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CUVÂNT ÎNAINTE 

Admirabilele povestiri ce formează cuprinsul 
acestui volum înfăţişează înlr'o largă măsură 
quintensenla talentului lui Oscar Wilde. 

O poetizare plină de culoare şifineţă, în sim. 
boluri redate sub o formă de o superioară origina
litate (să se remarce acel xritm de idei' atât 
de caracteristic lui Wilde); iată ceea ce ca
racterizează scrisul lui Oscar Wilde. 

Aceasta-i pricina pentru care socotesc că tra
ducerea de faţă va fi binevenită, mai ales dacă se 
ia în vedere numărul extrem de redus al ope
relor traduse direct din englezeşte. 

Dr. I. OL Ştefanovici-Soensk 



Prietenul devotat 
(„The devoted friend") 

Intr'o dimineaţă Guzganul cel bătrân 
— era un guzgan de apă, — îşi scoase 
capul clin bortă. Avea nişte ochi ca 
două mărgele strălucitoare, mustăţi 
ţepoase şi cenuşii iar coada asemenea 
unei bucăţi lungi de gumilastic negru. 

Bobocii de raţă înotau prin apa mlăş
tinoasă asemenea unui cârd de canari 
galbeni, iar mama lor, albă la pene şi 
cu picioarele roşii, se muncia să-i în
veţe cum să stea în apă pe cap. 

— Nu veţi ajunge în societatea aleasă, 
dacă nu veţi şti să staţi pe cap, îi tot 
dăscălia ea; şi le tot arăta cum se stă pe 
cap. Dar bobocii nu-i dădeau nici o luare 
aminte. Erau atât de tinerei încât ha-
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bar n'aveau ce înseamnă să fii în socie
tatea aleasă. 

«Ce copii neascultători!» strigă bă
trânul Guzgan de apă; ar merita să-i 
îneci, zău aşa!» 

«Ba nici de cum», răspunse Raţa, 
«fieştecare trebue să înceapă dela în
ceput, iar părinţii nu pot fi îndeajuns 
dâ răbdători». 

«Ah! Eu nu ştiu ce-i sentimentul de 
părinte», zise Guzganul; «Eu nu sunt 
familist. De fapt n'am fost niciodată 
căsătorit, şi nici n'am de gând. Iubirea 
e foarte bună în felul ei, dar prietenia 
stă cu mult mai presus. In adevăr nu 
cunosc nimic în lume mai rar şi mai 
nobil decât o prietenie adevărată». 

«Rogu-te, spune-mi deci ce crezi dum
neata despre datoriile unui prieten de
votat?» întrebă un Pietroşel Verde, care 
sta pe o salcie de-alături, de unde au
zise întreaga conversaţie. 

«Da tocmai asta aşi dori să o ştiu şi 
eu», zise Raţa, şi înotă lâ capătul mlaş-



Priefenul devotat 

tinei unde se aşează în cap, pentru ca 
să dea pildă bună copiilor ei. 

«Ce întrebare proastă!» strigă Guz
ganul de apă. «Eu aşi dori ca prietenul 
meu devotat să-mi fie devotat, vezi 
bine!» 

«Şi ce-ai face în schimb?» întrebă pă
sărică avântându-se pe o mlădiţă ar
gintie şi bătând din aripioarele ei de-: 
llcate. 

«Nu te pricep», răspunse Guzganul. 
«Dă-mi voe să-ti istorisesc o poveste 

asupra acestui subiect», zise Pietroşelul. 
«E vreo legendă despre mine?» în

trebă Guzganul. 
«Dacă-i aşa voi asculta bucuros, căci 

îmi plac foarte mult născocirile». 
«Ţi se potriveşte dumitale», răspunse 

Păsărică. Zbură jos şi lăsându-se pe 
mal povesti istoria cu Prietenul Devotat. 

«Era odată», începu păsărică, «un 
biet om mărunţel la trup, pe care-1 che
ma Hans. 

«Avea înfăţişare distinsă?» întrebă 
Guzganul. 
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«Nu,» răspunse Păsărică. «Nu cred 
că era ceva distins înir'însul, afară 
doar de inima lui bună şi faţa lui 
rotundă, plăcută şi nostimă. Trăia sin
gur ca un cuc, într'o colibă de i-o su
fla vântul şi în fiecare zi se îndeletni-
cia în grădina lui. Trebuie să ştii că 
nu se găsia grădină mai drăguţă ca a 
lui. Intr'însa creşteau Izmă, Traista cio
bănaşului, Zânişoare. Se mai găsiau 
Trandafiri roşii, Trandafiri galbeni, Şo-
fran liliachiu, Micşunele albe, purpurii 
şi aurii. Căldăruşa şi Rochiţa Rânduni
ca, Magheranul şi Garoafa sălbatică, Vio
rica şi Narcisa şi Garofiţa, îmbobociau 
şi înfloriau fiecare în luna şi la so
rocul ei, una luând locul celeilalte, aşa 
că în grădina lui se găsiiu totdeauna 
frumuseţi ce-ţi desfătau privirile şi mi-
rezme ce desfătau mirosul. 

«Little Hans avea o droaie de prie
teni, dar cel mai devotat dintre toţi era 
Hugh cel mare, morarul. Intr'adevăr, 
morarul cel bosat era într'utât de de
votat micului Hans, încât niciodată nu 
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trecea pe lângă grădina lui fără să se 
aplece deasupra zidului şi să culeagă 
un buchet mare de flori sau o mână de 
ierburi dulci, sau fără să-şi umple bu
zunarele cu prune sau cireşe, dacă era 
pe timpul cireşelor. 

«Prietenii adevăraţi trebuie să-şi îm
partă împreună,» zicea morarul, iar 
Little Hans da din cap şi zâmbia şi 
era foarte mândru că are un prieten 
cu idei alât de nobile. 

Se întâmpla adesea că vecinilor le 
părea ciudat că morarul cel bogat nu 
da nimic în schimb lui Hans, deşi pu
sese la o parte în moară o sută de 
saci de făină şi deşi avea vaci mulgace 
şi o turmă mare de oi dătătoare de 
lână; dar Hans nu-şi bătea niciodată 
capul cu astfel de lucruri şi nimic nu-i 
făcea mai mare plăcere decât să plece 
urechea ascultătoare la toate minună
ţiile pe care i le spunea morarul des
pre lipsa de egoism a prieteniei ce
lei adevărate. 

«Şi aşa Little Hans îşi vedea de 
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treabă în grădina lui. Cât ţinu primă
vara, vara şi toamna, fu foarte fericit,, 
dar când veni iarna şi n'avea să ducă 
în târg nici poame şi nici flori, în
dură multă suferinţă frig şi foame 
şi adesea se culcă fără altă cină decât 
câteva pere uscate sau câteva nuci tari. 

In iarna aceea îşi duse traiul nespus 
de singuratic, căci morarul nu avea 
nici gând să-1 cerceteze. 

«Ce rost ar avea să merg să-1 văd pe 
Hans, cât timp ţine omătul ăsta» obi-
cinuia morarul să zică nevestei sale, 
«atunci când oamenii sunt supăraţi tre-
buc să-i laşi singuri, iar nu să-i plic
tiseşti cu căutările tale: Cel puţin a-
ceasta e părerea mea despre prietenie 
şi nu mă îndoesc că am dreptate. Voi 
aştepta aşadară până la primăvară şi 
atunci îl voi cercetă şi se va simţi fe
ricit ca şi mai înainte să-mi poată dă
rui un coş mare cu ghiocei.» 

«Nu încape îndoială că te gândeşti 
foarte mult la semenii tăi», răspunse 
noţia lui, care ,<jo,dea într'un fotoliu con-
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fortabil, lângă focul bine nutrit cu lemne 
de molift; te gândeşti într'adevăr foarte 
mult la alţii. E o adevărată plăcere să 

o aud vorbind despre prietenie. 
Nu mă îndoesc că nici preotul n'ar 

şti să spue lucruri atât de frumoase ca 
tine, măcar că locueşte într'o casă cu 
trei caturi şi deşi poartă în degetul mic 
un inel de aur.» 

«Dar n'am putea să-i trimitem lui 
Hans vorbă să vie aici?» zise cel mai 
mic fiu al morarului. «Dacă bietul Hans 
e amărât şi necăjit îi voi da jumătate 
din ciorba mea şi îi voi arăta iepura
şii mei, ceia albi!» 

«Ce băiat prost îmi eşti!» strigă mo
rarul; zău de pricep la cete-ai maidus-
la şcoală. După părerea mea n'ai băgat 
nimic la glagore acolo la şcoală. Cum, 
dacă micul Hans ar veni aci şi ar ve
dea focul nostru cald, şi cina noastră 
cea bună şi butoiul nostru de vin roşu» 
s'ar putea să ne pizmuiască şi pizma 

un lucru îngrozitor, o pată pentru 
oricine. Feriască Dumnezeu, n'aşi vrea 
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ca Hans să se mânjiască în felul acesta. 
Eu sunt cel mai bun prieten al lui şi'l 
voi avea în pază ca să nu cadă în is
pită. 

Afară de asta, dacă Hans ar veni aici 
s'ar putea să-mi ceară pe credinţa nis
caiva făină, lucru la care nu m'aşi învoi. 
Făina-i una iar prietenia alta şi ele nu 
ar putea fi puse într'aceeaşi apă. Vezi 
bine că aceste cuvinte se rostesc deose
bit şi înseamnă într'adevăr lucruri cu 
totul felurite; asta o poate vedea ori
cine» ! 

«Ce frumos grăieştil zise soţia mora
rului turnându-şi un pahar mare de viu 
cald; dar bag de seamă că mi-e somn în
tocmai ca şi când m'aşi afla în bi
serică !» 

«Mulţi oameni lucrează bine», răs
punse morarul; «dar foarte puţini vor
besc bine, ceea-ce arată că vorba e mult 
mai grea de cât fapta şi mult mai a-
leasă totdeodată; şi privi straşnic la 
fiul său de dincolo de masă, care se 
simţi atât de ruşinat de sine încât îşi 
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lăsă capul în piept, se roşi ca racul şi 
începu să plângă cu nasul cufundat în 
ceai. Dar trebuia să-1 ertaţi, căci ve
deţi era atât de tânăr...» 

«S'a sfârşit povestea?» întreabă Guz
ganul. 

«Ba nici de cum,» răspunse Păsărică, 
«abia acum începe». 

«Dacă-i aşa, eşti rău rămasă înapoi»» 
zise Guzganul. «In zilele noastre orice 
bun povestitor începe din coadă, apoi la 
început, şi încheie cu mijlocul. Aceasta 
e metoda cea nouă. Toate acestea le-am 
auzit mai deunăzi dela un critic, care 
se plimba însoţit de un tânăr împreju
rul bălţii la o mare depărtare şi nu 
mă îndoesc că avea dreptate, căci purta 
ochelari albaştri, iar capul îi era chel; 
de câte ori tânărul făcea vre-o obser
vaţie, el răspundea totdeauna la fel 
«Puuh». «Dar rogu-te continuă cu po
vestirea! Nu-ţi poţi închipui cât îmi 
place morarul cela. Eu însumi sunt plin 
de tot felul de simţăminte frumoase, 
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aşa că între mine şi el trebue să fie o 
mare simpatie». 

«Bine,» zise Păsărică sărind când în-
tr'un picior când într'altul, «îndată ce 
iarna trecu şi ghioceii începură să-şi 
deschidă steluţele lor palide şi galbene, 
morarul spuse soţiei sale că va porni 
la vale, ca să-1 cerceteze pe micul Hans. 

«Ce inimă bună ai!» strigă soţia lui; 
totdeauna te gândeşti la alţi. Şi vezi 
să iei cu tine coşul cela mare pentru 
fiori.» 

Şi aşa morarul opri moara de vânt 
legându-i aripile cu un lanţ tare de fier 
şi o porni în jurul dealului cu coşul pe 
mână. 

«Bună dimineaţa, Little Hans,» zise 
morarul. 

«Bună dimineaţa,» zise Hans, rezi-' 
mându-se în sapă şi zâmbind până la 
urechi. 

«Şi cum ai dus-o iarna asta?» îl în
treabă morarul. 

«In adevăr, strigă Hans, e frumos din 
partea dumitale că mă întrebi asta, 
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foarte frumos, darzăumi-e teamă să-ţi 
spun ca am dus-o cam greu, dar pri
măvara veni însfâr ; sunt foirte 
fericit, iar florile, după cum vezi, sunt 
foarte bine!» 

«Adesea am vorbit de tine în timpul 
iernii, Hans,» zise morarul, «şi mă gân-
diam cam ce mai faci!» 

«Asta e frumos din partea dumitale,» 
zise Hans; «mai că mă temeam să nu 
mă fi uitat». 

«Hans, mă miră că vorbeşti astfel,» 
zise morarul: «prietenia nu se uită nici
odată. Tocmai asta-i frumos într' însă, 
dar mi-e teamă că nu pricepi în ce stă 
poezia vieţii. Ce drăgălaşi sunt ghio
ceii tăi!». 

«Sunt într'adevăr foarte frumoşi,» 
zise Hans şi îmi pare foarte bine că 
am atât de mulţi. Am de gând să-i 
duc la târg şi să-i vând fiicei prima
rului, iar cu banii vreau să-mi răscum-
pâr roaba». 

«Să-ţi răscumperi roaba? Nu cumva 
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vrei să zici că ai vândut-o? Ce prostie!» 
«Adevărul e că am fost silit s'o 

vând,» ziso Hans. Vezi, iarna asta am 
dus-o foarte greu, şi n'aveam parale 
să-mi cumpăr o bucătură de pâine; 
aşa că am fost nevoit să-mi vând mai 
întâi nasturii de argint dela haina mea 
de Duminică, apoi-mi-am vândut lanţul 
cel de argint, apoi pipa aia mare şi în -
sfârşit roaba. Dar acum am de gând 
să mi le scot.» 

«Hans, zise morarul; îţi voi da eu 
roaba mea. Nu e ea tocmai citovă; o 
margine s'a stricat, iar spiţele dela 
roate nu-s mai bune. Ştiu că aceasta e 
foarte mărinimos din partea mea şi că 
mulţi oameni m'ar socoti foarte neso
cotit că mă despart de dânsa, dar eu 
nu sunt croit la fel cu ceilalţi oameni. 
Eu cuget că generozitatea e miezul prie
teniei şi afară de asta eu mi-am cum
părat pentru mine o roabă nouă. Dar 
poţi fi liniştit despre partea asta; iată 
eu îţi făgăduesc că îţi voi da roaba mea». 
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«latr'aiavăr asta e generos din par
tea dumitale, zise Little Hans şi faţa 
lui rotundă şi nostimă se rumeni de 
plăcere. «O pot drege eu cu uşurinţă, 
căci şi-aşa am în casă o scândură.» 

«O scândură!» zise morarul «tocmai 
asta îmi trebuie şi mie pentru acoperişul 
hambarului. S'a făcut o gaură mare, 
aşa că grâul se va jilavi cu totul, dacă 
n'o astup. Ce bine că mi-ai adus aminte 
de asta. 

E minunat lucru cum o faptă bună i 
aduce după sine pe a doua. Eu ţi-am 
dat roaba mea, iar tu îmi vei da scân
dura ta. 

Nu 'ncape pic de îndoială că roaba 
mea preţuieşte mai mult ca scândura ta, 
dar vezi că prietenia adevărată nu 
priveşte lucrurile în felul ăsta. Rogu-te 
dă-mi-o îndată, ca să mă şi apuc de a-
coperişul hambarului celuia». 

«Cum să nu ţi-o dau», strigă micul 
Hans, fugi în şopron şi veni aducând 
scândura târâş. 

«Scândura nu-i prea mare», zise 
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morarul măsurând-o din ochi şi mi-e 
teamă că după ce-mi voi fi dres aco
perişul hambarului nu-ţi va mai ră
mânea dintr' însă nimic ca să-ţi dregi 
roaba; dar fireşte nu eu sunt de vină. 
Şi acum, după ce ţi-am dat roaba, nu 
mă îndoesc că vei binevoi să-mi dai 
în schimb şi nişte flori. Iată coşul şi 
grijeşte să-1 umpli tot». 

«Tot?» zise micul Hans, cam întris
tat, căci în adevăr coşul era foarte 
mare şi ştia că dacă îl va umplea nu-i 
vor mai rămânea deloc flori pentru 
târg. Iar el era foarte îngrijorat să-şi re-
dobândiască nasturii de argint. 

«Vezi bine, răspunse morarul,» de oare 
ce ţi-am dat roaba mea, nu cred că-ţi 
cer prea mult cerându-ţi câte-va flori
cele. Poate că n'am dreptate, dar eu so-
cotiam că prietenia, prietenia cea ade
vărată e lipsită de orice fel de egoism. 

«Scumpul meu prieten, bunul meu 
prieten», strigă m icul Hans, fii bine 
venit la toate florile grădinii mele. 
Ţin mai mult la buna dumitale părere 
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despre mine, decât la nasturii mei de 
argint.» Cu acestea alergă şi culese toţi 
ghioceii ce-i avea, drăgălaşi, şi umplu 
coşul morarului. 

«Să ne vedem cu bine, Little Hans,» 
zise morarul urcând dealul cu scândura 
pe umăr şi cu coşul cel mare în mână. 

«Cu bine,» zise micul Hans şi de bu
curia roabei prinse a săpa înainte cu 
veselie. 

In ziua următoare Hans bătea în cue 
nişte curpeni albi în pridvorul casei, 
când auzi vocea Morarului strigându-1 
din drum. Sări depe scară, alergă jos 
în grădină şi privi peste zid. Cine să 
fie ? 

Era Morarul, cu un sac mare de fă
ină în spate. 

«Dragă Hans», zise Morarul, ai fi atât 
de bun să duci în locul meu sacul 
acesta de făină în târg? 

«Vai, îmi pare rău,» zise Hans, 
«dar pe legea mea, azi am multe tre
buri. M'am apucat să bat în cue toţi 
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curpenii agăţători, să stropesc toate 
florile şi să-mi cosesc iarba». 

«Bine», zise Morarul, «dar eu soco
tesc că, dacă iei în seamă că îţi dau 
roaba mea, e cam neprietenesc lucru 
să te dai în lături». 

«O nu grăi astfel», strigă Little Hans, 
«n'aşi vrea să par neprietenos pentru 
nimic în lume. Alergă în casă să-şi ia 
pălăria şi o porni greu cu sacul cel 
mare în spinare. 

«Era o zi foarte călduroasă, drumul 
era grozav de prăfuit şi înainte ca Hans 
să fi ajuns la chilometrul al şaselea era 
atât de trudit, încât trebui să şadă ca 
să se odihniască. Oi toate acestea îşi 
văzu de drum cu străşnicie şi în sfârşit 
ajunse în târg. După câtăva aşteptare 
vându sacul de făină pe un preţ foarte 
bun şi apoi se reîntoarse acasă în 
graba, căci se temea să nu se întâl-
niască cu niscaiva hoţi la înserare. 

«Asta a fost fără îndoială o zi grea», 
îşi zise Little Hans pe când se pregă-
tia de culcare, dar îmi pare bine că 



Prietenul devotat 21 

i-am îndeplinit rugămintea, căci el e 
cel mai bun prieten al meu şi afară de 
asta îmi va da roaba. 

«A doua zi des de dimineaţă veni 
Morarul să primiască banii pentru sa
cul său de făină, dar Hans fusese atât 
de trudit încât nu se sculase încă din 
pat. 

«Pe legea mea», zise Morarul, «eşti 
foarte trândav. Ba nu zău, dar gân-
deşte-te că îţi dau roaba mea şi că ar 
trebui să lucrezi mai cu zor. Lenevia 
e un mare păcat şi nu-mi place ca prie
tenii mei să fie trândavi Nu te supăra 
că vorbesc aşa de pe şleau. Nici prin 
vis nu mi-ar trecea să-ţi spun toate aces
tea, dacă nu ţi-aşi fi prieten, căci ce 
prietenie ar fi aceea când nu poţi spune 
verde ceea-ce crezi. F iecare poate spu
ne lucruri fermecătoare şi plăcute, ori
cine poate linguşi, dar un prieten ade
vărat îţi spune mai degrabă lucruri 
neplăcute, se înţelege nu cu gândul 
să te supere. Dacă cineva ţi-e prie
ten într'adevăr credincios, preferă să-ţi 
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spună mai degrabă lucrurile cele ne
plăcute, căci îşi dă seama că prin a-
ceasta face o faptă bună». 

«îmi pare foarte rău», zise Little 
Hans, frecându-şi ochii cârpiţi de somn 
şi luând şi scufia de noapte depe cap, 
«dar eram atât de ostenit încât soco-
tiam că nu-mi face rău dacă stau o 
clipă pe pat ascultând cântecul păsări
lor. Ştii dumneata că eu lucrez cu mult 
mai bine după ce ascult cântecul pă
sărilor?» 

