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E toamnă, Verlaine...

1

E toamnă, Verlaine, şi parcă mai tulburător ne ajunge cântecul tău de frunză-n vânt când pe
alei trec paşi neştiuţi, iar norii - corăbii rătăcinde - sunt borne părelnice pentru marile zboruri spre
soare.
E toamnă, Verlaine. Deşi tu te-ai mutat demult în timpul fără anotimpuri, poezia ta continuă
să ne ajungă cu armonii - melancolii - înţelepciune de romanţe fără de cuvinte în care înfloresc mii
de-nţelesuri iar tăcerea doare.
E toamnă, Verlaine şi-al tău “chanson d’automne” aduce toamnelor de azi, de ieri, dintotdeauna,
un soi de aur blând pentru măştile cuvântătoare care ascund chipul mereu schimbător al lumii.
P.R
9 octombrie 2005

1

Paul Verlaine (1844 -1896)
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Melanholie
Melancholia
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I
Nevermore
Nevermore
O! Amintire, ce-ai cu mine? Toamna
Zburătăcea lăstunii prin aerul aton,
Pe cer şi-ascuţea raza un soare monoton
Îngălbenind pădurea când frigu-ntindea palma.
Doar ea şi eu mergeam aşa, visând,
Singuri cu gândul nostru şi pletele în vânt;
Şi, căutându-mi ochii cu ochii ei de cânt
M-a întrebat cu glasu-i şoptit, viu aurind:
„Care ţi-a fost în viaţă cea mai frumoasă zi?”
Un blând surâs - răspunsul pe buze-mi se ivi
Şi mâna în săruturi fierbinţi i-am îmbrăcat
— Ah, florile dintâi, cât sunt de parfumate
Şi cât e de puternic murmurul fermecat
Când primul «da» rostit e de buzele-adorate.
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II
După trei ani
Après trois ans
Deschizând poarta-ngustă şi strâmbă din alee,
În parcul mic, de soare luminat,
În zori de zi printre flori m-am plimbat;
Sclipea în orice floare o umedă scânteie.
Nu s-a schimbat nimic: iată corzile - cheie
De boltă-a viei, banca pe care-am stat...
Susurul apei are tot murmur argintat
Şi bătrânul îngână aceeaşi melopee.
Se deschid trandafirii ca-n vremea de demult,
Orgolioşi, mari, crinii se leagănă în vânt
Şi orice ciocârlie ce pleacă sau ce vine
Îmi este cunoscută. Şi statuia Valleda
Se decojeşte-ntruna pe-aleea în lumine;
Plouă mărunt, ce fadă-i mireasma de rezeda.
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III
Dor
Vœu
Ah, voi, dulci nebunii şi voi, frumoaselor
Dintâi, cu păr de aur, ochi de-azur, trupuri în floare,
Şi mai apoi parfumul de trupuri arzătoare
Sub sfielnica grabă a mângâierilor!
Cât de departe-i astăzi vremea condorilor
Şi-a veseliei! Vai, totul dispare,
Primăvara părerilor de rău alungă ierni amare
Din toate-a mele gânduri cu tot amarul lor!
Şi iată-mă azi singur, fără rost, trist, supus,
Mohorât, disperat, mai rece ca un dus,
Ca un orfan sărman făr’ o soră mai mare.
O, femeia cu-a sa iubire blândă, de cală zefir,
Tandră, tăcută, brună, mereu uluitoare,
Care-ţi sărută fruntea uşor, ca un copil!
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IV
Amar
Lassitude
A batallas de amor campo de pluma
(Gongora)
Fii blândă, blândă, blândă, iubirea mea de-o oră
Şi-ncearcă de-mi alină focul mistuitor
Vezi tu, până şi-n jarul celui mai aprig dor
Îi trebuie amantei o dragoste de soră.
Fii drăgăstoasă, mângâie uşor
Suspinul stins să-ţi fie, privirea - auroră,
Spasmele obsedante, crisparea ce devoră
Nu fac defel cât lungul sărut... înşelător!
Da-n inima ta, zici tu, copilă-ncântătoare,
Fiara-iubire sună din corn de vânătoare...
Las-o să sune cât pofteşte, las-o!
Lasă-ţi fruntea pe fruntea-mi, mâna în a mea mână
Fă-mi scumpe jurăminte cu parfum de minciună
Şi amândoi să plângem până în zori, frumoaso!
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V
Visu-mi familiar
Mon rêve familier
Mi se-ntâmplă adesea să am un vis ciudat
Cu o necunoscută femeie ce mi-e dragă
Şi parcă-o ştiu de-o viaţă, doar ea să mă-nţeleagă
O ştie şi, iubit sunt cum n-am mai fost vreodat’.
Căci ea mă înţelege şi inima-mi pribeagă
Doar pentru ea deschisă-i şi bate ne-ncetat
Doar pentru ea; sudoarea ce fruntea mi-a udat
Doar cu ale ei lacrimi mi-o şterge noaptea-ntreagă.
Nu ştiu de are părul blond, brun sau arămiu
Şi nici ce nume poartă - doar că-i sonor, blând, viu,
Asemenea cu-acele din Viaţă exilate.
Ca de statuie-s ochii ei dragi, iar glasu-i sfânt
Cu unduiri profunde, domoale, depărtate,
Păstrează-n el ecouri de voci stinse demult.
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Peisaje triste
Paysages tristes
Lui Catulle Mendès
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I
Asfinţit de sori
Soleils couchants
Tremurânde zări
Cern peste câmpie
O melancolie
De-asfinţit de sori
Şi melancolia
Leagănă-n cântări
Inima-mi, pustia
‚N-asfinţit de sori
Şi visuri ciudate
Ca nişte-asfinţituri
De sori aruncate
Pe plaje de-arginturi
Fantome brumate
Plutesc în răstimpuri
Plutesc la-ntâmplare
Ca nişte-asfinţituri
De sori peste mare.
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II
Amurg mistic
Crepuscule du soir mystique
Amintirea cu-Amurgul de sânge
Tremură şi se-aprinde-n jar de zare
Din flacăra Speranţei ce se stinge
Şi se deschide ca-ntr-o eclozare
Misterioasă-n care lumi de floare
— Dalie, crin, lalea, floare de crângSe-agaţă pe crenguţa unui rug
Şi îşi trec maladiva exhalare
De calde, grele izuri adânc otrăvitoare
— Dalie, crin, lalea, floare de crângÎn care se pierd simţuri, suflet, visare
Amestecând în largă-nfiorare
Amintire şi-Amurg,
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III
Promenadă sentimentală
Promenade sentimentale
Îşi ascuţea amurgul razele lunge, mari
Şi vântul legăna palizii nenufari ;
Nenufarii cei mari prin trestii unduite
Stins luminau pe ape adormite.
Eu treceam singuratic rătăcind la-ntâmplare
Cu-amarul tot, pe malul cu sălcii plângătoare
Unde o ceaţă rară îmi părea
O fantomă albastră ce parcă dispera
Plângând cu glas de lişiţe de-un dor
Ce-l aminteau zborul aripelor
În zăvoiul cu sălcii prin care solitar
Treceam şi eu plimbându-mă cu-amar.
Dar giulgiul greu al nopţii s-a lăsat
Şi-n ale sale unde pale a înecat
Raze-n amurg şi nuferi prin trestii unduite Mari nuferi peste ape large şi liniştite.
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V
Cântec de toamnă
Chanson d’automne
Varianta 1
Suspin prelung
Al toamnei blând
Cânt de viori
Îmi frânge-aşa
Trist inima
De-atâtea ori
Şi parcă stins
Când dinadins
Orele bat
Îmi amintesc
De-un timp ceresc
Şi plâng uitat
Şi-n vântul rău
Mă las şi eu
Când el mă poartă
De ici-colea
Asemenea
C-o frunză moartă.

