
PERSOANELE
CYMBELINE, regele Britaniei CLOTEN, fiul reginei din prima
ei căsătorie POSTHUMUS  LEONATUS, un
nobil, soţul Imogenei BELARIUS,  un mare  dregător, surghiunit,  ascunzîndu-se sub numele de Morgan
* fiii lui Cymbeline,
ascunzîndu-se GTJIDERIUS cub numele de ARVIRAGUS Polydor şi Ca-dwal, presupuşii fii ai lui Morgan 
PHILARIO,  italian,  prieten  cu
Posihumus IACHIMO,   italian,   prieten   cu
Pbilario Un gentilom francez, prieten cu
Philario
CAIUS LUCIUS, general al oştilor romane
Un căpitan roman
Doi căpitani din oastea britonă
PIS AN IO, servitorul lui Postim-mus
CORNELIUS, doctor
Doi seniori de la curtea lui Cymbeline
Doi gentilomi de la aceeaşi curte
Doi  temniceri
REGINA,   soţia   Ini   Cymbeline
IM O GENA, fiica lui Cymbeline din prima sa căsătorie
ELENA, doamna de companie a Imogenei. Gentilomi, doamne, senatori romani, tribuni, un gentilom olandez, un 
gentilom spaniol, un prezicător, muzicanţi, ofiţeri, căpitani, soldaţi, crainici, alţi însoţitori Duhuri
Acţiunea se petrece în Britania şi Italia.
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ACTUL
SCENA 1
Britania. Grădina palatului lui Cymbeline. Intră doi gentilomi1.
ÎNTÎIUL GENTILOM:
Toţi umblă încruntaţi — amărăciunea Ce l-a cuprins pe rege se vădeşte Pe chipuri ca pecetea stelelor 
în firea noastră.
al DOILEA GENTILOM:                 Dar ce s-a-ntîmplat?
ÎNTÎIUL GENTILOM:
Păi, fiică-sa, urmaşa lui la tron, (Menită pentru fiul văduvei Cu care s-a-nsurat) a îndrăgit Un 
gentilom sărac însă destoinic; Şi cum s-au cununat, el e proscris Iar dînsa-ntemniţată. Toţi sînt trişti 
De formă, însă regele, cred eu, De-adevărat.
AL DOILEA GENTILOM:            Adică numai el?
ÎNTÎIUL GENTILOM:
Şi cel care-a pierdut-o; şi regina Ce-o vrea ca noră. Dar curtenii noştri, Sub masca-mpramutată de la 
rege, Se bucură în suflet de pricina Tristeţii prefăcute.
AL DOILEA GENTILOM:                    Cum asa?
INTÎIUL GENTILOM:
Cel ce-a pierdut prinţesa e-un tîlhar Nevrednic chiar de vorba cea mai slută,
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Iar cel ce-o are (dar n-o are, bietul, Fiindcă-i surghiunit) este un om Cum nu se află-al doilea; oricînd 
Pe-un geamăn presupus l-ar pune-n umbră. Socot că-i singurul ce-mbină astfel Frumosul cu virtutea.
AL DOILEA GENTILOM:                          Prea îl lauzi...
ÎNTÎIUL GENTILOM:
După măsură! Ba chiar nu de-ajuns Cînd mă gîndcsc la meritele lui. AL DOILEA GENTILOM:
îi spune cum?   Şi din ce neam coboară? ÎNTÎIUL GENTILOM:
Nu ştiu în amănunt; dar tatăl său, Sicilius2, a înfruntat romanii Cu cinste-alături de Cassibelan; 
Sporindu-i însă faima sub Tenantius3, Acesta i-a dat titluri şi, de-asemeni, Porecla Leonatus4. Cum 
Sicilius Avea alţi doi factori, căzuţi în lupte Cu spada sus, şi el era acum în vîrstă iar durerea de 
părinte îl mistuia grozav, s-a prăpădit. S-a stins şi-aleasa-i doamnă dîndu-i viaţă Acelui despre care-i 
vorba. Riga îl ia pe prunc în grija sa, îi spune Posthumus Leonatus şi îl  creşte, îl face paj, îi dă 
învăţătura Cea mai înaltă-a vremii, iar băiatul O soarbe de îndată, precum noi Sorbim aer în piept. S-
a pîrguit în primăvara tinereţii; lucru rar, Era iubit şi lăudat la curte: Pentru cei tineri, pildă; pentru 
alţii, Oglindă a ţinutei; pentru vîrstnici, Cînd o luau razna, bun îndrumător. La rîndu-i, principesa l-a 
ales Pe cel azi surghinuit, şi astfel dînsa, Pierzînd dreptul la tron, a arătat Ce mult îl preţuieşte şi că 
omul Nu-şi are seamăn.
AL DOILEA GENTILOM:                    îl cinstesc din spusa-ţi.
Dar regele nu are alţi topii?
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ÎNTÎIUL GENTILOM:



Nu, ea e singurul. De vrei să afli,
A mai avut doi fii, răpiţi din casă —
Cel mare cînd avea trei ani, cel mic ,       Abia în scutece. Nici pînă astăzi
N-au dat de urma lor.
AL DOILEA GENTILOM:                          Cît e de-atunci?
ÎNTÎIUL GENTILOM:
Vreo douăzeci de ani. AL DOILEA GENTILOM:
Răpiţi astfel, copiii unui rege!
Păziţi atît de prost şi căutaţi
Atît de-ncet! ÎNTÎIUL GENTILOM:                   Oricît e de ciudat
Şi-oricît de caraghioasă-i delăsarea,
Acesta-i adevărul.
Al DOILEA GENTILOM:                 Sînt convins.
ÎNŢÎIULf;;«ENTII(OM:
Hai să plecăm — se-apropie Posthumus,
'">■''..       '•■            Regina şi prinţesa.
(Ies.)
Intră regina, Posthumus şi Imogena.
Nu, fata mea; se cleveteşte-ades Pe seama maşterelor, însă eu Rău n-am să-ţi fac. Deşi îmi eşti 
captivă, O să primeşti  chiar de la paznic cheia De la odaia-n care stai. Posthumus, De-ndată ce-l mai 
îmbiînzesc pe rege, Am să te apăr; totuşi, deocamdată E-atît de mînios încît mai bine-i Să te supui 
poruncii, luîndu-ţi scut Răbdarea înţeleaptă.
Plec azi, doamnă. Primejdia o ştiţi. Deşi stăpînul Nu v-a dat voie să vorbiţi, mă plimb O clipă prin 
grădină — prea mi-e milă De caznele iubirii ferecate.
(Iese.)
Vicleană milă, despot care mîngîi Unde răneşti! Drag soţ, mînia tatii Mă sperie atît doar cît îmi cere
EEGINA:
POSTHUMUS: REGINA:
IMOGENA:
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POSTHUMUS:
REGINA:
I   POSTHUMUS:
1M0GENA:
POSTHUMUS:
A unei fiice sîîntă datorie5, Dar nu mă tem că m-ar putea lovi. Te duc Eu, ţinta ochilor vrăjmaşi, Am 
să m-alin cu gîndul că departe M-aşteaptă-un giuvaer.
Regina mea!
Nu plînge, ca să nu fiu bănuit De gingăşii ce nu fac nici o cinste Unui bărbat. Voi fi cel mai statornic 
Din soţii cari au dat un jurămînt. Philario, prietenul lui tata, (Ne ştim doar din scrisori) mă găzduieşte 
La Roma. Scrie-mi, draga mea, acolo, Ca eu să sorb cu ochii orice slovă, Chiar de-i venin cerneala.
Intră din nou regina.
Hai, vă rog.
De vine regele, mă ia-n răspăr. (Aparte.) L-aduc încoace; oricînd ne certăm, Plăteşte scump pentru 
greşeala mea Ca să mă recîştige.
Dacă noi
Ne-am lua o viaţă-ntreagă bun rămas Mereu ar creşte chinul despărţirii8. Adio!
Nu, te rog, mai stai o clipă. Asemeni bun rămas ar fi prea scurt Chiar de te-ai duce să te plimbi. 
Acesta A fost olmazul mamei; ia-l, iubite, Şi poartă-l pîn-te-nsori cu-o altă soaţă Cînd moare 
Imogena.
Cum cu alta?
Păstraţi-mi-o pe-aceasta, zei din ceruri! Şi braţele-mi uscaţi de vor cuprinde Altă femeie! Tu rămîi 
aici
(îşi pune inelul în deget.)
Cît am simţire. — Neasemuito,
Aşa cum ai pierdut nespus, făcînd
Un schimb cu biată sinea mea, tot astfel
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IMOGENA:



CYMBELINE:
POSTHUMUS:
jPIOGENA:
CYMBELINE:
IMOGENA:
CYMBELINE: IMOGENA: CYMBELINE: IMOGENA:
CYMBELINE: IMOGENA:
CYMBELINE: IMOGENA:
Primesc mai mult în dar. De dragul meu
Să porţi cătuşa dragostei. O pun
» (îşi încinge braţul cu o brăţară.)
Celei mai scumpe-ntemniţate.
Cînd ne vom revedea?
Ceruri!

Intră Cymbeline, însoţit de curteni.
Regele, vai.
Piei, ticălosule! Să nu te văd: Cu umbra ta de-mi mai întuneci curtea, Eşti mort, otravă-n al meu 
sînge!
Zeii
Te aibă-n grijă şi pe cei destoinici Rămaşi la curte să-i blagoslovească. Mă duc. (Iese.)
Nici chiar împunsătura morţii Nu poate fi mai rea.
Vicleană ziditură, în loc să mă susţii, mi-îngreunezi Povara anilor.
Te rog, stăpîne, Nu-ţi face singur rău. Mînia ta Mă lasă rece. — Adînca mea restrişte A-năbuşit şi 
teama şi durerea. Tot nu mai vrei  s-asculţi?   Nu  ceri  iertare? Nu cer nimic cei deznădăjduiţi. în loc 
să fii a prinţului soţie! Har Cerului că nu-s, şi c-am ales Un vultur, nu un uliu! Ai luat un cerşetor ca-
n tronul meu S-aşezi ocara.
Nu, i-am adăugat O strălucire nouă.
Şarpe!
Doamne,
Din vina ta îmi este drag Postlmmus, Tu ne-ai crescut alături... Azi e vrednic De cea mai bună soaţă 
— parcă-ntrece Chiar preţul ce-l plăteşte.
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CYMBELINE: IMOGENA:
CYMBELINE:
REGINA:
CYMBELINE:
REGINA:
PISANIO: REGINA: PISANIO:
REGINA: IMOGENA:
PISANIO:
Eşti nebună!
Aproape — mă-ntremeze cerul! Ah, De-aş fi o fată de văcar, iar dînsul Fiu al păstorului vecin!
Neroada!
Intră din nou regina.
Au fost iar împreună — ai călcat Porunca mea. Ia-o de-aici şi pune-o Sub lacăt!
Nu te-aprinde! Fiică dragă, Te linişteşte. —■ Scumpul meu stăpîn, Ne lasă-aici iar tu omoară-
ţi timpul Cum crezi.
Să piardă-un strop de sînge zilnic Şi-această nebunie s-o răpună Cînd i-o fi scris.
Cymbeline şi curtenii ies.
Ruşine! Mai domol! Intră Pisanio.
Uite-l pe servitorul tău. — Ce este? Feciorul vostru mi-a-nfruntat stăpînul Cu un pumnal.
Cum? Vai, nădăjduiesc Că n-a ieşit nimica rău dintr-asta. Putea să iasă, dar stăpînul meu Cu 
dînsul s-a luptat mai mult în joacă, Fără  aprindere. I-au despărţit Curteni aflaţi în preajma lor.
Mă bucur.
Unit cu tata, fiul dumitale Loveşte-ntr-un proscris... Vai, ce curaj! Aş vrea să fiu cu ei într-un 
pustiu Ca să-l împung cu acul pe acela Ce dă-ndărăt! Dar pe stăpînul tău De ce l-ai părăsit?
Mi-a spus să plec. Nu m-a lăsat să-l însoţesc în port. Mi-a scris aici eum cată să v-ajut 
Oricînd-îmi cereţi.
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REGINA:                                           Slugă credincioasă
Ţi-a fost şi pot jura că-n viitor Va fi la fel.
PISANIO:                            Vă mulţumesc smerit.
REGINA:               (către  Imogena):
Să ne plimbăm.
IMOGENA              (către Pisanio): în mai puţin de-un ceas
Te-ntorci, să stăm de vorbă. Pîn-atunci Vezi dacă domnul meu s-a îmbarcat. Măcar atît să faci.
(Ies.)
SCENA 2
Britania, într-o piaţă publică, Intră Cloten cu doi seniori.
ÎNTÎIUL SENIOR: Alteţă, te-aş sfătui să-ţi schimbi cămaşa. După această încleştare grozavă, 
iese aburul din domnia ta aşa cum iese dintr-o jertfă proaspătă. Dacă n-o schimbi, trebuie să 
primeneşti aerul pe care-l pierzi, iar cel din afară nu c atît de sănătos ca acela care iese din 
trupul domniei tale.
CLOTEN: îmi schimb cămaşa dacă e plină de sînge. L-am scos din luptă?
AL DOILEA SENIOR (aparte): De unde! Nici măcar din răbdări nu l-a scos.
ÎNTÎIUL SENIOR: Scos din luptă? Dacă nu e rănit, înseamnă că trupul lui e un schelet   
descărnat, drum liber pentru sabie.
AL DOILEA SENIOR (aparte): Sabia lui fugea de duşman ca datornicul de oraş, se aţinea tot 
pe drumuri    dosnice.
CLOTEN: Mişelul nu stătea locului o clipă.
AL DOILEA SENIOR (aparte): Cum să stea locului cînd se năpustea mereu asupra ta?
ÎNTÎIUL SENIOR: Fugea de rupea pămîntul! Nu-i vorbă, înălţimea ta ai şi aşa destul pămînt, 
dar vezi că duşmanul, bătînd în retragere, îţi lăsa şi pămîntul de sub el.
AL DOILEA SENIOR (aparte): Cam atâtea palme cîte oceane ai tu. Gogomanii!
CLOTEN: Mor de necaz că ne-au despărţit,
al DOILEA SENIOR (aparte): D-apoi eu! Trebuia mai întîi să cadă lat ca să vedem cît e de 
lung nătărăul.
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CLOTEN: Şi cînd mă gîndesc că dînsa îl iubeşte pe individul ăsta
şi pe mine mă dă la o parte! AL DOILEA SENIOR (aparte): Dacă este un păcat să faci o alegere
dreaptă, prinţesa e osîndită pe vecie. ÎNTÎ1UL SENIOR: Alteţă, întotdeauna ţi-am spus că frumuseţea
şi mintea ei nu se potrivesc între ele. Faţa e luminoasă, dar nu-i
luminează mintea.
AL DOILEA SENIOR (aparte): Aş! Se fereşte să-i lumineze pe nătărăi ca să nu-şi ştirbească razele. 
CLOTEN: Hai la mine în odaie. Mare păcat că nu s-a sfîrşit cu o
spintecătură. AL DOILEA SENIOR (aparte): Dacă era spintecat dobitocul ăsta,
n-ar fi fost nici un păcat. CLOTEN (către al doilea senior): Vii cu noi? ÎNTÎIUL SENIOR: Eu merg. 
CLOTEN: Mergem cu toţii. AL DOILEA SENIOR: Bine, alteţă.
(Iese.)
SCENA 3
O cameră în palatul lui Cymbeline. Intră Imogena şi Pisanio.
IMOGENA:             Să te fi preschimbat pe ţărm în steiul
Ce poato iscodi oricare vas! îmi scrie... — dacă nu primesc răvaşul? E ca şi cum iertarea n-ar ajunge 
La un ocnaş! Ce ultime cuvinte L-ai auzit rostind?
PISANIO:                                            „Regina mea"!
IMOGENA:            Apoi şi-a fluturat batista?
PISANIO:                                                        Da,
Şi-a sărutat-o.
IMOGENA:                                 Pînză fără suflet,
Mai fericită astfel decît mine! Şi asta-i tot?
PISANIO:                                  Nu, doamnă, de pe punte7,
Cît încă-l mai vedeam, îşi flutura Mănuşa, pălăria sau batista, Trădîndu-?i chinul, vrînd parcă să 
spună,
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PISANIO: IMOGENA:
DOAMNA: IMOGENA
PISANIO:
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Că dorul lui nu s-a desprins do ţărm
în timp ce vasul zboară.
Trebuia
Să-l urmăreşti pîn-ce ar fi ajuns
Cît o stăncuţă.
Am făcut întocmai.
Iar ochii mei s-ar fi umplut de sînge,
Căznindu-se să-l vadă — tot mai mic,
Tot mai subţire, ca un vîrf de ac,
Apoi topit ca musculiţa-n aer.
Numai atunci mi-aş fi desprins privirea,
PJîngînd amar. Dar, bunul meu Pisanio,
Cînd vom primi vreo ştire de la el? Fiţi, doamnă,-ncredinţată că vă scrie Cu cel dintîi prilej.
Nici bun rămas
Noi nu ne-am luat — şi mult ce-aş fi dorit Cu vorbe-alese să-l împac; să-i spun Că la anume ceas, cu-
anume gînduri Mă-ndrept spre dînsul; ori să-l pun să jure Că italiencele nu vor clinti Nici dreptul 
meu, nici cinstea, lui; să-l conjur Că-n zori, la prînz şi-n miez de noapte, ruga-i S-o-ntîmpine pe-a 
mea, fiindcă-atunci Sînt pentru el în ceruri; sau să-i dau Sărutul despărţirii, întrerupt De vorbe dulci. 
Atunci apare tata Asemeni crivăţului mînios Ce-ngheaţă mugurii.
Intră o doamnă de la curte.
Regina, doamnă, V-aşteaptă.
(către Pisanio):
Faci întocmai cum ţi-am spus.
Mă duc la dumneaei.
Să n-aveţi grijă.
(Ies.)
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SCENA 4
Roma. O cameră în casa lui Philario.
Intră Philario, Iachimo, un francez, un olandez şi un spaniol8.
IACHIMO: Crede-mă, domnule, I-am cunoscut în Britania: pe atunci era în plin urcuş spre culmea la 
care avea să aju îgă. Mă uitam la el, dar, cum să zic, fără să mă minunez, deşi p- isul marilor lui 
însuşiri îl însoţea peste tot şi-l puteam citi puie t cu punct.
PHILARIO: Vorbeşti despre o vreme cînd nu era încă înzestra ; cu ceea ce-l face astăzi să fie cum este 
pe dinafară ca şi peje ină-untru.
FRANCEZUL: Eu l-am cunoscut în Franţa. Iar acolo erau <jl( stui vulturi care, ca şi el, puteau privi 
soarele fără să clipească.
IACHIMO: Şi istoria asta cu însurătoarea! Acum e judecat curînd după meritele fiicei regelui. Aşa se 
face că a cîştig faimă mai mare decît i se cuvine.
FRANCEZUL: Mai e şi surghiunul.
IACHIMO: Bineînţeles. Faima i-au sporit-o şi mai mult cei] călăuziţi de flamura prinţesei, deplîng 
acest nenorocit chiar dacă jelesc numai ca să sprijine cu proptele slaba ei p|u de judecată. Păi nu? Pînă 
şi o baterie uşoară ar fi fost în!s s-o dărîme devreme ce s-a însoţit cu un cerşetor, ba şi maj Dar cum se 
face că o să stea la dumneata? Şi de unde pînăju îl cunoşti?
PHILARIO: Am fost la oştire împreună cu taică-său şi el m-a sfiă de la moarte în mai multe rînduri. 
— Uite-l şi pe britoi. grijă să-i ţină de  urît gentilomi luminaţi ca dumneata cum merită un străin de 
seama lui. (Intră Posthumus.) Fia cunoştinţă cu acest gentilom, un ales prieten al meu. Cîtj ţuieşte vă 
las să descoperiţi mai tîrziu singuri; să nu vi-l zii vesc cînd e de faţă.
FRANCEZUL: Dacă nu mă înşel, ne-am cunoscut la Orleans. POSTHUMUS: E adevărat, de atunci 
ţi-am rămas  dator p
curtenie, dator pe viaţă. FRANCEZUL: Eşti prea drăguţ. Am fost bucuros că te-am împ
cu concetăţeanul meu. Era păcat să vă încleştaţi şi să vă ud
dintr-o ceartă pentru o nimica toată. POSTHUMUS: Iartă-mă, domnule, pe atunci eram un călător t
care se purta după capul său şi nu ţinea seama de experje
altora; dar chiar acum, cînd judec mai bine   (nu-mi luajţ
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nume de rău lauda de sine), îndrăznesc să spun că nu apăram chiar o nimica toată.
FRANCEZUL: Se poate, dar, oricum, nu se cădea ca într-o asemenea ceartă să hotărască săbiile, mai 
ales între doi oameni ca voi. Urmarea ar fi fost moartea unuia sau a amîndurora.
IACHIMO: Putem şti şi noi din ce s-au luat Ia harţă?
FRANCEZUL: Cum de nu, a fost o ciocnire în văzul tuturor şi am s-o descriu fără nici un fel de 
părtinire. Seamănă cu cearta noastră de aseară, cînd fiecare şi-a lăudat frumoasele din ţara sa. Acest 
domn a susţinut — şi era gata chiar să-şi apere spusele cu sabia — că iubita lui e mai frumoasă şi mai 
virtuoasă, mai cinstită, mai neprihănită, statornică şi desăvîrşită şi mai puţin supusă ispitei decît 
oricare dintre cele mai de laudă doamne de la noi din Franţa.
IACHIMO: Ori doamna aceea nu mai este în viaţă, ori părerea domnului s-a mai schimbat.
POSTHUMUS: Dumneaei îşi păstrează virtutea tot aşa după cum eu îmi păstrez părerea.
IACHIMO: Doar n-o să spui că le întrece pe italiencele noastre!
POSTHUMUS: Dacă m-ar înfrunta acum cineva ca atunci în Franţa, tot nu m-aş abate o iotă de la 
ceea ce am spus, cu toate că mă socotesc mai degrabă închinătorul, nu iubitul ei.
IACHIMO: „La fel de frumoasă şi de virtuoasă" şi încă ar fi o comparaţie prea frumoasă pentru 
oricare doamnă din Britania. Chiar dacă doamna dumitale le-ar întrece pe cele pe care le-am cunoscut 
tot aşa cum diamantul dumitale străluceşte mai puternic decît multe diamante pe care le-am văzut 
vreodată, n-aş putea crede că Ie depăşeşte pe multe prin virtute; dar eu nu am văzut cel mai de preţ 
diamant din cîte sînt şi nici dumneata n-ai văzut-o pe cea mai virtuoasă doamnă.
POSTHUMUS: O laud după cum o preţuiesc; după cum preţuiesc şi diamantul.
IACHIMO: Şi cît de mult îl preţuieşti pe acesta?
POSTHUMUS: Mai presus de toate comorile lumii.
IACHIMO: Ori neasemuita dumitale doamnă a murit, şi atunci bineînţeles, preţuieşte mai mult 
diamantul, ori o preţuieşti mai prejos decît un lucru mărunt de care se bucură o lume întreagă.
POSTHUMUS: Greşeşti: diamantul poate fi vîndut sau dăruit. E cumpărat de cineva care are destui 
bani pentru tîrg sau primit de cineva cu destule înzestrări pentru un asemenea dar. Iar dînsa nu poate 
fi cumpărată. E un dar al zeilor.
IACHIMO: Pe care ţi l-au dat zeii?
■
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POSTHUMUS: Care, cu voia zeilor, o să rămînă al meu.
IACHIMO: S-o stăpîneşti sănătos; dar vezi că prin iazurile vei poposesc răţoi veniţi de aiurea. Şi 
inelul dumitale poati furat; aşa că din aceste doua comori fără preţ, una e sup ispitei iar cealaltă 
supusă ghinionului. Un hoţ dibaci sau curtean desăvîrşit (adică şi iute de mînă) s-ar încumeta s cîştige 
pe amîndouă.
POSTHUMUS: în Italia dumitale nu se află un curtean atît de d vîrşit încît să facă de ocară cinstea 
doamnei mele. Cît df: hoţi, nu mă îndoiesc că aveţi destui; dar nu mă tem nici pei inel.
PHILARIO: Să ne oprim aici, domnilor.
POSTHUMUS: Bucuros. îi mulţumesc din inimă acestui nobil nior că nu mă socoteşte un străin. Ne-
am împrietenit d început.                                                                              (
IACHIMO: Dacă aş putea schimba cu frumoasa dumitale de a ori mai multe cuvinte decît am 
schimbat noi, aş cîştiga-^ partea mea. Iar dacă aş putea ajunge la ca acasă, cinstea ei preda.
POSTHUMUS: Cu neputinţă!
IACHIMO: Sînt gata să zălogesc jumătate din averea mea îi triva inelului dumitale, deşi, după mine, 
aceasta face mai v. Dar rămăşagul îl fac nu atît împotriva renumelui doamne împotriva încrederii ce i-
o arăţi ei. Iar ca să înlătur orice b ială de jignire, sînt gata să încerc să ademenesc oricare femeie.
POSTHUMUS: Te amăgeşti cu vorbe peste măsură de semeţe] cercările dumitale, sînt încredinţat, vor 
întîmoina ceea ce1 rită,
IACHIMO: Adică?
POSTHUMUS: împotrivire —■ deşi astfel de încercări, cum le



cer mai mult: pedeapsă. PHILARIO: Ajunge, domnii mei. Aţi început fără veste, sf
la fel. Şi căutaţi, vă rog, să vă cunoaşteţi mai bine unul p
tul. IACHIMO: Pentru a dovedi ce am spus ar fi trebuit să pun îi
întreaga mea avere, ba chiar şi averea vecinilor! POSTHUMUS: Şi pe care anume doamnă ai dori s-o 
ispiteşti? IACHIMO: Pe a dumitale, devreme ce o socoteşti atît de cr
cioasă. Pun rămăşag zece mii de ducaţi împotriva inelulu
porţi.   Dacă-mi dai cîteva rînduri cu care să pot patru
curtea unde locuieşte, două întrevederi cu prinţesa îmi st,
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ajuns ca să-ţi aduc cinstea pe care ţi-o închipui atît de bine
păzită. POSTHUMUS: împotriva aurului dumitale pun tot atîta aur şi eu!
La inelul acesta ţin la fel de mult ca şi la degetul pe care-l port,
e o parte din mine. IACHIMO: Te-ai apropiat de catehismul meu------te-ai înţelepţii
Chiar dacă ai cumpăra cu un milion   dramul de carne feme-
iască, tot n-ai putea-o feri de stricăciune. Dar văd că-ţi lipseşte
cu desăvîrşire evlavia — ţi-e frică.
POSTHUMUS: Spui vrute şi nevrute din obişnuinţă; sper să-ţi fie mai cinstite gîndurile.
IACHIMO: Ştiu ce spun şi sînt gata să îndeplinesc ce-am făgăduit, jur.
POSTHUMUS: Da? Atunci îţi împrumut inelul pînă cînd te întorci. Semnăm învoiala cum se 
obişnuieşte după lege. Virtutea doamnei mele e mai presus de toate gîndurile dumitale mîrşave. Foarte
bine, primesc provocarea. Poftim inelul*.
PHILARIO: N-am să îngădui un astfel de rămăşag!
IACHIMO: L-am încheiat, pe zeii cerului! Dacă nu-ţi aduc destule dovezi că m-am înfruptat din 
farmecele doamnei, cei zece mii de ducaţi ai mei precum şi inelul sînt ai dumitale. Dacă mă îna-poiez 
lăsînd-o neprihănită aşa cum crezi că este, atunci dumneaei, odată cu giuvaerul ăsta şi cu aurul meu ţi 
se cuvin fără doar şi poate. Aceasta însă cu condiţia să-mi dai recomandarea de a putea ajunge 
nestingherit în preajma prinţesei.
POSTHUMUS: Primesc! Să întocmim actele. Dar pun şi eu o condiţie: dacă duci aventura la bun 
sfîrşit şi-mi dovedeşti convingător că ai izbutit, nu mai sînt duşmanul dumitale, pentru că doamna nu 
mai este vrednică de cearta noastră. Dacă însă ca nu se lasă cucerită şi dumneata nu poţi dovedi că m-
a trădat, atunci va trebui să răspunzi cu spada în mînă pentru părerile jignitoare pe care le-ai rostit cît 
şi pentru încercarea de a o necinsti.
IACHIMO: Dă mîna, ne-am înţeles. întărim legal învoiala iar eu plec neîntârziat în Britania pentru ca 
nu cumva, judecind dumneata mai la rece, să nu-ţi schimbi gîndul. Mă duc după bani, apoi aşternem 
pe hîrtie prevederile celor două rămăşaguri.
POSTHUMUS: Prea bine.
(Posihumus şi Iachimo ies.)
*îl dă probabil lui Philario.
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FRANCEZUL: Crezi că vor duce lucrurile pîna la capăt? PHILARIO: Da. Iachimo nu se lasă. Să 
mergem după ei.



