
Memento Mori
Episodul dacic

D E  M I H A I  E M I N E S C U

Lângă râuri argintoase, care mişcă-n mii de valuri
 A lor glasuri înmiite, printre codri, printre dealuri,
 Printre bolţi săpate-n munte, lunecând întunecos,
 Acolo-s dumbrăvi de aur cu poiene constelate,
 Codrii de argint ce mişcă a lor ramuri luminate
 Şi păduri de-aramă roşă răsunând armonios.

 Munţi se-nalţă, văi coboară, râuri limpezesc sub soare,
 Purtând pe-albia lor albă insule fermecătoare,
 Ce par straturi uriaşe cu copacii înfloriţi  
 Acolo Dochia are un palat din stânce sure,
 A lui stâlpi-s munţi de piatră, a lui streşin-o pădure,
 A cărei copaci se mişcă între nouri adânciţi.

 [...]
 Peste podul cel uşure, zâna Dochia frumoasă
 Trece împletindu-şi părul cel de-auree mătasă,
 Albă-i ca zăpadă noaptea, corpu-i nalt e mlădiet,
 Aurul pletelor strecoară prin mânuţele-i de ceară
 Şi prin haine argintoase străbat membrele-i uşoare,
 Abia podul îl atinge mici picioarele-i de-omăt.

 Trece râul şi uşoară nalte scări de stânci ea suie;
 La ivirea-i zi se face în spelunci de cetăţuie,
 Ca o zi ea intră mândră în palatul ei de stânci;
 Luna e plină de raze   sub căldura-i   argintoase,
 Orice stea e-o piatră scumpă   iară florile focoase,
 Giuvaeruri umezite cu luminile adânci.

 Umede tremur lumine pe boltirea cea albastră.
 Zâna Dochia cu glasu-i cheam-o pasăre, măiastră,
 Ce zburând prin aer vine cu-a ei pene de păun;
 Când acea pasăre cântă, lumea râde-n bucurie,
 Pe-umărul cel alb o-aşează şi coboară-n văi aurie,
 Unde-a râului lungi unde printre papură răsun.

 Într-o luntre   lemn de cedru   ce uşor juca pe valuri,
 Zâna Dochia se suie dezlegând-o de la maluri
 Şi pe-a fluviului spate ea la vale îi dă drum;
 Repede luntrea aleargă spintecând argintul apei,
 Culcată pe jumătate, Dochia visa, frumoasă.
 Şi la luntrea ei bogată lebede se-nham-acum.

 [...]
Luntrea cea de lebezi trasă, mai departe, mai departe
 Fuge pe-albele oglinde ale apei şi se-mparte
 Sub a luntrei plisc de cedru în lungi brazde de argint:
 Şi deodată zi se face   un ocean de lumină  
 Fluviul a ieşit din codri în câmpii fără de fine,
 Cari verzi şi înflorite, mândre-n soare se întind.

Dar cât ţine răsăritul se-nalţ-un munte mare  
 El de două ori mai nalt e decât depărtarea-n soare  
 Stâncă urcată pe stâncă, pas cu pas în infinit
 Pare-a se urca   iar fruntea-i, cufundată-n înălţime,
 Abia marginile-arată în albastra-ntunecime:
 Munte jumătate-n lume   jumătate-n infinit.

Iar în pieptu-acestui munte se arat-o poartă mare  
 Ea: înalt este boltită şi-ntr-adânc în piatra tare,
 Iar de pragu-i sunt unite nalte scări de negre stânci,
 Cari duc adânc în valea cea de-acol-abia văzută
 Şi-n pădurile umbroase cu-adâncimi necunoscute
 Şi-n câmpii unde mii râuri s-argintesc plane ş-adânci.

 Pe acea poartă din munte iese zori în coruri dalbe,
 Ridicându-se în cerul dimineţii dulci, rozalbe,
 Pe-acolo soarele-şi mână car cu caii arzători,
 Pe-acolo noaptea răsare blonda lună argintoasă
 Şi popoarele de stele iese-n roiuri luminoase,
 Şi pe cer se împrăştie ca de aur sfinte flori.

 Zeii Daciei acolo locuiau   poarta solară
 În a oamenilor lume scările de stânci coboară  
 Şi în verdea-ntunecime a pădurilor s-adun;
 Şi pe negre stânci trunchiate stau ca-n tron în verdea lume
 Şi din cupe beau auroră cu de neguri albe spume,
 Pe când mii de fluvii albe nasc în umbră şi răsun.

 Câteodată-un corn de aur ei răsună-n depărtare,
 Trezind sufletul pădurii, codrilor adânci cântare,
 Cheamă caii lor ce-aleargă cu-a lor coame-mflate-n vânt:
 Vin în herghelii de neauă, pe cărări demult bătute
 Şi pe ei zeii încalic străbătând pe întrecute
 Codrilor nalt întuneric, făr-de capăt pe pământ.

 Dar adesea pe când caii dorm în neagră depărtare,
 Luna, zâna Daciei, vine la a zeilor serbare:
 Soarele, copil de aur al albastrei sfintei mări,
 Vine ostenit de drumuri şi la masă se aşează,
 Aerul se aureşte de-a lui faţă luminoasă,
 Sala verde din pădure străluceşte în cântări.

 [...]Îndărătu-acelui munte, infinita întinsoare
 E frumoasa-mpărăţie mândră a sântului soare
 Şi pe coaste sunt palate, ce din verzile grădini
 Strălucesc marmora albă şi senină ca zăpada,
 Cu intrări în veci deschise, cu scări netezi, colonade
 Lungi de marmure ca ceara în lungi bolte se îmbin.

 Pe-a ferestrelor mari laturi sunt lăsate largi perdele,
 Mreje lungi de aur rumăn   au ţesut ani mulţi la ele
 Mânile surorei albe. Aeru-i de diamant,
 El pluteşte-n unde grele de miroase-mbătătoare
 Peste văile ca râuri desfăşurate sub soare,
 Pe dumbrăvi cu rodii de-aur, peste fluvii de briliant.

 Şi oştiri de flori pe straturi par a fi stele topite,
 [...]
 Şi-n odăile înalte din frumoasa monastire
 Sunt pe muri tablouri mândre, nimerită zugrăvire
 Ale miturilor dace, a credinţei din bătrâni;
 Prin grădini cu albe-izvoare sunt a lunei dulci amoruri,
 Sau palate argintoase unde zori trăiesc în coruri,
 Sau pădurea cea vrăjită cu frumoasele-i regini.

 Ăsta-i raiul Daciei veche-a zeilor împărăţie;
 Într-un loc e zi eternă   sara-n altu-n vecinicie,
 Iar în altul, zori eterne cu-aer răcoros de mai;
 Sufletele mari viteze ale-eroilor Daciei
 După moarte vin în şiruri luminoase ce învie  
 Vin prin poarta răsăririi care-i poarta de la rai. 