«Bine, îmi pare bine de asta», zise 
Morarul, lovind pe Hans pe umăr, cu 
atât mai mult că aşi voi să vii sus la 
moară îndată ce te îmbraci, ca să-mi 
dregi coperişul hambarului. 

Bietul Hans abia aştepta să meargă 
şi să lucreze în grădina lui căci, florile 
lui nu fuseseră udate de două zile, dar pe 
de altă parte nu ar fi vrut să-i refuze 
nimic Morarului, atât îi era de prieten. 

«Crezi că ar fi neprietenos din par
tea mea dacă ţi-aşi spune că am în-
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treabă?» întrebă el cu vocea sfioasă 
şi tremurândă de teamă. 

«Vezi bine că da», răspunse Morarul, 
«nu cred că-ţi cer prea mult, dacă iei 
în vedere că îţi voi da roaba mea, dar, 
fireşte, dacă refuzi voi merge şi voi is
prăvi lucrul eu însumi». 

«O, Doamne fereşte nu», strigă Hans; 
sări jos din pat, se îmbrăcă şi merse la 
hambar. 

Lucră la el toată ziulica până la 
asfinţitul soarelui, iar când soarele scă
pata, Morarul veni să vadă cum merge 
treaba. 

«Ai astupat borta din acoperiş, Hans?» 
strigă Morarul cu voce veselă. 

«Da, pe-de-întregul,» răspunse Little 
Hans coborând scara. 

«A», zise Morarul, «nu e pe lume 
lucru mai plăcut decât acela pa care-1 
faci pentru alţii». 

«E fără îndoială o mare cinste pen
tru mine că te aud vorbind astfel»» 
răspunse Hans aşezându-se să se odih-
niască şi ştergâr.du-şi fruntea d.<î su-
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doare, «o mare cinste. Dar mi-e teamă 
că eu nu voi avea niciodată gânduri 
atât de frumoase ca ale dumitale.» 

«0,. îţi vor veni ele dela sine», zise 
Morarul, «dar trebue să te străduieşti 
ceva mai mult ca să le ai . Deocam
dată faci numai practica prieteniei, mai 
apoi vei dobândi şi teoria ei». 

«Intr'adevăr crezi că o voi dobândi?» 
întrebă Little Hans. 

«Nu mă îndoiesc câtuşi de puţin de 
asta», răspunse Morarul, «dar acum, 
după ce-ai dres acoperişul, ai face mai 
bine să mergi acasă şi să te odihneşti, 
căci mâine aşi vrea să-mi mâni oile 
la munte». 

Bietului Hans îi ora groază să crâc-
niască. Şi a doua zi des de dimineaţă 
Morarul îşi duse oile la casa lui Hans 
şi Hans porni cu ele la munte. Ca să 
le ducă şi să le întoarcă din munte îi 
trecu ziua întreagă; când se înturnă 
era atât de trudit, încât adormi pe 
scaun şi nu se deşteptă până în zori. 
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«Ce timp plăcut voi avea azi, când 
voi lucra în grădină», îşi zise şi porni 
la lucru fără zăbavă. Dar nu putu să 
grijiască de flori, c^ci prietenul său, 
Morarul, îi da într'una târcoale şi îl 
trimetea cu însărcinări lungi, sau îl lua 
cu sine să-i ajute la moară. Little Hans 
era foarte amărît şi se temea că 
florile sale vor socoti că el le-a ui
tat, dar se mângâia cu gândul că Mo
rarul era cel mai bun prieten al său. 
«Afară de asta, obicinuia el să zică, el 
o să-mi dea roaba lui, ceea-ce e un act i 
de generozitate curată.» 

«Şi astfel Little Hans continuă să lu
creze pentru Morar şi Morarul îi spunea 
tot felul de lucruri frumoase despre 
prietenie, pe cari Hans şi le însemna 
într'o cărticică, pe cari obicinuia să le 
citiască peste noapte, căci lui Hans îi 
plăcea foarte învăţătura. 

într'o seară, pe când Hans sta la va
tră, se auzi o lovitură tare în uşe. Era 
o noapte sălbatecă şi vântul sufla şi 
mugia în jurul casei cu atâta tărie în-
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cât la început le erezii că era furtună. Dar 
în curând urmă o a doua lovitură şi apoi 
o a treia, mai tare decât celelalte două. 

«E vr'un biet călător!, îşi zise Hans 
şi dădu fuga la uşe. 

In uşe cine era? Morarul, cu un felinar 
într'o mână şi cu o bâtă mare în cea
laltă. 

«Scumpul meu Hans,» strigă Morarul, 
«sunt foarte necăjit. Băeţaşul meu a că
zut depe scară şi s'a izbit aşa de rău, 
că trebue să chem doctorul. Dar doc
torul locuieşte atât de departe şi noap
tea e atât de grozavă, încât mi-a venit 
în minte că ar fi cu mult mai bine 
dacă ai merge tu în locul meu. Ştii că ţi-am 
făgăduit roaba mea şi ar fi frumos din 
partea ta dacă ai face pentru mine 
ceva în schimb. 

«De sigur,» zise Hans, «socotesc ve
nirea dumitale ca o cinste; voi porni 
îndată. Dar rogu-te împrumută-mi fe
linarul dumitale, căci noaptea e întune
coasă şi mi-e teamă să nu cad în vreun 
şanţ. 
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«îmi pare foarte rău,» zise Morarul, 
dar e laterna mea cea nouă şi ar fi 
mare pagubă dacă s'ar strica cumva». 

«Bine, nu te supăra, voi merge eu şi 
fără ea», zise micul Hans, îşi luă blana 
cea mare din cui şi căciu a cea căldu
roasă, îşi înfăşură gâtul şi porni. 

«Ce mai furtună era! Noaptea era 
atât de neagră încât Htns abia putea 
vedea drumul, şi vântul sufla atât de 
păgân încât sta să-1 doboare la pământ» 

«Cu toate acestea nu-şi pierdu cura
jul şi, după ce trepădă drumul preţ de 
vreo trei ceasuri, sosi la casa Doctorului 
şi bătu la uşe. 

«Cine-i?» strigă Doctorul, scojându-şi 
capul pe fereastra dormitorului. 

«Little Hans, d-le Doctor». 
«Ce doreşti dela mine, Little Hans?» 
«Fiul Morarului a căzut de pe scară 

şi s'a izbit şi Morarul doreşte să veniţi 
îndată.» 

«Foarte bine, zise Doctorul; să-mi a-
ducă calul, cişmele cele groase şi lan
terna, apoi coborî scările şi călăii înspre 
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casa Morarului; iar Hans îl urmăria 
cu multă greutate. Dar furtuna se înăs-
pria tot mai mult, prinse a ploua cu 
găleata şi Hans nici nu putea să vadă 
drumul, nici să ţie pas cu mersul 
calului. In sfârşit se rătăci prin bă
lăriile pline de scufundaturi adânci, 
şi de apă. Căzu bietul Hans şi -se 
înecă. Trupul său fu găsit în ziua ur
mătoare de nişte păstori de capre plu
tind într'o baltă mare. Păstorii îl duseră 
la căscioara lui. 

Toată lumea fu de faţă la înmormân
tarea lui Lii'le Hans, atât era de iubit, 
iar cel care-1 jelia mai cu foc era Mo
rarul. 

«Cum eu eram cel mai bun prieten 
al lui,» zise Morarul, «se cade să fiu 
în fruntea jeluitorilor lui; şi astfel merse 
în fruntea convoiului, îmbrăcat într'o 
manta lungă şi neagră, ştergându-şi 
întruna ochii cu o batistă mare. 

«Moartea lui Little Hans e fără îndo
ială o mare durere pentru oricine,» zise 
Faurul, după înmormântare, pe când 
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şedeau în tihnă la han bând vin dres. 
cu mirodenii şi mâncând turtişoare dulci. 

«Fără îndoială o mare pierdere, mai 
ales prin mine, răspunse Morarul, roaba 
mea îi era ca şi dată şi acum zău de 
ştiu ce să mă fac cu dânsa. îmi stă în 
cale la tot pasul şi afară de asta e aşa 
de hodorogită în cât n'aşi dobândi ni
mica pe ea dacă aşi vinde-o. Altădată 
mă voi îngriji să nu mai dau nimic. 
Omul suferj totdeauna când e prea bun 
la inimă.» 

«Si?!» zise Guzganul după un răstimp. 
«Ei, aşa sfârşeşte povestirea», zise Pie-

troşelul. 
«Dar ce s'a făcut cu Morarulî» în

trebă Guzganul. 
«0! asta zău n'o ştiu», răspunse Pie-

troşelul; şi nici nu mă îngrijesc de asta». 
«Se vede bine că nu poţi avea nici 

o simpatie», zise Guzganul. 
«Mi-e teamă că nu cam pricepi morala 

povestirii,» băgă de seamă Pietroşelul. 
«Ce ziseşi că n'am priceput?» ţipă Guz

ganul. 
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«Morala» 
«Vrei să zici că povestirea are o 

morală». 
«Vezi bine», zise Pietroşelul. 
«Ei», zise Guzganul foarte ciudos. Eu 

socotesc că ar fi trebuit să nu-mi spui 
asta înainte de a începe povestirea. Dacă 
mi-ai fi spus-o, te încredinţez că nu te-aşi 
fi ascultat; în adevăr ar fi trebuit să 
zic «nu», ca criticul acela; dar pot să 
zic acum». 

Şi scoase ascuţit un «nu», mătură 
pământul cu coada şl se întoarse în 
borta lui. 

«Ei, ce părere ai de Guzganul acesta?» 
întrebă Raţa, care se apropia bălăcin-
du-se». Cât mă priveşte, eu am sentimente 
de mamă şi nu pot vedea un burlac 
îmbătrânit, fără să-mi dea lacrimile.. 

«Mai degrabă mi-e teamă că l-am 
plictisit», răspunse Pietroşelul. «Adevărul 
este că i-am povestit o istorie cu morală». 

«O, aceasta a fost totdeauna unlucru 
foarte primejdios,» zise Raţa. 

Iar eu îi împărtăşesc părerea întru 
toate. 



Prinţul Fericit 
„Tiu happy priuce" 

Deasupra unei columne, ce întrecea 
în înălţime clădirile cetăţii, era aşezată 
statuia Prinţului Fericit. El era acoperit 
peste tot cu foiţe subţiri de aur fin; drept 
ochi avea două safire strălucitoare; iar 
în mânerul spedei sale era încrustat un 
sclipitor rubin roşietic. 

In adevăr, el era obiectul de admi
raţie al tuturor. 

«E frumos ca sfârleaza de vânt ce se 
pune pe case», observă unul dintre Con
silierii Oraşului, care râvnia după re
putaţia de a avea gusturi artistice; 
«numai că nu e tot atât de folositor», 
adăugă el, de teamă ca poporul să nu-i 
creadă om nepractic, ceea ce nici nu 
era de fapt. 

«De "ce nu eşti ca Prinţul Fericit?» în-
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trebă o mamă duioasă pe unicul ei bă
ieţel, ce plângea întinzând manile după 
lună. «Prinţul Fericit nici în vis măcar 
nu plânge după ceva». 

«Ce taine îmi pare că se găseşte în 
lumea asta cineva într'adevăr fericit», 
zise un om desamăgit de viaţă, pe când 
privia la statuia cea minunată. 

«E întocmai ca un înger,» ziceau copiii 
eşind din Catedrală în hainele lor de 
sărbătoare, cu şorţul curat alb ca 
zăpada. 

«De unde ştiţi voi asta?» întrebă Profe-
soru de Matematică, «voi n'aţi văzut 
încă nici un înger». 

«OI dar i-am văzut în vis», răspun
deau copiii; iar Profesorul de Matema
tică încreţia fruntea cu un aer foarte 
sever, căci el nu da voie copiilor să 
viseze. 

Intr'o noapte zbură deasupra cetăţii 
un Rândunel. Prietenii lui plecaseră în 
zbor spre Egypt, cu şase săptămâni în-
nainte, dar el se oprise aici. Vezi Doamne 
se îndrăgise de o prea frumoasă Trestie. 
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O întâlnise încă din primăvară, pe când 
zbura în josul râului gonind după un 
fluture galben; fusese atât de fermecat 
de făptura ei mlădie, în cât se oprise 
să-i vorbească. 

«îmi dai voie să te iubesc?» îi zise 
el; căci nu-i plăcea să vorbească cu 
mult înconjur. Iar Trestia se înclină a-
dânc în faţa lui. Şi astfel prinse a 
zbura în jurul ei, atingând oglinda apei 
cu aripile şi încreţind unde de argint. 
Astfel ştia el să curtenească. Şi aşa făcu 
cât ţinu vara. 

«Ce iubire ridiculă,» ciripaau celelalte 
Rândunele; «ea n'are nici-o zestre, în 
schimb are rubaienii cu nemiluita». In 
adevăr râul era plin de Trestii. Apoi 
când veni toamna porniră cu toatele în 
zbor. 

După plecarea lor se simţi stingher 
Şi începu să se plictisiască cu iubita lui. 
Nu ştie să converseze», zice el, «şi 
tni-e teamă că e şi o cochată, pentru că 
lotd3auna şopoteşte cu vântul » (Şi fără 
î adoială, de câteori sufla vântul ea îi 
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făcea cele mai graţioase plecăciuni) 
«Vădcă-io fire» casnică», continuă el, 
«dar mic-mi place >ă călătores: şi deci 
tr< hue să-i placă şi nevestei mele .-ă 
călătorească.» 

«Vrei să mergi cu mine?» îi spuse el 
în cele din urmă, dar Trestia clătină din 
cap; atât de mult ţinea ea la pământul 
pj care crescuse. 

«Ţi-ai râs de mine», strigă el. «Plec 
spre Piramide. Să ne vedem cu bine.» 
Şi zbură. Zbură ziua întreagă şi noaptea 
ajunse la cetate. 

«Unde aşi putea să stau?» zise. «Nă-
dăjduesc că cei din cetate mi-au pre
gătit o primire frumoasă». Atunci văzu 
statuia pe columna cea înaltă. 

«Mă voi aşeza acolo. E o poziţie 
frumoasă şi cu aer curat». Şi se lăsă 
tocmai la picioarele Prinţului Fericit. 

«Am un dormitor de aur», îşi zise 
privind împrejur şi se pregăti să se culce. 
Dar tocmai pe când voia să-şi vâre ca
pul sub aripă, un strop mare de apă 
căzu asupră-i. «Ce lucru ciudat! Nu e 
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nici un noruleţ pe cer, stelele sunt clare 
şi strălucitoare şi cu toate acestea plouă-
Clima Europei nordice e într'adevăr în
grozitoare. De altminteri trestiei îi plă
cea ploaia, dar tocmai acesta dovedeşte 
egoismul ei.» 

Atunci căzu un alt strop. 
„Ce rost are o statue, dacă nu te poate 

feri de ploaie?" Trebue să-mi fac 
rost de un coş bun," şi se hotărî să 
zboare. 

Dar înainte de a-şi desface aripile 
căzu un al treilea strop; se uită în sus 
şi văzu. Ah, ce văzu?. 

Ochii Prinţului Fericit erau plini de 
lacrimi şi lacrimi curgeau pe obrajii 
lui de aur. Faţa lui era aşa de frumoasă 
în bătaia lunii încât Rândunelul fu cu
prins de-o milă adâncă. 

„Cine eşti tu?" 
„Eu sunt Prinţul cel Fericit" 
„De ce plângi atunci?" întrebă Rân

dunelul. „M'ai udat de tot." 
„Pe când eram în viaţă şi aveam o 

inimă omenească", răspunse statuia, nu 
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ştiam ce-s lacrimile, căci locuiam în 
Castelul „Sans-Souci"*, unde grijile n'a-
veau voie să intre. Ziua întreagă mă 
jucam în grădină împreună cu tovarăşii 
mei, iar seara conduceam dansul în Sala 
cea Mare. In jurul grădinii era un zid 
foarte înalt, dar niciodată n'am avut 
grija să mă întreb ce este dincolo de 
dânsul, căci toate lucrurile din jurul meu 
erau nespus ,de frumoase... Curtenii mă 
numeau Prinţul Fericit şi înti'adevăr 
eram fericit, dacă plăcerea poate fi fe
ricire. Aşa trăii şi aşa am murit. Şi a-
cum, când sunt mort, ei m'au aşezat aci, 
aşa de sus încât pot vedea toată urâ
ciunea şi mizeria cetăţii mele şi deşi 
inima mea e făcută din plumb nu pot 
face alt decât să plâng." 

„Cum, el nu-i din aur solid", îşi zise 
Rândunelul. (Era prea politicos ca să facă 
vreo observare cu glas tare.) 

„Departe" continuă statuia cu o voce 
înceată şi melodioasă, „departe într'o 
stradă mică se află o casă săracă. Una 

1) Castelul „Fără-de-griji" 



dintre ferestre e deschisă şi printr'însa 
Pot vedea o femeie şezând la o masă." 
l'aţa ei e subţire şi ostenită, are mâni 
înroşite şi aspre, pline de înţepături de 
ace, căci e cusătoreasă. Ea brodează 
nişte mărgărite pe o rochie de satin 
pentru cea mai drăguţă dintre domni
şoarele de onoare ale Reginei, care o ' 
va purta la balul de la curte. Intr'un pat 
din colţul odăii zace bolnav unicul ei 
băieţaş. Copilul e cuprins de friguri şi cere 
nişte portocale. Mama lui n'aresă-idea 
nimic, decât apă de râu, iar el plânge 
într'una. Rândunel, Rândunel, mic Rân-
duael, nu vrei să-i duci rubinul depe 
mânerul spadei mele? Picioarele mele 
sânt prinse de iedestalul acesta şi nu 
niă pot clinti din loc." 

„Sunt aşteptat în Egipt", zise Rându-
nelul. 

,,Prietenii mei sboară^n susul şi în 
josul Nilului şi vorbesc cu florile cele 
rnari de lotus. In curând vor merge să 
Se__culce în mormântul marelui Rege. 
Regele însuşi e_acolo în sicriul său zu-
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grăvit. E îmbălsămat cu mirezme şi 
înfăşurat în pânză galbenă. In jurul gâ
tului poartă un lanţ de smaralde verzi 
şi palide, iar manile sale sunt aseme
nea frunzelor veştede. 

„Rândunel, Rândunel, mic Rândunel," 
zise prinţul „nu vrei să stai cu mine o 
noapte şi să fii trimisul,meu? Copilului îi 
este aşa sete şi mama lui e aşa de tristă." 

„Mie nu-mi plac baefii," răspunse Rân-
dunelul. „vara trecută, pe când zburam 
pe deasupra râului, doi băeţi grosolani, 
fiii morarului, aruncau intr'una cu 
pietre în mine. Nu m'au izbit niciodată, 
vezi bine, căci noi rândunelele sburăm 
foarte repede şi afară de asta eu sunt 
coborâtorul unei familii vestite prin iu
ţeală; dar ori cum aceasta era din par
tea lor un semn de lipsă de respect." 

Dar Prinţul Fericit avea o înfăţişare 
atât de tristă, încât Rândunelul se în
trista. „E foarte frig aici," zise el. „cu 
toate acestea voi rămânea cu tine, 
o noapte şi voi fi trimisul tău." 

„Iţi mulţumesc, mic rândunel," zise 
prinţul. 
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Şi Hândunelul ciuguli rubinul cel mare 
de pe sabia prinţului şi sbură cu el în 
cioc pe deasupra acoperişurilor cetăţii. 

Trecu pe lângă turnul catedralei pe 
care erau sculptaţi îngeri de marmoră 
albă. Trecu pe lângă palat şiauzisune-
teie dansului. O copilă frumoasă eşi pe 
balcon cu iubitul ei. Ce minunate sunt 
stelele," îi zise el ei, ,,şi ce ciudată epu-
terea iubirii." 

Nădăjduesc că haina mea va fi gata 
până la celălalt bal", răspunse ea;„am 
poruncit să se brodeze pe ea mărgărite; 
dar vezi că croitoresele sunt aşa de 
leneşe." 

Rândunelul trecu pe deasupra râului 
Şi văzu felinarele c^ atârnau de catar-
gurile corăbiilor. Trecu deasupra car
tierului Ghetto şi văzu pe Evreii cei bă
trâni to^mindu-se unii cu alţii şi cân-
tarindu-şi banii în cântare de aramă. 
In sfârşit ajunse la casa cea sărăcăcioasă 
Şi privi înăuntru. Băieţaşul tuşia înfri
gurat în pătucul lui, iar mama adormise 
d e osteneală. 
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Sări înăuntru şi lăsă rubinul cel 
mare pe masă alături de degetarul fe
meii. Apoi ' sbură uşor în jurul patu
lui, răcorind cu aripele sale fruntea bă
iatului. «Ce răcoare simt», zise băiatul 
«se vede, că mă fac mai bine»; căzu 
într'un somn uşor şi dulce. I n u r m ă R â n -
dunelul sbură îndărăt la Prinţul Fericit 
şi îi spuse ceeaee făcuse. 

