesuie spre dreapta,
Încurcându-se în luptă,
Aripa în două ruptă.
Iată cum falanga noastră
Vârful ager îşi îndreaptă,
Ca un trăsnet dă spre dreapta
Şi în locul slab pătrunde.
Ca-n furtună val şi unde
Scapără spadă de spadă
În sălbatica grămadă.
Cu duşmani luaţi din coastă,
Biruinţa-a ﬁ a noastră!
ÎMPĂRATUL spre stânga, către Faust
Vezi, acolo nu e bine,
Rândul nostru nu se ţine,
Nu văd pietre aruncate,
Stânci, mai jos, sunt ocupate,
Iar mai sus sunt părăsite.
Vin duşmanii cu duiumul
Apucând acum spre drumul
Ce pătrunde-n trecătoare.
O, sfârşit! Înşelătoare
Fost-a arta voastră mare!
Pauză.
MEFISTOFEL Îmi vin şi corbii mei, pereche,
Mi-aduc solie la ureche?
Mă tem că veştile sunt rele.
ÎMPĂRATUL Culoare au ca a soliei.
Vin cu cernitele vântrele
Spre noi din focul bătăliei.
MEFISTOFEL către corbi
Mai croncăniţi ca altădat’?
Nu pier cei ocrotiţi de voi,
Căci sfatul vostru-i bun de-urmat.
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FAUST către împărat

Ştiu porumbei, ce duşi cu sila
Se-ntorc din ţări îndepărtate
La cuibul unde li-i prăsila.
Mai altfel sunt aceştia doi:
Poşta porumbeilor slujeşte pacea,
A corbilor cerută-i de război.
MEFISTOFEL S-anunţă, cum vedeţi, nefastă
O încolţire de năpastă
În preajma stâncii cu eroi.
Pierdută e şi ultima colină.
Dac-ar lua acum şi pasul,
Beleaua-ar ﬁ deplină.
ÎMPĂRATUL La urmă, iată-mă tot înşelat.
Voi m-aţi atras în cursă, în reţea.
Cu groază văd, sunt strâns în ea.
MEFISTOFEL Curaj! Mai este poate o ieşire.
Răbdare! Are-ntorsături norocul.
De obicei nevoia-i mare la sfârşit.
Soli siguri am pentru tot locul.
Poruncă daţi, şi-am poruncit.
GENERALISIMUL care a sosit între timp
Cu aceştia te-ai unit, datornic;
Mi-ai pricinuit tot timpul doar mâhnire.
Nu face vraja un noroc statornic.
Şi bătăliei nu-i pot da vreo-ntorsătură.
Au început-o ei, ei s-o sfârşească amândoi.
Îţi dau toiagul înapoi.
ÎMPĂRATUL Păstrează-l până-n ceasuri bune, de-or veni,
Căci am intrat în joc ca orbii.
Mă înﬁor de muşteriul scârnav
Şi de intimitatea lui cu corbii.
Către Meﬁstofel.
Toiagul să-ţi confer, nu-i nimerit,
Nu-mi pari bărbatul potrivit,
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MEFISTOFEL

FAUST
MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL

FAUST

Însă dă ordine, şi cată-a ne scăpa!
Întâmple-se orice s-a întâmpla!
Intră în cort cu generalisimul.
Oh, ocrotească-mi-l toiagul, tâmpul.
Nouă folos nu ne-ar aduce.
Avea pe el un semn, o cruce.
Ce-i de făcut?
Ce s-a făcut!
Voi, negri veri, acuma veţi zbura
La iezerul cel mare. Salutaţi undinele.
Rugaţi-le din apa de nălucă să ne dea.
Prin meşteşuguri femeieşti, ştiu ele
De existenţă să despartă aparenţa,
Şi orişicine jură că aceasta-i existenţa.1
Pauză.
Neapărat că negrii noştri corbi
S-au linguşit stăruitori pe lângă zânele de apă,
C-a şi ’nceput să picure pe ici, pe colo.
Prin multe locuri, care niciodat’ n-adapă,
Ţâşneşte-nﬁripându-se câte un izvor.
Se-nmoaie-acum triumful lor.
Întâmpinat astfel, e încurcat
Chiar cel mai îndrăzneţ căţărător.
Un râu deplin puternic se revarsă,
Mai multe-apoi, prin stâncăria arsă,
În arc un ﬂuviu face o cascadă,
Pe un podiş întins să cadă,
Şi-nspumegat dă vuiete în cale,
Treptat s-azvârle-apoi în vale.
Ce-ajută-mpotriviri eroice, viteze?
Puternic valul năvăleşte să reteze.
Mi-e groază mie însumi de sălbaticul noian.

1. Aluzie ironică la numeroasele discuţii ﬁlozoﬁce din timpul lui Goethe, în legătură cu problema „existenţei“ şi a „aparenţei“.
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MEFISTOFEL

MEFISTOFEL

Nimic nu-ntrezăresc din nălucirile de apă.
Numai vederea omului se lasă înşelată.
Pe mine, vezi, mă desfătează cazul năzdrăvan.
Ei cad luaţi de pe picioare, să se-ntreacă,
Şi cred nerozii că se-neacă,
În timp ce sforăie pe loc uscat de tot,
Şi fug caraghioşi cu gesturi de înot.
Acum e pretutindeni zăpăceală.
Corbii s-au întors.
Domnului1 meu am să vă laud,
Însă aduce-ţi-mi ce caut.
De zor veţi merge la făurărie,
Unde piticii fără oboseală
Metalu-l bat pe nicovală.
Şi cereţi, ﬂecărind de toate,
Un foc cum gândul îl socoate
Arzând, plesnind, cum doar se poate.
Bătaia vâlvelor2 în depărtare,
Căderea stelelor sub zare,
Le vezi în orice nopţi de vară.
Dar fulgerare prin frunzare,
Şi stele ce ţâşnesc prin rouă,
De-acestea nu se văd cu una, două.
Să vă rugaţi întâi, va trebui.
De n-or voi, veţi porunci.
Corbii pleacă, se-ntâmplă întocmai.
Desfăşuraţi vrăjmaşilor întunecimi vârtoase,
Ca pas şi drum să-şi dibuiască!
Rătăcitoare ﬂăcări pretutindeni,
Lumini apoi, ca să-i orbească!
Cum toate vin, e minunat.
Mai trebuie doar sunete de speriat.

1. E vorba de Lucifer.
2. „Se bat vâlvele“ – fulgere mute (expresie populară românească, folosită în unele
regiuni ale ţării).
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FAUST

MEFISTOFEL

Armurile din săli, din cripte,
Se simt la aer întărite;
De sus vin zvonuri seci încoace
Din găunoasa lor găoace.
Nu-i nimeni să-i mai poată înfrâna.
Răsună a război de zale, dac-ascult,
Ca în suave timpuri de demult.
Şi platoşe şi viziere, ce nu iartă,
În chip de guelﬁ şi gibelini,
Reînnoiesc de zor eterna ceartă
Şi tari ca moştenitul lor păcat
Se dovedesc mereu de ne-mpăcat.
Străbate vuietul în lung şi-n lat.
La toate marile serbări drăceşti
Efectul cel mai bun, mai straşnic,
Îl are ura între fraţi, cum bănuieşti.
Răsună a mânie, panic,
Şi uneori tăios, satanic,
Şi colcăie în vale vajnic.
Tumult războinic în orchestră, care se preface treptat în
cântece militare mai senine.
CORTUL CONTRAÎMPĂRATULUI

Tron, bogăţie strânsă la un loc.
Strânge-Tot, Prinde-Pradă.
PRINDE-PRADĂ
STRÂNGE-TOT
PRINDE-PRADĂ
STRÂNGE-TOT
PRINDE-PRADĂ
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Noi suntem totuşi cei dintâi aici.
Nu zboară corb mai repede ca noi.
O, ce comori-minuni grămadă zac!
Prea multe sunt chiar pentru doi.
E locul doldora-ncotro apuc.
Şi cele strânse cum le duc?
Covorul mi-ar plăcea, perniţa de aprod.
Că aşternutul mi-e cam incomod.

STRÂNGE-TOT

Atârnă-aici luceafăr de oţel,
De mult îl caut cu ﬁerbinte zel.

PRINDE-PRADĂ

Manta de purpură, cu tiv de aur.
Visez cu poftă de balaur.

STRÂNGE-TOT luând arma

Cu-aceasta faci prăpăd de zor,
Şi omorând mergi înainte.
Ai desfăcut lăzi ferecate,
Dar ai cules cam fără minte.
Las’ vechiturile la locul lor
Şi ia mai bine-această ladă.
E solda, ce-i menită oastei,
În burta ei – aur grămadă.
PRINDE-PRADĂ

Cumplit de grea, oricum apuc.
Eu n-o ridic, şi nu o duc.

STRÂNGE-TOT

Apleacă-te, şi ţin-te tare.
Ţi-o pun eu bine de-a-n spinare.

PRINDE-PRADĂ

O, vai! O, vai! Povara
Îmi rupe oasele din şale.
Lada cade şi se deschide.

STRÂNGE-TOT

Ei, aur roşu se prăvale.
Apleacă-te şi strânge moşuroiul.

PRINDE-PRADĂ se ghemuieşte jos

L-adun în poală, că-i de-ajuns.
Sunt galbeni roşii, de tot soiul.
STRÂNGE-TOT

Destul, destul! Şi fugi acum!
Ea se ridică.
O, vai, ţi-e şorţul ca un ciur.
Şi unde mergi, şi unde stai,
Comori tu sameni împrejur.

TRABANŢI de-ai împăratului

Prin vistieria-mpărătească, loc oprit,
Ce dregeţi voi, ce-aţi iscodit?
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Strânge-Tot şi Prinde-Pradă dau iama la comorile împărăteşti.
„E locul doldora-ncotro apuc.
Şi cele strânse cum le duc?“

STRÂNGE-TOT

Ne-am pus viaţa la mezat,
Din pradă partea ne-am luat.
Prin cort duşman ne-am înfruptat,
Aşa-i viaţa de soldat.
TRABANŢII În ceata noastră nu se potriveşte
Să ﬁi soldat şi hoţ deodat’!
Cel ce s-apropie de împărat
Să ﬁe un cinstit soldat!
STRÂNGE-TOT Ştim noi ce-i cinstea îndeobşte,
Făcută-n veci la fel să iasă.
Toţi suntem de aceeaşi teapă:
Dă mâna-ncoa! Salut de breaslă!
Către Prinde-Pradă.
Nu mai lăsa ce-odat’ ridici.
Şi să plecăm de zor de-aici.
Pleacă.
ÎNTÂIUL TRABANT
De ce nu i-ai lipit o sfântă palmă
Obraznicului, dreasă c-o sudalmă?
AL DOILEA Nu ştiu, cum mă uitam la amândoi,
Aveau un aer de strigoi.
AL TREILEA Vârtej simţii, puterea îmi pieri.
Vederea îmi juca şi se-mpăienjeni.
AL PATRULEA S-a petrecut cum n-aş şti spune:
A fost o ﬁerbinţeală ziua-ntreagă,
O teamă grea, apăsătoare zăpuşeală.
Unul mai sta, altul cădea cu faţa bleagă.
În bâjbâială se lovea,
Vrăjmaşul sub loviri cădea,
Şi ca o ceaţă-n faţa ochilor plutea.
Şi zumzuia şi fremăta-n urechi neîncetat.
La fel mereu, şi-acum aicea stăm,
Şi înşine nu dumirim ce s-a-ntâmplat.
Vine împăratul, însoţit de patru principi. Trabanţii se
depărtează.
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ÎMPĂRATUL

Să-i ﬁe cum i-a ﬁ! Noi câştigarăm lupta.
Goana duşmanului pe câmp s-a destrămat.
Aici stă tronul gol, comoara trădătoare,
Scumpe covoare, cu odoare laolalt’.
Noi, apăraţi cu cinste de trabanţii noştri,
Împărăteşte aşteptăm trimişi ce vin,
Pe la noroade aducând solie bună:
Împăciuită e împărăţia pe deplin,
Şi dacă-n luptă şi magia s-a-mpletit,
La urmă noi tot singuri am răzbit.
Din cer de cade-o piatră, sânge dacă plouă,
Din peşteri de s-aude sunet de minune,
Pentru triumful nostru toate sunt anume.
Căzu vrăjmaşul spre batjocură-nnoită,
Învingătorul străluceşte, laudă întreită
Aduce Domnului. S-alătură la glasu-i
Mulţime de-alte glasuri, glasuri milioane,
Cu-nalte mulţumiri: te lăudăm, o, Doamne!
Dar mulţumind evlavios spre ’nalturi, ochii
Eu mi-i îndrept supus şi spre micimea mea.
Ziua un tânăr prinţ şi-o poate risipi,
Dar anii preţul clipei îl vor învăţa.
De-aceea mă unesc făr’ de zăbavă
Spre binele împărăţiei, casei mele,
Cu voi, cei patru demnitari ca patru stele.
Către întâiul.
Tu grijă ai avut de-orânduirea oastei,
De îndrumarea în momentul crucial,
În pace să lucrezi, cum timpul îţi va cere,
O spadă îţi confer de arhimareşal.

