




VECHIO SI NOU 
' - ----:......;:e--

Lui Attilio Hortis. 

Orele senine ce pe ţermul Adriei 
Răpede-mi trecură c(t tine 'n cătarea 

Naltelor volume anticei şciinţe; 

Viuele discursuri şi acea dulceţă 
Verităţei sacre, ca şi bucuria 
Visurilor sale, inima adesea 
Chiamă, şi gânde~ce cu dorinţă, Attilio, 
Ce cale de secoli trece mintea nostră! 
Pentru nor, departe de lucrurT presinte, 
Neavisat fu timpul de copilărie, 
Mugetul de valuri, ferberea mişcată 

Carelor cu sgomot în a ta Triesta; 
Lumea nostră era - Grecia şi Roma. 
Şi vedeam acolo agitând sub sore 
Vechi atleţi aT - lumei virg-ine, maT bine 
Fabrică . întinsă d 'arme mortifere 
Decât de copiir-şr mamă iubitore; 
Vedeam J,)eI şi omenI făcend confusI cruda 
Operă de morte, şi ura umană 
Con fusă 'mpreună cu acea divină; 
Şi turbate venturT gonind şi mai iute 
Carele sburânde de resboit't; furtuna 
Mărind cu turbare ploea de săg-ete. 

Singură atuncea ne-apăru Raţiunea 
Celui tare, înse şi ea ca o sclavă 
A divinităţii cele! inconstante. 
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În Deu schimbat omul, sufletul şi braţul 
Fraţilor sei credulI chinui, ş'orbe'ice 
Într'o voluptate crudelă de sânge 
Se muşcară 'nvin.~iî şi învingetorii. 
Virtutea acelui tare, şi puterea 
Unui ])eu prietin, omului încontra, 
În resboe crude atuncî se probară. 
Atunci Fantasia, virgină, putintă, 

Alerga pe bolta cerului albastru, 
Pe piscuri înalte de munţi, neamblate, 
Peste valuri grose ~i nestrebătute. 

Stelele luciră, fiind populate 
De mandre fiinţe, văi, pădurI ş'oceane, 

Arborii ~i lacuri, avură de 6speţI 
!,)ei, .~i resunară ele o voce tare, 
Vocea profeţieI. 

În acele timpuri 
Raţiunea naltă a lumeI acestea 
NeclescoperiUi tăcea, ~i Natura 
Se mi.~ca în taină sub perdea fatală. 

Vai cl'acela, care-ar fi avut curagiul 
Ca s[t cerceteze ~·a da la lumină 
Legile ascunse, ele un J)ei:-1 păzite! 

Şi_ aceI puternici, chiar ei tremurară 
De imensitatea cea înfrico~ată 
A mărilor acelor insociabile ; 
Şi acela care voi s,1. cle~tepte 
Din somnul cel tare pe mutele turme, 
Vec/u giganţî monstri, selbatici oribili 
E~incl cu turbare ele prin visunie, 
Şi pe îndrăsneţul rupcncl fără milă. 
Joe mi~d. gc:na, munţi se svercoliră, 
Şi mintea avidă, preferi mar bine 



A Îl mulţămită de o mică lume, 
Timid-liniştită în ale eT lanţurî ; 

Decât sacrilege ~i batjocorită 

Ar forţa frontiera ce-i era oprită, 
Spre-a trăsni ~·a face nouî imense păgubi. 
Astfel noue lumea ospitalieră 
Este; O! Attilo ! Dispăru Olympul 
Fabulos, :;;i mintea acea omenescă 
Resbunându-~i însă-~l, împlântâ drapelul 
Victoriei sale peste sta vilele 
Ce susţinea(, lumea. 