(Ies.)
line.
SCENA 5
Britania. O încăpere în palatul lui Cymbeli.. Intră regina, doamne de onoare şi Cornelius.
REGINA:               Nu, rupeţi florile cît mai e rouă.
Mai iute. Cine le-a-nsemnat?
PRIMA DOAMNĂ:                                            Eu, doamnă.
REGINA:               Plecaţi. (Doamnele ies.)
Ei, doctore, ce droguri mi-ai adus? OORNELIUS:         Aici sînt toate, înălţimea-voaştră.
(îi dă o lăcriţă.)
Dar, rogu-vă — şi nu vă supăraţi, Mă-ndeamnă conştiinţa să vă-ntrcb; De ce mi-aţi poruncit să vin 
aici Cu-aceste doctorii otrăvitoare Ce-aduc o moarte netăgăduită Chiar dacă e înceată?
Mult mă mir
De întrebare! Nu ţi-am fost elevă Atîta vreme? Nu m-ai învăţat Să fac parfumuri, să le limpezesc, Să 
le păstrez? Şi leacurile mele Chiar regele nu mi le cere-adesea? Şi cum am propăşit (doar nu-ţi 
închipui Că m-a-ndrumat satana), nu-i firesc Să-nvăţ şi alte lucruri? Vreau să văd Cum pot înrîuri 
aceste droguri Făpturile nevrednice de ştreang (Nu oamenii!), să le încerc puterea, Să caut leacuri 
împotriva lor Şi să le dau de rost.
Asemeni studii Vă-nvîrtoşează inima; şi-apoi,
REGINA:
CORNELIUS:
REGINA: tntrâ Pisanio.
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Tot cercetînd urmările otravei, Să nu vă-mbolnăviţi.
O, fii pe pace.
(Aparte.) Lingău netrebnic, am să-ncep cu tine-Ţii cu stăpînul, iar pe fiul meu îl duşmăneşti...  (Tare.) 
Ce faci, Pisanio? -Eşti liber.
qoRNELIUS:        (aparte) Te  cam bănuiesc, cucoană. Oricum, te-mpiedic de la reje.
REGINA (către Pisanio):
- O vorbă. qORNELIUS (aparte):
Nesuferita — crede că i-am dat Otrăvuri ce ucid domol. Ştiu bine De ce e-n stare cugetu-i murdar Şi 
tocmai lui să i le-ncredinţez? Fierturile acestea doar un timp întunecă şi amorţesc simţirea. Se poate 
să le-ncerce mai întîi Cu cîinii şi pisicile, apoi Să meargă mai departe; dar primejdii Nu se ascund în 
moartea-nşelătoare. într-un tîrziu, strivitul duh al vieţii Va învia! O-nşel, dar- amăgind-o, Eu sprijin 
cinstea.
Doctore, eşti liber. Te chem dacă-i nevoie.
Mă închin plecat.
(Iese.)                                                 -"
REGINA (către Pisanio):
Mai plînge, spui? Tot nu s-a liniştit?
Tot nu se-nduplecă şi nebunia
O stăpîneşte? Vezi, nu te lăsa!
Cînd ai să-mi spui că mi-a-ndrăgit băiatul,
O să-ţi răspund că eşti la fel de mare
Ca şi stăpînul tău, mai mare încă!
Norocul lui a amuţit, iar faima
I-e şubredă. Nu poate să se-ntoarcă,
Nici să rămînă-acolo unde este.
REGINA:
CORNELIUS:
■
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Să plece într-alt loc? Ar însemna Doar să-şi strămute chinul în zadar Căci fiecare zi dărîmă-ntr-însul 
Ce-a-nfiripat în ziua dinainte. Câţi sprijin într-un om care,-aplecat, Se prăbuşeşte şi prieteni n-are 
Nici să-l susţină?
(Regina scapă lăcriţa, Pisanio o ridică.)
Nu ştii ce ridici.
Sînt leacuri minunate — ţi le dau Pentru osîrdie. Le-am pregătit Eu însămi şi cu ele în cinci rînduri 
Pe rege de la moarte l-am scăpat. Nimic nu întremează-atît de iute. Hai, ia-le, chezăşie pentru tot Ce-
am să-ţi mai pregătesc. Stăpînei tale Arată-i ca din parte-ţi ce-o aşteaptă. Ţi-e teamă, înţeleg, să-ţi 



schimbi credinţa. Dar judecă: stăpîna nu ţi-o schimbi Iar fiul meu îţi va purta de grijă. Pe rege am să-l 
pun să te înalţe; Eu, mai ales, te voi plăti regeşte. Să vină doamnele. Şi... ia aminte!
(Pisanio iese.)
Nu-l cumperi, blestematul! E viclean Şi la Posthumus ţine-atît de mult Că-ntr-una-i aminteşte 
Imogenei îndatoririle de soaţă. Ha! De bea tîlharul leacul, ea va pierde Pe cel din urmă crainic al 
iubirii; Ea însăşi o să-l guste negreşit, De nu se cuminţeşte.
Intră din nou Pisanio cu doamnele de la curte.
Le-aţi adus?
Aglicea, primula şi toporaşii Le duceţi în iatacul meu. — Pisanio, Cu bine. Nu uita ce-am spus.
(Regina şi doamnele ies.)
Se  poate?
Eu să-mi trădez stăpînul? Nu! Mai bine Mă-nec! Atît pot face pentru tine.
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PISANIO:
(Iese.)
SCENA 6
Brilania. O altă încăpere tn palatul regelui. Intră Imogena.
IMOGENA:            Un tată crud, o maşteră vicleană,
Un tîmp curtînd o doamnă-al cărei soţ E surghiunit — ah, soţule, cunună A dorurilor mele! Cît 
îndur... Eram, vai, fericită dacă hoţii M-ar fi răpit ca şi pe fraţii mei! Cumplită e neîmplinirea rîvnei 
Cînd ţinta e prea sus; blagosloviţi Sînt cei mărunţi şi cari se-ndcstulează Cu mici plăceri. — Cine-i?
Intră Pisanio şi Iachimo.
PISANIO:                                                      Un domn din Roma
De la stăpînul meu scrisori v-aduce.
IACHIMO:             De ce, domniţă, v-aţi schimbat la faţă?
E bine prea cinstitul Leonatus Şi vi se-nchină. (îi dă o scrisoare.)
IMOGENA:                                       Mulţumesc frumos.
Sînteţi binevenit.
IACHIMO (aparte):
Fără cusur e ce zăreşte ochiul! Dacă se-arată astfel şi la minte, E o minune-ntre minuni, e phoenix, 
Iar eu pierd rămăşagul. Cutezanţă, Ajută-mă! Din creştet pînă-n tălpi Mă înarmează! Altfel lupt ca 
părţii9 Ce nu se lasă nici atunci cînd fug.
IMOGENA (citeşte): E un om ales şi îi sînt adine îndatorat pentru prietenia pe care mi-o arată. 
Primeşle-l cum se cuvine, fii fo înăUime.
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LEONATUS:
IACHIMO:
IMOGENA: IACHIMO:
IMOGENA: IACHIMO:
IMOGENA: IACHIMO:
PISANIO:
IMOGENA: IACHIMO: IMOGENA: IACHIMO:
Atît doar cu glas tare am citit.
Ce-a mai rămas îmi încălzeşte însă
Străfundul inimii. Prea vrednic domn,
Vă spun „bine-aţi venit" şi-aceste vorbe
Le voi adeveri în chip de gazdă.
Vă mulţumesc, frumoasă doamnă. Cum?
Bărbaţii" sînt nebuni? Le-a dat ochi firea
Să vadă bolta şi bogatul rod
Al mării şi pămîntului, să poată
Deosebi, sus, stelele aprinse,
Jos, pe nisipul socotit în cer,
Un fir îngemănat, însă nu pot,
Cu-asemenea unelte preţioase,
Distinge-ntre frumos şi urîchme?
Ce vă uimeşte-atît?
Nu, vinovat
Nu este ochiul. Chiar şi pavianul Alege maimuţica arătoasă Şi cu grimase-alunge pe cea slută. Nici 
judecata — pînă şi-un nătîng Se-nţelepţeşte-n faţa frumuseţii. Nici pofta. întîlnind desăvîrşirea, 



Murdarul gînd, îngreţoşat de sine, îneacă-n vărsături dorinţa. Nu te-nţeleg...
Dorinţa  nesăţioasă, Butoiul fără fund10, da, pofta care întîi înghite-un miel, apoi tînjeşte După lături.
Ce ai, iubite domn? Ţi-e bine?
Bine, doamnă, mulţumesc. (Către Pisanio.) Te rog, mergi la valetul meu şi
spune-i
Să mă aştepte unde l-am lăsat. E cam ţîfnos şi n-a mai fost pe-aici. Da, domnule, mă duc să-i dau 
bineţe, (lese.) Şi zici că soţul meu e sănătos? Da, doamnă. Nădăjduiesc că-i vesel?
Foarte vesel. N-avem străin mai plin de voie bunS,
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Mai pus pe ghiduşii. L-au poreclit Britonul cel petrecăreţ.
IMOGENA:                                               Aici
Mai mult era-ntristat, adeseori Fără temei.
IACHIMO:                               Eu trist nu l-am văzut.
La Roma i-e prieten un monsieur îndrăgostit grozav de-o tinerică Rămasă-n Galia.  Sărmanul om! 
Cum scoate hornul fum, el scoate ofuri, în timp ce uşuraticul briton (Adică Leonatus) hohoteşte Şi 
strigă: „Păi să nu te strici de rîs Cînd vezi că un bărbat care cunoaşte Din pilde, cărţi, şi chiar din 
viaţa lui Ce e femeia, cît de schimbătoare-i, în ceasuri de răgaz mai că se stinge De dorul jugului?"
IMOGENA:                                         Aşa vorbeşte?
IACHIMO:       ..    Da, doamnă, prăpădindu-se de rîs. E un desfăt s-auzi cum pe franţuz îl ia peste 
picior; însă cu stîngul Mai calcă şi destui bărbaţi.
IMOGENA:                                                  El, nu.
IACHIMO:             A, nu! dar pentru-al cerurilor har
Nu-i recunoscător de-ajuns. Primit-a Alese însuşiri şi, cu prisos, Pe-ale domniei tale, bunul lui. Sînt 
uluit, dar mi-e şi milă...
IMOGENA:                                                          Milă?
De cine?
IACHIMO:                           De-amîndoi.
IMOGENA:                                            Zău? Şi de mine?
Cum mă priveşti! Ce vezi pe chipul meu Ca să te-nduioşeze?
IACHIMO:                                           Vai! Să fugi
De raza soarelui. Să te mîngîie Un muc aprins în temniţă!
IMOGENA:                                                       Te rog,
Răspunde-mi desluşit: de ce ţi-e milă?
IACHIMO:             Fiindcă alţii se înfruptă
(Era să spun) îşi stăpînesc... nu, zeii Să judece, nu eu.
12)
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IACHIMO:
IMOGENA: IACHIMO:
IMOGENA: IACHIMO:
IMOGENA:
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Parcă ai şti
Ceva ce mă priveşte. Spune — răul Ce-i numai presupus doare mai mult Ca răul cunoscut; te-nipaci 
cu el Sau cauţi leacul. Spune-mi ce anume îţi dă Mu liber dar şi te-ni'rînează? Dac-aş putea cu buzele 
s-ating Acest obraz, această mînă care îţi smulge jurăminte de credinţă! Să stăpîncsc tot ce-mi îmbie 
ochii! Şi blestemat să fiu dacă sărat Cocotele cu buze mai tocite Ca treptele ce urcă-n Capitoliu11; 
Dacă strîng mîini scorţoase de atîta Corvoadă strîmbă; dacă mă atrag Privirile furişe-atunci cînd 
ochiul, Negrăitor, aruncă-un luciu palid Ca licărele mucului hrănit De seul puturos. Chinuri drăceşti 
Pentru asemeni rătăciri!
Mă tem
Că a uitat Britania stăpînul meu. Cum s-a uitat pe el. Aş fi tPcut — Trădarea lui vorbeşte de la sine 
— Dar farmecul domniei tale-a smuls Mărturisirea mutului meu cuget. Nu vreau să mai aud.
Suflet curat!
Durerea ta m-a-mbolnăvit de milă! O doamnă fără seamăn de frumoasă, Moştenitoare-a unui tron ce-
ar da Celui mai mare dintre regi o ţară întinsă ca a lui, s-o pună-alături De tîrfele plătite cu bănet Din 
sipetele ei, de-otrepe care Prăsesc, în schimbul aurului, frenţea Şi otrăvesc otrava! Te răzbună! 
Altminteri ori nu-ţi e regină mama, Ori stirpea ţi-o trădezi.'
Să mă răzbun?
Dar cum? Chiar dac-ar fi adevărat Ce-am auzit, — dar inima nu crede, —



IACHIMO:
IMOGENA:
IACHIMO:
IMOGENA:
IACHIMO:
Nu mă pripesc. Chiar dacă este astfel, Cum pot să mă răzbun?
Eu n-aş răbda
Să mă-nfăşor ca flamenul Dianei în reci cearşafuri, pe cînd el petrece Cu scîrbeie pe banii dumitale. 
Kăzbună-te! Sînt dintr-un neam mai bun Decît acela ce te-a părăsit Şi-s gata să-ţi robesc plăcerii 
dulci, Iubindu-te statornic şi în taină. Pisanio!
Mă leg printr-un sărut. în lături! Prea-ndelung te-am ascultat. De-ai fi cinstit, îmi povesteai acestea 
Dintr-un imbold curat, nu pentru-un ţel Urît şi îndrăzneţ. Nedreptăţeşti Un gentilom străin de tot ce-ai
spus Ca tu de cinste şi ai cutezanţa Să-nfrunţi o dor,mnă pentru care eşti Scîrbos ca diavolul. Pisanio 
1 Părintele meu, regele, -o să afle Ce-ai îndrăznit să faci. Dacă socoate Că-i potrivit ca un străin 
obraznic La curtea lui să tîrguiască-ntccmai Ga-îi lupanarul Eomei şi pe faţă Să ne vorbească de 
mîrşavu-i gînd, Atunci palatul nu-i e drag şi fiica Nu şi-o cinsteşte. Hei, Pisanio! Te fericesc, 
Posthumus! Recunosc: Crezînd în tine astfel, doamna este Prea vrednică de-a ta statornicie Iar 
darurile tale-s pe măsura Credinţei ce ţi-o poartă. Vă doresc Ani mulţi şi fericiţi, soţie-aleasă A celui 
mai destoinic om, sortit Măriei voastre numai. Cer iertare Că v-am vorbit aşa, însă am vrut să ştiu Pe 
ce vă-ntemeiaţi credinţa voastră. Acum adeveresc că Leonatus E cel ce este, rennoit prin mine: Un 
gentilom perfect, un vrăjitor Al inimilor.
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IMOGENA: IACHIMO:
IMOGENA: IACHIMO:
IMOGENA:
IACHIMO:
IMOGENA:
IACHIMO:
IMOGENA: IACHIMO:
Pari să te căieşti.
E ca un zeu ce-adastă printre oameni; Un fel de nimb al cinstei îl înalţă Deasupra muritorilor. Alteţă, 
Să nu vă supăraţi c-am cutezat Să vă încerc cu vorbe care pînă la urmă Au dovedit înţelepciunea 
voastră Cînd v-aţi ales un soţ fără cusur. V-am ispitit de dragul lui, dar văd Că zeii v-au creat, nu ca 
pe alţii, Ispitei nesupusă. Cer iertare. Prea bine. Pot să vă ajut la curte? Vă, mulţumesc. Aproape că 
uitasem — Vă cer o mică-ngăduinţă, totuşi De-nsemnătate pentru noi, eari sîntem Legaţi de-o 
învoială: soţul vostru, Eu însumi, cîţiva nobili...
Ce anume?
Noi, doisprezece gentilomi din Eoma — Un evantai în care Leonatus E eea mai mîndră pană — ne-
am gîndit Să-i facem împăratului un dar. Am fost rugat din Franţa să i-l cumpăr: Măiastră-argintărie 
şi odoare De-aleasă lucrătură şi seump preţ. Cum sînt străin, aş ţine să le ştiu într-un ungher ferit. V-
ar supăra S-adăpostiţi comoara?
Cu plăcere.
Chezaşă-mi pun onoarea că va fi Păzită-n lege. întrueît la mijloc E şi bărbatul meu, o voi păstra La 
mine în alcov.
E într-un cufăr Lăsat în grija oamenilor mei. Cu voia voastră am să vi-l trimit Doar peste noapte. 
Mîine plec.
O, nu!
Zău, trebuie, căci prelungind şederea Nu-mi ţin cuvîntul dat. Din Galia Am străbătut o mare doar să-
mi ţin Făgăduiala c-am să vă cunosc.

I
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IMOGENA: IACHIMO:
IMOGENA:
Vă mulţumesc, prea mult v-aţi ostenit. Dar nu plecaţi chiar mîine.^
Vă rog de-aceea încă de cu seară Să-i scrieţi lui Posthumus. Şi aşa Am zăbovit cu darul.
O să-i scriu.



Trimiteţi cufărul. Va fi păzit     _ Şi-napoiat întreg. Umblaţi cu bine
(Ies.)
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ACTUL II
SCENA 1
Britania. în faţa palatului lui Cymbeline. Intră Cloten şi doi seniori.
CLOTEN: Ce noroc porcesc pe neisprăvitul ăla! Auzi, tociftai cînd bila mea alerga drept spre ţintă, 
mi-o pocneşte bila ăjstuia şi, haţ! mi-au zburat o sută de lire ca nimica! Iar scîrnăviaj maimuţoiul 
dracului, mă ia şi la trei păzeşte pentru că de ţe înjur, auzi, de parcă aş fi împrumutat înjurăturile de 
la el şi n-am dreptul să ocărăsc cît îmi place!
INTÎIUL SENIOR: Şi ce-a cîştigat? Domnia-ta i-ai spart ppul cu bila.
AL doilea SENIOR (aparte): Dacă avea tot atîta apă la cap ca aceîa care i-a spart ţeasta, i s-ar fi scurs 
toţi creierii.
CLOTEN: Cînd unui gentilom îi vine să înjure, se cuvine oare ca vreunul din cei de faţă să-i reteze 
sudalmeîe?
AL DOILEA SENIOR: Fireşte că nu, alteţă! (Aparte.) Dar nici să-i ciuntească urechile de măgar.
CLOTEN: Ce porc de cîine! Să mai ceară şi satisfacţie! Măcar dacă era de teapa mea!
AL DOILEA SENIOR (aparte): Adică la fel de tîmpit ca tine.
CLOTEN: Nimic nu mă supără mai rău ca teapa înaltă de care ţin, dea ciuma-ntr-însa! Mai bine nu 
mă năşteam atît de nobil. Pentru că maieă-mea e regină, nimeni nu îndrăzneşte să se bată cu mine. 
Orice prostovan se poate măsura cu cine pofteşte, iar eu trebuie să păşesc ţanţoş în sus şi în jos ca un 
cocoş de care nu cutează să se apropie careva.
AL DOILEA SENIOR (aparte): Eşti clapon, nu cocoş, chiar dacă faci „cucurigu" şi ai o creastă 
gogonată.
CLOTEN: Ce-ai spus?
126
[II, 1]
AL DOILEA SENIOR: Că nu se cade ca înălţimea voastră să vă
bateţi cu orice mitocan pe care l-aţi jignit. CLOTEN: Bineînţeles că nu; dar se cade ca eu să-i jignesc 
pe cei
mai prejos de mine.
AL DOILEA SENIOR: E numai dreptul înălţimii voastre. CLOTEN: Păi eu ce zic? INTÎIUL 
SENIOR: Aţi aflat că astă-noapte a sosit la curte un
străin?
CLOTEN: Un străin — şi eu să nu ştiu?
AL DOILEA SENIOR (aparte): Nu ştii nici măcar că eşti un netot. INTÎIUL SENIOR: E italian şi se 
spune că e prieten cu Leonatus. CLOTEN: Aud? Cu Leonatus, nemernicul surghiunit? înseamnă că
e tot un nemernic, orice ar fi el. Cine ţi-a spus despre italianul
ăsta?
ÎNTÎIDL SENIOR: Unul din pajii înălţimii voastre. CLOTEN: Se cade oare să mă duc să-l văd? Nu 
mă înjosesc? AL DOILEA SENIOR: Nu vă puteţi înjosi, înălţimea voastră. CLOTEN: Ar fi şi greu, ai 
dreptate. AL DOILEA SENIOR (aparte): Adică nu se mai poate înjosi —
boul e pe ultima treaptă a tîmpeniei. CLOTEN: Veniţi cu mine, vreau să dau ochi cu italianul. Ce-am
pierdut azi la jocul cu bile, cîştig diseară de la el. Haideţi! AL DOILEA SENIOR:
V-ajung din urmă, înălţimea-voastră.
(Cloten şi întîiul senator ies.)
Să nască un asemeni dobitoc Vicleana diavoliţă? O femeie A cărei minte sfarmă orice piedici Iar fiul 
nu e-n stare să adune Nici doi cu trei. Vai, biată Imogena, Cît suferi! Tatăl, rob al soaţei lui, Ea, 
maştera, urzind la orice pas Şi peţitorul, care e mai groaznic Decît surghiunul scumpului tău soţ, Toţi 
s-au unit să vă despartă! Cerul Te întărească-n cinste, să nu surpe Al minţii tale tempîu-ales, iar voi, 
Viteazul tău proscris, cu tine-odată', Să stăpîniţi acest frumos regat!
(Iese.) 127
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SCENA 2
Alcovul Imogenei. într-un colţ se află cufărul. Imogena, culcată, cim Elena, doamna de companie a 
Imogenei.
IMOGENA:             Cine-i? Elena, tu eşti?
DOAMNA:                                                   Eu, stăpînă.
IMOGENA:             Ce Oră e?