MARELE MAREŞAL

Fidelă ţi-a fost oastea, înăuntru-n ţară,
Fidelă îţi va ﬁ de-acuma şi-n afară.
Să-mi ﬁe-ngăduit în sala de serbare,
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În burg să-ţi pregătesc ospăţ, solemnitate,
Alăturea să-ţi stau cu spada lucitoare,
Însoţitor al maiestăţii tale-nalte.
ÎMPĂRATUL către al doilea

Bărbat viteaz, ce şi blândeţe-arată,
Tu mare cămăraş să ﬁi! Nu e uşor.
Eşti cel mai mare peste servitorii casei,
Vei ţine-orând şi pace-n tagma slugilor.
Purtarea ta să ﬁe o cinstită pildă
Pe placul domnului, pe placul tuturor.
MARELE CĂMĂRAŞ

A sprijini un gând al domnului, te-nalţă:
S-ajuţi pe cei mai buni, pe răi să-i laşi în pace,
Şi neviclean să ﬁi, şi fără-nşelăciune.
De vezi prin mine, Doamne, bine mi se face.
Cu-nchipuirea la serbare pot să ﬁu?
Când mergi la masă, apă îţi întind şi-ţi ţin
Inelele în palma mea, ca-n ceas senin
Să ţi se-mprospăteze mâna-n vasul auriu.
ÎMPĂRATUL

Festivităţi acum nu mă atrag, dar ﬁe!
Căci întăreşte şi a faptei bucurie.
Către al treilea.
Tu mare stolnic ai să ﬁi! Supuse-ţi ﬁe
De-acum vânatul, galiţe, bucătărie.
Alegerea mâncărilor mie-mi rămână.
Tu le comanzi pe zile şi pe săptămână.

MARELE STOLNIC

E-o datorie să postesc până în clipa
Când pusă-n faţa ta te bucur-o mâncare.
Cu mine bucătarii au să ostenească,
S-aducă ce-i departe, timpul să-l grăbească.
Şi depărtarea, timpul, grijă să nu-ţi dea,
Că simplă ﬁ-va masa, după pofta ta.
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ÎMPĂRATUL către al patrulea

Vorbind fără ocoluri doar despre ospeţe,
Pe tine, tinere erou, te-aleg paharnic.
Mare paharnic, grijă aibi să ﬁe-n pivniţi
Belşug măreţ de vinuri bune, însă darnic
Să nu prea ﬁi cu tine însuţi. Cumpănit,
Nu te lăsa de ispitire cucerit.
MARELE PAHARNIC

Stăpâne, tinerii, încredere de le arăţi,
Devin cât baţi din palme, repede, bărbaţi.
Mă-nchipui şi eu la ospăţu-acela mare;
Voi rândui împărătesc bufet cu rare
Podoabe, tot cu văsărie de argint şi aur,
Iar pentru tine-aleg din toate un pocal,
Cel mai frumos pahar, veneţian cristal.
În el se întăreşte vinul, dar nu-mbată.
Unii se-ncred în harul lui, cum faima-l ţine,
Dar cumpătarea ta ne apără mai bine.
ÎMPĂRATUL

Ce-acum vă dăruii în clipa asta gravă,
Aţi auzit încrezători din cele zise,
Cuvântul împăratului nu se dezminte,
Pentru-ntărire însă e nevoie şi
De grele, nobile dovezi, de acte scrise.
Dar pentru a săvârşi formal ce se cuvine,
Bărbatul cel mai potrivit, iată-l că vine.
Apare arhiepiscopul, care este şi mare cancelar.

ÎMPĂRATUL
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O boltă când se-ncheie-n piatră sub tărie,
Clădită e desigur pentru veşnicie.
Vezi patru prinţi aci. Ce-asigură durata,
A casei şi a curţii, noi am lămurit.
Acum ce-asigură împărăţia-ntreagă
Să ﬁe de cei cinci aparte rânduit.
Prin ţări eu ţin mai mult ca toţi să strălucească,
De-aceea le voi da acum hotare noi,

Din moştenirea celor ce s-au depărtat de noi.
Celor ﬁdeli de faţă, vouă ţări vă-mpart,
Şi dreptul vă confer să vă lărgiţi ţinutul;
Prin moşteniri şi schimb sporiţi-vă avutul.
Doresc de privilegii să uzaţi din plin,
Ce după pravilă ca domni vă aparţin.
Ca juzi veţi judeca în ultima instanţă,
Apelul nu-i valabil peste capul vostru.
Dobânzi, şi cens, şi dijme, vămi, licenţe, dăjdii,
Regalul minelor să vă sporească rostu’.
Spre-a dovedi deplină mulţumirea mea,
Aproape pân’ la treapta-mi vă voi ridica.
ARHIEPISCOPUL

ÎMPĂRATUL

Adâncă mulţumire toţi îţi spun prin mine.
Făcându-ne puternici, te-ntăreşti pe tine.
Dar vouă, celor cinci, şi altă demnitate
Aş vrea să vă mai dau. Nu sunt pe scăpătate,
Şi ţin să mai trăiesc o zi pentru imperiu,
Dar o privire înapoi prin veac mă-ndeamnă
Orândul marilor strămoşi să-l ţin în seamă.
De-ar ﬁ să plec la ei, alegeţi voi urmaşul:
Să-l ridicaţi cinstit pe-altarul hieratic,
Ca să sfârşească lin cel încă furtunatic1.

MARELE CANCELAR

Principi cu mândru piept şi cu smerită faţă
Îţi stau supuşi în preajmă – adânc să ţi se-nchine.
Cât timp ﬁdelul sânge mai zvâcneşte-n vine,
Noi suntem trupul viu, ce vrerea ta îl mişcă.
ÎMPĂRATUL

Ce-am hotărât e bine, dar acum, la urmă,
Să ﬁe întărit în scris, cu semnătură.
Avutul îl aveţi, ce-i drept cu totul liber,
Dar cu condiţia nicicum să nu se-mpartă.
Oricât aţi înmulţi, averea ce primirăţi,
De-ntâiul vârstnic ﬁu să nu se mai despartă.

1. Ca să moară împăcat el însuşi, împăratul.
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MARELE CANCELAR

Încredinţez acestui pergament statutul
Spre fericirea-mpărăţiei şi a voastră.
Din cancelarie vin scrisul şi pecetea,
Dar sacra semnătură, Doamne, e a voastră.
ÎMPĂRATUL

Acum vă las, pentru ca ziua-atât de mare
S-o cântărească-n sine-acasă ﬁecare.
Principii lumeşti se-ndepărtează.

PREOTUL rămâne şi vorbeşte patetic

Da, cancelarul a plecat, dar nu vlădica.
El a rămas împins de-un duh prevenitor.
Îţi poartă grele griji, stăpâne-domnitor!
ÎMPĂRATUL
ARHIEPISCOPUL
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Ce griji mai poţi avea în astă zi preafericită?
Cu câtă-amărăciune aﬂu-n ora-aceasta
Că, sfânt prin har, asociat eşti cu Satana.
Pe tron şederea ta apare întărită.
Sﬁdezi pe Dumnezeu şi chiar pe sfântul papă.
De aﬂă papa, grabnic te va osândi,
Cu raza lui imperiul ţi-l va nimici.
Căci încă n-a uitat cum tu în ceas suprem,
În ziua-ncoronării stins-ai un blestem,
Scăpând pe vrăjitor. Creştinătatea tu
Ai păgubit cu graţia, ce îi dădu
’Napoi viaţa. Bate-ţi piept şi un obol
Dă sanctităţii sale chiar acum pe loc
Din negrul, multul tău nelegiuit noroc.
Colina ceea, unde cortul tău a stat
Şi rele duhuri împreună scut ţi-au dat,
Unde de al minciunii Domn ai ascultat,
Smerit închin-o pentru sfântă osteneală,
Cu muntele şi cu dumbrava lungă-largă,
Cu înălţimile-mbrăcate-n verzi păşuni,
Cu heleşteie şi pâraie fără număr,

Ce se grăbesc şerpuitoare înspre vale,
Şi valea însăşi plină de grădini şi-aluni:
Învederând căinţa, vei găsi-ndurare.
ÎMPĂRATUL

De greaua mea greşeală sunt adânc speriat;
Cum vrei, aşa hotarul ﬁe-ţi măsurat.

ARHIEPISCOPUL

Da, locul pângărit, unde-ai încins păcat,
Să ﬁe pus în slujba Celui prea Înalt.
O zidărie văd puternic cum se-nalţă,
Privirea soarelui îi luminează corul,
Clădirea se lărgeşte chip luând de cruce,
Şi nava se lungeşte bucurând poporul.
Mulţimea intră pe sub demnele portale,
Întâiul clopot a sunat prin munţi şi vale,
Vuind din turlele ce năzuiesc spre ceruri,
Şi penitentul vine să bea viaţă nouă.
De faţă vrea să ﬁe-n ziua târnosirii.
Prezenţa ta va ﬁ o cinste şi podoabă.

ÎMPĂRATUL

Măreaţa operă, ea să-mi vestească gândul
De-a lăuda pe Domnul, ispăşind păcatul.
Slăvit să ﬁe el, acum şi prin tot leatul.

ARHIEPISCOPUL

ÎMPĂRATUL

În calitatea mea de cancelar, cealaltă,
Fac formele cu încheierea-laolaltă.
Un document de danie bisericii,
Să mi-l înaintezi curând, spre a-l iscăli.

ARHIEPISCOPUL s-a înclinat să plece, dar se-ntoarce de la uşă

Aşezământului tu îi mai dărui şi
Toate veniturile: dijmă şi dobânzi
Şi dăjdii pe vecie, căci de multe e
Nevoie pentru demnul trai de zi la zi.
Şi greaua-administraţie de-asemeni costă.
Pentru clădit de zor pe-un loc aşa pustiu,
Din prada ta de aur dai şi-aici puţin.
Mai trebuie din cele ce în minte-mi vin
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Şi lemn şi piatră, var şi câte se mai ştiu.
Cărăuşiile, norodul răbduriu
Le face, şi biserica-l binecuvântă.
Pleacă.
ÎMPĂRATUL Plin de păcate sunt, vederea mi-a fost strâmtă.
Şi paguba ce vrăjitorii mi-o aduc
E grea şi mare, şi-o descopăr prea târziu.
ARHIEPISCOPUL se-ntoarce iar, cu cea mai adâncă înclinare
Mă ierţi! S-a dat… s-a dat infamului bărbat
Tot ţărmu-mpărăţiei, dar anàtema-l
Zdrobeşte, dacă preoţilor nu le-i da
Şi-acolo dijmă şi dobânzi şi dajdia.
ÎMPĂRATUL cu amărăciune
Dar ţara încă nu există, e în mare.
ARHIEPISCOPUL Dacă ne-asiguri dreptul prin cuvântul tău,
Vine şi timpul celui cu răbdare.
Pleacă.
ÎMPĂRATUL singur
Aşa pot hărăzi întreg imperiul meu.