Unul după altul 
Î~T clescoperiră, Oceanul părţile 
Cele mal profunde, V enturile locul 
Pentru-a lor e~ire, uncie cu turbare 
Clocotiat'1 în groză ct monstrilor furiî. 
Acela ce simte ~i ce se gâncleşce, 
Se'ncrede cu totul în aripl ele fulger, 
Şi triumfăt6 re sigură inima 
Sboră. Desg~opate-ora~e. schelete, 
Felurite unelte, de mulţimî de secoli 
Vorbesc, ~i ne ' nvaţă clatine şi usurî, 
Limbl ~i idiome de mult timp uitate, 
Aretând că tote au o origine 
Care e comună, legând limba nostră 
Limbeî imnurilor sacre a lul Brahma. 
Câte ginţl trecură, val! necunoscute, 
Şi cât s,'tnge curse p,'tnă în petr6sa 
Inimă acestel planete rebele! 
Oh! ec'tte resboe făr' arme de morte, 
Şi cu tote astea, ce grozav mortale! 
Ţinend strinsă 'n mână flama verităţei, 

Etă-1 ! că petrunde omul prin abisurî 
l * 



Adencî infinite, munţii îi despică, 
Schimbă cursul mărel, ordonă, guvernă, 

Schimbarea, puterea, mersul şi substanţa 

Or! .şi căror lucruri, dela mari verteje 
Ce se 'nvert la s6re, pân' la miel tentacoli, 
Şi la mititele de mărgen grăunţe. 
Fără liniştire şi rără 'ncetare 
Spiritul clin a ripi merd'1 bate, pentru 
A face nouî sborurî, şi pote că densul 
Chi a r o să ajungă ca să se fălcscă 
De g· loril mal nalte .~ i mult maT splendide. 
Astrul cel mal mare prin ateliere 
Va descinde p6te, la nepoţi! noştri!, 

Şi cu focu-i sacru ce cl ' ataţia secoli 
Sta ascuns prin fossill, o să ' nflăcăreze 

Sutele ele forţe a nouilor Briare!; 
Nu pentru a face un resbo ii:'1 cu cerul, 
Dar spre a da pace ş i o abunclanţă 
Plebei ostenite, g6 le şi flămânde . 

Dclurile astăqî rîd, acoperite 
De viţă ~i grane, ele ce-altă dată 

E.rai:'1 pusti!, sterpe ş i înţelenite; 

Mlăştinele care erau altă dată 

Sterpele talamur'i nimfelor din lacuri, 
Ac!! sunt văl floride 'ntinse, rîqet6re; 
Şi riclela artă-a omului şciinţel 
Se une.~ce astăql cu plugarul simplu 
Ctre Î>il păstreză vechile-obiceiuri; 
Natura recolta ne-o dă mai bogată 
Şi cu mal pw;;ină muncă si sud6re. 
Abur! triş ti de apă lăsai:', 'să se simţă 
Din puţuri murdare urîte mirosurT, 
Şi pe heleşteurT morte şi infecte 



Cădea caldul sore făcend vermi ~i pestă; 

Şi cu-a sale raqe slabe impotente 
Lumina obrazuri morte 'ngă lbenite, 

Membrele căcjencle-a bolnavilor omeni. 
De peste tot locul, dominanţi în lume, 
Bivolii selbateci alergat, şi intr'o 
Parte ore care, precum ş'între muriT 
Cei înalţl ai Romef, retăceaC1 tot omeni 
Mar crucji <lecit fiare, consacraţf la g loria 
Unuf J;)eC1. 

În negra tăcere a nopţei 
A lergaC1 fiiAţe slabe şi nedemne, 
Una cate una, mal negre ca noptea ; 
Astfel precum corbil respăndiţi în spa\;i(1 
Sbor din loc în altul, spre a se întorce 
ApoT în grămadă. În cinel nopţi urmande 
Fiă-care lună, tineri şi copile, 
Betrâni, femei, omenl, veniau să se 'nchine; 
ÎmbrăcaţT p'o parte din corp cu pei brute 
Restu-n pelea golă, şi aprin~i de poftă, 

Turmentaţi de vinuri, ei simţiau pe :peul 
Prin ale lor membre, şi strigând cu sgomot, 
Confusi toţi în fapte vile, ruşinase, 

Etăţi, precum secsuri, tote-amestecate, 
Astfel precum vermii impotenţf prin lacurf, 
Se vecleat1 în lume femei ca ~i omeni. 
Altul, plin de cjeul, trăncănind din gură, 

Ca smintit, şi semne, mişcări convulsive 
Făcend, bun de gură, prin vorbe urîte 
Fu privit de lume ca profet; şi vocea 
Acea omenescă, cjise: c'astea tote, 
Sunt g loria sacră a DivinităţeI, 

Şi delictul unic, e numai Pudorea ! 
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Urlete grozave, lrnet de sunande 
Surle ~i timpane, c;;imbale, fanfare, 
De cânturr bacante năbuşiau cu totul 
Gemetul acelui ce mar puc;;in vrednic, 
Păţia infamia, şi perdea chiar vieţa. 
În obraz cu focul, pletele în aer 
Matrc\ne Latine tote 'nfuriate 
Sguduiat'1 făclie, ş i sburand pe ţermul 
De pe Tiberinul Flegeton, şi 'n fumul, 
Păreai't ca obuse, cl 'acele aprinse 
Ce sunt aruncate pe dmp de bătae . 

