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No. 1 

Daniil. bătrânul stariţ, - 

Șade?n jeţu-i, răsturnat; 
Chipul lui îmbracă: umbra 
Gândurilor ce”l străbat, — 

Şi cum stă, în rasa-i lungă, 
Cuvios şi neclintit, —.. 
In tăcerea asta sfântă, : 

Ai jură că-i zugrăvit... 

Numai dreapta lui, a lene: 
_Rezemată pe spătar, “ 
Cum ar bate tactul vremii, 

“Se clintește ?ncet şi rar: 

“Printre degetele-i slabe, 
Țăcănind, cad somnoros, 
Din şiragul de mătănii, 
Boabele de chiparos; 

Și în ritmul lor, trec umbre, — 
Amintiri din vremuri vechi, 

Glasuri, vuete de clopot — 
Ii răsună în urechi..;



- As? VUANUŢĂ 

Şi ce haos, ce amestec 
De vedenii și ?ntâmplări! 

- Se frământ?o' lume ?n minte-i, 
Ca ?n adâncul unei mări: 

Chiote de veselie, 
Țupăeli de oameni . Def 
Stricăciunea şi. desfrâul - 
Unei lacomie vieţi; — 

> 

lnhăitări de. crai i desmetici, 
Trupuri goale de femei, . 
Ce-au hulit pe Născătoarea 
Şi-au scuipat în 1 faţa € ei; 

Gemete și chipuri slabe 
„De călugări chinuiţi, — 
Aur stors din- suferința 

„Celor proşti și umiliţi! 

Răfueli cu iconomul: 
„Gherasime, rău te porţi! 
„Unde-i partea mea din mese, 
„Şi din leafa celor morți ? 

„Mie nu-mi plac hrăpitorii... 
„„Ce-ţi faci cruce? — Nu ştiu eu; 
„Vinde sfintele odoare: 
„Și plătește-ini ce-i al -meu;..«



” PROFILURI + 

Dar ce guri de foc se. cască/,, .. 
Vai, gheena s'a deschis!. .., 

- Daniile, ia-ți ceaslovul '. 
Și mai zi un 'paraclis!. - 

Slăbănog, îngenunchează 
Şi cu mâinile la piept, 
Cată ?nfricoșat la slava . 

Celui milostiv și drept: 

„Doamne, gura-mi i păcătoasă 
„Nw ndrăzneşte- -a te ruga, — 
»Ca-un'făcător de.rele, - 
„Tremur înaintea ta. ; --: 

„Intinat îmi este trupul, 
„Sufletul nelegiuit. - 

„Şi cu gândul, şi cu vorba, -: 
„Și cu fapta ai am n greşit. 

„Insă mila ta e mare, 
„Eşti a toate iertător... 
„Nu lăsă în rătăcire - 

„Şi în “stricăciuni să mor! 

„Ci cu duhul gurii tale 
„Suflă, să mă izbăveşti, 

„Lămurindu-mi trupul, mintea 
„De 'ntinările lumești,
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„Știutorule de inimi, 
„la aminte spre cel rău; 

„Tinde-ţi mâna nevăzută, 
„Dintru sfânt lăcașul tău, 

, 

„ȘI mă smulge ca pe vameș, 
„Din cumplitul meu păcat, 
„Căci la tine mântuirea | 

„Şi scăparea mea o cat!...“ 

Tremură bătrânul stariţ, 

Și cu faţa la pământ, - 
Stă în taină și cerșește, 

“Indurarea celui. sfânt. 

.. . 

Daniile, Daniile, * | 
Mult ai râs și:ai huzurit; 
Unde-i rumăna Glafira, 
Şă te vadașa smerit!



No. 2 

Mişu 'ese la plimbare 
Parfumat și sclivisit, 
In: costum ușor de vară, | 

- Vesel, mândru, fericit, 

*Nalt şi mlădios pășeşte, 
Legănându-se ușor, ă 

“Şi salută ?n dreapta ?n stânga, 
Graţios, surâzător; 

Căci, băiat purtat şi fercheş, 
"Ştie traiul pe la băi: 
Cunoștinţi nenumărate 

Şi-a făcut din ziua ?ntâi, 

! Iatun grup de dame ?n' cale-i, 
Ce surpriză, ce noroc! 
Iute și scoate pălăria, 

Intră ?n.vorba lor pe loc; 

Şi mustaţa răsucindu-și, 
Spune hazuri fel de fel, 
Râd cocoanele în hohot, 
Cu ochi dulci cătând la el. 

=
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„Mam trezit din somn în friguri; 
„Cine mi-a bătut în geam ?... 
„Uite cum vă prinde movull 

„Nici nu vă mai cunoșteam... 

„Ştiţi că doamna X, aseară, 
„După ce ne-am despărțit, 
„De mustrare-a vrut să- și taie 
„Beregata c un “cuțit. . 

N. 

Li 

„E și greu să-ți duci viaţa 
»Cun: bărbat. aşa urât... 
„Dar din toată daravera 
„Sa ales cun seinn la gât... 

„Uite junele” Borcescu, e 
„Cum se primblă de ncruntat. 
„„Bacaraua de eri-hoapte | 
„Straşnic Pa. descurajat! 

Dar migtena Dumneavoastră, 
„Ce mai face, v'a trecut? 
„O ?ntâlnii adineoarea 
„Şi-mi fu frică s?0 salut... 

„Apropo, ştiţi că Margulis 
„Cu nemțoaica a fugit, 
„Şi-a uitat în grabă, birtul 
„Şi otelul neplătit..
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- „la priviți 4 cum şade Domnul, 
„Ca un iepure *mpăiat...€ 
— Ah ce mucalit e' Mișu, 
E-o grădină de băiat!... 

A trecut o săptămână,: 
Mişu stă ”n odaie trist, 

E frumoasă vremea-afară... 
Azi el însă-i pesimist, - 

„Ce deșartă :e vieața! 

„Lumea-i plină. de dureri, 
„Ah, de ce mam: putut strânge. 

- „Bănişorii mei de eri! 

„Am avut o passă bună 
„Câştigam destul de mult, 
„Lăcomie, lăcomie, 

„Cine ma pus să te-ascult!,.. 

Şi-am rămas la toată lumea, 
„Pâm' şi la garconi dator. 

„Nici aicea nu-mi prieşte... 
„Haide, ia-o „la picior!“ 

Şi. incognito dispare | 
Luând cheia ?n buzunar. 

Va mai da, sau nu, pe-aicea ? 
Astari chestie de zar! — 

aa
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| Mişu e deprins cu drumul 
Şi schimbările de loc. 
Va găsi, la urma urmei, 

„Alte băi mai: cu noroc! 

. . . .: . 

Ce tristeţe pe cocoane ! 
Unde-i cavalerul lor?... 
“Cine-ar fi crezut că Mişu 
Nu-i decât un cartofor!



No. 3. 

" Dancu svârle jos gazeta 
Cu mutări şi ?naintări; | 
Se mai scarpină la ceafă, - 

„Trist se mai scobește ?n nări, 

Apoi cheamă vistavoiul, 
Două palme-i dă strigând: 
„Dă-mi chipiul de pe masă..: 
„Drace! Dă-mi-l mai curând. 

„Şi ce-mi umbli-așa zănatic, 
„Şi-mi tot caţi posomorit?.... 

va
 

"„Cască-ţi ochii, mii de bombe? .. . 

„„Că-ţi bag sabia pe gât“. 

Văd şi eu că mi-i eroul 
Cam nervos, cam zurbagiu; 
Dar ce vreţi? de-atâta vreme, 
Tot trei firuri la chipiu !... 

Nu ?ntrebaţi unde se duce; 

„E aşă de necăjit!  — 
Numai nasul lui priviți-l — 

Şi pricepeţi, negreşit, a 

4 .
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Bietul om, — sărac şi veşnic 
Prigonit de creditori, * 
Doar în păhăruţ mai află 
Mângâere: une-ori ! 

x % x 

La o bună nsurătoare, 
„EL,-nici vorbă, s'a gândit, 

- Ca să pue burlăciei 
Şi nevoilor sfârșit; 

Şi mereu a “dat târcoale, 
Dichisit, pe sub _fereşti; 
Ochii lui păreau a zice: 
„Ce frumos sunt! mă iubeşti 2 

Din înalta nobilime ! 
A acestui orășel, 
“Multe fete, se. "nţelege, 

“ Au cătat cu drag | la el. 

Însă Dancu e om practic 
„Nici de cum nu s'a grăbit, — 
„Ci sa pus să afle, care-i 
Cea 'mai bună de iubit. 

A 'ntrebat ba .ici, ba colo, 
De cuprinsul tuturor, — 
Și-a aflât că-i este dragă 
Fata unui „negustor.
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Ca un ager militar... 
Insă vede cu durere, 
Că sunt toate în zadar; 

Căci, mai ager decât dânsul, 
li stă ?n cale-un arendaș... 
Foc se face căpitanul — 

Că-i” din firea lui abraș! 

Şi ?ntr?o seară la grădină, . 
Să vedeți ce s'a "ntâmplat: 
Dulcineea cu părinții. - 
Şi alesul stau la sfat; 

« Sombru, zdrângânind: frigarea, 
lacă doranul căpitan, 

Hotăriît să ?nveţe minte. - 
Pe „infamul mitocan“. 

Şi-i aruncă o privire 
De insultă şi dispreţ; 

Furios el cată ceartă 
Şi duel cu ori-ce preţ. 

Arendașul, stând pe bancă, 
Intinsese-un picior; 
Nici nu se uită la bravul 
Patriei apărător, 

N 

15
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! 

Dar când îl izbi strigându-i 
" la-ţi picioarele din drum!“ 

Arendașului, se vede, 
Nu-i fă frică nici de cum...: 

Două palme sauziră, 
"Ş'un chipiu sbură în vânt... | 
Cât ai zice căpitanul 

Fu grămadă la pământ. 

Dancu, se întoarce-acasă, 
Plin de praf, — în „marş forțat“... 
Singur nu se dumerește, 
Ce-a fost asta? A: visat?...- 

Apoi cheamă vistavoiul - 3. 
Patru palme-i dă strigând: 
„x Trage-mi cismele, tigoare, - 
„ŞI fă-mi patul mai curând“...
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NO. 4 

Sander, fantele de tobă, 
Sportmen, cavaler vestit, 
„Trist, se cată în oglindă. 

Şi găseşte ca slăbit. 

Răsturnat întrun fotoliu 
Şi gătită ca de bal, 

Doamna lui stă și citește 
"“Un roman sentimental. 

Une-ori spre el privirea 
Ca din 'slăvi şi-o lasă greu, 
Şi sbârcind din nas murmură: 

"Ce figură de lacheul!...“ 

EI îi vede în oglindă 
__ Ochii mici răutăcioşi; . - 

“Dar, sub nobila ei frunte, 
Îi găsește tot frumoși. 

      

Ci 40 A a k N pDOIECA ÎN 
Şi în gândul lui măsoară 27990 

Drumul lung pe care-a -merste=" 
. ” o * ueutatt 

Suspinând privește ?n urmă, Suma 

„a Uatseniett 
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Lustruit prin școli străine, 
Tânăr, frumușel,: bogat, | 
In saloane, printre rochii, 
E copilul răsfățat! 

De gritelile din . baluri 
Pajul sexului frumos 

„Serie cronici parfumate, 
Vânturând eternul sos, — 

Stilul-fard de buduaruri . 
Plin de stele și de flori, 
Epitetele galante- | 
Ce dau babelor fiori!... 

“Ast-fel, norocosul Sander, 
Cu de toate înzestrat, 
Se ridică ?n cinstea litrii, 
Ca un fiu de împărat: 

Fără muncă, fără zbucium, 
“Toate cele-i merg îri plin ; 
Doar cu Gândul le gândește, 

„ŞI de-a gata toate-i vin. 

Nici o poartă, spre mărire, - 
Pentru el închisă nu-i, 
Alţii luptă şi asudă, 

„lar izbânda e a: lui. p
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lată-l radios şi falnic, 
Pe-așa -stepenă ?nălţat, 
Că, privind în jos, se simte 
De-adâncime fascinat. | 

Toată lumea îl admiră: — 
Insuși veselul Hagiu; 
Cu ochi mari cătând la dânsul, 

Nu se ?ncrede că-i e fiul, 

Insă viermele dorinţii, 
“ Pururea neadormit, 
Nu îngădue pe nimeni 

Să se creadă fericit. 

. . a Pi A 

— „Ce folos, își zice Sander, 
Cam ajuns așa de sus, — 
Şi averea ce mi-i bună, 

Dacă fiu de nobil nu-s!... 

„Aspazieo, - Aspazieo, 
Sub blazonul tău mă ia, - 

- Şi-ţi voiu pune sub picioare 
Slava şi vieaţa mea! —“ - - 

Câtă: crudă rezistență ! + | 
Cât dispreț ma înghiţit 
Bietul Sander, pân” sfatingă | 

Pergamentul aurit!...
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Şi în urmă, ce vieață 
De mustrări și umilinţi: 
Nostalgiile nobleţei, ! 
Dorul veșnic de părinţi. 

Şi cuvinte ?nveninate i 
Ce rănesc ca un cuțit!... 
Toată vina-i a lui Sander, — 
EI ştiia că nu-i iubit... 

Astăzi nu mai e „mărire“, 
Ca un simplu muritor, 

Stă... socoate mersul vremii 
Monoton și fără spor. a 

= 

se
t 

Și privește trist la golul 
Ce în juru-i s?a făcut... 
Sau stins lămpile de baluri, - 
Şi ţambalele-au tăcut. 

„Fantele de-odinioară, 
Jucătorul cel vestit, 
Cată jalnic în oglindă... 
Ce de vreme a ?nălbit!



7
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Ramzes suflă ?n lumânare | 
Şi se culcă liniștit, | 
Bucuros, zicând în sine- și : 
„Incă unul a murit“ 

Dar ce visuri peste noapte: 
Se făcea ?ntr'un loc urît; 
Era gol, mânjit de sânge,: 

Şi strângea copii de gât; , 

Și ?nviau .din nou copiii, 
“ “Tot mai mulți par'că veniau 

Şi, ca nişte draci în juru-i, 
Chicoteau și țupăiau... 

Asudat, se scoală n ziuă 
Ca de-o luptă ostenit, . 

Şi-şi aduce ?ndat' aminte 

| _Cu ce gând a adormit... 

la jurnalul, reciteşte, 

" Sadmirând din nou ce-a scris, 

Zice, încântat în sine-și: 

„Bre, dar strașnic Pam ucis !%.. . 

„7
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Cred c "aţi înţeles că Ramzes 
E un critic asasin.. 

O întreagă hecatombă. 
Sub condeiul lui hain! 

la priviţi, ce mândru trece, 
“Cum se uită de ?ncruntat: 
„E convins că toată lumea. 
Pa citit, Va admirat... 

Dar ce vede? Viu şi teafăr, 
„Il salută surâzând 
Chiar poetul cu pricina, 
Ingropatul de curând. 

„Ramzes' își întoarce! capul: 
„Ce strigoiu nerușinat, 
;xMai cutează să salute 

„După ce l-am criticat!“ 

Luni întregi” en vânătoare 
Cu jurnalwn buzunar; 

“ Cunoscuţii fug de dânsul, 
“Ca de-un groaznic cămătar, 

Mai târziu aude iarăși 
De-un talent ca răsărit, 
Şi că lumea îl admiră: - 
Asta nu-i de. suferit,



N 
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Furios se ?nchide ?n casă, 
Şi-i ia cartea la refer, _.  - 

Răsfoind dicţionare, 
Scrie, — nădușeli îl trec... 

= 

, r 

Mai întâiu, un lung pomelnic . 

De Franţuji, de Nemţi, de Ruși, 
Morți sau vii, sunt trași de guler 
Şi ca marturi sunt aduşi, - 

Cum că X, pe care lumea 
Il admiră, e un prost, | 
Și prieten cu Apolo, | 
Neam de neamul lui ma fost 

„Şi citaţii, nume proprii 

De Romani, de Greci antici, 
Spun curat că numai Ramzes. 
E savant, — mai ce să-i-zici. 

Apoi aspru dojenește 
Pe-acest public indulgent, 
Care laudă ?n neștirey 

Tineri fără de talent...: 

„O te plâng, sărmană ţară!... 
„Cum nu ştii să recunoșşti 
„Cât de mare e un critic, 

„Ce te apără de proşti !...“ _
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lar la urmă, dacă vede 

Că de X n'a prea vorbit, 
Pina 4 

Pune-o maximă nemţească, 
Şi-i convins că Pa turtit!... 

E târziu... se culcă Ramzes, 
Vajnicul toreador, | 
Şi cu pumnii strânşi adoarme, 
Fericit, biruitor! !
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Baraboiu. se ia de gânduri; 
Iarăşi a rămas la os, | 

- Câte s?a ?ncercat să facă, 
“Toate i-au eşit pe dos. 

„Bre ce zodie ncâlcită ! | 

Cât mam stat să-i dau de rost? 

Unde n'am cătat norocul ?... 

“Numai popă doar n'am fost. 

 Pedagog, suzflzor la teatru 
Jurnalist, birtaș, misit, — 
Ba am fost şi'n pușcărie, 

Și sunt tot nepricopsit!... 

Dar la ce-mi mai pierd eu vremea » 

“Tcate astea s'au trecut, 

__ Pentru viitor e vorba 

"Să vedem ce-i de făcut... 

latun. plan care-mi surâde: 

Am să dau în ţară svon 

Că m'am hotărit, la toamnă 

Să deschid un pension!“
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Baraboiu convoacă *ndată 
Un consiliu de Samsari, 
li convinge cor să fie 
Pentru toţi gheșefturi mari; 

Fiecare, ca la teatru, 
Işi ia rolul cuvenit: 
La ?nceput sunt toţi tovarăşi... 
Planu-i „foarte riemerit! 

Sunt cinci ani de- atunci. In curtea 
Unei case mari, roesc 

“Cârduri de copii zburdalnici 
Zgomotele se "nteţesc,.. 

Directorul stă la pândă, 
„Şi când larma e mai mare, 
lată-l fioros şi aprig, 

"In mijlocul .lor apare. 

Sombru, cu carnetu n mână, 
Scrie șapte-zeci din ei; 
Apoi cheamă bucătarul: 
»Mâni postesc acești mişei 1. 

4 

lar a doua zi, fireşte, 
Bucătaru-i pus la cale, 
“La copii să deă mâncare: 
Int”ascuns... dar pe parale.
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Astfel mai pe. toată ziua 
„ Șapte- -zeci. de mușterii, | 
"Işi depun în „casa şcolii“ 
A lor mici economii. 

"Nu ?ntrebaţi de "nvăţătură; —: 
Asta e 'un: bagatel!... 
Altă ţintă urmărește 
Institutul Barabel! 

Disciplina, disciplina! 
* Pentru asta, pânditor 
„Şade gata cu carnetul, 

“Bietul „Domnu. Director...“ 

Cum, ne răsucește vremea, . 
Şi ne joacă tontoroiu! - 

Cine-i mai aduce-aminte” 
De sărmanul Baraboiu?... 

De ce-a fost odinioară, 
Ce nevoie-i să mai știi ?. ; 

„Astăzi grav și demn, învață 

Disciplina pe copii ! Si 

Și ce ifos, ce mândrie, — 

Ta uitați-vă la el! — : =:z: 

'La o parte!-La o partet: 

Trece domnul Barabel! /. 

    

by
 
=
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Damian, poetul liric, 
Trubadurul pesimist, 
Işi lungește-a drum privirea 
Și pe gânduri cade trist | 

Căci în lumea asta crudă 

Şi avară pentru el, Ş 5 
A ?mceput să i se ?nfunde 
Cu viaţa de tembel. 

„Ah bătrână năzuroasă, 
„Pentru ce atâta fard, 
Dacă nu ?nţelegi durerea > | 

„Şi iubirea unui. bard?% 

Damian vorbeşte singur. 
„Luni întregi te-am urmărit; 
„Nopți de iarnă sub: fereastră-ţi, 
„Tremurând și zerebulit, 

„Aşteptam să-ţi pleci: privirea 
„Şi un semn să-mi faci, oftând: 
xAm răbdat și frig şi foame 
„ȘI tot î îmi ziceam. în i gând: 

,
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„Tu bătrână şi bogată, — 
„Eu sunt tânăr şi sărac... 
„Ce nu-mi cumperi tinereţea! 

;xCum ți-aş mai veni de hac! — 

„Dar atâta chin și versuri 
„Fără de folos mi-au fost: 
„A plecat la băi ingrata... 
„„Grea-i viaţa fără rost! 

„Şi-acum tot ce-mi mai rămâne, 
3 : A CC. „E să plec iar la „vânat“: 

„La revista mea Progresul 
„„Să mai fac un abonat...!“ . 

7 

Fluerând își şterge haina, 

Şi se piaptănă frumos. 

Ghetele îi sunt cam rupte, . 

Pantalonii roși pe jos; 

Dar la un poet, profane, 

Nu căta decât la cap, 

Căci acolo toată şlava 

Şi podoabele-i încap. 

Damian şi'ndreaptă pașii 

Spre otel Continental, 

_ Unde-a tras de-abia aseară 

Un chiabur „provincial“
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Sfiicios bate la ușă... 
“ „Intră îi răspunde- un, glas”. 
“Salutând, scoate-o hârtie, 
Și, tușind! mai face-un pas. 

„Domnule, Revista noastră 
„Are ţinta, să îndrepte Sata 
„Spre. progres: această țară 
„Pe căi. netede și. drepte, 

„Şi știind al d-voastră 
„„Patriotic sentiment, 

. „Comitetul nostru astăzi. 
„V'a ales de , prezident!“ 

„lată, vam adus hârtiea, - 
„Și-o chitanță wam făcut... 

„x Două-zeci de lei... Vănscriem; 
i. „Abonat de ja nceput. 

+ 

— Nai noroc, — "un. sfert de. Ora 
Inaintea dumitale,.. N 
Tot cu-aşă. tertip un tanăr 
Mi- -a ciupit ceva parale..: 

Bietul“! bard. salută, iese, 
Ruşinat Şi. tot. sărac: 
Toate cele. împrejuru-i 

„In părăgini se. prefac! ii
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Capitala e pustie, 
Caldarâmul. e. de foc: 

_Ce te faci acum de vară 
- June fără de noroc?... 

Damian, poetul liric 
Trubadurul pesimist 
Iși: lungeşte-a drum privirea 
Şi pe gânduri cade trist, -



O SCHIŢA 

(GR: PETRONI) 

Co pălărie moale dată cam pe: „ceafă, “modest 
îmbrăcat, cu. servieta la: subsuoară, venea „dinspre 
tribunal, legânându- -și; umerii. ȘI. capul în ritmul + 
unui: mers a- lene, „de Şcolar, plictisit, „Eră „un: 
prieten al meu. e ni 
„Acesta m'a oprit: în “drishă şi ma; prezentat... 
Aşa am făcut cunoștință cu Grigore: Petroni, acum. 
opt ani în Târgoviște. Venise ca să prezideze . 
Curtea cu juri. . 
Şi cum mergeam tustrei pe stradă, Petroni în 

“mai puţin de zece minute mă şi descusâse: Din ce 
loc sunt? Unde am învăţat? — De câţi ani sunt în 

” Târgovişte ?... E po 
O mulţime. de întrebări, cu cari un' altul poate 

mar fi indispus, dar pe cari 'Petroni ți le făceă | 
“un ton atât de amical şi c?o naivitate atât de 
seducătoare, că din primul moment îl lăsai bu- 

„. curos să intre în intimităţile vieții tale şi începeai 
să-l iubeşti. 

In adevăr peste “două ceasuri eram foarte buni 
prieteni. 

In seara aceea am mâncat împreună la birt, Și -am 
stai de vorbă până mai târziu.
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Co vizibilă părere de rău ne-am zis noapte . 
bună, şi, când m'am închis în singurătatea celor 
patru păreţi am stat multă vreme, repetrecându-mi 
în gând fazele repezi ale acestei neaşteptate. îm- 
prieteniri. 

Buna impresie, pe care o facem asupra. altora, 
„este o formă a iubirii de noi înși-ne. Poate cea mai. 
- însemnată. condiție a fericirii noastre stă în dra- 
gostea ce ne-o poartă ceilalți. Şi cu toate astea ce. 
sgârciţi suntem unii de acel aparat atrăgător şi 

eftin de amabilități, cari ar împresură viaţa noastră 
într'o atmosferă de simpatie, și ne-ar face prieteni . 

în toate .părțile. O strângere de mână, o vorbă 
bună, un zâmbet la timp, o privire binevoitoare, | 

o atenţie ușoară, preţuesc adesea mai mult, şi dau 

. rezultate: mai practice. decât o mulțime. de calități 
serioase, cari nu ies așă lesne şi în. tot momentul 

la iveală. 

Şi m'am gândit. la Petroni. Ce minunat. trebue 
„să fi înţeles el comerciul sentimentelor omenești, 

„pentru. a nu se mai scumpi şi a nu mai stă la chib- - 
zuiri în goana vertiginoasă .a vieţii, dacă e; bine 
sau rău să-și mai câștige un prieten... De sigur 

Ş?un câine e bine să te iubească. .. 
A doua zi mi-eră dor de el. Iarăşi ne-am în- 

tâlnit., Acum eram prieteni vechi -şi buni. Ne-am 
primblat afară din oraș spre mănăstirea Dealului., 

Eră “vară. Soarele cădeă spre: asfinţit. Copacii 

îşi lungeau. umbrele încetișor;: “Şi?n -pacea câm- 
piilor pustii şi mirositoare i noi ne: deschidea îini- 

Vlahuţă - Din goana vieţii. a
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mile, fericiţi și naivi, ca doi copii cari-şi arată 
unul altuia toată comoara lor: de nimicuri, 
„Aşă am cunoscut pe: Petroni..:--: După o săptă- 
„mână s'a isprăvit Curtea cu juraţi şi el a trebuit 
să se întoarcă la București. Ne:am despărțit cu 

„făgăduinţa: de a ne scrie —. şi ne-am ţinut de cu- 
vânt. Pe atunci el eră consilier la- Curtea de Apel. 
Locuiă într'o căsuţă liniştită din strada Semi-Cer- - 
cului în dragostea și paza duioasă a celei mai bune 
și sfinte soţii. [i plăceă să aibă adesea prieteni la 
masă, | Da i 
- Acplo i-am cunoscut cea mai senină și mai fru- 
moasă parte a vieţii lui, aaa 
“Ce plăcute amintiri păstrez de pe vremea aceea, 

Ce clare și întregi mi se desvălesc unele icoane, 
— de-mi pare că le mai trăesc odată... Mă întorc 
dela școală, şi găsesc pe masă un bilet cu scriitura 
mărunțică și regulată a lui Petroni: „Dragă VIlă- 
huță, vino diseară să. prânzim împreună“, . 
„Şi e sfârșitul iernii. Cad de pe coperișuri bucăţi 

moi de zăpadă. Uliţile sunt nămolite și murdare. 
Din jghiaburi şi de pe. ştrașini picură mereu. 
— Par trişti şi plictisiţi trecătorii, şi cei din trăsuri 
şi cei de pe jos. Inserează. La portița din strada . 
Semi-Cercului mă întâmpină tot bunul Osman cu 
același lătrat gros și răgușit, care e mai mult un 
semnal pentru cei din casă, decât o amenințare 
pentru cel care vine. Aud' un vals de Metra. D-na 
Petroni e la piano. In sâlă câteva „perechi: de - galoşi mă vestesc, că nu sunt singurul invitat, 

Intru, puţin emoţionat. Dar nu e nimeni străin:
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D-nul şi d-na Păucescu și bunul meu prieten De 
la Vrancea, de curând întors din Paris. Societate 
veselă și inteligentă. Luăm obișnuitele țuici şi mer- 
gem la masă. 

Se deschid discuţii uşoare asupra literaturii şi 
asupra oamenilor distinşi ai noştri. Petroni e un 
excelent observator. .Ştie o mulţime de intimități 
caracteristice din vieaţa tuturor oamenilor zilei. 