ACTUL V

PEISAJ DESCHIS

Iată-i în puterea vârstei,
Vechii tei de altădat’.
Dup-atâta pribegie
Îi revăd adânc mişcat.
Iat-aci e şi căsuţa!
Scut îmi dete, când pe dună
Cu talaz înfuriat
M-aruncase o furtună.
Ce-o mai ﬁ făcând perechea
Ce-mi întinse ajutor?
Prea bătrâni erau şi-atuncea,
Aplecaţi pe pragul lor.
Ah, evlavioşii oameni!
Aş striga, să mi-i salut,
Dacă ei mai fac şi astăzi
Fapte bune ca-n trecut.
1
BAUCIS măicuţă foarte bătrână
Vorba ﬁe-ţi mai înceată,
Călătorule pribeag!
Somnul lung să-mprospăteze
Pentru lucru pe moşneag.
CĂLĂTORUL Spune-mi, maică, eşti aceea
Ce cu soţul tău cândva
Readus-ai la viaţă

UN CĂLĂTOR

1. Baucis şi Philemon nu trebuie identiﬁcaţi cu ﬁgurile purtând aceleaşi nume din
literatura antică (Ovid). După chiar lămuririle date de Goethe lui Eckermann,
aceste nume au fost atribuite personajelor din Faust pentru a circumscrie nişte
„caractere“.
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Tânărul din faţa ta?
Tu eşti Baucis, care-mi dete
Vatră caldă după ceaţă?
Soţul ei apare.
Tu, Philèmon, tu eşti oare,
Cel ce mi-a salvat comoară
Din noiane, cu tot zelul?
Focul vostru, clopoţelul,
Mi-au fost singura scăpare.
Ce-ntâmplare, ’ngrozitoare!
Dar lăsaţi-mă acuma
Să văd, nesfârşită, marea,
Să îngenunchez pe dune,
Mă îngrijorează zarea.
Face câţiva paşi pe dună.
PHILEMON către Baucis

Du-te grabnic, pune masa,
Printre ﬂori, colo-n grădină.
Lasă-l, căci el tot nu crede
Tot ce vede în lumină.
Ducându-se lângă călător.
Unde te-a-ncercat sălbatic
Valvârtejul, unde stai,
Totul s-a schimbat deodată
În imagine de rai.
Mai târziu la îndemână
N-am mai fost, îmbătrânind.
Când puterile-mi pieriră,
Valul s-a retras pe rând.
Domni isteţi, slugi îndrăzneţe
Au pus diguri cu temei,
Îngustară dreptul mării,
Ajunşi domni în locul ei.
Vezi în larg livezi, fâneţe,
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Sat, grădină şi dumbravă.
Vino dar, ca să te bucuri
Înainte de-asﬁnţit.
Trec vântrele, câte-o navă,
Căutând port ocrotit,
Ca şi păsările cuibul,
Unde nu a fost nimic.
Vezi acum în depărtare
Tivul mării, albăstriu,
Iar la stânga şi la dreapta
Locuitul spaţiu viu.
În grădiniţă. Cei trei s-aşază la masă.
BAUCIS

PHILEMON

Mut, tu nici o bucătură
Nu mai duci până la gură?
Se făcu astă minune.
Povesteşte – cum anume.

BAUCIS

Fu minune-ntr-adevăr!
Nu-mi dă pace ce-am aﬂat;
Cum veniră toate, rând,
N-a fost, cred, lucru curat.

PHILEMON

Împăratul i-a dat ţărmul.
A fost bine sau păcat?
Crainicul aduse vestea,
Trâmbiţând-o-n lung şi lat.
A descins un venetic
Sus pe dune, din nimic
Corturi, case a-nălţat,
Iar la urmă un palat.

BAUCIS
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Slugile cu târnăcopul,
Parcă azi le-aş auzi,
Unde ﬂăcări ardeau noaptea,
Sta un dig a doua zi.
Noaptea oameni sângerară,
Răsuna chin infernal,

Dar spre ape, dimineaţa,
Sta isprava, un canal.
Fără Dumnezeu, vecinul
Jinduieşte la ce vezi,
La căsuţa ce-i a noastră,
La grădină, la livezi.
PHILEMON

BAUCIS

PHILEMON

Pentru schimb o moşioară
Ne-a-mbiat, în noua ţară.
Nu te-ncrede-n prund de ape,
Stai pe dâmb, pe cât se poate.
Hai să mergem la capelă.
Pe când soarele apune,
Înc-o dată în urechi
Dangăt, clopot să ne sune,
Închinare să aducem
Dumnezeului străvechi.
PALAT

Grădină vastă, canal lung şi drept.
Faust, foarte bătrân, gânditor.
LYNCEUS, PAZNICUL TURNULUI prin tubul de vorbit

Apune soarele, corăbii
Pătrund în port, trăgând la mal.
O mare barcă e pe cale
De-a ne ajunge pe canal;
Un fâlfâit de steguleţe,
Catargul drept, urmat de plută.
Acum în ora ta supremă
O fericire te salută!
Clopotul sună pe dună.
FAUST tresărind, enervat

Ce dangăt blestemat! Auzul
Iar mi-l răneşte. E-o ruşine.
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Împărăţia mea e nesfârşită,
Dar neplăcerea-i lângă mine.
Prin dangăt mi se aminteşte
Că stăpânirea mea cea largă
Nu-i fără pată, nu-i întreagă,
Că dâmbul teilor, căsuţa,
Grădina şi bisericuţa
Nu-s ale mele, sunt străine.
Un spin în ochi, în tălpi un spine.
O, dacă n-aş mai ﬁ pe-aici!
Ce silă-mi fac umbre vecine!
PAZNICUL TURNULUI ca mai sus

Cum vine cu vântrele barca
Prin proaspăt vânt tot mai aproape!
De saci, de lăzi doldora, plină,
În lunecare, turn pe ape.
O barcă strălucitoare, încărcată, claie peste grămadă şi din
belşug, cu produse din ţinuturi depărtate ale lumii.
Meﬁstofel şi Cei Trei Puternici.
COR

Aici coboară
Om cu om.
Noroc, stăpâne
Şi patron!
Ei coboară, produsele sunt descărcate pe uscat.

MEFISTOFEL
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Destoinici ne-ncercarăm, om şi om,
Şi veseli suntem, de ne laudă un patron.
Umblarăm mult, facem raport:
Plecarăm cu corăbii două,
Cu douăzeci suntem în port.
Isprava a-ntrecut orice măsură,
Se vede după-ncărcătură.
Pe mare spiritul o ia haihui,
Şi-n libertate frâne nu-ţi mai pui.
Şi rod aduce lovitura, ca de sabie,

Când pescuind mai prinzi şi o corabie.
De ai în stăpânire trei,
Agăţi şi-a patra, oricând vrei.
Celei de-a cincea-i merge prost:
Fără vreun drept, de ea-ţi faci rost.
De prinzi ceva-n puterea ta,
De căi, mijloàce, nu-ntreba.
Război, negoţ, piraterie,
Treime sunt, precum se ştie.
CEI TREI PUTERNICI
Nici mulţumire, nici salut!
Şi nici o laudă, bucurie!
E ca şi cum stăpânului
I-am ﬁ adus o scârnăvie.
Ce faţă lată
Şi-ngreţoşată!
Regescul bun
Nu-i place nicidecum.
MEFISTOFEL
Nu aşteptaţi
Altă răsplată,
Când voi vă luarăţi
Partea toată.
CEI TREI PUTERNICI
Ce am luat
Ajunse doar pentr-o măsea.
Din bogăţie
Parte egală toţi am vrea.
MEFISTOFEL
Prin săli pe sus
Dintâi aşezaţi
Scumpeturile toate,
Şi aşteptaţi.
Când va veni să-şi vadă
Scumpa grămadă,
Va cumpăni,
Încet, discret
Va socoti,
Nu s-a zgârci,
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Ci ﬂotei îi va da
Zaifet după banchet.
De cârdul1 care mâne vine,
Mă îngrijesc cum se cuvine.
Încărcătura e cărată de Cei Trei Puternici.
MEFISTOFEL către Faust

Cu frunte gravă şi privire sumbră
Iei cunoştinţă de-un noroc sublim,
Înţelepciunea ta e-ncoronată,
Cu ţărmul marea e-mpăcată,
Şi de la malul, ce ni-i dat să-l bănuim,
Corăbii pleacă-n larg, catarg după catarg.
O vorbă dacă spui aice în palat,
Cu două braţe lumea ai îmbrăţişat.
De-aice se făcuse începutul,
Aici se ridică baraca cea dintâi,
C-un şanţ se zgâriase lutul,
Pe unda lui azi luntrea poţi s-o mâi.
Şi mintea ta, şi osteneala lor crescândă,
Au scos din mare şi uscat dobândă.
De-aici…
FAUST

Ce blestemat cuvânt!
E tocmai ce-mi sugrumă orice gând.
Junghi după junghi în inimă-mi împlântă
Acest aici, cu neputinţă de-ndurat.
Şi dac-o spun, m-am ruşinat.
Bătrânii-ar trebui de sus să plece.
Sălaş sub teii lor aş vrea anume;
Puţinii pomi ce nu-s ai mei
Îmi strică tot, moşia-lume.
Acolo sus voiam, din ram în ram,
Schele să fac, privelişte să am,
Şi ochiului o zare să-i deschid,

1. Cârdul – corăbiile.
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C-o singură privire să cuprind
Tot ce făcui, această operă măiastră,
Să-nsuﬂeţesc cu îndrumarea mea isteaţă
Loc câştigat, unde noroade se răsfaţă.
Lovit mă văd de mare chin,
Lipsa simţind în bogăţie,
Iar clopotul sunând, a teilor mireasmă,
Biserică şi criptă îmi sunt mie.
Voinţa mea cu largu-i câmp
Se frânge-aici-n nisip, pe dâmb.
Din toate astea cum mai ies?
Un clopot sună, furia-mi dă ghes.
MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL

FAUST

MEFISTOFEL
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Era de aşteptat, ca un necaz
Esenţial să-ţi facă ﬁere.
Nu mă mai mir. Oricărei nobile urechi
Ăst dangăt îi repugnă cu putere.
Şi blestematul bing-bing-bang,
Seninul cer înnegurând,
S-amestecă în orice întâmplare,
De la botez şi până la înmormântare.
S-ar zice că-ntre bang şi bing
Viaţa-ar ﬁ un vis nătâng.
Împotrivirea şi-ncăpăţânarea
Scad şi câştigul cel mai strălucit,
Încât fără de voie trebuie să oboseşti
De-a mai urma dreptatea nesfârşit.
Dar cum te laşi întruna stingherit?
Colonizezi – şi-ai isprăvit.
Vă duceţi, faceţi-i să iasă –
Cunoşti moşia frumuşică
Pentru bătrâni de mine-aleasă.
Îi iau, şi îi aşez în altă parte.
Ce vorbă e, dacă le place.

Şi după silnicia îndurată
Frumseţea locului o să-i împace.
Fluieră strident. Cei Trei Puternici vin.
MEFISTOFEL

CEI TREI

MEFISTOFEL

Veniţi, cum domnul porunci,
Şi mâine un banchet va ﬁ.
Bătrânul domn rău ne primi.
Banchetul însă ne-a prii.
Pleacă.
Se-ntâmpl’ aici, ce altădat’
Şi lui Nabot în vie i s-a întâmplat. (Regum I, 21)1
NOAPTE ADÂNCĂ

LYNCEUS, PAZNICUL TURNULUI pe terasa palatului, cântând

Născut în lumină,
Privirii menit,
Pe turnuri de pază
Iubesc ce-am iubit.
Şi lumea îmi place.
Văd totul în zare,
Văd lună şi stele,
Păduri, căprioare.
Şi-n toate zăresc
Eterna podoabă.
Mă bucur, n-am grabă.
Voi, ochi fericiţi
Şi limpezi nespus,
Voi multe văzurăţi!
Şi tot ce e sus
Şi tot ce e jos,
Oricum ar ﬁ fost,
Rămâne frumos.
Pauză.
1. Aluzie la o întâmplare povestită în Cartea întâi a Împăraţilor, 21, potrivit căreia
regele Ahab şi-a însuşit via lui Nabot, săvârşind o crimă.
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Nu numai spre desfătare
Sunt aici pus, sus, de pază.
Dar din lumea-ntunecată
Ce m-ameninţă cu groază?
Văd ţâşnind scântei-scântei,
Prin coroanele de tei.
Jărăgaiul se încinge,
Vânt l-aţâţă, nu se stinge.
În căsuţă e văpaie,
Se prelinge din odaie.
Grabnic ajutor se cere,
Nu-i salvare, totul piere.
Ah, bătrânii, bieţii oameni,
Grijulii altcum la foc,
Jertfe-acum, ce nenoroc!
Ce cumplită întâmplare!
Arde casa pân’ la zgură.
Mai rămân doar negre schele.
O, de s-ar salva bătrânii
Din văpăile acele!
Limbi de foc pătrund ca ﬂamuri
Printre frunze, printre ramuri.
Crengi, pe rând, dau vuiet, larmă.
Şi se mistuie, se sfarmă.
Ochi, vai, ce li-i dat să vadă!
Sub copaci ce ard grămadă
Paraclisul stă să cadă.
Flăcări au cuprins şi creasta,
Dă în toate-acum năpasta.
Găunoase, purpurii,
Trunchiuri se aprind, făclii.
Pauză lungă, cântec.
Ce se arăta privirii,
Ce de veacuri sta aci,
A luat drumul pieirii.
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FAUST pe balcon, către dune

Ce tânguiri vin de la paznic?
Orice cuvânt e-ntârziat.
Mă amăreşte-adânc în cuget
Porunca, ce grăbit am dat.
Dar bine e că teii ard,
Că trunchi nu mai opresc privirea.
Priveliştea mi se deschide,
Şi voi cuprinde nesfârşirea.
În gând văd şi sălaşul nou
Unde vor sta cei doi bătrâni.
Simţindu-mi generosul scut,
Ei fericiţi se ţin de mâni.
MEFISTOFEL ŞI CEI TREI jos
Venim în trap grăbit tuspatru –
Scuzaţi! Cu binele n-a mers deloc.
Cu zgomot am bătut la uşă.
Zadarnic! Să le facem de noroc,
Am mai bătut şi-am scuturat,
Până ce uşa s-a dărâmat.
Ameninţai apoi cu gură mare.
Dar nu găsirăm ascultare.
Şi cum se-ntâmplă de-obicei,
„Nu vrea“, „N-aude“ erau ei.
Noi însă n-am mai amânat,
De zor ţi i-am înlăturat.
Perechea mult n-a suferit,
Luaţi de spaimă, s-au sfârşit.
Un călător, acolo-ascuns,
Voind să lupte, fu străpuns.
Încăierându-ne sălbatic,
S-a risipit puţin jeratic,
Şi paie s-au aprins. Sub tei,
Rug arzător pentru tustrei.
FAUST Nu tâlhărie, schimb voiam.
Ce surzi aţi fost la vorba mea!
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Blestem pe capul vostru pentru
Nechibzuita faptă rea!
CORUL

Un vechi, străvechi cuvânt ne spune:
Cedează forţei, te supune!
Cutezător de eşti de-a bine,
În joc pui totul şi pe tine.
Pleacă.