«E ciudat», zise el, «dar simt că mi-e 
cald, de şi e a tâ t de frig». 

«Asta e pentru-că ai făcut o faptă 
bună», zise prinţul. Şi micul Rândunel 
începu să cugete şi a d o r m i : decâteori 
cugeta, adormiâ. 

Când se crăpă de ziuă zbură la râu 
şi făcu o baie. ^Ce fenomen remarcabil", 
zice Profesorul de Ornithologie pe când 
trecea podul. „O rândunică i a r n a ! " Şi 
scrise un răvaş lung despre ea ziarului 
local. Toţi îl citau, căci era plin de o 
groază de cuvinte p3 care nu le puteau 
înţelege. 

„In noaptea aceasta pornesc spre E-
gipt", zise Rândunelul şi ce vesel era 



când se gândia la plecare. Vizită toate 
monumentele publice şi .stătu îndelung 
fa vârful clopotniţei bisericii. Iar vră
biile ce-1 vedeau trecând, ciripeau şi-şi 
ziceau una alteia: „Ce strein distins". 
Iar el se simţia în culmea fericirii. 

Când luna prinse a rătăci, se în. 
toarse în zbor la Prinţul Fericit. 

„A.i să-mi dai vreo însărcinare pentru 
ţara Egiptului?" întrebă el; „acum por
nesc într'acolo. 

„Rândunel, Rândunel, mic Rândunel", 
zise Prinţul, „nu vrei să mai stai cu 
mine?" „Vezi că sunt aşteptat în Egipt"» 
răspunse Rândunelul. „Mâine prietenii 
mei îşi vor lua zborul spre Cataractul al 
doilea. Hipopotamul stă ascuns prin oas
tea trestişului, şi pe un tron mare de 
granit stă zeul Memnon. Cât ţine noap
tea el priveghiază stelele şi când se a-
r ată Luceafărul Dimineţii scoate un 
strigăt de bucurie şi apoiglasu-i amu
ţeşte. La miezul zilei leii cei galbeni vin 
s â se adape la marginea apei. Ei au 
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ochii verzi asemenea smaraldelor, iar 
mugetul lor întrece în tărie mugetul Ca-
taractului". 

„Rândunel, Rândunel, mic Rândunel", 
zise Prinţul, „departe în cetate văd un 
tânăr într'o mansardă. El stă aplecat 
deasupra unui pupitru încărcat de hâr
tii, iar lângă el într'un pahar văd un 
mănunchi de viorele veştejite. Părul său 
e negru şi creţ şi buzele sale roşii 
ca rodia, iar ochii îi sunt mari şi 
plutitori în vise. Se zoreşte să is
prăvească o piesă pe seama Directoru
lui de Teatru, dar este prea frig şi nu 
mai poate scrie. In sobă nici măcar un 
tăciune, iar foamea 1-a slăbit cu totul". 
„Voi rămânea încă o noapte cu Tine", 
zise Rândunelul, care într'adevăr avea o 
inimă de aur. „Să :i duc şi lui un rubin ?" 

„Vai 1 nu mai am nici un rubin", zise 
Prinţul; ochii mei sunt tot ce mi-a ră
mas. Ei sunt făcuţi din safire rare, cari 
au fost aduse din India acum o mie de 
ani. Ciuguleşte unul dintre ele şi du-i-1 
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lui. El îl va vinde vr'unui giuvaergiu, 
apoi va cumpăra hrană şi lemne de foc 
Şi-şi va isprăvi piesa". 

„Iubitul meu Print", zise Rândunelul. 
„Nu pot face acest lucru", şi începu 
să plângă. 

„Rândunel, Rândunel, mic Rândunel", 
zise Prinţul, „fă precum îţi poruncesc". 

Şi aşa Rândunelul ciuguli ochiul Prin
ţului şi porni în zbor spre mansarda 
studentului. Era destul de uşor să intre 
într'însa, căci în acoperiş se găsia o 
bortă mare. 

Zbură printr'însa înăuntru ca o să
geată şi ajunse în odae. Tânărul îşi 
îngropase faţa în palme, aşa că nu Drinse 
d eseamă fâşiitul aripilor păsării şi, când 
ÎŞi ridică privirea, găsi safirul cel frumos 
ce zăcea printre viorelele ofilite. 

„încep să fiu preţuit," zise el, „acesta 
e pe semne dela vr'un mare admirator 
a l meu. Acum îmi pot sfârşi piesa," şi 
f a t a lui strălucia de fericire. 

in ziua următoare Rândunelul zbură 
î n poit. Se lăsă pe catargul unei corăbii 



44 Oscar Wilde 

mari şi se uită la marinarii ce urneau 
nişte lăzi grele trăgând de funii. 

„Hep Hep" îşi strigau unii altora 
când ajungeau sus. 

„Eu merg în Egipt," strigă Rândunelul; 

dar nime nu-1 băgă în seamă. Şi când 
răsări luna, el se întoarse plutind pe 
aripe la Prinţul Fericit. 

„Am venit să-mi iau rămas bun," îi zise. 
Rândunel, Rândunel, mic Rândunel," 

zise Prinţul, „nu vrei să mai stai cu mine 
o noapte?" 

„E iarnă," răspunse Rândunelul, şi 
zăpada cea rece nu-i departe. In Egipt 
soarele aruncă raze calde peste palmi
erii verzi, iar crocodilii se tolănesc prin 
mâl şi cată în juru-le alene. Tovarăşii 
mei îşi clădesc un cuib în Templul din Ba-
albec pentru supravegherea porumbeilor 
albi şi rozi, ce-şi gânguresc unul altuia. 

Scumpul meu Prinţ trebue să te pără
sesc, dar nu te voi uita nici când; iar 
în primăvară îţi voi aduce două pietre 
nestimate, în locul celor pe care le-ai 
dăruit dela tine Rubinul va fi mai roşu 
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de cât un trandafir roşu, iar safiruJ va 
fi tot atât de albastru ca şi marea cea 
fără de margini." 

„Colo jos în piaţă", zise Prinţul, stă 
o fetiţă ce vinde chibrituri. Din nebă
gare de seamă chibrilurile i-au căzut 
într'un şanţ şi s'au stricat cu totul. Tatăl 
ei o va bite dacă nu-i va duce acasă 
banii; iar ea plânge cu amar. Nu are 
nici ghete nici ciorapi, iar capul ei mi
cuţ nu e acoperit. Ciuguleşte-mi celălalt 
ochi şi dăi-1 ei: tatăl ei nu o va 
bate." 

,.Voi mai rămânea o noapte cu tine," ' 
zise Rândunelul, „dar nu mă lasă inima 
să-ţi ciugulesc ochiul, căci atunci vei 
orbi cu totul." 

„Rândunel, Rândunel, mic Rândunel," 
zise Prinţul, „fă precum îţi poruncesc." 
Şi aşa el ciuguli celălalt ochi al Prinţu
lui şi se repezi în zbor cu el în cioc. 
Trecu ca o săgeată pe lângă fetiţa cu chi-, 
brituri şi-i strecură pe furiş safirul în 
palmă. „GÎ frumoasă sticlă," strigă fe
tiţa; şi alergă râzând acasă. 
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Apoi Rândunelul se întoarse iarăş la 
Print. „Acum eşti orb," îi zise, „voi sta 
cu tine întotdeauna." 

„Nu, mic Rândunel," zise sărmanul 
Prinţ, „trebue să pleci acum în Egypt." 

„Nu te voi părăsi niciodată," zise Rân
dunelul şi se culcă la picioarele Prinţului. 

A doua zi, din zori până în seară, el 
şezu pe umerii Prinţului şi îi povesti 
despre câte văzuse prin locuri streine. 
Ii povesti despre păsările roşii „ibis", 
cari stau în cârduri lungi pe malurile 
Nilului şi prind în ciocuri peştişori 
de aur; despre Sfinx, care e bătrân 
cât lumea, trăeşte în pustie şi ştie toate 
câte sunt; despre negustorii ce păşesc 
agale alături de cămilele lor şi poartă 
în mâni mărgele de chihlimbar; despre 
Regele ce domneşte p?ste Munţii Lunii, 
care e tot atât de n?gru ca şi abanosul 
şi adoră un cristal mare; despre şar
pele cel mare şi verde ce doarme în 
crengile unui palmier şi are douăzeci de 
prepţi ce-1 hrănesc cu turte de miere; 



despre piticii cari plutesc peste un lac 
niare pe frunze mari şi late şi se răz-
boesc fără contenire cu fluturii. 

„Scump Rândunel", zise Prinţul, „îmi 
povesteşti despre minunate lucruri, dar 
mai minunat lucru de cât toate e sufe
rinţa oamenilor. Nu e pe lume nici o 
Taină mai mare de cât Mizeria, llogu-te 
zboară desupra cetăţii şi povesteşte-mi 
ce-ai văzut/' 

Şi aşa Rândunelul prinse a zbura dea
supra cetăţii celei mari şi văzu cum 
bogaţii se desfătau şi se veseleau în casele 
lor frumoase, pe când cerşetorii stau la 
porţi. 

Sbură prin uliţe posomorâte şi văzu 
feţele cele albe ale copiilor muritori de 
foame privind vag în străzile negre. 

Sub boltitura unui pod doi băeţi mi
titei se încleştaseră în braţe, ca să-şi 
ţie unul altuia de cald. 

„Cât suntem de flămânzi!" ziseră ei. 
„N'aveţi voie să staţi aici," le strigă 

Poliţistul, iar ei eşiră în ploaie. 
Apoi zbură înapoi la Prinţ şi-i 



spuso ce văzuse. 
„Sunt poleit cu aur fin," zise Prinţul, 

.,ia-l de pe mine foiţă de foiţă şi dă-1 
săracilor mei; cei în viată îşi închipuesc 
că aurul îi poate face fericiţi." 

Rândunelul ciuguli foită de foiţă de 
aur ales până ce Prinţul Fericit păru 
cu totul sur şi aspru. Foiţă după foiţă 
de aur ales duse el săracilor, şi fetele 
copiilor se înseninară, prinseră a râde; 
şi începură a se juca pe stradă. 

.,Acum avem pâine I" strigau ei. 
Veni zăpada şi după ea gerul. Stra

dele păreau durate din argint, de sti
cloase şi strălucitoare, ce erau; sloi 
lungi de ghiaţă atârnau de streşinele 
caselor asemenea unor săbii de cristal, 
toată lumea umbla îmbrăcată în blăni, 
şi băeţii cei mici purtau căciulite roşii 
şi se dedeau pe ghiaţă. 

Bietului Rândunel îi era tot mai frig 
şi mai frig, dar nu voi să părăsească 
pe Prinţ, într'atât îl îndrăgise. 

El ciugulia farmături din faţa uşii 
brutarului, când acesta nu se uita la el 
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şi încerca să-şi ţie de cald bătând din 
aripi. 

Dar într'u sfârşit simţi că nu e departe 
de moarte. Mai avea doară numai atâta 
putere câtă-i trebuia ca să zboare încă 
odată pe umărul Prinţului. „Rămas 
bun, scumpul meu Prinţi" murmură 
el, „vrei să mă laşi să-ţi sărut mâna?S 

„Mă bucur din suflet că în sfârşit te-ai 
hotărât să mergi în Egipt," zise Prin
ţul; „ai rămas aici prea îndelung; dar 
trebue să mă săruţi pe buze, căci îmi 
eşti drag." 

„Nu în Egipt merg eu," zise Rându-
nelul. Merg în Casa Morţii. Nu-i aşa 
că Moartea e sora Somnului?' 

Şi el sărută pe Prinţ pe buze; apoi căzu 
fără suflare la picioarele lui. 

In această clipită din lăuntrul statuii 
se auzi o pocnitură ciudată, ca şi când 
s'ar fi rupt ceva. Adevărul era că ini
ma cea de plumb crăpase drept în două. 

A doua zi dis de dimineaţă Primarul 
s e plimba pe piaţă în tovărăşia Gonsi-
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lierilor Cetăţii. Pe când treceau pe lângă 
statuie Primarul îşi aruncă ochii spre 
ea. „Doamne Sfinte, ce înfăţişare u-
râlă are Prinţul!" strigă el. 

„In adevăr foarte urâtă 1" strigară 
Sfetnicii Cetăţii, cari încuviinţau tot ce 
zicea Primarul; apoi se uitară şi ei în 
sus la statue. 

„Rubinul i-a căzut din spadă, ochii 
i-au dispărut şi nu mai e daurit," zise 
Primarul; „Intr'adevăr pareun cerşetor!" 

„Pare un cerşetor," ziseră Sfetnicii 
oraşului. 

„Şi iată la picioarele lui o păsărică 
moartă V continuă Primarul. „Trebue 
să dau poruncă că păsările n'au voe 
să moară aici." 

Şi Secretarul oraşului îşi făcu o însem
nare, ca să nu uite ideia. 

Dădură jos statuia Prinţului Fericit-
„Nu mai e frumos, deci nu mai e folo
sitor I" zise Profesorul de Arte dela 
Universitate. 

Apoi topiră statuia într'un cuptor 
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şi Primarul ţinu o adunare a Obştii ce
tăţeneşti, pentru a se lua o hotărâre ce 
să se facă cu metalul. 

„Fireşte trebue să facem o altă statuă," 
zise el; „va fi o statuie a mea." 

„Ba a mea", zicea fiecare dintre Sfet
nicii oraşului şi se porniră pe sfadă. 
Când i-am ascultat în urmă nu conte
niseră cu cearta. 

„Ce lucru ciudat", zise" supravegheto
rul turnătorilor. „Inima asta crăpată de 
plumb nu vrea cu nici un preţ. să se to
pească în cuptor. Trebue s'o lepădăm!" 
Şi aşa o aruncară pe o grămadă de 
gunoi, unde zăcea şi Rândunelul cel mort. 

„Adu-mi cele mai preţioase lucruri 
din Cetate," zise Domnul îngerilor săi. 
Şi îngerii îi aduseră inima de plumb 
Şi păsărică cea moartă. 

aDreaptă alegere aţi îndeplinit," zise 
Domnul, căci această pasăre va cânta 
Pentru vecie în grădina Paradisului meu, 
iar Prinţul Fericit mă va preamări în 
Cetatea mea de Aur." 



Trandafirul şi Privighetoarea 
(„TI13 Nightingale and Ihe Rose") 

«Ea a zis că numai atunci va dansa 
cu mine când îi voi aduce trandafiri 
roşii», se plângea tânărul student, —«dar 
vai! în toată grădina mea nu am găsit 
nici o roză roşie». 

Privighetoarea îl auzi din cuibul ei, ce 
era într'un stejar bătrân; privi printre 
frunze şi se uimi. 

— «Să nu aflu nici o roză roşie în 
toată grădina!» Iar ochii lui frumoşi se 
umplură de lacrămi. 

«Ah! ce lucruri mărunte pot da 
fericirea! Am citit tot ce au scris 
înţelepţii şi stăpânesc toate tainele fi-
losofiei: dar ce folos! toată viaţa mea 
e pierdută din pricina unei roze». 

— «In sfârşit iată unul care iubeşte 
cu adevărat», zise Privighetoarea «Am 



Trandafirul şi Privighetoarea 53 

cântat pentru el nopţi dearândul, deşi 
nu îl cunoşteam, nopţi dearândul le-am 
spus stelelor povestea; însfârşit, ochii 
mei îl văd: părul lui e negru ca floarea 
de hyacinth, iar buzele-i sunt roşii ca 
şi roza dorinţelor sale; dar pasiunea i-a 
făcut faţa de culoarea izvorului palid, 
şi suferinţa şi-a pus pecetia pe fruntea 
sa». 

— «Prinţul va da un bal mâine seară», 
murmură tânărul student; şi iubita mea 
va fi acolo. Dacă îi voi duce o rază ro
şie va dansa cu mine până'n zori. Dacă 
îi voiu duce o roză roşie o voi cuprinde 
în braţele mele, iar ea îşi va rezema 
căpşorul pe umărul meu; iar mâna mea 
va strânge mâna ei cu căldură. Dar în 
zadar 1 nu găsesc nici o roză roşie în 
toată grădina mea: şi ea va trece pe 
lângă mine fără să mă bage în seamă, 
iar inima-mi se va frânge". 

—„Acesta e într'adevăr un îndrăgos
tit credincios" îşi zise Privighetoarea. 
„Ceeace eu cânt—el suferă, şiceeacepe 
mine mă încântă—pe el îi doare. Deşi-
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gur iubirea e ciudată. E mai nepreţuită 
de:ât smaraldele şi mai scumpă de cât 
opalele fine. Porlele şi granatele n'o pot 
cumpăra. Nu se vinde şi nici poate fi 
cumpărată cu aur". 

—„Muzicanţii îşi vor lua locurile pe 
estradă'', zise tânărul student, şi vor 
cânta din instrumentele lor cu coarde; 
iubita mea va dansa în sunetul harpei 
şi al violinei. Dansul ei va fi atât de 
uşor încât pîcioruşelc-i nu vor atinge 
pardoseala, iar curtenii vor roi în jurul 
ei în hainele lor colorate. Numai cu mine 
nu va dansa, fiindcă n'am găsit roza 
cea roşie". Şi se trânti în iarbă, îşi în
groapă faţa în mâni şi plânse îndelung. 

— „De ce plânge?" întrebă o mică şo-
pârlă verde,—şi trecu în fugă pe lângă 
el, cu coada ridicată în aer. 

— „De ce?" zise un fluture care zbura 
de colo până colo după o rază de soare. 

— „De ce?" şopti o mărgărită vecinei 
sale. 

— „Plânge după o roză roşie", zise 
Privighetoarea. 
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— „Numai pentru o roză roşie!" stri
gară tustrei. 

— „Ce ridicol, ce ridicol" şi micaşo-
pârlă, care era o fire cinică, râse din 
inimă. 

Dar Privighetoarea înţelegea pricina 
tainică a tristeţeistudentului; sta tăcută 
în stejar şl se gândiâ la misterele Iubirii. 

Da odată îşi întinse aripele-i brune şi 
se avântă în văzduh. Trecu prin pădure 
ca o umbră şi întocmai ca o umbră pluti 
deasupra grădinii. In mijlocul unui strat 
se află o răsură de toată frumuseţea; 
o zări, îşi îndreptă sborul spre ea şi se 
aşeză pe o rămurea. 

— „Dă-mi o roză roşie, zise ea, şi-ţi 
voi cântă cel mai dulce cântec al meu". 

Dar răsura clătină din cap. 
— „Rozele mele sunt albe, răspunse 

ea, aşa de albj ca şi spuma mării şi 
încă mai albe decât zăpada munţilor. 
Dar du-tela fratele meu care creşte lângă 
vechiul cadran solar şi poate că el îţi 
ya da ce doreşti" 
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Şi astfel Privighetoarea sbură înspre 
trandafirul care creştea lângă vechiul 
cadran solar. 

•— „Dă-mi o roză roşie, se rugă ea, şi 
îţi voi cântă cel mai dulce cântec al meu", 

Dar trandafirul clătină din cap, 
— „Rozele mele sunt galbene, răspunse 

eh aşâ de galbene cum e părul sirenei le
gat pe tronu-i de ambră şi încă şl mai gal
bene de cât narcisa galbenă ce'nfloreşte 
în livadă înainte de a veni cosaşul cu 
coasa. Dar du-te la fratele meu ce creşte 
sub fereastra studentului şi el îfi va da 
poate ce doreşti.". 

Şi astfel priveghetoarea sbură înspre 
Trandafirul ce creştea sub fereastra 
studentului. 

— „Dă-mi o roză roşie, se rugă ea, şi 
îţi voi cântă cel mai dulce cântec al meu". 

Dar trandafirul clătină din cap. 
— .,Rozele mele sunt roşii, aşâ de 

roşii cum sunt picioarele porumbiţei şi 
încă şl mai roşii decât braţele de măr
gean ce se leagănă în fundul mărilor. 
Dar iarna mi-a îngheţat vinele, gerul 
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mi-a pălit mugurii, iar furtuna mi-a ruj: 
ramurile şi de aceea anul aee'ă-ţa nu voi 
avea nici o roză." ^ ^ i j : J ^ 

— „Vreau numai o singură roză roşie, 
zise Privighetoarea. Na cunoşti vre-un 
mijloc prin care aşi putea-o dobândi?" 

— „Este un mijloc, răspunse Tranda-
jirul, dar este atât de grozav încât nu 
îndrăsnesc să ţi-1 destăinuesc." 

— „Poţi să mi-1 spui, zisa Privighe
toarea, eu nu mă tem". 