EI îi are mai, pe toţi clasaţi şi rubricaţi cu notele 
lor distinctive și asemănătoare, cu defectele și cu - 
calităţile lor eminente, bine surprinse şi bine for- 
mulate. In zece vorbe îţi dă un portret. 
„Câte odată o mică particularitate, o anecdotă, 

un mic detaliu aruncă o lumină convingătoare. a- 
supra tipului. | , 

Director la ministerul de justiţie, apoi consilier 
la Curtea de apel, el a cunoscut multă lume, a 
cântărit şi a observat pe toți oamenii de afaceri, 
și mai ales pe toţi avocații mari şi mici, cari zilnic. 
şi-au frecat coatele de bară și au defilat încet pe 
dinaintea lui; Afară de aceasta Peironi eră om 
curios. “Te întrebă, te. descoseă, și: în totdeauna 

află ceva: despre tine, sau. despre amicul tău, căci 
aveă un adevărat talent pentru asta. a 

lată pentru ce el ajunsese să cunoască mai bine 
decât. oricine, la o mulţime de oameni, măsura 
exactă a celor trei puteri hotăritoare de. felul vieţii: - 
capul, inima şi: punga. Se poate dar înțelege cât 
de interesant, eră - Petroni într o o conversaţie adusă 

pe acest teren... ;



. 
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După masă De la Vrancea ne citește o nuvelă: 
„ Sultănica. Parcă-l aud. 
„Ce deslușit şi: viu mi se înfățișează - toate în 
momentul acesta. Văd bine locul în care stă fie- 
care. “Şi ochii și figura simpatic: atentivă a fie- 
căruia. Văd mulţimea de cărţi. frumos rânduite în 
rafturi, și floarea din faţa ferestrei, și toate lucru- 
'$oarele de pe biurou, a căror dispoziţie regulată 
e o resfrângere concretă a spiritului de ordine, 
atât de predominant în casa şi în viața lui Petroni. 
Imi răsună în cap glumele amicale, vocea cam 

„Tăgușşită şi hohotul'rupt al lui Petroni... 
Tot să fie cinci ani de atunci, Şi totuși, nu pot - 

să-mi dau seamă de ce câte-odată mi se par' așă 
depărtate unele scene de pe vremea aceea, cum e 
bună oară aceasta, pare că sar ti petrecut.cu. mult 
înaintea copilăriei mele — într'o vieață anterioară. * 
Să fie oare din pricină că unul, și în cazul de - 
față “cel mai însemnat actor, a dispărut pentru 
totdeauna de pe scena, pe care noi am mai rămas! 
“In anul acela Petroni a părăsit funcția liniștită 
de judecător, și s'a făcut avocat. De aci încolo 

„încep a intră. în viaţa și temperamentul lui, modi- 
ficări din ce în ce mai curioase, şi une-ori întristă- 
toare pentru. prietenii cari îi iubeau în adevăr. 

Petroni, bunul -şi Veselul nostru Petroni, așă 
de senin până aci, îşi îneacă liniştea întrun ocean 

„de afaceri şi de procese. Activitatea şi. zbuciumul, 
din ce în ce mai fără măsură, devine d adevărată 
risipă de nervi, de cap şi de sănătate. .Eră se vede 
un dor adânc “de răzbunare în contra “vieţii, în
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contra soartei, care fusese așă de avară şi de crudă 
pentru el. Eră setea — cum spuneă singur — de 
a-şi strânge un capital de independenţă, de liniște 
și de siguranță, pentru ca dela un timp să. poată 

- şi el trăi liber. Şi subliniă cuvântul /iber cu un gest 
larg şi cu o aprindere de ochi care te făceă să simţi 
cât dor și cât înțeles de fericire închideă el în cu- 
prinsul acestei vorbe. Ce viaţă muncită . şi: nesa- 
tisfăcută! | ” 

Cu un fior de groază el îşi aduce aminte de anii 
de frământare şi-de lipsuri a unei copilării triste, 

- în care mar mai voi să se mai întoarcă. Se revede 
"în şcolarul palid, studios, visător, şi fără mijloace, 
buchinind singur pe' o scară soioasă în praful şi 
mirosul greu al clasei, și în gălăgia nebună a ca- 
marazilor mai veseli, mai bogaţi, mai leneși și mai 
fericiți decât dânsul. Intră în școala. militară: nici 
un sprijin și nici o nădejde de nicăeri. Cu o rară 

putere de voință învinge toate greutățile morale 
și fizice, cu care trebuise aşă de timpuriu să se 
deprindă, şi ese printre cei mai fericiți oiiţeri. 
Frumos băiat eră Petroni pe atunci. 

- Cine nu răsuflă, fericit şi mândru de nu-l î încape 
lumea, la cea dintâi tresă. de fir pe. care şi-o 
coase pe mâneca tunicii? Numai el ma fost fericit 
ca ceilalți în ziua aceea atât de solemnă, — el n'a 
răsuflat şi nu şi-a -zis ca ceilalți: „/r sfârșiț/“ 

Pe ei îl strânge ţunica și îi înăbușe orice avânt 
-liber şi entuziast: căci nu cu stânga pe mânerul 

săbiei și cu dreapta la chipiu visase el. să intre în . 
câmpul larg al luptei pentru existenţă,
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Trimis de oştire în străinătate, lacom de carte, 
îşi îndoieşte sarcina Şi, cu aceeași stăruință, carac- 
te:isti:ă naturi!o: tari şi ambițioase, urmează cursu-: 
rile militare și pe ale facultăţii de drept, şi doi ani 
Warândul treci examene strălucite în amândouă 
părțile. Apoi își dă demisia din armată şi se duce 
în Paris, unde trăeşte cu un mic ajutor..de la 
familie şi vre-o 'două meditații. Acolo' Petroni n'a 
cunoscut, 'nici măcar de încercare, variatele și ade- 
menitoarele petreceri, de cari e aşă de plin Parisul, - 
așă de. doritoare tinerețea! Vecinic izolat, vecinic 
cu .0 lecţie de pregătit! CI E a 
„Ce emoţionat mi-a "descris el odată nopțile lui 
de singurătate şi de studiu, și tristele ceasuri de 

oboseală şi de descurajare — întunericul, golul 
care-l umpleă uneori şi-l îndureră ca un fel: de 
mustrare a propriei lui tinereți închisă şi uscată, 
ca 0 floare, în filele cărților de drept! De câte ori 
mar fi vrut el să se ducă vesel cu prietenii și să 
petreacă, — câte lucruri în adevăr frumoase și in- 
teresante nu-l 'atrăoeau şi pe el! Dar trebuiau bani 
şi timp — și la Paris niciodată nu le-a avut pe 
amândouă cu îndestulare. —' A luptat, a suferit 
şa învins. După trei ani se întorceă în ţară doctor 
în drept.— laureat. EI lăsă în Paris un şir de: 
amintiri frumoast -printre camarazi şi profesori, 'Ş*0 bună parte din: sănătatea, cu care venise la 

. început. : Natura - îşi: are . răzbunările ei: ascuiise, 
lente, dar totd?auna sigure. Natura' e straşunic de - '"vendicativă. E e ie Cât a fost membru la Curte, sa mai odihnit.
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Dar adesea! firea. lui entuziastă, atâta timp con- 

ținută şi strânsă în frâu, când îşi da drumul, cu 

greu se mai puteă stăpâni. In ferbințaala unei pe- 

treceri, arcurile” de . rezistenţă voluntară plesneau E 

ca de forţa unei explozii nervoase, ş'atunci s'a- 

runcă lacom într?o veselie ş'un neastâmpăr de copil 

scăpat din: pension. Eră nepreţuit Petroni la pe- 

treceri; dar el nu eră făcut să reziste. O noapte de 

nelinişte îl îmbolnăveă pentru trei zile. Dănţuitor : 

pasionat, prin baluri eră neobosit. Mai târziu a. 

trebuit să înțeleagă câtă jertfă de nervi şi de viață 

lăsă pe. parchetele lustruite ale saloanelor de joc, 

și s'a astâmpărat. De ordinar își petrecea serile 

mai mult acasă.. Foarte rar mergeă la vr'un prie-- 

„ten și nici odată nu întârziă până la miezul nopţii. 

In viaţa lui ma jucat cărţi, s'au vun alt joc de 

noroc; aveă un excesiv respect pentru banul muncit 

de el. li plăcea literatura. Citise foarte multe lu- . 

cruri, în afară de specialitatea lui. Judecă: drept, și - 

adesea în aprecieri. fugitive scăpără nota origina- 

lităţii, via clipire de ochiu a omului superior, * 

sinteza unui lung şir de. observaţii, aruncată cu cea 

mai sinceră şi mai adorabilă lipsă de pretenţie. 

Dar ce tovarăș nepreţuit eră Petroni la drum! 

Acum trei ani, după multe stăruinţi, s'a înduplecat- 

să meargă de Paști la Constantinopol. Şi în ajunul” 

Floriilor; la patru ore dimineața ne așezăm în 

expres Orient, veseli, înfioraţi de emoțiile și. fe- 

ricirea -plecării într”o aşă de frumoasă călătorie. 

Eram opt. D. .Păucescu cu familia, d-nu şi d-na 

Petroni, d- -nu Pădeanu care. știă. tuicește, şi eu,
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care eşeam pentru întâia oară: din granițele: ţării. 
Mi-aduc aminte de cel d'intâi dejun al nostru la 
o stație din Bulgaria. i | SI 

Ce veselie curată şi prietenească d'asupra. celor 
două coșuri încărcate cu provizii, — gluma și îm- 
bucătura. Tuturor ni se păreă începerea 'unei alte 
vieți. Toate: ne impresionau frumos, — și râdeam... 
ce mult am mai râs atunci! Haz aveă Petroni, când 

„„se vedeă afară și liber. Eră un admirator sincer şi 
„entuziast al naturii. La Varna, cum ne-am văzut 
pe vapor, cea dintâi grijă a noastră a fost.să ne 
urcăm toți pe covertă şi să ne extaziăm de prive- 

“liştea grandioasă a 'mării în neastâmpăr. Când 
ne-am dat'jos, toate cabinele erau ocupate. Pe ici, 
pe colea, mai rămăsese câte un pat liber. O mică 
ceartă cu un grec cam violent, căruia, în lipsă, îi 
uzurpasem patul, pe care şi-l lăsase în paza pro- 
priului său bagaj. Cât nu Sa râs pe tema acelei 

"reminiscențe! Dar cu altă ocazie va trebui să isto- 
risesc șirul de impresii culese din acea călătorie, în 
cursul căreia Petroni a fost spiritul neadormit de 
ordine, de prevedere și de veselie al întregei so- | 

„cietăţi. | ” i 
"La întoarcere, iarăşi sa înecat în haosul de a- 
faceri -și de muncă. Arare-ori îl mai puteam găsi 
liber. Ziua, vecinic în alergare cu servieta la 'sub- 
țioară, seara vecinic în harmălae de clienţi şi fră- 
mântări de cod. In Zadar prietenii, care-l vedeau 
tot mai obosit și mai. palid, îl sfătuiau, îl rugau în interesul sănătății lui, să muncească mai puțin, “să-şi mai cruțe viața. Nimic, nu voia să creadă, pe 

7
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nimeni nu voia s! "asculte. Ce îndărătnică şi teribilă 

goană spre peire. 

„In toamna trecută, prin: Septembrie, Pam văzut 

pentru ultima oară. Eră slab. Doctorii îl înduple- 

caseră să plece la Cannes pentru mai mult timp. Ii 

veneă foarte greu să-și părăsească afacerile:. 

„Vezi tu, îmi spuneă cam îngrijat, eu mam o 

boală gravă. In familia noastră toţi-am fost să- 

nătoşi. Eu sunt aşa uscat, dar am piept sdravăn. 

Cu toate astea doctorii mi-au spus că am un plă- 

mân atins: Se vede cam răcit. M'am gândit să 

plec. Imi vine foarte greu 'să las toate baltă. Dar 

ce să fac? Vine iarna. Şi iernile noastre sunt foarte 

primejdioase. Mai bine plec, mă caut odată serios, 

şi scap de orice grijă. La ce să stau vecinic cu frica 

în sân? Sunt încă tânăr. O să am destul timp să-mi 

adun cât îmi trebue, ca să pot și eu trâi odată liber, 

cum visez de atâta timp, cum mam putut încă să 

trăesc... 

“Ş”a plecat întradevăr. 

Pe la începutul lui Ianuarie voiam să-i. scriu. 

'Miceră. dor de el. Auzisem că e mai bine. M'am . 

dus la un amic să întreb de adresă „A: murit Pe- 

troni“. Sunt ştiri de acestea negrăit de crude, a 

căror brutalitate te ?nghiaţă.. Am. rămăs  cât-va 

ameţit fără să ?nţeleg, fără să simt durerea şi ade- 

vărul acestei veşti . ret ar. 

Azi am fost şi i-am văzut iarăşi casa largă, fru- - 

moasă şi plină de scule. I-am văzut biblioteca și 

“toate lucrurile din: biurou păstrând vechea lor or-
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dine, — cărţi adnotate de el, fotoliul: pe care sta, 
„un calendar de părete de-asupra căruia erau scrise 
de mâna lui Petroni aceste două vorbe, cari: acum 
cuprindeau atâta melancolie: „Pereunt et tanturi, 
Și toate, în -muţenia odăilor, erau. triste şi. reci, 
Parau murit și ele. - - | | 
"Mi-am adus aminte de munca neadormită şi de 

visurile. lui... Cum te umple de amărăciune și de 
desgust deșertul atâtor frământări şi sensul: per- 

„Îid al acestei vieţi! 

1589,
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Frumos lucru trebuă să fie un “bal costumat. Imi . 
fac idee după câte-va portrete expuse la fereastra 
lui Mandi. Intâlnirea de o seară în: lumina unui 
salon, a atâtor mode din timpuri și de la popoare - 
deosebite trebue să înfăţișeze o privelişte foarte 
curioasă și plină. de farmec. Ce fericire -inten- 
sivă, ce amestec. ameţitor și bogat de forme peri- 
toare, și ce de iluzii aţâțate la o altă sub - po- 

licandeul unui salon! Nici o dată un spaţiu de 
timp așă de scurt ma putut cuprinde la un loc o: 
cantitate mai .mare de iluzii, ca într'o asemenea 

întrecere de gusturi. | Sa 

Şi mam gândit la plăcerea cu care. contesele a. 

doua zi se sfâșie 'unele pe altele, în lipsă bine 

înţeles. Şi mi-am adus aminte că. “chiar am -auzit 

întrun loc pe o doainnă, foarte slabă, descriind 

admirabil rochia caraghioasă a unei „marchize“ 

şi pâtul lung. şi subțire ca de barză și umerii vineţi 

şi. ascuţiţi ca: două .baionete, și mânele uscate ca 

beţele. și talia  otova și:ochii: speriaţi, şi umbletul 

de jupâneasă! î în sfârșit un portret în toată regula, 

care—indiferent. de gradul de-asemănare cu origi- 

nalul —. dovedeă sau un talent încercat de mult, 

sau o patimă a cărei căldură și putere de “explozie 

+
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pot ţineă loc de talent. Apoi drept încheere, un 
val de vorbe mânioase la adresa lui Claymoor, 
care în eterna lui indulgență și eftinătate de epi- 
tete parfumate, găsise pe respectiva “marchiză ! 
„charmanteti, a 

Şi cum priveam la geamul lui Mandi, la noua 
recoltă de chipuri gătite, sa întâmplat să recu- 
nosc sub un bonet de doică pe doamna al cărui 
glas înţepat îl. aveam încă în urechi, ș'alăturea, 

-chiar. alăturea, stăteă fără nici o rancună adevă- 
rata - marchiză. M'am uitat bine și după cât am 

“putut judecă după fotografie, “Claymoor eră mai 
aproape de adevăr. - e 

- Dar nu mai puteam sta. Se strânsese lume şi mă 
„înghesuiau ' dela spate. Răsuflarea unui israelit. 
îmi încălzeă ceafa şi miroseă a usturoiu. Aprecie-. 
rile tari începuseră, SE a 
— E"te câtă pălărie, maică Doamne! -- 
— Ce frumoasă-i aia despoiată!... | 
— Dacă au bani, 'cum să nu fie frumoase? 

„— Uite ăla ce caraghios'e îmbrăcat. 
: — Ala îi „Pampadur“,. | 
„ Reflecţii insipide, de ale celor cari nu pot cugetă 
încet. -. Ii | 

“MPam, desfăcut din mulțime ş'am privit alăturea: 
fotografiile copiilor costumaţi. Figurine mici pa- 
lide şi bucălate, sub largi tricornuri panașate, fetiţe 
de câte cinci ani aproape strivite sub găteala grea și 
umilată a unei dame istorice, ţânci de abecedar 
fuduli și zăpăciţi în peruci pudrate, scoțând din 
gulerele 'horbotate un gât subțire ca mâna Șun
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căpcean cât o portocală, cavaleri medievali, conți și 

Robespieri mititei și speriaţi, cărora. li s'a reco- 

mandat să stea frumos, să nu-și vâre degetele în 

nas și să păzească hăinuţele. Ce gătiți șunt, ce par- 

fumaţi trebue să fi fost, şi 'cu.ce mândrie trebue, 

să se: fi rotit a doua zi. printre camarazii. lor, cari 

mâu fost nici prin. vis străbătuţi; dt- 'asemenea 

senzaţii de moliciune şi bopăţie.: a 

'Am.plecat. Și m'am gândit.mult la această floare 

a viitoarei societăţi. * .. 

Ce vor deveni acești copii răsfăţaţi, ale căror 

simţuri se blazează așa de timpuriu, a căror atenție 

e absorbită de splendoarea luxului şi gătelilor fe- 

"- meești şi ai căror nervi delicaţi își deschid gurile şi 

pompează din atmosfera caldă a buduarelor toată 

moliciunea şi frivolitatea :unei rase decăzute, 

Mi sa părut că-i văd dejă mari, o idroaie de coco- 

nași și de sportmeni întorşi din Paris radioşi de tăe- 

tura corectă a pantalonilor, leneşi, farsori şi limbuţi, 

făcând uneori. pe scepticii 'şi pe deziluzionații, 

visători vecinic de aventuri amoroase, ahtiați vână- . 

tori de zestre şi hazlii conducători de cotilioane. Şi 

dela acești fluturaşi șubrezi, involuntar m'am po-" 

menit cu gândul la Grecii din timpul republicilor 

libere şi puternice și la. viața lor harnică şi înţe- 

leaptă, şi la mâncarea lor sobră şi la îmbrăcă- 

mintea” lor simplă, şi la copii lor sănătoși, zdra- 

veni şi scăpărători 'de inteligenţă, aprinşi de dorul 

de luptă şi de întrecere onestă .şi glorioasă: . 

Ş'atunci “a răsărit din toate părțile o lumină 

_spornică, o fericire ș'o artă exuberantă, care a



46 | “a, VLAHUȚĂ | | | 

uimit lumea și care a rămas ca o coloană uriaşă de 
flăcări pururea arzătoare: în noaptea agitată a Vea- „curilor următoare. ARE . Sea 
Apoi iarăşi mi s'au întors gândurile la“ stocul 

» de: mizerii şi .rafinările Dolnavei noastre civili- 
zaţii, la: mulţimea .de afişe cari acopăr zidurile ca- 
pitalei, la întrecerea de mode, la nopţile zbuciu- 
mate şi zilele de migrenă: ale mamelor, la paloarea 
de ceară și sărăcia .de putere a copiilor, la vițiile, . 
spoiala și lenea de prin școli, la” îngirozitoarea 
lipsă de vlagă şi de entuziasm, a 'noastră'și a to- varăşilor noștri. Ea a 

Ce searbădă bălăcire întro mlaștină :de con- venii și de etichete, ridicule în cea mai mare parte! 
Ce forme falşe de vieață acopăr cu lustrul lor, şi 

cu grimasul lor de veselie, tânjirea bolnavă și CO- losală tristeță a timpului. : Aa Di 
- Puţine scandale mai sunt în stare să dea emoţii şi să .atingă pudoarea societăţii. Toate se uită de seâra până dimineaţa. - - a ă “Un scăpat din pușcărie, ordinar, incapabil, leneş și ahtiat de bani, se ia bine pe lângă o babă bo- gată, grasă, şi 'destrânată, o cultivă, o ameţeşte 

N 

ş'o ia de nevastă. Se instalează în acareturi mari la _ moale şi la căldură, face. pe rentierul, şi ori ce: demnitate publică, orice treaptă socială i s”aşterne sub-tălpi. .. î Ie 
Şi. câți trâritori fericiţi, câţi întreținuţi. de femei sau de buget nu fossc și nu-și plimbă mândria și cinica mulțumire: de sine în bine cuvântatul şi în- găduitorul nostru saț fără . câini? 

—
 
p
.
m
.
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“Dar ce au da face toate astea cu u fotografiile 

dela Mandi? 
lată ce au de-a face. 

„Aceste fotografii reprezintă o: parte destul. de 

„accentuată din vieaţa factice pe care o trăim. Plă- 

cerea pe care. o căutăm în reminiscenţa și 'modele . 

altor veacuri, dorința de a ne lăsă paligoriei, îm- 

brăcând un port care nu e al nostru și împrumu- 

tând o iluzie de.vieaţă străină de noi şi de tot ce e 

al. nostru, maschează o adâncă melancolie ş?o ire-.. 

“zistibilă, fugă de propria noastră vieață, o incon- 

ştientă | abatere a. ochilor: de la'aspectul trist al unei: 

realități din ce în ce mai desgustătoare. Fără să 

ne dăm seama, purtăm în noi ceva din viţiul haci- 

şiştilor. Instinctiv căutăm să ne falșificăm vederea și 

gândurile, însetaţi de a găsi un refugiu în imperiul 

unei iluzii; în alucinaţia - unei beţii de nervi. Şi 

veselia noastră de multe ori e calpă, şi râsul nostru 

adesea are ceva din spasmurile și crispaţia unei 

dureri... 

- Se'cunosc foarte bine, după: felul de petrecere, 

dispoziţiile morale ale unei societăți.  .; a 

lată spre pildă un mod de a sărbători pomul de 

Crăciun (Christbaum) la Nemţi — în înalta so- 

cietate: In, noaptea . spre Crăciun — mama ÎȘI 

chiamă copiii — fie care copil își are un capital 

disponibil de cadouri — fetele au. cusut haine și 

rufe, ș'au împletit baidere, băeţii au cumpărat din 

economiile lor câte un lucruşor, frumos și folositor. 

Mama şi copiii se îmbracă bine, împâchetează da- 

“urile, pregătesc pomul şi pleacă: La câţiva pași,
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„peste drum, colo în căsuţa: cea veche și sărăcă- 
„cioasă, ei ştiu că locuește o biată femee văduvă cu . 
cinci. copii, cari mau pom de Crăciun, nici haine, 
nici daruri de la nimeniy Ei „merg întins într?acolo, 
păşesc tiptil, misterios,-şi plini de extazul surprizei . 
pe care au s'o facă. lată-i că-au ajuns la pragul 
săracilor, încetișor aprind lumânările din. pom; 
tuturor la bate inima de nerăbdare şi de o evla. . 
vioasă fericire. Deschid uşa cântând un Weihna- 
chtslied și umplii casa de lumină şi de bucurie. Pe 
săraca femee 0 îneacă lacrimile de recunoştinţă. . 
Copiii, cu ochii mari, înfioraţi ca' de un vis, se dau 
lângă pom şi privesc: cu nesaț.. Cântecul sa: is. 
prăvit. Un pachet se desface: Toţi tac pătrunşi. de o 
“solemnitatea acestui moment, a 
„Copiii bogatului sărută pe” copiii săracului, le 

- împarte daruri, — și, zău, -mai puteă şti cari sunt | 
mai fericiți: — Cei cari dau sau cei .cari primesc; . 
Avem și noi pom 'de Crăciun. Se sărbătorește, 

de ordinat, la şf. Vasile. In ziua aceea cucoana 
așază pomul în mijlocul unui salon elegant. Copiii 
'bogaţilor sunt învitaţi la o mică petrecere dan-. 
santă, organizată în onoarea lor. Cadouri scumpe 
se schimbă între bogat -și bogat. Aceștia petrec 
și se înveselesc ei în de ei, închiși bine la căldură, 

" gătiți în hainele lor cele mai frumoase. Nici odată 
nu i-a trecut cuiva prin gând, că din prisosul, din 
stărimiturile bucuriei lor s'ar puteă face o sărbă- 
toare sfântă şi nespus. de fericită copiilor: săraci, 
cari mau la ziua aceea nici haine, nici daruri, nici 
pom de Crăciun, -- i a
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Câtă- bucurie și linişte morală mar puteă să 

împrăştie în jurul lor aceste cocoane, aşă de fru- 

mos gătite dacă din splendoarea balurilor sar 

scobori câte odată în odaia fără pâine și fără aer 

a săracului. - | a 

Şi ce element puternic de educaţie, ce pregătire 

“solidă pentru copiii voştri, ca să-i luaţi de mână | 

„şi săi aduceţi din când în când'să vadă ei singuri 

lipsa și nenorocirea, și să. simtă mila. şi să ajute, - 

să guste de mici marea şi sfânta plăcere de a ușură 

durerile altora! ..:: .. ci . 

„De astfel de gânduri:-m'au, umplut fotografiile 

de la vitrina lui Mandi.  : ăi - 

-.-$am plecat trist şi necăjit de: acele chipuri așă 

de frumos gătite, așă de cheltuitoare pentru un 

caprițiu de o seară. | i 

4 Di 

Vlahuţă. — Din goana vieţii.
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Trecerea cam. pripită a neamului nostru dela o 
stare înapoiată, aproape barbară, la niște. forme de 

“cultură luate de-a gata, această săritură, anormală. 
şi la noroc riscată, eră imposibil să nu lase în orga- 
nismul nostru social, destul de șubred şi fără asta, 

“ scrânteli grave, vătămări de acele, cari' nu.se pot 
„_lecui așă' de la' sine, numai cu vremea. Şau Curs - 

ani 'de învălmăşeală, în care firește mam putut 
băgă de seamă ce so fi smintit în noi şi ce ne-o fi 
durând, ş'am fugit lacomi şi nepăsători . înainte, 
ca un 'ostaș lovit care în focul încăerării, se luptă 
şi habar mare că-i șurue sângele pe sub tunică. 
“ Acum începe a se face limpede înaintea ochilor. 
„Frazele şi parigoriile s'au răsuflat şi cad. Oamenii | 
serioşi, cinstiți și vrednici sunt. remarcaţi, nu se ! 
mai pot pierde. Aplaudaţi din toate părțile, ei îşi 
croiesc drum larg, dând la o parte cu braţele lor 
vânjoase pe. șarlatani şi pe chilipirgii. —' Incepe 

„a se simți bine că aşă numitul edificiu, social al 
nostru nu e decât o biată șandrama de scânduri, 
înjghebată ?n pripă și cu rea credinţă. | 

Ne-am plătit scump de tot fantazia tristă a unei 
civilizaţii de carton. Sau acoperit cu enorme chel-
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tueli de bani articole de imitație, a căror alitate 

azi “nu mai poate înşelă pe nimeni. 

“O mulţime de semne rele și îngrijitoare aţâţă 
și chiamă zilnic atenţia publică. 

Imbogăţirea repede și greu de înţeles a câtor-va 

exploatatori politici, procopsirea pe negândite: a 

| atâtor trepăduși și aventurieri cunoscuţi şi arătaţi 

cu degetul de toată lumea, trecerea uimitor de 

bruscă de la pantaloni de dril pe: vremea de: iarnă 

şi. de la. „taie câinilor frunză“, la portofoliul mi 

nisterial, şi „apoi dela portofoliul ministerial î 

temniţa de la Văcărești, spargerile de, cască, 

explozia aceasta de murdării morale atâta timp 

ascunse, şi multe alte dezordini şi vânturături de 

scrânciob, în arena vieţii: publice, înfăţişează atâtea 

spectacole | nenorocite, cari împrăștie un fior de 

neîncredere şi un desgust amar în inimile tuturora. 

““Ce triste exemple, mai ales pentru tinerimea 

care se ridică şi care e aşă de puțin pregătită; 

pentru a puteă ști în adevăr ce fel de învățături 

trebue să tragă din asemenea privelişti !.: 

Cârpelile nu se mai prind. Ttebue o refacere de 

la' temelie. Pentru aceasta se cere negieșit O murică - 

inteligentă stăruitoăre. şi onestă. Trebue dată la 

pământ” toată tencuiala. coşcovită, tot fardul de 

civilizaţie, cu care: s'au fudulit şi singure Sau 

amăgit două generaţii. - 

Şi mai întâiu ar fi timpul să se caute: în scoală



S 
52. "A. VLAHUȚĂ 

relele fundamentale, cari fac ca această fabrică să 
nu poată da societăţii productul sănătos şi bine 
pregătit, care de atâta vreme se tot aşteaptă şi: 
nu mai vine. 

Lenea, vițiile şi supericialitatea din scoală se 
repercutează în ondulaţii largi peste viaţa de mai 
târziu, — Şi dejă materialul brut care ese din 
marea fabrică a naturii, este destul de nevoiaș, 
destul de deprimat printr” o moștenire nenorocită 
de slăbiciuni. EI poartă marca superficialităţi și 
dezordinelor strămoșești. - 

Ce rol important și excepţional de greu a ar aveă 
şcoala aci! Pe deoparte ea ar trebui să caute a 
combate la fie-care pas moliciunea de voință, tân- 
jirea morală și descurajarea. maladivă, pe care o 

„poartă în sânge palizii copii de azi: pe de altă 
parte ea ar trebui să întărească, printr?o. cultură 
serioasă, și să desvolte sentimentul de cinste, dra- 
gostea de muncă,. entuziasmul și bărbăția demnă 

| a luptătorilor de mâine. | 
Dar -ce departe suntem de realizarea unei ase- . 

menea cazarmări intelectuale. In școlile. dela sate 
e o mormânjeală de carte Ş'o bătae de joc, care te 
umple de milă, de scârbă, şi de revoltă. Invăţători 
nepregătiţi, cari nu mai citesc cu anii o carte de 
viun folos, bucheri ruginiți și leneși, pe une locuri 
depravaţi, cari mănâncă timpul şi zăpăcesc capul 
bieţilor copii de țăran, fără să aibă cea mai! mică 
conştiinţă de cât rău fac, și de cât bine se aşteaptă 
de la ei. 
.D. Ştefan Minăilescu, în | migătosul şi impor.
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tantul său 'studiu asupra. învățământului rural la 

noi, cu un talent și cu o răbdare, pe care nimeni 

până la el ma. avut-o, cercetează toate relele de 

cari suferim în această ramură de desvoltare, și 

aducând în studiul său forţa unei admirabile ana- . 

lize ştiinţifice şi argumentarea rece a statisticii, 

aruncă o lumină desăvârșită asupra înfiorătorului 

spectacol al-școalelor noastre de la ţară. Acolo se 

vede destul de lămurit starea de sălbăticie, boa- 

lele inrădăcinate şi toate viţiile şi - mizeriile cari 

foesc şi rod pe țăranul nostru, toropit și bleg. de 

sărăcie, de slăbiciune și ignoranță. 