DOAMNA:                               Aproape miezul nopţii.
IMOGENA:             Citesc de vreo trei ceasuri, mă dor oejf
îndoaie fila unde am rămas. Mergi şi te culcă, însă luminarea O laşi aici, aprinsă. Dacă poţi Să te 
trezeşti la patru, să mă scoli. Mă fură somnul. (Doamna iese.) Zei, mj De iezme şi ispititorii nopţii, 
Vă conjur! (Adoarme. Iachimo iese IACHIMO:             Greierii chita, oamenii trudiţi
Se întremează-n somn. E ceasul cînd! Tarquiniu12 a păşit tiptil pe stuf13 'Nainte de-a trezi 
neprihănirca Ca să o frîngă. Cytheraea14, Podoabă vrednică de-acest culcuş! Crin15 mai curat şi alb 
decît cearşaful! I Doar s-o ating... doar s-o sărut o datăj Uşor, cum se sărută între ele Gingaşele ei 
buze rubinii! Kăsuflul îi înmiresmează-alcovul. Văpaia sfeşnicului se apleacă Spre dînsa, doar, doar 
am să văd sub I Luminile ascunse-acum de pleoape Alb-azurii, cu vinişoare-albastre. — Dar ţinta 
mea? Ia' să-mi însemn ce în cameră: tablouri, ăsta, ăsta... Fereastra, patul şi tapiseria, Căminul cu 
gravuri, ce povestire Ţes ele... Dar un semn pe trupul ei Ar întregi dovezile-nmiit. Tu, somn, tablou al 
morţii, fă-o-ntocj <         Cum este-o statuetă pe-un mormînt16. '    (îi desprinde brăţara.) Desfă-te! N-
a
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1 nodul rdian!
E-a mea, dovada ce-i va stinge ochii Şi mintea-i va sminti. O aluniţă Pe sînul stîng — cinci boabe 
purpurii Din cupa primulei! Nici omul legii Nu are mărturii mai nendoioase. Silit să-mi dea dreptate, 
Leonatus Va crede c-am spart lacătul şi-apoi I-am luat soţiei giuvaerul cinstei. Ajunge. La ce bun să 
scriu acestea Cînd le-am săpat în minte. Ea citea Povestea lui Tereu17 iar fila cărţii E îndoită unde 
Philomela îi face voia. Să mă-ntorc în cufăr Şi arcul să-l apăs. Hai, zmei ai nopţii, Piecaţi, ca zeii să 
deştepte corbii! Un înger coborît din cer e ea, Dar locul e un iad, nu altceva. Mă-ngheaţă frica. (Se 
aude ceasul bătind.) Unu,
doi,  trei.   Gata.
(Intră în cufăr. Cortina se lasă.)
SCENA 3
Antreu Ungă alcovul Imogenei. Intră Cloten şi seniori.
ÎNTÎIUL SENIOR: înălţimea-voastră înduraţi o pierdere cm o seninătate desăvîrşită. Un jucător de 
zaruri cu atîta sînge rece n-am mai văzut.
CLOTEN: Oricui îi îngheaţă sîngeîe cînd pierde.
ÎNTÎIUL SENIOR: Dar nu oricine se împacă în acest chip nobil cu pierderea. în schimb, vă apucă toţi 
dracii cînd cîştigaţi.
CLOTEN: Oricine cîştigă prinde curaj. Dacă aş putea pune mîna pe această neroadă de Imogena, aş 
avea bani, nu glumă! Mi se pare sau a şi început să se lumineze?
ÎNTÎIUL SENIOR: E ziuă, alteţă.
CLOTEN: Să vină odată muzicanţii! M-au sfătuit unii să-i închin cîte o muzicuţă după răsăritul 
soarelui, cică asta  răzbeşte.
Intră muzicanţii. 129 9 — Shakespeare, VIII
[11,3]
Hai, repede, acordaţi-vă instrumentele. Dacă o mişcaţi ciupind corzile, e bine. încercăm şi cu glasul. 
Dacă nu izbutim nici aşa, nici aşa, treaba ei, dar eu nu mă dau bătut în ruptul capului. Ei, mai întîi o 
bucăţică cu totul şi cu totul nemaipomenită şi plină de fantezie; pe urmă un cîntec minunat de dulce, 
cu cuvinte bogate şi încîntătoare pe deasupra, şi, ce mai calea-valea, o lăsăm să cumpănească.
CÎNTEG
Ascultă cîntul ciocîrliei,
Căci Phoebus18 îşi dă zor Ca să-şi adape bidiviii
Cu rouă florilor. Chiar gălbineîele-adormite
Deschid ochii uşor; Ca tot ce-i minunat, iubito,
Alătură-te lor — Trezeşte-te, odor!
CLOTEN: Bine, plecaţi. Dacă aşa ceva. răzbeşte, cinste şi slavă muzicii voastre; dacă nu, înseamnă că 
urechile ei sînt betege şi nu le pot vindeca nici părul de cal, nici maţele de viţel, nici guiţatul unui 
eunuc.
(Muzicanţii ies.)
AL DOILEA SENIOR: Maiestatea sa!
CLOTEN: Ce binc-mi pare că nu m-am culcat — d-aia şi sînt treaz
din zori. Regele o să se bucure că o iubesc atît de mult pe fata
lui.
Intră Cymbeline şi regina.
Bună dimineaţa, Măria ta, bună dimmrjvţa, mamă. CYMBELINE:        Aştepţi aici, la uşa fiicei 



noastre?
Tot îndărătnică e? Şi se-nchide? CLOTEN: Am dat atacul cu muzica dar nu catadicseşte să mă bage
în seamă. CYMBELINE:        Iubitul i-e-n surghiun prea de curînd
Spre-a-l da uitării; dar după o vreme
Din amintire chipu-i se va şterge.
Atunci va fi a ta. REGINA:                                             Faţă de rege
Eşti foarte-ndatorat — el face totul
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CLOTEN:
CRAINICUL:
CYMBELINE:
CLOTEN:
DOAMNA:
CLOTEN: DOAMNA: CLOTEN:
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Ca să te-nalţe-n ochii fiicei sale. La ceasul potrivit, însă, tu singur Siieşte-te să-i placi.  Te-
ndepărtează? Cu-atît fii mai zelos: Fă-o să creadă Că tot ce săvîrşeşti de dragul ei Porneşte de la tine; 
fii miel blînd, Iar dacă te alungă, să te-arăţi Nesimţitor.
Nesimţitor? Ha! Eu?
Intră un crainic.
Măria ta, trimişi din Roma. Unul E Caius Lucius.
Un om destoinic,
Cu toate că nu vine cu gînd bun. Nu-i vina lui şi cată să-l cinstim Cum cere ajutorul ce ne-a dat 
Precum şi rangul celui ce-l trimite. Fiu drag, salut-o pe prinţesă,-apoi Vom merge împreună cu regina 
Să-ntîmpinăm pe-acest roman. Hai, doamnă.
Ies topi afară de Cloten.
De s-a sculat, vorbesc cu ea; de nu,
Să doarmă cît o vrea şi să viseze.
E voie? (Bale la uşă.) Slujnicele ei se află
Prin preajma-i. Dac-aş mitui vreuna...
Cu aur se deschide orice uşă19;
Cu aur şi-ai Dianei20 pădurari
Pe cerbi spre hoţi îi mînă; şi cu aur
Nevinovatul e răpus iar lotrul,
Ca prin minime, scapă; uneori
Atîrnă-n ştreang alături. Ce nu poate
Să facă aurul, sau să desfacă?
Eu la chichiţe nu mă prea pricep —
Să-mi iau o slujnică apărător.
E voie? (Bale la uşă.)
Cine bate?

Atît?
— Un gentilom.
Şi fiul unei doamne mari.
fn, 3]
DOAMNA
CLOTEN: DOAMNA:
CLOTEN: DOAMNA:
CLOTEN: IMOGENA:
CLOTEN: IMOGENA:
CLOTEN: IMOGENA:
CLOTEN:
IMOGENA:
CLOTEN:
IMOGENA:
■(apatie):
;           Cum pot plăti scump croitorul, mulţi
:           Se laudă într-astfel. (Tare.) Ce doriţi?
S-o văd pe principesă. Gata-i?
Da, Să stea unde-i acum.



Ia nişte galbeni. Şi vinde-mi veste bună. Adică vreţi să mi se ducă vestea? Sau de poveste să vă 
fac? Prinţesa!
(Doamna iese.) Intră Imogena
Frumoasă soră, bună dimineaţa. Mînuţa dulce...
Bună dimineaţa.
Zadarnic, domnul meu, te osteneşti. Drept mulţumire, pot numai să-ţi spun; Atît sînt de săracă-
n mulţumiri Că n-am de împărţit nimic.
Şi, totuşi, îţi jur că te iubesc.
De juri sau nu,
Tot una-i pentru mine. Jurămîntul Mă lasă rece.
Nu-i răspuns acesta. Vorbesc doar ca să nu socoti cumva Că dacă tac, m-am învoit. Fii bun Şi 
cruţă-mă — altminteri voi răspunde La cele mai frumoase măguliri Cu cele mai de rînd 
necuviinţe. Om firoscos cum eşti, s-ar cuveni Să te-nfrînezi.
Aş face un păcat
■   De te-aş lăsa în prada nebuniei; Şi n-am să-l fac.
Un tont nu-i un nebun. '■■■, Eu, tont?
Devreme ce eu sînt nebună. Dar dacă eşti cuminte, amîndoi . Ne-nzdrăvenim odată. Domnul 
meu, îmi pare rău că trebuie să spun

[U, 8]
Cuvinte mult prea aspre pentru-o doamnă.
Să-ţi fie limpede, nu te iubesc,
Acesta-i adevăru-adevărat.
Mai mult — chiar dacă nu-i frumos — îmi eşti
Nesuferit la culme şi-ţi port ură.
Credeam c-ai înţeles şi n-ai să-mi smulgi
Aceste vorbe.
CLOTEN:                                    Dar păcătuieşti
Neascultînd de tatăl dumitale. Căsătoria eu un terchea-berchea, Un maţe-goale, un pomanagiu Căruia 
la ospeţele domneşti I se zvîrleau firimituri, nu este, Nu poate fi nicicînd căsătorie! Celor de jos (cine-
i mai jos ca dînsul?) Le sînt îngăduite legături Co-aduc pe lume numai plozi milogi, Dar dumneata, 
urmaşă îa domnie, N-ai dreptul la această libertate Şi nu poţi pîngări regescu-ţi neam Unindu-te cu un 
netrebnic rob, O slugă, un argat şi o otreapă.
IMOGENA:            Defăimătorule, nu meritai
Nici rob să-i fii, chiar dacă Joe 'Ţi-era părinte şi ai fi crescut Cum ai crescut. Pot să vă pun alături? EI 
împărat şi dumneata slujindu-l Ca ajutor de gîde, mult urît Fiindcă e o cinste ce n-o meriţi.
CLOTEN:               Ajungă-l negura din miază-zi21!
IMOGENA:             Năpasta cea mai mare pentru dînsul
E-atunci cînd numele i-l pomeneşti. Iar pentru mine e mai scump veşmÎHtul Cel mai de rînd.pe care 
l-a purtat Decît tot părul de pe capul tău, Chiar dacă fiecare fir ar naşte Un prinţ ca tine.— Hei, 
Pisanio!
Intră Pisanio.
CLOTEX:               „Veşmîntul lui cel mai de rînd"! Ei, drace!
IMOGENA:             Te rog s-o chemi aici pe Dorothea.
CLOTEN:               „De rînd..."
3 32
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1M0GENA:
PISANIO: IMOGENA:
CLOTEN: IMOGENA:
CLOTEN: IMOGENA:
CLOTEN:
Mă tot aţine ca un duh, Mă sperie, m-a scos din fire. Du-te Şi spune-i să îmi caute brăţara. Mi-a 
lunecat, cred, de pe mînă-n sonţn. O am de la stăpînul tău şi, jur, N-aş vrea s-o pierd în schimbul 
bogăţiei Nici unui rege din Europa! Cred Că am văzut-o-n zori; de bună seamă Era pe braţ aseară; -
am sărutat-o. Nădăjduiesc că n-a plecat să-i spiona Lui Leonatus că am sărutat Pe-altcineva.
O s-o găsim, fireşte. Cu orice preţ! Mergi, caut-o şi tu. Greu m-ai jignit — „cel mai de rînd veşmînt!" 
Aşa am spus. Mă dai în judecată? Să-ţi chemi şi martori.



Am să-i povestesc Şi regelui.
Şi mamei dumitale. Atît de dragă-i sînt încît va crede — Trag cel puţin nădejde — tot ce-i spui Mai 
rău pe socoteala mea. Şi-acum Te las să spumegi.
Am să mă răzbun, Să ştii! „Veşmântul lui cel mai de rW '
(Im.)
PHILARIO:
POSTHUMUS:
SCENA 4
Roma. O cameră în casa lui Philario. Intră Posthumus şi Philario.
POSTHUMUS:
PHILARIO: POSTHUMUS:
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N-ai teamă! dac-aş putea să cred Cum cred în cinstea ei, că pîn-la urmă Pe rege-am să-l înduplec!
Ai de gînd Să întreprinzi ceva?
Nimic. Se poate
Ca vremea să se schimbe; deocamdată. E ger, dar cred că prind şi zile calde.
PHILARIO: POSTHUMUS:
PHILARIO:
POSTHUMUS:
IACHIMO: POSTHUMUS:
IACHIMO: POSTHUMUS: IACHIMO: PHILARIO:
LA.CHIMO: 135
Cînd ros de teamă, cînd nutrind nădejdi, N-apuc să-ţi răsplătesc bunăvoinţa. Mi-e c-am să mor 
datornic.
Dimpotrivă —
M-ai copleşit ca om de lume şi prieten. Ei, cred că CymbeJino cunoaşte-acum Dorinţa lui Augustus22. 
Caius Lucius Solia şi-o va-ndeplini întocmai, Primind şi datoria şi tributul; Altfel Britania va fi din 
nou Călcată fără milă de romani. Nu-s om de stat şi nici n-aş vrea să fiu, însă prevăd război; acest 
tribut Britonii vajnici n-au să vi-l plătească Iar legiunile din Galia Vor debarca pe ţărmurile noastre. 
Ei sînt mai pregătiţi ca odinioară Cînd Iuliu Cezar23 le zeflemisea Nedibăcia, chiar dacă adesea Se 
încrunta văzînd ce dîrji pot fi. Cei cari i-atacă azi ştiu că bravura, Dînd aripi artei ostăşeşti, îi face De 
neînvins.
Iniră Iachimo.
Pe cine văd? Iachimo! Pe ţărmuri te-au purtat cerbi iuţi ca gîndul? Pe ape toate vînturile lumii Ti-au 
sărutat vîntrelele?
Salut!
Băspunsul scurt, nădăjduiesc, te-a-ntors Atît de iute.
N-am văzut femeie Frumoasă cum e soaţa dumitale — Şi virtuoasă. Altfel, frumuseţea Din geam să-
mbie inimi trădătoare Şi să le-nşele!
Ţi-am adus scrisori. Veşti bune, bănuiesc?
S-ar prea putea.
Pe cînd era la curte, Caius Lucius Venise-a colo?
Nu, îl aşteptau.
POSTHUMUS: 1ACHIMO:
POSTHUMUS:
IACHIMO:
[n, 4]
POSTHUMUS (isprăvind de citit):
Da, toate-s bune încă. — Diamantul Mai străluceşte ori atît s-a şters Că nu mai vrei să-l porţi?
IACHIMO:                                                      Daca-l pidrdeam,
Ţi-aş fi dat aurul — aşa, sînt gata Să fac un drum de două ori mai lunş Ca să mai gust o noapte-atît de 
du ce, Dar mult prea scurtă. E al meu inelul. E greu să-l dobîndeşti.
Nu tocmai. Doamna Mi-a înlesnit izbînda.
Domnul meu,
Ţi-ascunzi în şagă pierderea. Prieteni Nu mai putem rămîne.
Ba rămînem
Dacă respecţi tocmeala. Am aveai Temei de ceartă, dacă n-aş veni Chiar din iatacul doamnei. Spun 
deschis: Am cucerit-o şi ţi-am cîştigat Inelul, fără s-o jignesc pe ea Şi nici pe dumneata. Tot ce-am 
făcui A fost doar cu consimţămîntul vostru. Să-mi dovedeşti că te-ai culcat cu dînsa în patul ei şi mîna 
ţi-o întind Odată cu inelul. Dacă nu, Fiindcă i-ai hulit neprihănirea, Ori spada mea, ori spada 
dumitalej Ori amîndouă nu mai au stăpîn Şi le culege cineva de jos. Să-ncep cu-o seamă de-amănunte 
cârti, Fiind vădite, au să te silească Să-mi dai crezare. Pot jura că spun] Doar adevărul, dar nu e 



nevoie. Să vezi.
Vorbeşte.
Mai întîi iatacul
(în care n-am dormit, fiindcă vegheja Mă răsplătea din plin). Tapiseria, Mătase şi argint, înfăţişează 
Povestea mîndrei Cleopa,tra-n clipa Cînd se-ntîlnea cu-al ei roman şi Cydnus2*
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POSTHUMUS: IACHIMO:
[H, 4]
POSTHUMUS:
IACHIMO:
POSTHUMUS:
IACHIMO:
POSTHUMUS: IACHIMO:
POSTHUMUS: IACHIMO:
POSTHUMUS: IACHIMO:
Se revărsa, umflat de multă fală Sau de duiumul bărcilor. Lucrarea Nu-şi are-asemuire, măiestria La-
ntrecere s-a luat cu preţul ei. M-a uluit migala ţesăturii, Atîta viaţă —
E adevărat.
Acestea însă le puteai afla Aici, din gura mea sau de la alţii. Atunci să-ţi spun şi alte amănunte. Te 
rog. Vezi că-ţi dai cinstea pe ruşine. Spre miazăzi, căminul; pe cămin, Gravura feciorelnicei Diana 
Intrînd în apă25. N-am văzut nicicînd Trup zugrăvit mai viu. Ca şi natura, Artistul a creat, lipsindu-l 
doar De suflu şi mişcare.
Şi de-acestea Puteai s-auzi întâmplător.
Tavanul
E-mpodobit cu heruvimi de aur; Era să uit — doi amoraşi de-argint Cu torţe-n mîini ţin lemnele din 
vatră. Dar unde intră cinstea ei în joc? Ce dovedeşti, chiar dacă i-ai văzut? Atît doar că ai ţinere de 
minte. Descrierea iatacului n-ajune Ca să cîştigi prinsoarea.
Bine,-atunci Dă-mi voie să-ţi arăt acest odor...
(îi arată brăţara.)
Mai poţi rămîne rece? L-ai văzut? Să-l pun la loc. Va face casă bună Cu diamantul dumitale.
Ceruri!
S-o mai privesc o dată. E brăţara Pe care i-am lăsat-o?
Chiar aceea.
A scos-o de la mînă, — parcă văd Cu cîtă graţie mi-o dăruieşte, Sporindu-i astfel preţul — şi mi-a 
spus Ce dragă i-a fost altcîndva.
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POSTHUMUS: ■' Poate voia

Să mi-o trimită mi
e

IACHIMO: Scri
e

asta?

POSTHUMUS: Nu scrie, ah, nu , n
u.

Ia şi inelul.

(îi dă inelul.)
[U,o]
PHILARIO:
POSTHUMUS:
IACHIMO:
POSTHUMUS:
PHILARIO:
POSTHUMUS: IACHIMO:
E ca un bazilisc26 ce mă omoară Cînd îl privesc. Să nu mai fie cinste Unde e frumuseţe; adevăr 
Unde-i spoială multă; nici iubire Unde-i un alt bărbat. Iar jurămîntul Dat de femei rămînă 
vorbă goală Ca tîrgul ce-l încheie eu virtutea. Căţeaua!
Ia-ţi inelul înapoi Şi-aşteaptă, încă nu l-a cîştigat. Brăţara? A pierdut-o, sau, mai ştii? O 
slujnică plătită a furat-o. Aşa e, se prea poate. Dă-mi inelul. Vreau o dovadă mult mai 
grăitoare, Un semn pe trupul ei.



Pe Iupiter,27 Brăţara de la mînă-a scos-o.
Jură!
Aţi auzit, ps Iupiter! Aşa e, Nu-mi da inelul. Sînt încredinţat Că n-a picrdut-o; slujnicele ei, 
Cinstite cum le ştiu, puteau s-o fure Pentru-un străin? Nu, s-a culcat cu ei Şi-acesta-i semnul 
prăbuşirii sale. Scump se plăteşte numele de tîriă! Ia-ţi solda şi de ea să aibă parte Toţi diavolii 
din iad!
Vino-ţi în fire!
Pentru-o asemeni doamnă nu-s de-ajuns Dovezile de pîn-acum.
Sfîrşeşte! S-au drăgostit în pat.
Nu sînt de-ajuns? Pe sînul ei prea vrednic de-alintare E-o aluniţă, mîndră de-un locaş Atît de 
minunat. Pe viaţa mea,
Am sărutat-o şi, deşi sătul,
Am flămînzit din nou. îţi aminteşti
De-această pată? POSTHLiiOS:                                   Da, şi ea trădează
O alta, necuprinsă precum iadul. IACHiMO:             Mai vrei s-asculţi?
POSTHUMUS:                                 '  Te rog să mă scuteşti
Cu aritmetica. îmi e totuna
Dac-a trădat o dată sau de mii de ori! IACHIMO:             Jur —
POSTHUMUS:                  Nu jura. De juri că n-ai atins-o
Mă vei minţi; dacă tăgăduieşti
Că m-ai încornorat, te voi ucide. IACHIMO:             Eu nu tăgăduiesc nimic.
POSTHUMUS:                                              Păcat
Că nu-i aici, s-o rfîşii în bucăţi!
Mă duc la curte, am s-o scald în sînge
Sub ochii regelui. Voi face28 — PHILARIO:                                                   Bietul,
Rău şi-a ieşit din fire. Ai învins.
Să-l urmărim. E-atît de tulburat
Că-şi poate face seama. IACHIMO:                                                    Te-nsoţesc.
(Ies.)
SCENA 5
Roma. O altă încăpere în casa lui Philario. Intră Posthumus.
POSTHUMUS:       De ce nu pot bărbaţii să se nască
Fără femei? Bastarzi sîntem cu toţii. Distinsul om pe care-l numeam tată  • Era dus nu ştiu unde cînd 
vreun tînăr Mi-a ciocănit moneda măsluită, Deşi pe-atunei măicuţa mea părea Diana însăşi. Astăzi,  
Imogena... Ah! Răzbunare, răzbunare! Dînsa îmi drămuia dezmierdul legiuit Şi mă ruga ades să mă-
nfrînez; Roşeaţa ei sfielnică putea
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ACTUL II!
Să-nvăpăieze pe Saturn, bătrînul, Iar eu curată o credeam ca neaua De soare neatinsă. Pe toţi dracii! 
Acest gălbui Iachimo, într-un ceas, Na, mai puţin, de la-nceput, chiar poate Făr-a-i vorbi, ca un 
mistreţ german28 Umflat cu jir, a scos un grohăit Şi-a-noăîecat-o, neîntîmpinînd Vrco-mpotrivire,  
oricît  de firească. Dac-aş afla în mine o meteahnă Obişnuită la femei dar care Mai rar devine viciu la 
bărbaţi, N«af pregeta s-o smulg din rădăcini, Ştiind că este-a lor. A lor, minciuna; A lor. 
înşelăciunea., linguşirea, Gîndui nemernic, pofta, răzbunarea, Ambiţia, invidia, dispreţul, Trufia, 
clevetirea, şovăiala! A lor c tot ce are-n iad un nume, Tot sau o parte; mai degrabă tot Căci nu-s 
statornice măcar în vicii — De-ahia se zvîntă unul, vine altul. Am să te biciuiesc în scris, cu vorbe 
Mustind de indignare şi ocară. Nu. Urii voi da glas printr-o urare: Să-şi facă toate poftele din plin! 
Nici iadul nu le dă mai mare chin.
(Iese.)
■

SCENA 1
Brilania. O sală în palatul regelui Cymbeline.
Pe o uşă intră Cymbeline, regina, Clotcn, şi însoţitori; pe altă uşă, Caius
Luduş şi suita sa
GYMBELTNB:        Ce vrea, dar, Cezar August de la noi?
LUCIUS:                Cînd Iuliu Cezar (amintirea cărui



E vie-n ochii tuturor şi pururi Va dăinui pe buza şi-n urechea noastră) A-nvins Britania, Cassibelan, 
Bunicul vostru (luptător cinstit De Cezar însuşi) s-a-nvoit ca Eomei Să-i dea tribut, în fiecare an, Trei 
mii de livre30. însă voi, de-o vreme, Nu le plătiţi.
REGINA:                                   Nici nu le vom plăti.
CLOTEN: O să mai fie mulţi Cezari, dar nu şi un al doilea Iuliu. Britania e o lume de sine stată toarc 
şi n-o să plătim un ban pentru dreptul de a ne călăuzi după propriul nostru nas.
REGINA:              Prilejul de atunci al Romei, astăzi
Ne va sluji pe noi. Slăvite Doamne, Ţi-adu aminte de străbunii tăi Şi de tăria insulei aceste, Un parc 
al lui Neptun31, păzit şi-ncins De stînci semeţe şi muginde ape, Cu-adînci nisipuri ce pot înghiţi Chiar 
şi catargul vaselor duşmane. Aici nici Cezar n-a învins deplin Ca să-şi rostească vorbele făloase: 
„Venit-am, am văzut, am cucerit".3?
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Pentru întîia dată, cu ruşine A fost îndepărtat de ţărmul nostru De două ori; corăbiile lui, Sărmane 
jucării pe marea noastră, Săltau ca nişte coji pe valuri crunte Şi se zdrobeau de stînci. Piin de avînt, 
Cassibelan33, care lui Cezar spada Aproape că i-a smuîs-o! (hîtră soartă!), A luminat tîrgul lui LudM 
cu focuri Şi pe britoni i-a îndîrjit.
CLOTBN: Ce mai tura-vura, nu mai plătim nici un fel de tribut. Eegatul nostru e mai puternic decît 
era pe atunci; şi, cum am spus, nu se mai află asemenea Cezari. Or mai fi printre ei şi alţii cu nasuri 
coroiate, dar nici unul nu are braţe atît de puternice. CYMBBLINE: Fiule, las-o pe mama ta să 
sfîrşească. CLOTEN: Sînt printre, noi destui cari apucă la fel de strîns ca şi Cassibelan. Nu vreau să 
spun că ms numsr printre ei, dar şi eu am mîini. De ce tribut? Pentru ce să plătim tribut? înţeleg, dacă 
Cezar ar putea să ne ascund? soarele cu o pf tură sau să-şi vîre luna în buzunar, i-am plaţi tribut 
pentru lumină. Pînă atunci însă, Măria-ta, să nu le mai dai nici un tribut, te rog. CYMBELINE:        
Cum ştii, 'nainte de-a ne stoarce Roma Acest tribut nedrept, noi eram liberi. Ambiţia lui Cezar, ce-
nghiţise Aproape-ntreg pămîntul, pe grumaz Ne-a pus un jug cu care niciodată N-o să se-mpace un 
popor războinic Cum sîntem noi. CLOTEN ŞI SUITA:
Aşa-i.
Spune-i lui Cezar
Cum că Mulmutiusss, străbunul nostrv A rînduit ce legi aveam, că ele Sînt mult ciuntite de-a lui Cezar 
sprdă Şi că vom căuta -ne stă-n puteri — Să le-ntremăm, chiar dacă vom ptîrni Mînia Romei. Dătător 
de legi, Mulmutius a fost întîiul brit Ce şi-a zis rege şi-a purtat coroană De aur.
Mi-este greu să spun, dar August (Ce are la poruncă regi mai mulţi Decît aveţi voi slugi) vă este-
atunci
CYMBELINE:
LUCIUS:
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Duşman jurat. în numele lui, deci, Război Britanici şi pustiire! Mînia lui, să ştiţi, nu are margini. 
Pentru primire, mulţumesc.
CYMBELINE:                                                    Eşti  oaspe  drag
Blazon de cavaler mi-a dat el însuşi; Cînd eram tînăr, m-a vegheat de-aproape; , El m-a-nvăţat ce-
nseamnă datoria Şi nu va izbuti să mă dezveţe. Panonii şi dalmaţii36 s-au sculat Şi-şi cer cu arma-n 
mînă libertatea. De n-ar urma această pildă, briţii Ar fi priviţi ca nişte laşi; iar Cezar Laşi n-o să-i 
afle.
LUCIUS:                                           Hotărască lupta.
CLOTEN: Măria sa îţi spune bun venit. Petrece cu noi o zi sau două, ba şi mai multe. Iar dacă te 
întorci la noi cu alte gînduri, o să ne găseşti pe aceeaşi insulă înconjurată de apă sălcie. Ne scoţi dintr-
însa? e a dumitale. îţi laşi oscioarele aici? cu atît mai bine, corbii noştri au să se înfrupte bogat. Asta e 
şi pace bună. LUCIUS:               Da, prinţe.
CYMBELINE:                          Am aflat ce gînd nutreşte
Stăpînul tău; pe-al meu prin tine-l află. încolo, să ne spunem „voie bună".
(Ies.)
SCENA 2
Brilania. O altă încăpere în palat. Intră Pisanio, eu o scrisoare.
PISÂNIO:
Cum? Adulter? Dar nu mi-ai scris ce monrtru
O-nvinuieşte astfel! Leonatus!
Stăpîne, ce netrebnic italian
înveninat în cuget şi vorbire
Ţi-a picurat otravă în auzul