FAUST pe balcon

Şi-ascund privirea stele, sus,
Şi focul scade, pâlpâind de-abia;
Un vânt l-aţâţă-nﬁorându-l,
Aduce fum în faţa mea.
Grăbit am fost, poruncă dând,
Grăbiţi şi ei la faptă, ascultând.
Ce umbre vin plutind, pe rând?
MIEZUL NOPŢII

Vin patru femei cărunte.
ÎNTÂIA

Sunt Lipsa, aşa mă numesc.
Eu sunt Vina.

A DOUA
A TREIA
A PATRA
CÂTEŞITRELE

LIPSA
VINA
NEVOIA
GRIJA

LIPSA
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Eu Grija.
Nevoia sunt eu.
Închisă e uşa, nu putem intra.
Stă-n casă aci un bogat. N-am intra.
În umbră atunci mă prefac.
Mă prefac în nimic.
Nu vrea să mă vadă-un obraz răsfăţat.
Surori, surioare, intra nu puteţi nicidecum.
Dar Grija prin gaura cheii îşi face un drum.
Grija dispare.
Surori, depărtaţi-vă, surelor, mergeţi de-aci.

VINA
NEVOIA
CÂTEŞITRELE

Eu sunt lângă tine, mereu cea dintâi.
Nevoia e-alăturea, după călcâi.
Trec norii, pier stelele – toate.
Din urmă, din urmă, de foarte departe,
O soră ne vine cu pasul de – Moarte.
Pleacă.

FAUST în palat

Patru văzui venind, doar trei plecând.
Al vorbei tâlc nu l-am mai prins.
Parcă Nevoia se numea cărunta umbră,
Şi Moarte-a fost ecoul, rima sumbră,
Şi găunos suna, duhovniceşte stins.
Spre libertate încă pârtie nu mi-am făcut.
Dac-aş putea magia fără de sﬁală
S-o-nlătur, vrăjile cu totul să le uit,
Dac-aş putea să stau, Natură, om în faţa ta,
Viaţa omenească ar ﬁ vrednică de osteneală.
Un om eram, când încă sumbrei căi
Nu m-am dedat, când încă nu m-am blestemat.
Acum văzduhul de atari năluci
E-aşa de plin, că nu ştii încotro s-apuci.
O zi, de este, clar să ne surâdă,
Cu visul ei ne-ncurcă noaptea hâdă.
Ne-ntoarcem veseli din pripoare.
Dar croncăne un corb. A ce? A nenoroc.
Deşartele credinţi ne ţin mereu pe loc.
Strigoi şi semne, apariţii dibuim,
Şi înfricoşaţi stăm singuri, prinşi în laţ.
Scârţâie poarta, nimenea nu intră.
Cutremurat.
E cineva aici?
GRIJA
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Da!

FAUST
GRIJA
FAUST
GRIJA

Cine eşti?
Nu-i îndeajuns că sunt aici?
Să pleci!
Sunt bine unde sunt, şi unde eşti.

FAUST întâi înfuriat, apoi domol

Bagă de seamă! Nu-ncerca să mă vrăjeşti.
GRIJA

Surdă-urechea dac-ar ﬁ,
Inima tot m-ar auzi.
Când aceeaşi, când schimbată,
Mi-e puterea-nfricoşată.
Pe cărare şi pe unde
Chipul meu mereu pătrunde.
Nedorită, dar găsită,
Blestemată, dezmierdată.
N-ai cunoscut tu Grija niciodată?

FAUST

Prin lume am ţinut-o, goană,
Şi apucai orice plăcere.
Ce nu-mi plăcea, lăsai să plece.
Ce îmi scăpa, lăsam să treacă.
Şi am dorit din nou şi cu putere,
Şi am dorit mereu, cât zece.
Un iureş fostu-mi-a viaţa,
A fost puternic, fost-a mare,
Acum cuminte-n aşezare.
Mi-e cunoscut întreg pâmântul,
Spre „dincolo“ nu este zare.
Nerod cine-ntr-acolo cată,
Închipuindu-şi că-n tărie
Fiinţe-asemeni lui să ﬁe.
Rămâi în cercul tău, căci lumea
Pentru cel vrednic nu e mută.
Nevoie nu-i de-a hoinări prin veşnicie.
Ce-apropiat cunoşti, uşor cuprinzi.
Cutreieri astfel ziua pământeană.
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GRIJA

FAUST

GRIJA
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Din ﬁre nu-ţi ieşi, dacă strigoi zăreşti.
Să-ţi aﬂi chinul, fericirea-n-naintare,
Nemulţumit de clipă, de oricare.
Cel ce este-n a mea mână,
Nu-i ajută lumea toată.
Soarele – lui nu-i răsare,
Nu-i apune niciodată.
Având simţuri luminoase,
Poartă înăuntru bezne,
Şi comori, oricâte are,
Linişte nu aﬂă lesne.
Fericirea, nenorocul
Îl frământă prin tot locul.
Lângă pâne, mană vie,
Flămânzeşte-n bogăţie.
Bucuriile şi cazna
Le amână pentru mâne.
Grija lui e viitorul,
Ne-mplinit mereu rămâne.
Cu astea-ţi spun că nu mă-ndupleci.
Nonsensuri nu mai pot s-ascult.
Te du de-aci! Litania-i stupidă.
Mi s-a scârbit de ea de mult.
Să se ducă, sau să vină –
Hotărâre nu mai are.
Şovăie cu paşi nesiguri
Pe-nceputa lui cărare.
Şi se pierde tot mai tare,
Mai pieziş el vede totul;
Pentru alţii, pentru sine
Rămânând împovărare,
Când respiră, când se-neacă.
Este viu încă oleacă.
Nu mai speră, nu se-mpacă.
O asemenea-nvârtire

Şi atare-ntrelăsare,
Datorii plinite-n silă,
Aţipire cu coşmare,
Întremare neîntreagă,
Libertate fără vaduri
De locşorul lui îl leagă,
Pregătindu-l pentru iaduri.
FAUST

GRIJA

Nefericiţi strigoi, aşa întâmpinaţi
De mii de ori umanele ﬁinţe.
Chiar zilele indiferente le prefaceţi
În hâd vârtej de suferinţe.
Ştiu bine c-anevoie scapi de demoni,
Greu de tăiat sunt legăturile severe.
Dar Grijă tu, mărime furişată,
Nu recunosc a ta putere.
S-o aﬂi dar, când blestemând
Întorc spre uşă a mea umbră.
Viaţa-ntreagă oamenii sunt orbi,
Tu, Faust, să ﬁi acum la urmă!
Suﬂă peste el şi pleacă.

FAUST orbeşte
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Tot mai adâncă noapte-aici pătrunde,
Lumina doar lăuntric mai luceşte.
Ce am gândit, de zor voi duce la izbândă.
Cuvântul Domnului, el singur mă-nsoţeşte.
Sculaţi, voi slugi şi salahori cu toţii!
Faceţi să văd, ce îndrăzneţ am conceput!
Luaţi unealta, târnăcopul şi lopata!
Să izbutească planul chiar de la-nceput.
Orânduiri severe, sfânta hărnicie
Îşi vor găsi din plin răsplata.
Să se-mplinească opera cea mai măreaţă,
Ajunge-un singur spirit pentru mii de braţe.

O CURTE INTERIOARĂ, MARE,
A PALATULUI

Făclii.
MEFISTOFEL ca supraveghetor, în frunte
Veniţi, intraţi! Intraţi, veniţi!
Veniţi, şovăitori lemuri1,
Din oase şi tendoane, voi
Ciudatele seminaturi.
LEMURI în cor
Alături, la-ndemână-ţi stăm.
Şi vagă umblă vestea
Despre ţinuturi mari în larg,
Că ni se dau acestea.
Ţăruşi şi sapă sunt pe-aci,
Mai e şi-un lanţ de măsurat.
De ce chemarea ne-a ajuns,
Până în curte am uitat.
MEFISTOFEL Nu-i vorba-aci de mare meşteşug.
Doar pe măsura voastră să lucraţi.
Unul întindă-se cât e de lung,
Iar glia sape-o-n jur ceilalţi.
Cum pentru moşi s-a mai săpat,
Să se-adânceasc-un lung pătrat.
În casa-ngustă – din palat:
Acesta-i drumul de urmat.
LEMURI săpând cu gesturi glumeţe
Tânăr eram, trăiam, iubeam,
Mi-aduc aminte, dulce-a fost.
Şi unde vesel se dansa,
Găsea şi talpa mea un rost.
Vicleana vârstă m-a lovit
Cu cârja ei, cruciş, pieziş.
1. Lemuri – schelete de strigoi.
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Mă-mpiedicai de un mormânt.
De ce era tocmai deschis?
FAUST ieşind din palat, pipăie uşciorii şi ascultă

Sunt târnăcoapele. Le-aud. De bucurie strig!
Aud mulţimea robotind, pământul
Cu sine însuşi împăcându-l,
Talazurilor ea hotar le pune
Şi marea-ncinge cu un dig.
MEFISTOFEL aparte

Tot numai pentru noi te osteneşti
Cu-aceste diguri în ţinutul tău de dune.
Căci pregăteşti pentru Neptun, parcă anume
Mare ospăţ. Şi el al apei diavol e.
Oricum sunteţi pierduţi. Stihiile
Cu noi alături uneltesc complotul,
Spre nimicire merge totul.
FAUST
MEFISTOFEL
FAUST

Hai, veghetor!
Aici!
Fă tot ce poţi,
Adună lucrători, grămadă, cu duiumul,
Îmbărbătează-i cu îndestulări, severitate,
Momeşte-i, dă-le zor! În ﬁecare zi
O veste vreau să am sau un semnal,
Cum se lungeşte spornicul canal.

MEFISTOFEL cu glas mai încet

E vorba, dacă sensul nu îmi scapă,
Nu de-un canal, ci despre-o groapă.
FAUST
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O mlaştină se-ntinde lângă munte, nesfârşit,
Şi infectează tot ce-am cucerit.
Băltoaca să se scurgă, putredă, în mare,
Aceasta-ar ﬁ izbânda cea mai mare.
Un spaţiu voi deschide multor milioane,
Să locuiasc-aici, nu sigur, dar în libertate:

Sunt verzi câmpiile, şi om şi turmă
Pe nou pământ, de tihnă, se îndrumă
Spre aşezările pe cari pe dâmbul falnic
Viteaz norod le-a ridicat strădalnic.
Întrezăresc aici o ţară-paradis –
Înverşunat talazul bată în limanuri,
Unde spărtură face, ca să cutropească,
Aleargă obştea. Ştirbitura s-a închis.
Acestui rost îi sunt cu totul închinat,
Mijeşte încheierea-nalt-a-nţelepciunii:
Îşi merită viaţa, libertatea-acela numai
Ce zilnic şi le cucereşte ne-ncetat.
Şi astfel îşi petrec aicea pe limanul
Primejdiei copii şi tineri,
Bărbaţi, moşnegi, cu vrednicie anul.
Aş vrea să văd asemenea devălmăşie,
Să locuiesc cu liberul popor pe liberă câmpie.
Acelei clipe aş putea să-i spun, întâia oară:
Rămâi, că eşti atâta de frumoasă!
Căci urma zilei mele pământene
Nici în eoni nu poate să dispară.
Şi presimţind o fericire ce înaltă se-nﬁripă,
Eu gust acum suprema clipă.
Faust cade pe spate, lemurii îl cuprind şi-l întind la pământ.
MEFISTOFEL

Nici o plăcere nu-l îndestulează, nici o fericire.
El vrea de amăgiri, ce-s schimbătoare, să se ţină.
Dar cea din urmă, de nimic, şi goală clipă
Numaidecât doreşte bietul s-o reţină.
Cel ce atât de tare mi-se-mpotrivea!
Stăpân devine timpul, zace-n pulbere moşneagul,
Iar ceasul s-a oprit. –
Ca miezul nopţii tace.