De sigur nu e numai școala, de la care se aş- 

teaptă 'lecuirea tuturor nenorocirilor de la ţară. 

Pentru aceasta va trebui negreșit să se asigure să-. 

“tenilor o bună stare economică ş'o administraţie 

cuminte și cinstită. -Dar ce bolnavi suntem” și ce - 

bine ar fi să se. pregătească o generaţie mai sănă- - 

toasă!... | 

Nici la oraş şcolile primare nu sunt mai fericite. 

Programele sunt greşite şi mulți dascăli tipicari. 

Inchipuiască-şi cine-va un biet copil. de zece ani, 

'recitând papagaliceşte isprăvile împăratului Traian 

şi colonizarea Daciei cu Romani, şi, cu aceeași 

nevinovată seriozitate, înşirând minunile şi pati- 

mile lui Isus .Hristos, sau întinderea şi populația - 

insulelor din Oceanul Atlantic. Ce poate el înţe- 

lege și reţineă cu folos din toată această harmalaie 

de vorbe? Ce proces intelectual, — afară de un 

dresaj mnemotecnic de animal —. ce aţâtare de 

gânduri desluşite se poate petrece într” un. cap de
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ai Tristan da Cunhei? | 
Intre dascăl, carte şi elev, nu .se aşează nici un cablu de comunicare intelectuală. Un vuet surd 

de-moară, care face gălăgie multă şi făină mai de 
"lor, — o sfârâire ameţitoare de roate, care se 
freacă şi se tocesc între ele, fără nici O ispravă... : 

La: vârsta. de 11 ani, un copil a învăţat testa- 
mentul vechiu şi nou şi toată aritmetica, a dat . gata gramatica cu etimologia, sintaxa și cu toate chichițele ei abstracte, anoste și tâmpitoare pentr'o minte neformată, a străbătut viaţa și peripeţiile po- porului românesc de dincolo de descălecători până - în zilele noastre, a legumit o leacă de fizică, de higienă, de drept administrativ şi de geometrie, cât despre geografie... pământ și mări de ar fi mai: fost! -. -. | | | Ii: „ Cum vreţi să nu se grozăvească acest Pic dela Mirandole, care la o. vârstă așă de crudă a. strâns în devla lui atâta învățătură! E 
„Dar ce pregătire sistematică: şi fatală împingere la superficialitate şi la fudulie goală? De la clasa . întâi, rugăciuni învățate” pe din afară, cari dau copilului tipicul sfânt, după care musai trebue să să închine şi să se roage unui Dumnezeu. . | „Şi încolo ce haină și păgânească tortură pe bieţii băeţi. Se ştie bunăoară câtă spaimă au ei de gra- matica română. Şi cu toate acestea nici un studiu: mar trebui 'să fie mai plăcut și mai ușor pentru ei, “Cu mult înainte de a veni la şcoală, ei au declinat, „au conjugat ș'au făcut fraze destul de bune. Când 

zece ani, apropo de Daci sau de kilometrii pătraţi
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vine gramatica şi.le toarnă droaia de reguli şi de 
nomenclaturi curioase și greu: de ţinut minte, 

bieţii copii se sperie, firește, şi cred că au de-a 
face cu ceva nou și cu totul străin de. mintea şi 

de limba lor. 
. Poeziile pe cari le învaţă pe din afară, “bucăţile 

pe cari le citesc, rămân departe de înţelegerea lor. 

„Rare-ori li se provoacă curiozitatea și nevoia de * 

a scociori cu mintea, de a scurmă ș'a căută în 
pulberea de. vorbe un grăunte de înţeles. Pentru 
ei toate vorbele sunt indiferente — ele mau decât 
darul de a sună. Ar fi de un nespus de mare folos 

ca învățătorul să-şi părăsească morga magistrală, 
şi. să se scoboare lângă elev, să steă prietenește 
cu el de vorbă, să-i soarbă atenția şi să-i lumineze, 

frumos și potrivit cu mintea băiatului, înțelesul fie- 

cărei fraze dintro bucată de lectură, și să-i arate. 

cuprinsul, tăria şi nuanţa fie-cărei vorbe. Nimic 

“să nu treacă necercetat, şi nepriceput. Copilul va 

-simți cu încetul viața limbei pe care: o vorbește. 

„Mintea i se va desmorți şi va începe să lucreze de 

la sine. 7 

Incălzindu-se, cu chipul acesta, şi punându- se în 

lucrare propriile lui facultăţi, copilul va căpătă. un 

început de onestitate intelecttuală, care i-ar fi de o 

mie de: ori. mai. folositoare decât toată spoiala 

„enciclopedică, cu care iese înzestrat din cei patru 

ani de pisogeală şi de bucherie zăpăcită. 

. Când oare vom încetă de a gava pe copii ca pe 

gâște, “un proviant pe care ei nu-l -pot mistui,
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şi pe care mai târziu îl dau îndărăt sub - forme 
atât de repulsive şi de nenorocite! . | 

Pe. fie-care an şcoala aruncă un strat de ne- 
voiași, din care societatea n/are ce face. Lustrul de 
învățătură ce li sa dat e tocmai de ajuns, ca să-i 
umple, de pretenții şi de iluzii smintite. Ei nu se - 
mai pot întoarce. la. coarnele plugului. Ştiu prea 
multă gramatică şi geografie, ca să le mai dea 

“inima să pue mâna pe sapă. << Ia 
Şi toată această mulțime de desmetici și” de 

milogi intelectuali se împrăștie în țară. Ei devin 
vagabonzii uliților,. căscăunzii răspântiilor, trân- 
torii cafenelelor, cerșetori de slujbe pe: la ușile 
ministeriale, populaţia flotantă de netrebnici, le- 

„_ neşi şi derbedei, din-care viţiile” şi depravărea. îşi 
„recrutează zilnic un formidabil contingent. 

Ce “de puteri risipite! Aproape cincizeci la 'sută 
din pospăiţii școlilor primare sunt scoşi din sfera 

„de activitate a naţiunii. Vara se întind la soare, ca. 
potăile- de pe ulițele Țarigradului; iarna. se ţin - 
de pungășii. In Bucureşti s'a înfiinţat -un biurou 
secret de punere ?n slujbe. O gașcă organizată, ca 
a lui Gherei-Andronic, care a prins în :cursă ş'a 
despoiat de ultima pară pe o mulțime de naivi, 
creduli de nevoie și de disperare. Mea 
„De pretutindeni se ridică un abur greu de trân- 
dăvie şi necinste și ca o molimă se. întinde Şi cu- 
cerește rând pe rând toate ramurile de activitate 
ale ţării. Nici presa, nici literatura, cari ar trebui 
să rămâe la o înălțime demnă Și onorabilă şi să 
facă straja vieţii și moralității publice, nici ele nau 

5 
* 

_
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rămas nemânjite de valurile de mocirlă, cari s'a- 
runcă şi se înalță tot mai mari şi mai cotropitoare. 

In ziaristică, şantajul a luat locul controlului şi 
supravegherii morale; înjuria grosolană, tonul de 
pamflet şi. expresiile de vizitiu au luat locul criticii 
oneste şi polemicii liniștite, minciuna şi clăbucii 
de sforăeli pătimaşe și neghioabe au luat locul: 

luptei conştiincioase de condeie. 
In literatură clici de.papugii izgoniți: de .prin 

licee, cari fac reviste. efemere, şi umblă din casă. - 
în casă după abonamente. Inepţii şi mâsgăleli co-, 
pilăreşti ieșite cu duiumul de sub teascurile tipo- 

“ grafiilor. Spirci cu cașul la gură, cari fac pe de- 
'ziluzionaţii şi pe săturații de vieaţă. Barzi. plân- 
gători, bolnavi şi. incapabili de muncă, săraci de 
sânge. și. tociţi la nervi, neputincioşi și ramoliți la 
vârsta de două-zeci și cinci de ani; răţoeli ridicule 
şi nesocotite de criticaștri ignoranţi şi desgustă-: 

tori, cari în neputința de a produce, își iau rolul de 
judecători şi se posomorăsc pe operele vrăjmașilor . 

din colegiu, pângărind cu laudele lor idioate câte 

un lucru, care din întâmplare e bun și fără apro- 

barea acestor cantaragii gratuiți. Lipsă--de ener- 

gie, lipsă de entuziasm şi de personalitate, bleo- - 

„tocăreală de vorbe fără nici.o intenţie de logică, 

-. atrofie de simţuri, secetă de gânduri. și colosală 

depravare de limbă. 

Şi de-asupra acestei vermine sociale, deasupra 

acestui furnicar de paraziți şi: de” neputincioşi, 

se etalează marele bazar de forme goale şi pom- 

poase, solemnitatea tristă a unei civilizații de pa- 
S
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radă, umflată, sterilă şi anostă ca un discurs. de 
înmormântare. . -  . [ 

Câţi-va visători generoși caută cu încredere Și 
întrevăd în lumina viitoarelor reforme şociale, aşe- 
zarea unor vremi mai bune și mai fericite. - | 

Pân'atunci, în -jurul sfântului buget se strâng, 
se -înghesuesc şi se îmbrâncesc unii pe „alţii, din 
ce în ce mai mulți clienţi flămânzi, zgrebuliţi de 

„ frig şi de nevoi. Un ciolan de ros — asta-i formula 
crudă și ordinară a frământării şi luptei noastre 

„pentru existenţă. . a a 
“ Unde ne ţine spoiala!... 

1889.
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In adevăr, Simion a fost un băiat rău la părinți, 
leneș, îndărătnic și neascultător. Dar vinovată eră 

şi mă-sa că prea Pa răsgâiat de mic. Că eră singura 
odraslă bărbătească în casă, — şi mama preoteasa, 
femee chipeșă și destul de lumeaţă în vremea ei, 

domolită. de cele şase fete, cari i-au venit una 

după alta ca șase blesteme de mitropolit pe cap, 
când a văzut că în sfârşit sosește ș'un băiat î în casă, 

i sa mai dres inima, a întinerit pe loc, ş'a trântit 
o cumetrie, de s'a dus. pomina peste nouă sate. 

Până și. Sfinţia=sa, cât eră de sfânt și. cu darul 
lui Dumnezeu,. daca văzut ș'a văzut că-i treaba pe 
chef, şi-a dat potcapul pe ceafă și prinzându-și 
în brâu poalele anteriului, a strigat să mai scoată 

o vadră de cel vechiu, 'apoi “şi-a suflecat mânecile, 
"si-a netezit barba, și i-a tras o bătută mocănească, 
de-a. curs: țărâna din pod. | 

Hei „ dar, vorba ăluia, cheful se duce. și necazul 

tămâne. | . | 7 

"Simion: s'a făcut de 'un an, de doi,: apoi de 

trei... 'şi nebuniile "lui au prins a nălbi lungul: 

păr 'al Sfinţiei sale, împletit -într'o coadă groasă 

și vârită. la spate pe sub guler. — Ba s'au pornit 

și certurile în: casă tocmai acum la vreme de
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„bătrâneţe, că „părintele „Neculae eră om bun de 
* altfel şi îndura toate. Unde sa pomenit până'n 
vremea aceea să zică mamei-preoteşe o vorbă de. 

rău, Ori să cârtească şi .el, ceva? 
Ar fi avut cuvânt bunăoară s'o întrebe măcar 

aşa pe departe și prin pilduri, cum se ;face că 

„două din fete seamănă .așa de leit cu dascălul 
Onuţă. Şi satul vuia de năzdrăvăniile preotesei 
şi-i vântură faptele, de ai. fi jurat că le-a văzut 
aidoma şi le-a numărat pe toate. Părintele Neculai 
a închis ochii, și-a astupat: urechile, a tăcut și - 
şi-a văzut de treabă, ca un om blajin și cuminte 
ce era. Dar acum nu mai eră chip de tăcut. Dia- 

„_volul de Simion Pa scos din răbdări. O dată a 

umblat o săptămână fugar dela şcoală. Şi i-a tras: 
_tată-so o chelfăneală de i-a mers peticii, apoi l-a 

umflat de chică și pe sus Va dus la idomnu Isăcescu. 
_— Pielea. şi oasele să rămâe, d-le învăţător că 

mai bine-l făceă mă-sa un mânz şi-l mâncă un lup 

de mă scăpă și pe mine şi pe d-ta de așa odor. 

Ce gălăgie și ce ceartă a fost în 'ziua aceea, că 
preoteasa eră iute, mânia lui Dumnezeu, şi ținea 

la Simion ca la ochii din cap! 

Dar cu chiu cu vai a făcut băiatul cele patru 
clase primare, şi și-a pus popa Neculai iapa cea 

bălțată la căruță, ş'a plecat cu Simion tocmai la 

- Huşi, iar preoteasa a rămas în prag « CU : 1 lacrimile 
"pe obraz. SR 

A mai buhăit ea cât a mai buhăit, şi i-a trecut, 
Caşa-i firea 'omenească, din. valuri: şi din “bucăţi. 
Toate' se rup şi se stâmpără cu Vremea, |
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La Huşi, părintele a făcut ce-a făcut și şi-a 

vârît băiatwn seminar. . . 

Ei, da ce să-i faci ! Dacă-i lucru rău şi pace. 

-Că iacă nici acolo ma făcut nici o ispravă. De- 

geaba Va strunit și la mustrat, şi Va închis, și 

Va surchidit; Dacă mai cu cine, mai cu cine. 

"Şi Doamne, ce mai vlăjgan mare se făcuse. 

NPaveă șaptesprezece ani împliniți și era COșCOge- 

mi-te prăjină. Nu ştiu cui i-o fi semănat, că popa 

„Neculai eră mărunţel la statură. Dar asta nu-i nimic, 

Vorba e ca fost un leneș ș'un desmăţat, și că direc- 

torul, seminarului, cu toate rugăminţele lui bietu 

tată-so, nu Pa mai putut ţineă şi Pa dat afară din 

„şcoală.. Mă-sa murise, tată-so nu mai vroia s'audă 

"de el. Ce să facă? A intrat în oştire. Vai de pielea 

lui, ce-a mai tras ş'acolo. 

După şase ani de pită neagră de cazarmă, s'a 

lăsat şi de militărie. Asta eră în. Botoşani. Aveă o 

mantă bună. A intrat la tocmeală “un jidan, și dur 

în sus dur în jos, a căpătat pe ea o pălărie de paie - 

răblărită şun laibăr larg și lung până în călcâie, . 

care la nevoe Var fi puiut scuti . de pantaloni. 

S'a îmbrăcat cu el. Se simţeă mai uşor aşă. Dar nu 

eră nici vesel nici trist pentrucă în capul lui, până 

la vârsta de douăzeci și cinci de ani aproape, n a mi- 

jit niciodată un gând cât de copilăresc, despre ro: 

stul şi greutăţile vieţii. El n'a avut nici un dor, 

nici o ţintă, a mers aşa, fără să știe unde merge 

şi a trăit în nesimţire ca un dobitoc, şa răbdat la 

bătăi cât i-a încăput sub piele. ' 

Nalt, cam adus de spate, bălan' la. față, cu ocni
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adormiți, cu gura puţin căscată, lălâu, pierdut cum 
eră în marele lui laibăr, a pornit-o într'o bună, di- 
mineaţă, așa rara, pe ulița mare. Lumea ca lumea, 
se uită curios după el, ca: după altă-dihanie, unii 
râdeau tare şi-l arătau cu degetul, dar ce-i păsă 
lui de asta? Buza de jos, foarte groasă, îi atârnă 
leneşă şi supărată. Si | 
„Acum iar nu mai ştiă ce să facă, N'avea nici 

"unde să rămâie, -nici încotro să plece. In aseme- 
nea împrejurări tot-dauna te hotărăști să pleci. 
Aşă a făcut şi Simion. Când sa văzut la rohatcă, 
s'a așezat jos pe troscot, şi-a descălțat. ciubotele 

„grele de cazonie, singurul lucru ce-i mai rămăsese 
„din slujbă împărătească, și le-a luat la spinare 
Ș'a plecat. | a 

Eră vară, așă pe după Sân-Petru. Inaintea lui 
„se întindea un drum lung, alb şi drept. Unde tre- 
buiă s'ajungă pe drumul acela, nici el singur riu 
ştiă. Cârduri negre de grauri zburau pe d'asupra 
lui, se. lăsau pe grâne și iar se ridicau. Ciori 
multe croncăneau. pe: sus şi s'abăteau pe câte un 
copac singuratic. In colo, liniște şi zăpuşală. Rar, 
câte o trăsură cu clopote la cai spărgea- muţenia' 
drumului pustiu, un nor gros de colb fugea după 
roate. Simion nu vedeă nimic, scuipa din când 
în când, și se ducea drept ca neamţu..  î..-.:: -: 
“A mers aşă vr?0 şease zile,. şi-a înoptat. pe: la 
sate “necunoscute. A mâs şi el unde a putut, şa - 
mâncat ce-a găsit; şi mai totdeauna a găsit, că 
românul e milos și dă o -bucăţică de pomană, 
când îi. cade un nenorocit la .prag. Spuneă, cui
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"îl întrebă, că e din ţinutul Hușului, că mare pă- 
rinți și caută pe o rudă a lui, care nici el nu prea ştiă.- 
bine pe unde-o mai fi. Lumea îl înțelegeă din vorbă 

că e cam prost şi-l lăsă: în plata: Domnului. Sar 
fi putut prinde și ;el la vre-o muncă undeva. Dar 

nimeni nu-i rupeă mânecile, și nici lui. nu-i. prea 

da "inima brânci la treabă. 

Și sar fi dus el mult așă,. fără nici o: țintă, 

cu „ciubotele de-a spinarea, lătrat de. câini, mân-. 

când mămăliga lor prin sate străine, — mult ar 

fi pribegit el în neștire pe drumul cald și moale 

la picior dacă: o întâmplare destul de: neînsem- 

“nată în sine, nu i-ar fi. luminat. deodată, ca o 

minune de sus, şi mintea şi calea.. 

"Eră pe la amiazi, flămând și trudit străbăteă 

o limbă de pădure. Sa oprit la o fântână, a scos 

apă Co teicuță înfiptă într'o. prăjină, șa băut. 

Apoi s'a aşezat. pe 'hizdălele fântânii, şa stat 

așa mult, și sa gândit, eveniment foarte rar în 

viața lui, și cu cât se gândea mai mult cu atât 

se vedeă mai prost, mai netrebnic şi mai fără! 

noroc. —: Ca dintrun. vis depărtat i se deșteptă 

în cap crâmpee de prăvili. și glasuri bisericeşti din 

larma celor patru ani de seminar, apoi chipul în- 

grozitor: al lui tată-so, apoi cazarma cu lăturile 

de la cazan și cu ghionturile pe sub: fălci — şi 

în ceasul, acela, cât eră el de flămând și de pră- 

pădit, şi de singur pe lume, dai tot se găseă: mai 

bine și decât. la cazarmă, şi decât la seminar, și 

decât: acasă la părinţi. Cine susține, că vremea 

>
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are, între altele;. și curioasa putere de a împru- 
mută un oarecare farmec suferințelor trecute, ar 

fi bine să consulte şi pe Simion în această privință. 

O clipeală îi: lunecă blând prin minte, icoana 
duioasă a mă-sei, singura ființă care-l iubise şi 
pe el.. Dar se şterse iute şi nu mai reveni. Apoi 

„deodată i se făcii gol în cap, un gol desăvârșit și 

i se pării că se învârtește locul cu el. . 
“Stete puţin cu coatele pe .- genunchi şi cu capul 

în mâni. Aşa ca un fel de sfârșeală simţeă în 

stomah. — li mai trase o dușcă de apă şi se 

sculă să plece. Atunci chiar alături, pe iarbă,-la 
rădăcina unui copac din. marginea drumului văzii 

„un. poteap de popă. Cine știe prin ce împrejurare 
-„ „curioasă a putut să rămâie acolo. Vr'un popă beat 

_o-fi trecut călare, i-o fi căzut cumva de pe cap 
şi el nici.ma simţit, dar aducându-și aminte că are 

unul mai -bun acasă, l-a lăsat şi. și-a căutat-de. 
drum. — Simion s 'aplecă repede și”l luă, — pot- 
capul. eră vechiu. .Instinctiv și-l aşeză! pe cap. li 
veneă cam larg, dar îi veneă. Atunci îi scăpără 
prin minte o idee. C'o mişcare: pripită, tâlhărea- 

- scă, își turti pălăria și o băgă în sân și porni îna- 
inte așa, cu. potcapul pe cap.. | 
„O bucurie stranie, o adâncă și misterioasă evla- 

vie pare Car fi curs pe potcap şi i- ar fi umplut toată 
viața de lumină, de înțeles și de noroc. 
„leşi din pădure. Soarele se scoboră încet spre 
asfinţit. O liniște religioasă domneă: peste întin- 
'derea imensă de șesuri' late şi de ogoare. In de
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| părtare, dealuri blânde mărgincau vederea. Cerul 

eră senin. larba cră' înaltă, încălzită şi mirosea 

frumos. Aproape cântă „un pitpalac. Fluturi albi 

şi albastri zburâu.. pe deasupra. Incolo: Hpenie de 

om.nu se află. Eră Duminică. | 

Simion stătii un moment în marginea pădurii, 

şi. ca din pragul unei biserici, împâhzindu-și -pri- 

virile și văzând atâta câmp deschis se minună şi 

rosti în gând: „Ce mare e pământul, Doamne!“ 

„Şi încă de aici în colo cât o fi mai fiind! Cine 

„ştie pe unde l-or mai cără păcatele. Iși duse ochii 

în jos pe dunga albă a drumului. Departe, departe, 

se: zăreă sub un nor de pulbere aurie, ceva. că 

un sat. . 

Acolo a ajuns înoptat. A remerit la o casă 

bună de oameni evlavioşi, cari Pau ospătat bine. 

Dau căinat din suflet auzind că Pau prins hoţii - 

la drum, că ?i-au luat punga, calul şi căruţa, și că 

vine pe jos tocmai de la hotarul judeţului. Ba zor | 

pe bieţii oameni să-l ducă co căruţă la satul Că- 

vanului, de unde spuneă el că e, cale de-patru 

cinci zile. Abia a scăpat. Oamenii prea buni ajung 

uneori să plictisească cu bunătatea lor. Se cam 

încurcase el la întrebări, pentrucă nici sub potcap 

nu eră mai deștept. “Dar dela un om jefuit și spe- 

riat de hoți, poate chiar, săcelat puţin, e şi o da- 

torie. creștinească să nu pretinzi numai: decât mare - 

deșteptăciune. | 

“Şi el şi gazda sau sculat cu: noaptea *n “cap. 

l se aşezase de cu seară merinde într'o traistă. 

„Vlahuţă. — Din goană vieții. IE - b
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Cu faţa la răsărit îşi făci trei cruci mari, cucernic 
„îndoindu-se de la mijloc. Lumina “bolnavă a unui 
opaiț de. prichiciu aruncă tremurător pe păreți și 

“în tavan umbra de două ori mai lungă a cuviosului 
Simion. Incet îşi adună părul la ceafă Şi c%0 în- 
grijită solemnitate îşi aşeză potcapul pe cap, — 
își luă “traista la spinare, mulțumi gazdei, blagos- 
lovi milostiva casă și plecă. Când se lumină de 
ziuă el eră departe. De aci înainte timpul aveă 
să însemne ceva și pentru dânsul. nu mai. eră de 
pierdut. i. a 

„A mai mers așa poate vre-o săptămână. 
„. In sfârșit a dat peste ce căută. Către un amurg 
a ajuns la Poenești, un sat din județul Vaslu- 
iului. Aci eră o biserică veche. Dar de trei -ani 
de când murise popa Vasile, satul rămăsese fără 

- preot. Simion mai. povesti odată întâlnirea lui cu. 
niște tâlhari, cari Pau jefuit de tot ce-a avut. Lo- 
calnicii cari?n atâtea rânduri au fost cerut un popă, 
şi nimeni nu sa îndurat de ei, ziseră boda-prosti 
de o întâmplare ca asta, merseră îndată să-i arate 

„biserica cu sfintele evanghelii şi cu toate?n regulă 
“cum au rămas dela răposatul, care, de bătrân şi 
de fâlfâit ce eră, Dumnezeu să-l ierte, nici nu mai 
puteă vorbi ca lumea. Când slujea, zicea mereu: 
„burte toare demnezeu“, în loc de „bucură-te Năs- 
cătoare de: Dumnezeu“, E 

A: doua zi eră Duminică. Biserica eră plină de 
lume. Simion,. îmbrăcat în odăjdii rupte. ferfeniţă şi scurte. până la genuchi, destul de emoţionat. și de stângaciu, în cucernica ascultare a norodului,
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înodă o leturghie, ca vai de ea, cu tipicul deschis 

pe masa: din altar. Şi s'au închinat. pe la icoane, 

şau venit pe rând cu gologanul la anaforă şi babe 

şi copii, şi de tot felul, ş'au sărutat frumos mâna 

părintelui Simion, ş 'au plecat acasă mulțumiți şi 

-ușuraţi de: păcate. | 

Darul este.ce este, omul nu se caută — că 

darul este dela Dumnezeu și rămâne deapururi, 

“iar omul e lut şi piere. 

Ş'a slujit Simion zece ani de zile. Ş'a botezat, 

şa cununat, ş a făcut masluri, prohoduri, îngro- 

păciuni, şi toate câte se cer dela un obraz bise- 

- ricesc, — Nimeni nu s'a amestecat în rânduiala 

lui, nimeni nu Pa mai întrebat: negri ți's ochii. 

Satul eră măricel, şi tot gospodari cuprinși și creş- 

tini pravoslavnici, cu frica lui: Dumnezeu. Biserica 

eră a lor, popa al bisericiii.; cine ce treabă aveă cu 

ei ? Ş'au sărit cu toţii ş'au pus mână dela mână de 

au durat - părintelui casă bună pe locul bisericii, 

i-au dat de toate şi lau înzestrat ca pe o fată mare. 

In toată vremea. asta de zece: ani, Simion-a 

fost numai de două ori la Bârlad de şi-a cumpărat 

câte ceva, şi “încolo n'a mai eșit din Poeneşti.ni- - 

căiri, Sar fi. putut duce: la Vaslui că e mult mai 

„aproape. -Dar. la” ce să-şi puie potcapul î în. calea. 

protopopiilui?: TI 

: Paza bună. trece primejdia - rea. 

In sfârşit s'a repezit :odată. şi'.la. Taşi. “Asta 

eră cam prin săptămâna brânzei. Acolo a stat două 

zile: Işi făcuse toate târguelile şi le trimisese îna- 

inte la han, cu vizitiul. EI veneă singur,. încet, pe
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podul Beilicului. Eră o zi căldicică, şi în aer cevă 
neînțeles, așa. ca o: reminiscență, -ca un- dor de . 

„Primăvară. Simion eră fericit. Nu se gândeă la 
nimic. Aveă sentimentul unui om care adoarme 
pe moale, în tihnă şi la căldură. Dar cum mergeă 
el -așa cu capul în jos, se pomeni c”o mână zdra- 
vănă, care-i cade greu pe umăr și-l zgudue ca din 
somn. i Si . Sa 
„_— Tu eşti, mă Simioane? Hei bată-te, ştii că 
nici nu te mai cunoşteam?... a. 
“Eră Nică Vojan, cel mai bun prieten al lui Si- 

mion, care -a fost dat afară din. seminar odată | 
cu el. a a i 

Și au petrecut amândoi o noapte întreagă şi și-au 
deschis inimile unul altuia fără nici un prepus 
“ȘI fără nici o grijă, ca doi prieteni buni ce: erau. 

Dar la o săptămână după asta toate se dărâmau | 
în jurul și deasupra lui bietu Simion. Istoria cu 
potcapul eră “dată în vileag. Dus Ia eparhie, Si- 
mion. nici nu sa mai ispitit să tăgăduiască. In urma 
lui satul fierbea.: Oamenii se strângeau, se sfătuiau, 
strigau şi se văitau îngroziți de o nelegiuire ca 
asta. Erau disperaţi. | a 
-— Cum rămâne cu noi? Ce fel de treabă e asta? 
„Ac botezul lui nu se ţine în seamă: — Copii 
noştri, cum rămân aşa fără nici o lege? Că si nu-s 
nici creştini, nici. păgâni... Ha? “Ce lighioane. stint? 
Cum să-i lăsăm aşa să pue.:diavolul stăpânire pe 
sufletele lor? Dar noi în ce lege suntem .cununaţi, 
cum suntem împărtășiţi și. ce se face. cu sufletele - 

7 
"a
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noastre dacă el n'a avut dar, şi grijania lui ma 

fost grijanie?, .. 

Și s'au dus până la mitropolitul din Iași cu jalba 

“n proţap, şi-au căzut în genunchi și. s'au rugat cu 

lacrimi şi cu gălăgie să-i dumirească și pe ei Inalt 

prea Sfântul, cum rămâne cu copiii şi cu sufletele 

lor, că ce sunt ei de: vină, păcatele lor, dacă le-a 

căzut pe sat o aşa. grozavă nenorocire... 