— „Dacă doreşti o roză roşie, zise 
Trandafirul, trebue s'o plăsmueşti din 
cântec sub rasă de lună, şi s'o colorezi 
cu sângele inimii tale. îmi vei cânta 
cu pieptul alipit în dreptul unui ghimpe; 
v a trebui să-mi cânţi noaptea întreagă; 
iar ghimpele îţi va pătrunde în inimă 
şi sângele vieţii tale va trece in vinele 
mele şi va fi al meu". 

— „Moartea e un preţ prea mare pen
tru o roză roşie, sa plânse Privighetoa
rea. Şi mult mai îi i-e dragă Viaţa ori
cui! Ce plăcut e să locueşti în pădurea 
cea verde şi să priveşti soarele în carul 
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lui de aur şi luna în carul ei de perle. 
Dulce este mirosul măceşului şi dulci 
sunt clopoţeii albaştri tupilaţi în vale 
şi verdele ce îmbracă colinele. Dar Iubi
rea e mai dulce decât Viaţa şi la urma 
urmei ce este inima unei pasări pe lângă 
inima unor îndrăgostiţi?" 

Şi astfel îşi întinse aripile-i spre zbor 
şi se avântă în văzduh. 

Ga o umbră pluti deasupra grădinii 
şi întocmai ca o umbră se strecură prin 
dumbravă. 

Tânărul student zăcea încă în iarbă, 
iar lacrimile tot nu se uscaseră în ochii 
lui frumoşi. 

— „Fii fericit," îi zise Privighetoarea. 
Fii fericit, vei avea roza dorinţelor tale. 
O^voi plăsmui din cântec, în raza lunii, 
şi o voi colora cu sângele inimii mele. 
Tot ce-ţi cer în schimb e să fii un în
drăgostit adevărat, pentru că Iubirea e 
mai înţeleaptă decât Filosofia, deşi filo
sof ia e înţeleaptă, — şi mai puternică 
decât Puterea, cu toate că şi aceasta e 
puternică. Aripile ei au culoarea flăcării 
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•şi asemenea văpăi e şi trupul e i ; 
buzele ei sunt dulci ca mierea, iar ră
suflarea Iubirii e ca mireasma inimii, 

Studentul îşi ridică privirea din iarbă, 
ascultând; dar nu putii înţelege rostirea 
Privighetorii, pentru că el cunoştea nu
mai ce e scris în cărţi. 

Dar Stejarul înţelese rostul ei şi se 
întrista. Gât îi fusese de dragă mica Pri
vighetoare, care îşi clădise cuibul în 
ramurile sale! 

— „Cântă-mi un cântec de adio," şopti 
el. Ce pustiu îmi va fi după ce vei pleca 
dela mine. 

Şi Privighetoarea începu să-i cânte 
Stejarului, şi vocea ei suna asemenea 
apei ce picură într'un vas de argint. 

După ce cântecul se sfârşi, studentul 
se ridică, scoase din buzunar un car
net de note şi un creion. 

— „Concertează destul de frumos", 
îşi zicea el plimbându-se prin dumbravă, 
— asta nu i-o poate contesta nimeni. 
Dar va fi având ea oare şi simţire? 
Mi-e teamă că nu! In realitate sea-
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mană majorităţii artiştilor: e stil din . 
creştet până în tălpi, dar nu găseşti nici 
un dram de sinceritate. Mă prind că nu 
ar fi în stare să se jertfească pentru alţii, 
întreg gândul îi e numai la muzică, — 
şi toată lumea ştie că artele sunt egoiste. 
Cu toate acestea trebue să admitem că 
are câteva note frumoase în voce. Ce 
păcat că ele nu spun nimic şi nici nu 
aduc vre-un folos practic". 

Ci, când Luna luci pe cer, Privighe
toarea îşi luă sborul în spre Trandafir 
şi îşi aşeză pieptul în dreptul unui ghimpe. 
Astfel cântă noaptea întreagă sub Luna 
rece de cristal. 

Cântă noaptea întreagă, iară ghim
pele îi pătrunse pieptul adânc, tot mai 
adânc, şi sângele vieţii sale se scurse 
dela sine. 

Cântă întâiu despre încolţirea dragos
tei în două inimi tinere, şi pe cea mai 
de sus rămurea înflori o roză minunată, 
petală ivindu-se după petală, după cum 
cântec urma după cântec. 

Palidă era la început ca şi negura 
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plutitoare deasupra râului, — palidă ca 
picioarele dimineţei şi argintie ca Ari
pile Aurorei, ca umbra roză ce se o-
glindeşte într'o oglindă de argint, ca 
umbra unei rozo în cristalul unui iaz— 
aşa eră roza ce înflorise pe cea mai de 
sus rămurea a Trandafirului. 

Dar Trandafirul îi spuse Privighetoa
rei să se apese şi mai mult în ghimpe. 
„Apasă-te şi mai mult, mică Privighe. 
toare, zicea Trandafirul, căci altfel ziua 
se va apropia, înainte ca roza să înflo
rească pe deplin". 

Iar Privignetoarea îşi apăsa şi mai 
mult pieptnl în ghimpe, şi tot mai tare, 
tot mai tare răsuna cântecul ei; căci 
cânta despre încolţirea pasiunei în su
fletul unui bărbat şi al unei femei. Şi o 
delicată înrourare roză se ridică în pe
talele rozei, ca şi îmbujorarea ce cuprin
de fala mirelui când sărută buzele mi
resei sale. Dar ghimpele nu-i atinsese 
încă inima, astfel că inima rozei ră
mase tot albă, căci numai sângele Ini-
ntfi unei privighetori poate înroşi inima 
ur*ei roze, 
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Şi Trandfirul strigă Privighetoarii să 
se apese şi mai mult în ghimpe. „Apro-
pie-te şi mai mult, mică Privighetoare; 
zise Trandafirul, căci dacă nu, ziua se 
va apropia înainte ca să înflorească pe 
deplin". 

Şi aşa Privighetoarea se apăsă şi mai 
mult în ghimpe şi ghimpele o atinse în 
inimă, şi o durere sălbatică îi cutre
mură tot trupul. 

Amară, tot mai amară eră durerea şi 
tot mai sălbatic deveniă cântecul" ei, 
pentrucă ea cântă despre Iubirea desă
vârşită prin Moarte, despre Iubirea care 
nu moare odată cu moartea. 

Şi roza cea minunată deveni roşie, 
întocmai ca raza cerului de răsărit. 

Roş era cerul de petale şi roşie ca 
rubinul eră inima rozei. 

Dar vocea Privighetoarii deveni tot 
mai slabă şi aripioarele ei începură să 
bată şi o umbră se lăsă peste ochii ei. 
Mai slab, tot mai slab deveniă cânte
cul şi simţi că ceva o sugrumă. 

Apoi izbucni încă odată în cântec: 
cântecul din| urmă, 
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Luna albă îl auzi, şi uilând de Auroră, 
se opri pe cer. 

Roza cea roşie auzi cântecul şi peta
lele ei* ce tremurau de extaz, le deschise 
vântului rece al dimineţii. 

Ecoul purtă cântecul în peşterile de 
purpură ale munţilor şi trezi din visuri 
pe păstorii adormiţi. Pluti printre tres
tiile râului, iar râul îi duse cântecul 
până la mare. 

— „Priveşte, priveşte, strigă Tranda
firul, roza e gata; dar Privighetoarea 
nu răspunse nimic, căci zăcea moartă în 
iarba înaltă, cu ghimpele înfipt în inimă. 

Iar la amiază, studentul îşi deschise 
fereastra şi privi afară. 

— „Ah, ce noroc neaşteptat! strigă el; 
iată o roză roşie! Niciodată n'am văzut 
o astfel de roză! E aşa de frumoasă, 
încât sunt sigur că trebue să aibă un 
nume latinesc foarte lung". 

Se coborî şi o culese. 
Apoi îşi luă pălăria, şi plecă în grabă 

spre. casa Profesorului, cu roza în mână. 
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Fiica Profesorului şedea în fala uşii 
şi depăna mătase albastră, iar un că
ţeluş se lolănia la picioarele ei. 

— „Mi-ai spus că vei dansă cu mine, 
dacă îţi voi aduce o roză roşie, zise 
studentul. Iată ţi-am adus cea mai roşie 
roză din lume. O vei purta seara aceasta 
lângă inima ta, şi pe când vom dansă 
împreună ea îţ.1 va povesti cât de mult 
te iubesc". 

Dar copila îşi încreţi fruntea. 
— „Mi-e teamă că nu seva potrivi cu 

haina mea, răspunse ea; şi afară de 
asta,—nepotul Şambelanului mi-a trimis 
câteva giuvaere adevărate, şi ori cine 
ştie că giuvaerele sunt cu mult mai 
scumpe decât florile". 

— Pe cuvântul meu, eşti o fiinţă foarte 
ingrată", zise studentul supărat, şi arun
că roza în stradă, unde căzu într'uu 
şanţ, iar roata unui car o strivi. 

— „Ingrată!" zise copila. „Ştii ce? eşti 
foarte necioplit; şi la urma urmei cine 
eşti tu? Ua biet student. Nu cred să ai 
catarame de argint la picioare, ca ne
potul Şambelanului". 
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Apoi se ridică şi intră în casă. 
— „Ce prostie e şi Iubirea", zise stu

dentul plecând. „Nu e nici pe jumătate 
atât de folositoare ca Logica, pentru că 
nu dovedeşte nimic, şi-ţi povesteşte 
tot de lucruri ce nu se întâmplă nici
odată, făcându-te să crezi în lucruri ce 
nu există în realitate. De fapt, e foarte 
nepractică, şi de oarece în ziua de as
tăzi principalul e să fii practic, mă voi 
reîntoarce la Filosofie şi voiu studia 
Metafisica". 

Şi astfel se întoarse în odaia sa, scoase 
din rafturi o bucoavnă prăfuită şi... în
cepu să citească. 



U R I A Ş U L E G O I S T 
(„Tfe selfish Giant") 

In fiecare după amiazi, când se întor
ceau dela şcoală, copiii obicinuiau să 
meargă să se joace în grădina Uria
şului. 

Erâ o grădină mare, de toată frumu
seţea, cu iarbă verde şi moale. 
„Ici şi colo, împrăştiate" prin iarbă, se 
vedeau flori frumoase ca nişte stele şi 
mai erau şi doisprezece piersici, care 
primăvara izbucneau în flori delicate, 
roze şi de culoarea perlelor—iar toamna 
purtau roade bogate. Păsărelele stăteau 
în ramurele arborilor şi cântau atât de 
dulce încât copiii obicinuiau să se o-
prească din joc ca să le asculte cânte* 
cui. „Ce fericiţi suntem noi aici!" îşi 
ziceau unii altora. 
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Intr'o bună zi Uriaşul se întoarse, 
dusese în vizită la prietenul său, Zmeul 
<*in Răsărit, şi rămăsese la el şapte ani. 
In cei şapte ani spusese tot ce avea 
^e spus, căci conversaţia lui eră foarte 
liniştită; şi -astfel se hotărâse să se ' 
reîntoarcă la castelul său. Când îi văzu 
pe copii jucându-se în grădină. 

— „Ce faceţi voi aici?" strigă el cu 
voce foarte aspră. 

Copiii fugiră în toate părţile. 
„Grădina mea este grădina mea", zise 

Uriaşii; „asta trebue s'o înţeleagă ori
cine şi nuvoiesc să se joace nimeni în-
tr'însa afară de mine". Şi aşa, el clădi 
•un zid înalt în jurul grădinii, şi puse o 
tablă pe care putea citi oricine: 

CEI CE VOR INTRA. VOR FI 

PEDEPSIŢI 

Uriaşul erâ foarte egoist. 
. Bieţii copii nu mai aveau unde să se 
J°ace. încercară să se joace pe drum, 
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dar drumul era foarte prăfos şi plin de 
pietre colţuroase: de aceea nu le plăcea. 
De obiceiu, după ce scăpau dela şcoală, dă
deam târcoale împrejurul zidului şi vor
beau despre grădina cea frumoasă de 
dincolo de el., ,Ce fericiţi eram noi acolo l" 
îşi ziceau unii altora. 

Veni apoi primăvara, când tot ţinutul 
era plin de floricele şi păsări cântătoare; 
numai în grădina Uriaşului cel egoist 
era iarnă. Păsărelele nici nu se gândeau 
să cânte într'însa, fiindcă copii nu erau 
acolo, iar pomii uitară să mai înflo
rească. 

Intr'o zi, o prea frumoasă floare îşi 
înălţă capul din iarbă; dar când văzii 
tabla se întrista atât de mult gândîn-
du-se la bieţii copii, încât se tupilă din 
nou la pământ şi adormi. 

Singurii cari se bucurau de v aceasta 
erau Zăpada şi Gerul. „Primăvara a uitat 
grădina aceasta" ziceau ei, „Şi astfel vom 
putea petrece aici tot anul". Zăpada aco
peri iarba cu mantaua ei mare şi albă, 
iar Gerul prinse să poleiască cu argir.t 
pomii grădinii. Poftiră apoi la ei şi pe 
Crivăţ, 
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Şi Crivăţul primi bucuros. 
Era înfăşurat în blăni şi cât ţinea 

ziua vuia şi mugiâ prin grădină suflând 
la pământ ramurile. „Ce Joc încântător",, 
zicea el. „Ar fi bine să rugăm Grindina 
să ne facă o vizită. 

Şi astfel veni şi Grindina. Timp de 
trei ceasuri în fiecare zi răpăia pe a-
coperişul castelului; şi era atât de svă-
păiată încât sfărâmă o mulţime de olane; 
apoi porniâ să alerge de jur împrejurul 
gradinei cât putea de repede. Hainele-i 
erau cenuşii şi. suflarea rece ca ghiaţa. 

— „Nu pot deloc pricepe dece întârzie 
atâta Primăvara", zicea Uriaşul egoist 
stând la fereastră şi privind grădina ce 
erâ copleşită de albeaţa zăpezii. „Totuşi, 
nădăjduesc că vremea se va îndrepta". 

Dar Primăvara nu mai veniâ,—şi nici 
Vara. Toamna dărui toate grădinile în
vecinate cu roade aurii, numai grădinii 
Uriaşului nu-i dărui nimic. „Oh! e prea 
egoist", zicea Ea. Şi astfel în grădina 
Uriaşului domneau Iarna şi Crivăţul' 
$i Grindina şi Crivăţul învârteau hora 
PHntre pomii grădinii. 
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Intr'o dimineaţă, după ce se deşteptase 
din somn, Uriaşul stătea tolănit în pat r 

când auzi o muzică de o nespusă dulceaţă. 
Eră un zvon atât de dulce pentru ure
chile lui, încât crezu că trec muzicanţii 
Regelui. De fapt eră numai un sticlete 
mititel, care cânta lângă fereastra lui,. 
dar vezi! trecuse atâta amar de vreme 
de când în grădina lui nu mai auzise 
cântecul păsărelelor, încât i se păru că 
aude cea mai fermecătoare muzică din 
lume. Apoi Grindina se opri din joc v iar 
Crivăţul îşi întrerupse mugetul şi un mi
ros îmbătător se furişă la el prin fereas
tra deschisă. 

— „In sfârşit, cred că a venit şi Pri
măvara", zise Uriaşul: sări apoi din 
pat şi privi afară. 

Ce văzu? 
Văzu o privelişte minunată. Copiii se 

furişaseră în grădină prinlr'o ştirbitură 
a zidului şi şedeau pe crăcile pomilor. 
In fiecare pom, pe care-1 puteai zări, stă. 
câte un copilaş. Şi pomii erau atât de 
veseli de reîntoarcerea copiilor, încât 
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se acoperiseră de flori şi îşi legănau 
braţele cu blândeţe deasupra cape
telor lor. Păsărelele sburau în jur 
şi ciripeau din tot sufletul, iar florile 
priveau în sus din iarba cea verde şi 
zâmbeau. 

Eră o vedere plină de drăgălăşie, nu
mai într'un colţ eră încă Iarnă. In cel 
mai îndepărtat colţ al grădinii şi acolo 
stă un copilaş mititel. Eră atât de mic 
încât nu putea ajunge până la ramurile 
pomului; se învârtia în jurul pomului şi 
plângea amarnic. Bietul pom era încă 
plin de ghiaţă şi zăpadă, iar Crivăţul 
suflă şi ningea în juru-i. — „Urcă-te 
sus copile", zicea* Pomul şi îşi plecă ra
murile cât putea. Dar copilul eră prea 
mititel. 

Privind afară, Uriaşului i se topi inima. 
__— ,.Ce egoist am fost 1" îşi zise el, acum 
pricep dece nu vroia Primăvara să vie 
în grădina mea. Mă duc să ridic pe 
bietul copilaş în pom, apoi am să dă
râm zidul la pământ, iar grădina mea 
va fi locul de joc al copiilor pentru tot-
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deauna.—Era cu adevărat întristat de 
ceea ce făcuse. 

Zicând acestea, se coborî pe scări, 
deschise încetişor poarta castelului şi 
merse în grădină. Dar copiii când îl ză
riră se îngroziră atât de mult, încât fu
giră care încotro, iar grădina fu din 
nou cuprinsă de Iarnă» Singur copilaşul 
cel mititel nu fugi, căci ochii lui erau 
aşa de plini de lacrimi încât nu putuse 
zări pe Uriaş apropiindu-se. Uriaşul se 
furişă îndărătul lui, îl cuprinse cu gin
găşie în mânioşi îl_ridică în^pom. 
^Pomul zbucnl 'în flori -şi păsărelele 
veniră şi cântară în ramurile lui, iar 
băeţaşul îşi întinse cele două braţe şi 
cuprinse gâtul Uriaşului sărutându-l. 
Ceilalţi copii, când zăriră pe Uriaş că 
nu eră rău ca mai înainte, se reîntoar-
seră în fugă, şi odată cu ei veni şi Pri
măvara. 

De acum înainte grădina va fi a voas
tră, copilaşilor", zise Uriaşul, apoi luă 
o secure mare şi dărâmă zidul la pă
mânt. Iar când pe la amiazi oarrTenii 
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începură să pornească înspre târg, a-
flară pe Uriaş jucându-se cu copiii în 
cea mai frumoasă grădină pe care o 
văzuseră vreodată. 

s Se jucară copiii toată ziua, iar seara 
veniră la Uriaş ca să-şi ia rămas bun. 

— „Dar unde-i micul vostru tovarăş? 
Unde-i băeţaşul pe care l-am ridicat eu 
în pom?" Uriaşul îl îndrăgise, fiindcă 
copilul îl sărutase. 

— „Nu ştim unde e", răspunse copiii, 
—„a plecat". 

— „Să nu uitaţi să-i spuneţi să vină 
mâine aici, zise Uriaşul. Copiii răspun-
sară că ei nu ştiu unde locueşte şi că 
până atunci nu-1 mai văzuseră niciodată. 
Uriaşul fu cuprins de o tristeţă adâncă-

In fiecare după amiază, după ce sfâr
şeau cu şcoala, copiii veneau şi se jucau 
cu Uriaşul. 

Dar copilaşul pe care îliubia Uriaşul 
a t â t de mult—nu se mai întoarse. Uria
şul eră foarte prietenos cu toţi copiii, 
a e §l îl doria foarte mult pe micul lui 
Prieten, şi adesea pomeniâ de el. 
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— „Gât aş dori să-1 văd!" zicsa în fie
care zi. 

Trecură ani, iar Uriaşul îmbătrânise 
foarte şi erâ cu totul slăbit. 

Nu mai putea să se joace, ci sta în-
tr'un enorm jilţ şi supraveghia jocurile 
copiilor, admirându-şi grădina. 

— „Am multe flori frumoase, dar copiii 
sunt cele mai frumoase flori". 

Intr'o dimineaţă de iarnă privi afară 
în timp ce se îmbrăca. Acum nu mai 
erâ Iarnă, căci ştia că Primăvara erâ 
numai adormită şi că florile se odihneau. 
Deodată se frecă la ochi, crezând că 
se înşeală. 

Şi privi,—privi timp îndelungat. Ina-
devăr, erâ o privelişte minunată. In col
ţul cel mai îndepărtat al grădinii erâ 
un pom încărcat cu frumoase flori albe. 
Toate ramurele lui erau de aur şi de 
ele atârnau roade de argint, iar dede-
supt steteâ copilaşul cel atât de drag 
Uriaşului. 

Se coborî în grabă, cuprins.de o bu
curie nebună, şi ajunse pân.ă':'ajprpape de 

• ...i'ff. •: (-•' • •' 
• „U-.ifl ••„> 

http://cuprins.de
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copil. Dar până când se apropie de el, 
faţa lui se roşi de mânie şi zise: 

— „Cine-a îndrăznit să te rănească pe 
Tine?,, Căci în palmele copilului se ve
deau urmele a două cuie, şi urmele a 
două cuie se vedeau şi pe picioruşele lui. 