Cântec de toamnă
Chanson d’automne
Varianta 2
În toamne reci
Plâng pe poteci
Viori de vânt

-13-

Inima-mi frâng
Vaier prelung
Şi mut
Amar adânc
Şi palid, când
E ceas bătând
Mă las purtat
Spre vremi de-alt dat’
Şi plâng.
Şi mă tot duc
În vânt năuc
Ce mă poartă
Cum vrea ca şi
Cum eu aş fi
O frunză moartă.
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VII
Privighetoarea
Le rossignol
Ca un zbor ţipător de păsări în neştire
Toate-amintirile se-abat spre mine
Şi în frunzişul galben al inimii se-aţin,
Al inimii-ndoite ca un ram de arin
Cu scoarţa vineţie de-apa Regretelor
Ce curge melancolic, molcom, în urma lor ;
Se-abat, şi-apoi în urmă un murmur greu coboară
În care-o boare caldă urcând îl împresoară
Până-l topeşte-n arbori pic cu pic
Că dup’ un timp nu mai auzi nimic Nimic decât o şoaptă slăvind-o pe Absentă,
Nimic decât o voce - o, cât de inocentă! A păsării ce fost-a iubirea mea dintâi
Şi care cântă încă la fel ca-n ziua-ntâi;
Şi, în splendoarea tristă a lunii fermecate
Ce, palidă, solemnă, se ridică-ntr-o noapte
Adâncă, melancolică, de vară
Plină de linişti şi de vrajă rară,
Se leagănă-n azurul pe care briza-l frânge
Pomul vibrând în tremur şi pasărea ce plânge.