Inalt prea Sfântul a--făcut ca un om cuminte. 

A chemat pe Simion, l'a hirotonisit, Pa povăţuit 

să se poarte frumos, să păzească cu sfinţenie căsa 

“Domnului, — şi astfel a împăcat norodul, turma 

blagoslovită a lui. Dumnezeu.



- MIŞCARE LITERARĂ 
N 

A fost 'greu, în toată scurgerea celor optspre- 
zece veacuri să. se prindă şi să se întemeeze Ia.noi 

„o mișcare literară sănătoasă şi trainică. Prea am 
fost hărțuiți din toate părţile, prea au căzut pe. 
capul nostru nevoi peste nevoi, şi smăcinări peste 
smăcinări, ca să mai avem răgaz să ne gândim 'la 
păstrarea limbii şi la înfiinţarea unei literaturi na- 
ționale. Când, după şaisprezece veacuri de exis- 
tență, destul de. zbuciumată, nenorocita noastră 
limbă începuse a trăi într'o atmosferă mai caldă 
și mai senină, și a' se închegă într'o formă curată 
şi mai hoiărită, sub iscusitele condee ale harnicilor 
şi talentaților noștri cronicari, când ni se deschi- 
sese şi nouă un drum bun şi.o viață mai ca lumea, 
căzu pe ţară pacostea: cea mare şi grea a domniei 
fanariote. Se 

Energia, inteligenţa şi cultura noastră naţională : 
ațţâțată un moment, adoarme, cloroformizată de 
asuprirea şi prigonirile străinilor lacomi şi corupți, . 
Întreaga viață a acestui neam se întrerupe şi cade 
întrun somn. lung de o sută de ani. Pe tronul 
Voivozilor, Ştefan şi Mihai, se cocoţează tot felul 
de lichele și de mofluzi din şandramalele Fana-
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Toate dregătoriile cad în. mânile. parveniţilor 

naini, lihniţi şi desfrânaţi. Gurile Românilor amu- 

ţesc şi condeele cărturarilor încremenesc şi ruginesc 

în călimările uscate. E o eclipsă lungă, care ţine în 

neclintire și întuneric toată manifestarea vieţii noa- - 

stre intelectuale. -- e 

In vremile acestea așa de grele și de. furtu: : 

noase, țăranul obijduit, înecat până în gât în bi- 

ruri şi nevoi,” suspină din greu în bordeiul lui, 

şi-şi cântă în frumoasa limbă strămoşească păsul' 

şi durerile și vijeliile soartei, ce-i bat pragul și-i 

mănâncă sufletul de atâta amar de vreme. El este 

singurul depozitar credincios, care păstrează cu 

sfinţenie moaștele neamului său, obiceiurile, graiul 

şi legea, și bunele apucături moștenite dela străbuni. 

Când cerul 'se înseninează, când Tudor își” dă 

viaţa pentru a pune sfârşit acestei umilitoare epoci, 

— de peste munți, însufilețit de sfântul dor al re- 

deşteptării, soseşte ca:un adevărat Mântuitor, ne- 

uitatul şi înflăcăratul dascăl, George Lazăr. Intr'o 

chilie umedă și sărăcăcioasă, în părăginile dela . 

biserica Sfântului Sava, acolo se strânseră câţiva 

păeţi, săraci și. dornici de învăţătură, sasculte cele 

dintâi lecţii rostite în limba românească. | 

“Şi. nu erau bănci, și nu erau cărţi, şi iarna când 

“viscolul şuera amarnic .prin geamurile cârpite cu 

hârtie, băeţii veniau zgrebuliţi aducând fiecare de-a- 

casă,. sub haină, contribuţia lui de lemne pentru 

încălzitul clasei:--— Ce grea a' trebuit să fie în . 

vremea aceea povara de dascăl şi povara de: şcolar. 

--Dar lumiriile; stăruința şi vigoarea ţăranului dela
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" Avrig au strâns împrejurul lui din ce în ce mai 
„mulți tineri. Printre cei dintâi şcolari și cea dintâi 
promoție este neobositul şi entuziastul muncitor 
loan Heliade Rădulescu. Sa 

” Atunci se văzu o mişcare, un neastâmpăr febril 
“fu un strigăt de regenerare 'pornit. din toate un- 
ghiurile ţării, din toate inimile tinere. 

“Bolnavul, care după o lungă zăcere, se scoală pe 
picioare şi. ese în pragul ușii, când. vede câmpul 
primăvăratec, copacii înfloriți, paseri, verdeață... 
se umple de această splendoare şi. exuberanță de 
viaţă a naturii întinerite,” inima. lui “tresare, stră- 
bătută de o sfântă și negrăită înfiorare, i se pare 
că ma mai văzut niciodată această minunată fru- 
musețe, pare că. atunci intră pentru: prima “oară 
într”o lume nouă, c'un cer așa de albastru, cun 
aer. așa de încropit, şi plină de atâta fericire, şi 
de atâtea podoabe. Şi-l ameţeşte, îl îneacă această 
profuziune: de lumină şi de farmec... "Ar vrea să 
plângă, să râdă, să cânte, — e un lirism profund, 

„O poezie duioasă, caldă. și” nedeslușită, care se 
sbate. la el, şi arde de setea unei forme. — In- 
tocmai așa sa întâmplat cu noi, când ne-am. văzut . 
scăpați de asupririle fanarioților. a 
„O pleiadă de tineri apucă de demult uitata liră 

şi-prind a cântă, în limba abia desmorțită și. to- 
" tuşi frumoasă a-ncamului nostru, suferinţele, mân- 
tuirea și înaltele chemări ale acestei ţări. Și inimile 

„tuturora se. încălzesc şi cresc sub farmecul ace- luiaşi dor. . | | E 
E o frumoasă perioadă de muncă, de entuziasm 

1
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și iluzii măreţe. Se simţea. mult, se simțea prea mult 

pe vremea aceea. De aceea, poate, s 'au mistuit 

fără de vreme atâtea vieţi. prețioase. Tineri ta- 

lentaţi și cu prea multă iubire de ţară, poeţi ca 

Depărăţeanu, Nicoleanu, Vuici, Catina, Momu- 

leanu şi alţii s'au prăpădit în puterea vârstei, abia 

la începutul frumoasei lor cariere. Eliade se zbu- 

ciumă, îşi risipeşte o parte prețioasă din activitatea 

sa în procese zadarnice de filologie, și limba: lui, ' 

_aşa de curată şi de vie până la 1848, începe a 

'se strică sub o pornire încăpățânată de "latinizare, 

pornire care:a făcut școală, dar o școală vremelnică, 

la a cărei înmormântare am avut fericirea să: asi- 

stăm. 

Limba neformată, lipsa de cultură, pripa şi lă- 

comia de a cântă: orice simţimânt, pe fugă, nepu- . 

tinţa acelor naturi, nervoase și înfierbântate, de 

a-și pironi întreaga atenţie şi putere de activitate, 

asupra unui lucru și a-l studia mâi profund şi mai 

cu deamănuntul, făcură ca munca -lor să nu 'se 

închee decât într'un fel de atingere superficială 

"a câmpului larg şi neexplorat ce li se deschisese 

înainte.. Declamaţie multă, versuri sonore și goale, 

în cea mai mare parte, lipsă de răbdare, puțină 

E originalitate ş'aceea mai mult slabă — iată aspectul 

general al .literaturii noastre poetice în curs de 

peste cincizeci de ani. 

Două îalente mai puternice şi mai originale răsar 

mai în relief, din mulțimea scriitorilor de. atunci. 

Logofătul Konaki, în Moldova și Grigore Ale- 

xandrescu în Muntenia.
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“Dar amândoi sufer de aceeaș dificultate de:a:şi. 
găsi o formă netedă şi potrivită pe măsura: cugetă- 
tărilor, şi de multe -ori defectele materiale ale ver- 
sului întunecată splendoarea ideei cuprinsă în. lă- 

- untru-i. - E | | 
“Singurul. om, a cărui limbă, în versuri, e lim- 
pede și românească este d. Vasile Alexandri. ar 
proza cea mai frumoasă, fără îndoială, este a' lui 

„Nicolae. Bălcescu. Aceștia se pot. consideră,. cu 
drept: cuvânt, ca cei mai buni pregătitori ai ma- 
terialului de construcţie în arta -noastră literară.. 
"Acum graţie atâtor muncitori cari. au curăţit ş'au 

frământat atâta vreme aluatul nostru limbistic, a- 
vem toate înlesnirile de a spune sub forme cât:de 
isbutite, ce simțim și ce -cugetăm. Acum poate să 
vie. artistul. cel mare, cugetătorul profund şi ori- 
ginal, şi fie sigur că nu-și va risipi puterile în cău- 
tarea vorbelor, nici nu se va nămoli în dificultăți 

_şi controverse etimologice. Di 
„Astăzi literatura noastră se bucură. de una din 

„cele: mai bogate, mai plastice şi mai sonore limbi. 
Nu e gând,.nu e imagină, cât de “delicată, pe 

care “să. mo poţi turnă într'o “formă clară şi ho- 
tărîtă, dacă. ai dorul artei, şi dacă-ţi dai puţină 
osteneală s?o cauţi.  - - a 
"Oda în metrul antic, câte-va din sonete, Glosa, 

o parte din Scrisoarea întâi, Adio şi Ultimul dor 
al lui. Eminescu sunt o adevărată muzică, în mă- 
easira lor alcătuire silabică. Ia : 
„Ce păcat că astfel de oameni vin aşa” de rar 
pe pământ, şi în ţara noastiă și mai rar! .. 

1887. 
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- am cunoscut acum patru ani, în tren. Mă du- 

ceam la laşi. Eră o noapte friguroasă. Mă durea 

capul.. Stam cu ochii închiși, zgrebulit întrun 

colţ șaș fi dat mult să pot dormi puţin. -Dar va- 

gonul eră plin, fumul de ţigări mă îneca, ş'alături. 

de mine în cele două tichete largi: erau “patru că- 

lători cari 'se cunoșteau, se. vede, şi cari aveau gust 

de: vorbă. Unul din ei vorbea mai mult. şi mai 

tare decât toţi: sărea dela una la alta, își umplea 

gura cu frăze lungi, cătă prilej. să-și spue. prover- 

bele, şi făcea mereu pomeneală de articolele lui 

publicate în „Constituţionalul“. Ami înţeles îndată 

'că eră ziarist în Bucureşti. | 

Il ascultam fără voia mea, — ba tocmai fiind-că - 

mă ţineam să nu-l ascult nu-mi puteam:lua. gândul 

dela el. pc cc Sei 

Din când în când deschideam ochii şi-l priveam. 

Figura lui mi se păreă cunoscută. Mi-am „adus 

aminte pe urmă că-l văzusem la Cameră, în. tri- 

buna presei. |, Si a 

Se aruncă în literatură. . . ie 

“Şi se sculă în picioare ca 'să dea, mai multă 

tărie vorbelor lui. Pierdui toată. nădejdea :de a 

, 
- . . 

. . .. - age
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“mai adormi, și cum mă: uitam țintă la dânsul, se 
întoarse şi-mi surprinse privirea. 

— Mi se pare că v'arn mai văzut, şi-mi întinse 
mâna spunându-și numele ș'un pseudonim, cu care 
iscălise câteva articole într?o revistă, care nu mai 
apărea. Citise ceva de mină şi-mi spuse că i-am 
plăcut, cu acea gentileţă supărătoare a oamenilor, 
cari se cred grozavi, şi îndreptăţiţi să te încurajeze. 
Ii păru bine că merg, în: drumul lui. El se va 

opri la Roman..Aceasta nu-mi surâdea deloc. Eram 
moleşit de boală și. de oboseala drumului, ș'abia 

- din când în când scoteam câte o vorbă. IDestăcii 
un ziar vechiu şi-mi citi un foileton al lui. Din 
când în când își da la o parte o viță de păr, 
care-i cădeă pe frunte. Eră frumos și se purtă 

"bine îmbrăcat. Imi vorbi de cunoştinţele lui, de 
„casele bune în cari e veşnic invitat la masă, de 
discuţiile lui cu oamenii însemnați, cari sfârșeau 
totdeauna prin a cădea 'de acord cu el, de afacerile, 
în cari nu aprobă deloc pe guvern, deși?! susțineă 
în principiu, pe cât îi permiteau modestele lui pu- 
teri; de. funcţiile ce i se ofereau şi,pe care el le 
refuză, pentrucă” nu i se lăsă toată libertatea de 
a lucră şi de a introduce reformele lui... fi plăceă 
mai. bine să rămâie, aşa cum e, redactor al gazetei 
guvernamentale, până .la viitoarele alegeri şi a- “tunci... vom vedea... a a — Şin definitiv nici. nu-mi prea .place mie po- litica, cariera mea e literatura, conchideă el, răsu- cindu-și ' mustaţa -şi privind gânditor. gazeta ce-i stă mototolită pe genuchi. | |
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Apoi băgă de seamă că eram posomorit la față 

şi-i spusei că mă doare capul. Ne apropiam de 

Roman. Imi dete adresa și mă pofti să viu pela 

el, când moi întoarce în București. El nu va lipsi 

decât vre-o trei zile. Imi strânse mâna şi-mi fă- 

gădui prietenia lui, cu aerul unui viitor ministru 

care promite-o slujbă unui protejat. — . Ma 

Peste. o săptămână ne-am întâlnit în București 

la birt, unde — până să ne aducă friptura —— . 

mi-a citit un articol nou al lui. Şi fiindcă eră Du- 

minecă, mam putut scăpă șam mers, împreună, 

acasă la el. Şedeă înir'o odăiță binişor mobilată, | 

în strada Primăverii. Toate erau puse cu rându-! 

ială, şi eră o' căldură dulce şi parfumată, care 

făceă să mă cred în odaia unei femei.- Coniribuiă 

mult la aceasta și faptul că în odaia lui se vedeau 

mai multe cutioare şi sticle de parfum decât cărți. 

-— Am să-ţi citesc niște poezii; şi scoase din 

saltar un vraf de hârtii. OO | 

In faţa acestor instrumente de tortură, mi-am 

năbușit un oftat; apoi m'am gândit la schingiu- 

irile apostolilor, şi m'am simțit mai întărit. Ci- 

tisem de multe ori poezii de ale lui și ştiiam ce 

“mă aşteaptă. Vai şi cum le scandă de îngrozitor! 

Subliniă figurile, se încântă de -unele efecte, îmi 

repetă unele versuri şi mi le: tălmăceă. “Aceasta | 

a ţinut. mult timp — vro patru ceasuri — mi s'a 

părut că nu se mai isprăvește. Dela o vreme nu 

mai ştiiam decât bătaia cadențată a vorbelor, cari-mi - 

răpăiau regulat pe timpan dar cari nu mă mai -su- 

părau pentru că mă gândeam aiurea. Dar îi răs- 

Li



78 . "A. VLABUŢȚĂ 

pundeam că-mi place de câte ori îmi cereă aceasta, 
şi figura mea — fără să mă mai amestec — îm- 
prumută instinctiv o parte din entuziasmul figurii 

“lui: Mi o i 
“Pe urmă mi-a citit nişte scrisori de dragoste, 

dela o fată, care-l iubea la nebunie și dormeă cu 
poeziile lui sub pernă. | | 

— Biata copilă... îţi mărturisesc că: mi-i milă 
de ea. Sunt așa de ocupat, în cât abia-i pot răs- 
punde la câte zece scrisori, odată. Vai! eu numai 
pot iubi. E. de prisos de-acum. e 

Și-şi luă un aer melancolic, teatral. Imi istorisi 
un amor al lui, un fel de nuvelă nesărată şi ba- 
nală, care se isprăveă printr'un Adio, ce -cădeă, 
așa, hodorone-tronc, fără nici un motiv. Apoi îmi 
citi o scrisoare, pe care va trimite-o unei „dame 
din lumea mare“, al cărei nuine ziceă că nu-l poate 

“ spune: eră un g&hiveciu retoric, turnat pe patru pa- 
gini, în care se citau o mulțime de cărți şi: de: 
autori francezi, un pasaj, întreg din Balzac şi câ- 
teva maxime din La Bruyăre, şi în care „Doamna 
mea“ sună ca un tic al scrisorei, după fiecare 
punct, cu sau fără interjecţie. Ai 

- Abiă' am scăpat în spre seară.. Mi s'a părut un 
tip curios acest om, care îţi umpleă capul cu toate 
nimicurile lui şi care nu te lăsă în pace pân” nu 
te credeă plin de persoana lui. De aceia nu Pam „evitat, ba dimpotrivă, am căutat adesea să-l în- tâlriesc, dar mam păzit grozav să nu mă mai prindă 
la el .acâsă în zi de sărbătoare. - i 

)



- 
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"O;'acum îl cunosc: bine — și pot să vi-l prezint, 
pe amicul meu. m 

Că se îmbracă elegant — face foarte bine, pentru 
că are trup de minune tăiat, şi chip frumos. Și 
el ştie bine aceasta, ba: încă prea o ştie, și de 

aceea calcă. așa de mândru și de ţanțoş, şi poartă 
capul falnic, parcă şi-l duce în triumf. Salutul lui 
e larg și. zâmbitor ca al unui monarh care-și iu- 
beşte poporul, și niciodată nu ese în vaza lumii 

"fără ghiozdan la subțioară. , 

"La teatru îi vezi adesea figura prin “loji, pe la 

spatele cucoanelor, și are un dar particular de a 

se face invitat pe la. serate. Nu e discuţie în. care 

să nu se. amestece, şi 'nu e carte pe care să nu-ți 

spuie ca citit-o. | 

„Dacă din întâmplare i-a căzut î în mână ş'a  frun- | 

zărit vr? o dare de seamă critică, asupra lui Taine 

bună-oară, o lună întreagă îți va vorbi despre acest 

“scriitor şi de tot ce a scris el, — fără să se tulbure - 

câtuși de .puţin când îi vei dovedi că se înşeală, 

spunându- i cun curaj — fără pereche — cai 

uitat sau mai înţeles bine ce-ai citit, .ameţindu-te 

cu vorbe de gumilastic, îngăimându-ți fraze, cari 

spun şi una' şi. alta, pentrucă riu -afirmă nimic, 

cedându-ţi încetul cu încetul, până ce "şi schimbă 

tot ce zisese la început, — şi descoperindu-ţi la 

urmă cu bucuria unui om care te-a câștigat,. că 

ești de aceeași părere cu dânsul. Niciodată. nu. 

lasă să-i scape ocazia de a-ţi: spune. o vorbă, pe 

câre şi-o credea de spirit, ş'o anecdotă în capul 

lui e mai împrăștiată, decât într'un călindar. Când 

4
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e singur, când e osândit să tacă, își admiră degetele 
albe ale mâinilor, cu unghii lungi ascuțite: și tran- . 
_sparente, forma picioarelor, frumuseţea încălţă- 
„mintelor, și în această adâncă contemplare, rămâne 
ceasuri întregi. Acasă își citește în fiecare zi poe- 

„.. ziile mai sonore, articolele. niai de curând “Şi se 
încântă de efectul :ce au trebuit să facă asupra 
lumii. Când scrie, căci e ziarist, să nu se uite, 
se așează în fața unei oglinzi, ca să nu cugete decât 
pe jumătate. Are pe conștiință vre-o patru cărți 
tipărite : proză și poezie. Şi tot mai lucrează: poe- 
zii, nuvele, critici, cronici teatrale, trec prin ma- 
şinile lui Gutenberg şi prin uitarea lumii ca orice 
adunătură de vorbe, fără să obosească -pe cine le scrie și fără să atingă pe cine le citeşte. - 

„“ Mustrările prietenilor, “răceala lumii, tăcerea, care se aşterne așa de înţeleaptă peste „nopţile lui de insomnie“, toate sunt semne ale. „eternei invidii“, Vrăjmășia contimporanilor este singura şi „cea mai strălucitoare aureolă -a geniilor în viaţă. Triumtul lui va veni — e o chestie de timp. — Și în atmosfera acelor generoase iluzii, el îi dă Zor cu scrisul, și se simte fericit și de multe. ori şi-o fi zicând: „sento divenip Dio!“ | Fără îndoială că această stăruință mar rămâne atât de stearpă şi de nefolositoare, dacă deprin- derea de a cugetă sar fi putut introduce. în obi- „ceiurile amicului meu. Dar grija de a se găti şi de a-și căută în oglindă până și aerul cu care să se arate lumii în deosebitele, împrejurări, această adorațiune, de toată clipa, pentru persoana lui
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"fizică, neadormita preocupare de efectul ce produce 
asupra celorlalți cu poza. lui, cu mersul lui, cu 
salutul lui, cu gestul, cu privirea, cu timbrul vocii, 
Cu melăncolia ce şi-o aşterne de porunceală pe 
obraz, — toate aceste îi ţin gândurile în loc, și 

de aceea, din tot ce scrie, nu tresare urmă de ob- 
servare .dreaptă, sau de cugetare originală. - 
Toată munca. lui. se închee într”o combinare sin- 
“tactică de vorbe, cari sună frumos „pe unele locuri 

și cari mau alt rol, decât a sună. , 

“Aşa că, dacă mar. fi să hotărască decât urechea 
în literatură, de sigur că. ceeace scrie el, mar fi 

de lepădat. 
Cunoştinţi din lumea din afară, dobândite prin 

propria lui observare, -m'a putut aveă niciodată. 
Ce a putut prinde de pe la alții, ce a putut apucă 
din câteva -ochiri pe filele netăete ale unei cărți, 
cam atâta e tot aluatul pe care-l frământă mereu 
şi-l dă sub felurite forme. “Aceea ce numește el 
convingerile lui, sunt nişte încercări de gânduri, 
vagi, mobile,' hermafrodite, pe cari el le îneacă 

întrun potop -de, vorbe, cătând să-ți lămurească 
ție lucruri despre care vede bine'că nare absolui 
nici o idee, şi părându-i foarte rău, ba chiar ră- 
„mânând surprins că nu-l poți înţelege. Când într'o 
discuție, două păreri deosebite s'au ivit asupra unui 

lucru, el se. declară din capul locului în contra 
amândorora, începe a le combate, şi, din vorbă 

în vorbă, se pomeneşte la urmă,. că împărtășește 
de o potrivă şi pe una și pe alta. 

Dar cum sar puteă să fie altfel.! 

Vlahuţă. -- Din goana vieţii.
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- Dacă scoatem cele. zece ceasuri- ale repaosului 
şi căutăm întrebuințarea ce face el de restul zilei, 
iată la ce-trist rezultat ajungem luând duratele: de 
mijloc: e a 

Ore min. E | . , .. | | 

1 30 Se găteşte dimineața la oglindă; 
2 — şi citeşte cu glas tare producţiile; | 
3 — Vorbește cu lumea lucruri de care mare 

idee; aa - a 
„=--20 Calchează pe hârtie figuri de. prin ' cărţi; 

40 Se potrivește în oglindă pe apucate în cursul 
| zilei; | ea 
1 30 -Umblă. pe: stradă, veşnic preocupat de e- 

fectul ce face asupra trecătorilor; 
40 Frunzărește câte un .ziar, sau vio carte: 

străină; o 
30 Işi admiră hainele, mâinile şi picioarele în 
„special; o IE | 

__ 1 40 Partea iluziilor: se crede, şi-şi tae planuri 
„pentru viitor; - a e 
„2 — Scrie, combină vorbe, e o distracție, — 

ca și cum ar face o pasență. a 
„13.50 Total. | o e 

  

„Adică treisprezece ore şi 50 de minute se chel- „îuesc în ocupaţii cu totul străine de gândire. |i mai rămân creerului' zece minute în care poate să cugete, ceeace face aproape 61 de ceasuri pe an. Va să zică dela vârsta de patrusprezece 'ani, până acum, la vârsta de douăzeci şi opt de ani, creerul
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lui na funcționat decât 61 de zile, socotite pe câte 
14 ore ziua. Aceasta înseamnă că pe când toate 
celelalte porniri ale vieţii s'au desvoltat regulat, 
și desigur mai mult decât trebuiă, creerul lui, în 
ceeace priveşte facultățile intelectuale abia a ajuns 
la vârsta de: 74 ani şi 2 luni! Ce putem cere, ca 

valoare literară, unui copil de vârsta asta? 
Ce folos că are un cap. așa de frumos amicul 

meu, dacă nu se serveşte de el, decât, cum s ar | 
chemă, „„. de fudulie goală! - 

1885.



VIITORI MINIŞTRI |: 

“Până mai actn câțiva ani. se 'petreceă pe la le- 
- gaţiiile noastre din străinătate următoarea afacere: 

Un tânăr român, cu destule mijloace, dar fără 
ocupație, pentru a-şi mască poziția sa de „tae-câi- 
nilor-frunze“, - întrun oraş străin. se introduceă 
printre slujbaşii legaţiei române” de acolo, se îm-. 
prieteneă cu ei, în toată dimineaţa. îi vizită la can- 

„ celarie, din când în când luă' condeiul şi copiă. câte 
"o hârtie. Incetul cu încetul se. deprindeă cu lu-: 

crările mărunţele, cum am zice, cu bucătăria di- 
plomatică, începeă a fi privit ca funcționar ono- 
rific al legaţiei. Atunci imediat îşi trânteă nişte 
cărți mari de vizită cu: „>Atașat la legația română 
din...“ Din momentul acela el se credeă un personaj 
oficial, îşi compuneă o figură:.gravă, îşi cumpără 
un ghiozdan pe care nu-l mai lăsă dela subțioară, 
se duceă în toate zilele pe la cancelarie, şi. printre 
cunoscuţii lui, pe la cafenea, îşi dădeă ifose de: 
diplomat, spuneă c?a descifrat depeși toată ziua 
și că, pe cât vede el, pacea Europei pare ame- 
ninţată... A aa | 

Lucrul acesta se petrece azi întocmai pe la unele redacţii din capitală. | IE 
Există o speţă de tineri, cari mau nici o treabă
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și nici' nu-s buni de ceva. Neștiind de ce să s'a- 
puce ca să aibă şi ei o aparenţă de: îndeletnicire, 
se ataşează pe lângă vr”o redacţie. 

Ei mau leafă, nu aduc nici un serviciu ziarului, 

pentru că nu știu să pue pe hârtie o informaţie. de 

două rânduri,— dar aceasta e o afacere secretă 

pentru lumea din afară. 

In toate zilele aceşti trepăduși se prezintă la 

redacția de- care fir, dau mâna cu redactorii, vor- 

besc ca:și cum ar aveă şi ei un rol printre aceia: 

„Ziarul nostru“, „să publicăm“ , „avem abonați“, 

cutare revistă se leagă de noi.. 

In lume îşi dau aere de ziariști. Când sunt în- 

trebaţi despre autorul vrunui articol meiscălit, ei 

vor să facă pe miisterioşii şi cun: zâmbet șiret; 

co frază încurcată, „dau a înţelege „că tot ce nu e 

iscălit € scris de ei. 

De dimineaţă până seara, sunt într'o continuă 

'“frământare: în birjă, pe 'jos,: fertai-fertai de-a 

lungul podului Mogoșoaii oprind pripit pe câte un 

“prieten în stradă, gesticulând, aruncând din fugă 

câte-o' vorbă: „Ce mai nou 2“ „La redacție“, 

„Servus... i 

Pe la adunări, prin cafenele și câteodată pe 

stradă, îi vezi iute scoțând carnetul, şi prefăcân- 

du-se că scriu ceva, își încreţesc fruntea, 'se poso- 

morăsc, mâsgălesc o pagină, apoi închid carnetul 

"şi, vârându-l cu gravitate în buzunar, aruncă spre 

cei din jurul lor o căutătură mândră şi serioasă. 

Discută politică, debitează nimicuri sarbede cu 

clișeuri şi apostrofe furate de pe la Cameră, se 
,
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aprind și grămădesc vorbele cun fel de nervozitate 
prefăcută, co violență de gesturi şi de ton, care nu 
ține de firea lor, maimuţăresc revolta oamenilor 
de convingeri, — ar fi în stare să-și frece gingiile 
cu răsătură de săpun, ca să poată face spume la 
gură într'o discuţie înfierbântată,... - | 

- Leneşi, ignoranţi, gălăgioși, incapabili de o- idee 
sănătoasă, acești trepăduși ridiculi îşi petrec tine- 
rețea: colportând scandalele zilei, vânturând pleava 
politicianilor în activitate, băgându-și nasul în 
toate, neînțelegând şi nesimţind nimic, văicărin- 
du-se că muncesc. pentru fericirea: țării şi visând 
Pentru un viitor apropiat slujbe mari, fotoliuri în 
parlament. și... mai târziu, portofolii ministeriale 

Sărmană țară! e îi 
7 

1887, |



CHIMIȚĂ.: 

Ce să vă mai. spuiu cum îl cheamă !Un tip, tras 
în mai multe exemplare, care se află pretutindeni, 
şi care va trăi în veci. Ce importă numele? Uitaţi- - 

vă la individ şi gândiţi-vă la speță... 
Pentru înlesnirea mea ș'a d-voastră .să-i zicem . 
Chimiţă. A avut un tată deştept, cinstit: și de. 

isprâvă. Dar:ce are-aface asta? Chimiţă n'a moş- 

"tenit decât vre-o cinci-zeci de mii: de franci, cărora 

le-a văzut. iute-iute. de petrecanie; Ş'un nume pe 

care îl utilizează, cu oare-care succes, în specula- 

țiile sale politice. Căci tânărul Chimiţă, în lipsă 

-de altă ocupaţie, s”a aruncat în politică. 