Prea lesne crezător? Necredincioasă?
O, nu! Cînd pentru cinstea ei îndură
Ca o zeiţă, nu ca o soţie,
Şi-nfruntă zilnic crîncena jignire
Adusă unei astfel de virtuţi!
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IMOGMA: PlSANIO:
IMOGBNA:
I
Stăpîn«, rai! Faţă de ea eşti astăzi
în cuget mai prejos decît erai
Ca treaptă, odinioară! Mi-aminteşti
De jurămîntul ţie dat, credinţă
Şi dragoste, şi-mi cer să o ucid?
Dacă aceasta-nseamnă slujbă dreaptă,
Voi i'i în veac necredincioasă slugă.
Arăt eu a neom de mă socoti
In stare dc-o asemeni grozăvie?
(Citeşte.) Aşa să faci.  Răvaşul ce i-am   sens
La stăruinţa ei îţi dă prilejul.
Hfrtie blestemată, neagră, cum e
Cerneala de pe tine! Petic surd,
Atît de nentinat pe din afară,
Părtaş eşti mîrşăviei? Vine doamna.
Să mă prefac că nu ştiu de poruncă.
intră Imogena.
Ei, ce mai nou, Pisanio?
Domniţă, De ia stăpînul meu, serisoafe.
Cum?
Al tău? Al meu adică, Leonatus! Cît de-nvăţat ar fi un astrolog Şi cum ar desluşi el viitorul Dac-ar 
cunoaşte stelele aşa Cum îi cunosc eu scrisul! Ah, zei buni, Să-mi spună-aceste rînduri că-i sînt dragă, 
Că-i sănătos, că-i mulţumit; nu însă Fiindcă sîntem despărţiţi; nu, nu. Să-l doară despărţirea. Uneori 
Durerea foloseşte, ca aceasta Ce-i de priinţă dragostei. Voios Te vreau mereu, dar dorul să te-apese! 
Mă iartă, ceară! Binecuvîntate Să fiţi, albinelor, pentru pecetea De taine-ascunzătoare. 'Ndrăgostiţii 
Decît datornicii se roagă-ntr-altfcl. Tu, ceară, pe tîlhari i-arunci în ocne, Dar aperi tainele lui 
Cupidon.3? Veşti bune, zeii
(Citeşte.) Nici aspra judecată, nici urgia tatălui tău (dacă mă prinde pe tărîmurile lui) nu mi-ar 
părea atît de crude dacă iu (cea mai neasemuit de dragă dintre făpturi) ai arunca aspră-mi privirile 
tale dătătoare de viaţă. Află că sînt în Cambria, la Milford-Haven. Citind aceste rînduri, fă cum te va 
sfătui inima. Cu toate doririle de fericire, cel care rămîne credincios jurămîntului său; cel a cărui 
dragoste pentru tine sporeşte mereu, LEONATUS POSTHUMUS.
Un cal înaripat! Auzi, Pisanio? La Milford e! Citeşte! E departe? Un om cu trebi mărunte-ajunge-
acolo, Agale,-n şapte zile; n-ain să zbor în una? Dragul meu Pisanio, Şi tu, ca mine, vrei să-ţi vezi 
stăpînul; Tînjeşti, dar nu ca mine (să mai scad...), Mult mai puţin, fiindcă dorul meu Nu are margini. 
Spune-mi răspicat (Acela ce-i sfătuitor de taină într-ale dragostei ar trebui Să asurzească-auzul): e 
departe Blagoslovitul Milford? Şi mai spune-mi Cum de s-a-nvrednicit să aibă Wales38 Asemeni port? 
Dar, mai întîi de toate, De-aicea cum ne strecurăm, şi-ntorşi, Cum lămurim îndelungata lipsă? Nu, 
cum ieşim. Temeiul, după faptă. Vom mai vorbi. Cam cîte zeci de mile Putem străbate într-un ceas, 
călări?
PISANIO:              Vreo două, între zori şi asfinţit.
Pentru domnia ta destul, ba chiar Prea mult.
IMOGENA:                             Nici osînditul dus la moarte
N-ar merge-atît de-ncet. Am auzit Că unii cai pe cari se pun prinsori Mai iuţi sînt ca nisipul din 
clepsidre. Vorbesc prostii. Mergi, spune-i cameristei Să se-nvoiască şi să plece-acasă La tatăl ei cu 
chip că e bolnavă. Tu să-mi aduci un strai de călărie, Cum poartă o nevastă de răzeş.
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PISANIO:
1MOGENA:
Poate mai chibzuieşti puţin, stăpînă.
Nu, înainte, numai înainte!
Tot ce e-n jur, 'napoi, în dreapta,-n stînga,
Ce va mai fi, e-atît de-nnogurat
Că ochii nu mai văd. Te rog, aleargă!
Aceasta-i tot. Fă cum ţi-sm poruncit.
Doar drumul către Milford e-nsorit.
(Ies.)
SCENA 3
Wales. O peşteră într-un ţinut muntos.
Din peşteră ies Bdarius, Ouiderius şi Arviragus.
BELARIUS:            Prea e senină ziua ca să stăm
în casă, apăsaţi de-acoperiş! Băieţi, plecaţi-vă — această poartă Vă-nvaţă cerul să-l slăviţi, şi fruntea 
S-o închinaţi în ruga dimineţii. Arcada regilor e-atît de-naltă Că-avînd pe cap turbanul39 păgînesc, 
Semeţ, nedîndu-i soarelui bineţe, Şi-un uriaş trece sub ea. Salut, Frumoasă boltă! Noi trăim în stînci, 
Dar nu te prigonim cum fac acei Ce locuiesc în falnice palate.
GUIDEPJUS:         Cer, te salut!
ARVIRAGUS:                             închinăciune,  slăvi!
BELARIUS:           La vînătoare, sus. Vi-s tineri paşii.
Eu mă preumblu-n vale. Cînd, de-acolo, Mă veţi vedea cît ceuca, urmăriţi Cum locul micşorează sau 
măreşte Şi amintiţi-vă ce v-am tot spus De curţi şi regi şi-a luptei şiretlicuri, Da plata pentru ce se 
recunoaşte, Nu pentru ce-ai făcut. Ştiind acestea, Tot ce vedem ni-e de folos: şi-adesea, Aflăm cu 
mulţumire că-n elitre Un biet gîndac e mai adăpostit Ca vulturul cu aripi larg întinse. O, e mai nobil 
să trăieşti aşa Decît să slugăreşti la curte numai
14(5
Pentru-a primi ocară; mai plăcut
Decît s-aştepţi pomană trîndăvind;             Ş
Mai domn decît să tot foşneşti mătăsuri
Pe care nu le-ai plătit. Ce porţi, te prinde
Şi croitoru-ţi face temeneli,
Dar, vai, din catastif el nu te şterge.
Pe lîng-a noastră, viaţă e aceasta?
GUIDERIUS:        Vorbeşti ca om trăit. Bieţi pui nevîrstnici, Zburînd, noi cuibul nu-l scăpăm din 
ochi; Alt vad nu ştim. Da, sîntem fericiţi, De-nseamnă fericire tihna. Ţie, Care-ai trecut prin greu şi ai
ajuns La vîrsta neputinţii, îţi prieşte; Dar pentru noi această viaţă este Chilie-a neştiinţei, drum prin 
pat, Şi închisoare pentru un datornic Ce nu cutează-a trece peste prag.
ARVIRAGUS:        Noi despre ce vom şti vorbi la vîrsta-ţi? Cum vom scurta noi ceasurile reci în 
hruba asta umedă şi strimtă Cînd prin a iernii bezne vor răzbate Furtuni şi ploi? Noi n-am văzut 
nimic. Sîntem ca fiare'e — şireţi ca vulpea Cînd cată pradă; sîngrroşi ca lupul Cînd ne e foame; 
vitejia noastră-i Să hăituim făpturile care fug. Asemeni pasării întemniţate, Din colivie strană am 
făcut Şi-n libertate ne cîntăm robia.
BELARIUS:           Ehei! Dac-aţi cunoaşte răul din oraş,
Trăindu-l singuri; viaţa de la curte, De care te-alipeşti sau te desparţi La fel de greu, spre-al cărei vîrf 
de urci, C;4zi negreşit sau luneci, îneît frica E rea ca prăvălişul: truda luptei, Cînd, chinuit, câţi, 
parcă, doar primejdii Şi slava care moare căutînd Şi-şi aîîă-un epitaf al bîrfei, sau, Un hronic al 
bravurii; ba, adesea, Cînd face bine,-aude rău; mai rău: Se-nchină-nvinuirii... Toate-acestea în mine 
poate lumea să citească. Romanii mi-au crestat cu săbii trupul;
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GUIDERIUS: BELARIUS':
Am fost vestit odată; Cymbeline Ţinea la mine mult; cînd se vorbea Despre viteji, eu nu eram uitat. 
Păream un pom împovărat de roadă. Dar într-o noapte, hoţii sau furtuna (Spuneţi-i cum doriţi) mi-au 
scuturat Belşugul pîrgului, chiar şi frunzişul, Şi m-au lăsat stingher în voia vremii. Sorţi schimbători!
Deşi n-aveam vreo vină (V-am spus doar), doi nemernici i-au şoptit Lui Cymbeline că m-am unit cu 
Eoma Iar strîmbă juruinţa lor fiind Mai grea ca nepătata mea onoare, M-a surghiunit. De douăzeci de 
ani Ţinutul stîncilor e lumea-n care înalţ mai multe rugi de mulţumire Ca orieînd înainte. Dar acesta ]
\Tu-i grai de vînător. Sus, către munţi! Acel care doboară-ntîiul prada E regele ospăţului, ceilalţi îl vor 
sluji cinstit şi nu vor pune Otravă în mîncare, cum se-ntîmplă Pe la palate. Vă aştept la poale.
Guiderius şi Arviragus ies.



E greu s-ascunzi scînteile naturii! Băieţii nu ştiu că sînt fii de rege, Nici Cymbeline nu-şi poate-
nchipui Că mai trăiesc. Ei cred că le sînt tată Şi, totuşi, chiar dac-au crescut umil în peştera 
apăsătoare, gîndul Le-atinge-acoperişuri de castele Şi firea lor regească se vădeşte, Mai mult decît la 
alţii, chiar şi-n lucruri Din cele mai mărunte. Polydor, Moştenitorul tronului briton Căruia regele-i 
spunea Guiderius, Pe Iupiter40! cînd stau pe trepied Şi-i povestesc de fapte din război, îmi soarbe 
vorbele. De-ajuns să spun: ,,Aşa l-am doborît eu pe duşman, Aşa pe gîtul lui am pus piciorul",
.148
[UI,   4]

Că sîngele domnesc i-aprinde faţa,
îi curg sudori, i se-ncordează muşchii
Şi gesturile lui îmi tălmăcesc
Orice cuvînt. La fel mezinul, Cadwal
(Sau Arviragus), spusei îi dă viaţă,
Dar cu adaos de la el. Aha!
V matul e stîrnit. Ah, Cymbeline,
Doar conştiinţa mea şi cerul ştiu
C& pe nedrept m-ai surghiunit! De-acecn,
Aşa cum mi-ai răpit pămîntul, eu,
Ca să nu ai urmaşi, ţi-am luat copiii —
Unul de trei şi altul de doi ani.
Pe Euripliile, doica, au crezut-o
îlăicuţa lor şi-n fiecare zi
I-au îngrijit mormîntu]. Despre mine.
IMarius — altădată Morgan — ştiu
Că Ie sînt tată. Vînătoarea-ncepe!
Iese.
SCENA 4
Lingă Milford-Haven. Intră Pisanio şi Imogena.
IMOGENA:
PISANIO:
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Cînd am descălecat spuneai că locul
E-aproape. Mama nu doreşte-atît
Să-şi vadă nou-născutul, cum aştept
Să-Î văd pe soţul meu. Pisanio,
TJnde-i Posthuinus? Ce te tot frămîntă?
Do'ce priveşti aiurea şi oftezi?
Tabloul unui om cu-asemeni chip
Durerea ar înveşnici-o. Ah,
Arăţi cumplit, mă scoţi din minţi. Vorbeşte!
Ce-i cu liîrtia asta că mi-o-ntimi
De parcă vrei să scapi de ea? Veşti bune?
Atunci zîmbeşte! Nu? Bămîi aşa!
E scrisul lui? Văd, blestemata Eomă
L-a otrăvit! Vorbeşte, pregătind
O veste ce m-ar omorî, citind-o.
'IV rog, citeşte şi-o să ştii că eu
De siuirtă-s mai lovit, sărman do mine.
[Ifl, 4]
IMOGENA (citeşte): Stăpîna ta, Pisanio, s-a preschimbat în tîrfă chiar în aşternutul meu. Dovezile 
trădării ei mi-au străpuns inima. Nu este vorba despre nişte bănuieli oarecare; dovezile sînt la fel de 
puternice ca şi durerea mea şi tot atît de adevărate cum, nădăjduiesc, îmi va fi răzbunarea. Tu, 
Pisanio, trebuie s-o săvîrşeşti în locul meu, dacă trădarea ei nu ţi-a clătinat credinţa faţă de mine. 
Să-i ridici viaţa cu mîna ta. îţi dau prilejul să faci asta la Milford-Haven, unde va veni în urma 
scrisorii mele. Dacă ţi-e teamă s-o loveşti şi nu mă înştiinţezi că ai sărîrşit omorul, înseamnă că te 
faci părtaşicl necinstei sale şi-mi esli la fel de necredincios ca şi ea.
PISANIO:
BIOGENA:
PISANIO: IMOGENA:
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Să mai scot sabia cînd, vai, scrisoarea
I-a şi tăiat gîtlejul? Clevetirea
Mai aseuţit tăiş are ca spada,
Veninul ei l-întrece pe acela
Al şerpilor din Mi11, suîlarea-i zboară
în lung şi lat pe aripi de furtună.
Regi, doamne, dregători, matroane, fete,
Chiar taine de mormînt, nimic nu-i scapă
Năpîrcii clevetire. Ce-i, stăpîna?
Eu — să-l trădez? Ce-nseamnă a trăda?
Să nu ai somn, gîndindu-te la el?
Să pîîngi mereu? Să aţipeşti şi-apoi
în lacrimi să te scoli dintr-un coşmar
în care-ndură el? Asta-i trădare?
Vai, vai, stăpîna!
Eu — să-l trădez? Iachimo, fii tu martor;
Cînd îl învinuiai de stricăciune,
Te socoteam un ticălos; azi văd
Că n-ai minţit. Vreo pupăză din Roma,
Născută din boieli, mi l-a furat.
Eu, biata, sînt o rocliie-nvechită
Dar îndeajuns de scumpă ca s-atîrne
Pe un perete — sfîrtecă-mă, dar!
Bărbaţii ne trădează cînd ne jură.
Ah, soţule, prin marea-ţi strîmbătate
Tot ce ne pare bun la voi devine
O mască-a josniciei şi momeajă
Pentru femei.
Ascultă-mă, stăpîna. Jurînd ca Eneas42, cei mai cinstiţi N-au fost crezuţi; iar plînsu] lui Sinon13 A 
stins credinţa-n lacrimile sfinte Şi mila pentru-adevăratul chin.
PISANIO: IMOGENA:
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Şi tu, prin fapta-ţi, vei mînji, Posthumus, Pe cei curaţi; ce-i bun şi drept va fi Urît şi strîmb. Fii, 
omule, cinstit Şi fă ce-a zis stăpînul. Cînd îl vezi Să-i spui c-am fost ascultătoare. Uite, Chiar eu trag 
spada, ia-o şi loveşte în inimă, locaş neprihănit Al dragostei. N-ai teamă, e pustiu, Doar jalea stăruie; 
stăpînul tău, Comoara lui, l-a părăsit. Loveşte! Pcntru-un temei mai bun te ştiu viteaz; Pregeţi acum?
în lături, sculă blestemată! N-ai să-mi spurci mîna!
Trebuie să mor; Şi dacă nu de mîna ta, înseamnă Că l-ai trădat. Răpunerea de sine E un păcat prea 
greu spre-a-l săvîrşi. Hai, iată-mi inima. Ferit e pieptul? Afară! Inima n-are nevoie De zale şi supusă e
ca teaca. Scrisori ale cinstitului Posthumus, Sînteţi eresuri! Mi-aţi stîlcit credinţa, Nu-mi mai sîntâţi 
pieptar. Tot astfel, proştii Ce-i cred pe-nvăţătorii mincinoşi         .  :   . -îndură greu, dar nici 
amăgitorul Nu scapă de pedeapsă! Posthumus, vai, tu, care m-ai silit Să nu-l ascult pe rege, tatăl meu, 
Să-nlătur peţitori de neam domnesc,      :; .•„ Vei înţelege într-o zi c-am fost Minată de un rar îndemn 
lăuntric. Tti plîng gîndindu-mă la clipa cînd, Sătul de dezmierdările femeii Pe care-o ţii în gheare, vei 
ofta De mine amintindu-ţi. Haide! Mielul1 Se roagă de casap. Unde-i cuţitul? Nu zăbovi! Porunca lui 
şi eu O vreau îndeplinită.                             '
Bună doamnă,   . •
De cînd mi-a dat-o, n-am dormit o clipă. îndeplineşte-o şi te culcă-apoi.
[III, 4]
PISANIO: IMOGENA:
PISANIO: IMOGENA:
PISANIO:
IMOGENA:
PISANIO:
IMOGENA: PISANIO:
IMOGENA:
PISANIO: IMOGENA:
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întîi am să orbesc de veghe.
— Atunci
Ce rost au toate? Pentru ce-am făcut Atîta dram? De ce sîntem aici La ceas de noapte, frînţi, şi 
noi şi caii? La ce buu zarva ce-am stîrnit plecînd De la palatul unde, ce e drept, Nu vreau să 
mă întorc? De ce laşi arcul în faţa ciutei?
Să cîştig răgaz, Să cuget cum pot ocoli năpasta. M-ascultă cu răbdare. Am un plan. Vorbeşte, 
dacă nu vrei să-ţi cruţi gura. Am auzit că-s tîrfă şi mai greu Urechea mea nu poate fi rănită. 
Totuşi, te-ascult.
Am socotit să nu te mai întorci. Ei da, omorî.
Nu, nu-i aşa.
De-aş fi-nţelept pe cît sînt de cinstit, Soeot c-aş izbîndi. Stăpînul meu E tras pe' sfoară de vreun 
ticălos Ce v-a lovit pe amîndoi. Vreo fleoarţă de la Roma?
Nu, pun capul, îi scriu că te-am ucis şi îi trimit O mărturie-nsîngerată-a morţii Domniei-tale. 
Lipsa de la curte O va-ntări.
Prietene, şi eu
Ce fac? Unde mă duc? Ce fel trăiesc Fără nădejdi, cînd pentru soţul meu Sînt moartă?
De te-ntorci la curte — Nici curte, nici părinte, nici ciocniri Cu reaua maşteră, cu tontul 
Cloten, A cărui curte-a fost înfricoşată Ca un asediu.
Dacă nu la curte, Nici în Britania nu poţi rămîne. Dar unde-atunci? Numai aici e soare, Sau zi 
şi noapte? în cuprinsul lumii Britania e-o parte doar; un cuib
PISANIO:
IMOGENA:
PISANIO:

IMOGENA:
PISANIO:
De lebede-ntr-un mare eleşteu. Cîţi nu trăiesc aiurea!
Mult mă bucur
Că-ţi este-n gînd alt loc. Lucius romanul Soseşte mîine-n Milford. De-ai putea Să joci un rol la 
fel de neguros Cum ţi-e norocul şi ai şti s-a scunzi Fireasca-nfăţişare ce trădează, Pe-un drum 
plin de făgadă ai păşi! Ai fi, poate, aproape de Posthumus, Fără să-l vezi, însă ştiind ce face în 
fiecare ceas.
Dacă-mi primejduiesc Nu cinstea, ci sfiala, fac ce-mi spui. Atunci să uiţi că eşti femeie. — 
Ascultă, Nu porunci; preschimbă gingăşia Şi teama (ce sînt slugile femeii Sau, mai curînd, 
însăşi podoaba ei) într-un curaj sfruntat, fii mucalită, înţepătoare, dîrză, certăreaţă Ca 
nevăstuica44; uită de comoara Ascunsă în obraji şi (vai, ce greu e, Dar nu se poate-altfel) 
încredinţeaz-o Sărutului focos al lui Titan45, Zeu ce nu ştie să aleagă; uită Şi de gătelile atît do 
scumpe Şi-atît de fin lucrate că Iunona46 S-a mîniat.
Fii scurt. Am înţeles Care ţi-e gîndul. Mă şi simt bărbat. Dar mai întîi să semeni cu bărbaţii. în 
sacul meu eu ţi-am şi pregătit Pieptar şi pălărie, pantaloni Şi tot ce trebuie. Domnia ta, Gătită 
astfel, şi mereu cu gîndul La felul cum araţă-un tînăr, mergi La Caius Lucius, stărui pentru-o 
slujbă, îi spui ce arte stăpîneşti şi dacă îi place muzica, te va primi Cu bucurie — e un om 
cinstit. Mai mult, cucernic. Prin străinătăţi îţi port de grijă eu. N-o să-ţi lipsească Nimic, acum 
şi mai tîrziu.
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Eşti toată mîngîierea Ce mi-au trimis-o zeii. Dar să mergem. De cumpănit mai sînt destule, însă Cu 
timpul le vom rîndui pe toate. Acum sînt luptător şi-nfrant cercarea Cu un curaj regesc Te rog, să 
mergem. Stăpînă, să ne despărţim de-ndată. Cum nu mă văd la curte, toţi vor spune Că te-am răpit. 
Aici e o lăcriţă — Dar al reginei — cu un leac de preţ; O-nghiţitură-ajunge ca să-ţi treacă Durerea de 
stomac, răul de mare Şi cîte altele. Colo în crîng Preschimbă-te-n bărbat. Te-ndrume cerul Cum e mai 
bine!