Un lung, prea lung urlet anunc;;ia cu sgomot 
Înaltul miracol mulţimer mii-ate, 
Pe când de prin ape eşiră aprinse 
Torţele muiate în fosfor, re~ină. 

Şi fu lege sacră, tare, negreşită 

Orr ce semn facură impiii ministrir, 
Ca arbitri sacri 'n locurr ci' adunare, 
Şi prin repeţirea strigătelor tare, 
Ferbea aprobarea la crude uciderr, 
Ce fur' ordonate; jurăminte false, 
Vlolenţe-abusuri, s'uniai'.1 între ele. 

Şi auc)i Roma sgomotul cel tare 
Făr a şei ce este; Amorul, el singur, 
Putea r1 mar tare ca înfricoşata 

ţ)eulur măniă, şi să desvelescă 

Riturile-ascunse. • Fugi o! al meu idol 
,De danţul diabolic " c)ise desperată 
Frum6sa Ispala scumpului Ebuţiu; 
,Risipescă Joe pe consilierii 
, Tel perverşi de morte şi de infamiă; 
• Val! ~i mal de grabă strîn~i aci ' mpreună 
,Într'o ' mbrăţişare să curmăm vieţa, 
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• Decat cu ru~ine s'o conservi nainte 
• Ser, s' o percji în urmă. Încti-mî simt on6rea 
• f\lerg ,'tnd prin 6se ce avui copilă, 

• Când vai! o matronă ca şi pe o sclavă 
, Cu ea me conduse în templul oribil. 
> În dulcele ore-ale amorului nostru, 
• Rupe-acele iţe, cu care te-unie~ce 
• Cel ce te urăşce; o! ascultă astă 
» Inimă fidelă care te adoră • . 

Nu fu surd băetul l' astă rugăminte, 
Şi Rema îndată de terorî fu plină, 

Şi de întristate voci, apoi părinţii 

Sufletul trăgendu-şi, legi ca şi pedepse, 
Fugî, morţî voluntare, rude devenite 
Carnefici, pe drumurî mii femei străpunse, 

Păreţiî domestici măsgăliţi de sânge. 
Fiind-că putem astăcjî, aide o! Attilio, 

Prin regiunî înalte să ne-urcăm acuma; 
Aura fecundă de pace, suflarea 
De amor s ' agită lin pe liniştite 

Umbre pe colină, şi în armoniă 
Cu surîsul dulce-al prunelei umane 
Limpedele ape pare că mai dulce 
i\formur, şi mai viuă-I întinsa vercleţă; 
Precum ş i 'n tot plaiul par' că se topeşce 
Bucuria printre florî în mai suave 
Adieri, şi este cji ele serbăt6re. 

Pe colina verele ce 'ntr'o qi călcată 

De grămeqi" frenetici, acji înainteză 

Un pulgar, cu densul copii şi soc;;iă. 

Ficseză-1 în faţă, mediteză, 'nsemnă, 

Câtă poesie de vieţă-umană, 
Se vede sculptată pe a sa figură. 
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Un surîs cam straniu, dar de frumuseţe 
Se vede c 'alergă p'a sa brună pele? 
Şi înainteză vesel, dulce, omul 
Care mai nainte mut, ţîfnos, aprope 
Ca şi o maşină, asuda în hala 
Vastă de lucrare, 'n furtunosul sogmot 
Produs de ciocane pe fer greu căqende. 
Oh! dar între fiir sei nu este astăqI 
Raţiunea vieţei numai printre muschi-i. 
Ca o racJă lină, dulce reflectată 

În limpede apă, veghetor şi fără 
De repaos ochiul cătând cu 'ngrijire 
Acuma la unul, şi acum la altul 
Din copii, se vede cum el scînteeză, 