A trecut prin patru clase de gimnaziu. A pe- 

trecut doi ani în Paris. A înşelat pe câţiva ne- 

- gustori de 'pe acolo. A furat ceasornicele câtor-va 

prieteni. Reîntors în patrie, a mai dat de pagubă 

pe câte-un unchiu, pe câte-o mătușă... Dar de atunci 

au trecut-ani la mijloc, şi pentru astfel de greșeli a 

lăsat Dumnezeu uitarea, şi legile omeneşti — pres- 

cripția. E bine "mbrăcat şi are mersul țanţoş. E rhă- 

runţel de! trup, şi are un cap prea lungueţ, prea 

îngust, prea nu știu cum croit, că nu-i. de crezut 

să poată trăi acolo: o cugetare ca lumea. De alt- 

fel liniile feţei sunt regulate, părul lins, o bărbuță
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galbenă, nişte ochi mititei, rotunzi, mobili şi fără 
„nici o expresie, în total o figură de jidănaş pro- 
copsit şi impertinent, care pe mine unul, mărtu- 
risesc că mă indispune strașnic de câte ori o văd. 
— E gazetar... O, negreșit, scrie reviste! Altfel 
nici mar aveă sens un tânăr ca el, care s'a aruncat. - 
în politică. | | | 

Ce scrie??....0 Doamne, dar ce nu poate scri 
un om fără talent, fără cultură și fără simț într”o 
țară ca a noastră ? Tot ce poftiţi: agricultură, ar- 
mată, instrucție, finanţe, politică externă... Nimic -. 
nu „poate înfioră. condeiul unui ignorant. E tot 
ce. poate fi mai întreprinzător, mai universal, şi 
mai fără frâu! A mortoli, şa schingiui niște biete 
vorbe nevinovate, a vântură mereu din revistă, a- 
'celaş.borș de platitudini şi de sporovăeli răsuflate, desigur mar însemnă nimica, dacă amicul nostru Chimiţă mar mai aveă și alte însuşiri foarte pre- țioase și sfredelitoare în cariera dumisale de zia- rist şi om politic, Lingușitor ca o pisică .și mlă- dios ca un şarpe, se vâră în toate; se pleacă, se gudură, se face blând, moale și mititel pe lângă cei mai mari, şi-i privește smerit, şi-i ascultă co prefăcută evlavie, şi nu-și deschide gura decât pentr'o minciună de sensaţie, sau pentr'o laudă adusă cu meșteșug... ae 

— Vorbeam ieri cu Cogălniceanu. Am discutat tocmai chestiunea asta, și Cogălniceanu eră perfect de ideea d-voastră... In ce mă privește” pe mine, — €u vă port prea multă, stimă şi maș puteă fi de altă părere... | . o
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şi Cun aer de milogeală, ş'o supunere de calic . 

flămând, se frânge de mijloc, îşi face glasul moale; 

ca- al unui bolnav pe patul de moarte, și parcă 
Wabiă-și dibue rostul „cuvintelor, așa-şi trăgă- 
nează, își piţigăeşte, şi- şi alintă vorbele. E_ ma- 
leabil, e delicat, e dulce, cum nu vă puteți în-- 
chipui — dar bine înțeles — cu oamenii de cari 
el are nevoe, și cari, într'o zi, de sigur, au' să 
facă din îndatoritorul şi nepreţuitul Chimiţă, un 
personaj foarte important. Căci Chimiţă e. am- 

bițios, cum nimeni nu poate să-și facă idee. — 
„Dar trebue să-l vedeţi cu cei: mici, cu cei pe cari 

el îi crede mai proști decât el... Cu ce ifos!'îşi 
dă capul pe spate, îşi încruntă sprâncenele, îşi 
face: ochii mititei, şi. cun aer protector, cun glas 
trăgănat, cam pe nas, și cât se poate de:solemn, 
își declamă capitaiul de banalițăţi, întrun belşug 

de „gesturi şi de mimică, aproape epileptic... 
„„Pentiuză, vedeţi d-voastră, noi suntem un. 

popor. eminamente tânăr, și eu... am declarat-o și 

regelui! în mai multe rânduri... n'am decât o cre- . 

dință sacră, pentru care. sunt gata a mă jertfi 

în ori-ce moment... spiritul dreptății şi al justiției, 
și propășirea neamului - românesc ! — O, domnii 

mei! Nimeni nu ştie cât e de. grea și de. ingiată 

cariera noastră de ziariști !.. 

“Şi pe tema aceasta — adică pe această lipsă de 

temă — e în stare să-ți vorbească ceasuri întregi. 

O astfel. de marfă” nu şi-a pierdut cu desăvârşire 

căutarea. 

o. . . .. . e . 

A
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„Ami fac vrăjmași. Tinerii, cari se vor recunoaște 
în acest studiu-portret, de sigur nu-mi vor: mai 
„întinde: mâna”n veci, or să se uite rău la mine, 
ş'or să' mă urască toţi... O ce fericire ! E.un ade- 
vărat triumt a stă în ura: unor astfel de- oameni. 
„E interesant însă să cunoaşteţi pe Chimiţă ca 

ziarist... „Hm !... ce prost şi fără cunoștinți trebue . 
„Să fie gazetarul care nu e ?n stare, într'un articol 

- de două coloane, s'aducă' o citaţie cât de miti-. 
tică din viaţa vrunui împărat, ori vro maximă, 
vro pildă de înţelepciunea unui filosof 1“ Iată ce-a 
trebuit să-şi zic” adesea neprețuitul nostru Chi- 
miţă în cariera dumisale de ziarist. El are-o carte: 
Sentinfe istorice şi precepte filosofice. Şi tot iz- 
vorul lui de inspirație, toată tăria lui de luminător. 
al opiniei publice îi stă în această prețioasă carte. 
„Sunt oameni cari nu pot, în. viața. lor, să-şi fi- 
xeze asupra vr'unui lucru: o convingere, bună sau 
rea, — un -chip hotărît și statornic. de a. xzedeă 
şi de a simți. Lipsiţi de creşterea, de spiritul şi 
de însușirile ce se cer cuiva pentru a se. puteă 
ridică la înălțimea - unei convingeri, ei trăesc :ca un fel de paraziți intelectuali, bătând în struna 

"tuturora, schimbându-și. credințele la fiecare” colţ 
de uliţă, neavând niciodată un motiv serios pentru 
a primi o idee, sau pentru a o respinge. Aceștia sunt oameni fericiţi, cari ard din untdelemnul al- tora, pentru cari truda „gândirii, această durere 
sfântă şi mistuitoare a unui cap inteligent, . este necunoscută. Din aluatul acestora e plămădită „fi-, . inţa lui Chimiţă. 4 A o. . . a
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Sunt 10 ore ânte-meridiane. Iată-l: preocupăt 
şi grav, depănându-şi paşii mărunți spre redacţie. 
Soseşte, — falnic deschide ușa, o izbeşte în urniă-i; 
şi trece, ca o furtună /a biurou, aruncând, cu acelaş 

ifos, servitorului paltonul, şi colegilor un „bonjur 

messicurs !“ Se aşează în faţa unui teanc de gazete, 
deschide câteva, îşi goneşte ochii pe ele, apoi le 
asvârle: încolo cu dispreţ. Liniștit îşi trage dinainte 
câteva foi de hârtie albă, se înțepeneşte bine în 

scaun, iuşește, ca şi cum ar fi asupra unui discurs, 

şi cu un gest delicat de cucoană cochetă, apucă, 

uşurel, condeiul şi începe să scrie. Cât te-ai șterge 

la ochi, a și zmplut o pagină. Din când în când 

se opreşte, îşi aprinde ţigara, cu un rotocol de fum 

scoate un suspin prefăcut — aceasta e la! adresa 

administratorului — apoi își duce palma la frunte, 

şi-o stoarce de câteva ori, şi iată articolul gata. 

Vorbe, vorbe, vorbe... lată î în ce se închee toată 

isprava acestui fericit ziarist. Și ușurința cu care 

îşi bălăceşte condeiul în toate, iuțeala şi îndemâ- 

narea, cu'care a ajuns să jongleze cinci-şease sute 

de cuvinte dintr'o limbă, pe care o știe așă de'rău, 

A 

Cai puteă să juri că nu e a lui, dacă ar ști da 

mai bine, această: pleavă, de secături, pe care”o 

vântură de atâta vreme şi n '0. mai isprăvește, lui, 

neobositului Chimiţă, i” se pare a fi un talent rar, 

"şi 'se crede cu adevărat un factor important“ în 

progresul național, cum zice el: 

E, omul, care în “viaţa“ lui .ma citit o carte 'se 

rioașă -până la sfârșit. In capul: ui dospeşte tes- 

covinia tuturor discuţiilor de răspântii şi căfenele: 

:>
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câte-va crâmpee de noțiuni despre cur stă Europa, 
câte-va anecdote din viața oamenilor mari, câte-va 
proverbe franțuzeşti, încolo... curaj cu .chila .și 
minciuni cu lopata... - Si sa 

Chimiţă e totdeauna lin:știt la faţă; el e încântat 
de ce scrie şi de ce spune, şi de ce, face.. Nu şi-ar 
schimbă capul cu nimeni pe lume. Are pururea. 
acea fericită, senină, perfectă mulțumire "de sine, 
acea mândrie de triumfător în toate; pe care nici | 
"un savant n?o poate aveă, .pe care orice ignorant, 
îngâmfat şi înfumurat de persoana lui,.o are. ne- 
lipsită și imperturbabilă. | ae | Lui Chimiţă nu i s'a întâmplat, de când. scrie” 
el, să rămâe zece minute cu mâna încremenită pe 
condeiu la mijlocul paginei. La: el, mare decât 
să întoarcă robinetul şi vorbele curg cu nemiluita. 
Ferice de el! Cum: vreți să nu se creadă? 
Nu e ură mai profundă şi mai neîmpăcată ca „ura, pe care instinctiv o poartă dobitocia în contra 

inteligenței, şi ignoranţa în contra culturii. Negrii 
sălbatici urăsc de moarte pe albi. Chimiţă urăşte. 
strașnic pe oamenii. de valoare. Când vre-unul din 
aceşti oameni nesuferiți îi stă neclintit în cale 
și-l umileşte cu superioritatea şi cu controlul se ver al „unei inteligenţi cinstite și drepte, Chimiţă întrebuinţează . întâi lingușirea,.. și după ce şi-a șleit tot repertoriul lui de miorlăituri, de frângeri 
de mijloc, de ochi dulci şi de slugărnicii smerite, când vede că nu i șe trec, recurge, la.a doua serie „de mijloace. Incepe să urzească pe supt ascuns tot „ felul. de intrigi şi de meschinării, minciuni colpor-
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tate în dreapta și în stânga, zavistii, uneltiri, ca- 
lomnii, tot ce poate scorni o minte perversă de 
grecoteiu mic de suflet, ambiţios,-în înțelesul rău 

al cuvântului, corupt şi intrigant... Nimic nu cruță 

Chimiţă, când. e vorba să înlăture din cale prezenţa | 

_unui om superior. Şi lucrul nu mai e curios — mij- 

loacele acestea izbutesc în totdeauna. In urma unei 
astfel- de izbânzi, eroul nostru se închide în casă 
de cu seară, și are-o noapte de gânduri frumoase... 

„.Va să zică, în lupta dintre mine ş'un om de 
valoare, triumful e al meu. Desigur însemnez ceva. 

Ţin un condeiu în mână, am un nume ilustru, şi 

destui oameni cari mă preţuiesc. Aş vrea să ştiu: 

Brătianu la etatea mea, în ce eră mai grozav decât 

mine ? La viitoarele alegeri îmi voi pune candida- 

tura. Mă voiu alege. deputat, fără ?ndoială. In Ca- 

meră voiu aveă o atitudine demnă. Intro chestie 

mare voiu-lua cuvântul. In jurul meu se vor strânge 

mulţi... A ! de sigur voiu fi Ministru într?o zi! ŞI, 

în definitiv, băiat. frumos sunt, înfăţişare am, viitor 

“ strălucit am, 'de ce nu mar iubi, ea, pe care de 

atâţia ani o urmăresc, de ce nu și-ar încredință viața 

Și milioanele unui tânăr ca mine 2 — Âh ce mândru 

şi fericit am să fiu! Răbdare Chimiţă viitorul e 

al tău. . 

- Şi a doua zi calcă de sus, "se simte de șapte 

palme mai. înalt. a 

„ Face parte din societatea înaltă. E așa de lesne 

să te introduci în aşa numita, aristocrație a noastră: 

Ştie grozav să facă pe fantele şi pe gingașul. Iși 

închipuie. că-i irezistibil. Când se înfăţişează întrun
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salon, în teatru, pe la concerte, se proțăpeşte: grav 
şi solemn în vaza tuturora, îşi bombează pieptul. 
înainte, îşi bolovăneşte ochii în cap, fixează da- 
mele cu o privire galeşă, duioasă şi leşinată, -sus- 
pină, îşi pipăe fruntea, tâmplele şi buzunarul. dela 
“piept, din când în când tuşește semnificativ, € o 
desfășurare întreagă de' gesturi. delicate şi de -gra- 
ţii pregătite de acasă, la oglindă, căci totul e stu- 
diat şi de convenţie în această fire de om: viclean şi prefăcut. Zâmbetul. lui, melancolia lui, căută- tura, tonul, ținuta, "mișcările... toate la el sunt de 
comedianț — şi sunt de comedianţ prost, — asta „e nenorocirea ; dar pentrucă el no simte, şi pentrucă cei cari o simt nu i-o spun, Chimiţă e radios, so- lemn, și totdeauna încântat de nepreţuita lui per- soană. Şi minciunile, la dânsul, așa sunt de indis- pensabile, încât viaţa lui întreagă se scurge într?o veşnică plăsmuire de întâmplări neîntâmplate. 

De“ multă vreme nu mai e în curent cu starea aevea a lucrurilor. Minte și cu interes şi fără in: teres. De multe ori se înșală singur. Tot repetând aceeași minciună, începe a crede că e un adevăr, . —. Ce memorie: grozavă are regele! Cum ma văzut 'm'a apucat de mână... Și ma întrebai;: îm descusut vro jumătate de ceas... Nu mai puteam scăpăm pe 
* Şi apropo de asta îţi ticluește și-ți înşiră o con- versaţie (între el şi regele). care nu s'ar fi putu „isprăvi într”o jumătate de zi. - a „— „Inchipuește-ţi, mon: cher, petais hier au Soir
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ckez Madame Cantacuzino... Am dinat acolo, II 
y avait beaucoup de dames...“ 

Te aştepţi să-ţi spue cine știe ce. Nimic, A 
dinat într'o casă mare, asta e tot ce ţineă el să-i 
spue. 

Servitorul lui şi câţiva mahalagii: de prin prejur 
știu bine că într?o zi domnul Chimiţă are sajungă 

„Minister“. Ei îl privesc cu mult respect, : când 
trece. chipeş şi maestos pe lângă dânşii. | 

"Un astfel de, tip, tânăr, cochet, frumușel,. mlă- 

dios, sclivisit, are felurite expedierite de-a trăi bine 
şi luxos. Nu are nici o. avere, mare nici o slujbă, 
nu ştie ce e munca și cu toate astea, slavă Dom- 
nului, în toate zilele-l vezi în birje, gătit ca -un 

ginere, mândru și fericit, ca un triumfător. 
Acesta e Chimiţă, iubiţi cititori. Vă las pe d-voa- 

stră să “vi-l complectaţi, că mie mi s'a făcut. silă 
să-mi bat gândurile cu el.. Ca mâine, parcă-l văd. 

ministru. Să nu ne facem cruce cu stânga. 
Am văzut altele mai straşnice... 
La Dumnezeu și în ţara românească sunt toate 

cu putinţă ! e e ul 

1887.
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Alături de mine şade un militar — căpitan mi 
_se pare.. Intre odaia mea și a lui este o ușă, în 

" dreptul căreia am pus un dulap. Eu sunt un om! 
tihnit de felul meu, și, în privinţa aceasta, am 
băgat de seamă că vecinul: meu nu-mi seaniănă | 
deloc. Pentru prima oară aim constatat lucrul acesta 
a treia zi după mutarea mea aci. Eră noaptea 
târziu, să fi fost pe lu unu; — unu şi jumătate ; 

"tocmai stinsesem lumânarea şi-mi rumegam în cap 
tainul meu de gânduri, când aud tropăind prin sală 

„cioboatele grele și cu pinteni, de sigur ale căpi- „ tanului. Intră, și trânti” ușa.., voiniceşte. Apoi o 
„deschise iarăși şi strigă; „Niculae!“ cu un: glas, 
care nu se arătă deloc a fi al unui ori liniştit şi 
în toate gherbele lui. S 

E furios vecinul meu, îmi zisei, şi mă hotării s“ascult... Ii 
— Ce pute așa a gaz? | IE 
Soldatul (Niculae ) vorbește încet. N'aud nimic, Apoi iarăși răcnetul căpitanului. 
— Dobitocule, nu vezi că pute lampa a găz? Mââ... tâmpitule... vită "ncălțată — deșteaptă-te! - Şi fleașc .o palmă. O pauză de câteva secunde. Apoi acelaș strigăt înăbuşit de mânie, cu acompa- |
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niament de ghionturi... saude rostind de trei ori: 

„Nu dormi dobitocule“. a ă 

— leşi afară puturosule, marș dinaintea mea LR 

Ultimul ghiont, îmi zisei eu; dar m'am înşelat. 

Câteva minute auzii paşii apăsaţi ai căpitanului 

— se plimbă. Deodată se opri și începi a bodă- ) 

găni singur: a | 

2 Uite, aturisitu dracului, a pleeat și mi-a lăsat 

soba la voia întâmplării... Niculae 7 

Ușă scârții din nou. | , . 

— Bine mizerabile, cum pleci așa fără să-mi 

regulezi focul, fără să-mi tragi cizmele 2... Nu te" 

mai saturi 'de somn? N?ai de gând să-ţi bagi min- 

ţile în cap odată ?... Mââ idiotule ! (două ghionturi), 

deşteaptă-te !... trezeşte-te nătărăule, că vâr sabia 

în tine acuși!... 

Abiă peste un ceas se isprăvește” scandalul. . 

In sfârşit, îl aud sforăind puternic şi cadențat. 

Mai trece o oră până să mă fure somnul. Imi 

vin felurite: gânduri, de scârbă pentrun astfel de 

stăpân, de milă pentrun astfel de servitor. Aş 

“vrea. să ştiu ce fel de înfăţişare are acest brutal “ 

şi hărțăgos apărător al patriei. După cum lam , 

auzit călcând, bănuesc că trebue să fie înalt. Mi-l - 

închipui wo figură încruntată de bașabuzuc, cu 

nişte ochi mici, rotunzi, răi şi- fioroşi, Cun nas” 

drept şi: ascuţit, cu fruntea îngustă și prăvălită 

înăuntru la bază, cu umerii obrajilor scoşi, ca la 

Mongoli, şi c”o mustață roșcată şi stufoasă, care-i 

dă în, gură, și pe care şi-o îmbălează şi și-o mor- 

toleşte de câte ori își ia aerul său gânditor... 

Vlahuţă. — Din goana vieţii. 
1
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Din noaptea aceea mam hotărît să-imi sacrifice interesantului meu vecin o parte din :vremea pe care mi-o petrec acasă, — De altfel, aceasta sar fi întâmplat şi fără hotărirea mea. — Nu m'am interesat deloc să aflu cum îl cheamă." Aceasta mi-e “foarte indiferent. I!am:: văzut o singură dată, tre- ceă pela fereastră. Asupra înălțimii nu mă înșe- lasem. La faţă se deosebeă mult de închipuirea ce-mi făcusem eu. Aveă. mai mult figura unui om prost decât a unui rău : Un chip de acelea, ale căror trăsături curg, nu ştiu cum, în jos, leneșe şi fără “nici o expresie, ca niște pleşte de carne moale... Un glas subțire, un glas de femeie ? A, vecinul meu e farmilist/... Dar traiul lor nu pare-de loc a fi un model de- căsnicie, căci îi aud certându-se. Vorbesc destul de tare. Fără voia mea trebue să-i ascult: | | | | — i-am spus-o. Trebue să mă 'nțelegi odată. Haide ! a-ţi tot ce ai și du-te... 
— De ce dragă? De ce ești așa de rău? Nut ziceai tu că... Se i — Nu te mai pot suferi ! 
— Dar ce ţi-am făcut eu? De ce te superi pe. mine ? 

- ! — Nu te mai pot suferi. — Mai înţeles.? Scurt! ” Câteva minute de tăcere. E] pășește apăsat şi mânios prin odae. Ea, se vede că plânge, — sub apăsarea vorbelor lui grelc, 0 aud 'suspinând. Apoi conversaţia începe tot pe tema - aceasta, Imi vin: la ureche o mulțime-de destăinuiri curioase și intime. Iau un creion şi însemn multe din câte-şi
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spun unul altuia. Mă hotărăsc să fac o nuvelă, 
când voi: aveă vreme mai multă.! - 
El e brutal, fanfaron, crud și grozav de ridicul. 
Ea e duioasă, umilită, — își mlădie glasul și 

“caută: vorbe dulci, de :o „linguşire caldă” şi ade- 
menitoare. ' 

Dar domnul se ţine tare. Face pe neînduplecatul. | 

C?un ton declamator și grav, plimbându-se prin 
casă, vorbeşte, în niște fraze ridicul de solemne 
şi de umflate, despre demnitatea lui de apărător 
al patriei, despre” tresele, pe cari le poartă la mâ- 
necă, și care-i deschid intrarea ori -unde,. despre 
felul caracterului lui de bărbat şi de ostaș, despre 

izbucnirea apropiată a unui războiu mare, care va 
pune Europa ?n foc... 

Ce au a face războiul şi toate aceste tirade î în, 

gâmfate cu soarta acelei nenorocite ?... , 

"lată ce-a trebuit de sigur să se întrebe și. ea 

ascultându-l. Eu însă — martor auricular al: 2 

cestei scene — mi-am făcut următoarea explicare: 

Sunt oameni cari au înghiţit tot felul de umilinți, 
cari au tăcut și au tremurat în fața multor superiori 

şi a multor împrejurări. Amorul lor propriu, nă- 

bușit, terfelit, călcat în picioare de atâtea ori,:are . 

nevoie să răsufle. Oamenii aceștia 'și aleg și ei 

la rândul lor câteva fiinţi mai slabe decât ei, asupra 

cărora 'şi varsă tot veninul, în fața cărora se arată | 

viteji, aroganți, cruzi și atotputernici. 

Un sergent, bătut de ofițerii lui, va fi cumplit 

cu bieţii soldați. Un ofiţer, care la războiu a stat. 
7
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ascuns prin şanţuri, îşi va descărcă amar pe pielea 
inferiorilor această - neuitată rușine și lașitate. 

La Mormoni — mi se pare — lucrul acesta se. 
„petrece într”o perfectă înţelegere. Bărbatul ridică 
mâna furios — soția se așterne la picioarele lui. 
Primeşte loviturile fără”să se vaete, fără. să zică 
o vorbă. Apoi se scoală, se duce drept la copii, . 
și se răzbună pe ei. Copiii se duc la servitoare ş”o 
bat. Servitoarea ese imediat, caută căţeii, chiamă 
dobitoacele casei și le dă bătaie. A doua zi scena 
reîncepe. | De 

Acuin, sunt în curent cu felul de traiu al vecinilor 
mei. Amorul lor îl pot rezumă în două vorbe: 
Palme şi sărutări. - ă 

Frumoasă alternativă ! 

1887.
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D-nul Dincă e om: de douăzeci de mii de franci 
venit, are casă frumoasă, nevastă de neam, ş'un 
băiat la Paris. Ce va să zică stăruința şi norocul 

la om 1...” | i E e 

Acum douăzeci şi cinci de ani eră un scriitoraş 

la Tribunalul. din “Târgovişte. Dar mucalit, dar 

poznaş, bun de gură şi mincinos — lucru mare. 

Ajunse. grefier şi se puse pe lucru. După un 

an ştiia două mii de articole pe dinafară. Alergător, 

îndemânatec, insinuant, —: de sigur ar fi ajuns 

departe, dacă sar fi aruncat în' politică. | 

. Natură vioaie. şi neastâmpărată, se sătură. de 

grefă. Işi dete demisia şi se lipi pe lângă un 

avocat din Bucureşti în calitate de... trepăduș. Eră 

ros de tribunale şi se pricepeă în daraveri. Un an 

de practică îi fu de-ajuns. Se hotări să-și deschiză 

prăvălie pe seamă. In Târgovişte eră fabrică de .. 

avocaţi. Işi cumpără o diplomă pe preţ de doi- - 

sprezece' galbeni. (Autorul acestor rânduri posedă 

şi el un asemenea. document, pe. care .l-a plătit cu 

şaizeci de franci în naht, şi şaizeci. în- chitanţă).. | 

lichiriă o căsuţă în strada Dionisie ; în. Poartă 

îşi aşeză o firmă bătătoare la ochi. . . „ARBMIOT EG 

„Eră cunoscut mai. tuturor ţăranilor din. 
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„viţa. Se împrăștiă vorba că.el poate face prin stă- 
„ruințele lui, să se dea pământ ţăranilor. 

Din parte-i d-l Dincă. făcă tot posibilul ca să 
lățească și să acrediteze această versiune-năvainic. 
„lată o scenă care dela începutul carierei lui: de 
avocat şi până 'mai ănul trecut, s?o fi petrecut 
poate de sute: “de ori în casa lui Dincă. 

E dimineaţă. Dincă se plimbă prin Biurou neaâ- 
stâmpărat, nerăbdător. Mereu îşi scoate ceasor- 
nicul, mereu priveşte pe fereastră... de-odată se re- 
trage cu iuțeală dela geam şi se aşează la biurou. 
Peste câteva minute femeea din casă - intră şi-i 
spune: Sa . 

— Nişte țărani. Ma 
„— Bine, s/aştepte. E 
Femeea ese. El se scoală repede, deschide O ușă 

de; alături și strigă pripit: : 
„_.— Haide, eşti gata? dă mai degrabă. 

Pe aceeași uşă apare îndată un om: înalt, chipeș, 
îmbrăcat într?o .livrea * galonată, având toată apa- 
rența unui slujitor dela palat. : | d 

— Bravo! Ține plicul. Hai, du-te în bucătărie 
pe din dos. Peste douăzeci: de minute să intri. 

Credincioasa lui slugă, deprinsă a-şi lua . “rolul 
în serios,. dispare. 
" Dincă înşfacă degrabă Un - maldăr de cărţi şi 
prinde a le deschide şa le răvăşi pe scaune, pe 

_Scânduri, crapă niţel : “uşa care dă în: sală şi strigă: 
— Să intre. A . 
„Apoi Ss S așează, grav. la Biurou, ia „un condeiu, 

, 

-: 

„e
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se posomorăște și începe a se uită absorbit, prin 

cărți. m Sa 

Uşa se deschide, țăranii intră, el nu aude, nu 

vede nimic, atât e de preocupat. După câteva mi- 

nute îşi ridică ochii şi-i. vede. a 

— A! Bună vremea. E, ce veste-poveste? 

- Țăranii își spun pricina. El ascultă, oftează, se 

încruntă şi se luminează la față, înşiră greutăţile 

afacerii, apoi dă să wie la preţ, îi priveşte de 

sus până jos, —. un baston rezemat de biurou 

lunecă și cade cu zgomot pe scânduri, — uşa se 

deschide şi. servitoarea anunţă: . 

—. Slujitorul Domnitorului. 

— Bine, să intre. | | | . 

' Livreaua în galoanele late de fir apare, se în- 

chină şi respectuos prezintă un plic mare, galben, 

cu cinci peceţi mari pe el. Avocatul deschide plicul 

repede, citește, aruncă hârtia şi cu un ton grav 

zice: | sI a 

_— Bine, Spune Măriei Sale să mă aştepte. Am 

treabă, viu acuși. | o 

Cu glas sfiicios trimisul îi spune că dejunul 

este gata și Măria Sa îl :roagă să nu întârzie. 

Plictisit, avocatul repetă de câteva ori vorba bine. 

Livreaua dispare. .  - - | | 

— Uite, oameni buni, am să vorbesc chiar astăzi 

cu M. S. despre afacerea voastră. Nădăjduesc să 

vă fac treabă bună. Pentru asta n'aveți să-mi dați 

decât trei sute de lei acum şi patru sute după ce: 

vă isprăvesc afacerea. i . 

Se scoală repede şi. strigă să-i aducă hainele 
7



1 III A. VLARUȚĂ 

cele 'bune, Ţăranii încep a se scotoci pe la chimire, 
pun pe biuroul avocatului tot ce au asupra lor și 
se duc să mai facă rost și de alte parale. - 

Și. azi d. Dincă e om de douăzeci de mii de franci 
venit, are casă frumoasă, nevastă-de neam, -ş'un 
băiat la Paris.” pe 3 

Ce va să zică stăruința şi norocul la om. 

1857.
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Pretutindeni — eterna lege a selecţiei.  - | 

- In firea unui om s'alege o.patimă, care. COvâr-. 