— „Cine-a îndrăznit să te rănească pe 
Tine?" strigă Uriaşul, „spune-mi-1, ca 
să iau paloşul meu cel mare şi să-1 
zdrobesc pe Ioc. 

— „Nu aşaI" răspunse copilul; căci 
acestea sunt rănile Iubirii". 

— „Cine eşti Tu?" îl întrebă Uriaşul, 
care cuprins de un nedesluşit simţimânt 
de veneraţie simţi genuchii lui îndoin-
du-se în faţa copilului. 

Copilul surâse Uriaşului şi îi zise; 
— „Odată m'ai lăsat să mă joc în gră

dina ta; astăzi să vii şi tu cu mine în 
grădina Mea, care e Paradisul". 

Iar când în după amiaza zilei aceleia 
copiii alergară ca de obiceiu prin gră
dină, îl aflară pe Uri£ş,2^când mort sub 
pom, acoperit, copleşit de florile albe. 

' V - :KALA 
WVP rMTAKÂ-CvttOU" 
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SA LOM EA 
Dramă într'un act de OSCAR WILDE 

Traducere de Z. BÂRSAN 

PERSOANELE 

Irod, regele Iudeii. 
han, proorocul. 
Tânărul Syrian, căpitanul corpului de gardă. 
Tigelin, un roman tânăr. 
Un Capadocian. 
Un Nubian. 

//-Lafoldat } R ă z b o i n i c i r o m a n i -
l-iul 
//-lea 
///-lea \ Evreu. 
IV-lea 
V-lea 
{'!, \ Nazarinean. ' //-lea f 
Un Fariseu. 
Un Saducian. 
Mânase, sclav. 
Naaman, călăul. 
/rodiada, soţia lui Irod. 
Salo/nea, fiica ei. 

Romani, suita regelui, sclavi, sclave. 



FUNDUL SCENII 
Noaptea. Cer albastru împodobit cu stele. 

O' mare terasă la palatul lui Irod, vecină cu 
sala festivă. 

— La dreapta o scară, la stânga în planul 
din fund o fântână veche cu marginele de bronz 
de un verde întunecat. Seară, lumină de lună. 

SCENA I 
Tânărul Syrian se uită mereu prin poarta pa

latului. Aproape de el, în fund, pe trepte stă 
pagiul Irodiadei. Naarnan, călăul, îndărăptul fân
tânei, rezemat de spadă. Capadocianul şi Nu-
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bianul în poarta de eşire, la stânga, l-iul soldat 
stă pe scaunul de piatră, aproape de fântână, 
al ll-lea soldat pe scaunul de piatră din faţă. 
Mai târziu glasul lui loan în fântână. Amân
două porţile sunt luminate ; încolo întuneric. 

TÂNĂRUL SYRIAN 

Ce frumoasă-i astăseară domnita Sa-
lomea! 

PAGIUL 

Ia uită-te la lună! Ce ciudată pare ! 
Par'c'ar fi o femee, care ese din groapă, 
o femee moartă. Ai crede că umblă după 
morţi! 

TÂNĂRUL SYRIAN 

Da, e foarte ciudată: par'c'ar fi o dom
nită cu văl galben şi cu picioarele de 
argint. Cu o domniţă seamănă, care ar 
avea picioarele de porumbiţă albă. Uite... 
ai crede că joacă. 

PAOIUL 

Cu o femee moartă seamănă. Ia te 
uită ce încet alunecă. 
(Zgomot în sala festivă). 

I-iuI SOLDAT 

Ce e zgomotul ăsta? Urlă fiarele săl
batice ? 



Salomea 

II-lea SOLDAT 
Ba, evreii; obiceiul lor ! Discută într 'una 

despre religie. 
I-iul SOLDAT 

Şi pentru ce? 
II-Iea SOLDAT 

Ştiu e u ? Aşa fac în totdeauna. Fariseii 
de pildă susţin că există îngeri, Saduceii 
zic că nu. 

I-iul SOLDAT 

Mi se pare o prostie să discuţi aşa ceva. 
TÂNĂRUL SYRIAN 

Ce frumoasă e astăseară domniţa Sa
lomea ! 

PAGIUL 

Mereu te uiţi ! Prea mult te uiţi Ia ea 
Nu trebue să te uiţi aşa la oameni; ai 

s'o păţeşti. 
TÂNĂRUL SYRIAN 

E grozav de frumoasă astăseară! 
I-iul SOLDAT 

(Privind dela locul lui în spre poarta palatului) 

Regele e posomorât. 
IMea SOLDAT 

(Apropiindu-se de el) Da e posomorât. 
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l-iul SOLDAT 

Se uită la ceva. 
Il-Iea SOLDAT 

La cineva. 
[.iul SOLDAT 

La cine ? 
Il-lea SOLDAT 

Nu ştiu. 
(Capadocianul şi Nubianul vin lângă 

cei-l'alfi solda fi). 
TÂNĂRUL SYRIAN 

N'o găsiţi foarte palidă ? Niciodată n'am 
văzut'o aşa de palidă! Uitaţi-vă; parc'ar 
fi un trandafir alb văzut în'tr'o oglindă 
de argint. 

PAGIUL 
Nu te mai uita. Prea mult te uiţi la ea. 

I-iuI SOLDAT 

Irodiada i-a umplut cupa regelui. 
CAPADOCIANUL 

Care e regina Irodiada? Aceea cu o 
cuşmă neagră acoperită cu mărgăritare şi 
cu părul pudrat? 

[-iul SOLDAT 
Da, aceia e, soţia regelui! 



Salomea 

ll-lea SOLDAT 
Regelui straşnic îi place vinul. Trei fe

luri de vinuri are el; unul din insula Sa-
mos, purpuriu ca mantaua împăratului... 

CAPADOCIANUL 
N'am văzut nici-odată pe împăratul. 

IMea SOLDAT 
Altul din oraşul Cirus, galben ca aurul. 

CAPADOCIANUL 
Grozav de drag mi-e aurul. 

II-iea SOLDAT 
Al treilea e din Sicilia, roşu ca sângele-

NUBIANUL 
Zeilor din ţara mea le place mult sân

gele. De două ori pe an le aducem jertfe 
de flăcăi şi.de fecioare, cinzeci de flăcăi 
şi o sută de fecioare şi tot par'că nu le 
ajunge; tot aspri sunt cu noi. 

CAPADOCIANUL 
La noi nu mai sânt zei; Pe semne i-au 

dat afară Romanii. Se zice că s'ar fi as
cuns în munţi, dar nu cred. Trei nopţi 
am umblat prin munţi, i-am căutat... şi nu 
i-am găsit. Pe urmă i-am strigat şi pe 
nume, dar n'au venit; s'au piăpădit. 

l-iul SOLDAT 

Evreii se închin? la un zeu, pe care nu 
poate să-1 vadă nimeni. 
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CAPADOCIANUL 
Asta n'o înţeleg. 

I-iul SOLDAT 
Ei cred, mai presus de toate, în lucruri 

cari nu se văd. 
CAPADOCIANUL 

Ce caraghios ! 
GLASUL LUI IOAN 

Veni-va unul în urma mea, care e mai 
puternic decât mine ! Eu nu sunt vrednic 
să-i desleg curelele încălţămintelor. Sub 
paşii lui pustiurile se vor trezi şi vor în
flori ca crinii. Ochii celor orbi vor vedea 
lumina zilei şi urechile surzilor se vor 
deschide. Nou născutul va pune stăpânire 
pe ceata duhurilor rele şi de coamele lor 
va duce leii. 

II-lea SOLDAT 
Strigaţi-i să se domolească; în totdea

una spune prostii. 
I-iul SOLDAT 

O, nu. E un om evlavios. E foarte bla
jin. In fiecare zi îmi mulţumeşte când îi 
duc de mâncare. 

CAPADOCIANUL 
Cine e? 

I-iui SOLDAT 
Un prooroc. 

CAPADOCIANUL 
Cum îl chiamă ? 



Salomea 11 

l-iul SOLDAT 
loan! 

CAPADOCIANUL 
Şi de unde vine? 

I-iul SOLDAT 
Din pustiu. Acolo s'a nutrit cu lăcuste H 

şi cu faguri de pădure. Avea o haină de 
păr de cămilă şi la mijloc era încins cu o 
curea. Arăta foarte sălbatic. 11 urma o gră
madă de lume, învăţăcei mai cu seamă. 

CAPADOCIANUL 

Şi ce tot spune acolo ? 
I-iul SOLDAT 

Cine poate şti ?! Câte odată spune nişte 
lucruri care ne înfioară. Mie mi-e peste 
putinţă să-1 pricep. 

CAPADOCIANUL 

Nu poate să-1 vadă nimeni? 
I-iul SOLDAT 

Regele nu dă voe. 
TÂNĂRUL SYRIAN 

Domnita'şi ascunde fata după evantaiu. 
Mânuţele ei albe seamănă cu nişte porum
biţe, cari zboară dând din aripi. Par'c'ar 
fi nişte fluturi albi... da, întocmai nişte 
fluturi albi. 
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PAOIUL 
Dar ce'ţi pasă tie? Cete tot uiţi? Nu 

te mai uita la ea; ai s'o păţeşti rău: 
CAPADOCIANUL 

(Privind în fântână). O închisoare cum 
n'am mai văzut! 

I-iul SOLDAT 
O fântână veche. 

CAPADOCIANUL 
O fântână veche. Trebue să fie nesă

nătoasă. 
II-lea SOLDAT 

O, nu. Fratele regelui, de pildă, fratele 
mai mare, mi se pare, bărbatul d'întâi al 
reginei, a stat 12 ani aici şi n'a murit. La 
urmă a trebuit să'l sugrume. 

CAPADOCIANUL 
Să-1 sugrume? Cine a avut o inimă aşa 

de tare? 
II-lea SOLDAT 

(Arătând spre călău, un negru colosal) Ăla de 
colo, Naaman. 

CAPADOCIANUL 
Nu 'i-a fost frică? 

11-lea SOLDAT 

Nu. Regele 'i-a dat inelul... 
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CAPADOC1ANUL 
Care inel? 

II-lea SOLDAT 
Inelul morţii,... şi nu i-a mai fost frică ! 

CAPADOCIANUL 

Dar tot e îngrozitor să omori un rege! 
I-iul SOLDAT 

De ce! Şi regii tot un gât au ca şi 
ceiTalţi oameni! 

CAPADOCIANUL 

Mie mi se pare groaznic. 
TÂNĂRUL SYRIAN 

Domniţa se scoală. Părăseşte masa. 
Par'câ i s'ar fi urât. Ah, vine aci!! Da, 
drept la noi vine. Ce palidă e! Aşa n'am 
mai văzut'o nici odată! 

PAG1UL 
Nu te mai uita, te rog, nu te mai uita 

la ea! 
TÂNĂRUL SYRIAN 

Par'c'ar fi o porumbiţă care s'a ră
tăcit... o floare ce se mlădie de vânt... 
O floare de aur. 

SALOMEA 
(Apare) 
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SCENA II-a 
Cei dinainte, Salomea, mai târziu un sclav 

SALOMEA 
Nu, nu pot, nu pot să mai stau acolo. 

Ce are regele să se uite aşa la mine ţintă 
cu ochii săi de cârtiţă, încremeniţi sub 
pleoapele-i bătânde? E ciudat că mă pri
veşte astfel bărbatul mamei mele. Ştiu eu 
ce însemnează asta. da, da... ştiu eu! 

TÂNĂRUL SYRIAN 
Aţi părăsit serbarea Domniţă? 

SALOMEA 
Ah, ce proaspăt e aerul aci; în sfârşit 

să răsuflu. Acolo înăuntru dai de Evrei 
din Jerusalim care se sfâşie în bucăţi, 
obiceiul lor prost; de Barbari, cari beau 
în neştire şi varsă vinul pe podele; de 
Greci din Sardonia, cu ochii văpsiţi, cu 
feţele sulemenite şi cu părul încreţit! de 
Egipteni tăcuţi şi vicleni cu mantalele 
cafenii şi de Romani mojici, brutali, cari 
înjură într'una. O adunătură de rând... şi 
zic că sunt din cea mai înaltă aristocraţie ! 

TÂNĂRUL SYRIAN 
Nu voiţi să şedeţi domniţă! 

PAQIUL 
De ce-i vorbeşti? Ce te uiţi aşa la ea? 

Ai s'o păţeşti rău! 
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SALOMEA 

Ce mult îmi place să mă uit la lună ! 
Parc'ar fi o monedă mică. Parc'ar fi o 
floare mică de argint. E rece şi curată 
luna, într'adevăr e curată, de o curată 
frumuseţe, da, e curată. Ea n'are să fie 
niciodată pătată. Nici odată n'are să fie 
atinsă ca celelalte zeităţi. 

GLASUL LUI IOAN 
Domnul a venit. Fiul omului a venit. 

Centaurii s'au ascuns în râuri şi sirenele 
au părăsit apele şi s'au ascuns îu păduri, 
în desişul frunzelor. 

SALOMEA 
Cine a strigat ? 

II-lea SOLDAT 
Proorocul, Domniţă. 

SALOMEA 

A, Proorocul, de care se teme aşa de 
mult regele. 

II-lea SOLDAT 
Despre asta noi nu ştim domniţă, dar 

proorocul a strigat, proorocul loan. 
TÂNĂRUL SYRIAN 

Porunciţi să vi se aducă lectica, Dom
niţă? E aşa de frumos în grădină. 

/ 
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SALOMEA 

îngrozitoare lucruri spune el despre 
mama, nu-i aşa ? 

II-lea SOLDAT 

Noi nu înţelegem nici odată ce vorbeşte. 
SALOMEA 

Da, da, îngrozitoare lucruri spune des
pre ea. 

SCLAVUL MÂNASE 
Vine din Palat). Domniţă, regele vă roagă 

să poftiţi înapoi la serbare. 
SALOMEA 

Nu vreau să viu. 
SCLAVUL MÂNASE 

Iertare Domniţă, dar s'ar putea întâmpla 
ceva rău, dacă nu veniţi. 

SALOMEA 
E bătrân proorocul ? 

TÂNĂRUL SYRIAN 
Plecaţi înapoi Domniţă, ar fi de sigur 

mai bine. Pot să vă însoţesc ? 
SALOMEA 

Proorocul, zic, e bătrân ? 
I-iu SOLDAT 

Nu Domniţă, e tânăr. 
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II-Iea SOLDAT 
Nu se ştie, Lumea zice c'ar fi Ilie. 

SALOMEA 
Cine e Ilie? 

II-Iea SOLDAT 
Ilie a fost mai de mult prooroc în ţara 

asta... 
SCLAVUL MÂNASE 

Ce răspuns să-i duc regelui, Domnită? 
GLASUL LUI IOAN 

Nu le bucura, ţară a Palestinei, că mâna 
celui ce te-a bătut sa rupt! Pentru că din 
sămânţa şarpelui eşi-va un balaur şi să
mânţa acestuia o vor înghiti-o păsările. 

SALOMEA 
Ce voce pătrunzătoare! vreau să vor

besc cu el \ 
l-iul SOLDAT 

Nu se poale domnită. 
SALOMEA 

Dar vreau! 
TÂNĂRUL SYRIAN 

De sigur domnită, ar fi mai bine, dacă 
v'ati reîntoarce la serbare. 

SALOMEA 
Trebuie să-mi aduceţi pe prooroc! 
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(La un semn al tânărului Syrian intră în 
palat). 

I-iul SOLDAT 
Nu îndrăznim să facem asta, domniţă. 

SALOMEA 
4Se apropie de fântâna şi se uită înăuntru). 

Ce întuneric e! Trebue să fie grozav să 
stai într'o astfel de gaură întunecată! 
Par'c'ar fi o criptă. (Intorcându-se Ia soldaţi). 
N'aţi auzit ? Trebue să mi-l aduceţi, vreau 
să vorbesc cu el! 

li-Iea SOLDAT 

Domniţă, vă rugăm, nu cereţi asta. 
SALOMEA 

Mult mă lăsaţi s'aştept! 
l-iul SOLDAT 

Viaţa noastră e în mâinile voastre, dar 
asta noi n'o putem face. Pentru aşa ceva 
nu trebue să vorbiţi cu nci. 

SALOMEA 

(Privind pe tânărul Syrian). Ah ! 
PAGIUL 

' O, ce are să se întâmple; de sigur 
ceva grav are să se întâmple! 

SALOMEA 

(Păşind în spre tandrul Syriam). N a r a b o t h , 
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nu-i aşa ? O să faci asta pentru mine. 
Eu în tot-dauna am fost bună cu tine. 
Pentru mine vei face-o. Vreau numai s?-l 
văd pe acest prooroc curios. S'a vorbit 
a\âta despre el. Adesea l'am auzi* pe regele 
vorbind de el. Mi se pare că lui îi e frică 
de el... Şi (ie Naraboth şi (ie ţi-e frică 
de el? 

TÂNĂRUL SYRIAN 
Nu, mie nu mi-e frică de nimeni. Dar 

regele \ interzis să ridice cine-va capacul 
acestei 'ântâni. 

SALOMEA 
O să-m\ faci plăcerea asta Naraboth şi 

mâine de dimineaţă, când mă voi duce la 
negustorul de chipuri cioplite, voiu lăsa 
să cadă pent-u tine o floricică, o floricică 
verde. 

TAHĂRUL SYRIAN 
Domnită, nu pot... nu pot! 

SALOMEA 

(Zâmbind). O să nă asculţi Naraboth. Să 
şti că nu-mi faci ntrnai o plăcere, ci şi 
un serviciu, şi mâine CP dimineaţă când mă 
voiu duce la negustoru de chipuri cioplite, 
înainte de a trece pesteood, voiu căta din 
lectica mea la tine prin vălul de tulpan, 
voiu căta la tine Naraboth şi poate îţi 
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voiu şi zâmbi... Naraboth, priveşte-mă... ai 
să-mi împlineşti dorinţa... nu-i aşa? Ai. 
să mi-o împlineşti... 

TÂNĂRUL SYRIAN 
(Face semn la cei doi soldaţi). Aduceţi pe 

prooroc. Domniţa doreşts să-1 vadă! 
CEI DOI SOLDAŢI 

(Cobor în fântână, se aude zuruit de lanţuri" 
şi căderea unei uşi grele de metal); 

SALOMEA 
Ah! 

PAOIUL 

O, ce stranie pare luna, par'c'ar fi o-
mână de moartă, care se îmbrodobeşte 
cu vălul morţilor. 

TÂNĂRUL SYRIAN 

Intr'adevăr e stranie, ca c domniţă cu 
ochii de chihlimbar, ca o domniţă tânără, 
surâde ea prin vălul de nori. 

PROOROCUL .'OAN 
(Apare din fântână, urma: de cei doi soldaţi). 

SALOMEA 
(Când îl vede se dă îiupoi). 

SCENA III 
Cei d'înainte, loan. 

ÎOAN 
(Stând la marginea fântânii). — U n d e e s t e 
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acela a cărui cupă e plină de păcate? Unde 
este acela, care într'o zi va muri în faţa 
poporului, înfăşurat în giulgiu de argint? 

Porunciţi-i să vie aci, ca să audă glasul 
aceluia al cărui nume a pătruns în pus
tiuri şi în palate! 

SALOMEA 
De cine vorbeşte? 

TÂNĂRUL SYRIAN 
Noi nu 'nţelegem nici odată, Domnită. 

IOAN 
Unde este aceea, care a văzut pe ziduri 

chipuri de oameni, chipuri de Chaldeani 
zugrăvite în culori, aceea care s'a lăsat fu
rată de plăcerile sale şi care a trimis soli 
în Chaldea? 

SALOMEA 
Vorbeşte de mama. 

TÂNĂRUL SYRIAN 
Nu se ştie Domniţă. 

SALOMEA 
Da, de mama vorbeşte. 

IOAN 
Unde este aceea, care s'a vândut şefilor 

Asirieni, cei cu coapsele încinse şi cu ca
petele acoperite cu coroane multiculore? 
Unde este aceea care s'a vândut tinerilor 
Egipetului? Aceea care e îmbrăcată în 
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pânze împodobite cu pietre de yacint şi 
poartă insignii de aur şi caschetă de.argint 
şi are trupul ca de uriaş? Să se scoale din 
patul desfrânărilor, din patul ruşinei şi 
s'audă cuvântul celui ce netezeşte drumul 
Domnului, ca să-şi poată ispăşi păcatele... 
Dar dacă nu mai simte mustrare şi stă-
rueşte în mocirla ei, tot trebue să vie, căci 
Domnul ţine biciul în mână! 

SOLOMEA 

Grozav! Grozav! 
TÂNĂRUL SYRIAN 

Nu mai staţi aci Domniţă, vă rog! 
SALOMEA 

Ce ochi înfiorători! Par'c'ar fi petele 
negre, pe care faclele aprinse le-a însem
nat pe covoare tiriene; par'c'ar fi grotele 
negre ale Egipetului, locuinţele fiorose ale 
balaurilor. Seamănă cu lacurile negre lu
minate de luna făcătoare de vedenii.— Ce 
credeţi ? O să mai vorbească ? 