Şi 'n a Jur privire ce e aruncată 
Set! pe obrăjorii rotuntji, cu dulceţă 

Ce sunt purpuraţi, er, de viua suflare 
Unuî uşor Zefir al verdei coline, 
Seu p'acea Iucindă candidă albeţe 
Ce pe hăinişorele de serbătore 
Graţios străluce, apare gândirea 
Adencă, secretă-a inimei paterne. 
Ca şi armonia cea misteriosă 
De cânt şi lumină în tenebrul vieţel, 

Sunt aceste tote mişcări graţiase, 
Strigăte, cuvinte, marea bucuriă, 
Răpedea suflare între copilaşii 

Ce alerg cu toţii la îmbrăţisarea 
Bunulur lor tată, ce 'mbetat gândeşce 
L'acea bucuriă dulce sufletescă 

Care este dată celor dela ţeră ; 
Bine-cuvinteză-acel asil ferice 
Umila, curata şi scumpa căsuţă; 
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Ce !'ar ser lăsa-va, avere modestă, 
Sacră . moştenire de sudori - virtute. 
Acolo apr6pe sub un plop la umbră 
Sta un moş pe ierbă, şi !'acea serbare 
Dulce de iubire, şimţia că mal tare 
Inima îl bate, ştergea adesea 
Cu uscata-I mână umeda sa genă, 

·Şi se pricepură castele lor inimi, 
Familia mică, dară fericită 

Iute ' ncunjurară într'un mod prea dulce 
Pe moşneg şi între convorbirl diverse 
Cu o voce slabă, lină şi dui6să 

El de trei guriţe vorbi, ş ' astfel cjise : 

, Cinci decenir-mr fac trecutul 
Lângă Luisa 'n a mea vieţă, 

Ş'o guriţă fu salutul 
Sera şi de dimineţă. 

Fură multe, dar - pestriţe 

De iubire şi de dor, 
Ah! trel numaI, trei guriţe 

Sunt istoria d'amor. 

Cum Aurora cu dulceţă 
Florile sărută 'n munte; 
Uşurel, o dimineţă 
Eu o săruta-I pe frunte. 

Oh! acel sărut ardinte 
Ce i-am dat petruns de dor, 

Eternisa 'n a mea minte 
Un deliciu d'amor. 



JO 

Tremurând ;;i plin ele temă 
De Luisa m' apropiai, 
Fiulul md'i era mamă . 
MI-o strînseî s'o sărutaî. 

MÎ-începu d lume nouă, 
Pan' atunci ce sta sub nor, 

Cea guriţă fu a doua 
În istoria d 'amor. 

O vecjul tandră frumosă, 
Trecu a eT strălucire, 

Dar era tot credinciosă 
Şi ferbinte în iubire. 

Betrană şi vestejită 

Îml era tot drăguliţă 
Şi iubiI fruntea-I albită, 

Ca 'ntr'o tji negra-I cosiţă. 

Ah! de o tristă colare 
Tristul eI asil era, 
Simţii dându-I sărutare, 
Al eî spirit că fugia : 

Ah! trei numai, nu pestriţe 

De dragoste şi de dor, 
Trei singure, trel guriţe 

Sunt istoria d 'amor. 

Lucruri de nimica sunt aceste, Atilio, 
Dar ca şi gandirea ele sunt eterne, 
Şi mai nici odată nu cedez mărireî 

Despre-acesta întrebă ere îngropate 
Sei'1 acestă oră, care trece. Lumea 
Vechiă se uneşce cu lumea cea nouă 
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Prin micile lucrurI şi prin ele chipul 
OmuluT ce 'n secoli nestrămutat este, 
Ne trămite-un singur accent de prin legăn, 

Ca şi din sepulcru. 
Plin de grecul sore 

Pote că mai mândru apărea 'n lumină 
Ochiul cel vivace al mareluI Hector, 
Când fulgerând densul a Iul Achit ură 
:Mesura, sc(1 pote când pe fiu-I tandru 
Ţinend strîns la peptu-I se 'neca în plânsurT ? 
Prunela umană de ochiane armată 
În sbor călăreşce prin imensul eter, 
Ş ' electrica forţă fu ge cu iuţclă . 