CORUL

Arătătorul cade.
MEFISTOFEL
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Săvârşitu-s-a.

CORUL
MEFISTOFEL

Şi a trecut.
Trecut! Ce prost cuvânt!
De ce trecut?
Trecut, nimic, îmi sunt perfect la fel.
La ce mereu creaţia eternă?
Se pierde în nimic creatul, rostogol.
„Trecut“. Din asta descifrezi vreun rost?
E ca şi cum nici n-ar ﬁ fost.
Dar ca şi cum ar ﬁ, se-nvârte în ocol.
Acestora eu le prefer eternul gol.
PUNEREA ÎN MORMÂNT

LEMUR solo

Cine-a clădit aşa de rău
Căsuţa cu lopata?
LEMURI în cor
Pentru un oaspe negătit,
Când casa fuse gata,
Destul de bine a ieşit.
LEMUR solo
Cine odaia a-ngrijit?
Nu-s scaune, nici masă.
LEMURI în cor
Pe termen scurt, pentru puţin
Îţi fuse-mprumutată.
Mulţi creditori aşteaptă.
MEFISTOFEL Întins e trupul. Suﬂetul, de-ar vrea să iasă,
I-arăt un document semnat cu sânge.
Dar din păcate azi mijloace-atâtea sunt
De a sustrage diavolului încă pe pământ
Chiar suﬂetele cari pe drept le strânge.
Pe vechiul drum de stavili te loveşti,
Pe noul drum recomandat nu eşti.
Că altfel ieşeam singur din strâmtoare.
Sunt nevoit de a recurge-acum la ajutoare.
În toate trebile ne merge prost!
În obiceiul moştenit, în vechiul drept,
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Să te încrezi nu-i înţelept.
Ieşea-n răsuﬂetul din urmă suﬂetul,
De-ndată ce căldura trupului s-a stins.
Eu stam la pândă; ca pe-un şoarece grăbit
Îl înşfăcam, în gheare, strâns.
Acuma şovăie; scârboasa cas-a hoitului
Nu vrea s-o părăsească. S-ar zice că e laş.
Târziu doar, elementele ce se urăsc
L-alungă jalnic din sălaş.
Şi dacă zile, ceasuri, stau cu nerăbdare –
Când? Cum? Şi unde? asta-i trista întrebare.
Bătrâna Moarte şi-a pierdut puterile fulgerătoare.
E îndoielnic uneori chiar şi ce sigur pare.
Adesea mă uitam la ţepenele membre,
Era părere. Se puneau iar în mişcare.
Cu gesturi de vrajă fantastic poruncitoare.
Veniţi cu pas grăbit, şi-n bune toane,
Voi domni cu drepte, domni cu strâmbe coarne,
Din vechea seminţie-a dracilor, de vajnic soi,
Aduceţi şi gâtlejul iadului cu voi.
Gâtlejuri are multe iadul, multe, multe,
Înghite după ierarhii şi demnitate.
Dar şi această joacă se va face
De-acum cu mai puţină scrupulozitate.
În stânga, gâtlejul iadului se deschide îngrozitor.
Prin colţi rânjiţi, sub bolta hăului, de scrum,
Izvor de furie – un ﬂuviu de foc!
În fundul ﬁerberii, prin clocotul de fum,
Zăresc a ﬂăcărilor veşnică cetate.
Mareea focului până la dinţi răzbate.
Şi osândiţi, nădăjduind scăpare, vin, vin înotând,
Dar uriaşă-i sfâşie hiena; rând
Pe rând apucă iar pe drum arzând.
Multe rămân ascunse prin unghere,
Pe unde spaimele şi-arat-a lor putere.
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Pe păcătoşi e bine să-i înspăimântaţi deschis,
Să nu-şi închipuie că-i amăgire doar şi vis.
Către dracii graşi, cu coarne scurte şi drepte.
Ei, ticăloşi burtoşi cu buci de foc,
Văpaie-mi daţi, graşi de pucioasă,
Cu nemişcată ceafă, scurtă, groasă,
La pândă-mi staţi, priviţi spre-un loc
Mai jos, dacă luceşte ca fosfòrul:
E suﬂeţelul, Psyche1-ntraripata;
De-o jumuliţi, rămâne-un vierme;
Îi pun pecetea mea, odorul!
Şi-apoi în foc cu ea, şi în vârtej prin vreme!
Spre regiuni mai joase iscodiţi,
Burtoşilor, e-a voastră datorie;
De i-a plăcut să locuiasc-acolo,
Tocmai aşa de sigur nu se ştie.
Ea în buric e bucuros acasă,
Păziţi, pe-acolo scapă, de-o să iasă.
Către dracii slabi, cu coarne lungi şi strâmbe.
Voi ţâri subţiri, precum Lungilă uriaşul,
Cătaţi prin aer, dibuiţi mai tare,
Întindeţi braţe, scoateţi gheare.
Să-mi prindeţi mica zburătoare.
Ea rău se simte-n vechea casă,
Şi geniul, oricum, pe sus el vrea să iasă.
Se vede o aureolă, pe sus, la dreapta.
CEATĂ CEREASCĂ

Veniţi, voi trimişii,
Voi rude cereşti,
Zburând peste cele
Adânc pământeşti,
Aduceţi sub stele
Viaţă sfârşiţilor,

1. Psyche – personiﬁcare mitologică a suﬂetului.
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MEFISTOFEL

În lină plutire
Un semn de iubire.
Glas fals aud, urâte dezacorduri,
Pe sus, cum nedorită zi se face.
E-un sunet băieţos-fetesc, stricat amestec,
Cum gustului-evlavios îi place.
Voi ştiţi că-n ore-adânc proclete
Am plănuit desﬁinţarea omenirii.
Ruşinea cea mai mare ce o născocirăm1,
Amestecul de genuri împotriva ﬁrii,
Ei adorării îl găsesc destul de demn.

Ăşti gură-cască vin smeriţi,
Pe-atâţia ni i-au smuls făţarnici.
Cu arme de-ale noastre ne înfruntă,
Sunt şi ei draci, dar travestiţi.
Să pierdem azi, ar ﬁ o veşnică ruşine.
Lângă mormânt staţi pază, bine!
CORUL ÎNGERILOR risipind roze
Roze, în vânt
Balsam risipind!
Fluture creanga,
Pământ înviind.
Pecete spărgând,
Voi muguri, grăbiţi,
Grăbiţi să-nﬂoriţi!
Dea primăvara,
Duceţi voi purpura,
Şi-un paradis
Celui ce doarme
Fără de vis!
1. Traducătorul a acceptat interpretarea pe care a dat-o acestui vers (în original
cam ermetic) Robert Petsch în ediţia comentată şi adnotată, apărută sub titlul
Goethes Faust (ed. a II-a, Bibliographisches Institut, Leipzig, 1925).
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MEFISTOFEL către diavoli

Ce tresăriţi? E-un obicei de iad?
Să-mi ţineţi piept petalelor ce cad!
La locul său orice ortac! Flori risipind,
Ei speră, ca ieşiţi din minţi,
Să-nzăpezească diavolii ﬁerbinţi.
Dar sub suﬂarea voastră totul se topeşte.
Suﬂaţi acum din plinele bucuţe!
Pălesc în aburi ﬂori, crenguţe.
Dar nu aşa vijelios! Închideţi gura!
Într-adevăr prea aprig îmi suﬂarăţi,
Că niciodată voi nu-mi ştiţi măsura.
Se uscă ﬂorile, şi ard acuma.
Se-apropie cu veninoase ﬂăcări clare.
Împotriviţi-vă, în rânduri strânşi mai tare!
Puterea vi se stinge, vitejia s-a pierdut
La via ﬂacără şi-n strania ardoare.
CORUL ÎNGERILOR

MEFISTOFEL
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Flori, fericitele,
Flăcări şi pară
Iubire aduc,
Bucurie prepară,
Cum inima vrea.
Cuvântul iubirii
Lumină va ﬁ
Eternelor cete
În aer şi-n cer,
Lumină şi zi
În clarul eter.

Blestem! Ruşine prostului răsad!
Satane cu picioare-n sus, în cap,
Fac roata-n mâni, şi grosolani
Se prăbuşesc pe dos de-a drept în iad.
De bine vie-vă ﬁerbintea baie!
Eu stau însă la locu-mi sub văpaie.

Ceata îngerilor coboară din văzduh, împrăştiind roze.
„Cuvântul iubirii
Lumină va ﬁ“.

Se luptă cu rozele plutitoare.
Rătăcitoare ﬂăcări, la o parte! – Oricâtă lumină
Aţi da, cu mâna prinse – sunteţi gelatină.
Pleacă de-aici, tu ﬂacără scârboasă!
Mi se lipesc în ceafă, smoală şi pucioasă.
CORUL ÎNGERILOR

MEFISTOFEL

Mult se cuvine,
Ce nu v-aparţine
Să ocoliţi.
Ce starea vă tulbură
Nu suferiţi!
Puterile silnice
Vrednic înfruntă-le!
Pe căile zilnice
În cercul ceresc
Dragostea cheamă
Pe cei ce iubesc.

Îmi arde capul, inima, ﬁcatul –
E-un element supradrăcesc, ce s-a ivit,
Mai aprig decât ﬂacăra din iad.
De-aceea gemeţi într-atâta de cumplit,
Nenorociţi îndrăgostiţi, care respinşi
După iubită vă uitaţi cu ochi prelinşi.
Şi eu? De ce mă uit în partea ceea,
Când sunt mereu cu ea-n gâlceavă?
Mi-a fost privirea într-acolo duşmănoasă.
Pătrunsu-m-a ceva străin din slavă?
Îmi place să mă uit la ei, drăguţii tineri,
Să blèstem nu mai pot; ce mă reţine?
Iar de mă las vrăjit de vreunul,
Pe viitor cine-i nebunul?
Băieţii naibii, ce-i urăsc de-a bine,
Îmi par drăguţi din cale-afară.
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Frumoşi copii, să-mi spuneţi dară:
N-eţi ﬁ şi voi din neamul luciferic?
Aveţi pe vino-ncoa, v-aş săruta,
Voi inima mi-o îndulciţi în întuneric.
Mă simt ca pus pe tihnă, şi nespus de bine,
Parcă de mii de ani v-aş ﬁ văzut,
De mângâiat ca micile feline,
Din ce în ce, tot mai frumoşi voi vă iviţi,
Apropiaţi-vă, o dată doar să mă priviţi.
ÎNGERI

Venim, de ce-napoi tot mâi?
Ne-apropiem şi, dacă poţi, rămâi!
Îngerii ocupă, mişcându-se, întregul spaţiu.