TÂNĂRUL SYRIAN 

Nu mai staţi Domniţă, vă implor! 
SALOMEA 

Ce slab e ! O înfăţişare răsărită de fil
deş, un chip de argint pare el..., de sigur 
că e tot aşa de curat ca luna, da, par'c'ar 
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fi o rază de lună. Carnea Iui trebue să fie 
ca fildeşul de rece. — Aşi vrea să-1 văd 
mai de aproape. 

TÂNĂRUL SYRIAN 
Nu, nu, Domniţă. 

SALOMEA 
Trebue să-1 văd mai de aproape! 

TÂNĂRUL SYRIAN 
Domniţă, Domniţă. 

IOAN 
Ce fel de femee e aceasta, care mă prj-

veşte ? Nu vreau să mă privească! La ce 
se uită la mine cu ochii săi de aur de sub 
pleoapele-i seducătoare? Eu nu ştiu cine 
e, nu vreau să ştiu; să plece, nu vreau 
să vorbesc cu ea! 

SALOMEA 
Salomea sunt eu, fiica Irodiadei, dom

niţa ludeei. 
IOAN 

Departe de mine, tu fiică a Babilonului! 
Lângă tine nu pot să stea aleşii Domnu
lui ! Muma ta a umplut pământul cu fără 
de legi şi până la urechile Domnului a 
ajuns strigătul păcatelor sale. 
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SALOMEA 

Vorbeşte, Ioane, vorbeşte,... glasul tău 
mă farmecă! 

TÂNĂRUL SYRIAN 
Domnită..., Domniţă..., Domniţă! 

SALOMEA 
Mai spune, o! mai spune şi învaţă-mă 

ce trcbue să fac! 
IOAN 

Nu te apropia de mine, tu fiică a So-
domei, ci cu un văl acoperăţi obrajii, pre
sară ţi cenuşe pe creştet şi sboară în pu
stiu şi caută pe fiul omului! 

SALOMEA 

Cine e acela fiul omului! E tot aşa de 
frumos ca tine, Ioane? 

IOAN 
Pleacă de aicea, pleacă!... Fâlfâirile de 

aripi ale îngerului morţii Ie-aud prin palat! 
TÂNĂRUL SYRIAN 

Domniţă, vă implor, întoarceţi-vă înapoi! 
IOAN 

Ce cauţi tu aci, cu sabia ta, înger a lui 
Dumnezeu, al stăpânului meu ? Ce cauţi 
tu aci în acest palat prihănit de nelegiuri? 
Ziua celui ce va muri în giulgiul de ar
gint n'a sosit încă ! 
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SALOMEA 
Ioane! 

IOAN 
Cine mă chiamă ? 

SALOMEA 
Ioane, îţi iubesc trupul! E alb ca crinul 

câmpului neatins încă de coasă; E alb ca 
zăpada de pe munţii ludeei care alunecă 
în văi. Nici trandafirii din grădina reginei 
din Arabia, nici picioarele amurgului când 
alunecă peste frunze, nici sînii lunei când 
se odihnesc peste mare, nimic pe lumea 
asta nu este aşa de alb ca trupul tăuJ. 
Lasă-mă să-ţi ating trupul! 

IOAN 
Departe de mine, fiică a Babilonului! 

Prin femee a venit păcatul în lume! Nu 
vorbi cu mine, nu vreau să te ascult. Eu 
ascult numai de cuvântul Domnului Dum
nezeului meu! 

SALOMEA 
E desgustator trupul tău ! Seamănă cu 

trupul leproşilor, e desgustător trupul tău ! 
dar părul, părul ţi-1 iubesc eu Ioane ! Nop
ţile întunecoase şi lungi nu sunt aşa de 
negre, liniştea ce locueşte prin păduri nu 
este aşa de neagră.... Nimic pe lumea asta. 
nu-i aşa de negru ca părul tău! 

Părul lasă-mă să tj-1 ating. 
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IOAN 

Pleacă de aci, tu fiiică a Sodomei! Nu 
m'atinge! nimeni, nu poate s'atingă tem
plul Domnului Dumnezeului meu! 

SALOMEA 

O, părul tău mă înspăimântă! Par'c'ar 
fi o cunună de spini, ce-ţi apasă fruntea. 
Nu, părul tău nu-mi place... Gura e care 
mi-e dragă mie. E asemenea unei rodii 
tăiată cu un cuţit de fildeş, e mai roşie 
decât picioarele porumbiţelor cari locuesc 
în templu şi mănâncă firimituri de pe pri
stol... nimic în lumea asta nu e aşa de 
roşu ca gura ta! Lasă-mă să ţi-o sărut! 

IOAN 

Niciodată, tu fiică a Babilonului, tu fiică 
a Sodomei, nici odată. 

SALOMEA 

Gura vreau să ţi-o sărut Ioane, gura ta 
vreau să ţi-o sărut! , 

TÂNĂRUL SYRIAN 

Nu te mai uita la el Domniţă, nu-i mai 
spune asemenea lucruri; eu nu mai pot 
răbda! Domniţă nu-i mai spune ase
menea lucruri! 

SALOMEA 

Vreau gura ta, Ioane!... 
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TÂNĂRUL SYRIAN 
(dă un strigăt, se străpunge şi cade între Sa
lomea şi loan). 

SALOMEA 
(nu observă). 

PAOIUL 
(Privind cadavrul) tânărul Syrian s'a omo

rât, căpitanul s'a omorât. Era prietenul 
meu, s'a omorât! Ah, am spus eu ca are 
să se întâmple ceva groaznic..., am spus-o 
eu şi iată că s'a întâmplat. Ştiam eu bine 
că luna umblă după morţi. Ah, de ce nu 
'l-am ascuns eu din fata lunei! Dacă 
'l-aş fi ascuns într'o peşteră, luna nu l'ar 
fi putut găsi. 

I-iul SOLDAT 

Domniţă, tânărul Syrian s'a omorât. 
SALOMEA 

Oura lasă-mă să 'ţi-o sărut Ioane! 
IOAN 

Nu te-a coprins groaza, fiică a Irodia-
dei; Nu te-am prevestit c'am auzit în 
palat bătaia aripelor îngerului morţii?., 
şi îngerul nu s'a arătat încă? 

SALOMEA 
Gura lasă-mă să ţi-o sărut. 
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IOAN 

Fiică a ruşinei! Numai un om poate 
să te mântuiască. E acela despre care 
ţi-am vorbit. E pe-o luntre pe marea Gali-
leei şi predică învăţăceilor săi. Pe ţărmul 
mării să cazi în genunchi şi să-1 strigi 
pe nume. El vine Ia toţi cei ce-1 chiamă 
pe dânsul şi va veni şi la tine. Să cazi 
atunci Ia genuchii lui şi să te rogi pen
tru ispăşirea păcatelor tale! 

SALOMEA 

Lasă-mă să-ţi sărut gura... 

IOAN 

Fii blestemată, tu fiică a unei mame 
fără de lege, fi blestemată! 

SALOMEA 

Vreau să ţi sărut gura ta, Ioane! 

IOAN 

Nu vreau să te văd ! Nu vreau... Eşti 
blestemată Salomeo, eşti blestemată! (co
boară în fântână). 

II-ka SOLDAT 
(11 urmează, se aude iarăşi un zuruit de lan

ţuri şi uşa cade). 
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SCENA IV 
Cei dinainte, loan. 

SALOMEA 
Gura vreau să ti-o sărut Ioane, gura 

ta vreau s'o sărut. 
Il-lea SOLDAT 

(Revine). 

I-iul SOLDAT 

Să luăm de aci cadavrul acesta. Regele 
nu vrea să vadă cadavre, afară de ale 
•celor ucişi de dânsul. 

PAOIUL 

Era fratele meu, mai scump îmi era de 
cât un frate. 'I-am fost dat o cutiuţă cu 
nard şi un inel de agat, pe câre-1 purta 
în totdeauna în deget. Seara rătăceam 
amândoi pe ţărmul râului şi pe sub mig
dali şi-mi povestea de tara lui. Vorbia 
aşa de blând întotdeauna, ca sunetul 
unui flaut suna glasul lui. Şi apoi îi plăcea 
să contemple valurile; de câte ori nu 
i-am spus să nu se mai uite la ele. 

II-Iea SOLDAT 

Da, da... trebue să-l ascundem, nu e 
;bine să-l vadă regele. 
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SOLDAŢII 
(Trag cadavrul în spre fund şi-l pun jos lângă 

fântână, când vine Irod. 

I-iul SOLDAT 

Regele n'are sâ vie aici, el nu vine 
nici odată pe terasă... grozav îi e frică 
de prooroc. 

(Irod, Irodiada şi toată curtea intră). 

SCENA V 
(Cei dinainte. Irod, Irodiada, Tigelin, Romani, 

femei şi bărbaţi în suita lui Irod. Evrei, Nazari-
neni, Farisei, Sadacei, Mânase, sclavi şi sclave, 
ocupând toată partea dreaplă şi scara. Mai târziu 
vocea lui loan). 

IROD 

Unde-i Salomea? Domnita unde este? 
de ce n'a venit la serbare, după cum am 
chemat-o ? A, iat-o! 

IRODIADA 
Nu te mai uita la ea! Mereu te uiţi la ea! 

IROD 
E foarte ciudată luna astă seară, nu-i 

aşa ?... stranie de tot! Par'c'ar fi o femee 
înamorată care îşi caută peste tot iubitul. 
Şi e goală, cu totul goală. Norii vor s'o 
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înveliască şi ea nu vrea. Ce goală plu
teşte ea acolo... şi şovăie printre nori ca 
o femee ameţită; de sigur îşi caută vre
un amant... uitaţi-vă!... aşa-i că se clatină 
ca o femee ameţită? Par'c'ar fi o femee 
poftitoare, nu ? 

IRODIADA 

Ei! luna seamănă numai cu luna şi cu 
nimic altceva. Să ne întoarcem în palat, 
aci n'avem ce căuta. 

IROD 

Vreau să rămân aci. Mânase întinde co
voarele, aprinde faclele, aduceţi mese de 
fildeş ! Aduceţi mesele de laspis ! 

(La un semn al lui Mânase sclavii şi sclavele 
aleargă în palat pe poarta areata şi pe scări şi 
aduc covoare, pe cari le întind pe podeşte. Alţii 
aduc trei bănci şi mese pe cari le aşează pe 
prima ridicătură a platformei, alţii aduc vin şi 
fructe, alţii pun facle aprinse în sfeşnicele de pe 
ziduri, alţii se aşează cu evantae şi cu apără
toare. Muzicanţii cu instrumente de suflat, în 
harpe, cu chimvale şi tobe se aşează în fund la 
stânga, lângă fântână). 

IROD 

Ce răcoare-i aci. O să beau înainte cu 
oaspeţii mei. Trimişilor Cesarului cată să 
Ii se facă cinste mare. 
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IRODIADA 

Pentru binele vostru nu staţi aci! 
IROD 

Dar aerul e aşa de răcoros. Vino Iro-
diada, oaspeţii aşteaptă. A! Am alunecat 
pe sânge. Asta-i un semn rău, un semn 
foarte rău. Ce e cu sângele acesta, şi ce 
înseamnă acest cadapru ? Credeţi că sunt 
regele din Egipet care nu dă nici o ser
bare fără să nu le arate oaspeţilor săi un 
cadavru ? Ce s'a petrecut? Nu pot să-Ivăd! 

I-iul SOLDAT 

Căpitanul nostru Doamne, tânărul Sy
rian, pe care acum trei zile l'aţi făcut că
pitanul nostru. 

IROD 

Nu i-am poruncit eu să se omoare! 
II-lea SOLDAT 

S'a omorât singur Doamne. 
IROD 

De ee? Nu s'a bucurat că l'am făcut 
căpitan ? 

II-lea SOLDAT 

Nu ştim, Doamne... dar s'a omorât, sin
gur s'a omorât. 
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II-lea SOLDAT 

Nu ştim, Doamne... dar s'a omorât, 
singur s'a omorât. 

IROD 

Curios, credeam că numai filosofii ro
mani se omoară singuri; nu este aşa Tige-
lin, că filosofii romani îşi pun singuri 
capăt zilelor? 

TIQELIN 

Unii din ei, stoicii se ucid singuri! 
nişte oameni foarte neciopliţi şi grozav 
de ridicoli... într'adevăr foarte ridicoli. 

IROD 

într'adevăr e de râs, să te omori singur! 

TIQELIN 

Toată lumea râde de ei în Roma. Ce
zarul le-a făcut o poezie de batjocură, 
care se declamă peste tot. 

IROD 

A! Le-a făcut o poezie de batjocură ? 
Extra-ordinar! Poate să tot facă el — dar 
că tânărul Syrian s'a omorât, îmi pare rău, 



într'adevăr îmi pare rău. Era frumos, foarte 
frumos era; avea nişte ochi aşa de galeşi. 
'Mi-aduc aminte că se uita la Salomea 
aşa de cu dor... într'adevăr, se uita puţin 
cam mult la ea. 

IRODIADA 

Mai sânt şi alţii cari se uită la ea... cam 
prea mult. 

IROD 

Tată-său fusese rege, l'am izgonit eu 
din domnie. Pe regina, pe maică-sa ai 
făcut-o sclavă tu, Irodiadă. El era aci ca 
un oaspete şi pentru asta l'am făcut căpi
tan ; îmi pare rău că s'a ucis... Şi voi 
lăsaţi cadavrul aici! Duceţi-1... nu pot să-1 
văd... Luaţi-1 de aci! 

SOLDAŢII 

(Duc cadavrul prin poarta din stânga). 

IROD 

E bine aci şi adie vântul... Nu-i aşa? 
Adie vântul. 

IRODIADA 

Nu se simte nici o adiere. 
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IROD 

Totuşi... puţin... se simte... şi ceva ca 
o bătae de aripi, ca un fâlfâit uşor de 
aripi aud prin aer... n'auziţi? 

1ROD1ADA 

Nu. 
IROD 

Nici eu nu mai aud... dar am auzit -. a 
fost vântul fără îndoială... s'a trecut... Aud 
iarăşi! Tot n'auziţi? un fâlfâit uşor de 
aripi. 

1RODIADA 

Nu-i nimica îţi zic, eşti bolnav, să mer
gem în palat. 

IROD 

Nu sânt bolnav ! Fica ta pare a fi bol
navă. Ce rău arată ! Niciodată n'am vă-
zut'o aşa de palidă, (sade) 

TIGEL1N şi IRODIADA 

(Se aşează şi ei). 

PAOIUL 
(Sade la picioarele Irodiadei). 
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IRODIADA 

Ţi-am mai spus...! nu te mâi uita la 
,ea! 

IROD 

Turnaţi vin I (se toarnă) Salomea vino 
.şi bea puţin vin cu mine. Am un vin 
scump, împăratul însuşi mi l'a trimis. In-
moaeţi buzele tale mici şi roşii colea şi 
lasă-mi apoi cupa s'o golesc. 

SALOMEA 

(Care sade la poarta din stânga) Nu mi-e. 
sete. 

IROD 

Ai auzit cum 'mi-a răspuns fiica ta ? 

IRODIADA 

Bine a făcut. Ce te tot uiţi la ea? ! 

IROD 

Aduceţi fructe ! ( s e aduc) Salomea, vino 
şi mănâncă fructe cu mine. Vreau să văd 
într'un fruct muşcătura dinţilor tăi. Muşcă 
numai puţin din fructul acesta şi lasă-mi-1 
să-1 mănânc eu. 
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SALOMEA 
Nu 'mi-e foame. 

IROD 
Uite, ce creştere i-ai dat fiicei tale! 

1RODIADA 
Copila mea şi cu mine ne tragem din 

neam de regi, pe când moşul tău a păzit 
cămilele şi a fost un hot. 

IROD 
Min{i! 

IRODIADA 
Ştii tu singur că e adevărat. 

IROD 
Salomea, vino şezi lângă mine, am 

să-ti dau tronul mamei tale. 

SALOMEA 
Nu sânt ostenită. 

IRODIADA 
Vezi bine că se fereşte de tine. 

IROD 
Aduceţi... ce vreau... nu ştiu... A, da., 

mi-aduc aminte. 
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GLASUL LUI IOAN 
Ziua despre care am proorocit a venit. 

Domnul Dumnezeul nostru grăeşte. Ziua 
despre care am vorbit, s'a arătat! 

IROD1ADA 

Spuneti-i să tacă! Nu vreau să-I aud. 
Intr'una mă batjocoreşte. 

IROD 

N'a zis nimic de tine... E un prooroc 
foarte mare! 

IRODIADA 

Ce? Eu nu cred în prooroc. Poate 
cineva să spue ce are să se întâmple! 
Nimeni nu poate să ştie.., şi într'una 
mă insultă! Dar mi se pare că ţi-e frică 
de el. Da, da... ştiu eu că ti-e frică de el. 

IROD 

Nu mi-e frică de el; nu mi-e frică de 
nimeni! 

IRODIADA 

Vorbă să fie ! Ţi-e frică ! Dacă nu te-ai 
teme de el, de ce nu l'ai fi dat evreilor, 
cari ţi-1 cer de şase luni de zile? 



Salomea 30 

l-iul EVREU 
Doamne, într'adevăr; ar fi mai bine 

dacă ni l'ai da nouă! 

IROD 

Destul! V'am mai spus. Vouă n'am 
să vi-1 dau; e un om sfânt, un om care 
a văzut pe Dumnezeu! 

l-iul EVREU 

Peste putinţă! Nimeni n'a văzut pe 
Dumnezeu de la llie încoace. El a fost 
cel din urmă, care 1-a văzut pe Dumnezeu. 
In vremurile noastre Dumnezeu nu se mai 
arată şi de aceea e nenorocire în tară. 

AL III-Iea EVREU 

Nu se ştie dacă proorocul llie 1-a văzut 
într'adevăr pe Dumnezeu. A fost numai 

• umbra lui Dumnezeu, pe care a văzut-o el. 

AL lll-lea EVREU 

D-zeu nu s'as-cunde, el se arată tot
deauna în toate lucrurile; în cele rele 
ca şi în cele bune! 

AL 11-lea EVREU 

Nu se poate zice... Asta-i o idee a 
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şcoalei din Alexandria, unde se învaţă 
filosofia grecească. Dar Grecii sunt pă
gâni cu toţii; nici odată nu s'au tăiat 
împrejur. 

I-iul EVREU 

Nici odată nu se poate şti cum lu
crează Dumnezeu. Căile lui sunt ascunse. 
Poate că ce ne pare nouă rău, e bine... 
şi ce ne pare bine, e rău. Nu se poate 
şti nici odată... şi pentru aceasta trebue 
să ne supunem la toate. Dumnezeu e 
foarte puternic, el bate pe cei slabi ca şi 
pe cei tari şi nu cruţă pe nimeni. 

I-iul EVREU 

Aşa e. Dumnezeu e groaznic; el bate 
pe cei tari şi pe cei slabi fără deosebire, 
ca şi cum ai bate ceva într'o piuă. Dar 
omul acela n'a văzut pe Dumnezeu. 

IROD1ADA 

Ia mal tăceţi odată, mă scoateţi din 
fire! 

IROD 

Eu am auzit zicându-se, că loan ar fi 
însuşi proorocul llie. 

f 
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l-iu EVREU 

Peste putinţă. De la zilele proorocului 
Ilie sunt mai mult de 300 de ani. 

IROD 

Totuşi sânt unii cari zic, că el e proo
rocul Ilie. 

I-iul NAZARINEAN 

Eu sunt sigur că e proorocul Ilie. 
I-iul EVREU 

Aida de... Nu, e proorocul Ilie. 
GLASUL LUI IOAN 

Ziua Domnului s'a arătat şi de pe munte 
aud paşii celui ce va fi cuceritorul lumii. 

IROD 

Ce însemnează asta, cuceritorul lumii ? 

T1GELIN 

E un titlu al Împăratului. 
IROD 

Imperatorul n'are să vie în Iudeea. Am 
primit scrisoarea de la Roma şi nu-mi po
meneşte nimic. Tigelin, tu ai fost astă 
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iarnă la Roma, nu-i aşa? Ai auzit ceva 
despre asta? 

TIGELIN 

Drept să vă spun, Doamne, n'am auzit 
nimic. 

IROD 

Imperatorul nu poate să vină aici: su-* 
[ere de podagră, se zice că are picioarele 
ca un elefant. Şi apoi raţiunea de stat 
spune însăşi: cine părăseşte Roma, o 
pierde. N'are să vie. E adevărat, el e stă
pânul ; dacă vrea, vine. Eu crez însă că 
n'are să vie. 