Pe lungile fire. Dar mai sus d'aceste 
O modest' aripă răpede ne portă; 
Şi afecţiunea penele-i creeză; 

Şi ea ne prepară pe acleveratul, 
Singurul, din cele conforturT visate 
Ale vieţeT nostre; unde ne conduce 
Se deschide-o flore, ş' intre-acele grave 
VijeliI obscure, ea ne arat' o portă 
Unde voluptatea plânsuluT alină 

Durerile nostre, şi noi cântăm veselT 
Pe omul ferice al nouilor timpurI. 
Seu că sfărâmate lanţurile grele 
BraţuluI şi minţei, mare brav şi vrednic 
Omul acjT se urcă pe alunecosul 
Drum al verităţii; sei'.1 că uşurată 

Grija ~i dorinţa, de ai ser iubirea, 
Ori resplata dulce-a cjilelor de lucru, 
Raţiunea vieţei mar pu~in apare 
Tristă durerosă, ~i mai concordantă 
Cu-armonia dulce-a comune! familiL 
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Val ! _crudă minciună, vai! ferice eră 
Şi poetisată, eră pentru care 
Cruda de durere cjiua fiă-care 

Ce ne dă, inima crud ne tot loveşce. 

Ca ~i cele-antice ş i nouile cjile 
Strălucesc tot una peste capul nostru, 
Acuma cunună de bravurr înalte, 
Acum acusată de urîte fapte, 
Şi pare ca rîsul ele neîncetate 
Vaste curcubeuri ; e clerisiunea 
Crudă d ' infortună umană în lume. 
Ciocul vulturului fabulos tot rode 
Petruns în internul umanelor corpuri ; 
Şi meret'1 tot omul ticălos, arbitru 
Set1 sclav, tot odată Titan şi netrebnic 
Munţir el Îi rade, ş i 'ntrun fir se ' ncurcă; 

În sus se rădică, mânile înalţă 
Spre verful clorinţeI; fără aşteptare 

D' un abis se vede înghiţit, şi mortea 
E a sa conchistă. Domn al lumeT, mare, 
Şi neînvincibil, se sleieşce-odată 

P'a sale corone trândăvind, şi sânge 
Pentru repararea vinelor sleite, 
Sânge densul cere dela ' nvinşii barbarT. 
Copilul gigante, înveţatul însuşi 

Ce mai mult ceteşce 'n marea carte-a lumei, 
El crud cătră sine, 'mprăşcie lumina, 
Şi în intuneric însuşr el se perde; 
O neînfrenată dorinţă-! sleie~ce 
Şi pe când la urmă, ca d' amor fantasme 
El mângăiă lucrul gândurilor sale, 
Părăsit ~i singur la ultima treptă 

A etăţeT sale, cată un refugiu 
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Pe care şciinţa tare ÎI refuză, 

Şi el fără pace, necăjit s'opreşce 

Fără aperare contra inamicul 
Care îl atacă vecinic : e nimicul. 
Attilio ! Attilio ! ~i 'n acestă eră 
Mare şi superbă, ore care nouă 
Tempestă grozavă ~i distruget6re 
Ne mai ameninţă? Cum ea se formeză, 
Şi de uncie vine? O! suspin amarnic 
Al umanităţif ! naltă J;)eitate 
Sacrată ele sânge-al celor maT puternicT, 
Acum ca com6ra darurilor tale 
Sân te e deschisă ginţilor umane; 
O! Tu Libertate sacră suverană, 
Ce te mută astăqi în grozave furi! 
Cu perul ele ~erpe, ce se îmflă gr6znic 
Cu venin, '!i varsă flacărl ~i pumnale, 
Pentru a distruge-a pustia pămentul? 
La ferberea tare-a mişcatuluT aer, 
Şi la bubuitul grămeqeI ele fulgerl, 
La înfrico~atul urlet ele torente 
De flacărl versate clin gurI vomit6re, 
Trosninde cu sgomot pe acoperişe 
Reduse 'n cenwşă, la grozavul vijet 
Turbatelor rîurT a cărora undă 

Urlă, c\esfrenată trecend peste malurI 
Desrădăcineză arborT, ruineză 

Case, rupe maluri, tot, ~i se întinde 
Într'un vast şi umed monnent al recoltel 
Si al colonieT; teribila, sluta, 
Vila vrăjit6re urletele straniT 
Confundă, anun1,iu mortal de ruină; 