şeşte și întunecă pe celelalte, o patimă care robește 

şi umple toată viaţa acestui om. Omul acesta nu 

respiră, riu cugetă, nu simte, nu se bucură, nu se 

mâhneşte, decât prin această patimă. Pentru bețiv 

toate se 'reduc la un vin bun, pentru cartofor la o 

venă extraordinară. 
Când omul . e. slujit de un noroc statornic în 

desfășurarea patimei, devine erou. Legenda, istoria, 

faima îl vor pomeni de-apururi. . 

Peste două sute de ani bătrânii vor povesti co- 

piilor, în stilul basmelor, multe 'din lucrurile „pe 

cari noi le vedem aevea. 

„„A fost odată... a fost un. împărat cumplit şi 

lacom, care s?a lăsat, ca o. foamete straşnică, a- 

supra unui popor nenorocit, blajin, darnic şi în- 

durător diri- cale-afară.: Și eră foarte iubitor de 

aur împăratul acela, și se "mpânzise pomina n lume 

despre grozava lui sgârcenie. Şi nu mai aveă saț 

de bogăţie, și, nici o milă maveă de suipuşii lui. 

"Că munceau bieţii oameni din zori 'până în pu- 

terea nopții, și banii tutulor curgeau gârlă în haz- . 

nalele domnești, şi ca într”o groapă fără fund se.
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istoveau averile -fără s*o poată umpleă. Şi nu eră 
chip să se:apropie sărac de pragul palatului lui, 
ori să se bucure flămând din rămăşiţele mesei lui. 
Că de eră ananghie în ţară, şi de se văicăreă no- 
rodul sub povara birurilor grele, Şi de strigau a- 
supriții împotriva lacomilor asupritori, el îşi astupă 

„1 urechile şi închideă ochii la toate: In jurul tro- 
nului “lui. veneau vechilii: linguşitori şi-i spuneau 
„ce păduri mai sunt în picioare și ce bunuri au 
mai rămas -neprefăcute. în aur în cuprinsul ţării. 
Şi se. tăiau'codrii şi se cotropiau moșiile, şi se 
pustiiau satele şi curțile boereşti, şi toată gospo- 
dăria țării se dărăpănă sub biciul şi nesaţiul acelui 
împărat straşnic: şi a neînduraţilor lui samsari. 

Bani, bani și iar bani, atâta ştiiă el. In bani se 
încheiau toate gândurile, toată Simţirea și toate 

* pornirile vieţii lui. Pentru celelalte! lucruri nervii 
lui, ininza. şi creerii lui erau de piatră. Dacă sar fi 
aflat vr'odată singur în faţa unui bandit ce i-ar fi 

strigat; cu pistolul întinș: „punga sau viaţa“, ar 
fi stat mult pe gânduri, nehotărit... neștiind de 
care să se despartă. Şi nu numai că n?a miluit în 
viața lui pe: nimeni, dar el luă paraua de nafură a 
văduvei şi bucățica de pâine din gura orfanului, 
şi fără nici O mustrare priveă la suferinţele şi 
obida supușilor săi. Şi toți sărăceau, numai el .se 
îmbogăţeă, și de ce se îmbogăţeă tot mai lacom eră 
şi mai ahtiat de bani eră. Ajunsese ţara la sapă 
de lemn. Se vindeau braţele muncitorilor Şi cinstea 
familiilor, se :topeă îmbrăcămintea icoanelor și 
toate podoabele bisericești se prefăceau în. bani,



AURI SACRA - FAMES 2107 

doar se va a potoli foamea de aur a acestui” împărat 
hemesit,. Și 

Departe, departe, - — dincolo de hotarele domniei | 

lui, în mijlocul unui codru înalt şi des.câ peria, 

eră tăinuit un castel vechiu de piatră. Sub temelia - 

acestui castel se află. o hrubă uriașă la o adân- 

cime mare în umedul întuneric al pământului. - 

E noapte. O linişte îngrozitoare îneacă şi coărul 

şi castelul. Singur împăratul înfășurat într?o man-: 

tie neagră, c'o lampă în mână, pe-o scară tăinuită, 

scoboară trepte multe în adâncimile pământului. 

Foșnesc faldurii năntălii în muţenia bolților triste, 

şi umbra lui înaltă tremură, joacă înfiorător, fan- 

tastic, lunecând pe ziduri... 

Se opreşte. Scoate-o cheie. O: mare -ușă de fier 

„se ?nvârtește din țâțâni, c “un scârțâit metalic. In 

" fund, pe lespezi de marmoră, ca un munte se ri- 

dică colosala movilă a bănetului de aur. Ochii lui 

scântee de- focul unei beţii pătimaşe și infernale... 

Atârnă lampa de zid. Un tremur îl cuprinde din 

tălpi până?n creştet. Faţa i se aprinde ca de do- 

goarea unei grămezi de jăratec. Se îneacă de atâta 

voluptate. Mai priveşte.o dată fioros în juru-i, 

“apoi își leapădă mantaua, răsuflă din adânc şi 

se aruncă cu fața în jos, ca pe-o clae de fân, pe 

- zornăitoarea grămadă de aur. Pătimaș, ameţit, ne-: 

bun de fericire se vâră în bănetul răcoritor și 

luciu, —' îşi îngroapă braţele goale până'n sub- 

țiori, apoi picioarele până”n șolduri — apoi trupul! 

pânăn gât, pârla gură... mai scurmă dedesubt,
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cu mâinile, cu vârful picioarelor. Seneacă și. dis- 
pare cu. desăvârșire î în colosul comorii lui... | 

__ Au trecut multe zile, au trecut ani la mijloc,. 
şi l-au căutat în toate părţile, și nimic nu s'a putut 

„află de urmele acestui împărat. - 
- Târziu de tot sa des-operit a acea bogăţie. as- 

cunsă, și s?a aflat: leșul lui îngropat acolo, vânăt, 
„_spăimântător, cu ochii holbaţi, cu gura căscată și 
"plină de napoleoni, cu pumnii strânşi. Anevoie i-au 

putut descleştă degetele, înțepenite în ultinia strân- 
_gere a acelui metal fermecător, a cărui patimă îl 

supusese: cu atâta strășnicie. 

Și multe sute de ani copiii se vor rugă de pă- 
rinţii lor să le mai spue basmul cu /mpăratul avar: 

Li
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. Sunt și”n literatură ca?n toate ramurile de acti- 

' vitate omenească, tipuri de șarlatani, cari cu foarte 

puţină osteneală şi cu merite uneori mai jos decât 

mediocre, extrag din fertila naivitate a' societății, 

în care trăesc, cea mai îmbelșugată recoltă de to- 

loase și de mulțămiri personale. La noi, unde spi- 

ritul public: e foarte puţin format în materie de 

artă, slăbiciunile omeneşti fiind aceleaşi peste tot 

„locul, izbânda acestor şarlatani întâmpină mult mai . 

“puţine. greutăţi, decât într'o țară cu 6 cultură se- i 

 rioasă artistică, unde gustul s'a rafinat şi mintea 

Sa ascuţit de atâtea opere neperitoare, unde între 

- artist şi public stă şi veghează un cordon formi- 

dabil de critici, gardieni luminaţi şi conștiincioșşi, 

cari păzesc, ca pe un depozit sacru, încredințat lor, 

maestatea. şi renumele unei lucrări de valoare, şi 

apără gustul publicului de miasmele producerilor 

artificiale, bolnave şi pestiferante. In astfel de țări, 

a doua zi după ce a ieșit o carte cu intenţii. de ori- 

ginalitate, avangarda criticilor. se pune ?n marș, 

atenţia unui public numeros și inteligent îi urmă- 

reşte pas cu pas; în presă, în saloane, în cafenele, 

se discută, se citează pasaje, se emoţionează, — 

-e o vibrare generală, — e un admirabil neastâmpăr .
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de inteligenți în jărul și în desbaterile unui ase- 
“menea proces de celebritate. Greşeli sunt pretu- 
tindenea. Dar cât de rar şi cât de anevoe se poate 
mistifică acolo o poliție aşa de bine organizată! 

La noi lipseşte cu desăvârșire un control serios. . 
și neîntrerupt al producerilor artistice. Singurul - 
om care a știut la noi să puie critică la înălțimea, 
la care au ridicat-o. de câtva timp marii critici 
străini, singurul om care ne-a dat în. literatură - 
câteva produse de cercetări profund - savante, şi 
uimitor de conștiincioase, este I. Gherea. Şi nu- 
mele acesta pus aici, pe mulți îi va face să strângă 
din umeri şi să se strâmbe.de nedumerire. Gherea 
scrie rar într'o revistă nu tocmai răspândită, şi 
foarte puţini au avut ocazia să citească și să poată 
prețui cunoştinţele întinse, logica. severă și fru- „moasa inteligență a acestui analist cinstit şi pa- * cient. Cu- mult departe de e], dedesubt şi. fără să-i semene, fac zgomot mulţi scriitori, cari-și iau sar- cina de a critică pe alții, neavând nici tempera- 
mentul, nici cultura, nici spiritul, nici onestitatea indispensabilă unei îndeletniciri de felul acesta. 

Un poet neisbutit, ratat, după un şir de infruc- tuoase asalturi rimate, trudit şi desgustat de lipsă 
de suzces a poeziilor sale își sfărâmă lira de capul nenorocoasei muze şi... s'apucă de critică. In- veninat şi hărțăgos ca o fată care a îmbătrânit nemăritată și pe care n'o mai cere nimeni, el va "fi rău şi neînduplecat cu poeţii. Vai de cel care a * -mutat accentul de pe o silabă pe alta, ori şi-a. permis să rimeze „cioară“ cu „primăvară“ ! Imediat .
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criticul nostru, care posedă şi avantagiul de a îi 

în secretele specialităţii, se *nfurie și trânteşte un 
articol, în urma căruia nenorocitului „pacient“ nu-i 

mai: rămâne: decât: să-şi pue 'ştreangul de gât. 

„Un gazetar din cei mărunţei, furnisor. de umplu- - 
tuă, când vede că aflarea subiectelor de tratat în- 
cepe să-l  neliniştească, după câteva ceasuii de a- . 

“dâncă meditare se izbește cu: palma peste frunte: 
a găsit o comoară de subiecte. Va luă la 'trei pa-. 

„rale pe toţi d-nii autori şi le va trage frecuș. A 
doua zi îl vezi rățoindu-se pe trei coloane şi for- 
fecând în dreapta şi în stânga, nopțile; de 'osteneală 
ale vre-unui. nenorocit de scriitor. Şi astfel în căptu- 
şeala fie-cărui autoraș găsești materia fulminantă a 
unui critic gata să facă explozie, la cea dintâi o- 

“cazie la cea dintâi CiOCNIre . de acul vre-unei ne-. 

mulțumiri. 

„Aceasta e trupa ușoară, 'viermişorii cari foesc 

şi se pierd aproape în nămolul de secături, cari 

zilnic” curg. şi se uită. Aceștia susțin şi reprezintă 

luptele de infuzorii nevăzute — scoase din cuprin- 

cerea simţurilor noastre. Deasupra lor, şi dintre 

ei, şi tot de trampa lor, dar cu mai mari eforturi, 

mai norocos ori mai viclean, isbuteşte să se ridice 

câte unul, zgomotos bâzâind pe sus ca un bondar, 

şi să se aşeze pe chelia literaturii noastre, cu tot 

„ifosul și gravitatea unui critic de primo carteilo. 

lată-l instalat la foiletonul unui ziar sigur din 

“capitală, unde apare co regularitate siderală o- 

dată sau de două ori pe săptămână. Dar mai întâi 

el a trebuit să se gândească la alegerea unui mod
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particular de a spune lucrurile — unui stil: pentru 
el aceasta e o chestie de preferinţă voluntară și 
calculată. Citește cu o interesată atenție pe iu- 
biții săi cronicari moderni din Paris. Pândeşte bine , 
la figurile şi floricelele lor de condeiu, se estaziază.. 
de spiri:ul lor, şi?n fundul inimii lui îşi jură de-a 
fi şi el de spirit, de a scri şi el așa. Primele foi- 
letoane merg -cam greu. Adesea .trebue. să fure. 
calapodul cu cismă cu tot. El simte că nu prea 
ştie unde pleacă, unde are să ajungă, neavând 

-nici o pregătire și nici un stoc de observaţii per- 
„sonale, cari să-i dea o cărare încotrova ; se clatină 
„Şi caută echilibru, ca un om: care s'a sculat buimac 
din somn.. Așa şovăesc şi par a-și dibui direcția - 
toate șlepurile mari şi grele, când se pornesc dela 
mal, până ?şi iau vânt. Tânărul cronicar-foiletonist - 
— şi eu în momentul acesta mă gândesc la mai 
mulți, şi-i văd — se aşterne din zi în zi mai fer- . 
vent pe lucru. Își colecţionează un teanc de caete 
cu pasaje tăiate cu foarfeca din ziarele. străine: - 
citaţii strânse din, toate părţile și rânduite cu grijă 
în ordine aliabetică, maxime, versuri, firmituri de 
gândire, epitete și vorbe consacrate — toate. sunt 
puse bine, le are ori 'când la îndemână. In acest 
arsenal bogat şi variat de: elemente :de stil şi de 
critică, el e gata în orice moment să atace orice 
subiect, cât de greu, cât de străin: întrun ceas - 

îți toarnă un foileton şi-ţi vorbeşte, co siguranță - 
şi. co liniște uimitoare, de orice poftești. Nimic - 
nu-l sperie, nimic nu-l pune pe gânduri. 

Piesele de teatru, jocul actorilor, tezele :licen- 
N
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țiaţilor, şi toate cărțile cu. conţinut literar şi chiar 

științific une-ori, ude încă de sub teascurile. tipo- 

grafiei — toate trec și se cern prin foiletoanele. 

acestui neadormit agent de control. Și numele lui 

— căci are prudența de a iscăli tot ce publică — 

- acest nume, care cade ca un tic în ochii cititorilor 

pe fiecare săptămână la o zi fixă, ajunge a sfredeli 

înce'ul cu încetul indiferența publicului nostru şi 

iată-l remarcat. Pe stradă, la întruniri, în saloane 

lumea și-l arată cu degetul. 

La teatru. actorii şi actrițele îl caută din ochi, | 

și cum îl văd îl salută, îi zâmbesc grațios, se strâng 

în jurul lui și 71 ascultă. Autorii se silesc să-i facă 

cunoștința, și sunt prinși de o vizibilă emoție când 

îi aduc cartea şi 7] roagă s '0 citească și s?o judece. 

Acum are ș'un stil -al lui, trampat în „Pesprit,- 

gaulois“, “împănat CU. „fermecătoarele fineţe ale . 

francezului“. Şi: dacă nu citeşte cartea despre care 

vorbeşte, — dar are talentul, de a te face să uiţi” 

despre ce tratează, are fraza unsă și curgătoare a 

omului „rafinat“ care se joacă cu condeiul. Citaţiile 

abundă. În zece rânduri ai în totdeauna trei patru * 

nerhuritori de: complimentat. Sa 

Urmărit de atenţia publicului, își va-iua rolul 

în serios, şi îşi va croi mers, privire, vorbă şi... 

gesturi pe talia importanței și celebrităţii, în care 

a intrat, Câteva conferinţi la Ateneu, cu subiecte 

rozozo, vor fi indispensabile. Va publică o carte, 

pe care va dedica-o reginei. Va ști să se introducă -- 

la palat și, cine-ştie, să se facă oareşi-cum necesar. . 

Va ţineă la Ateneu în auzul. auguştilor suverani O: 
. 

Vlahuţă, — Din goana vieţii. e , , - s
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„conferinţă, în care lingușirea fină și inteligentă va stabili un fir de fericită comunicație între el și M. L. — Un benemereiti va fi- o arvună, un. scaun la Academie îi va da o poză mai gravă, — dar el merge mult mai departe... Ce fericit e, și cum sengrașă — încântat de 'sine-şi ! e “lată un ager luptător în câmpul literaturii noastre. e



ISTORIA NAȚIONALĂ 
N 

ȘCOALELE NOASTRE PRIMARE 

“Intră. în cea mai bună școală primară din țară, 
scoate pe cel mai silitor şcolar şi cere-i să-ţi spună 

din istorie, lecţia pe care o va crede el că o ştie mai . 
bine. Școlarul stă un moment pe gânduri cu ochii 
în pământ, apoi deodată își ridică privirea în tavan, 
faţa i se luminează, şi luându-și o poză solemnă, 

soarbe în el o zdravănă porţie de aer și începe cun 

glas - forţat, nenatural, şi c'un ton declamator îţi 

turuie un voivod, sau o: bătălie, aproape pe ne- 

răsuflate. Şi dacă ai curiozitatea să deschizi istoria 

și să-l urmărești, ţi se va păreă că şi el citește, atât - 

de nestrămutat îi calcă limba .pe buchea- cărții. 

lar dacă împingi curiozitatea şi mai' departe, şi-l 

întrebi ce-a înţeles, atunci nefericitul premiant căzut 

din. stele, te priveşte o pereche de ochi mări şi 

nedumeriţi, şi, dacă ţi-e milă de el, trebue să te 

ţii mulțămit cu modesta lui tăcere, deși nu e. de . 

aur, cum spune-: proverbul. | 

E un principiu elementar în logică: pentru ca 

să poți înţelege o pagină, d. e. se cere neapărat, 

ca între ceeace știi tu de mai înainte și ceea ce-ţi 

spune pagina, să se. poată stabili, dela sine, sau 

7
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prin explicările cuiva, un raport de înrudire, un 
mod de a se îmbucă cunoştinţele vechi cu cele NOI, ca zimții dela rotiţele unui ceasornic. | 
„Ce cunoştinţi poate să aibă un copil la vârsta „de 11 ani!: Să presupunem că e un miracol de inteligență şi de silință. Iau istoria cea mai răs- pândită (a d-lui Gr. Tocilescu) și epoca cea mai 

dincoace, prin urmare cea mai lesne de priceput "pentru un școlar. | nchipue-ți dar că dir gura acestui copil de 11 ani, auzi următoarele cuvinte: 

"Carol | organizează țara şi-i asigură liniştea 
| în lăuntru a 

„ »Domnitorul. Carol avi să lupte nu cu mai pu- "ține greutăți, în lăuntru, pentru a scoate țara din „tăgașele în cari apucase și să-i găsească rostul ei "în viitor. Numai caracterul! său tare, numai cum- „Dănirea sa înțeleaptă, statornicia dinaintea. ori „cărei piedici şi credința nsstrămutată pentru da- “„torie puteau să-i dea izbânda în nobila operă „de regenerare ce începuse. Tot ce-a stat în putinţa „unui om, ela făcut pentru. a feri țara de agita- „„țiunile sterpe al unei politici: ambiţioase, pentru - „a 0! înzestră cu instituțiunile cele mai libere şi - „mai. proprii unei desvoltări naţionale, pentru a „întări ordinea monarhică, ce până aci sta clădită „Pe nisip, în fine pentru a face din România statul „cel mai însemnat şi mai cu greutate din statele „Orientului. european...« a | Ce pedagog iscusit ar puteă aduce astfel de [u- cruri la deplina! pricepere a unui, copil ? Şi 'ce pro- 
- N
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ces intelectual se poate aţâța întrun- cap de 1] 
ani la rostirea „unor asemenea cuvinte ! EI le în- 
vaţă și le spune papagaliceşte cum. ar boscorodi_ 
versurile unei poezii neînțelese, îndrugare deșartă - 
fără nici o. tresărire de minte, — cel puţin un exer- 

cițiu de memorie şi de pronunție, întrun absolut 
somn de gândire. — Căci, trebue'să se țină so- 

„coteală pe de o parte că numiărul de cuvinte, dicțio- 

narul unui copil este foarte pe sponci la început, 

„iar pe de altă' parte, că în sfera. conștiinței lui . 

nu poţi. introduce: decât cu ţârâita o anumită pro- 

vizie intelectuală, ș?aceea cu foarte mare îngrijire. 

Istoria, pentru el, este în cea mai mare parte o 

abstracțiune, ca şi “cauzalitatea, ca şi timpul în câre 

“sunt semănate evenimentele. Figurile, şi isprăvile | 

_: voivozilor se pierd sub un nămol de date şi de 

nume proprii și de complicate raporturi omeneşti, 

la al.căror înţeles o minte copilărească prin nici O 

minune nu sar puteă ridică. Ce vrei să ştie bietul 

"copil despre „statornicia dinaintea oricărei piedici 

şi credința nestrămutată pentru datorie“ ; despre - 

| „agitaţiunile sterpe ale unei politici ambiţioase“ ; 

despre „instituţiunile cele mai libere şi mai proprii 

unei desvoltări naţionale“ ; despre „ordinea mo- . 

narhică“ şi despre „Orientul european“ ! “Oricât 

îi va peroră dascălul de pe catedră el va rămâneă 

străin de asemenea lucruri, şi lecţia îi va ieşi din 

gură, ca scrisă pe o bandă de hârtie. Şcolarul e redus 

la rolul unui fonograf. Așa se moleşește puterea 

de a lucră a minţii Și, ceeace e mai trist și mai i pri 

N
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mejdios, copiii se deprind de mici a crede că știu o mulţime de lucruri, de cari habar. mau, - | 
Nu am loc aici să cercetez care ar fi. cel mai bun plan, după care ar trebui să se facă o 'istorie română pentru şcolile primare. La noi. fabricarea de cărți didactice e o. întreprindere mai mult co- mercială, decât pedagogică. Cine își ia sarcina, destul de însemnată, de a face o carte copiilor, la fiecare rând, la fiecare vorbă, pe Care o scrie, ar trebui să se gândească mult la mintea şi pri--. ceperea şcolarilor, iar nu la numărul exemplarelor „ce se vor desface anual. Ia . O istorie elementară, ori 'după ce -plan ar fi întocmită, nu trebue să aibă ambiţie de a fi numai decât complectă. Fără să' se desfacă de tot, ea trebue să lase la o parte, să arunce restul com- -, plicaţiilor şi șurupurilor politice, în sensul cărora mintea copilului. nu poate străbate, şi să încerce ca pe biografiile câtorva: voivozi mai însemnați, să aştearnă cât se va putea mai simplu şi mai des- lușit, biografia neamului românesc, - __ E absurd şi e ridicul sistemul de a administră şcolarilor doze respectabile de patriotism, presă- rate ca o doctorie în filele istoriei. .. i Ar trebui pentru școlile noastre o istorie care, întrun stil blând şi liniștit-curgător, să ne poves- tească întâmplările însemnate din viața neamului nostru, şi să arate copiilor, pe cât pot ei pricepe, fizionomia timpului, aspectul, traiului. nostru sub cutare şi cutare domn.. Adesea un detaliu mititel, -0. particularitate, un lucru de nimic, -spus la locul
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lui; aruncă o. lumină extraordinară asupra unui 
imens, câmp de activitate. In sfârșit, o istorie de 
bun simţ, care să nu cuprindă decât ceeace e deo- 
camdată necesar şi sugestiv, atât cât poate un CO- 
pil să absoarbă.şi să asimileze. Când vom aveă, 
cine ne va da o asemenea lucrare !? 

Ar trebui să ne înfioare atâta risipă de timp și 

de puteri întrun secol, în care cuvântul economie 

-.a căpătat cea mai mare și mai serioasă însemnă- - 

tate în artă, în politică și în toate. „manifestările 
vieții omenești. 

1889. .
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"„TIBERIE PISCUPESCU 

"Doctor în drept dela facultatea din Paris, doctor _ în științele politice, economice și administrative, co- “laborator la mai multe reviste... membru al mai „multor. societăţi. juridice. din străinătate etc., „etc, Cu acest bagaj de titluri sosea în București, - . acum şase ani, tânărul. Piscupescu. Cu o lună îna- inte, nu ştii cum se aflase, câteva. ziare din ca- pitală' dăduseră. ştirea despre succesul strălucit, "cu care își trecuse examenul de doctorat. | EL a sosit seara. A doua zi gazetele anunțau cu plăcere sosirea lui în țară, și erau toate sigure de „izbânda ce-i va. încunună frumoasa lui cârieră“, Iată cu ce ozazie am făcut cunoştinţa acestui tânăr, care intră în patrie sub niște auspicii așa de favo- „rabile. Eui eram -pe atunci profesor la „Liceul A- lexandri“ al d-lui Velescu, şi locuiam acolo. Intr?0 , 

Duminică, de pe la începutul lui Septembrie, servi-: „torul veni şi-mi spuse că mă caută doi domni, Eşii. „îndată. Unul din ei mi-era cunoscut, un oarecare Piscupescu, funcționar, la tutunuri, un tip antipatic, 

rău. 

științele politice de la Paris. Uite la ce am venit 

de o prostie veselă: şi 7gomotoasă, care-mi. făceă - 
- | pe — ţi prezint pe trate-meu, doctor în drept şi?n
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noi. D-nul Tiberie Piscupescu, frate-meu, cred că-i 
fi citit și d-ta, sa întors acum dela Paris și vrea 

„să ţie câteva conferinţe la Universitate. Şi știi acu 
- la început el nare, cum să- ți spui...așa... eloquența, 

— şi ar vrea mai întâi să-i facă d. Velescu câteva . 
lecţii de declamațţie. D-ta eşti prieten cu d. Velescu. 

Mărturisesc- că am avut în momentul acela un. 
sentiment de nespusă milă, şi mi-am plecat inNVO- .. 
luntar :ochii în pământ, ca ?n faţa unui nenorocit 
insultat. 

Aproape trei săptămâni, gazetele au trâmbițat 
deschiderea acestor conferinți. Sau publicat pro- 
grame foarte amănunțite. | 

„In cea dintâi. Duminică din luna lui Octombre, 
pe la 7 şi jumătate Seara, eu mă și înființasem 
în amfiteatrul Universității. Mă dusesem mai de 
-vreme ca să am loc, eră lume multă, studenți mai 

cu seamă. Uşa se deschideă şi scârţâia mereu. Imbul- 
"zeala şi zgomotul creșteau.. Hohote destrăbălate 
“şi glume nesărate s'aruncau în gura mare peste 
“bănci. Când servitorul aduse un pahar cu apă pe 

“catedră, un tânăr cu ochelari din banca'a treia 
strigă: „Moș Ioniţă, ia zi-ne d-ta un discurs“. Şi 

-se întoarse radios spre camarazii lui cari râdeau. 

Alţii, de câte ori. intră cineva pe ușă, ziceau tare: 
 ăsta-i d. Piscupescu!“ Dar de odată se potoli 

toată larma. Ceoasornicul din părete sună 'opt ore. 

“Toţi tăceau şi: înadins se ţineau încremeniți. Con- 

ferenţiarul eră aşteptat din minută în minită. Ai 

“fi crezut că cine . ştie ce fior religios planează! 

„peste toată lumea din sală, așa eră A de sfânt păzită -
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tăcerea. Dar ușa scârțâi din nou. Un bătrân sburlit 
și prost îmbrăcat, intră încet și privi sperios în 
juru-i. e 

„Astari tata” lui - Piscupescu ! 1 strigă un glas din 
fund, șun hohot lung se porni prin bănci. Mulţi 
țistuiau. Apoi,: deodată un ropot. de. aplauze cu- 
tremură sala ca o explozie, şi o tăcere respectuoasă 
se făcii prin bănci. Conferenţiarul eră pe catedră. 
Cravată albă, ras, mustața dată cu. cosmetic, părul 
negru lustruit, cărarea la mijloc, ochii mici, împă-. 
injeniţi niţel de emoție, un chip curățel, bun, zâm- 

„ bitor, ceva tânăr şi blând care cere frumos in-. 
dulgenţa auditorului. C'un gest îngrijit,. îşi scoase 
din buzunarul dela piept un pachet de foiţe înguste, 
le resfiră, puţin în degete, se uită la ele, apoi la 
public, și cu o voce alterată, aproape zugrumată de 
emoție, începi. | 
“Un pelerinaj. încâlcit, anost şi obositor prin le- 

gislaţiile vechi și moderne. Numeroase citaţii. la- 
tine. Ici colea câte o observaţie. ştearsă, lipsită de 
orice originalitate. O dicțiune. monotonă, leşinată, 
imposibilă. aa 
La fiecare foiţă dată la o parte, un “fior de uşu- 

rare şi de mulțumire străbăteă în auditor. După „. 
„o jumătate de. oră nimeni nu -mai ascultă. Toţi. : 
îşi căutau măsura torturii în teancul de foi. Cine 
naiba ma adus: aci, păreă că-și ziceă fiecare în 
gând. Peste un ceas şi jumătate isbucni o salvă 

„de aplâuze. Eră cea mai sinceră manifestare de 
recunoștință pe care a adus-o vreodată 'un au- 
ditor, care poate să răsufle, unui conferenţiar care
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se. îndură să i plece. A doua zi deschid o gazetă ŞI 
ce să. văd? Succesul strălucit dela Universitate al 
d-lui Piscupescu: „un tânăr plin de talent şi de 
erudițiune“. Asta eră colosal. Mi-am luat pălăria | 
şi cu gazeta în buzunar m'am dus întins lă re- 
dacţie, unde aveam câţiva . prieteni. 