I-iul NAZARINEAN 

Nu de Cesarul, vorbeşte proorocul 

IROD 

Nu! Nu de Cesarul? 

I-iul NAZARINEAN 

Nu, Doamne. 

IROD 

Dar de cine a vorbit ? 



I-iul NAZARINEAN 
De Mesia, care s'a arătat. 

Hui EVREU 

Mesia nu s'a arătat încă ! 

I-iu! NAZARINEAN 
Ba da! s'a arătat şi face minuni prin 

toate părţile. 
IRODIADA 

O ! O ! Minuni! Nu mai cred în mi
nuni. Prea am văzut multe, (către pagiu) 
Apărătoarea ! 

I-iul NAZARINEAN 
Acest om face adevărate minuni. De 

pildă, la o nuntă săracă, într'un orăşel 
din Galileia a amestecat apă cu vin, oa
menii cari au fost aeolo mi-au povestit. 
apoi a vindecat doi leproşi în faţa por' 
Iilor de la Capernaum, binecuvântându-i" 

Al II-lea NAZARINEAN 
Doi orbi au fost cei pe cari i-a tămă

duit la Capernaum. 

I-iul NAZARINEAN 
Nu-i adevărat! Doi leproşi... dara tămă-
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duit şi orbi... şi unii l'au văzut pe un 
munte, vorbind cu îngerii. 

I-iul ŞADUCEU 

Nu sânt îngeri. 

I-iul FARISEU 

Sânt, sânt ! Dar nu cred că omul acela 
să fi vorbit cu ei. 

I-iul NAZARINEAN 

L'a văzut o grămadă de lume vorbind 
cu îngerii. 

I-iul SADUCEU 

Cu îngerii nici odată ! 

IRODIADA 
O h ! mă scot din fire oamenii aceştia; 

sânt nebuni cu desăvârşire! (către pagiu) 
Apărătoarea am zis ! 

PAOIUL 
(Ii dă evantaiul). 

IRODIADA 

Pai'că ai visa... nu mai visa! Cei cari 
visează sunt bolnavi! 
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AL II-lea NAZARINEAN 

Hei!... Şi apoi a mai făcut minunea cu 
fica lui Iairus! 

I-ul NAZARINEAN 

Da, da, aşa este! 
IRODIADA 

Oamenii aceştia sânt nebuni, prea s'au 
uitat mult la lună... Ar putea să mai 
tacă! 

IROD 

Şi cum a fost minunea cu fiica lui lai" 
rus? 

l-iul NAZARINEAN 
Moartă eră fiica lui Jairus şi el a înviat-o^ 

IROD 

Poate el să învie morţii? 
I-iul NAZARINEAN 

Da, Doamne... poate. 
IROD 

Nu vreau să facă asta! îl opresc... îl 
opresc să învie morţii! Să-1 caute şi să-i 
spue că nu vreau să învie morţii, Pe unde 
umblă omul acela? 
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Doamne, el umblă prin tof locul E greu 
să-I găsească cineva. 

I-iul NAZARINEAN 

In Samaria se zice, că ar fi acuma. 

I-iuI EVREU 

Eî, vedeţi că nu e mesia? Pentru că 
Samaritenilor n'are să li se arate nici o-
dată Mesia; sânt afurisiţi. Nici odată n'a-
duc daruri de jertfă la Templu. 

IMea NAZARINEAN 

Samaria a părăsit'o de curând. Eu cred 
că e în Ierusalim. 

l-iu! NAZARINEAN 

Nu, acolo nu e. Din Ierusalim viu. De 
două luni n'am mai auzit de el. 

IROD 

Putin îmi pasă. Vorbă e că trebue să-I 
caute şi să-i spue că nu-i dau voe să în
vie morţi. Să amestece apa cu vinul, să 
vindece leproşii şi orbii... astea poate să 
Ie facă, dacă-i place, să tămăduiască pe 
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cei leproşi îmi pare chiar frumos din 
partea lui. Dar morţii nu vreau să-i în
vie!... O, ar fi îngrozitor dacă morţii s'ar 
scula- din morminte! 

GLASUL LUI IOAN 

Curtezana, prostituata, fiica Babilonului, 
cu ochii ei de aur de sub seducătoarele-» 
pleoape! Domnul Dumnezeul nostru gră-
eşte astfel: asmuţiţi mulţimea împotriva ei 
şi puneţi poporul să ridice pietrele şi s'o 
lovească!" 

IRODIADA 

Porunciţi-i să tacă ! 

GLASUL LUI IOAN 

Puneţi fruntaşii armatei s'o străpungă 
cu săbiile şl sub scuturi lăsaţi-i s'o stri
vească ! 

SCENA IV 

IRODIADA 

Infamie! 

GLASUL LUI IOAN 

Am să spulber fără de legile pământu-
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lui ca să ia aminte toate femeile, să se 
ferească de grozăviile acesteia. 

IROD 

N'a pomenit numele tău! 

IRODIADA 

Tot una! Tu ştii că mereu caută să 
mă batjocorească şi eu sunt soţia ta, 
nu-i aşa? 

IROD 

Aşa este, scumpa şi vrednica mea Iro-
diadă, tu eşti soţia mea şi mai înainte 
ai fost soţia fratelui meu. 

IRODIADA 

Şi tu eşti acela care m'ai smuls din 
braţele lui. 

IROD 

Da, da, eu am fost cel mai tare. Dar să 
nu m î vorbim de asta. Iată de ce a 
rostit proorocul îngrozitoarele cuvinte. La 
urmă tot are să se întâmple ceva rău. Să 
nu mai vorbim!... Prea nobila mea Iro-
diadă, ne uităm cu totul de oaspeţii noştrii. 
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Umple-mi cupa, prea iubito! Toarnă-mi 
vin în paharul cel scump de argint şi 
umple-le şi pe cele de aur! Beau în sănă
tatea Cesarului. Avem romani aci; să 
bem în sănătatea Cesarului! 

TOŢI 

Cesarul să trăiască! 

IROD 

Bagi tu de seamă ce palidă e fiica ta ? 

1ROD1ADA 

Ce-ţi pasă f'e, de e palidă, sau nu ? 

IROD 

Nici odată n'am văzut'o aşa de palidă ? 

1ROD1ADA 

Nu te ma» uita la ea! 

GLASUL LUI IOAN 

In ziua aceea soarele ca haina de pâr 
a ispăşire) se va întuneca, luna se va 
roşi ca sângele şi stelele vor cădea la 
pământ asemenea smochinelor necoapte 
ce cad din pom şi se vor cutremura regii 
pământului. 
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1RODIADA 

Ha, ha... aş vrea să văd şi eu ziua 
acea, în care luna va fi ca sângele şi 
stelele vor cădea la pământ ca smochi
nele necoapte. Vorbeşte şi profetul acesta, 
parc'ar fi beat! Dar nu-1 mai pot auzi. 
Mi-e scârbă de glasul lui! Spuneţi-i să 
tacă! 

IROD 

Nu, nu ! E adevărat că nu pricep ce 
spune, dar probabil că vrea să însemne 
ceva ? 

1ROD1ADA 

Nu cred eu în senine... Vorbeşte ca 
un beţiv. 

IROD 

S'o fi îmbătat de vinul Domnului. 
I RODI ADA 

Ce fel de vin e acela? Din care vie? 
din care teasc s'a pregătit ? 

IROD 
(Privind de acum înainte într'una Ia Salomea).— 

Tigelin, când ai fost pentru ultima oară 
la Roma, a vorbit Cesarul cu tine despre... 



TIOELIN 

Despre ce, Doamne? 

IROD 
Despre ce ?... Te-am întrebat ceva, nu?... 

Am uitat ce voiam să aflu... 

IRODIADA 

Iar te-ai pus să te uiţi la fiica mea. Nu 
te mai uita! Ţi-am mai spus-o. 

IROD 

Da, mi-o spui mereu. 

IRODIADA 

Şi ţi-o mai spun odată. 

IROD 

Dar de restabilirea templului, de care se 
vorbeşte atâta nu-mi spui nimic? S'o fi 
întâmplat.ceva pe acolo? Nu cum-va s'o 
fi furat haina prea sfântului? Ce?... 

IRODIADA 

Tu singur ai luat-o? Nici nu ştii ce 
vorbeşti.... Nu mai sta aci. Să mergem 
înăuntru. 
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IROD 

Joacă-mi Salomeo! 
SALOMEA 

Nu pot să joc. 
IROD 

Joacă-mi Salomeo, fiică a Irodiadei l 
IRODIADA 

Las'o în pace! 

IROD 

Iti poruncesc să joci Salomeo! 

SALOMEA 

Nu vreau Doamne! 
IRODIADA 

Uite cum te ascultă. 
IROD 

Ce-mi pasă dacă joacă, sau nu. Tot a-
tâta! Astă seară sunt fericit, foarte fericit, 
nici odată n'am fost aşa de fericit! 

I-iul SOLDAT 

Ce întunecat e regele! Aşa e ? E foarte 
întunecat la fată! 
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II-lea SOLDAT 

Da!... Ce întunecat pare» 

IROD 

De ce n'aşi fi fericit! Cesarul care e 
domnul lumei şi peste tot stăpânitor, mă 
iubeşte foarte mult. Daruri de mare preţ 
mi-a trimis el mie şi mi-a făgăduit să 
cheme la Roma pe regele Kapodochiei, 
duşmanul meu; probabil că are să-1 răs
tignească. Tot poate să facă el, tot ce 
voeşte; el, stăpânul, lată de ce am drep
tul să fiu fericit şi în adevăr sunt fericit. 
Nimic în lumea asta nu poate să-mi tul
bure fericirea. 

GLASUL LUI IOAN 

El are să stea pe tron şi îmbrăcat în 
purpură mohorâtă are să vie. In mână are 
să ţie un vas de aur plin cu fărădelegile 
sale. îngerul însă are să-1 doboare şi de 
viermi are să fie mâncat. 

IRODIADA 

(Batjocoritoare). — Auzi ce zice despre tine' 
ai să fii mâncat de viermi. 



IROD 

Nu vorbeşte de mine, nici-odată nu vor
beşte de mine. Vorbeşte de regele din Ka-
padochia, de duşmanul meu... el e, pe 
care are să-1 mănânce viermii. Nici odată 
n'a grăit în potriva mea, doar când m'am 
însurat cu soţia fratelui meu. Şi probabil 
că a avut dreptate pentru că tu eşti ne
rodnică. 

IROD1ADA 

Eu nerodnică ? Şi mi-o spui asta tu, 
tu care nu'ţi mai iei ochii de pe fiica mea, 
tu, care o îndemni să joace ca să te res-
feţi, privind'o. Intr'adevăr, e absurd să 
susţii aşa ceva. Eu am avut până acum 
un copil. Tu n'ai zămislit nici unul, nici 
măcar cu una din sclavele tale. Tu eşti 
cel sterp, nu eu. 

IROD 

Destul! Ţi-o spui că eşti nerodnică. 
Nu mi-ai făcut nici un copil..- şi iată de 
ce proorocul numeşte căsătoria noastră in
cestuoasă—şi teamă 'mie că are dreptate, 
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— de sigur are dreptate. Dar nu e mo
mentul să vorbim despre asta. Nu, vreau 
să fiu fericit acum şi sunt chiar, sunt 
foarte fericit... nu-mi lipseşte absolut nimic. 

IRODIANA-

Mă bucur că ai o aşa bună dispoziţie. 
E ceva contra obiceiului tău. Dar e târ
ziu lasă-ne să intrăm în palat. Şi nu 
uita că mâine des de dimineaţă avem să 
mergem cu toţii la vânătoare; trimişilor 
Cesarului li se cuvin toate onorurile, nu ? 

Al II-lea SOLDAT 

Ce întunecat e regele! 

I-iul SOLDAT 

Da, e întunecat. 

IROD 

Salomeo, joacă puţin, Salomeo. Te rog, 
pentru mine joacă. Sunt aşa de trist astă 
seară, da sunt foarte trist astă seară. 
Când am venit aci am alunecat pe sânge, 
semn rău. Ş'apoi am auzit — vă spun 
drept o bătae de aripi prin aer, un fâl-
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fâit ca de aripi uriaşe. Nu ştiu ce voia să 
'nseme... Ah, ce trist sunt astă seară... 
vino, joacă Salomea, te rog, Dacă joci, 
am să'ţi dau tot ce doreşti. Da, joacă 
Salomeo, îţi dau tot ce doreşti tu, chiar 
de ar fi jumătate din regatul meu. 

SALOMEA 

(Sculându-se) O să-mi dai orice ţi-oi 
cere, stăpâne? 

iRODIADA 

Nu juca copila mea. 

IROD 

Orice... chiar de ar fi să'ţi dau jumătate 
din regatul meu. 

SALOMEA 

Jură-mi Rege. 

IROD 

Iţi jur Salomeo! 

IRODIADA 

Tica mea, nu juca. 
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SALOMEA 

Pe ce juri ? 
IROD , -

Pe viata mea, pe onoarea mea. pe fiii 
mei! Ori ce doreşti îţi voiu da, chiar 
jumătate din regat, numai joacă. Ah, Sa
lomeo, Salomeo, joacă pentru mine. 

SALOMEA 

Mi-ai jurat, stăpâne! 
IROD 

Ţi-am jurat, Salomeo. 
SALOMEA 

Ori ce ţi-aşi cere, chiar de ar fi jumă
tate din regatul tău? 

IRODIADA 

Nu juca, copila mea! 

IROD 

Chiar jumătate din regatul meu. Ce 
frumoasă ai să fii ca regină, dacă ţi-ar 
plăcea să ceri jumătate din regatul meu !. 



Nu e aşa ? Are să fie grozav de frumoasă 
ca regină. Ah, aci e frig, adie un vânt 
rece, îl simt... şi în aer iar aud bătăi de 
aripi; ai crede ca o pasăre, o pasăre mare 
neagră planează pe de asupra terasei. De 
ce nu vreau să văd eu pasărea asta? Ce 
înspăimântător e fâlfâitul ei de aripi, ce 
groaznic e vântul stârnit de acele aripi, e 
un vânt rece !... dar, nu, nu-i rece de loc. 
Din potrivă, e cald grozav de cald... mă 
înăbuş, turnaţi-mi apă pe mâini (sclavi a-
leargă). Daţi-mi zăpadă să mănânc!... Lua-
ţi-mi mantaua !... Iute... iute... luaţi-mi man
taua de pe mine. Nu, nu ! Lăsaţi-o !... 
Coroana îmi face rău, coroana asta de 
trandafiri. Florile sânt ca focul..., mi-au 
ars fruntea ! (Îşi smulge coroana din cap şi-o 
aruncă pe masă). Ah ! In fine... In fine res
pir... Ce roşii sânt florile astea! Par'c'ar 
fi nişte stropi de sânge pe o pânză albă. 
Hei, dar nu trebue să găsim simboluri 
în toate. Asta ar face viata imposibilă. 
Mai bine s'ar putea zice că sângele e tot 
aşa de frumos ca şi trandafirii; ar fi mai 
nimerit. Dar să nu mai vorbim despre 
asta. Sânt foarte fericit, şi am şi dreptul 
să fiu. Fiica ta are să joace. Acum sânt 
fericit! Salomeo, ai să joci... nu-i aşa! 
Mi-ai făgăduit! 
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IRODIADA 

Nu vreau să joace! 

SALOMEA 

Am să joc pentru line stăpâne! (face 
semn sclavilor cari urcă scările). 

IROD 

O auzi ? are să joace pentru mine, poţi 
să-mi ceri ce vei voi. Faci foarte bine 
Salomeo... şi după ce vei juca, gândeşte-
te numai, am să-ţi dau, ori şi ce vei voi 
chiar jumătate din regat!... Am jurat, nu ? 

SALOMEA 

Ai jurat stăpâne! -

IROD 

Şi nici odată nu mi-am călcat cuvântul. 
Eu nu sânt dintre aceia, cari nu se ţin 
de vorbă, eu nu pot să mint. Eu sânt 
robul cuvântului meu, şi cuvântul meu e 
cuvânt de rege! Regele din Capodochia 
e un mincinos, singur el nu e un rege 
de cinste... e un mişel! Şi-apoi îmi dato-
reşte şi bani şi nu vrea să mi-i plătească. 
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Pe trimişii mei i-a ofensat, Ie-a spus nişte 
vorbe nesocotite. Are să-1 răstignească 
Cesarul când s'o duce la Roma, sânt si
gur că Cesarul are să-1 răstignească. Dacă 
nu-1 va răstigni, o să'l mănânce vermii 
după moarte. Aşa a spus proorocul. Dar 
ce mai aştepţi, Salomeo ? 

SALOMEA 

Aştept numai să-mi aducă sclavele mi-
rezmele şi cele şapte văluri şi să-mi des-
lege sandalele. 

SCLAVELE 

(Revin, aduc mirezme şi cele şapte valuri des
fac sandalele Salomeei şi costumul de de-asupra 
şi o învelesc în văluri). 

IROD 

Cu picioarele goale ai să joci? Ah, e 
frumos! într'adevăr e frumos ! Iţi vor se
măna picioruşile cu ale porumbiţelor albe, 
cu nişte floricele albe, ce tremură pe o 
ramură. Dar nu, are să joace pe sânge, 
pe scândurile astea s'a vărsat sânge. Nu 
vreau să joace pe sânge, ar fi un semn 
rău. 
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IRODIADA 

Ce-ti pasă de va juca chiar pe sânge? 
Par'că n'ai înnotat destul în el! 

IROD 

Ce'mi pasă, zici? Ah, uitaţi-vă la lună! 
S'a făcut roşie ca sângele. O, proorocul 
ne-a prevestit'o... Nu-i aşa c'a prezis'o ? 
Ai auzit şi tu. Luna s'a făcut roşie ca 
sângele. .O vezi ? 

IRODIADA 

(Batjocoritoare) Cum nu ? Şi mai văd 
stelele căzând ca nişte smochine ne
coapte, nu ? Şi soarele se va înegri ca 
haina ispăşirei şi groaza va cuprinde pe 
regii pământului. Ei, asta cel puţin se 
vede, odată a avut şi proorocul dreptate, 
când a spus că groaza va cuprinde pe 
regii pământului ! Lasă-ne să plecăm de 
aicea. Eşti bolnav; o să meargă vorba 
la Roma, că eşti nebun. Lasă-ne să mer
gem \\\ zic. 

GLASUL LUI IOAN 

Cine e acela, care vine din Edom, care 
vine aci din Broza în vestminte de pur-
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pură, strălucind în îmbrăcămintea sa şi 
legănându-se în atot-puternicie ? De ce 
sânt vestmintele sale aşa de' mohorîte ? 

IRODIADA 

Lasă-ne să plecăm. Glasul acestui om 
mă turbură afară din cale. Nu vreau să 
joace copila mea, dacă strigă aşa. N'are 
să joace dacă te uiţi aşa la ea. In sfârşit 
nu vreau să joace! 

IROD 

Linişteşte-te soţie, regină! Nu'tj folo
seşte nimic; eu nu plec de aci până nu 
joacă. Joacă Salomeo, joacă-mi! 

IRODIADA 

Copila mea, nu juca! 

SALOMEA 

Sunt gata Doamne ! 

MUZICANŢII 

(încep să cânte). 

SCLAVELE 

Se aşezară în semi-cerc împrejurul Salomeei, 
îngână o melodie monotonă, după muzică, bat 



vesele din palme şi scot strigăte puternice, pe 
când Salomea joacă). 

SALOMEA 

(Joacă jocul celor şapte văluri, la sfârşit cade 
fără nici un văl Ia picioarele Iui Irod ! 

IROD 

Ah, e divin, e divin! Vezi cum joasă 
pentru mine, copila ta? Vino 'ncoace Sa-
lomeo, am să te răsplătesc cum se cu
vine. Plătesc bine dănţuitoarele, şi pe tine 
am să te răsplătesc bine. Iţi dau tot ce 
vrei. Ce vrei să ai, spune? 

SALOMEA 

(In genuchi) Să mi se aducă pe o tavă 
de argint... 

IROD 

(Râzând) Pe una de argint, de bună 
seamă, pe una de argint. E încântătoare 
nu ? Aşa dar ce să ţi-se aducă pe o tavă 
de argint, scumpă şi frumoasă Salomeo, 
cea mai frumoasă dintre fetele Iudeei, ce 
vrei să ţi se aducă pe o tavă de argint ? 
Spune ce să fie, ce să ţi se aducă? Co-
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morile mele sînt ale tale, deci ce vret 
Salomeo ? 

SALOMEA 

(Ridicându-se). — Capul lui loan. 
SCLAVELE . 

O îmbracă c'o manta. 

IRODIADA 

Ah, foarte bine, copila mea! 
IROD 

(Sculându-se). — Nu, nu, nu, Salomeo l 
Asta n u ! Nu asculta pe mamă-ta. In tot 
d'auna te învaţă rău, nu o asculta. 