Din orI care parte erupe grămada 
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Care ÎI urmeză tare 'nfuriată, 

În care se 'ntrece pasiunea, ura 
Atroce, păscu tă de lenea cea laşă; 

Traficate scârbe, neumane sfaturi, 
Alfabete proste şi reu mistuite, 
Dorinţe crucişe; şi înflământjită 

Trece, lătrând morte pentru fericiţii, 
Resboiă, nimicirea frumoselor lucruri. 
Si acele inimi de selbaticr fiare 
Ce sunt îmbrăcate în chipuri de omeni 
De frăţescul sânge setoşi, se mănâncă? 
Şi pentru ce ore le dădu natura 
Urlete ~i g hiare la aceşti selbaticI 
Prădători de omenl? Var! mereu tot creşce 
Mugetul furtunei, case ard în flacări 

Crude scelerate; peste tot pe drumuri 
Pline de o lume ce serbătoreşce 
C' o neaşteptată răpede terore 
Scînteicză mortea, peste tot proecte 
Fratricide, cânturi, musicl, de odată 
Se prefac în crude plansurl şi lamente 
Ale veduvelor şi orfani în lume. 
Vai! nenorocire! şi aceste tote 
Url neînfrenate n'at'1 un freu? şi dară 

J;)iua cea de mâne se va naşce pote 
Mal înfrico~ată decat cea de astătjl? 

Fiă dar atuncia blăstema-te, amorul, 
Sântele estasuri poeţilor falnicl, 
Acel ce pe pi'mză, marmoră, hârtiă, 

Aprindeat1 eternul ~i nestrămutatul 

Sore de lumină-al marilor lor inimi. 
Noul popor al lui Cain si Taida 
Cu ferul şi focul distrugi cu totul 
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OrI ce lucrurI nalte, egaleze totul 
Lor, şi d' opotrivă în culpă împrăşcie 

Prin vent chiar cenuşa eroilor sacri, 
Chefuescă denşiI vilI şi miserabili 
Pe păment, ş' acolo, aibă demne-altare. 

Perqă-se cu totul tristele precJicerI, 
Temute ruine, fiă numaI umbre 
Ce sunt d' agitate fantasii visate. 
Într'o tji, oh, p6te că acest teribil 
Necător de triste grele suferinţe, 

Ameninţătorul ocean de ruine 
Urile crnscenc\e o să lini~tescă, 

Şi pe ale sale plane 'ntinse spete 
Vor fi mai senine tjorile ş'apusul. 

Reurcăm, Attilio, reurcăm colina, 
Unde linul aer fecund graviteză 
De dulce suavă respiraţiune, 
Spiritul ce pr6spet ne reînnoie~ce 
Şi dulcea speranţă d'un viitor vesel 
Acolo s'aprinde; o! acolo între 
Marea bucuriă ce ne pregăte~ce 
Munca ~i suc\6rea, iubirea lucrândă. 
Sus, sus, noua eră să inspire simţuri 
Bune ~i pi6se între fericiţii 

Piuncntului nostru, ratja de lumină 
Binefăcetore între în tenebrul 
Minţilor turbate, ~i pentru scrmanii 
Un scut să se facă de lege egală 
Contra roc\etorei molie, flămândă 
De cupidit~te, care se mascheză 
Sub iubire sacră şi sub pietate. 
Pe câmpurl, pe mare, p1'in ateliere, 
Omenirea tristă ~i abandonată 
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Ce mereu asudă, să rădice fruntea, 
Şi de suferinţe aibă abundentă 
Bună îndreptare. Lipsa cea estremă, 
F6mea şi dorinţa cea invidi6să, 
Dorite incendiT, de un prea mic numer 
D' inepţî, - perverşT 6menI, făr' a se întinde 
Fiă blăstemată asociaţiune. 

Şi oceanul, care astăcjI ameninţă, 
O să bălbuescă netemut în strimte 
Cercurr tot de ape murdare infecte. 
Sus, în sus, Attilio ! şi cu toţI acolo 
ÎncrecjuţT cu-am6re 'n lucrurT delicate 
Să renoim vieţa, ~i să se 'ntărescă 

Acolo glumindă-a omului virtute. 

---~ ~--
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