— Amin. îţi mulţumesc.
(Ies separat.)
SCENA 5
O încăpere în palatul Ini Gyrnhdim.
Intră Cymbeline, regina, Clolen, Lucius, seniori şi suita.
CYMBELINE:       Aici te las. Drum bun.
LUCIUS:                                                  Vă mulţumesc.
Mi-a dat poruncă Cezar să mă-ntorc.
îmi pare foarte rău că plec cu vestea
Că îi sînteţi duşman. CYMBELINE:                                         Supuşii noştri
TSu vor să-ndure jugul lui; iar noi
Am înjosi regescul cin vădind
Mîndrie-a neatîrnării mai puţină. LUCIUS:                Prea bine, doamne. Vă poftesc să-mi daţi
Escortă pîn-!a Milford Haven. Vă urez
Şi vouă şi reginei sănătate! CYMBELINE:        Voi, domnii mei, să-l însoţiţi pe sol,
Curtenitori, aşa cum se cuvine.
Cu bine, Lucius.
LUCIUS:                                          Mîna voastră, prinţi',
CLOTEN:               Ţi-o dau prieteneşte, mai tîrziu
Duşmană o să-ţi fie.
LUCIUS: CYMBELINE:
EBGINA: CLOTEN: CYMBELINE:
KEGINA: CYMBELINE:
REGINA:
CYMBELINE: SLUJITORUL:
REGINA:
Doar sfîrşitnl
Va arăta cine a-nvins. Cu bine. Nu-l părăsiţi o clipă pînă cînd Va trece peste Sevcrn47. Cale bună!
(Lucius şi seniorii ies.)
Se-ntoarce încruntat — ne face cinste Că noi i-am dat temei.
Cu-atît mai bine — Sînt dîrji britonii şi le place lupta. Lui Cezar Lucius i-a scris, cred eu, Cum am 
răspuns soliei. Călăreţii Şi carele să fie pregătiţi. Armata lor din Galia,-ntărită, O să pornească 
împotriva noastră. Nu-i vreme de pierdut. Să ne-narmăm Cît mai puternic, fără-ntîraiere. Nici noi, 
ştiind cs poate să se-ntîmp]e, N-am stat cu mîna-n sîn. Dar, scumpa doamnă, Unde mi-e fiica? N-a 
venit să-şi ia Eămas bun de la sol şi nici pe noi Nu ne-a cinstit cu zilnica urare. Mai mare i-e-
ncăpăţînarea, văd, Ca-ndatorirea. Aduceţi-o-neoace. Am fost prea răbdător. (Iese un slujitor.)
Măria ta,
De cînd Posthumus este în surghiun Ea duce-un trai retras şi numai timpul Poate s-o schimbe. Nu-i 
vorbi urît, Te rog; e gingaşă şi pentru dînsa Orice dojana e o lovitură, Iar lovitura, moarte.
Intră din nou slujitorul.
Unde e?
Anume cum s-a dezvinovăţit? Odăile i-s încuiate, doamne, Şi strigătele noastre au rămas Fără 
răspuns.
Cînd am vorbit cu ea Uîtima oară, m-a încredinţat Că nu se simte bine şi de-aceea Stă-nchisă în odaia 
ei. Prin mine
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CYMBELINE:
REGINA: CLOTEN:
REGINA:
CLOTEN:
REGINA:
CLOTEN:
Iertare ţi-a cerut că nu mai poate
Să-ţi faeă-obişnuitele arări.
Pe mine să mă cerţi — rn-am luat cu treaba
Şi am uitat să-ţi spun.
Uşi încuiate?
N-a fost văzută? Presimţirea mea Să o dezmintă Cerul! (Iese.) Băiete, du-te după rege. Pe slujitorul ei, 
Pisanio, Nu l-am văzut de două zile-ncoace. Fugi, caută-l. (Cloten iese.) Pisanio, tu, care Mereu îl 
aperi pe Postliumus, ai Un leac de-al meu. Ah, dacă lipsa ta I-ai datora-o lui! Doar crezi în el... Dar 



unde-i ea? Mai ştii, a fost cuprinsă De-adîncă deznădejde, ori, zburînd Pe aripa iubirii, se îndreaptă 
Spre dragul ei Posthumus; a plecat Spre moarte sau ocară. Mi-e totuna Cum va sîîrşi ea, dar să cadă-
odată Ca eu să fiu aici încoronată.
Intră din nou Cloien.
Ei, cum e?
A fugit. Du-te la rege Şi-mbună-l. E atît de furios Că toţi îl ocolesc.
(Aparte.) Cu-atît mai  bine. De n-ar mai apuca ziua de mîine! (Iese.) Mi-e dragă şi-o urăsc deopotrivă. 
De-adevărat prinţesă! E frumoasă Şi întruneşte tot ce-i mai de soi La doamne, la femei — faţă cu 
dînsa, Ele-s nimic. De-aceea o iubesc. Dar cum de mine nici nu vrea să ştie Şi-n schimb îi dă întreaga 
ei iubire Mişelului Posthumus, pentru mine îşi pierde orice farmec. De aceea O şi urăsc şi vreau să mă 
răzbun. Cmd proştii —
Intră   Pisanio.
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Cine-i? Ce urzeşti, jupînc?
Ta' să te văd, codoş bătrîn! Tîîhare,
Unde ţi-e doamna? Spune, scurt, altminteri
Ajungi în iad îndată.
PISANIO:                                               Vai, stăpîne!
CLOTEN:               Unde ţi-e doamna? şi, pe lupiter,
Nu-ntreb a treia oară. Ticăloase,
Din inimă-ţi smulg taina, ori o-njunghii
Ca s-o găsesc. E cu Posthumus,
Grămada de gunoi unde nu afli
Un dram de cinste? PISANIO:                                             Vai de mine, prinţe,
Cum poate fi cu el? De cînd lipseşte?
El e la Roma. CLOTEN:                                     Unde-i? Dă-te-ncoace
Şi spune-mi tot ce ştii, fără tertipuri.
Ce s-a-ntîmplat cu ea? PISANIO:              O, mare prinţ!
CLOTEN:                                      Zi, mare ticălos,
Şi zi pe dată unde ţi-e stăpîna.
Termină cu ..mărite prinţ", vorbeşte, altfel,
Tăcînd, te osîndeşti la moarte singur. PISANIO:              Acest răvaş cuprinde tot ce ştiu
De fuga ei. (îi dă o scrisoare.) CLOTEN:                                                          Să văd. O urmăresc
De-ar fi s-ajung la tronul lui Augustus. PISANIO (aparte):
N-aveam de-ales: sau fac aşa, sau mor.
Ce află el e drumul, însă ea
Departe-i şi la adăpost.
CLOTEN:                                                    Aha!
PISANIO (aparte):
Să-i scriu stăpînului că a murit.
Ah, Imogena, umblă sănătoasă
Şi sănătoasă să te-napoiezi! CLOTEN: Ascultă, nenişorule, o fi adevărat ce zice în scrisoarea
asta?
PISANIO: Eu aşa cred.
CLOTEN: E scrisul lui Posthumus, îl cunosc. Uite ce e: dacă isprăveşti cu potlogăriile şi mă slujeşti 
cu credinţă, dacă faci întocmai şi cinstit tot ce-ţi poruncesc, adică orice nelegiuire pe care ţi-o cer, am 
să te socotesc un cetăţean de ispravă. Să vezi, om te
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fac: n-o să duci lipsă de nimic şi ca să te ajungi, am să pun oricînd un cuvînt bun.
PISANIO: Prea bine, înălţimea ta.
CLOTEN: Eşti gata să-mi slujeşti? Milogului ăsta de Posthumus i-ai slujit cu atîta răbdare şi 
statornicie încît nu se poate, fie măcar din recunoştinţă, să nu-mi fii slugă credincioasă. Eşti gata sâ-
mi slujeşti?
PîSANIO: Gata, alteţă.
CLOTEN: Dă-mi mîna şi ţine punga asta. Ai păstrat vreo haină de-a fostului tău stăpîn?
PISANIO: Da, prinţe, am în odaie îmbrăcămintea pe care a purtat-o cînd şi-a luat rămas bun de la 
doamna şi stăpîna mea.
CLOTEN: Prima însărcinare pe care ţi-o dau: du-te şi adă hainele acelea. E prima însărcinare, pleacă.



PISANIO: Plec, stăpîne. (lese.)_
CLOTEN: ......Să te-ntîlncsc la Milford-Haven!" Haiti, am uitat să-î
întreb ceva — nu-i nimic, îmi aduc eu aminte. Da, chiar acolo, nemernicule Posthumus, îţi fac felul. 
De-ar veni odată hainele astea. Mi-a spus ea cîndva — şi acum simt venin în inimă — că preţuieşte 
mai mult pînă şi veşmîntul cel mai de rînd al lui Posthumus decît făptura mea nobilă din naştere 
împreună cu întreaga podoabă a însuşirilor mele. O siluiesc cu hainele astea pe mine; dar mai întîi îl 
omor sub ochii ei ca să-mi vadă vitejia şi să-i pară rău că s-a ţinut atît de fudulă. îl fac una cu 
pămîntul, îi blagoslovesc leşul cu o ploaie de ocări, îmi satur poftele cu ea • (cum am spus, fac asta ca 
s-o batjocoresc şi mai grozav îmbrăcat cu hainele pe care le-a lăudat atîta), apoi o duc înapoi la curte 
— cu ghionturi şi lovituri de picior în spate. I-a plăcut să mă privească de sus? Pe mine o să mă 
încînte răzbunarea.
Intră din nou Pisania, cu hainele.
Astea-s hainele?
PISANIO: Da, nobile stăpîn.
CLOTEN: De cînd a plecat spre Milford-Haven?
PISANIO: De-abia dacă a ajuns acolo.
CLOTEN: Du hainele astea în odaia mea — asta e a doua poruncă pe care ţi-o dau. A treia este să nu 
sufli o vorbă nimănui despre ceea ce am de gînd să fac. Să-mi fii credincios şi n-ai să aştepţi mult 
înaintarea în slujbă. Pe mine răzbunarea mă aşteaptă la Milford — dacă aş avea aripi, aş zbura după 
ea. Vino, şi arată-to credincios.  (Iese.)
Adică să-mi trădez stăpînul, "are E-a cinstei nentinată-ntruchipare? Pleacă la Milford ca să n-o 
găseşti Pe biata doamnă. Voi, puteri cereşti, S-o ocrotiţi! Acest grăbit netot Să-ntîmpine doar piedici 
peste tot.
(lese.)

SCENA 6
Wales. în ţaţa^ peşterii lui BelariuS.
Intră Imogena, in haine băieţeşti.                                      ;•'            ■
ÎMOGENA:              Uf, grea e viaţa de bărbat, sînt frîntă.   ;

; ;î      De doua nopţi dorm pe pămîntul gol.
M-aş prăbuşi de n-aş fi tare. Milford, 1    '       ,. ' i ;     Păreai aproape cînd Pisa mo
De pe o creastă mi te-a arătat.       ; Vai, ceruri, cred că adăpostul fuge ' *'■'■:■,     '■'; ■'H     Cînd vede 
nevoiaşi, în loc să-i scape!
•        Doi cerşetori mi-au spus c-acesta-i drumul
Că doar nu mint săracii, cari cunosc V';  *    i     Atît de bine chinul şi pedeapsa! ■ '"                   Ba, mint; şi nu 
mă mir cînd cei bogaţi
Arar spun adevărul. Dacă minţi ....,.■.       !■■    Cînd eşti avut, faci un păcat mai mare ';''■■'       ;                  
Decît atunci cînd eşti sărac. La fel
;  ;'■',■■                       Şi cu trădarea; e mai rea la regi
:    ' '       . -i     Decît la cerşetori. Iubitul meu,        i'
!■             M-ai înşelat şi tu! Gîndind la tine,
;'-.'■'•■'         Mă simt sătulă; dar ca şi-altădată, v" ii        Kămîn flămîndă-ntr-una, — O cărare
Ce duce spre-un locaş pustiu? Mai bine - «i   '    ,         Nu strig; nu îndrăznesc; dar foamea ;-'■:•..':■.  
Ne dă curaj cînd ne pînd; şte moartea.
■';■;, •       Huzurul naşte laşi, ca trînd";veala;
Nevoia însă-i mama bărbăţiei.                 '   ;i
Cine-i acolo? De eşti om, vorbpşte!        <■,     . Iar dacă eşti sălbatic, ori ia-mi viaţa, i      Ori dă-mi-
o. Hei! Nici un răspuns? Să intra Dar să scot sabia. Dacă duşmanul De sabie se teme ca şi mine,
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O să . A Iase-n pace. Ceruri, daţi-mi Un astfel de duşman!
Intră  în  peşteră.)
Intră Belanus, Guiderhis şi Arviragus.
BELARIUS:
afară!
Tu, Polydor, te-ai dovedit a îi
Cel mai destoinic vînător; de-aceea
Eşti şi stăpînu) mesei. Eu şi Cadwal
Ne facem bucătar şi ospătar,
Cum am vorbit. Priceperea şi truda
Ar lîncezi de n-ar fi răsplătite.
Hai, pîntecele noastre vor da gust



Bucatelor sărace.  Oboseala
Pe-o piatră sforăie, dar pentru leneş
Chiar perina e aspră. Pace ţie,
Biet adăpost ce-ţi porţi de grijă singur!
GUÎDERIUS:         Sînt vlăguit.
ARVIRAGUS:                            Şi eu, dar mi-e o foame...
GUIDERIUS:        Vînatul pîn-se frige, să gustăm Ce-a mai rămas din carnea rece.
BELARIUS (uitîndu-se în peşteră):                          Staţi
De nu s-ar înfrupta din hrana noastră, Ai crede că-i un silf.
GUIDERIUS:                                         Cum? Ce-ai văzut?
BELARIUS:           Pe Iupiter, un înger! Dacă nu,
Minunea lumii. Ia' priviţi şi voi — Un băieţandru chipeş ca un zeul
Intră Imogena.
IMOGENA:            Eău să nu-mi faceţi, oameni buni.
Pîn-a intra, am tot strigat cu gîndul Că voi cerşi sau cumpăra ce-am luat. Zău, n-am furat nimic, şi 
de-ar fi fost Chiar aur risipit pe jos şi încă Nu-l luam. Poftim, sînt banii pentru hrană. Cînd 
isprăveam, i-aş fi lăsat pe masă, Şi m-aş fi dus, cu rugi pentru stăpîn.
GUIDERIUS:         Bani, flăcăuaşule?
ARVIRAGUS:                                     Nu, mai degrabă
Tot aurul din lume şi argintul Să se prefacă în noroi, cum sînt în ochii celor care nu se-ncuină La zei 
murdari.
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BELARIUS: IMOGENA: BELARIUS: IMOGENA:
BELARIUS:
GUIDERIUS: ARVIRAGUS:
IMOGENA:
BELARIUS: GUIDERIUS: ARVIRAGUS:
BELARIUS:
IMOGENA (aparte):
V-aţi supărat? Să ştiţi, Pîn' să-mi luaţi viaţa pentru-această vină, Că m-aş fi stins de nu păcătuiam. Şi 
unde vrei să mergi?
La Milford-Haven. Ce nume porţi?
Fidele. — Un văr se-mbarcă-n Milford-Haven Pentru Italia. Mergeam acolo, Dar, mort de foame, am 
păcătuit, Băiat frumos, te rog să nu ne iei Drept ţărănoi; iar gîndul nostru bun Nu-l judeca după acest 
bordei. Eşti musafirul nostru! S-a-nserat. Pîn-a pleca, se cade să mănînci Ceva mai săţios. Kămîi la 
cină. Băieţi, uraţi-i bun venit.
De-ai fi femeie,
Ţi-aş face curte şi nu te-aş trăda. Spun ce gîndesc şi gîndul mi-e cinstit. Ce dacă e bărbat? Ca la un 
frate La el pot ţine; şi-l primesc frăţeşte Ca după-o despărţire. Bun venit! Fii vesel, ai căzut între 
prieteni, între prieteni? (Aparte.) De-mi erau ei fraţi, N-aş mai fi fost urmaşă la domnie, M-apropiam 
de tine, soţ iubit. Ceva l-apasă.
Gata sînt să-l sprijin. Şi eu. Aş înfrunta orice durere, Orice primejdii.
Ascultaţi, băieţi.
(Le vorbeşte în şoaptă.)
Chiar cei mai mari şi nobili oameni,
Cu-o curte cît e hruba, fără slugi
Al căror număr e-n schimbare veşnic,
Grijind de toate singuri şi avînd
Virtuţi de conştiinţa lor sădite,
Nu i-ar putea întrece pe-aceşti doi.
Trădată de Posthumus, mi-aş dori
Să fiu bărbat — iertare, zei din ceruri! —
Ca să rămîn cu ei.
16;
11 — Shakespeare, VIII
[Hi, vj
BELARIUS:
GUIDEEIUS: ARVIRAGUS:
IMOGENA: ARVÎRAGUS:
SCENA 7
Aşa va fi;



Gătim vînatul. Tinere, pofteşte. Grea-i vorba cînd ţi-e foame. După cină Ne spui atît cît crezi din viaţa 
ta. Te rog să vii, poftim.
Mai drag ne eşti
Deeît e făptui nopţii pentru strigă Şi-al dimineţii pentru ciocîrlie. Vă mulţumesc.                               
*
Pofteşte.
(Ies.)
Roma. O piaţă publică.
Intră doi senatori şi doi tribuni.
ÎNTÎIUL SENATOR:
ÎNTÎIUL
TRIBUN:
AL DOILEA
SENATOR:
ÎNTÎIUL
TRIBUN:
ÎNTÎIUL SENATOR:
ÎNTÎIUL TRIBUN:
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Vă spun pe scurt ce scrie împăratul. Cum oamenii de rînd sînt toţi plecaţi Să lupte cu panonii şi 
dalmaţii Şi-n Galia ce legiuni avem Prea slabe sînt ca să-i atace-acum Pe numeroşii răzvrătiţi britoni, 
Urmează să-i mobilizăm pe nobili Şi să-i trimitem contra lor. Pe Lucius El l-a numit proconsul. Voi, 
tribuni, Aveţi puteri depline să-ntocmiţi, Degrabă,-aceste oşti. Trăiască Cezar!
E Lucius generalul? Da.
Acum E-n Galia?
Cu-aceîe legiuni
De care v-am spus. Voi le veţi întări. De voi atîrnă numărul de oameni Precum şi ziua cînd au să 
pornească.
Am înţeles. Ne facem datoria.
(Iese.)
ACTUL IV
SCENA 1
Wales. Pădurea din preajma peşterii lui Belarius. Intră Cloten.
CLOTEN: Dacă Pisanio n-a greşit, nu sînt departe de locul unde urmează să se întîlnească. Hainele 
lui Posthumus mi s-au potrivit de minune! Cum să nu mi se potrivească de minune şi iubita lui, făcută 
tot do cel care l-a făcut şi pe croitor? Cu atît mai mult cu cît (să-mi fie iertat) se spune că femeia se 
potriveşte cu cel ce i se năzăreşte. Bărbatul trebuie să dea dovadă de dibăcie, să arate ce poate. Cînd 
stau de vorbă cu mine însumi — nu e nici o ruşine dacă omul stă de vorbă cu oglinda în odaia lui — 
care va să zică îmi spun că înfăţişarea mea nu e cu nimic mai prejos decît cea a lui Posthumus. Nu-s 
mai tînăr ca ej, îl întrec în putere; averea mea nu e mai puţină, clipa de faţă mi-e mai prielnică. Sînt 
de neam mai mare ca el, tot aşa de priceput pe cîmpul de luptă şi mai priceput încă în dueluri; şi, 
totuşi, încăpăţînata asta îl iubeşte şi eu rămîn în pagubă. Ce e şi viaţa omului! Posthumus, capul îţi 
mai stă pe umeri, dar peste un ceas o să zboare de acolo; îţi siluiesc iubita şi în faţa ei îţi fac hainele 
bucăţele. După ce isprăvesc cu trebuşoara asta, o duc în ghionturi la taică-su, care s-ar putea să se 
îmbufneze puţin din pricina purtării mele grosolane; dar mama se pricepe să-l îmbuneze pe ţîfnosul ei 
şi pînă la urmă o să mă aleg cu laude. Calul mi-e legat cu nădejde. Ei, sabie, ieşi din teacă, te aşteaptă 
o muncă fioroasă! Soartă, dă-mi-o pe mînă! Ăsta seamănă cu locul unde trebuie să bp ?ntîlnească. Aşa 
mi l-a descris Pisanio şi nu cred că ar fi putut să mă însele.
(Iese.)
163
tIV, 21 SCENA 2
în faţa peşterii lui Beîarius, Din peşteră ies Belarius, Guiddritts, Ârviragut şi Imogena.
BELARIUS (către Imogena) ARVIRAGUS (către Imogena) IMOGENA:
GUIDERIUS: IMOGENA:
GUIDERIUS:
BELARIUS: 4RVIRAGUS:
BELARIUS
(aparte):
Nu prea ţi-e bine, stai aici. Ne-nparcein : îndată după vînătoare.                  j
Frate,       |
: Rămîi aici. Nu sîntem fraţi? Aşa s-ar cuveni să fie între ei Toţi oamenii; doar rangul osebeşjte 'Ntre 
lut şi lut, cînd pulberea-i acpeaşi. Mi-e rău.                                         i



Vă duceţi voi, eu stau cu dînsul, Nu sînt bolnav, atît că nu mi-e bine; Dar nu-s dintre aceia care mor 
'Nainte de-a se-mbolnăvi. Vă rog, Faceţi-vă, ca-n orice zi, tipicul,   i Cînd calci un obicei, le calci pe 
pate. Mi-e rău, dar nu-mi puteţi fi de Jfoîos. Tovărăşia nu e uşurare Cînd nu o cauţi. Prea bolnav nu 
şînt Devreme ce mai pot vorbi de boală. Vă-ncredinţez că n-am să fur nimic, Cel mult mă pot fura pe 
mine însvţmi; Iar dacă mor, hoţia-i nensemnatăl Zău, te iubesc:, cum am mai zis, la fel Ca şi pe tata, 
mult, adînc...
Ce-audj?
De-i un păcat să spun acestea, \fina E ca şi-a fratelui: nu ştiu de ce! L-am îndrăgit pe tînăr — nu 
degeaba Spuneai că dragostea temei nu are. De-ar bate moartea-n uşă ca să-ntrebe Cine-o aşteaptă, i-
aş răspunde: ,/JFata, Necum băiatul".                            |
Minunat avînt! Nobleţea firii, sîngele regesc! Laşi nasc din laşi, din cîrpe nasc jotrepe. în fire sînt 
tărîţo şi făină, Ocară dar şi farmec. Nu li-s tată; Dar să-l iubească pe acest băiat

Mai mult decît pe mine! E o taină.
(Tare.) Sînt nouă ceasuri.
ARV1RAGUS:                                                   Păi, cu bine, frate.
IMOGENA:            Vînat bun!
ARVIRAGUS:                           Ţie, sănătate! Haidem.
IMOGENA              Cît sînt de buni! Cum mai scorneau la curte
(aparte):              Cei ce spunea că în afara ei
Sălbăticie-i totul! Văd acum
Că nu-i aşa. în rîuri cresc mulţi peşti
Gustoşi ca şi acei din mări întinse,
Dar monştri nu se zămislesc. Mi-e rău. Pisanio,
Să-ţi încerc leacul. GUIDERIUS:                                       N-am aflat decît
Că este de neam nobil însă are
De îndurat destule, că-i cinstit
Dar că necinstea e pe urma lui. ARVIRAGUS:        Cum mi-a răspuns şi mie. A rămas
Că,.poate, îmi mai spune. BELARIUS:                                                     Hai, la drum!
Du-te-năuntru şi te odihneşte. ARVIRAGUS:         Mult nu lipsim.' BELARIUS:                               
Te rog, nu fi bolnav,
Vrem să te facem gospodina noastră. IMOGENA:             Bolnav sau sănătos, al vostru sînt.
BELARIUS:           Şi vei rămîne veşnic.
Imogena intră în peşteră.
S-ar părea
Că, necăjit cum e, are strămoşi De viţă-naltă.
ARVIRAGUS:                                 Cîntă ca un înger!
GUIDERIUS:         Şi cum găteşte! A tăiat figuri Din rădăcini, apoi a dres fiertura Ca pentru Iuno 
cînd era bolnavă.
ARVIRAGUS:       Surîsu-i cum se-ngînă cu suspinul, Suspinul pare-ar vrea surîs să fie, Surîsul rîde 
de suspin că vrea Să zboare dintr-un templu-atît de sacru Şi să se-ngemăneze cu furtuna Ce-o 
blestem' marinarii.
GUIDERIUS:                                                Văd că-ntr-însul
Se-mbină suferinţa cu răbdarea.
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[IV, 2] ARVIRAGUS:
BELARIUS:
CLOTEN:
BELARIUS:
GUIDERIUS:
CLOTEN:
GUIDERIUS:
CLOTEN:
GUIDERIUS:
CLOTEN: GUIDERIUS:
CLOTEN: GUIDERIUS:
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Răbdare, creşte! Suferinţă, Tu, buruiană rea, să piei de-ndată Ca să nu-năbuşi viţa cea bogată! Hai, e 
tîrziu. Dar —cine e acolo?
Intră Cloten.
Nu-i pot găsi pe-aceşti fugari. Tîlharul, M-a înşelat. Sînt rupt.
,:Aceşti fugari!"



De noi e vorba? Parcă-l ştiu. E Cloten, Fiul reginei. E pe urma noastră? Nu l-am văzut de-atîţia ani şi, 
totuşi, îi recunosc. Sîntem proscrişi — plecaţi. Eămîn cu el, e unul singur, voi Vedeţi de nu-s ascunşi 
prin preajmă alţii. Vă rog.
(Belarius şi Arviragus ies.)
Staţi locului, unde fugiţi? Tîlhari din munte sînteţi? De-alde ăştia Am auzit. Tu, ce mişel mai eşti? De 
n-aş răspunde unui prost cu spada Aş fi mişel într-adevăr.
Eşti hoţ,
Nelegiuit, tîlhar, bandit — predă-te! Cui? ţie? Dar tu cine eşti? Mi-e braţul Mai slab decît al tău, aşa 
socoti? Nu-mi este inima la fel de mare? E-adevărat, mă-ntreci la vorbă — eu Nu-mi port pumnalu-n 
gură. Cine eşti De-mi ceri să mă predau?
Nu mă cunoşti, Tîlhare, după haine?
Nu, jivină,
Nici după croitor, bunicul tău; El le-a croit, iar hainele te fac puţin S-aduci a om.
Mişele, nu-s făcute De croitorul meu.
Atunci dă fuga
Şi spune-i „mulţumesc frumos" acelui Ce ţi le-a dăruit. Eşti cam nerod, Mi-e silă să te bat.
CLOTEN:
GUIDERIUS: CLOTEN:
GUIDERIUS:
CLOTEN: GUIDERIUS:
CLOTEN: GUIDERIUS:
CLOTEN:
BELARIUS: ARVIRAGUS:
BELARIUS:
ARVIRAGUS:
BELARIUS:
[iv, a]
Atunci să-ţi spun Ce nume port ca să te ia fiorii, Tîlhar fălcos!
Aşa te cheamă?
Cloten, Nemernice.
Nemernice-ndoit, de-ţi spune Cloten, E-un nume ce nu-mi dă atîţi fiori Ca Broască sau Păianjen sau 
Năpîrcă. Şi-acum de-a binelea îngheaţă. Află Că sînt fiul reginei.
Eău îmi pare Că-ţi faci neamul de rîs.
Chiar nu ţi-e frică? Mi-e frică doar de cei pe cari îi ţin La mare cinste — de-nţelepţi. De proşti îmi 
rîd, nu mă-nspăimîntă.
Mori, atunci
Cînd te răpun, îi urmăresc pe cei Care-au fugit de-aici, le vin de hac, Pe urmă tigvele vi le atîrn Pe 
porţile oraşului lui Lud. Predă-te, ţărănoi muntean.
(Ies  lupltnău-se.)
Intră din nou Belarius şi Arviragus.
Nu-i nimeni primprejur.
Nici o suflare.
Nu cred că este el, te-ai înşelat. Ce pot să spun? Nu l-am văzut de ani, Dar vremea chipul nu i l-a 
schimbat; Se bîlbîia, avea glas şovăielnic... A fost chiar Cloten.
I-am lăsat aici;
Nădăjduiesc că nu s-au luat la harţă. Spuneai că prinţul e cumplit la fire. Pe cînd era copil, nu tresărea 
La nici o grozăvie. Judecata E cea care, ades, stîrneşte frica. E fratele tău colo!
Intră din nou Guiderius, ţinind în mînă capul lui Cloten.
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[IV, 2] GUIDERIUS:
BELARIUS:
GUIDEEIIJS:

BELARIUS:
GUIDERIUS:
BELARIUS:
ARVIRAGUS:
BELARIUS:
GUIDERIUS:
Cloten ăsta
A fost un tont, o pungă fără bani; Din capul lui nici Hercul n-ar fi stors Un dram de creier; eu i l-am 
desprins, Altminteri el mi-l reteza pe-al meu. Vai,  ce-ai făcut!