— Da ce-aveţi frate, cu Piscupescu ăsta ? Eu am 
fost aseară şi ma chinuit ca pe hoţii de..cai.. „Ce 

„talent și erudițiune aţi găsit voi într'însul ?... 
— Ei, asta e! Parcă tu nu ştii belele de astea, 

de care nu te poți mântui. A venit cu Blănaru, 
uite el Pa colăcit pe aici. Și de atunci în toate zi- 
lele îl vezi cu câte o fițuică despre el, -pe care ne 

- roagă să i-o publicăm; săracu, vrea şi el să facă 
niţică gălăgie, 'să-l ştie lumea și pe el! | | 

Cu toată reclama, conferințele au trebuit să în- 
ceteze, pentru cuvântul foarte puternic că-nu mai 
veneau auditori. De sigur amorul propriu al d-lui 
Tiberie Piscupescu s'a găsit jignit de această în- 
tâmplare. Ce netedă: şi frumoasă i s'arătă calea, | 
când veneă: în -tren dela Paris, şi ce socoteli fe- 
ricite îşi făcuse el pe temeiul celor două diplome 
de doctor şi în urma unei discuţii lungi și foarte . 
interesante, pe care o avusese cu amicul său Stavri, 

într?o zi, când se întorceau dela curse.: Ce afurisit 

„de deştept eră Stavri ăla şi cât de bine înţelegea 
el lumea ! Vorbele acestuia'îi rămaseră în minte... 

- — De geaba, Tiberie, dacă n'ai puţin meșteșug 
so învârteşti dela început, toate sunt de geaba, 
ține minte dela mine. Ai să te duci în țară. Tu ești 

băiat bun, ai două doctorate. Dacă n'ei şti să ţe 
1
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prezinți bine și:să faci gălăgie împrejurul tău, 
nimeni nu te bagă în seamă ; poţi să mori de foame 
cu diplomele în buzunar. Trebue să fii șmecher ca . : 
să te procopsești în ţara noastră. Țară de poltroni. 
la intră colo ca o bombă și fă zgomot mare, şi 
vei vedeă cum se dau toți la o parte ca să treci, 

„şi cum de a treia zi, ăi cu puterea, te întreabă şi 
te cercetează ce vrei. 

Eră un an de când. Piscupescu venise în țară, i 
şi nimeni nu-l întrebase ce vrea. La doi: miniştri a 

„intrat cu diplomele desfăcute și amândoi i-au fă- 
"găduit că la prima vacanţă îl vor aveă. în vedere... 
„Slabă vedere. In fine, ca să nu se ducă substitut 

la Vaslui, a luat la domenii, o slujbă de două sute 
de lei, până la altceva mai bun. Se introdusese î în 
toate societăţile. Juză “bine şi da târcoale fetelor 
cu zestre mare. Eră mai ales levent, şi plin de 
atenţie pentru mamele lor. La gândul că are în 
faţa lui o soacră în perspectivă, Ochii i se făceau 
mici, umezi, moi, gura i se întindeă întrun zâmbet 

| Filial, şi toată figura: lui i se lumină de o expresie 
de nespusă evlavie. — In două locuri a încercat. 
l se păruse că sar prinde. Dar nu s'a. prins. De: 
aceeași: întrebare, indiscretă sa lovit î în amândouă 
locurile: „Cât ai pe lună“? — Auzi întrebare ? 
“Cât ai pe lună? — Da ce-i el, servitor? Curioase 
mai sunt şi soacrele. astea ! Auzi cap la ele — ce 
să-l întrebe |... aaa. Şi multă vreme nu i-a: intrat în |
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minte, “cum poate O soacră în perspectivă să se 

ocupe de asemenea detalii. a a 
Intr'o zi şedeă singur la o masă din restaurantul 

lui Iordache. Isprăvise dejunul şi se scobeă în dinţi, 
eră foarte absorbit şi nici n'a băgat de seamă că 

veneă cineva râzând spre el.. 
— Ce faci Piscupescule dragă i 
— Hei, bată-te Stavri, de când ai venit? 
-— Aseară... Bine monşer, m'așteptam să te gă-- 

sesc.. : 

— “Şezi colea, să-ţi spun. Tocmai mă gândeara 
la un plan pe care-l am în cap, de când am venit 

în țară. Ce-a fost n'a fost bine. Ţară păcătoasă, 
ți-oiu spune toate eu mai târziu. Acum ascultă 
planul: Scot o revistă juridică în limba franceză. 
Am scris deja la vr”o zece jurisconsulți din Belgia 

şi din alte părți. Toţi mi-au făgăduit concursul lor, 

doi dintre ei mi-au și trimis câte un articol.: In 

toată ţara... Nu râde, stăi să vezi .— în toată țara 

sunt peste trei mii de oameni de drept, avocaţi, 

„magistrați... iată să-ţi arăt socoteala exactă pe 

hârtie. Poftim: Tiparul revistei, hârtie bună, for- 

mat elegant, aim întrebat, un număr de patru coale 

în tiraj de 3; 500 costă. 1.200 lei; 12 numere pe an 

vor costă, prin urmare 14.400 lei. Pentru local,.. 

cheltueli „de - administraţie, expediţie, corespon- 

__denţă, ete. pun pe an 10.000 să zic 10. 600, fac în 

total lei 25.000. Iată cheltuelile revistei. Acum ve-. 

niturile. Să vezi că nu-mi fac deloc castele - 

Spania. Din. 3.000 de oameni,cari au nevoe de o o 

asemenea revistă, nu pun decât. 2000. Restul zic .
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că nu vor să se aboneze,.nu ştiu franțuzește, ori se 
„_abonează, dar nu plătesc... In sfârșit nu comptez 
decât pe 2000, cu 30 de franci pe an abona- 
„mentul, îmi dau cifra de 60.000 de franci, din care 
scăzând cheltuelile îmi rămâne un venit anual si- 
gur de 35.000 de lei. Sa 

* . = : 

* * 

La 1 lanuarie 1886 apăreă în tipografia. Gâbl 
întâiul număr din revista Juridică a d-lui „directeur: 
Tibăre Piscoupesco“. Pe contrapagină o listă de 

50 colaboratori, jurisconsulți din ţară și străină- 
„tate. Dar listele 'de abonament au' început a se 
întoarce goale. Toată. reclama a fost zadarnică. 
Publicul a rămas nepăsător ca”n totdeauna. Inco 
decepţie în viaţa lui bietu Tiberie. Numărul 2 din 

“ frumoasa lui revistă na mai apărut. Dovadă că 
țara n'a meritat-o. | 

Un biurou de! avocatură, deschis în asociaţie 
„cu' alți trei colegi de profesie şi de speranţe, anun- 

țai cu tobe și cu surle, n'a durat decât vre-o trei. 
luni și s'a desfiinţat din cauza unui tovarăș pi- 
şicher care-i trăgeă regulat pe sfoară. i 

Dar iată că sosesc zilele de sudori, de fertai- 
fertai şi de palpitaţii politice.: Vin alegerile pentru 
Cameră, De mult visă Tiberie un loc în arena par- 
lamentară. Ah ! ce mai trambulină, Doamne, Doa- 

- mne !Să se vază el odată acolo, ş'apoi las pe dânsul. 
O atitutine demnă. şi absolut independentă ; „Tă- ceală și discreție“ până la un moment dat, ştii, 
colea, când i-o veni bine, la o chestie arzătoare ; -
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atunci — tranc in discurs lucrat cum ştie el, 
ș'apoi... tot loc să ai „de suit, că te aruncă tram-. 
bulina. A ! de-acum nu mai e copil, înțelege el cum 
se învârtesc șurupurile, — de-acum știe unde: să 

“calce. S”a înşelat și a suferit destul. | 
“Ce va să zică omul desgheţat şi harnic ! A bătut 

în sită și'n covată, şi Duminecă seara, co săptă- 
mână înainte de alegeri, a strâns la unchiu-so Niţă 
Stoica din Mântuleasa “aproape 50 de negustori, 
tot unul și unul. Câte-un mezel, câte-un păhăruț 
de vin și... un mic discurs, care a fost foarte bine 

„primit de d-nii comercianţi. Intre altele le-a spus: 
„Eu, “domnilor, nu sunt nici roş, nici. alb, sunt 

„fiu de comersant. Tată-meu, Vaţi cunoscut, a mmun- 
„cit toată viaţa, a fost onest, și a murit sărac. Eu 

„nu mă duc acolo, ca să-mi fac mendrele mele pe 
„banii ţării, eu mă duc ca să apăr acolo interesele . 

„d-voastră, pe cari nu vi le-a apărat nimeni din cei 
„cari au linguşit la alegeri şi au făgăduit marea 
„cu sarea, până s'au văzut aleşi. lată, am aci un ma- 
„nifest ca din partea comercianților. D-voastră și 
„amicii d-voastră îl veţi citi, şi-l veţi iscăli dacă 
„veţi crede că interpretează bine gândurile şi do-.: 

„rințele d-voastră. Este timpul ca să lucrăm din 
„răsputeri pentru înflorirea comerțului român. 
„Ne-am săturat de vorbe și de politică de procop- 
„sirg personală. “Trăiască comercianții români“. 

- Peste patru zile apăreă în foi volante, ce se 
distribuiau pe strade, un lung manifest iscălit de 
trei sute de comercianți, prin care aceștia își luau 
angajamentul solemn de a susține candidatura 

.
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d-lui Tiberie Piscupescu şi rugau și pe ceilalți să 
voteze pe acest distins fiu de comerciant, doctor î în 
drept etc., .etc. | 

La o întrunire publică din Mântuleasa, în ajunul 
alegerilor, Piscupescu a luat cuvântul şi pe când ' 

„își făceă. „profesiunea de credinţă un glas din 
mulțime îl întrerupe. 

— Ce eşti d- ta, liberal ori conservator ? ca să 
ştim. . 

, Pi 4 . 4 

— Sunt” fiu de comerciant, domnilor, și voiu 
fi în totdeauna alături cu oameni onești cari.. 

Şi cu toate astea, cine ar fi putut crede,că diă 
toată această cheltuială de vorbe, de timp-și de 
nervi, nu va eși decât o nouă Și supremă decepție 
pentru bietul Piscupescu ! 

Ce sigur eră de izbândă, și cu ce "palpitaţii 
aşteptă descoperirea. scrutinului! — N?a avut în 
total decât șapte voturi. — $/a rămas înmărmurit 

„de atâta mizerie şi perversitate omenească. 

* , 
* i X 

“La portiţa unei case mici din strada Popa-Tatu 
e :o tablă rotundă pe care copii: când vin dela 

- şcoală, citesc tare: ;» Fiberie Piscupescu. — Advo- 
“cat. — Doctor în drept dela facultatea din Paris“. 

Acei cari, după fiecare decepție, dau vina pe 
lume şi se împacă cu această mângâere lașă,ânu 
pot trage nici un folos intelectual din câte neno- 
rociri păţesc; aceeaşi necunoștință de propriile lor 

“puteri, aceeași naivitate copilărească, acelaș entu- , 
ziasm trist şi steril î îi va aruncă, de sigur, în aceleași
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încercări zadarnice şi căderi umilitoare. Câmpul 
de luptă-al vieţii e plin de astfel de soldaţi, veșnic 
visători de triumf, veșnic nepregătiţi, și veșnic În- » 

vinși. | 

Tiberie e singur, în papuci, se plimbă prin casă | 

şi fumează. De două ceasuri i se ?nvârtesc în cap 

aceleași gânduri pe cari le-a, avut și eri, şi alaltă- 

„şi de atâtea ori mai. înainte, gânduri lungi, - . 

intunecate, de, om fără vlagă și fără noroc. 

Iluziile cu cari venise dela Paris erau risipite. 

In faţa asalturilor lui pripite şi zgomotoase se 

ridicase veșnic indiferența surdă, formidabilă a 

lumii, care e totdeauna distrată ca un poet, şi uită 

toate mai lesne ca un copil. Atâta frământare ?n 

deșert, atâta. forţă de nervi. cheltuită ?n planuri şi 

. întreprinderi neizbutite, "lăsase într'însul o drojdie 

de nemulțămire și moliciune, care-l slăbeă și fi- 

„ziceşte și moraliceşte. Şi cu toate acestea, Dumi- 

nica, când eşea la Şosea în birjă bună și bine 

îmbrăcat, şi când treceă pe lângă domnișoara Mi- 

lion, care-și aruncă pe furiș la el cei. doui ochi 

blânzi şi înfiorător de frumoşi, în sufletul lui o- 

morât se vărsă o lumină caldă, şi iarăşi îl umpleau 

combinaţiile dulci și visurile de noroc, — şi dacă 

domnişoarele Milion se măritau cu alții, Piscupescu 

se necăjeă puțin pe ele, dar îi treceă și se apucă 

şi el de alte. combinaţii. Clienţii nu-l îmbulzeau,; 

"dar tot câştigă 500 de lei pe lună. Un altul ar 
_îi trăit destul de bine cu atâta. Tiberie, casă susție 

aparențele unui prisos bătător la ochi, adeseă se 

lipseă de cele necesare. Stomacul mare ferestre. 

Vlahuţă.—Din goana viaţii. 3
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Câţi nu fac ca el! Cu acelaș grad de inteligenţă şi cu un bun capital: de imoralitate poate ar îi ajuns departe. O singură notă caracteristică a ră- mas bine marcată în această natură de om uşurel, şi?ncolo absolut şters ca temperament şi mod de a-fi. E foarte convins că o întâmplare extraordinară “are să vie să bată la poarta existenţei lui şi să-l norocească de-odată. In fiecare. seară adoarme în farmecul acestei neliniști. De multe ori îl apucă, așa din senin, veselii neînţelese. „Mâine, îşi tot zice?n gând, mâine desigur are să se întâmple ceva“, Nici odată ma căutat să-şi limpezească bine”n-con- Ştiinţă ce fel de fericire așteaptă, și de unde o „aşteaptă. Un zgomot, un client, o Scrisoare, fac Să-i sară inima. E veşnic impacient, emoţionat, nervos. o e Ce mai spărtură Ia za, şi ce mai subiect de farse pentru prieteni ba 3
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Mă hotărăsc să-mi notez de azi înainte o parte 
din impresiile şi gândurile ce mă vor străbate. 
In fuza vieţii, câte lucruri interesante nu observi, 

câte cugetări luminoase nu-ți scapără prin minte, şi 
urmele lor se șterg, căci pururea alte valuri. de 
întâmplări curg peste tine-și peste lume !... Deci, 
las întunecatei' uitări durerile și bucuriile mele de 

până acum, şi ?ncep să mă ?ncondeez de aci "n colo. 

Gânduri neastâmpărate, așezaţi-vă în front, lua- 
ți-vă o poză demnă, și staţi frumos, că vă scriu. 

Vineri, 7 Iurie 1891. Azi dimineaţă, pe când 

mă. îmbrăcani, a venit servitoarea şi mi-a spus că 

un domn m'așteaptă în biurou. Desigur, îini cere 

vrun serviciu, mi-am. zis necăjit în' gând, în nici 

un caz nu-mi aduce vro bucurie. Mam îmbrăcat, 

„fără să mă grăbesc și m'am dus.să văd cine e. 

Eră un om în vârstă, de. un exterior indiferent ; 

se: sculă. şi-mi întinse mâna cu: oare-care: jenă. 

—: D-voastră: sunteţi d-nu: Sandu? 

Jenat şi eu, îi răspunsei: da. 

— Mă recomand. Crupenschi... Uite. de: -ce -am 

venit eu să vă rog... Acum! o lună a:murit socru-meu, 

Gavrilescu, mare proprietar: din Ialomiţa, și: soa- 

cră-mea a poruncit aici un monuinent şi... vrea
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pe marmura de pe mormânt să-i compue cineva o 
poezie ca să i-o sape frumos... știți d-v... cum se 
face... oameni cu dare de mână... vor să aibă ceva 

- frumos, ca să rămâe de pomenire pentru răpo- 
satu. Și eu aim întrebat și mi s a spus « că dovoastră, 
st să faceţi... poezii, 
_— E adevărat cam făcut şi eu versuri într'o 
vreme, dar la aşa ceva nu m'am încercat niciodată. 
Şi nici nu m? aș pricepe ce să: “spun într” o poezie 
de telul acesta. -. 

'— A, vă dau eu notiță de tot ce trebue să spuneţi, 
şi. să nu vă supăraţi, dar noi plătim, soacră-mea 

"plăteşte, nu vă osteniți degeaba. lată notiţa : „„Cos- 
tachi Gavrilescu, mare proprietar, sa născut la 
1835, a răposat la 1891, Maiu în 12, a. fost mem- 
bru în consiliul judeţean, membru în comitetul 
permanent, ajutor de primar în două rânduri, acum 

“în urmă se retrăsese în viața privată, căci. sutereă 
de rinichi, din care i-sa tras şi moartea“. Desigur 
d-voastră le veţi înflori și Nei potrivi, să fie îru- 
mos, . 

Cu mare greutate am convins pe: ginerele d- lui 
„Gavrilescu, că toate aceste onorabile funcțiuni nu 
pot face subiectul unei poezii oricât le- -aș înflori, 
şi oricât s'ar plăti de bine poezia. — Şi i-am spus 
că în nici un caz eu nu pot să-l. servesc în această - 
afacere... , a 
„A plecat, schițându-mi o mică teorie asupra cu- 

rioasei dezinteresări a poeţilor. Am băgat de seamă 
însă că Domnia-sa nu păreă deloc trist de moartea 
soerțli d-sale. -
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O' jumătate de ceas, după asta, am stat: ș'am 
gândit la soarta relativ bună, pe care şi-ar puteă-o 
asigură un post, care sar dedă la fabricarea ver- 
surilor de comandă: declaraţii de dragoste, cereri 
în căsătorie, reclame pentru marfa negustorilor, 
epitafuri. Mam gândit la viaţa lui Eminescu... 

Apoi: mi-am adus aminte că n'am parale, ş'ăm 

pornit în... vânătoare de lei. Pe seară, când mă 

întorceam acasă, cu foarte puțin vânat, şi destul 

de necăjit, un prieten mă opri şi-mi propuse să 

scriu cronici pentru ,„NVafionalul“. A! mizerii ne- 

sfârşite ale vieţii, să ştiţi de-aci "nainte Cam să 

vă denunţ ! 

Am primit, ș'am început, să mă execut “chiar 

de astăzi. : | 

„P.S. E aproape miezul nopţii. Adineaorea 'a 

plecat Caragiale dela mine. Ce spirit distins şi ce 

puternică vervă de veselie stranie are omul acesta.. 

Revoltat, paradoxal, explosibil, aici izbeşte cu pum- 

nul în masă s?o sfărâme, aici izbucnește întrun 

râs zgomotos și captivant, aci îţi filosofează rece, 

ca cel.mai sever logician, aci se aruncă în împă- 

= 

rățiile celor mai colorate fantazii. Și. pururea Su- - 

gestiv, pururea vibrând de tăria fiecărei observații 

pe care o face, fiecărui cuvânt pe care-l spune. Mi-a. 

schiţat.o dramă pe care va.scri-o. Şi ce ochi cu- 

rioşi aveă când îmi lămureă unele scene ! Ce adânc. 

simte și pricepe omul -acesta societatea în care: tră-: 

eşte, şi cât de bine ştie s”o: zugrăvească ! Incon-: 

testabil,--e. un mare: artist, orice ar zice: d-nii: acă-: 

demiciani.. i i. : v 

îi
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Sâmbătă 8 Iunie. — Bag de seamă că- dela. o 
vreme dimineţile încep să aibă. un parfum de. o 
tristețe misterioasă. E. sentimentul displăcut, pe: 

„care:mi Pa. lăsat golul zilelor trecute,. osteneala -şi. - 
depresiunea morală, care te umple după: un- şir de: 
aşteptări veşnic amăgite, amara: sigirânță,. că. şi. 
ziua: de azi va trece: tot aşa de pustie și de. neîn- 
semnată, ca atâtea altele. . 

Aceasta e drojdia de desgust, pe care lenea și 
lipsa de voinţă şi de energie o lasă în fundul tu- 
turor. vieților sterile... Oare omenirea devine cu 

„ Vremea mai. veselă, ori mai tristă ? Și pe “această 
pantă gândurile mi se rostogolesc dealungul. isto= 
riei... “Toate îmi spun că mergem spre o viață mai 
senină, mai bună și mai fericită. Ş'atunci gân-: . durile urîte mi se risipesc, | si 

* 

XX + 

Duminică, 9 Iunie 1891..— Aseară am. fost la sindrofie la d-na V. Când am intrat, o domnişoară „Cântă la clavir o serenadă de Moskovsky. Un tânăr gras, în mijlocul. unui grup de domnişoare, îşi: 'spuneă impresiile de acum un an dela Bălţătești.. Ceva: mai la: o: parte: un: sub-locotenent povestea: unei- văduve corpolente duelul. pe care Pa avut: iarna trecută: cu. d. P. Văduva. eră-- cară: înaințată: în-vârstă și făceă-pe nervoasa și-pe 1iaiva; cir-destulă: stângăcie, Când sub-locotenentul. voind: să 'arate-0. “mişcare ce eră. să coste viaţa-adversarilui, îşi-ridică: falnic: capul, şi  întro poză: eroică,. întinse brațul: 3 drept, ca şi cum ar fi-avut o spadă, văduva :emoțio-
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nată tresări, îşi duse mâna la ochi și-i zise :,, Taci, te 
rog, îmi vine rău... Ah, ce nenorocire e să fie cineva 
nervos 1...“ In odaia de alături câţiva domni jucau 
cărți. Dar eră cald şi toată lumea păreă moleșită 
și fără nici un chef. Numai domnişoara dela piano, | 
cântă de zor bucată după bucată, și nimeni m'0. | 
ascultă. Când în sfârşit a ostenit şi s'a sculat, 
toată lumea i-a mulțumit și s'a arătat mulțumită 
de muzică. Pe mine mă încolţise un autor întrun 
ungher și-mi spuneă viaţa şi operele lui, ceva din 

„cale afară lung, pe cât am băgat de stamă, de 
oarece când m'am uitat la ceas, eră aproape miezul 
nopții, și amicul nu păreă deloc a se fi apropiat. “ 
de isprăvit. Erau deja două ceasuri de când cu 
nu-l mai urmăream. Doar figura mea împrumută 
instinctiv câteva schimbări obligatorii de expresie, 
pentru a marcă, dragă Doamne, unele emoţii pe 
cari ochiul le culegeă mecanicește de pe chipul - 
vorbitorului. Zâmbeam, dădeam din cap sau mă 
încruntam inconștient împreună cu el, pe care nu-l 

mai auzeam decât vag şi supărător, ca prin somn, 
Eră un suflet amărît, din cât am înțeles, un. 

suflet bolnav, rănit şi el de dureroasa disproporţie 
între generoasele aspirații ale tinereţii, şi între avara 

și aspra realitate a vieţii. Şi credeă bietul, că în mine 
a găsit un om,-în inima căruia să-și poată vărsă fo- 
cul și supărările grămădite de-atâta vreme, un om . 
care să-l asculte cu drag și să-l înțeleagă! Vai, 

cum se înșelă! Dela cele dintâi vorbe am pri- 
ceput că e nemulțumit de nepăsarea publicului și 
de tăcerea care a acoperit producţiile sale literare.
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Această calicie de adimiraţie, care: omoară pe scrii- 
torii mediocri și înăspreşte pe cei de talent îmi 
eră descrisă și zuzrăvită cu toate culorile şi amă- 
muntele ce-i stau la îndemână. „Inchipue-ţi, Jak 
Negruţi într?o seară ini-a spus -să nu mai scriu 

: versuri... Auzi Jak Negiuţi ! Și ce poezie frumoasă 
i-am citit!“ In acest moment am: avut un fior de 
groază văzând că-și îndreaptă mâna spre buzunar. 
“Haiti, mi-am zis, are să mi-o citească. Din noro- 
cire această mișcare amenințătoare n'o făcuse decât 
pentru a-și scoate batista ca să-și șteargă faţa nă- 
dușită de căldură, de vorbă, și de necaz.. „După 
aceasta, urmă el cwn glas sfâșietor, mişcat până 
la lacrămi, nu-mi mai rămâne decât să ard tot ce 
am scris, să rup condeiul și să m/apuc de altceva“. 

— Ba-ţi rămâne ceva mult mai bun de făcut, 
încercai 'să-l. consol, anume, să te «pui “pe lucru, 
să faci poezii frumoase și să-ţi răzbuni pe Jak 
Negruţi, dovedindu-i că s'a înșelat“. Dar în loc 
să-l potolesc, l-am pornit și mai grozav în contra 
societăţii, în contra oamenilor cari nu te pricep 
şi pentru cari literatura e o adevărată infirmitate 
care nefericește şi degradează pe cel ce-şi dă viaţa: 
„ei. Să scriu? Dar pentru cine să scriu ? Câţi te ci- 
tesc? Câţi sunt în stare să te înțeleagă ? 

De aci în colo, puteă să-mi taie capul, — habar 
mam ce mi-a spus, ain renunțat cu desăvârșire 
de a-l mai ascultă. Pe la 12 ore m'am sculat să plec, 
Şi cum îi întindeam mâna, ochii. lui descoperiră 
la. nasturele hainei mele un capăt de aţă, mă apucă 
de el și găsi cu cale să-l răsucească un sfert de
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ceas, şi să-mi spue că are o dramă în versuri în 
cinci acte, și.că ar dori să mi-o citească. Dacă 
lucrul va deveni serios și inevitabil, voiu fi nevoit 
să plec din capitală sau să simulez un leșin la 
sfârşitul actului |. Pe la unu m'am întors acasă 
trudit şi plictisit. Voiu aveă grijă pe viitor, când 
voiu mai fi poftit' undeva, să-mi inspectez cu luare 
aminte nasturii dela surtuc, ca să nu mai spânzure 

căpeiele de aţă... | Ă 

! pe 

Luni, 10 Iunie. lată o săptămână prost începută. 
Des de dimineaţă m'am. pomenit “un nebun, ca- 
re-mi spune, că toate femeile din lume au complotat 
să-l omoare, că astă noapte a intrat prin zid o 

femee la el, şi prin-somn i-ă furat inima, ca să-și 
facă perniță de ace, ca fost la. Doctoru Asachi și 
i-a spus că o inimă de om costă 80 de franci, și mă . 

roagă foarte mult să-i dau eu acești bani, că-i vine 

foarte greu: să trăiască fără inimă. Eră frumos, 

ș'aveă niște ochi. mari, calzi și de-o nemărginită 

„tristeță. Abia am putut scăpă de el. Cine mi Va tri- 

mes, a făcut o farsă. de prost gust. 