MEFISTOFEL împins în avanscenă

Spuneţi că suntem duhuri blestemate,
Voi sunteţi îns-adevăraţii vrăjitori.
Bărbaţi, femei, la fel, de-atâtea ori
Voi în ispită-i duceţi. Ce-ntâmplare!
Acesta-i al iubirii element?
Întregul trup de foc s-aprinde,
Şi-n ceafă doar îl simt prezent.
Descindeţi numai, ochiul meu vă pretuieşte,
Mişcaţi-vă suavi, dacă se poate mai lumeşte,
O faţă serioasă minunat vă prinde,
Aş vrea însă o dată să vă văd zâmbind.
O veşnică-ncântare m-ar cuprinde.
Priviţi, aş zice, cum îndrăgostiţii fac:
C-un mic surâs pe gură pus, umbratic.
Tu, lung vlăjgan, îmi eşti cel mai simpatic,
Popeasca mutră doar nu-ţi vine bine,
Mai pofticios, mai galeş uită-te la mine!
În cuviinţă aţi putea mai goi să vă purtaţi –
Mult prea morală e cămaşa-n falduri lungi şi late. –
Ei faţa şi-o întorc – şi-i văd din spate!
Ce apetit stârnesc! Juni blestemaţi!
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Să vă întoarceţi
Spre limpezime,
Voi, iubitoarele,
Flăcări-mulţime.
Cei ce dobândă
Au doar osândă,
Adevăr din vecie
Salvare le ﬁe!
De rău mântuiască-se
Spre claritate
Şi unitate.
MEFISTOFEL venindu-şi în ﬁre
Asemenea mă simt lui Iov, năpăstuitul,
Buboi lângă buboi e trupul – chinuitul,
De sine îngrozit, triumfător în clipa
Când singur, ca-n oglindă el se vede,
Şi când în sine şi în neamul său se-ncrede.
Salvată e a noastră nobilă proprietate!
Nălucile iubirii sunt pe căile pieirii.
S-au mistuit infame ﬂăcările destrămate.
Şi-acum le blèstem crunt pe toate!
CORUL ÎNGERILOR
Sﬁntele ﬂăcări!
Cel ce de ele-i cuprins
Se simte-n viaţă
Cu bunii ne-nvins,
Cu preafericiţii.
Lumini se răsﬁră.
Uniţi, voi cu toţii,
Suiţi ne-ncetat,
Văzduhu-i curat
Şi duhul respiră.
Ei se ridică, răpind partea nemuritoare a lui Faust.
MEFISTOFEL privind împrejur
Dar cum? – Unde plecară?
Norod nevârstnic, m-ai surprins!
CORUL ÎNGERILOR
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Cu prada către cer zburară.
De-aceea-au dat târcoale groapei!
Mi s-a furat o mare, unică comoară.
Înaltul suﬂet, mie zălogit,
Cu şiretenie l-au şterpelit.
La cine, unde să mă plâng?
Cine reface dreptul meu ştirbit?
Ai fost la bătrâneţe păcălit,
Şi-ai meritat, căci eşti nătâng.
Lucrai greşit. Am rătăcit, că mi-e ruşine!
Ce jalnic s-a sfârşit o mare opintire!
Absurdă dragoste, vulgară poftă a-ncercat
Pe diavolul viclean-smolit.
Dacă isteţul, mult păţit, s-a ocupat
Cu-asemenea copilăroase nerozii,
Într-adevăr nu-i mică nebunia
Ce la sfârşit îl birui.
PRĂPĂSTII DE MUNTE

Pădure, stânci, pustnicie.
Sﬁnţi anahoreţi, risipiţi printre abisuri.
COR ŞI ECHO
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Crângul în sus o ia,
Stânca stăruie grea.
Se-nalţă mănunchi
Trunchi lângă trunchi.
Valul stropeşte,
Peştera dăruie scut.
Leul ne ocoleşte
Prieteneşte şi mut,
Cinsteşte lăcaş,
Sfânta iubire,
Sacru sălaş.

PATER ECSTATICUS1 plutind în sus şi în jos

Veşnică ardere,
Dragoste-jar,
Dumnezeiescul,
Aprigul har!
Arc, săgetează-mă,
Suliţă, spintecă,
Spadă, scurtează-mă,
Fulgere, vindecă!
Deşertăciunea
Toată să piară,
Ardă iubirea,
Veşnica pară.
PATER PROFUNDUS2 în regiune adâncă

Cum la picioare-abis de stânci
Odihneşte peste alt abis,
Cum râuri luminoase curg
Spre mari căderi ce s-au deschis,
Cum vajnice ca nişte duhuri
Se-nalţă trunchiuri în văzduhuri,
Aşa atotputernica iubire,
Ea totul plămădeşte şi-ntreţine.
În juru-mi e sălbatic vuiet,
Dumbrăvi cu şuier mă pătrund,
Şi cade totuşi dulce-n murmur
Pârăul plin – până-n străfund,
Menit cumva să-nvie valea.
Iar trăsnetul căzu pe creasta rea,
Să-mprospăteze atmosfera
Ce neguri şi venin purta în ea;
1. Sfânt cuprins de ardoarea extazului (lat.).
2. Sfânt adânc simţitor (lat.).
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Sunt crainici ai iubirii – ei vestesc
Ce ne împrejmuie etern creând.
O, de-ar isca şi-n mine focul,
Unde-ncurcat şi rece, spiritul nătâng
Se zbate-n marginile simţurilor tâmpe,
Ca în dureri de lanţuri care strâng.
O, Doamne, mulcomeşte-mi mintea zbuciumată,
Şi luminează-mi inima-nsetată!
PATER SERAPHICUS1 – regiune de mijloc

Nouraş de dimineaţă
Trece prin belşug de cetini.
Înăuntru viu palpită
Duhuri tinere, mici prietini.
CORUL PRUNCILOR FERICIŢI

Spune-ne, părinte, cine
Suntem, spune, bune!
Fericirea noastră mare
Este lină, de minune.
PATER SERAPHICUS
Voi născuţi la miezul nopţii,
Treji în duh pe jumătate,
Voi pentru părinţi pierduţii,
Dar dobândă-n sfere-nalte
Pentru îngeri! Dragi îmi sunteţi,
Să-mi veniţi deci mai aproape!
Pe pământ voi aspre drumuri
Nu cuprindeţi sub pleoape.
Coborâţi degrabă-n mine,
Vă-mprumut eu ochii mei2,
Folosiţi-i ca pe-ai voştri,
Şi priviţi în preajmă ce-i.
1. Sfânt asemenea îngerilor (lat.).
2. Spiritele foarte curate ca ale pruncilor fericiţi, morţi devreme, nu mai au
organele necesare spre a vedea lumea materială. Pater seraphicus le cheamă
„în el“, ca să le împrumute ochii săi, cu care ele ar putea vedea. Concepţia este
luată de la misticul Emanuel Swedenborg, dar Goethe o dezvoltă pur poetic.
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El îi primeşte în sine.
Sunt copaci şi stânci acestea,
Fluviu ce-n adâncuri cade,
Şi-cu-nvălurare drumul
Şi-l scurtează prin cascade.
PRUNCII FERICIŢI dinăuntru
Ce măreaţă e vederea,
Însă locul e prea sumbru,
Şi ne scutură cu groază.
Dă-ne, bunule, iar drumu’.
PATER SERAPHICUS
Înălţaţi-vă spre cercul
Unde creşteţi nevăzuţi,
Unde-a Domnului prezenţă
Întăreşte oaspeţi mulţi.
Au şi duhurile hrană
Ce în èter pur pluteşte:
Revelaţia iubirii,
Ce în larg se dăruieşte.
CORUL PRUNCILOR FERICIŢI – horă în jurul celor mai înalte piscuri
Mânile daţi-vă,
Horă încingeţi,
Dorul vi-l stingeţi.
Cânte privirile,
Sﬁnte simţirile!
Învăţămintele
Cele divine
Să vă pătrundă,
Ca în senine
Ceruri, înalt
Să vedeţi pe
Cel Lăudat.
ÎNGERI plutind prin văzduh mai înalt, ducând partea nemuritoare a lui Faust
Salvat de rău e duhul
Ce-a străbătut văzduhul.
Cine cu zel s-a străduit,
Poate să ﬁe mântuit.
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Şi dacă dragostea de sus
Ea însăşi i s-a-mpărtăşit,
L-aşteaptă cete îngereşti
Cu bucurii nepământeşti.
ÎNGERII MAI TINERI
Rozele1, ce le primirăm
Din curate mâni, albite,
De la sﬁnte pocăite,
La izbândă ne-ajutară,
Să desăvârşim lucrarea,
Răpind suﬂetul-comoară.
Risipirăm, răi fugiră,
Dracii chiar, când nimerirăm.
Şi în loc de iad, pedepse,
Chinul dragostei simţiră.
Chiar Satan, bătrânul meşter,
Fost-a-n inimă muncit.
Jubilaţi, c-am izbândit!
Rămâne pământesc un rest
Greu de purtat.
Chiar dac-ar ﬁ de-azbest2,
Nu e curat.
Când un puternic duh
Stihiile din necuprins
La sine şi le-a strâns,
Nu-i înger mare, mic,
Să poată despărţi
Ce s-a unit.
Iubirea numai, veşnica,
Îi poate despica.

ÎNGERII MAI DESĂVÂRŞIŢI

ÎNGERII MAI TINERI

Lângă piscuri, ca neguri,
Simt în văzduhuri

1. Rozele iubirii, cu care îngerii au izbutit să-i contamineze pe diavoli. Iubirea
aceasta s-a transformat însă la Meﬁstofel în dragoste perversă.
2. Azbest – material rezistent la foc, din care, în vechime, se făcea pânză pentru
morţi.
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Mişcând pe aproape
Viaţă de duhuri.
Destramă-se ceţuri,
Văd ceată mişcată,
Băieţi fericiţi,
În cerc, izbăviţi
De greul nespus –
Uşori se desfată
Privind primăvara
Lumii de sus.
Acum cu aceştia,
Pe treapta lor pus,
Pornească-mpreună
Pe trepte în sus.
PRUNCII FERICIŢI

Cu bucurie
Va să-l primim,
E-n crisalidă1.
Dovezi dobândim
Că şi noi suim.
Despoiaţi-l de scame
Ce-l mai îmbracă.
De sfântă viaţă
Mai mare
Şi tot mai frumos
Să se facă.

DOCTOR MARIANUS2 în celula cea mai înaltă şi mai curată

Priveliştea-i deschisă
Şi duhul înălţat.
Femei îmi trec prin faţă,
Se-nalţă ne-ncetat.
1. Pruncii fericiţi, care conduc suﬂetul lui Faust, socot suﬂetul acestuia, încă
unit cu resturi de materie, ca pe un ﬂuture care iese din crisalidă spre a zbura
tot mai sus.
2. Doctor Marianus – sfânt închinat Mariei; era socotit a ﬁ pe o înaltă treaptă a
desăvârşirii.
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La mijloc, stăpână,
Cu stelele se-ngână
A cerului regină
De strălucire plină.
Extaziat.
Doamna lumii, Doamna noastră,
Lasă-mă sub cort de cer
Să văd taina ta albastră.
Doar atâta eu îţi cer.
Şi îngăduie ce-n piept
Gingaş mă frământă,
Să te-ntâmpin ca un drept
Cu iubire sfântă.
Nimenea nu ne înfrânge
Când sublimă porunceşti.
Scade repede văpaia
Când cu har ne potoleşti.
Tu Fecioară, preacurată,
Maică, tu aleasa mea,
Peste toate tu regină,
Zeilor asemenea!
Uşori mărunţii nori
S-adună-n jurul ei.
E gingaşul popor
De palide femei,
Căinţă căutând,
Sorbind eterul
Şi-n har tot cerul.
Ţie, ce eşti neatinsă,
Ţi-e dat, neluat,
La tine să vie acei ce
Ispitelor cad.
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Cei ce-n slăbiciuni se zbat
Anevoie-s de salvat.
Singur-cin’ şi-a sfărâmat
Lanţ de pofte şi păcat?
Cât de lesne-aluneci,
Pe pământ te-ntuneci.
Cine nu a-nnebunit
De-o privire ce-a vrăjit?
Mater Gloriosa1 vine plutind.
CORUL POCĂITELOR

Pluteşti spre înalturi,
Spre veşnicie.
Ascultă tu ruga,
Primită să ﬁe,
Tu fără-seamăn, tu dar,
Tu plina-de-har!

