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                 Dacă                                                                           Antidacă 
 
                                        de Rudyard Kipling                                                          de Kostas Varnalis 
 
 
                                 I 
Dacă-Ńi rămîne mintea cînd cei din jur şi-o pierd 
Şi fiindcă-o ai te apasă, cu vorbe care dor; 
Dacă mai crezi în tine cînd alŃii nu mai cred 
Şi-i ierŃi şi nu te superi de îndoiala lor; 
 
                                II 
Dacă de aşteptare nu osteneşti nicicînd, 
Nici de minciuna goală nu-Ńi clatini gîndul drept, 
Dacă, izbit de ură, nu te răzbuni urînd 
Şi totuşi nu-Ńi pui mască de sfînt sau de-nŃelept; 
 
                                III 
Dacă visezi, dar visul stăpîn de nu Ńi-l faci 
Sau gîndul, deşi judeci, de nu Ńi-e unic Ńel; 
Dacă-ncercînd triumful sau prăbuşirea taci 
Şi poŃi, prin amîndouă trecînd, să fii la fel; 
 
                               IV 
Dacă înduri să afli cinstitul tău cuvînt 
Răstălmăcit, naivii să-i ducă în ispită; 
Sau truda vieŃii tale, înspulberată-n vînt, 
De poate iar s-o-nalŃe unealta-Ńi prea tocită; 
 
                                V 
Dacă poŃi strînge toate cîştigurile tale 
Ca să le joci pe-o carte şi să le pierzi aşa 
Şi iarăşi de la capăt să-ncepi aceeaşi cale, 
Fără să spui o vorbă de neizbînda ta; 
 
                              VI 
Dacă poŃi gîndul, nervii şi inima să-i pui 
Să te slujească încă peste puterea lor, 
Deşi în trupul firav o altă forŃă nu-i,  
Afară de voinŃa ce le impune: spor! 
 
                            VII 
Dacă te vrea mulŃimea, deşi n-ai linguşit 
Şi lîngă rege umbli ca lîngă-un oarecare;  
Dacă de răi sau prieteni nu poŃi să fii lovit; 
Dacă nu numai unul, ci toŃi îŃi dau crezare; 
 
                           VIII 
Dacă ajungi să umpli minutul trecător  
Cu şasezeci de clipite de veşnicii, mereu, 
Vei fi pe-ntreg Pămîntul deplin stăpînitor 
Şi, mai presus de toate, un OM, copilul meu!  
 
                                                                                            

                              I        
De poŃi să faci pe prostul cînd altul te repede, 
Facînd-o pe deşteptul şi c-un cuvînt nu-l cerŃi, 
De nu te-ncrezi în nimeni şi nimeni nu te crede, 
De-Ńi poŃi ierta păcatul, dar altora  nu-l ierŃi, 
 
                                  II 
De nu amîni o clipă un rău să-l împlineşti, 
Şi dacă minŃi mai tare cînd alŃii nu spun drept, 
De-Ńi place în iubire cu ură să loveşti, 
Şi totuşi îŃi pui mască de sfînt şi de-nŃelept,  
 
                                III 
De te tîrăşti ca viermii şi-n visuri nu-Ńi iei zborul, 
Şi numai interesu-Ńi îl sui la rang de Ńel, 
De părăseşti învinsul şi treci cu-nvingătorul, 
Şi-i vinzi, fară sfială, pe amîndoi la fel, 
 
                                 IV  
De rabzi să-Ńi afli scrisul şi spusa tălmăcite, 
Drept adevăr, să-nşele mulŃimea oarbă, şi, 
Cînd vorbele şi fapta în vînt Ńi-s risipite, 
Tu, dîndu-le la dracu’, poŃi altele scorni, 
 
                                  V  
De poŃi să faci întruna dintr-un cîştig, o mie, 
Şi Patria pe-o carte s-o vinzi la primul semn, 
De nu-Ńi plăteşti bănuŃul luat ca datorie, 
Dar tu să fii plătitul, găseşti că-i drept şi demn, 
 
                                    VI  
De poŃi să storci şi gîndul, şi inima, şi nervii, 
Îmbătrînite-n rele, să facă rele noi, 
Şi sub nehotarîre, plecîndu-te ca servii, 
Cînd toŃi strigă: Nainte! doar tu strigi:Înapoi! 
 
                                   VII  
Dacă, stînd în mulŃime, te-mpăunezi semeŃ, 
Dar lîngă cel puternic îngenunchezi slugarnic, 
Şi pe duşmani sau prieteni, trădîndu-i cu dispreŃ, 
Te faci că Ńii la dînşii, dar îi înşeli amarnic, 
 
                                  VIII 
Dacă nu pierzi momentul să faci oriunde-un rău, 
Şi-n umbra lui te-nlinişti ca-n umbra unui pom, 
Al tău va fi Pămîntul, cu tot prinosul său, 
Vei fi-ntre Domni Întîiul, dar NICIODATĂ OM... 
 