SALOMEA 

Nu ascult pe mama. Din plăcerea mea, 
numai dintr'a mea, îţi cer pe o tavă de 
argint capul lui loan. Ai jurat, Rege, nu 
uita, ai jurat! 

IROC 

Ştiu, pe zeii mei am jurat, ştiu bine. 
dar te rog, cere-mi altceva, jumătate din 
regat sunt gata să ţi-1 dau. Dar ce mi-ai 
cerut acuma, nu mai cere. 
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SALOMEA 

Iţi cer capul lui loan! 

IROD 

Nu, nu... nu vreau! 

SALOMEA 

Ai jurat, stăpâne! 

IROD IADA 

E adevărat, toţi sunt martori, ai jurat 
în faţa tuturor. 

IROD 

Potoleşte-te; nu vorbesc cu tine. 

IRODIADA 

Fiica mea are toată dreptatea să ceară 
capul acelui om. Mi-a aruncat în fată 
batjocuri şi lucruri urâte a spus despre 
mine. Se vede cât de mult ţine Ia mama 
ei. Să nu te laşi, copila mea; a jurat... 
a jurat. 

IROD 

Taci! Nu vorbi cu mine. Frumoasă 
Salomeo, trebue să fii cuminte, nu-i aşa? 
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Trebue să fii cuminte. Eu n'am fost nici
odată aspru cu tine, în totdeauna te-am 
iubit, poate că prea mult te-am iubit. E 
grozav, e înspăimântător să ceri aşa ceva 
şi uite... mi se pare că nu eşti serioasă. 
Capul unui decapitat e ceva urât, nu-i 
aşa? O copilă nu trebue să-1 vadă. Ce 
plăcere \\-ax putea face? Nici una, nuT 
Nu, asta nu poţi sa mi-o ceri. Ascultă-
mă un moment.- Am un smarald, unul 
mare rotund, pe care mi 1-a.trimis favo
rita Cesarului. Dacă te uiţi prin această 
piatră poţi să vezi lucruri, care se Retrec 
departe... departe. Cesarul însuşi avea o 
asemenea piatră când se ducea la Circ. 
Dar a mea e mai mare, ştiu sigur, e cel 
mai mare smarald de pe lume. 

SALOMEA 

Vreau capul lui loan. 
IROD 

Ascultă-mă, nici nu m'asculţi, ascultă-
mă Salomeo! 

SALOMEA 
Capul lui loan. 

file:////-ax
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IROD 

Nu, nu ! Asta n'o voeşti. Zici numai aşa, 
ca să mă necăjeşti, fiindcă m'am uitat la 
tine toată seara. Ei, da, aşa e. Frumuse
ţea ta m'a chinuit grozav şi m'am uitat 
prea mult la tine, dar n'am s'o mai fac. 
Nici lucrurile, nici persoanele nu e bine 
să le privim. Numai în oglindă să le pri
vim. Oglinda ne arată numai măştile. Ah. 
vin, mi-e sete! Salomeo, hai să fim prie
teni. Uite... ce vreau să zic... de ce era 
vorba? A, da! Nu, Salomeo,vino încoace, 
nici nu m'aiauzi... Salomeo, cunoşti păunii 
mei cei albi> frumoşii mei păuni albi, cari 
rătăcesc prin grădină printre mirti şi chipa
roşi. Ciocurile lor sunt de aur şi de aur 
sunt grăuntele pe cari le mănâncă... şi roşii 
sunt picioarele lor ca purpura. Când ţipă 
e semn de ploae şi când îşi întind aripele 
se opreşte luna pe cer. Doi câte doi, pă
ziţi de sclavi, se plimbă pe sub chiparoşi 
şi pe sub mirtii cei întunecoşi. Câte-odată 
sboară peste pomi şi pe urmă se odihnesc 
pe pajiştea din preajma lacului. Nici un rege 
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de pe lume, n'are păsări aşa de minunate 
şi nici chiar Cesarul. Uite cincizeci din ei 
să fie ai tăi. Au să te urmeze în tot-d'a-
una şi, în mijlocul lor, tu ai să fii ca luna 
în mijlocul unui nor mare şi strălucitor— 
toţi să fie ai tăi, numai o sută am — şi 
nici un rege de pe lume n'are păuni ca 
aceştia şi toţi ţi-i dau ţie... dar deslea-
gă-mă de cuvânt şi nu-mi mai cere ce mi-ai 
cerut !... (îşi goleşte cnpa). 

SALOMEA 

Dă-mi capul lui loan. 
IRODIADA 

Aşa copila mea şi tu te faci de râs cu 
păunii tă i ! 

IROD 
Tăcere! Intr'una strigi... ca o pasăre 

răpitoare strigi tu. Nu striga aşa ! Glasul 
tău mă supără. Tăcere'ţi zic! Salomeo, 
gândeşte-te, ce faci. Se poate ca omul a-
cesta să vină de la D-zeu. Eu sunt sigur 
că vine de la D-zeu; e un om sfânt, de
getul lui D-zeu l'a atins. Groaznic a grăit 
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D-zeu prin gura lui. In palat ca şi în pus
tie, D-zeu e cu el prin tot locul. Cel puţin 
e posibil. Nu se ştie, dar e posibil. De 
moare el, pe mine are să mă lovească 
nenorocirea. E precis că în ziua când va 
muri, pe cine-va are să-1 ajungă nenoro
cirea, şi ştiu eu bine ce-a voit el să zică. 
Gândeşte-te c'am alunecat pe sânge, când 
am intrat. Şi apoi am auzit o bătae de 
aripi prin aer, un fâlfâit ca de aripi uri
aşe. Acestea sunt semne rele. Şi de sigur 
că s'au mai întâmplat şi alte lucruri, pe 
cari nu le-am observat. Salomeo, nu-i aşa 
că tu n'ai voi să mă lovească nenorocirea ? 
Nu vrei asta, nu-i aşa ? Dar ascultă-mă... 

SALOMEA 

Dă-mi capul lui loan ! 
IROD 

Vezi? Nu-mi dai de loc ascultare. Liniş-
teşte-te. Eu sunt cu totul liniştit, după cum 
vezi. Ascultă-mă ! am aci ascunse podoabe 
pe cari nici mumă-ta nu le-a văzut... nes
pus de frumoase podoabe. Am o salbă de 
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patru rânduri de mărgăritare, asemenea 
cu nişte luni cusute cu raze de argint, 
par'c'ar fi cinci-zeci de luni înşirate pe un 
fir gros de aur. A purtat-o odată o re
gină Ia gâtul său alb ca fildeşul. Când vei 
pune-o, vei fi frumoasă ca o regină. Am 
ametiste, unele negre ca vinul, altele roşii 
ca vinul amestecat cu apă, topaze galbene 
am ca ochii de tigru şi topaze roşii ca o-
chi porumbiţelor şi altele verzi ca ochii de 
pisică, şi am opale cu clipirea rece, care 
ne întristează sufletul. Mai am onixe, cari 
seamănă cu globurile unui ochiu defemee 
moartă. Şi-apoi selenite, cari se schimbă 
după lună şi după răsăritul soarelui. Am 
safire mari ca ouăle şi albastre ca viorelele. 

In ele mişcă marea şi luna nu le-a tur
burat niciodată albastrul valurilor. Am 
cristalite şi berile, crisopaze şi rubine, pie
tre de sardonix şi iacint... şi pe toate am 
să f le dau, pe toate... şi am să-ţi cumpăr 
şi alte multe. Mi-a trimis regele Indiei 
patru evantae de pene de papagal şi re
gele Nubiei o haină de pene de păun. Am 
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un crista!, pe care femeile nu trebue să'l 
vadă, ci numai bărbaţii tineri după ce sunt 
bătuţi cu vergi. Intr'un scrin de sidef am 
trei peruzele scumpe, pe cari dacă le duci 
la frunte, vezi lucruri, cari nu există şi pe 
cari, dacă le tin femeile în mână, devin 
sterpe. Şi acestea nu sânt încă toate; 
într'un scrin de abanos am trei pahare de 
chihlimbar în forma unor mere de aur. 
Dacă vre-un duşman toarnă otravă în a-
ceste pahare, se fac ca nişte mere de ar
gint. Intrr'un scrin căptuşit cu chihlimbar, 
am nişte sandale cu talpa de sticlă. Am 
apoi o manta din ţara Severilor şi brătare 
cu antracse, pe cari le-am primit din tara 
Eufratului. A^a dar, ce vrei tu, Salomea, 
spune-mi! ? Tot ce vrei, iţi voiu da. Ori 
ce vrei îti dau, afară de una. Am să-ti 
dau tot, afară de viata mea. Mantaua 
pontificelui să fie a ta, mai mult, chiar 
vălul prea măritului. 

TOŢI EVREII 

(Cu indignare) O! . . . O! . . . 
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SALOMEA 

Dă'mi capul lui loan ! 

IROD 

(Căzând pe scaun) Cine poate să-ţi dea 
ce ceri tu? Intr'adevăr, e fiica mamei sale! 

PRIMUL SOLDAT 

(Urca) 

IRODIADA 

(Smulge din degetul regelui inelul morţii, îl 
dă soldatului, acesta îl dă imediat călăului). 

CĂLĂUL 

(Stă înmărmurit) 

IROD 

Cine mi-a luat inelul? Am avut un inel 
în mâna dreaptă. Vinul cine mi 1-a băut? 
Aveam vin în cupă. A'fost plină cu vin 
şi mi-a băut-o cineva. O, sânt sigur că-1 
pândeşte pe cineva ceasul rău. 

CĂLĂUL 

(Coboară în fântână, se aude zuruit de lanţuri 
şi uşa de metal). 



Salomea 73 

IROD 

De ce mi-am dat eu cuvântul ? Un rege 
niciodată să nu'şi dea cuvântul. Când 
şi-1 tine e îngrozitor şi când nu şi-1 ţine 
nu e mai puţin oribil, 

1RODIADA 

Cred că bine a făcut, ce a făcut co
pila mea. 

IROD 
Sânt sigur că are să se întâmple o ne

norocire. 
SALOMEA 

(Stă aplecată pe ghizdeiul fântânii şi ascultă). 
Nici un strigăt nu s'aude, nimic... Pentru 
ce nu strigă omul acela ? Dacă âr veni 
cineva să mă omoare pe mine, aşi striga, 
m'aşi împotrivi, nu m'aşi lăsa... Bate-1 că-
lăule! Bate-1 îţi zic!... N'aud nimic. O 
tăcere îngrozitoare. Ah, a căzut ceva. Am 
auzit ceva! li e frică robului şi i-a căzut 
sabia din mână, n'are curagi să-I omoare. 
E un laş omul acela! Să meargă soldaţii ? 

(Ia pe pajiul lrodiadei şi-i vorbeşte). Vino n 
coace, tu erai prieten cu cel care a murit, 
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nu-i aşa ? Dar morţii nu sânt încă destui. 
Spune soldaţilor să se coboare să-mi a-
ducă ce am cerut, ce mi-a făgăduit re
gele, ce e al meu! 

PAJUL 

(Se dă înapoi). 

SALOMEA 

(Către soldaţi).— Veniţi încoa, voi... Co-
borâti-vă şi-'mi aduceţi capul acelui om 1 

SOLDAŢII 

(Se dau înapoi). 

SALOMEA 

Stăpâne... uite stăpâne ! Porunceşte sol
daţilor tăi să-'mi-aducă capul lui loan. 
(Un braţ mare, negru, braţul ( călăului din fân
tână, ţinând pe o tavă de argint capul lui loan. 
Salomea, se repede la el, Irod îşi ascunde faţa 
în manta, Irodiada râde şi-'şi face vânt cu evan
taiul). Ah, n u m'ai lăsat să 'ti-o sărut, cu 
dinţii am să 'ti-o muşc ca pe o poamă 
coaptă. Da, acum îti voiu săruta gura Ioane 
Nu 'ti-am spus eu că am să 'ti-o sărut ? 
Dar... de ce nu te uiţi la mine Ioane. 
Ochii tăi îngrozitori şi plini de dispreţ s'au 
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închis? Deschide-i! Ridicaţi pleoapele 
Ioane ! De ce nu mă priveşti ? Ţi-e frică 
de mine, Ioane, de nu vrei să te uiţi ? Şi 
limba ta, această năpârcă roşie, care m'a 
îmbătat cu veninul ei ! E ciudat, nu ! Cum 
se face că această năpârcă moartă nu se 
mai mişcă ? M'ai despreţuit Ioane, m'ai res
pins. Cuvinte ruşinoase ai rostit în potriva 
mea. M'ai tratat ca pe o desfrânată, pe 
mine, Salomea, fiica Irodiadei, principesa, 
de ludeia, şi uite Ioane eu trăesc încă, pe 
când tu,... tu eşti mort, şi acest cap al 
tău, al meu este. Pot să fac cu el ce 
vreau, pot să-1 arunc cânilor şi păsărilor 
văzduhului. Oh ! Ioane, Ioane, ai fost sin
gurul om, pe care l'am iubit. Numai pe 
mine m'ai dispreţuit... şi erai aşa de fru
mos !... Trupul tău era ca o columnă de 
fildeş pe un soclu de argint, ca o gră
dină plină de struguri şi de crini, ca un 
turn de argint împodobit cu scuturi de 
fildeş. Nimic pe lumea asta nu era aşa 
de alb ca trupul tău, nimic mai negru ca 
părul tău şi nimic nu era pe pământ mat 
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'roşu, ca gura ta. Glasul tău era un vas 
•de jertfă, care împrăştia miresme nepre
ţuite... şi când mă uitam la tine mi se 
ipărea c'aud acorduri fermecate. Ah, de 
ce nu te-ai uitat !a mine, Ioane ? Cu manile 
laie şi cu calomniile tale ti-al ascuns faţa 
'de mine. Cu un văl ţi-ai acoperit ochii 
în faţa celei ce voia să vadă pe D-zeul 
său ! Tu, care ai văzut pe D-zeu, Ioane, la 
mine, Ia mine — nu te-ai uitat niciodată. 
De te-ai fi uitat, m'ai fi iubit. Eu m'am 
iititat la tine şi te-am iubit. Ah, cât te-am 
iiubit pe tine! Şi te iubesc încă Ioane, 
numai pe tine; setoasă sunt de frumuseţea 
'ta şi flămândă de trupul tău ! Nici vinul, 
nici fructele nu pot să mă potolească. 
C e să mă fac acum Ioane? Nici râurile, 
nici apele cele mari nu pot "să-mi stingă 
iubirea! Eram o principesă, m'ai dispre
ţuit! Copilă eram — m'ai făcut femeie; 
eram curată — şi ai vărsat foc în sângele 
meu ! Oh ! de ce nu te-ai uitat la mine, 
Ioane! Daca te-ai fi uitat, m'ai fi iubit, 
3tiu bine că m'ai fi iubit, pentru că taina 
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iubirii e mai mare de cât taina morţii. 
numai iubirea poate să 'nfeleagă! 

IROD 

Mi-e groază de fiica ta, mi-e groază; 
fapta ei într'adevăr e o crimă mare, da, 
da, o crimă împotriva unui zeu necunos
cut. 

1RODIADA 

Aprob fapta fiicei mele şi acum vreau 
să rămân aci. 

IROD 

(Sculându-se). Aceste sunt vorbe de fe
meie incestuoasă. Haideţi, nu vreau să mai 
stau aici, veniţi să va spui, o nenorocire are 
să se întâmple. Manasei Isaşar, Osias, 
stingeţi faclele, nu vreau să mai văd ni
mic, nimic să nu se mai vadă. Stingeţi 
faclele, ascunde^ luna, ascundeti stelele, 
noi înşi-ne să ne ascundem în palat. A, 
Irodiada, a început să îmi fie frică. (Toţi 
se ridică şi se diic în palat pe uşe, sau pe scări). 

SCLAVELE 

(Sting faclele, stelele dispar, un nor gros-" aco
pere luna, scena rămâne absolut întunecată). 
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IROD 

(A început să urce scara). 

GLASUL SALOMEEI 

A! acum (i-am sărutat gura Ioane, fi-am 
sărutat gura. A fost ceva amar pe bu
zele tale. Amarul iubirii ? Se zice că iu
birea e amară..., dar ce-'mi pasă... Ţi-am 
sărutat gura Ioane, gura tj-am sărutat-o. 
(O rază de lună cade pe Salomea). 

IROD 

(Se întoarce şi o vede). Omoratj-O ! 

SOLDAŢII 

Se reped asupra ei şi o strivesc sub scuturi. 

- CORTINA — 



CE ESTE ARTA 

Ce este arta, se cuvine să ştie or care 
om, care s'ar supăra, dacă i-ai spune că 
nu e cult. Arta a'nceput să dobândească 
la noi tot mai multă însemnătate. A în
ceput să se ştie, că o tară poate pieri, 
că un neam se poate stinge, dar că arta 
acelei tari şi acelui neam, când a fost 
creiată şi făurită de oameni de geniu, 
nu va pieri. 

Aproape tot timpul anului sânt în Bu
cureşti expoziţii peste expoziţii de pictură. 
Muzeul Simu ar face cinste or cărui oraş 
din ,apus. Monumentele, se înmulţesc, pe 
pieţele publice. Este nevde să ştim toţi 
ce este arta, dintr'un isvor sigur, de la 
o competentă. 
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In «Biblioteca pentru toţi» sânt două 
cărţi, care la olaltă fac o singură operă, 
cărţi în care se desluşeşte frumos şi pe 
înţelesul tuturora, dar nu vulgar, ce este 
Arta. 

Fără pedanterie, plăcut, cu înlesnire, 
ni se arată, cu modele eterne, din tim
pii cei mai depărtaţi până în zilele noas
tre, în ilustraţii, arta cea mare, biruitoa
rea morţii. 

Autorii, Pecaut, şi Baud, merită slava 
noastră a tuturora. 
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In deosebi vouă, dragi copii, vă sunt destinaţi 

toate volumele .Bibliotecii pentru toţi*. 
De nenumăraţi ani, înaintaşii voştri de toate 

vârsteleau petrecut şi s'au folosit, mulţumită 
publicaţiei acesteia. Cea mai răspândită la noi, 
ea cuprinde comorile tuturor literaturilor, pre
cum şi opere practice şi înălţătoare, cari pot să 
v;T îndrume pe calea vieţei, pe voi, cari sunteţi 
viitorul şi deci speranţa acestei ţări. 

Volumele „Bibliotecei pentru toţi" sunt elegante, 
nşor de păstrat. Deşi mici ca înfăţişare, in tot
deauna au un conţinut bogat, ales. De aceasta 
v'aţi convins singuri ; dovadă că printre voi, iu
biţi copii, numărăm zeci de mii de cititori har
nici şi bine-voitori, întotdauna mulţumit? de 
operele ce apar în colecţia noastră 

Mulţumirea voastră ne.dă încrederea că tot ce 
publicăm e pe gustai vostru. Cei micuţi de tot, 
alegeţi povestirile pentru copii mici ţi povaştile 
cu zmei, atât de frumoase şi de fermecătoare ; 
cei moi răsăriţi, vă opriţi ta povestirile eroice 
la călătoriile marilor exploratori,' la descrierile 
pitoreşti ale ţării, ori !a episoadele Istoriei noa
stre naţionale, la operele de literatură, filozofie, 
etc., alâtea şi atâtea cărţi morale şi încântătoare, 
chemate să vă înalţe sufletul. 

Vă mulţumim pentru încrederea voastră, la 
care răspundem, dându-ne şi mai mult silinţa rtc 
n publica opere cât mai alese, pentru u vâ'fo
losi şi bucura deplin şi în totdauna. 

Direcţiunea „Bibliotecii pentru ioti" 
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Educatorii şi în general părinţii, cari au voii să 
focă educa|ia copiilor lor prin citii, s'au izbii 
întpldeauna de lipsa unor cârti atrăgătoare pentru 
copil, cu conţinutul moral şi educaţia şi, ip acelaş 
llmp, de o necontestată valoare literară. Şl nu 
numai literatura noastră, dar chiar şi alte litera
turi rfu sunt bogata in astlel de scrieri. 

Printre putinele lucrări din literatura unlver 
sală, cari răspund acestui scop, una din cele mei 
bune este fără îndoială Micul Lord Faunlleroy, 
de Fr. Burnett. 

lntr'o formă literară desăvârşită, este redată o 
povestire extrem de interesantă, a vieţii acestui 
nobil, — Istorisire care are dorul de a Irezi în 
copii ţoale simtiminlele generoase şi nobile. Este 
cartea ideală de educaţie şi nu există limbă cultă, 
în care să nu fi fost tradusă. 

Traducerea românească a d-lui Iosif Nădejde 
este desăvârşită din toate punctele de vedere. 

Lucrarea — insolită de numeroase şi. reuşite ilts 
trafli — se găseşte in n-rele 747-748 din .Biblioteca 
ptntru toii". 
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