MAGNA PECCATRIX2 (Luca, VII, 36)

Pentru dragostea ce lacrimi
Fiului tău la picioare
Ca balsamul picurase
Ca să-i ﬁe-mprospătare,
Pentru vasul, ce din plinu-i
Mirodenii a vărsat,
Pentru părul care moale
Sﬁnte glezne a uscat –
MULIER SAMARITANA3 (Ioan, IV)

Pentru piatra de fântână
Unde-Avram şi-aduse turma,
1. Mater Gloriosa – Maica Domnului ca regină a cerului. În această ultimă scenă,
Goethe recurge la iconograﬁa catolică, spre a-şi expune o concepţie poetică
personală despre salvarea suﬂetelor, sau mai bine zis a „entelehiilor“ (partea
activă a suﬂetelor).
2. Magna peccatrix – Maria Magdalena. Aluzie la cele arătate în Evanghelia după
Luca, 7, 36–50.
3. Mulier Samaritana – femeia din Samaria cu care Isus a stat de vorbă la fântâna
lui Iacov. Aluzie la cele arătate în Evanghelia după Ioan, 4, 4–42.
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Pentru ciutura pe care
Şi-a lăsat şi Domnul urma
Bând din ea cu sete mare,
Pentru apă cea bogată
Ce de-atuncea, veşnic vie,
Lin adapă lumea toată –
MARIA AEGYPTIACA1 (Acta Sanctorum)
Pentru locul sfânt în care
Domnul fost-a coborât,
Pentru braţul ce din poartă
Cu-nfruntare m-a gonit,
Pentru lunga pocăinţă
Prin zeci ani de pustnicie,
Pentru gândul ce-n nisipuri
Eu l-am scris cu bucurie –
CÂTEŞITRELE Tu stăpână-ndurătoare,
Care şi de păcătoase
Mari te îngrijeşti, şi care
Tot câştigul pocăinţei
Îl sporeşti prin veşnicie –
Dă iertare şi acestui
Suﬂet bun, ce doar o dată,
S-a uitat pe sine, iată,
Şi-a greşit fără să ştie.
UNA POENITENTIUM altfel numită şi Margareta, alăturându-se
Cea fără seamăn
Şi peste ﬁre,
Tu plina-de-raze,
Apleacă-te,
Îndură-te – apleacă-te
Spre-a mea fericire,
1. Maria Aegyptiaca – Maria Egipteanca, a cărei viaţă e descrisă în Faptele Sﬁnţilor
(Acta Sanctorum). Versurile cuprind o aluzie la mâna nevăzută care a oprit-o,
ﬁind păcătoasă, să intre în lăcaşul Sfântului Mormânt. După această întâmplare, ea s-a retras pentru zeci de ani în deşert, unde a trăit ca o sfântă.
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Iubitul din zori
Se-ntoarce prin nori.
PRUNCII FERICIŢI apropiindu-se cu mişcări încercuitoare

Ne-ntrece, ne-ntrece,
Crescând puternic.
El grijii ﬁdele
Răspunde-i cucernic.
Noi grabnic am fost
Luaţi din viaţă,
Dar el a-nvăţat –
Acum ne învaţă.1
UNA DIN POCĂITE altfel numită şi Margareta

Încunjurat de cor de duhuri
Cel nou nu ştie ce-i cu el.
Nu bănuieşte sfânta ceată,
Aşa de mult el e la fel.
De pământeşti el se desprinde,
Din învelişul vechi îmi iese,
Şi în veşmântul său eteric
S-arată-n chip de tinereţe.
Dă-mi voie a-l povăţui,
Îl mai orbeşte noua zi.
Ridică-te spre sfere mai înalte.
De te presimte, te urmează.

MATER GLORIOSA

DOCTOR MARIANUS se roagă aplecat

Spre privirea salvatoare
Ridicaţi-vă privirea,
Voi cei gingaşi prin căinţă,
Spre un chip preafericit
Schimbe-vi-se blândă ﬁrea.
Tu Fecioară, Maică, tu regină,
Tu zeiţă, dă-ne graţie deplină.
1. Suﬂetul lui Faust, puriﬁcându-se, a întrecut pe acela al pruncilor fericiţi, care
pot „învăţa“ de la el.
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CHORUS MYSTICUS

Tot ce-i vremelnic
E numai simbol.
Ce-i chip îndoielnic
Aici s-a-mplini.
Nespusul, deplinul
Izbândă-i aci.
Etern-femininul
Ne-nalţă-n tării.

FINIS

FAUST ŞI PROBLEMA TRADUCERILOR

(Lucian Blaga)

Despre un traducător prin suﬂetul căruia a trecut pârjolul lui Faust se
poate presupune că are într-adevăr ceva de spus despre problema
traducerii poeziei dintr-un grai într-altul – şi, în general, despre problema traducerilor în condiţiile concrete ale literaturii noastre. Să mi
se îngăduie mai întâi puţine cuvinte despre problema de ansamblu a
traducerilor. Cine nu a încercat, el însuşi, niciodată suferinţa transpunerii unei poezii dintr-o literatură străină în limba noastră anevoie îşi
va da seama cât de spinoasă şi de complexă este această problemă a
traducerilor. Să recunoaştem că, până în clipa de faţă, literatura noastră nu posedă decât prea puţine traduceri de înalt nivel din literatura
poetică universală. Un entuziasm, o pasiune arzătoare pentru traducere,
a existat cândva la noi în duhul unor poeţi însetaţi de largi orizonturi
în perioada de formare a limbii literare moderne, dinainte de Eminescu.
Din motive lesne de înţeles, acel cuvânt de început n-a putut să dea
roade care să rămână, graiul literar poetic ﬁind atunci însuşi în faza
tatonărilor de principiu. Când limba literară română modernă prindea
chip datorită ostenelilor lui Alecsandri şi Eminescu, poeţii de seamă
şi-au închinat zelul aproape exclusiv creaţiei originale; traducerile erau
lăsate pe la periferia interesului sau, şi mai rău, în grija diletanţilor, care
totdeauna şi-au făcut loc cu coatele în această muncă ce atât de uşor
îmbată cu iluzia creaţiei. Adevărat e că, în cele câteva decenii posteminesciene, poeţi precum Coşbuc şi Iosif au făcut multe traduceri, fragmentar onorabile, fragmentar de mântuială, grăbite adesea. Coşbuc s-a
întrecut uneori pe sine traducând pe Dante, dar fără largă respiraţie.
Ştefan O[ctavian] Iosif a tradus mult şi onest, dar s-a încercat cu o poezie uneori prea gravă pentru puterile sale. El a tradus chiar „Prologul
în cer“ din Faust: frumos, nu încape îndoială, dar scăzut ca tonalitate –
închipuiţi-vă o frescă de Michelangelo reprodusă în pastel. […]
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Să nu uităm însă că o literatură ce are deplina conştiinţă a misiunii
sale nu aspiră să devină numai un ansamblu de creaţii originale, oricât
de impresionant ar ﬁ prin proporţiile sale un atare ansamblu. Orice
literatură trebuie să devină şi o oglindă a literaturii universale. În limba
rusă există un asemenea univers, în limba germană, de aşijderea. În
literatura germană, uriaşi ai poeziei, precum Goethe, George sau Rilke,
şi-au închinat o mare parte a activităţii lor tălmăcirii unor capodopere
poetice din literatura universală. Ni se spune că în limba engleză ar
exista vreo două sute de traduceri după Faust al lui Goethe. De altfel,
simpla împrejurare că cele mai multe literaturi europene moderne încep
printr-o „traducere“, prin traducerea Bibliei, ar trebui să ﬁe, credem,
un suﬁcient motiv de apreciere mai justă a „traducerii“ ca preocupare
spirituală. […]
Mărturisesc cu regret că traducerile anterioare ale lui Faust, făcute
în româneşte, nu mi-au fost de nici un folos pentru lucrarea mea. Gorun
a tradus cinstit, dar el nu era poet. Soricu nu nimereşte niciodată nici
una din semniﬁcaţiile adânci ale operei şi banalizează totul cu versul
său, când găunos, când dulceag. De altfel, Soricu e lipsit de cele mai
elementare cunoştinţe de limbă germană. E suﬁcient să amintesc că un
cuvânt ca Siebenmeilenstiefel, care este cizma năzdrăvană cu care se fac
paşi de şapte poşte, a fost transpus de Soricu prin cuvântul „drăcuşor“.
Astfel, traducerile anterioare ale lui Faust nu puteau ﬁ socotite în nici
un fel ca etape pregătitoare ale traducerii la care mă angajam.
Problemele ce mi s-au pus în legătură cu această traducere erau de-o
diversitate copleşitoare. Diﬁcultăţile ce mă întâmpinau mi se păreau de
multe ori de netrecut. Însăşi multitudinea formelor poetice ce-şi dădeau
întâlnire în această operă ca în arhitectura unei catedrale la care s-ar ﬁ
lucrat sute de ani, cu schimburi de generaţii şi cu suprapunere de stiluri,
era descurajantă de multe ori, dar şi un aprig, biciuitor stimulent în vederea lucrării ce doream s-o duc la capăt.
De la început mi-am dat seama că în transpunerea lui Faust trebuie
să utilizez toate resursele limbii noastre literare curente. Două mari
izvoare îmi stăteau la îndemână: graiul popular sublimat în grai literar
şi neologismul. Mi-am propus să fac uz în traducerea mea, după cerinţe,
atât de expresia neaoşă, plastică, plină de iz şi de atmosferă, de origine
populară, cât şi de neologismul ce urcă treptele tuturor abstracţiunilor.
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Condiţia ce, la rândul meu, o puneam acestor două izvoare de limbă
era ca vocabulele ce mi le ofereau să ﬁe de uz obştesc, cel puţin în vorbirea intelectuală de toate zilele. Călăuzit de unele criterii şi norme ce
aveau să mă pună la adăpost de varii neajunsuri şi excese, am pornit la
drum. Cât priveşte întrebuinţarea cuvântului neaoş, plastic sau de atmosferă, mi-am combătut singur o ambiţie, trebuia să-mi înving ispita, ce
face încă atâtea victime printre scriitori, de a recurge la cât mai multe
cuvinte locale sau regionale. Se ştie că scriitorii mai nutresc, în general,
şi astăzi ambiţia de a îmbogăţi limba literară cu cuvinte locale, regionale.
Am găsit că o asemenea aspiraţie trebuie retezată în faţa lui Faust.
Străduinţele mele nu mergeau atât spre vocabularul îmbelşugat, cât
spre întrebuinţarea nuanţată, neobişnuită uneori, a unui vocabular de
circulaţie generală printre români. Ceea ce urmăream nu era cuvântul
pitoresc, rar, a cărui semniﬁcaţie trebuie căutată în dicţionarul limbii,
ci îmbinarea nouă de cuvinte care umblă în toată obştea românească.
Foarte rar m-am abătut de la acest criteriu în traducerea lui Faust. Sunt
nespus de puţine cuvintele regionale sau locale pe care m-am văzut nevoit să le întrebuinţez. Astfel, de exemplu, într-o scenă de mare umor*,
ilariantă prin unele feţe ale ei, îmi trebuia un cuvânt pentru a exprima
starea de student-novice din anul I; atmosfera scenei mă ispitea să fac
uz de expresia „balic“, curentă pe străzile Clujului. În cele 12 500 de
versuri ale lui Faust** am făcut însă foarte puţină monedă din cuvinte
de circulaţie restrânsă. Cred că degetele de la o singură mână sunt
suﬁciente pentru numărarea excepţiilor de la norma ce mi-am impus.
Cât priveşte întrebuinţarea poetică a neologismului, experienţa ce
mi-a fost prilejuită de traducerea lui Faust mi-a veriﬁcat pe deplin o
părere mai veche a mea. Faust este, fără îndoială, cea mai genială „cosmopee“ a literaturii universale. Opera este de-o bogăţie fără seamăn de
idei, probleme şi semniﬁcaţii. Am crezut că o asemenea operă nu poate
ﬁ tradusă fără a beneﬁcia de virtuţile luminoase ale neologismului.
Încercările anterioare de traducere a lui Faust au eşuat, printre altele,
şi ﬁindcă traducătorii au încercat să ocolească neologismul, introducând un grai sămănătorist în tălmăcirea unei opere de înaltă, supremă
* Vezi pp. 276 sqq. (n.ed.).
** Tragedia lui Goethe numără, de fapt, 12 111 versuri (n.ed.).
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intelectualitate. Un atare conţinut nu poate ﬁ transpus în grai exclusiv
ţărănesc sau pastoral, căci riscă să se întunece şi să se banalizeze. Întrebuinţarea neologismului în poezie deschide totuşi o seamă de probleme.
Rămâne un adevăr: pentru urechea noastră, neologismul face, în general, o impresie „prozaică“. Iată deci dilema. Pe de o parte, în traducerea
lui Faust, întrebuinţarea neologismului se impunea din motive ce ţin
de intelectualitatea superioară a acestei opere poetice; pe de altă parte,
neologismul mai impresionează încă „prozaic“ urechea noastră. Experienţa câştigată cu traducerea lui Faust venea să-mi conﬁrme părerea
ce-o aveam dintotdeauna că se poate ieşi triumfător din dilema neologistică. Formulez rezultatul experienţelor astfel: orice neologism de
circulaţie curentă, oricât de „prozaic“ ar părea, poate ﬁ salvat pentru
poezie dacă i se adaugă un epitet compensator din graiul neaoş românesc sau dacă e combinat, în general, cu o expresie autohtonă, plastică,
plină de sevă. Există desigur în orice limbă cuvinte poetice ca atare, poetice prin chiar corpul lor sonor şi prin sarcinile de semniﬁcaţie ce le
poartă. Dar poezia ia naştere nu numai din şi prin cuvinte izolate;
poezia ia ﬁinţă şi prin cuvântul combinat cu alt cuvânt. Şi aici se
deschide o poartă largă neologismului. Fireşte că întrebuinţarea neologismului salvator, îmbinat cu un cuvânt neaoş românesc, atârnă în
cele din urmă de puterea creatoare de limbă a traducătorului sau a
poetului. Dar numai din citirea versiunii româneşti a lui Faust se va
vedea cum am înţeles să rezolv această problemă în situaţia dilematică
de a încerca o traducere ce nu evită neologismul şi care aspiră să rămână
totuşi poetică.
Câteva cuvinte despre o altă faţă a traducerii şi despre alte câteva
probleme ce ni s-au pus în legătură cu tălmăcirea lui Faust. O traducere
poetică ia ﬁinţă într-o zonă de interferenţă între structurile stilistice ale
operei originale şi structurile stilistice proprii poetului-traducător.
Oricât ar încerca traducătorul să se depersonalizeze, interferenţa de
structuri se produce în chip inevitabil. În critica literară europeană s-au
făcut în deceniile din urmă studii din cele mai concludente ce arată că
trăsăturile, înclinările, ticurile stilistice cele mai caracteristice ale unui
poet pot ﬁ studiate cu deosebire asupra traducerilor ce el le face după
opere scrise în alte limbi. E ﬁresc să ﬁe aşa, căci traducerile le poţi
compara cu originalele care, sub atâtea aspecte, au un alt tipar stilistic.
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Un poet, traducând din altul, nu are în nici un fel posibilitatea de a
se transforma în oglinda pură a obiectului său. Asemenea posibilităţi
sunt date doar în lumea mecanică şi fizică, dar nu în lumea complexă
a fenomenelor spirituale. O traducere poetică, valabilă în sine şi prin
sine, este prin toate condiţiile ei, obiective şi subiective, o „re-creare“,
iar nu o transpunere literară dintr-o limbă într-altă limbă. Marile
traduceri care contează în diversele literaturi sunt „echivalente poetice“,
nu simple „traduceri“. Nemţii au pentru acest fel de traduceri termenul de Nachdichtung sau chiar de Umdichtung. Traducerea mea este o
Nachdichtung.
Grele nedumeriri şi frământări mi-a pricinuit şi problema stilului
în care să ﬁe tălmăcit Faust. Opera goetheană prezintă feţe stilistice de-o
varietate deconcertantă. Fragmentul deﬁnitivat pe temeiul lui Urfaust
este scris în stil preromantic şi trădează inﬂuenţe shakespeariene. Actul
Elenei din Faust II este în mare parte clasicizant, dar cu îmbelşugate
enclave romantice. În Faust II este prezent şi clasicismul, prin multe
elemente de formă şi conţinut, de mitologie antică şi de pondere proprie
maturităţii spirituale, dar acelaşi Faust II are importante părţi scrise
într-un fel de stil neobaroc care depăşeşte atât romantismul, cât şi clasicismul. Goethe a lucrat la Faust, cu mari întreruperi, timp de vreo
şaizeci de ani. Stilurile diferitelor vârste goetheene se pot vedea în
structura operei ca straturile geologice în scoarţa pământului. Ce putea
să întreprindă un traducător pus în faţa unui asemenea spectaculos
peisaj artistic? Spuneam că o traducere care este Nachdichtung se realizează într-o zonă stilistică în care structura originalului interferează
cu a tălmăcitorului. În cazul special al lui Faust, varietatea de stiluri a
originalului se va estompa deci în avantajul unităţii. Din parte-mi, am
lucrat la traducere numai trei ani. S-ar putea deci ca traducerea să aibă
un caracter stilistic mai unitar decât originalul.
Dar să intrăm şi în unele chestiuni de tehnică literară. Distingem în
Faust părţi ce se detaşează prin substanţa lor poetică şi părţi ce se
realizează evident prin cuvânt, prin ton, prin melodie. Deosebirea între
unele părţi şi altele nu este niciodată tranşantă; deosebirea este totdeauna de accent şi de dozaj. De câte ori m-am găsit în faţa unor fragmente caracterizate în primul rând prin substanţa lor poetică, am căutat
să redau cât mai ﬁdel însăşi această substanţă, permiţându-mi mărunte
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libertăţi de cuvânt; când m-am găsit în faţa unor fragmente de ton, mi-am
permis mai mari libertăţi de cuvânt, ca să redau tonul.
Nenumărate probleme de tehnică poetică mi s-au pus în legătură
cu traducerea lui Faust. Cosmopeea lui Goethe este o sinteză de genuri
poetice şi de forme poetice, unică în felul său în literatura universală.
Cât priveşte „ritmurile“, m-am ţinut, în general, de cele ale originalului.
Părţile de versiﬁcaţie liberă le-am tradus în ritmuri libere. Cele desfăşurate într-o versiﬁcaţie strânsă în chingi clasice le-am respectat întocmai. Iar traducerea n-a avut nevoie de un mai mare număr de versuri
decât originalul. Cele vreo treizeci de versuri în plus ale traducerii, faţă
de 12 500 ale originalului, cred că nu înseamnă o diluare.
Rima are o eﬂorescenţă abundentă în Faust. Cu excepţia unor părţi
din actul III din Faust II, care sunt în metru antic, tot textul este bogat
rimat. În privinţa rimei, m-am călăuzit îndeobşte după original. Am
crezut însă că, pentru a reda cât mai ﬁdel substanţa textului, îmi pot
permite o rareﬁere a rimei. Respectarea abundenţei de rime, proprie
originalului, mi-ar ﬁ creat diﬁcultăţi tehnice grave ce ar ﬁ avut repercusiuni nefavorabile asupra redării substanţei poetice. Astfel, unde Goethe
rimează versurile încrucişat, după modelul a cu c şi b cu d, eu m-am
mulţumit să rimez simplu, b cu d. Traducerea se desfăşoară, în orice
caz, în cadenţa unor rime strict necesare pentru a păstra cât mai mult
din melodia şi armonia textului original.
Mă simt îndemnat să mai adaug unele lucruri cu privire la limba
de care am ţinut să fac uz în traducerea mea. Textul original mi-a pus
uneori în faţă termeni local-germani care mergeau anevoie într-o traducere, mai ales într-o traducere care intenţiona să nu facă deloc impresia de traducere. (Fie spus în paranteză, o condiţie esenţială a unei bune
traduceri este să nu pară traducere.) E vorba despre unele denumiri
geograﬁce sau despre termeni ţinând de mitologia populară germană.
Am ocolit în chip intenţionat denumiri şi termeni de câte ori textul a
îngăduit aceasta. Astfel, bunăoară, unde se vorbeşte despre anume locuri
din munţii Harz, despre Brocken sau Blocksberg, despre peisajul în care
are loc Noaptea valpurgică, am recurs la termeni mai generali care circulă
în geograﬁa noastră păstorească, întrebuinţând denumiri ca „plai“,
„măgură“, „Bătrâna“, „Ciobanul“ etc.* Însuşi Blocksbergul devine în tradu478