L-am despărţit de cap. Era un marţafoi care-şi spunea Fiul reginei. M-a numit tîlhar muntean, M-a 
înjurat, voia să mă omoare, Pe urmă tigvele să ni le-atîrne Pe porţile oraşului lui Lud.48 Sîntem 
pierduţi.
Avem ce pierde?
Jura că nu ne lasă-n viaţă! Legea Ne apără? Şi-atunci, de frica ei Să fim blajini şi să îngăduim Unui 
dărab de carne îndrăzneaţă Să ne ameninţe, să fie singur Judecător şi gîde? Ce-aţi aflat Pe undc-aţi 
fost?
N-am întîlnit pe nimeni; Dar nu pot crede că n-avea escortă; Cu toate că era nesocotit, Vîrîndu-se-n 
tot felul de buclucuri, Nu-l aduceau, neînsoţit, încoace Nici toana, nici sminteala. La palat Putea s-
ajungă zvonul că pe-aici Trăiesc, vînînd ca noi, proscrişi în stare Să-njgliebe cete; iute la mînie, 
dînsul Putea să fi jurat că ne va prinde; Dar dacă este-aşa, mira-m-aş foarte Să vină singur, cînd ştiau 
şi alţii. Cu bun temei mă tem că trupul ăsta Are şi coadă, mai primejdioasă Deeît i-e capul.
Ce va fi, să fie!
Dar Polydor nu a greşit nicicum. Băieţi, n-am chef de vînătoare azi; Mâ-ngrijorează boala lui Fidele. 
Cu sabia pe care-o flutura Pe lîngă gîtul meu i l-am tăiat pe-al lui. Iar capul o sâ-l zvîrlu în pîrîul
[IV, t]
Din dosul stîncii noastre ca s-ajung& în mare şi să spună şi la peşti Că el e Cloten, al reginei fiu. Nu e 
frumos?
(Iese.)
BELARIUS-,           __                   Mă tem de răzbunare.
îl prinde vitejia, dar mai bine
Nu-l omora. ARV1RĂGUS:                           Eu să fi fost făptaşul,
Pe mine să m-ajungă răzbunarea!
Deşi mi-eşti drag, te pizmuiesc, frăţîne,
Că mi-ai răpit acest prilej. Pedeapsa,
Oricît de grea ar fi, să ne lovească
Pe anaîndoi. BELARIUS:                              Ce-a fost, a fost. Iar astăzi
Nu mai vînăm şi nici nu căutăm
Primejdii fără rost. La stînca noastră!
Tu şi Fidele sînteţi bucătari.
'L aştept pe Polydor şi eum se-ntoarce
Venim ca să mîneăm. ABVIRAGUS:                                        Bietul Fidele!
Mă duc la dînsul. Ca să-l văd iar rumen,
Aş omorî un pîlc întreg de Cloteni Şi nu m-aş socoti neomenos. (Iese.) BELARIUS.'           Zeiţă 
Fire49, te vesteşti tu însăţi
în aceşti doi băieţi de rege! Ei Sînt gingaşi ca zefirul ce alintă Şi leagănul suavii toporaşi; Dar cînd 
domnescul sînge li se-aprinde, Se-aseamănă cu viforul turbat Ce pleacă vîrful brazilor spre vale. E o 
minune cum răzbesc într-inşii, Fără îndemn, simţiri împărăteşti, Cum au deprins onoarea fără carte Şi 
fără pilde curtenia, sau Cum vitejia lor, crescută-n voie, Dă rod de parcă ar fi fost sădită. Pe Cloten, 
totuşi, ce l-a-mpins încoace Şi moartea-i ce-o s-aducă?
Intră din nou Guiderius.
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[IV, 2] GUIDBRIUS:
BELAKIUS:
GUIDERIUS: BELARIUS: GUIDERIUS:

BELARIUS:
ARVIRAGUS:
GUIDERIUS: BELARIUS:
ARVIRAGUS:
Unde-i Cadwal? Pe apă am trimis ca sol reginei Ţeasta lui Cloten, trupul ne-a rămas Ostatec pîn-se-
ntoarce,
(Muzică solemnă.)
Polydor,
Auzi? Unealta mea măiastră sună! De ce-o fi pus-o Cadwal în mişcare? E-acasă?
Adineaori a intrat.
N-am ascultat-o de la moartea mamei. Dar ce se-ntîmplă? Muzica solemnă Se-ngînă cu solemne-
mprejurări. Cîntarea de triumf pentru-un nimic Desfată pe maimuţe, cea de jale îi mişcă pe copii. Nu-
i zdravăn Cadwal?



Iniră din nou Arviragus, puriînd în braţe pe Imogena, moartă.
Ah, iată-l, vine şi în braţe Dovadă-aduce că l-am judecat Cu nedreptate.
Păsărică noastră, Ce-atît ne bucurase, a murit. Ca să nu văd aşa ceva, mai bine Cei douăzeci de ani ai 
mei săreau La şasezeci, şi-n cîrje se schimba Zburdatul tinereţii!
Gingaş crin
Purtat în braţe cînd nestingherit Creşteai pe lujer!
Ah, tristeţe, cine
Ţi-a măsurat adîncul? Cine scurmă Nămolul sufletului ca pe om La ţărm să-l scoată? Fecioraş 
destoinic, Ştiu zeii ce bărbat puteai ajunge! Dar, vai, tristeţea te-a răpus de tîaăr... Cum l-ai aflat?
Nu mai avea suflare; Zîmbea ca gîdilat în somn de-o gîză, Nu săgetat de moarte.-Obrazul drept Culcat 
pe-o pernă.
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GUIDERIUS: ARVIRAGUS:
GUIDERIUS:
ARVIRAGUS:
Unde?
GUIDERIUS:
ARVIRAGUS: GUIDERIUS: ARVIRAGUS:
GUIDERIUS:
ARVIRAGUS: BELARIUS:
Pe podea.
 ca să nu-l trezesc,
Credeam că doarme Mi-am scos bocancii.
Doarme şi acum;
Iar dacă-i mort, îşi face pat mormîntul. De strajă-i vor fi zînele, şi viermii N-au să-l atingă.
Dragul meu Fidele, Cît mai trăiesc aici, tot timpul verii Mormîntu-ţi voi găti cu flori — aglice, Gălbii 
cum eşti la faţă; clopoţei Albaştri cum ţi-s vinele; măceş, Mireasma căruia — nu-l clevetesc — O-
ntrece numai suflul tău. Prihoral Din toate-ţi va aduce, ruşinînd Destui urmaşi avuţi ce nu aşează La 
căpătîiul taţilor o piatră. Cînd flori nu vor mai fi, mormîntul l-l învelesc cu muşchi —
Te rog, destul.
Te vaieţi ca o babă, cînd ne-aşteaptă O treabă bărbătească. Vorba multă Amînă-ndeplinirea datoriei. 
Să-l îngropăm de-ndată.
Unde-anume?
Lîngă Euriphile, mama noastră. Prea bine. Polydor, chiar dacă glasul Ni s-a-năsprit de-atunci, să-l 
prohodim Cîntînd aşa cum i-am cîntat şi ei, Aceeaşi melodie,-aceleaşi vorbe, Numai „Fidele"-n loc de 
.Euriphile". Nu pot cînta, nu, Cadwal. Am să rostesc cuvintele, plmgîiid. Un bocet fals cîntat este mai 
rău Decît minciuna-n gura unui faineri. Să recităm.
Durerea mare-i leac Pentru cea mică. Am uitat de Cloten. Ne-a pus gînd rău şi l-am răpus; dar fost-a 
Vlăstar regesc. Milogi şi dregători Sînt una cînd în pulberi se prefac, Cinstirea însă, îngerul lumesc,

[IV, 2]           •■     .
'         Deosebeşte între-nalt şi jos.             |
Deşi l-am dat noi morţii ca duşman^      .' : Se cade să-l înmormîntăm ca prinţj
GUIDERIUS:        Vroi să-l aduci încoace? Trupul lui Ţersit* E-aidoma cu cel al lui Aiax51 Cînd 
amîndoi sînt morţi.
ARVIRAGUS:                                               Fii bun şij adă-l.
Noi între timp cîntăm. — începe, frjate.
Belarius iese.
, GUIDERIUS:         Să-l aşezăm spre răsărit cu faţa.
. ■                            Aşa se face, spune tata.
ARVIRAGUS:                                            Ai dreptate.
GUIDERIUS:         Ajută-mă să-l mut.
ARVIRAGUS:                                     Aşa — începe.
CÎNTEC
GUIDERIUS:                   De arşiţă nu te mai teme,
De recea iernilor vîntoasa; Lumeasca muncă ai sfîrşit-o,
>,            '                            Ţi-ai luat simbria, mergi acasă.         ■'
Domniţe, feţi-frumoşi, homari, toţi cată Să se prefacă-n pulbere odată. ARVIRA&US:                  Te 
lasă rece-acum cruzimea,



Al despotului bici, minciuna;
'■                      Nu te-ngrijeşti de strai sau pune;
" ■                                          Stejari sau trestii ţi-s totuna.
Crăimea, vracii, dascălii, cîndva Cu toţii în pămînt te vor urma.
GUIDERIUS:                   De fulger nu-ţi mai pasă-acum.
ARVIRAGUS:                        Şi nici de trăsnetul52 cumplit.
GUIDERIUS:                   Nici de veninul clevetirii.
ARVIRAGUS:                        Plăceri şi chinuri s-au sfîrşit.
AMÎNDOI:             îndrăgostiţii tineri azi, cîndva,
Toţi, toţi, în pulbere te vor urma. GUIDERIUS:        Vrăjitor să nu te-atingă! ARVIRAGUS:        Nici 
o vrajă nu te-nvingă! GUIDERIUS:        Şi strigoii te-ocolească! ARVIRAGUS:        Nici un rău să nu 
te pascăr! AMÎNDOI:             Odihneşte-n pace şi mormîntul      ''
.i- ,, Fie-ţi lăudat de-ntreg pămîntul!
« Intră din nou Belarius cu trupul lui Cloten,
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GUIDERIUS: BELARIUS:
IMOGENA (se tre:eştef>

 Orînda s-a sfîrşit. Pune-l aici.  Am strîns cîteva flori; la miezul nopţii Mai strîng; de rouă rece 
umezite, Se potrivesc mai bine celor morţi. Dar să-i acoperim. Erau şi ei Ca florile; şi-acum s-au 
ofilit, Aşa cum se vor ofili acestea, Zvîrlite pe morminte. în genunchi! Pămîntul i-a născut şi-acum îi 
cere; Ei nu mai ştiu desfăt şi nici durere.
Belarius, Guiderius şi Arviragus ies.
 Da, domnule, la Milford. Cum ajung?
 Vă mulţumesc. Prin crîng? Şi mai e mult?
Vai, cerule! încă vreo şase mile?
Am mers întreaga noapte. Să mă culc...
(Vede trupul lui Cloten.)
Ei, cum? Alăturea de altul, zei?
Văd flori, podoaba lumii; văd şi-un leş,
A lumii urîciune! Nu, visez!
Aşa credeam că-s paznică-ntr-o hrubă
Şi unor oameni buni Ie fac mîncare.
A fost o-nehipuire, o săgeată
Zburînd de nicăieri spre nicăieri,
Cînd mintea rătăceşte.-Adesea ochii
Ni-s orbi ca judecata. Tremur încă;
Dar dacă-n cer mai este-un strop de milă,
lin strop cît ochiul unei pitulici,
Daţi-mi o parte, zei! încă mai dorm:
Chiar dacă-s trează, visul e în mine
Şi-n jurul meu — îl simt, nu mi-l închipui-
Trup fără cap? Veşmîntul lui Posthumus?
Piciorul, mîna... pulpa lui Mercur,
Coapsa lui Marte, muşchii lui Hercule;
Dar mîndra faţă a lui Joe unde-i?
Omor în coruri! Ah, Pisanio,
Blestemele Hccubei şi-ale mele
Să cadă-asupra ta! Ai uneltit
Cu diavolul de Cloten şi stăpînul
Mi l-ai ucis. Do astăzi înainte
Trădare îio scrisul şi cititul!
Cu măsluitele-i scrisori, tîlharul
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CĂPITANUL:
LUCIUS: CĂPITANUL:
LUCIUS:
CĂPITANUL:



LUCIUS:
A doborît catargul unui vas
Cum nu mai e pe lume! Vai, Posthumus,
Po unde-ţi zace capul? Nu putea
Să te înjunghie în loc să-l taie?
Cum s-a-ntîmplat? Pisanio şi Cloten,
Setea de bani şi ura, sînt de vină.
E limpede, vai! Leacul ce ni-a dat
Zicînd că este-atît de-ntremător,
Simţirea nu mi-a amorţit-o, toată?
Pisanio şi Cloten sînt făptaşii. —
Cu sînge dintr-al tău să-mi înroşesc
Obrajii palizi, să se înspăimînte
Mai tare încă cei ce intră-aici.
Stăpînulmeu! Stăpînulmeu! Posthumus!
(Cade pestre trupul lui Cloten.)
Iniră Lucius, un căpitan, alţi ofiţeri şi un prezicător.
De peste mare, cum aţi poruncit, Sosit-au legiunile. V-aşteaptă Aici, la Milford. Flota-i 
pregătită. Dar de la Eomai ce mai ştii?
Senatul
Oştire-a ridicat din italieni, Locuitori şi gentilomi, toţi dornici Să lupte vajnic. Fratele Sienei, 
Iachimo, îi conduce.
Cînd sosesc? La-ntîiul vînt prielnic.
Graba lor Meneşte-a bine. Căpitanii noştri Să inspecteze trapele. — Ia' spune Ce-ai mai visat 
despre acest război? PREZICĂTORUL:  Postind şi tot rugîndu-mă la zei, Ast-noapte o 
vedenie-am avut: Komanul vultur, pasărea lui Joc, Zbura din miază-zi înspre apus; Cînd a 
ajuns aici, ea s-a topit în focul soarelui, şi-aceasta-nseamnă (De nu-mi slăbesc păcatele puterea 
De-a face prevestiri) izbînda Romei. Să mai visezi aşa, făr' să greşeşti. Hei, ce-i cu trupul ăsta 
fără cap? A fost zidire falnică, se pare.
LUCIUS;
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Un paj? E mort sau doarme? Nu, e mort Şi-a rezemat faţa de leş. Naturii le scîrbă să se cuIcp 
lîngă morţi. Ta' să 1 vedem ia cinp.
CĂPITANUL:                                           E viu!
LUCIUS:                                                            Atunci
O să ne spună ce-i cu trupul ăsta. Băiete, povesteşte-ţi soarta — văd Că ea aşteaptă s-o-
ntrebăm. Pe cine Te sprijini ca pe-o-nsîngerată pernă? Cine-a sluţit acest tablou al Firii? Ai 
fost părtaş? Cum s-a-ntîmplat? El, cine-i? Şi tu ce eşti?
IMOGENA:                                Nimic; sau mi-aş dori
Să nu însemn nimic. Stăpîn mi-a fost Şi l-au ucis muntenii — ce briton Viteaz şi bun era! Nu 
se mai află Stăpîni ca el, oricît aş colinda Din răsărit pîn-la apus, oricît Aş căuta, slujindu-i cu 
credinţă Pe cei mai buni.
LUCIUS:                                          Brav tînâr, sînt mişcat
De jalea ta, nu mai puţin decît De moartea celui ce ţi-a fost stăpîn. Ce nume a purtat?
IMOGENA:                                          Richard du Champ.
(Aparte.) Minţind, rău nimănui nu fac, iar zeii Mă vor ierta.
LUCIUS:                                      Pe tine cum te cheamă?
IMOGENA:            Fidele.
LUCIUS:                          Numele se potriveşte —
E vrednic de credinţa ta, credinţa E vrednică de nume. Vrei norocul Să ţi-l încerci slujindu-mă 
pe mine? Nu-s ca stăpînul tău, dar îmi vei fi La fel de drag. Destoinicia ta Ai dovedit-o singur; 
prin scrisori încredinţate mie de un consul, Augustus nu te lăuda atîtl Ei, mă urme/i?
IMOGENA:                                    Da, domnule, fireşte,
Dar mai întîi vreau să-mi feresc stăpînul De roiul gîzelor, scurmînd pămîntul
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■•           Cît pot de-adînc cu-aceste tîrnăcoape.
Tar după co voi presăra pe groapă Frunziş şi buruieni culese-n codru         ; Şi voi rosti un veac de 
rugăciuni, PJîngînd, oftînd şi luîndu-mi bun rămâi*' Vă voi urma. Primiţi vă, vă rog.
MJCIUS:               Da, şi ţi voi fi părinte, nu stăpîn.
Prieteni buni, băiatul Ne-nvaţa datoria ostăşească. Cu lănci şi alebarde să-i săpaţi O groapă mortului 
pe un tăpşan
v'-'-s'fb fiii   '        Cu cele mai frumoase margarete. Hai, luaţi-l. Tinere, de dragul tău îl vom 
înmormînta ca pe-un soldat;'    >5 ,î            Nu plînge, ţine-ţi firea. Nu arare     *
Căderea prevesteşte înălţare.
\                 (Ies.)                                           ,:
'.'■■

SCENA 3
Britania. O încăpere în palatul lui Cymbeline. Intră Cymbeline, seniori, Pisanio şi slujitori.
CYMBELINE (unui slujitor):
Mergi şi mai află cum 6e simte doamna.
(Slujitorul iese.)
De cînd i-e dus feciorul, s-a smintit Şi viaţa i-e-n primejdie: ah, ceruri, Mă prigoniţi amarnic. 
Imogena, Din mine-o parte, a plecat; regina Se zbate-n gheara morţii; mă aşteaptă Războaie crîncene, 
iar prinţul, care Mi-era de ajutor, nu-i de găsit. Prea multe lovituri odată! (Către Pisanio.)
Cîine,
Ridici mereu din umeri cînd e vorba De fuga ei. Sub caznă-o să ne spui Tot adevărul. PISANIO:         
Doamne, viaţa mea
E-n mîna voastră, dar despre stăpînă,
17(5

ÎjS'TÎIUL SENIOR
CYMBELINE: INTÎIUL SENIOR
CYMBELINE: INTÎIUL SENIOR:
CYMBELINE:
PISANIO:
Nu ştiu nici unde-i, nici de ce-a plecat, Nici cînd se-ntoarce. Slugă credincioasă Rămîn Măriei 
voastre. :                                   Nu vă minte.
Era aici în ziua cînd prinţesa N-a fost găsită în palat. Ştiu bine Că este-un om de toată cinstea. Cloten 
E căutat de toţi cu-nfrigurare Şi nu mă îndoiesc că-l vor găsi. Sînt tulburi vremurile. (Către Pkanio).
Deocamdată Te-ai strecurat, dar eşti sub ochii noştri.
Mărite, legiunile romane Aflate-n Galia precum şi oastea De gentilomi trimişi de senatori Au 
debarcat la noi.
Ah, nici regina,
Nici prinţul nu mă pot povăţui.                ;
Cum mă descurc?
:                            Stăpîne-al meu, avem
Destui soldaţi ca să-nfruntăm duşmanul De vin mai mulţi, mai mulţi sînt pregătiţi! Se cade doar să 
punem în mişcare Pe cei plini de avînt.
îţi mulţumesc. Să aşteptăm ce ne va cere vremea. De Roma nu ne temem, dar ne doare Ce s-a-
ntîmplat la curte. Hai veniţi.
Ies toţi în afară de Pisanio.
Stăpînul meu nu mi-a trimis un rînd
De cînd i-am scris că Imogena-i moartă.
Ciudat. Nici dînsa nu mi-a dat vreo veste,
Deşi făgăduise. Iar, nu ştiu
Ce e cu Cloten. Toate mă frămîntă,
Dar cerul mă vă ajuta. Trădez
Ca să m-arăt statornic în credinţă
Şi mint pentru-adevăr. Războiul
Va dovedi chiar regelui ce mult
Ţin eu la ţara mea. Mai bine mort
[IV, 8
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[IV, 4]
Decît Bă nu o apăr! Celelalte O să le cearnă vremea. Zeii pot S-aducă-n port şi-un vas fără pilot.
(lese.)
SCENA 4
Wales. In faţa peşterii lui Belarius. Intră Belarius, Ouiderius şi Arviragus.
GUIDERIUS:
BELARIUS:
ABVIRAGUS:
GUIDERIUS:
BELAIUUS:
GUIDERIUS: ARVIRAGUS:
BELARIUS:
E larmă-n preajmă.
Să plecăm de-aici. Fără isprăvi de seamă, ce plăceri Găsim în viaţă?
Ce nădăjduim
în ascunzişuri? Cum sîntem britoni, Romanii ne vor omorî pe loc Sau după ce-i slujim în fel şi chip 
— Pedeapsă pentru că sîntrm barbari Şi împotriva lor ne-am răsculat. Băieţi, să mergem mult mai 
sur-, în munţi, în oastea regelui am îi priviţi Cu bănuială. Nu ne ştie nimeni, N-am apărea pe liste, 
după ştirea Că prinţul a murit, am fi-ntrebaţi Unde-am trăit şi ce-am făcut, apoi Ne-ar omorî în cazne 
grele.
Tată,
Asemeni temeri, pe-o asemeni vreme, Ne supără.
Nu cred că auzind Nechezul cailor romani şi, iarăşi, Văzînd ce focuri au aprins duşmanii, Britonii vor 
avea urechi sau ochi Şi pentru noi. Doar n-o să-şi piardă timpul Ca să ne-ntrebe despre rostul nostru. 
Mulţi din armată mă cunosc. Pe Cloten, Ştiţi bine, nu-l văzusem ani de zile (Era copil) dar l-am 
recunoscut. Pe urmă, regele nu este vrednic De slujba mea, nici de iubirea voastră.
GUIDERIUS:
ARVIRAGUS:
GUIDERIUS:
.ARVIRAGUS: BELARIUS:
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Surghiunul meu — nespus de rău îmi pare —
V-a văduvit de-o creştere aleasă,
Do bucurii la eare-aveaţi tot dreptul
Prin neam, în schimb v-a dat o viaţă aspră,
Zăduful verii şi al iernii ger.
Decît aşa, mai bine să murim.
Să mergem la oştire! Eu şi Cadwal
Nu sîntem cunoscuţi; pe dumneata
Toţi te-au uitat şi eşti schimbat la chip
De şirul anilor.
Pe sfîntul soare,
Eu merg! Nu am văzut cum moare-un om, Iar cum arată sîngele am învăţat Privind iepuri fricoşi şi 
ţapi turbaţi! O dată numai am urcat pe-un cal, Şi-ace]a fără pinteni şi potcoave, Cu-un călăreţ la fel 
do prost ca mine. La soare cînd mă uit, simt ruşinare Că-mi dăruieşte raza lui bogată Iar eu rămîn un 
biet necunoscut. Plec, jur! BJagosloveşte-mă, părinte, Şi-atunci voi fi mai grijuliu în luptă. De nu mă 
laşi, eu tot mă duc, şi-atunci De mîini romane voi muri.
Amin!
De nu vă preţuiţi voi viaţa, eu Să-mi apăr bătrîneţea? Pentru ţară, Vă însoţesc. Iar dacă se întîmplă Să 
vă răpună moartea în război, Voi odihni alăturea de voi. Porniţi! Dar ce rost are să-i zoresc Cînd 
fierbe-ntr-înşii sîngele regesc?
(Ies.)
ACTUL V

SCENA 1
Britania. Tabăra romană.
Iniră Posthumus, ţinînd în mînă o batistă însîngerată.
POSTHUMUS:



Te voi păstra, batistă-nsîngerată —
Eu te-am vrut astfel. Dacă toţi bărbaţii
Ar merge pe-acest drum, cîţi n-ar ucide
Pentru-o scăpare soaţe ce-i întrec
Cu mult! Pisanio, o slugă bună
îndeplineşte doar porunca dreaptă,
Nu chiar po toate. Zei, dacă la vreme
îmi pedepseaţi păcatele, pe-aceasta
I\ru-l săvîrşeam; gingaşa îmogena,
Cruţată, s-ar fi pocăit.... De ce
Nu m-aţi ucis pe mine, ticălosul!
Dar, vai, pentru păcate mici, pe unii
îi luaţi la voi din dragoste, ferindu-i
De vini mai grele; şi lăsaţi pe alţii
Să calce din greşeală în greşeală
Ca să trăiască preschimbaţi în monştri,
Pîn-ce-şi dau seama de vinovăţie
Şi se căiesc. Cum voi aţi luat-o sus,
Putere daţi-mi să v-ascult porunca.
Am fost adus aici să lupt alături
De gentilomi italieni cu ţara
Domniţei mele; este de ajuns,
Britanie, că ţi-am ucis stăpîna;
A doua oară nu te mai rănesc.
Dc-aceea, zei din ceruri, ascultaţi
Ce am de gînd. Am să raă-mbrac în straiul
Unui ţăran briton, ca să lupt astfel Cu cei cu cari pornesc şi ca să mor Prin tine, pentru tine, Îmogena, 
Deşi orice răsuflu-al meu e-o moarte. Necunoscut, nici plîns, nici duşmănit, Voi fi unde-i primejdia 
mai mare, Să-mi recunoască lumea vitejia Ascunsă-n strai umil. Zei, dăruiţi-mi Puterea Leonaţilor! 
Schimb moda în ciuda lumii: faţă mai puţin Şi, dimpotrivă, miezul cît mai plin.
(Iese.)
[V,
SCENA 2                ,               '    '   ' .     ,                                '         ..;.
Clmp de bătălie între tabăra Iritonă şi cea romană.
Intră, dintr-o parte, Luduş, Iaehimo şi armată romană; din cealaltă, armată Iritonă. Leonatus Posthumus, 
îmbrăcat în modeste haine ostăşeşti, intră ultimul. Soldaţii intră şi ies. Trîmbile. Apoi reintră, luptînd unul cu 
altul, Iaehimo şi Posthumus. Acesta din urmă îl învinge şi-l dezarmează pe Iaehimo, lăsîndu-l singur pe scenă.
IACHIMO:
BELAR IUS:
Povara vinii îmi apasă pieptul Şi-mi ia puterea. Am învinuit, Fără temei, pe principesa ţării Şi aerul 
de-aici, ca s-o răzbune, M-a stors de vlagă — altfel cum puteam Eu, mare luptător, să fiu învins De-
un ţopîrlan? Nobleţe şi onoare Au fost acum călcate în picioare. Dacă britonii gentilomi l-întrec Aşa 
cum el întrece pe ai noştri, înseamnă că sîntem biete femei Alăturea cu dînşii, nişte zoi. (lese.)
Bă alia continuă, britonii fug, Cywibeline e prins; apo1 îi  ar în ajutor Belar ius, Guiderius şi Arviragus.
Staţi! Nu fugiţi! Ni-e de priinţă strunga Şi e păzită — frica ticăloasă
Vă mînă îndărăt!
[V, 3]
GUIDERIUS, ARVIRAGUS:               Opriţi: Luptaţi!
Intră din nou Posthumus, venind în ajutorul britonilor.
Toţi îl si, Ivează pe Cymbeline. Intră iar Lucius, Iachimo
şi Imogena.
Băiete, ieşi din luptă — fugi şi scapă! Prietenul omoară pe prieten Şi vălmăşagul a sporit la culme, 
Juri că războiul e legat la ochi. Le vin noi întăriri.
Ce-ntorsătură!
De nu primim la vreme nici un sprijin, Va trebui să ne retragem.
(Ies.)
SCENA 3
O altă parte a chnpului ie bătălie. Intră Posthumus şi un senior brito n.
LUCIUS:
IACHIMO: LUCIUS:
SENIORUL: POSTHUMUS:
ST-NIORIJL: POSTHUMUS:



SENIORUL:
POSTHUMUS:
Vii dinspre locul unde-ai noştri Fac zid puternic?
Da, iar dumneata Parc-ai veni dinspre fugari.
Aşa e.
Eu nu te-nvinuiesc. Eram pierduţi Far-ajutor de sus. Regele însuşi So răzleţise; oastea-i era frîntă; 
Vedeai doar spete de fugari, zorind Spro-ngustul defileu; duşmanul, dîrz, Setos de sînge şi 
neprididind Să-şi folosească armele din plin, Lovea; la întîmplare, ucidea, Eănea sau atingea, unii 
căzînd De groaza morţii. Strunga se umpluse De morţi loviţi în spate şi de laşi Sortiţi şi ei pieirii.
Unde-i strunga?
Chiar lîngă cîmpul de bătaie, -un şanţ Tivit cu iarbă. Din senin, acolo A apărut un moş, soldat călit în 
lupte pentru ţară, dovedind Că n-a trăit degeaba ca s-ajunga La vîrsta părului cărunt. Cu el
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SENIORUL: POSTHUMUS:
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Erau doi tinerei, mai potriviţi De-a leapşa să se joace, nu să intre în ăst măcel; pe feţele lor blonde 
Puteau să poarte măşti de domnişoare. Cei trei au astupat intrarea-n strungă, Strigînd fugarilor: „Prin 
fugă, cerbii îşi scapă ţiaţa, nu britanii noştri! în iad fricoşii! Staţi! Altfel, să ştiţi Că devenim romani 
şi ca pe vite Vă batem, căci fugiţi ca ele! Staţi! Cu faţa la duşman, asta-i scăparea!" Trei mii erau cei 
trei, atît prin faptă Cît şi încredere, căci trei eroi Fac cît o oaste de neputincioşi. Cu „Staţi!" al lor, 
măiastru folosind îngustul defileu, şi mai măiastru Vădindu-şi vitejia ce putea Să schimbe fuse-n 
lănci, ei au aprins Privirea stinsă ;-n cei ce dezertau S-a deşteptat ruşinea şi cu ea S-a-ntors curajul, 
iar cei speriaţi (Blestem pe primul laş într-un război!) Privind la alţii, au sărit ca leii Asupra lăncilor 
vrăjmaşe. -Atunci Romanii s-au clătit şi-au început Să se retragă; a urmat curînd învălmăşeala; cei ce 
mai întîi înaintau ca vulturii, acum Fugeau ca nişte pui; învingătorii Erau nişte bieţi sclavi, fricoşii 
noştri,
ş Prinzînd curaj, le-au dat altora viaţă ,' Cum dau pesmeţii într-un greu naufragiu, Şi cum s-au 
războit, găsind deschisă Portiţa inimilor! Cum au dat în vii şi morţi, răniţi, duşmani, prieteni!
La început, un om punea pe fugă zece;
Acum el ucidea vreo douăzeci.
Cel ce dorea să moară devenise
Sperietoarea cîmpului.
Ciudat!
O strungă, un moşneag şi doi băieţi....
Pari unul dintre cei ce mult se miră
Cînd află despre fapte mari, dar singuri

[V, 3]
Le ocolesc. Aşa, numai de haz, îngăduie-nii să înjghebez un stih: O strungă, un moşneag şi doi 
băieţi Pe duşman l-au vîrît în sperieţi.
SENIORUL:           Te-ai supărat,
POSTHUMUS:                             Se poate? Sînt prieten
Cu-acela care fuge de vrăjmaş; Dacă rămîne cum i-e dat să fie,       ; El va fugi şi de prietenie. 
Iar am rimat.
SENIORUL:                                Te-ai supărat. Mă duc.
Tar a fugit. Nobleţe ticăloasă, Pe mine să mă-ntrebi de ştiri, cînd eşti Pe cîmpul luptei! Ca să-şi
scape hoitul, Cîţi nu s-au lepădat azi de onoare! Şi, totuşi, au murit. Iar eu, păzit De chinul 
meu lăuntric, ca prin farmec N-am îost lovit de moarte unde-aceasta Era în largul ei. Cum e un 
monstru hîd, Ciudat e că se-ascunde în potire, în paturi moi, în vorbe dulci; şi, iarăşi, Că are-
atîţia slujitori, mai mulţi Decît acei ce-n lupte-i flutur spada. O aflu pîn-la urmă. M-am bătut 
Pentru britoni, dar nu mai sînt de-al lor, Mă-ntorc iar la romani. Dar nu mai lupt Şi mă predau 
îndată ce de umăr M-atinge careva. Aici romanii Făcut-au crunt măcel; la fel de crunt Le vor 
plăti aceşti britoni. Eu unul Atîta vreau, să ispăşesc prin moarte; Nu-mi pasă unde-s şi de care 
parte; .;        De dragul Imogenei, chiar acum
Sînt gata pentru-acest sfîrşit de drum.
Intră doi căpitani britani şi soldaţi.
ÎNTÎIUL CĂPITAN:
Slăvit fii, Joe, Lucius e prins.



Toţi spun că moşul şi băieţii lui
Sînt zei, nu oameni. AL DOILEA CĂPITAN:                          A mai fost un altul
Care-a luptat cu ei. Era-mbrăcat
în straie ţărăneşti. 's
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INTÎIIIL CĂPITAN:                            Aşa se spune.
Dar nu ştim unde sînt. Stai! Cine eşti? POSTHUMUS:       Roman sînt şi n-aş lîncezi aici
De-aş fi avut ostaşi viteji ca mine. AL DOILEA CĂPITAN:
Legaţi-l! Cîine, nu te mai întorci La Roma ca să povesteşti ce corbi I-au ciugulit aici. E dîrz şi 
pare. Un om de vază — duceţi-l la rege.
 4]

SCENA 4
Intră Cymbeline cu suita, Belarius, Guiderius, Arvi-ragus, Pisanio şi prizonieri romani. Căpitanii îl prezintă pe 
Posthumus lui Cymbeline, care îl dă pe mina unui temnicer; apoi ies toţi.
Biitania. Loc deschis Ungă tahăra britonă. Intră Posthumus şi doi temniceri.
ÎNTÎIUL TEMNICER:
Nu te mai fură, eşti împiedicat.
Poţi paşte dacă ai imaş. AL DOILEA TEMNICER:
Sau poftă.
POSTHUMUS:

(Temnicerii ies.)
Eobie,-ţi mulţumesc, tu eşti o cale Spre libertate! însă eu mă simt Mai fericit ca un bolnav de 
gută Ce-ar vrea să geamă-un secol mai curînd Decît să fie vindecat de Moarte, Un vraci de 
nimeni întrecut, şi-o cheie Cu care se deschide şi-al meu lacăt. Tu, conştiinţă, eşti mai ferecată 
Decît aceste mîini şi glezne. Zei, îmi dăruiţi unealta ispăşirii Ca să fiu pururi liber! Mă căiesc? 
N-ajunge: -astfel copiii îşi îmbuna Părinţii, iar decît aceştia, zeii Sînt mai miloşi. Mă pocăiesc? 
Dar cum? în lanţuri, cînd eu lanţuri mi-am dorit Şi nu sînt o povară? Să plătesc?
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[V, 41
Dacă tributul mic al libertăţii • ,-,:    ;'' ' '■           înseamnă ispăşire, luaţi-mi tot.
0, zei, sînteţi cu mult mai iertători
Cu oamenii, cari cer de la datornici
A treia parte, -a şasea, -apoi a zecea,
Aşteaptă să se-ndrepte ca pe urmă
Să le mai ceară. Asta nu-mi doresc.
în schimbul vieţii Imogenei, luaţi-o
Pe-a mea — nu face cît a dînsei, totuşi
E-o viaţă, şi ea poartă chipul vostru.
Un om nu cîntăreşte-orice monedă;
Chiar de-i uşoară, preţul e-n tipar.
Pe-al meu voi mi l-aţi dat; deci, mari puteri,
Faceţi-vă socoata, luaţi-mi viaţa
Şi-mi ştergeţi datoria. Imogena,
Te chem fără cuvinte. (Adoarme.)
Muzică solemnă. Intră în chip de vedenie, Sieilius Leonatus, tatăl lui Pos-Ihumus, un om în vîrstă îmbrăcat ca 
luptător; ţine de mînă o femeie venerabilă, soţia sa şi mama lui Posthumus. Amîndoi sînt precedaţi de muzicanţi. 
După alţi muzicanţi urmează cei doi tineri Leonaţi, fraţii lui Posthumus, cu rănile de moarte pe care le-au 
primit în răzloi. Ei îl înconjoară pe Posthumus, adormit.
SIOILIUS:
MAMA:
Stăpîne-al fulgerelor, nu lovi
Biete fiinţe muritoare! Fii crud cu Marte, ceart-o pe Iunona
Ce-ntr-una cată răzbunare
Pentru isprăvile-ţi de crai. Cu ce-a greşit băiatul meu po care
N-am apucat să-l văd la faţă? M-am stins cînd el era în matca mamei
Şi-şi aştepta intrarea-n viaţă.



Tu, tată al orfanilor (aşa
Mereu spun oamenii ea, eşti), Nu s-ar fi cuvenit să-i aperi oare
De-atîtea rele pămînteşti?
La naştere nu m-a slujit Lucina53

Şi am murit în mare chin. Posthumus mi-a fost smuls, piîngînd de parca
Ştia că-n lume-i mult venin. Sărman copil!
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SICELIUS:              Ca şi strămoşilor, măreaţa fire
I-a dat co-avea mai bun în dar, încîto lume-ntreagă a vrăjit Al lui Sieilius vlăstar!
INTÎIUL FRATE: Apoi, bărbat deplin, cînd s-a oprit în ţara mîndră-a briţilor,
Cine putea cu el să se măsoare? Şi este oare-ntîmplător
Că Imogena l-a ales pe dînsul Al vieţii sale-nsoţitor?
MAMA:                  De ce i-au luat în rîs căsătoria
Cu dragoste pecetluită? De ce l-au surghiunit şi-astfel l-au smuls
De lîngă soaţa lui iubită, Gingaşa Imogena?
SICILIUS:              Pe măscăriciul italian Iachimo
Cum l-aţi lăsat să-i zăpăcească
Neîntrecuta inimă şi minte Cu gelozie nebunească
Şi pîn-la urmă laşul a avut Prilejul să-l batjocorească?
AL DOILEA FRATE:
Din lumea umbrelor cea necuprinsă,
Părinţii noştri şi noi doi, Cari pentru ţară am luptat viteji
Şi ne-am dat viaţa în război, Am coborît ca sa păzim a' lui Tenantius
Orînduiri şi pravili noi.
[V, 4]
ÎNTÎIUL FRATE:
SICILITJS:
La fel de dîrz şi brav s-a războit Posthumus pentru Cymbeline;
Atunci, o, Iupiter, zeu între zei, Cum ai putut privi senin
Ce-a făptuit, ba chiar, în loc de plată, l-ai dat pedeapsa, dor şi chin?
Desehide-ţi, dar, fereastra de cleştar,
Priveşte vajnicul popor Şi nu-l mai urgisi atît de crunt
Cu sceptrul tău răzbunător.
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[V, 4] MAMA:
SICILIUS:
FRAŢII:
O, Iupiter, băiatul nostru-i bun, Aşterne-i cale fără nor.
Te uită din palatul tău de marmur!
Noi, slabe duhurile-aceste, De nu-l ajuţi, soborului de zei,
Aşa să ştii, îi dăm de veste.
Ajută-l, sau vom spune că dreptate în cîrmuirea ta nu este.

Iupiter coboară prin tunete şi fulgere, aşezat pe un vultur. Aruncă un trăsnet. Duhurile cad în genunchi.
IUPITER:             Ajunge, duhuri din tărîm de jos,
Mi-aţi împuiat auzul! îndrăzniţi A-nvinui pe cel al cărui trăsnet
îi spulberă oricînd pe răzvrătiţi? Plecaţi în Elizeu54, sărmane umbre,
Sa v-odihniţi pe pajiştea sihastră Cu flori nepieritoare; de cei vii
Să nu vă sinchisiţi — e grija noastră. Pe cei mai buni nu-i cruţ. E şi mai mare
Băsplata cînd ispita e mai grea. Dar, liniştiţi-vă. Pe fiul vostru
Curînd îl voi scăpa şi înălţa. Doar s-a născut sub semnul stelei noastre
Şi-n templul nostru fost-a cununat. De Imogena iar va fi alături,
Mai fericit decît a fost vreodat'. Pe pieptul lui să puneţi acest sul —
E pentru soarta lui un calendar. Plecaţi şi isprăviţi cu-atîta zarvă,
Altminteri mă stîrniţi, e vai şi-amar.



Sus, vulture, spre doma de cleştar.
(Urcă.)
SICILIUS:   '          Cînd a venit cu tunet, se simţea
Pucioasă-n aer; vulturul lui sfînt Părea că-i gata să ne ciopîrţcască. Acum se-nalţă, însă, -nmiresmat 
Ca Elizeul; pasărea cerească
[V, 4]
'Şi ascute pliscul şi îşi netezeşte
Nemuritoarea aripă — ai zice
Că zeul e-mbunat.
TOŢI:                                                Slăvit fii, doamne!
SICILIUS:             Podeaua marmorie s-a închis.
E sub aprinsa boltă. Am plecat
Să-ndeplinim porunca ce ne-a dat.
(Duhurile dispar.)
POSTHUMUS (trezindu-se):
Ca un al doilea bunic, tu, somn, Mi-ai dăruit un tată şi, de-asemeni, O mamă şi doi fraţi — însă proa 
iute S-au dus'din nou spre cele neştiute; Şi m-am trezit. Sărmanii ce-s la voia Mai-marilor visează, se 
deşteaptă Şi nu găsesc nimic. Nu, cîteodata, Fără să merite, primesc răsplată, Chiar cu prisos; cum mi 
se-arată mie în acest vis. De ce? Nimeni nu ştie. Pe-aici sînt zîne? Ce-i? Un pergament? O, dac-ai fi 
frumos şi prin cuprins, Nu cum se-ntîmplă azi cu sclivisiţii A căror haină-i mult mai arătoasă Decît 
ce-acoperă. Nu fi cum sînt Curtenii noştri. Să vedem.
(Citeşte.) Cînd puiul de leu, neavînd ştiinţă de sine, va găsi ceea ce caută şi va fi îmbrăţişat de un 
suflu gingaş; cînd crengile unui cedru falnic vor fi fost tăiate fiind moarte ani îndelungaţi şi vor 
creşte.şi înverzi din nou după aceea pe vechiul trunchi, atunci vor lua sfîrsit nenorocirile lui 
Posfhttmus, iar în fericita Britanie va înflori Ţ/acea şi helşugul.
E încă-un vis, ori este-o nebunie, Sau amîndouă? Nu-i nimic sau poate Sînt vorbe ca-ntr-un vis sau 
fără tîlc. Dar, orice-ar ti, sînt ca şi viaţa mea, La fel de încurcate. Pergamentul Am să-l păstrez.
Intră din nou temnicerii.
■ŁE
189
[V, 4]
ÎXTÎIUL TEMNICER: Ei, prietene, eşti gata pentru ospăţul morţii?
POSTHUMUS: De mult — aproape că m-am răscopt. Ia-mă de pe foc.
ÎNTÎIUL TEMNICER: Ştreangul te aşteaptă oricum. Dacă eşti gata înseamnă că ai fost gătit cum 
trebuie.
POSTHUMUS: Adică dacă sînt o mîncare pe gustul spectatorilor, osteneala n-a fost degeaba.
ÎNTÎIUL TEMNICER: Plata o să fie cam pipărată pentru dumneata; te poţi însă mîngîia cu gîndul că 
ai isprăvit cu plăţile o dată pentru totdeauna. N-o să-ţi mai fie frică nici de socotelile de la crîşmă, 
astea îl otrăvesc adesea pe om după ce s-a sfîrşit cu veselia. Intri leşinat de foame, ieşi cu capul ameţit 
de băutură, ţi-e necaz că ai plătit prea mult şi că te-a ajuns udeala; şi punga şi capul sint goale; capul e
greu pentru că a fost prea uşuratic, iar punga e uşoară pentru că s-a uşurat. De-acum încolo scapi de 
asemenea lucrari care se bat cap în cap. O, cît de milostivă e o frînghie de un ban! într-o clipită 
socoteşte pînă la o mie; crede-mă, n-ai să găseşti un socotitor mai bun; te descarcă de tot ce-a fost, 
este şi va fi. Gîtnl dumitale, domnule, înseamnă şi condei, şi catastif, şi tejghea. Cît ai zice peşte, 
socuata e gata.
POSTHUMUS: Eu sînt mai fericit să mor decît eşti dumneata să trăieşti.
ÎNTÎIUL* TEMNICER: E adevărat, domnule, cine doarme nu mai simte durerea de măsele. Dar omul 
care se pregăteşte să doarmă somnul dumitale — şi încă ajutat de călău — cred că ar fi bucuros să-şi 
schimbe locul cu el; fiindcă dumneata nu ştii ce drum te aşteaptă.                                          »
POSTHUMUS: Ba eu ştiu.
ÎNTÎIUL TEMNICER: Atunci moartea dumitale are ochi în frunte şi eu unul n-am văzut-o zugrăvită 
astfel nicăieri. Ori eşti călăuzit de cineva care zice că ştie, ori dumneata îţi închipui lucruri pe care 
sînt încredinţat că nu le ştii, ori puţin îţi pasă de ceea ce se petrece dincolo. Oricum, înapoi nu cred că 
te întorci vreodată ca să povesteşti cum ai ajuns la capătul drumuli:. POSTHUMUS: Iar eu, prietene, 
îţi spun că fiecare om Ł ^ ochi ce-l călăuzesc pe drumul pe care mă duc eu, afară doar c? cei care îi 
închid şi nu-i folosesc.
ÎNTÎIUL TEMNICER: E culmea, domnule! Auzi dumneata, rostul cel mai do seamă al ochilor e.*te, 
carevasăzieă, să-i arate omului drumul pe care o să orbecăie! Eu, una ştiu: că spînzurătoarea e calea 
ce-ţi închide cehii pe veci.
Intră un mesager.
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[V, 5]



MESAGERUL: Scoateţi-i fiarele şi duceţi-la în faţa regelui. POSTHUMUS: Bună veste aduci — mă 
cheamă ca să-mi dea drumul. ÎNTÎIUL TEMNICER: Ar însemna să mă spînzure pe mine. 
POSTHUMUS: O să fii atunci mai liber decît oricare alt temiucer; pentru morţi nu se fac zăvoare.
(Ies toţi în afară de întîiul temnicer.)
ÎNTÎIUL TEMNICER: Chiar şi unul care ar vrea să se însoare cu spînzurătoarea şi să plodească 
ştrenguleţe n-ar fi mai ahotnic ca el. Pe cinstea mea, cu toate că e roman, sînt nemernici şi mai mari 
cari vor să trăiască; şi, totuşi, mulţi dintre ei mor fără pernă la cap. Aşa s-ar întîmpla şi cu mine dacă 
aş fi unul dintre aceştia. N-ar fi rău deloc ca toţi să aibă aceeaşi părere şi părerea să fie dreaptă. Să 
vezi atunci cum li se înfundă temnicerilor şi spîn-zurătorilor! Nu vorbesc cu folos pentru mine, dai1 în 
dorinţa mea se cuprinde şi o siujbuîiţă mai bună. (Iese.)
SCENA 5
Brilania. Cortul lui Cymbeline.
Intră Cymbeline, Belarius, Ouiderius, Arviragus,  Pisanio, seniori, ofiţeri şi suită.
CYMBELINE:
BELARIUS:
CYMBELINE: PISANIO:
CYMBELINE:
'(91
Staţi lîngă mine, voi, apărători Ai tronului; păcat că nu-l găsim Po-acel soldat sărman care-a luptat 
Atît de vajnic, ale cărui zdrenţe Au pus în umbră zaua lucitoare, Al cărui piept descoperit a mers 
'Naintea scuturilor. Fericit îl fac pe cel care-l găseşte.
N-am văzut
Un om de jos luptînd cu-atîta foc Şi săvîrşind minuni de vitejie Ca dînsul, un milog la-nfăţişare. Nu s-
a aflat nimic?
L-au căutat Zadarnic printre vii şi morţi.
Mă doare Că eu păstrez ce plată-i se cuvine;
(Către Belarius, Guiderius şi Arviragus)
[V, 5]
BELARIUS: 0YMBEL1NB:
CORNELIUS:
CYMBBLINB:
CORNELIUS:
CYMBELINE:
CORNELIUS;
CYMBELINE:
Dar am s-o-mpart cu voi, izbăvitorii Acestei ţări — v-aţi dovedit a-i fi Duh, inimă şi creier55. Dar e 
vremea Să-mi spuneţi cine sînteţi.
Ne-am născut
în Cambria53 şi sîntem gentilomi. N-ar fi frumos şi drept să ne fălim Cu altceva, afară doar de cinste. 
îngenuncheaţi. Deci, cu puterea noastră, Vă facem cavaleri57 şi ne veţi fi însoţitori de seamă. Vă vom 
da Tot ce se cade pentru rangul vostru.
Intră Cornelius şi doamne de onoare.
De ce întîmpinaţi cu întristare Izbînda noastră? Parc-aţi fi romani, Şi nu curtenii noştri.
'Nalt stăpîne,
Cu veste rea vă-ntunec bucuria: Eegina a murit.
Asemeni veste Aduce doctorul? E drept, Un leac mai prelungeşte viaţa, totuşi Nici vracii nu sînt 
veşnici. Cum s-a stins? Cum a trăit — hain şi în sminteală. Cumplită-n viaţă, în cumplite chinuri S-a 
despărţit ele ea. Cu voia voastră Vă povestesc tot ce-a mărturisit. Dacă greşesc, să spună-aceste 
doamne Care-au şezut şi-au plîns cu lacrimi grele La căpătîiul ei cînd se sfîrşea. Te rog.
întîi a spus că niciodată Nu v-a iubit, dar i-a plăcut mărirea Şi-atunci s-a măritat cu tronul vostru.
Din suflet vă ura.
Eu nu ştiam;
Şi de n-ar fi mărturisit acestea Pe patul morţii, nu aş fi crezut. Vorbeşte.
Fi,*}
CORNELIUS:                      A mai spus că fiica voastră,
Pe care-o alinta mereu făţarnic, Era un scorpion în ochii ei; Voia s-o otrăvească pe prinţesă Dar dinsa 
a fugit.
CYMBELINE:                                     Diavol viclean!
Femeia cum s-o deduşim? Atît? CORNELIUS:         Ceva încă mai rău. Vă pregătise Otravă ucigaşă; 
înghiţind-o, V-aţi fi topit cu-ncetul. între timp Avea de gînd mai mult să vă subjuge, Prin grijă, 
lacrimi, sărutări şi-alint, Apoi să vă silească să-l numiţi Moştenitor al tronului pe Cloten. Acesta 
dispărînd în chip ciudat, I-a dat greş planul şi, nebună, dînsa I-a blestemat pe oameni şi pe zei Şi-a 



dat toate-n vileag cu ofu-n suflet Că nu-şi îndeplinise uneltirea. Astfe"!, smintelii pradă, a murit. 
CYMBELINE (către doamnele de onoare):
Aşa e?
DOAMNELE:                    Da, stăpîne.
CYMBELINE:                                      Ochii mei
N-au vină, căci era frumoasă foarte;
Auzul, iarăşi, căci îl măgulea;
Nici inima care credea că este
Ceea ce pare. N-ar fi fost cinstit
S-o bănuiesc. Şi, totuşi, Imogena,
Tu poţi să spui că sînt un prost, fiindcă
Pe tine te-am lovit. Fie ca zeii
Să-ndrepte ce se poate îndrepta!
Intri Luciiis, Iaehimn, prezicătorul, prizonieri romani sub pază; în urma lor, Posthumus şi Imogena.
Ei, Caius, nu mai poţi să ceri tribut. Ţi !-am plătit cu sabia, deşi S-an prăpădit şi mulţi viteji britoni. 
Ca sufletele lor să doarmâ-n pace, Am fost rugaţi de rude să-i uridem Po toţi captivii. Noi ne-am 
învoit. Aşadar, pregătiţi-vă de moarte.
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F, 8] LUCIUS:
CYMBELINE:
IMOGENA:
LUCIUS:
IMOGENA:
LUCIUS: CYMBELINK:
IMOGENA:
Cum se întîmplă-n lupte, aţi învins Printr-un noroc. Dar dacă biruinţa) Era a noastră, buna judecată 
Ne-ar fi ferit să-i omorîm pe prinşi. Cum însă zeii drept răscumpărare Cer numai viaţa noastră, să le-
o dan. Cum ştiu romanii, cu romane inimi. Dar Cezar este viu şi n-o să uite. Am doar o rugăminte: să 
cruţaţi Pe pajul meu briton. Nici un stăpîn Nu a avut un paj ca dînsul: bun, Destoinic, harnic, 
credincios, gingaş Ca o fecioară; iar la toate-acestea S-adaug ceva cc-atîrnă şi mai greu: Cu toate c-a 
slujit unui roman, Rău n-a făcut niciunui brit. Cruţaţi-l, Pe ceilalţi daţi-i morţii.
Chipul lui
Mi-e cunoscut. Privirea ta, băiete, M-a fermecat. Acum eşti pajul meu..
Nu ştiu de ce anume-ţi spun: trăieşte!
Nu-i mulţumi stăpînului; îţi dau
Orice mi-ai cere şi e potrivit
Cu dărnicia mea şi slujba ta.
Poţi chiar să-mi ceri un prins, pe cel mai nobil.
Vă mulţumesc plecat, Măria voastră.
Nu stărui să-mi cruţe viaţa. Ştiu
Că asta o să-l rogi.
Vai, nu! Aici
Zăresc ceva ee-i mai cumplit ca moartea.
Stăpîne, izbăveşte-te cum poţi.
De mine nici nu-i pasă, m-a trădat.
Să nu te-ncrezi nicicînd într-un băiat!
Dar ce-l înfricoşează?
Ce-ai dori?
îmi eşti din ce în ce mai drag, copile.
Tu vezi do cumpăneşte cit mai bine
Ce vrei să-mi ceri. L-ai cunoscut pe omul
La care te tot uiţi? Vrei să trăiască? Ţi-e rudă? Ţi-e prieten?
E roman
Şi rudă mj-este mai puţin
{V, â]
Decît Măria voastră, căci fiind născut Vasalul vostru, sîntem mai aproape. De ce-l priveşti aşa?
Vă spun în taină De vreţi să m-ascultaţi.
De bună seamă. Cum te numeşti?
Fidele.
îmi eşti paj, îţi sînt stăpîn — vorbeşte fără frică.