cerea mea, simplu, „Muntele Nebun“, denumire ce mi-a sugerat-o un
epitet ce se dă Blocksbergului chiar în textul original. Pentru termeni
de mitologie populară germană, cu totul nelaloc într-o traducere românească, am căutat denumiri corespunzătoare în mitologia noastră folclorică. Astfel, am introdus în textul meu denumirea de „crasnic“, care
înseamnă corcitură de drac şi femeie.
Spuneam, privitor la limba în care am făcut traducerea, că ea poartă, desigur, pecetea limbii poetice a traducătorului. N-am urmărit
într-adins acest lucru. Din contră, ceea ce s-a făcut s-a făcut împotriva
oricărei intenţii. N-am căutat, adică, să impun limbii tiparul meu. Intenţia mea era să mă depersonalizez pe cât cu putinţă şi să asimilez pe Faust
limbii literare româneşti în general. Există în traducerea mea versuri a
căror cadenţă şi melodie interioară amintesc uneori versul popular românesc. Uneori apar versuri izolate – sau chiar texte de lungimea unor
poezii – care amintesc cadenţa, melodia şi armonia eminesciană. Când
un asemenea mod se impunea de la sine, nu m-am ferit deloc să dau
urmare sfatului ce se desprindea din condiţiile de lucru. Asimilarea
acestui univers poetic care este Faust se cerea făcută cu toate mijloacele
şi uneltele ce ni le pune la dispoziţie limba noastră literară şi în alcătuirea unor noi expresii sau forme de limbă. Un personaj mitologic care
joacă rol în actul IV din Faust II se numeşte Raufebold – i-am zis Războilă. Creangă al nostru, cu ai săi Flămânzilă, Gerilă, Setilă, a fost naşul
acestui botez.
În timpul când traduceam Partea I din Faust, un bătrân prieten, un
intelectual român din Transilvania, care ştia pe dinafară, chiar în limba
germană, multe fragmente din opera germană, m-a rugat să-i trimit în
traducerea mea unele părţi ce-l interesau îndeosebi. I-am trimis, printre
altele, şi scena în care Meﬁsto, travestit în Faust, stă de vorbă cu un
„balic“, bătându-şi joc de toate facultăţile universitare.** Meﬁsto spune
novicelui, printre altele, şi memorabilele cuvinte:
Grau, teurer Freund, ist alle Theorie,
und grün des Lebens goldner Baum.
* Vezi p. 313 (n.ed.).
** Vezi pp. 86–92 (n.ed.).
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În traducerea mea, aceste două versuri sunau aşa:
Ce seacă e, amice, orice teorie,
Dar cât de verde viaţa, cât de aurie!

Bătrânul, simpaticul intelectual, mi-a răspuns că este mulţumit de
traducerea fragmentelor, dar că, pentru cele două versuri citate, el ar propune o altă traducere, mai ﬁdelă originalului. Traducerea sa suna aşa:
Cenuşie, scumpe prietene, e orice teorie,
Dar verde pomul vieţii cu frunza-i aurie.

I-am răspuns prietenului, cu care aveam, de altfel, un schimb de
scrisori glumeţe, că traducerea sa este într-adevăr mai ﬁdelă, atât de
ﬁdelă, încât poate ﬁ „legalizată“ la un notar public, dar că, din păcate,
nu pot accepta modiﬁcarea, deoarece traducerea mea rămâne, după
umila-mi părere, mai poetică. Mi-am lămurit apoi pe larg prietenul că
în activitatea mea de tălmăcitor al lui Faust m-am străduit să dau un
echivalent poetic, iar nu o traducere notarială.
Poezia a fost deﬁnită ca artă a cuvântului. Niciodată o traducere
notarială a poeziei nu este poezie. Traducerea poeziei este o artă în sine
şi pentru sine – şi aceasta mai mult decât orice altă artă interpretativă.
Traducerea poeziei este o artă care se situează la drumul jumătate între
artele interpretative şi artele creatoare. Traducerea unei poezii sau este
în sine şi prin sine poezie, sau nu este nimic. Nu-mi pot imagina un
traducător de poezie care să nu-şi iubească opera întocmai ca o creaţie
originală. Astfel, traducătorul trebuie să se ia la întrecere cu originalul.
Poezia este o artă a cuvântului şi, printre altele, deci şi o funcţie a corpului sonor care este cuvântul – de aceea opune poezia rezistenţe atât
de incredibile traducerii. Cel mai adesea, traducerea, oricât de bună,
rămâne inferioară originalului. Şi nu e de mirare, căci poezia este prin
deﬁniţie legată de „cuvânt“. De vreo zece ori, la diferite vârste, am încercat să traduc celebra poezioară a lui Goethe Wanderers Nachtlied:
Über allen Gipfeln
ist Ruh,
Über [In] allen Wipfeln
spürest du
kaum einen Hauch.
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Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
ruhest du auch.

Dar nu mi-a reuşit. Cum s-ar putea traduce o asemenea adiere de
linişte? Experienţa ce am făcut cu poeme mai mari şi cu Faust mă îndrumă să cred că încercarea de a traduce opere poetice de proporţii are,
desigur, alte şanse. În efortul de traducere a unor opere poetice de
dimensiuni mai mari, se dă traducătorului o reală posibilitate de a se
lua la întrecere cu originalul. Într-un poem mai amplu, traducătorul
poate găsi locuri unde, tocmai datorită limbii în care se traduce, insuccesele dintr-o parte se pot compensa cu reuşite în altă parte. Pentru a
realiza o bună traducere, traducătorul trebuie să ﬁe în permanenţă călăuzit de această aspiraţie spre compensaţie. Poemele de oarecare amploare oferă traducătorului destule prilejuri de a-şi răzbuna înfrângerile.
Şi, pentru a salva o poezie în traducere, e de multe ori suﬁcientă o singură biruinţă a traducătorului asupra autorului.
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