(Cymbeline şi Imogcna trec într-o parte şi stau de vorbă.)
A înviat din morţi băiatul nostru! El şi Fidele seamănîi-ntrc dînşii Mai mult ca două fire de nisip! Ce 
zici?
E limpede, a înviat. Tăceţi, g'& aşteptăm. Nu no-a văzut. Ades, asemănările înşeală. De-ar fi fost ti. 
ar fi vorbit cu noi. Nu  l-am văzut noi mort?
Taci.  Ai răbdare. TISANIO (aparte):
Stăpîna mea! Devreme ce e vie,
O sa se-aleagă într-un fel cu timpul.
(Cymbeline şi Imogena păşesc în ţaţă.)
Stai lîngă noi şi-ntreabă eu glas tare.
(Către lachimo). Tu să răspunzi cinstit !a
întrebări.
Altminteri, pe cuvîntul meu de rege,
Voi cerne adevărul de minciună
Prin cazne-nfricoşate. Hai, întreabă-l.
Să spună de îa cine a primit
Acest ine].
POSTHUMUS (aparte):           Ce-i pasă lui de unde-i?
CYMBELINE:        Cum de-a ajuns la tino diamantul
Pe care-l porţi la deget?
Mă chinui dacă mint; dar adevărul
Pe tine te va chinui.
Pe. mine?
Mă bacur că, silit, pot să dezvălui
O taină ce m-apasă. Mişeleşte
CYMBELINE: IMCfGENA:
CYMBELINE:
IMOGENA: CYMBELINE:
BELAR1US:
ARVIRAGUS:
GUIDERIUS: BFLARIUS:
GUIDERIUS:
BELAR1US :
CYMBELINE:
IMOGENA:
IACHIMO:
CYMBELINE IACHIMO:
195
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CYMBELINE: IACHIMO:
CYMBELINE: IACHIMO:

CYMBELINE: IACHIMO:
Am căpătat inelul; el era Al lui Posthumus, cel proscris de tine, Dar — spre durerea ta mai mare încă 
Decît a mea — să ştii că na-i pe lume Un om mai nobil. Să continuu, doamne?
Vreau să ştiu tot.
Un înger este fiica ta,
Iar eu, vai — inima îmi sîngereazâ
Şi sufletul mîrşav se înfioară
Cînd mi-amintesc. Simt că leşin... Mă iartă.
Ce e cu fiica mea? Vino-ţi în fire.
Consimt Pă mai trăieşti cit ţi-a fost scris.
Dar nu muri pîn-ee nu te destăinui.
Odată — blestemat bă fie ceasul —
La Koma — blestemată fie casa —
La un ospăţ — mai bine otrăveau
Mînearea (doar po-a mea) —, bunul Posthumus
(Prea bun ca să trăiască printre răi,
Mai bun chiar decît cei mai buni) sta trist
Şi ne-asculta cum lăudam pe rînd
Frumoasele Italiei cu vorbe
Mai sunătoare mult deeît rosteşte



Un mare orator. Ele umbreau
Atît trupul Venerei oît şi mîndra
Statură .1 Mmervei88, darul Firii
Fiind desăvîrşit pe lîneă artă.
Şi noi nu proslăveam doar frumuseţea,
A căsniciei nadă, ci, de-asemeni,
Atîtea înzestrări care ne fac
Să îndrăgim femeia.
Stau pe jar —
La fapte!
'Mată, dacă vrei să suferi. Posthumus, care o iubea n»ppus Pe principesă, a intrat în joc. Făr' să 
dezmintă ce slăvisem noi (Era-ngăduitor cum e virtutea), Ne-a zugrăvit-o pe soţia lui Cu-atît avînt 
lăuntric şi cu grai Atît de-ales îneît ni se părea Că noi am preamărit spălătorese, Ori am vorbit ca 
nişte proşti.
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CYMBELINE-                                                      Hai, iute.
IACHIMO•             De curăţia fiicei voastre-i vorba!
Doar dînsa era castă-n spusa lui  —
Diana însăşi apărea pătată,
Iar eu, netrebnicul, m-am îndoit
Şi arn făcut prinsoare, eu cu aur,
El cu acest inel (pe care-atunci
La deget îl purta) că voi pătrunde
în aşternutul lui ca să-l cîştig,
Păcătuind cu Imogena. Dînsul,
Statornic cavaler, crezînd în cinstea-i,
întocmai cum aveam să cred şi eu,
Mi-a dat zălog inelul. Mi-l dădea
Chiar dacă ar fi fost rubin desprins
Dintr-a lui Phoebus roată sau făcea
Cît carul său. Pe urmă am pîecat
Cu grabă spre Britania. Mărite,
Nu v-amintiţi cînd am venit la curte?
Aicea fiica voastră m-a-nvâţat
Ce hău desparte pofta de iubire.
Eram înfrînt, dar gîndul la prinsoare
Ma-nnobunise. Mintea italiană
încă-n Britania a pus la cale
Un plan mîrşav, cu grijă ticluit.
Pe scurt, atunci cînd m-am întors la Eoma,
Puteam să-l scot din minţi pe Leonatus
Cu-aşa zise dovezi că i-am surpat
Credinţa-ntr-însa; i-am descris alcovul,
Căminul şi tablnurile,-apoi
I-am arătat brăţara ei (furată
Cu rară dibăcie!), ba, mai mult,
I-am spus despre-im anume somn ascuns
Pe trupul ei — destule mărturii
Ca să-l conving că eu am sfărîmat
Sfinţita legătură dintre dînşii.
Ah, parcă-î văd...
P08TIIUMUS (ieşind în ţaţă):        Da, diavol italian! Chiar eu sînt, prostul lesne crezător, Tîlharul, 
ucigaşul, tot ce-a fost Sau este sau va fi mai rău pe lume! Daţi-mi frînghie, un cuţit, otravă, Doresc un 
jude drept! Tu, rege, cheamă Pe cei mai cruzi schingiuitori. Eu sînt
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IMOGENAt
POSTHUMUS:
PISANIO:
CYMBBUNE: POSTHUMUS: PISANIO:
CYMBELINE:



PISANIO: IMOGENA:
CYMBELINE:
PISANIO:
CYMBELINE; IMOGENA: CORNELIUS:
Cel mai scîrbavnic monstru, mi, Posthurnus,
Al fiicei tale ucigaş; nu, mint,
Am dat poruncă altui ticălos,
Mult mai mărunt ca mine, s-o omoare.
Ea-ncliipuia un templu al virtuţii,
Era virtutea însăşi. Mă scuipaţi.
în mine daţi cu pietre şi noroi,
Pe cîini îi asmuţiţi asupra mea.
Posthumus Leonatus eă se cheme
Orice nemernic, iar nemernicia
Să fie-un biet cuvînt! O, Imogena,
Regina mea, soţia, viaţa mea!
Te linişteşte, domnul meu. şi-ascultă  —
Faci pe bufonul, paj neobrăzat,
Cînd eu sînt scos din minţi? Ia' să-ţi curm rolul!
(O loveşte, ea cade.)
Vai, domnilor, mă ajutaţi! St&pîna mea o şi stăpîna voastră. Stăpîne-ai meu, Posthumus, doar acum 
Ai omorît-o. x\jutor!  Săriţi!
S-a-ntors lumea pe dos?
Nu cred că-s zdravăn.
Trezeşte-te, stăpînă!
De e astfel,
Socot că zeii vor să mă ucidă Cu-atîta bucurie.
Buna mea stăpînă,
Cum te mai simţi?
Piei, om primejdios, Mi-ai dat otravă. Printre prinţi de seamă
Să nu mai umbli;
Tonul Imogenei!
Stăpînă, Iupiter Fă iră trăsnească De n-am crezut că leacul din lăeriţă E o minune. Mi l-a dat regina. 
Cum? Ce?
M-a otrăvit.
Ah, zei, uitasem: Regina a mai spus ceva şi-aceasta Te-arată om cinstit: „Dacă Pisanio îi dă stăpînei 
lui acea fiertură
.
CYMBELINE: CORNELIUS:
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Lui dăruilă-n chip de leac grozav, O să-i priaseă ei cum îi prieşte Unui guzgan."
Şi ce înseamnă asta? Regina, doamne, îmi cerea adesea Să-i fac otrăvuri ca să Ie încerce Pe animale 
fără rost, cum sînt Pisicile şi cîinii de pripas. Eu, însă, Temîndu-mă de gîndnri necurate, I-am 
pregătit un leac care-nghiţit Opreşte suflul vieţii dar curînd Puterea firii izbîndeşte iar. Domnia ta 
dintr-însul ai gustat? Aşa se pare, da; am fost ca moartă. Băieţi, sîntem do vină.
E Fidele. IMOGENA (către Posthumus):
De ce te-ai lepădat de soaţa ta? închipuieşte-ţi că sîntem pe-o stîncS Şi mă arunci din nou. (li 
îmbrăţişează.)
Ah,   suflet   drag, Cît sînt în viaţă să te ţii de mine Ca rodul de un pom.3"
Ei cum, adică. Tu, trup din trupul meu, ma laşi să stau Ca privitor? Nu-îni spui o vorbă? IMOGENA 
(îngenunchind):                                         Doamne,
Dă-mi binecuvântarea. BELARIUS (către Guiderius şi Arviragus):
Nu mă mir
De ce v-a fost atît de drag Fidele. Aveaţi temei.
Copila mea, aceste lacrimi Asupra, ta să cadă preschimbate în apa vie. Maieă-ta e moartă. Mă doare 
să aud.
Prea a fost rea Şi răutatea ei ne-a strras aici în chip ciudat. Dar despre fiul ei Nu ştim nimic.
Măria ta, cutez Să spun tot adevărul. Prinţul Clotdl, Cînd a plecat stăpîna, a venit
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IMOGENA: BELARIUS: GUIDERIUS:



POSTHUMUS:
CYMBELINE:
CYMBELINE:
IMOGENA: CYMBELINE
PISANIO:
V-    ,    ■ Turbat de furie, cu spada scoasa. Şi s-a jurat că dată n-am ?ă-i spun Unde s-a dus, pe loc 
îmi face seama. I-am dat atunci scrisoarea ce-o primisem -   De la stăpînul meu. El a citit-o ..   Şi-
aflînd că dînsa e în munţi, la Milford, Mi-a dat poruncă să-i găsesc o haină Purtată de Posthumus, a-
mbiăcat-o Şi a purces — cu gîndul ticălos De-a-mi necinsti stăpîna. Ce-a urmat Nu am ştiinţă.
GUIDERIUS:                                Să închei povestea.
Eu l-am ucis acolo.
CYMBELINE:                                        Zei din ceruri,                 "■
Nu mă siliţi să-l osîndesc la moarte, Cînd a luptat ca un erou! Băiete, Zi c-ai minţit.
GUIDERIUS:   •                                 Ce-am gpus e-adevărat.
CYMBELINK:..';     A fost un prinţ.
GUIDERIUS:        Un bădăran. Purtarea lui n-avea
Nimic regesc. Pe mine m-a-mproşcat       . •■( ■ Cu-njurături răcnite-atît de crunt încît şi marea aş fi 
pedepsit-o Dacă urla, ca el. De-aceea capul x.                  I l-am tăiat şi mult mă bucur astăzi
Că nu-i aici să-nşire el povestea.
CYMBELINE:        Mă doare inima, însă tu însuţi
Te osîndeşti la moarte. Legea noastră Nu poate fi călcată.                                   .- .
IMOGENA:   •<;<                                     Am crezut
ii     Că trupul fără cap e-al lui Posthumus.
CYMBELINE:        Legaţi-l şi plecaţi cu el.
BELARIUS:   .i                                              Mărite,               .  •
E mai de seamă decît cel ucis. Se trage dintr-o viţă ca a ta Şi-i datorezi cu mult mai mult decît ,     
Unei duzini de Cloteni.   (Către strajă.)   Nu-l
atinge!
Nu i-au fost braţele nicidecum menite Pentru cătuşe!
CYMBELINiî:                              Soldăţoi bătrîn,             •\rr--"l
,      '       Stîrnindu-mi furia, vrei să întuneci        '■ Aceste fapte pentru care răsplata
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Noi încă nu ţi-am dat-o? Cum adică Cu noi de-o viţă?
ARVIRAGUS:                                      Prea departe-a mers.
CYMBELlXE:        Şi tu-ai eă mori.
BELARIUS:                                     O să murim toţi trei,
Dar mai întîi voi dovedi că dînşii ~ :   Sînt neam regesc. Băieţi, ce-am sa dezvălui
Poate-nsemna pedeapsă pentru mine _.,   Dar este fericire pentru voi.
ARVIRAGUS: '     Pedeapsa ta-i a noastră.
GUIDERIUS:                                               Fericirea
!     O împărţim cu el.                          ■                '
BELARIUS:                                     Păi, să vorbesc.
Aveai pe vremuri, doamne, un supus Numit Boîarius.
CYMBELINE: .,    Ei şi? E-un trădător, l-am surghiunit.
BELARIUS:    '     E-acum de vîrsta mea;                                 •   >
E surghiunit, dar trădător nu este.
CYMBELINE:       Luaţi-l de-aici, nu-l scapă-ntreaga lume.
BELARIUS:           Nu te aprinde, mai întîi plăteşte-mi
:    Că ţi-am crescut feciorii, apoi ia ş ••    Tot ce mi-ai dat.
CYMBELINE: '                                 Cum mi-ai crescut feciorii?
BELARIUS:           Sînt prea-ndrăzneţ, dar nu mă scol de jos
j     Pîn-ce nu le redau înaltul rang; Şi-atunci pe-ncărunţitul lor părinte SH nu-l mai cruţi. Slăvite, -
aceşti doi tineri Cari îmi spun tată, nu sînt fiii mei,                  '
Ci vrednice vlăstare zămislite Chiar de Măria ta, le curgc-n vine Acelaşi sînge.
CYMBELINE:                             Cum? Urmaşii mei?
BELARIUS:         E-adevărat, întocmai cum, la rîndu-ţi, Eşti fiul tatălui Măriei tale. Iar eu (bătrînul 
Morgan) sînt Belarius Pe care l-ai proscris; bunul tău plac A fost trădarea ce mi-ai pus-o-n seamă Şi 
chinul meu, tot răul ce-am făcut.           " *"':'
Pe-acoşti destoinici prinţi (căci prinţi sîntl%< Eu douăzeci de ani i-am îngrijit                 -l»'
Şi i-am deprins cu tot ce cunoşteam — ;                     Doar ştii c-aveam învăţătură-aleasă.



Eu i-am cerut Euriphilei, doica,
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lW,i,Y-      Sfx-i fure, după ce m-ai surghiunit,
Şi, drept răsplată, -ara luat-o do soţie. .:■•.-..•    ,.      Lovit în cinste, am simţit îndemnul
Să te trădez; iar gîndul că pierzîndu-i ;  ;•          Vei suferi cumplit, se potrivea
;;      Cu ţelul meu. Dar iată-ţi fiii iar, \y:-     i's    .:      Eh pierd prieteni cum nu sînt pe lume. ; (!,;..     
Pe creştetele lor înaltul cer Să cearnă rouă binecuvîntării, Fiindcă-s vrednici să-ncrusteze bolta De 
stele-alături.
CYMBELIXE:                                Tu vorbeşti şi plîngi;
Dar faptele ce-aţi săvîrşit toţi trei Sînt mai de necrezut decît ce-ai spus. Dacă aceştia sînt copiii mei, 
Nu-mi vreau feciori mai buni!
BELARIUS:                                                       O clipă.
Acesta. Polydor numit de minf, E Guiderius; acesta, Cadwal. :..■■■■                       Este mezinul, 
Arviragus. El
Era-nveiit într-o manta lucrată Măiastră chiar de mama sa, regina. Cum am păstrat-o, pot să v-o arăt. 
CYMBELIXE:        Stai, Guiderius avea pe gît
Un semn. da, o steluţă sîngerie. BELARIUS:           Şi-acum mai este. înţeleaptă Fire
N-a şters-o ca să fie azi dovadă.
CYMBELIXE:        Dar ce sînt eu la urma urmei? Mamă A trei copii? Oricum, mă bucur mult Că s-
au născut! întorşi la crugul vostru, Fiţibinecuvîntaţi! Vai, Imogena, , ., ■.•     .           ,   ., Pierzi un 
regat.
iMp0EI|Aî   „..'                             Recapăt două lumi.
''■''"■'-'■•     Ah, fraţii mei iubiţi, în ce chip nou ,...,;      Ne întîlnim! Să recunoaşteţi, însă,
Că eu v-am spus mai cu dreptate fraţi Decît voi mie — pentru că vi-s soră. CYMBELINE:        V-aţi 
mai văzut? ARVIRAGUS:                                     Da. înălţimea ta.
GUIDERIUS:        Din prima clipă ne-a fost drag Fidele ■-■■■■■'■     r v       Şi l-am iubit frăţeşte 
pîn-la capăt, , ."i •        Cînd am crezut că-i mort.

CORNELIUS:                                                  Da, din pricina
Otravei dăruite de regină. CYMBELINE:        Chemarea minunată a Naturii!
Cînd aflu tot? Ciudatele-ntîmplări
Ce-au fost înşiruite-aici în grabă
Ascund nenumărate amănunte
La fel de necuprinse. Unde-aţi stat?
Cum aţi trăit? Anume cînd romanul
Te-a, luat în slujba lui? Cum i-ai găsit
Pe fraţii tăi, cum i-ai lăsat? De ce
Ai părăsit palatul? Te-ai dus unde?
Voi trei cum de-aţi intrat în focul luptei?
Şi multe altele as vrea să ştiu.
Ca să-nţeleg mai bine legătura
Dintre-ntîmpîări. Dar nu e vremea.
Nici locul să mă lămuresc. Priviţi,
Posthumus ancora şi-a aruncat-o
în preajma Imogenei; ochii ei
(Ca nişte fulgere nevinovate)
Străluminează chipul lui, al meu,
Al fraţilor, şi bucuria noastră
I-o oglindeşte pe a ei. Acum
Să ne-ndreptăm spre templu ca să-l^ umplem
Cu fumul jcrfelor. (Către Belarius.) îmi vei fi
frate
Pînă la moarte.
IJIOGENA:                                      Mie-mi eşti părinte.
Această sărbătoare tu mi-ai dat-o.
CYMBELIXE:        Toţi sînt voioşi afar-do cei în lanţuri.
Vreau să se bucure şi ei. îi iert. IMOGENA (euii-e Luduş):
Sînt gafa să te mai slujesc, stăpîne. LUC1US:               Fii fericită!
CYMBELINE:                          Dac-ar fi cu noi
Oşteanul cel sărac care-a luptat Ca un erou, l-aş răsplăti regeşte. I'OSTIIUMUS:        Măria-ta-, eu 



sînt oşteanul care T-a însoţit în lupte pe cei trei Cu dinadins în straie ţărăneşti, lachimo, poţi adeveri 
ce spun; Deşi te-am doborît, nu te-am ucis. lAfHTMO:             (cădnd în genunchi):
Sînt la pămînt din nou, însă acum
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POSTHUMUS:
CYMBELINE:
ARVIRAGUS:
POSTHUMUS:
LUCIUS: PREZICĂTORUL LUCIUS: PREZICĂTORUL
Sub apăsarea grea a conştiinţei.
Te rog, ia-mi viaţa, vreau să mă plătesc.
întîi să-ţi dan inelul; şi brăţara
Acelei ce-i întruchiparea cinstei.
Ridică-te; puterea ce o am
E să te cruţ şi răzbunarea mea
E să te iert. Trăieşte, şi cu alţii
Să fii mai bun.
Ce nobilă osîndă! Mă-nvaţă-im ginere mărinimia; Iertare tuturor.
Ne-ai ajutat
Ca şi un frate; şi ne bucurăm Că ne eşti frate cu adevărat. Prinţi, sluga voastră. Senior din Roma, 
Pofteşte-l pe augurul tău încoace. Dormeam şi-n somn mi s-a părut că văd Pe Iupiter,60 călare pe-al 
său vultur, Şi duhuri ale neamurilor mele. La deşteptare am găsit pe piept Ăst sul cu un cuprins al 
cărui tîlc Mi-a fost cu neputinţă să-l pătrund. Cu arta lui, să-l tălmăcească-augurul. Ei, Philarmonus!
:                              Sînt aici, stăpîne.
Citeşte şi ne spune înţelesul. (citeşte): Cînd puiul de leu, neavînd ştiinţă de sine,

CYMBELINE: PREZICĂTORUL:
CYMBELINE:
PREZICĂTORUL
va găsi ceea ce caută şi va fi îmbrăţişat de un suflu gingaş; cînd crengile unui cedru falnic vor fi fost 
tăiate fiind moarte ani îndelungaţi şi vor creşte şi înverzi din nou după aceea pe vechiul trunchi, 
atunci vor lua sfîrşit nenorocirile lui Posthumus iar în fericita Britanie va înflori pacea şi belşugul.
Tu, Lconatus, eşti puiul de leu, Cum numele te-arata: Leo-natus. (Către Cymbelin?.) Un suflu gingaş, 
milostiv
stăpîne,
E virtuoasa voastră fiică — noi îi spunem mollis aer; mollis aer, Adică mulier; iar mulier61 •   .'          
Este soţia credincioasă care,
întocmai cum stă scris în prorocie, . ,.-j, .,-, (Către Leonatus) Fără ştiinţa ta, fără b-o cauţi Te-
mbrăţişează cu-al ei suflu gingaş.
CYMBELINE t
Aşa pare să fie.
Mîndrul cedru
înfăţişează pe 'Nătţimea voastră; Iar crengi!'1 tăiate sînt feciorii Lua^i de BH.irius şj socotiţi, Atît 
amar de vreme, morţi. Acum Au înviat şi s-au unit cu cedrul, Vestind Britaniei belşug şi pace. Chiar 
noi această pace s-o începem. Deşi învingători, noi, Caius Lucius, Lui Cezar şi imperiului roman Ne 
vom supune şi făgăduim Că vom plăti tributul ca-nainte. Călcasem legămîntul după vrerea Hapgînei 
noastre soaţe. Dar şi dînsa Şi fiul ei şi-au căpătat pedeapsa Mult dreaptă-a zeilor. Puterile de sus au 
mijlocit Această armonie-a păcii voastre. Se-adevereşte-astfel o viziune De care Lucius avea ştiinţă 
'Naintea luptei ce abia s-a stins. Căci vulturul roman zburînd spre-apns Din miazăzi, s-a micşorat aici 
Şi s-a topit în razele de soare. Aceasta-nseamnă că măreţul Cezar Se va-mpăca din nou cu Cymbeline, 
Cel care străluceşte-n asfinţit. Pe zei slâviţi-i. Fumul din altare Să urce pîn-la cer. De-această pace Să 
afle toţi supuşii. înainte! Romanul steag să fluture alături De cel briton. Noi vom păşi prin Lud Spre 
templul zeului atotputinte Şi-acolo pacea o vom întări. Pecetea o s-o punem la ospăţ; Pe săbii mai e 
sînge, însă, iată, Am şi căzut la pace şi-ntre noi Am hotarît să nu purtăm război.
(Ies.)
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