Incep călduirile: și se înteţesc nebunii. Mai alal- 

tăeri, pe când veneam dela Cameră, în dreptul 

spitalului, am văzut, pe celalt trotuar, un tânăr 

nalt şi bine făcut, oprindu-se la fiecare doi paşi şi 

*salutând solemn în dreapta și în stânga. ) Nu ştiu 

“ce vorbea, căci eram cam departe, dar aveă o ati- - 

tudine' atât de: măreață şi nişte gesturi așa. de 

elegante și de puternic sugestive, Car fi făcut mi-
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nuni, ca înfățișare, pe scena celui -mai civilizat 
teatru. Mă doare ?n suflet, când văd câte un dar 
prețios, pierdut în această dezordine spăimântă- 

"toare a minţii. - 

Marţi, 11 Iunie 1891. — Am isprăvit de citit volumul al doilea din „Studii critice“ a] lui Gherea. Am. admirat bogăţia de cunoștinți,. claritatea ex- punerii şi logica puternică, cu care autorul îşi des- 
făşură credințele şi cercetările lui de critic 'mo- dern. lată un om bine pregătit, bine înarmat pentru campania pe care o începe. Cartea lui. îți lasă o impresie de sănătate și reîntinerire intelectuală. De sigur, autorul trebue să fie un om bun înainte de toate. Polemica lui e blândă, demnă, stăpânită, . și în faţa celor mai revoltătoare. absurdități, el ră- „mâne liniştit, şi caută. să arate, să explice, şi a- proape să scuzeze rătăcirile adversarului, păstrând pretutindenea o cuviință de expresii, pe care nu eram deprins s?0 văd în discuţiile noastre literare. Paginile lui de polemică pot Sluji ca model de discuţie serioasă, onestă și cuviincioasă. Pe ici pe „colea se observă Oarecari dificultăţi de expresie, întunecări de stil, cari fac gândirea greoaie, ca și cum. anevoe sar descâlci din. vălmășagul de gân- duri ce i se îmbulzesc sub condeiu. Dar acest nea- juns se explică lesne prin faptul că limba noastră“ e virgină încă de frământarea. cercetărilor mai a-: dânci și mai originale în domeniut literar. şi .știin- țitic, și din-această lipsă de bogăţie şi de mlădiere 

i
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a limbii decurge în 'mod firesc nesiguranța și stân-. 
găcia, cu care e nevoit să-și prezinte capitalul lui . 
de cunoștinţi şi de observații orice scriitor, care 
părăsește drumurile bătute şi-și croește singur o 
cale nouă, necălcată de. nimeni. Afară 'de aceasta, 
nivelul nostru cultural nu e tocmai ridicat, şi faptul 
acesta obligă neapărat pe autor, cu rizicul de a 
plictisi poate pe unii, să :se explice pe larg, să-și 
ia toate măsurile - pregătitoare pentru a ne pune 
în-curent cu ce ştie și gândește el, ca să-l putem 
înțelege şi urmări. La noi lumea nu prea citește 
lucruri serioase. Gazetele zilnice, politica, roma- 

nele cu aventuri grozave, foiletoanele Universului” 
absorb cea mai mare parte din timpul și energia 
intelectuală a cititorilor noștri, și o producţie Ii- 

terară, în care nimeni nu se sinucide și nici o crimă 
misterioasă nu e introdusă spre a stârni curiozi- 

tatea, și a procură emoțiuni în inimile noastre, 

cam 'de timpuriu blazate,.o carte de cercetări se- 

Tioase 'și de discuții ştiinţifice străbate anevoe, şi 

va trebui să-și pledeze cauza c?o admirabilă vervă, 

pentru a-şi face și ea un loc sub ochii osteniţi. ai 

cititorilor. Unde 'mai puneţi că-sunt unele cuvinte 
“cari sau cristalizat în mintea multora “un înţe- 
les -rău, și că de multe ori e de ajuns ca un 
astfel de cuvânt să cadă pe coperta și”n titlul, unei 
cărți, pentru a nenoroci și compromite.pe autor în 

ochii multora, înainte de a-l fi citit. Așa de exemplu, 

cuvântul „critică“ a prins pe el un fel de rugină 

blestemată, pe care minţile de rând — și sunt multe 

la număr — mau izbutit încă. s”o şteargă.-
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lată un specimen de judecată, pe care am auzit-o . 
“la o mulțime de oameni, de la cari nu mă aşteptam 
de loc so aud: | - 
„Gherea face crifici. EI critică pe poeţii, pe scrii- 

torii noştri !. Dar ce a produs omul acesta până. 
acum ? Ce a, scris el așa grozav, ca să se lege de 
alţii ? A făcut el versuri mai bune decât Eminescu ? 
De ce să s'agaţe, așa din. senin Și să-și bată joc 
de lume ? De ce numai decât să s'apuce de criticat? 
Aceasta nu e deloc frumos, şi trebue să fie un om 
rău, invidios și mic la suflet d. Gherea al d-tale, 
ca să caute vină şi gâlceavă scriitorilor noștri de 

* seamă. | De - 
MW'am încercat, nici vorbă, să arăt acestor vrăj- 

mași ai lui Gherea, că astăzi critica sa ridicat la 
rangul unei producții tot aşa de însemnată, și de 
multe ori mai însemnată chiar decât opera care se 
„critică, — m'âm silit să-l conving că acest cuvânt nu 
înseamnă de loc o căutare de defecte, ci o adâncă 
cercetare de cauze, un studiu imens de greu şi de 
folositor asupra vieții şi societății din deosebite 
timpuri, și că rolul criticului de azi este emina- 
„mente construztiv,. menirea. lui este de a lămuri 

. întunezatele şi complicatele procese: ale minţii şi : 
vieţii omenești, de a introduce o disciplină bine- 
făcătoare în activitatea noastră intelectuală, de a 

"împuternici şi de a formă inimile și minţile de azi, 
spre a se puteă pătrunde de sensul profund. al 
vieții, şi a şti să poarte cu vrednicie făclia luminii, 
şa păcii, şa iubirii în. învălmășagul marii lupte 
pentru existenţă. Un adevărat critic trebue să fie
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un om bun, cu inimă largă şi cu minte largă. 
Opera lui trebue să: rămâe ca o flacără eternă, 
la lumina căreia să se lămurească artiștii trecutului, 

şi să se pregătească talentele viitorului. 
Tineri blazaţi, desgustaţi de viaţă şi ofiliți făr? 

de vreme, poeţi pesimişti și bolnavi de dureri în- 
chipuite, vă recomand un excelent: remediu, ca să 
scăpaţi de tânjire: şi de ipohondrie: citiţi pe | Ghe- 

rea. 

* gt, 
* se 

Joi, 13 lunie 1891. — Am înaintea mea un 

teanc de reviste românești. Le-am frunzărit pe 

toate ; cine şi-ar pierde vremea să le citească rând 

pe rând ?... Şi ce penibilă impresie "mi lasă această . 

cumplită stsrilitate de idei, în noianul de vorbe, 

ce zilnic se .tipăresc și se aruncă în public. Tineri, 

lipsiţi de orice talent, de orice emoțiune sinceră, 

stârniți de o neputincioasă poftă de glorie, morfo- 

lesc scuipturalele forme ale lui Eminescu și se 

sbat în jurul luminii lui, cum ați văzut că se sbu- - 

„ciumă noaptea în jurul lămpilor electrice dela Şo- 

ssa, roiurile de insecte fascinate de farmecul 

luminii. Te doare în suflet, când te gândești, câtă 

energie se pierde, câtă forţă se risipește, pentru a 

se aruncă de sub teascurile tipografiilor valuri- 

valuri de inepţii și: bâigueli bolnave, înşirate în 

versuri şi în proză: Ce mar puteă face, câte lucruri 

frumoase n'ar puteă citi acești tineţi, în vremea-pe 

care o pierd, acoperind coale de hârtie cu aiureli 

nesărate, fără şir și. fără noimă ! ! Dar un rău și mai
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mare este zdruncenul moral, delabrarea 'apara- 
tului intelectual,  pervertirea chipului normal. de - 
a simți și de a cugetă, realizată încetul cu încetul 
prin aplicarea continuă a spiritului la o muncă - 
nenorocită și dezastruoasă, aceea de a-ţi tortură 
mintea și limba ca să exprimi, într'o formă stâl- 
cită, un sentiment pe care nu-l ai, o emoțiune pe 
care :m'ai simţit-o și n?o înţelegi. Aşa de-o pildă, 
iată cum găseşte cu cale să-și înceapă poezia: stâl- 
pul unei reviste literare: 

«Dintrun june plin de viață, mă făcui cadavru rece, . 
«Şi cu viermi înfipţi în carne îmi luai drumul spre rai ! 

Cât nu s'o fi gândit, cât nu s'o fi chinuit acest 
„june plin de viață“, ca să dea poeziei sale un 
inceput grozav, care să te intereseze și să te miște | 

„dela primele versuri ! Scăpat de pe băncile școlii, - 
cu capul plin de retorica liceului, adăpat la izvoa- 

_rele“pestiferante ale unei literaturi stricate, pe care 
o devoră în ceasurile lui de recreaţie, când în sfârşit 
a luat condeiul în mână, (o; visuri frumoase ale pri- 
melor încercări !) -a trebuit să-și facă următoarele 
reflecţii: „Toate sau scris. Publicul e sătul de lu-: 
cruri ordinare. Ca să mă citească şi să mă admire 
trebue să caut şi să descriu un sentiment extra- 
ordinar, ceva care să bată la ochi, să sgudue şi să 
trezească atenţia cam adormită a cititorului nostru 
indiferent. la să presupun eu cam murit, cam 
devenit cadavru, şi că păstrez încă puterea de a 
simți, de a gândi și de a spune ce se petrece cu 
mine după moarte. Ideea aceasta e nouă, originală, 
şi desigur va face. senzație. Dar cum s?0 încep ?
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Pe cât știu, contrastele, ciocnirile de antiteze sunt 
de un efect irezistibil... -Să vedem ; de o parte: 

june plin de viață, de altă: parte:. cadavru... ca- 
davru rece. Versul întâi e ca şi făcut. Bravo ! Acum, 
pentru versul al doilea, trebue să fiu cât se poate 
de plastic, şi să nu uit că aparțin unei școale, 

pe care nu trebue s?o pierd din vedere. un singur 
moment. Deci, să mă afirm: să fiu realist, de un 
realism crud, viguros, fără nici o cruţare: ori ești, 
ori ni ești!... Un cadavru 'cu viermi... înfipti... 
în carne... A, “minunat! Iată 'ce-mi trebuia. Asta e - 
nota... am găsit-o, de-aci ?n colo. e lesne“. 
Cu chipul acesta, tinerii noştri scriitorași ajung 
la cele mai absurde, la cele mai monstruoase elu- - 

_cubrațiuni, pe cari le dau ca literatură de sensaţie. 
Şi după cum, în domeniul fizic, o strâmbătură 
continuu exercitată, voluntar sau involuntar, asupra 
„mușchilor feţei, distruge și. schimonosește pentru 

totdeauna armonia, complexul de trăsături al figurii, 
imprimându-i forma determinată de acea strâm- 
bătură, tot astfel în domeniul intelectual, silința 
continuă de a-ţi provoză sentimente anormale, de 
a-ți suci mintea, ca să gândești veşnic alandala, 
munca asta de -a exprimă ce nu se poate gândi 
de un om sănătos, pe lângă că aruncă o adâncă 

“melancolie în viaţă, dar falșifică, puhăvește mintea 
şi-i slăbeşte arcurile pentru totdeauna, ca orice 
vițiu contractat din copilărie și necombătut la 

vreme. . ” 
De ce, în noianul acesta: de secătuiri, cari curg. cu 

duiumul, cai umpleă o: bibliotecă mare -cu câte
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năzdrăvănii se publică într”o săptămână, de ce în 
atâta amar de vorbe aruncate în vânt, nu zăreşti 
fulgerarea unei idei sănătoase, nu vezi semnul îm- 
bucurător al unui talent care se ridică ?.De ce, în 
acest ameţitor vălmășag de cioare şi de pupeze, 
mauzi odată puternicele. bătăi de aripi ale unui 
vultur, care să-și ia vânt, atras de farmecul .înăl- 

„ţimilor?... O Eminescu, Eminescu, ce trist deșert 
ai lăsat în urma ta ! 

„E % * . - 

Vineri, 21 Iunie. — Incep, emigrările. Care cum 
te "ntâlnește, te ?ntreabă: „unde pleci 2% Alaltăeri. 
am furat cu ochii cuprinsul unui bilet de pe biuroul 
unui doctor; — indiscreție de cronicar. Eră o slo-. 
vă lungăreață și fină, care-ţi da întru câtva icoana 
degetelor subțiri și albe, cari au ţinut condeiul, — 
şi iată ce eră scris:: Doctore, zilele acestea Ale. 
xandru are să te întrebe la ce băi să mergem. Să 
ştii, doctore, 'că mă supăr foc dacă nu-l vei con- 
vinge că trebue neapărat .să mergem la Osanda. 
Nu uita. La revedere“. Urmă iscălitura- Doamnei, 
Vai de viața bărbaţilor bolnavi! 

Dela fereastra mea, văd în fiecare dimineaţă. 
trecând spre gară: căruţe pline cu cufere. Casele 
rentierilor și-au închis obloanele și dorni în naf- 
talină până la toamnă. Când vezi câtă lume pleacă, 
te întrebi cine mai rămâne. Biurourile cămătarilor, 
dughenele zarafilor cari împrumută “pe. amanete, 
sunt pline de emoționați ; văduve, cari îşi aduc, 
înodate î în batistă, ultimele juvaericale : brățări de
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„aur, cu peruzele, în formă de şarpe, cercei mari 

” şi broşe în stiluri complicate și încolăcite, paftale 

„de argint, inele cu pietrele pierdute, ceasoarnice 

vechi amuţite, cari de zeci de ani au încetat de a mai 

"măsură iuțeala vremii, — tot ce mai pot scoate din 

fundul unei besectele, din pălămida unei lăzi, ră- 

mășiţile din urmă ale unor.timpuri fericite, scumpe 

rămășiţi cari evoacă o viaţă întreagă și de cari sunt 

legate atâtea istorii şi amintiri frumoase, se duc 

toate în sertarul indiferent al cămătarului. Şi bo- 

gaţi şi săraci pleacă să se răcorească: bogaţii unde 

vor, săracii unde pot. In toiul căldurilor, pe la două 

ceasuri după amiazi, străzile sunt aproape pustii. 

Trebue să fie o mare nevoie; ca să te :hotărăști 

pe la ceasurile acele să străbaţi caldarâmul dogorit 

al Capitalei. Și din canaluri, de-prin răsuflători 

de pivniţi, ca din nişte guri bolnave, ese ?n răs- 

timpuri o duhoare grea, care te îneacă, pare că 

treci printre hoituri în putrefacție. o 

Dar.seara, după asfințitul soarelui, atâta lume e 

pe- stradă, şi prin grădini, şi prin cafenele, că nu 

se cunoaște deloc cau plecat cu miile din Bucu- 

reşti. Căci rămân lucrători, funcţionari, jurnaliști, 

o armată întreagă de uvrieri, cari înfruntă focul 

nevoilor și întreţin lupta neîntreruptă, viaţa şi agi- 

tația neadormită a oraşelor. mari.. | NE 

Cunosc oameni, cu. destule mijloace, cari, fără . 

"să aibă vro treabă stau toată vara în Bucureşti. 

Intrebam odată pe 'unul din aceştia, un om foarte 

deştept, de ce nu iese nicăieri, ce plăcere găsește 

să stea singur acasă toată vara? — Ce întrebare, 

Vlahuţă.— Din goana vieţii. 10
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îmi. răspunse râzând. Oamenii se duc unii Şi pentru sănătate, dar sunt mulţi cari se duc de fanfaronadă. Ar intră. în pământ. de ruşine să nu poată spune . au. fost și ei undeva, când îi vor întrebă cunos- cuții, pe unde şi-au petrecut vara. Eu nu sunt nici: bolnav, nici fanfaron. Ori unde naș duce, nicăiri | -maș trăi ca acasă la mine, Am cercat şi eu. acum vro opt ani, ademenit de vorbele prietenilor, şi mi-am lăsat casa și odihna și mâncarea mea bună. , O. noapte întreagă m'am chinuit întrun vagon ticsit de lume, obligat să respir un aer stricat de răsuflarea -a doi ovrei ce mâncaseră usturoiu Şi de picioarele năduşite ale unui mitocan ce-și scosese ghetele şi sforăia, ca o batoză de treerat grâul După o noapte şi 'o zi de sutferinți, am ajuns în sfârşit la Slănic. Acolo am avut plăcerea de a bea cafea cu lapte de: oaie; de a mâncă rămășiţile bu- catelor din ajun, transformate sau netransformate, de a fi mâncat de ploşniţi şi purici... O. ce viaţă, ce viață! Când: mă gândeam la curăţenia, la -]i- „niștea și bunul traiu de acasă de la mine, îmi ve- neă să mă bat cu. pumnii în cap. După o săptă- mână, am plecat lăsând cea mai ridiculă impresie despre mine în lumea care ma văzut certându-mă cu birtașul și aruncând cu farfuria în capul unui chelner obraznic, care găsise. cu cale să mă hră- „nească cu muște. Acolo am cunoscut, între alţii, : doi arendași grași. din Moldova, cari făceau. cură ca. să slăbească. Aceia de sigur nu s”au. ostenit degeaba. In adevăr, când mam întors, slugile-m/au întrebat, cu compătimire, dacă am fost bolnav.
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Eram foarte slab. Dacaș fi stat o lună, cred aş 

fi dat ortul popii. Mi-am reluat traiul meu tihnit 

“acasă. Și de atunci, vara, mă uit la cei cari pleacă, * 

şi crede-mă că nu-i invidiez de loc..Afară de aceasta 

eu voiu să mor de moarte naturală. Poate pentru 

aceasta îmi place așa de mult să stau acasă, unde 

sunt ferit de atâtea accidente, la cari se expun -oa- . 

menii cari călătoresc. | 
Eu nu împărtăşesc de loc părerile d-sale, şi 

pentru a ilustră aceasta cun exemplu -practic, -di- 

seară plec la 'răcoarea și la izvoarele munţilor din 

judeţul Neamţului — cel mai frumos ținut al 

țării românești. |. | 

= % 

Pipirig.. — Sâmbătă, 25 Iunie. — Aseară cu Ş 

trenul accelerat.dala 9 şi 35 m., am plecat din 'Bu- 

curești. .Imbulzeală mare, ceartă pentru. locuri, — 

în sfârşit ne aşezăm înghesuiți, şi e cald, un aer 

stătut și înmbâcsit, — abia când trenul ese din gară, 

năvălește 'pe ferești un curent mai răcoros, şi lu- 

mea începe să respire. In faţa mea doi tineri din | 

lași, cari vorbesc tare, ca să-i auzim cu toţii. In- 

voluntar îi ascultăm : Au. stat cinci zile în București, 

unde și-au trecut un examen .de farmacie: au iz- 

butit, ei erau din toţi mai bine pregătiţi. Incep 

a-și face chestiuni unul altuia. Cel cu: mustaţa nea- 

gră răspunde mai sigur, e mai forte. Pe aproape 

de Ploeşti, cel blond întreabă şi provoacă -urmă- 

torul mic dialog. | 

— "Tu nu vrei să dormi? - . 

4
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„__— Aşi, da unde pot eu vre-odată să dorm în 
„tren ? a Se 

— A, da să vezi la mine ceva mai curios. Nu 
numai că nu pot dormi nici odată în tren, chiar 
singur dacă sunt în vagon, dar nici a doua zi nu 

-pot dormi. - _ | | E | 
După o jumătate de ceas, amândoi viitorii spi- 

“țeri sforăiau pe ?ntrecutele, cu capul lăsat pe spate 
„şi cu picioarele întinse sub tichetul din faţă. | 

i pe când noi :stătean înghesuiți ca! vai de 
lume, în compartimentul de alături, doi. domni, 
singuri stăpâni pe situație, tolăniţi comod, dormeau 
ca acasă la ei. O! fermecătoare putere a bacșișului ! 
această reflecţie mi-am repetat-o în urmă cu mai 
multă convingere. La : Focşani acei doi călători 
fericiți se dau jos. Compartimentul rămâne gol.“ 
Profit de ocazie și mă, instalez pe toată lungimea 
unui. tichet. Un prieten, pe care-l vestisem. veni și 
el. Acum eram în larg. Dar, o, nestatornicie a fe- 

ricirilor pământeşti ! Abia ațipisem, când deodată 
uşa se deschide cu zgomot, şi figura sevară a con- 
ductorului apare amenințătoare la spatele unui tâ- 
năr sub-locotenent. Eu mă sculai imediat, şi mă. 
mărginii, întrun loc lângă. fereastră, lăsând restul 
d-lui sub-locotenent, care maveă nici dreptul, nici 
gândul de a protestă. Aşi fi fost mulțumit să poată dormi prietenul meu, care eră mai şubred şi mai 
trudit decât mine. Dar conductorul țineă cu orice 
preț să ne arate că cine nu-i dă bacșiș nu merită „ prețioasa dumisale amabilitate, căci ne apostrofă „Cam răstit, — ne dojeni că ce căutăm noi acolo, 

ț
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că de ce ne-am părăsit locurile noastre, că noi am 

plătit două locuri şi ni. putem dispune de tot. 

vagonul. Insistă întrun mod destul de prost și . 

nepoliticos să ne ducem la locurile noastre şi să 

lăsăm pe d. sub-locotenent singur. A fost greu 

să-l fac să înțeleagă că, locurile nefiind nuime- 

rotate şi plătind-de o potrivă, nu e nici un cuvânt 

ca să stăm ticsiți-ca sardelele șapte inşi într'un 

compartiment, iar în altul să doarmă tabla-bașa 

un singur voiajor. A fost și mai greu să-l conving. 

că, în tot cazul,-ar fi de dorit să se poarte mai 

politicos și să vorbească mai cuviincios cu lumea. 

A ţinut cu orice preţ d. conductor să fie stupid și. 

obraznic: până la sfârşit. Ca să nu ajungem la 

scandal; Pam lăsat să trăncănească, dar mam in- . 

teresat să-i aflu numele. Mi s'a spus că-l cheamă 

Gheorghiu Ilie. — Bine, d-le Gheorghiu Ilie, 

mi-am zis în gând, îţi voiu consacră câte-va rănduri 

gentile în viitoarea mea cronică. Călători nefericiţi, 

nu pierdeţi din vedere farmecul bacșișului. 

De la Paşcani am luat o birjă, şi pe la amiazi 

_am descins în Târgul-Neamţului, la băcănia d-lui 

Tomovici, singurul negustor creştin în acest târg 

plin de ovrei. Şi eră Sâmbătă, și- toate prăvăliile 

erau închise şi ulițele erau pustii. Am eșit puţin 

să mă preumblu, şi sub puternica bătaie a soarelui, 

acest oraș. mort, în care mauzeai ţipenie de glas, 

şirurile de dughene cu obloanele lăsate și cu u- 

şile zăvorite, acea între:upere desăvârşită de zgo- 

mot, de mișcare, de viaţă, ziua ?n amiază mare, 

îmi făceă imipresia tristă a unei cetăți  terorizată” 
e
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şi devastată de barbari, în ale cărei locuinți te-ai fi aşteptat, deschizând uşa, să vezi urmele 'sălbă- ticiei crude, jaf şi cadavre mutilaţe. E - Priveliştea aceasta mi-a provocat un şir de gân- duri melancolice și de întrebări amărîte, în “legă- tură cu interpelarea d-lui Ceaur Aslan: De ce, unde se încuibează și se înmulțesc ovreii, creștinii prind a -se rări, şi se rărese până ce sunt cu totul elimi- nați ? De ce unde prosperă și înfloreşte -elementul |. „evreu, ai noștri încep a tânji, se 'ofilese :şi -pier? . Acesta e un adevăr dureros și “destul de plastic arătat în orășelele din Moldova. a | „In Pungești, în Băcești, în Docolina sunt nuniai "ovrei, și dacă te poartă păcatele să. poposeşti într?0 . Sâmbătă la aşa locuri, poţi fi sigur că mai greu vei. găsi pe acolo adăpost și merinde decât în câm- pul Bărăganului, _ | e Şi pentru deslușirea unui răspuns la întrebările de mai sus, visez un studiu larg, cu adânci şi mi- găloase stăruinți şi cercetări științifice-comparative asupra următoarelor capitole: Rasa, religia, hrana, căsătoria, munca, recrutarea ; mai ales asupra -a- . cestor trei din urmă sunt de tăcut multe şi inte- resante observaţii. 
i 

în pădurea dela Coverga, vremea se răcorește, aerul e parfumat, încep a se deschide șesurile admira- bile de pe valea Nemţişorului. De-oparte şi de alta "munții -acoperiţi cu păduri. -se încalecă până de-
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parte. —. cât bate ochiul — ca nişte monștri mă- 
tăhăloşi, molâi şi toropiți-de somn. „. o tremutare 
de lumină, . — un trăsnet plesnește ca un harapnic 

în vârtul unui. munte. 
Ne-apucă. ploaia. Dar s'a deșteptat « cam târziu. 

Am ajuns. 

                  Pipirig. — Acum când 
sunt departe: de București, după câteva zile de 

“perfectă şi renăscătoare odihnă, din. zbuciumul 
vieții mele trecute se: desfac încet fășii luminoase, 
ca niște urme de stele ce cad, rupte din creștetul 
nopţii. Şi de-alungul acestor brâe de lumină văd 
lămurit șiruri de întâmplări din viața mea și a - 

celor. cu. cari'-am! trăit mai aproape. Icoane .de lu- 
cruri şi de oameni — amintiri depărtate ș'aproape 

pierdute — acum îmi răsar. şi mi se deslușesc ca 

nişte tablouri frumoase. Revăd liceul din Bârlad 
de-acum douăzeci de ani, un şir de odăi văruite, 

o clădire veche Cun vechiu şi primitiv mobilier de 

şcoală, în față piaţa Domnească, co biserică şi o 

€lopotniță de:samă, care la vreme de toacă spre zi 

de sărbători, astupa glasul profesorilor cu sfada 

'asurzitoare a clopotelor... Şi pare că văd pe pro- - 

fesorul de italieneşte, un- cap admirabil de artist, 

întrerupându-se din" explicare și nervos, agasat de 

inferna!ul zgomot, părăsind clasa cu cuvintele: „La 

campanna: ed il tamburo sono segni di barbaria !“ 

Aud gălăgia mulțimii de şcolari la ceasul eşirii, 

în piaţă ne rupem cârduri, apoi ne despărțim. pe 

uliți apucăm - “fiecare spre casă. Eu, dela Podu-
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Pai - , — Verde, mă duc singur în Cotu-Negru, la Fiţa. Sma- 
randa, și tot acasă găsesc pe Moşu Vasile, şi tot 
curat îmbrăcat, în haine de zece ani, ce păreau cum- 
părate în ziua aceea, şi tot deretecând prin casă, 

„de colo, colo, ciuzulind un paiu, un băț de chibrit 
de jos, un căpațel de aţă de pe macat, adunând 
frumos, co carte de joc, puțin scrum căzut pe 
colțul mesei și suflând mereu praful de pe toate 
cele, — apoi s'apucă să șteargă și mai bine şi. 
s?așeze. şi mai frumos în dulap, ceştile, paharele 
și lingurițele. De mii de ori, în anii petrecuţi acolo, 
am auzit pe Fiţa Smaranda zicându-i desperată 
și cu acea asprime pe care o au. mai toate femeile 
cu bărbaţii ce mau ocupaţie afară: „Da mai -lasă 
omule, lingurițele cele, că mai înăucit, şi mai du-te 

„ȘI tu, ca alţi bărbaţi pe la cafenea, să mai auzi o 
vorbă, să mai afli ce mai e prin târg. — Of Doa- 
mne, ce nevolnic, — mi-a scos sufletul ; mai bine 
moartea. decât așa tigoare de bărbat sâcâit Şi mă- 
măligos 1...& | | 
„Imi trece clară pe dinaintea ochilor figura pă- 

rinte:ui Cafihetu, profesorul nostru de religie. Mă 
văd în clasa întâi, părintele pe catedră. explică 
ispita gavanosului - cu dulceaţă, ne face morală, 

urmează o pauză,.un moment de tăcere. Un vlăjgan 
din fund se scoală! în picioare. - Aa 
"—.Părinţele, unde e Apa:Sâmbetei ? 
Toată .clasa pufneşte de râs. Părintele, liniştit, 

ia linia din cuiu, se dă jos de pe catedră, îşi su- 
flecă mâneca antereului, și zice sentenţios ȘI răs- 
picat:
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„Eși la tablă, Dimitriule !“ 

Dimite-u înaintează șovăind, galben, sperios, 

apoi se opreşte la câţiva pași de locul supliciului, 

și smerit pune ochii în pământ. In bănci e tăcere, 

un fior de frică ne stăpâneşte pe toți. o 

pAPropie -te, satană împeliţată, dă-te mai în- 

coace... aşa... întinde palma !* S'aude un vâjăit de 

linie în gol; băiatul, de frică, trăsese iute mâna; 

apoi şase plesnituri grase, linia izbeă în plin. Di- 

mitriu se svârcolea pe loc; îşi duceă palmele roşite 

la gură și suflă de zor să și. le răcorească. La a 

şasea lovitură exclamă din toată inima: „lartă- mă 

Părinţele !“ Părintele aşeză linia pe 'catedră, își 

întinse mâneca la loz, şi, privindu-l cu 'ochi şireți 

şi mulțămiți, își netezeşte barba şi îi zice glumeț și 

cam a mângâere: . 

„Ei satano, acum ai văzut unde-i Apa Sâm- 

betei ? Eră la tine în palmă, și tu habar w'aveai. 

Treci la loc şi vezi de fii cuminte“, - 

Imi apare figura de călugăr a profesorului de 

limba elenă, originalul Mateescu, pe care poetul 

Cuza Pa imortalizat sub numele de „Damaschin, 

într'o serie de epigrame — poate cele mai vesele 

și mai spirituale din câte -s'au scris. în limba ro- 

“mână. Dintre şcolari, în clipa aceasta, văd chipul 

lui Kervasi, un băiat înalt, slab, nervos, pururea 

bolnav de friguri, şi parcă-l aud repovestindu- mi: 

groaznica întâmplare, care a produs asupra: sănă- 

tății şi stării lui sufletești o înrîurire atât de de- 

zastroasă. . 
„Eu am rămas bolnav de acum patru ani, de
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când au omorît tălharii pe sora mea... Să vezi ce 
grozăvie. Uite, parcă ş'acu mapucă tremurul, când 
mi-aduc aminte. a | | 

“Sora mea ședeă la Drugești, bărbatul său :ple- 
case lă târg. Ea dormea cu doi copii mici într?o 
odae şi eu dormeam singur, alături, într?o cămă- 
ruță. Eram numai noi în casă, ș'o slujnică bă- 
trână şi surdă în bucătărie, Noaptea, aud prin somn 
bozănituri, un răcnet şi mă trezesc. Nu înţelegeam 
ce se petrece. Ridic capul, ş'aud din nou spăimân- 
tătorul țipăt al soră-mii. Erau tălharii în casă. 
Tot trupul a început să-mi tremure, ș'am rămas 
așa, pe brânci, ascultând ce se petrecea alături, şi 
așteptând să vie și: la mine să mă oroare. | 

Ii auzeam -cotrobăind în ladă și prin -sertare, 
Cât-va am auzit pe soră-mea horcăind, sbătându-se, 

„apoi un gemăt înfundat, înăbușit, teribil... şi mam mai auzit-o pe: urmă. In tot timpul acesta eră acelaș zgomot şi răvăceală prin odae. 
„Auzeam pași precipitați de colo colo, răsuflări 

grele, pripite, și şoapte secrete, repezi... N'am în- țeles decât vorbele: „a murit 1 şi-puțin după aceea: „mu mai umblaţi... am găsit.“ Apoi am auzit pașii lor depărtându-se tiptil;. — şi, aiurit, zguduit .de * friguri şi de groază, m'am ghemuit sub plapomă, Şam gemut, ş'am clănțănit din dinți, pâmam a- dormit iar. | a i 
Ma deşteptat baba Ilinca, plângând şi făcân- du-și cruce. . po | 
Casa eră plină de țărani, şi femeile. se văicăreau în prag şi pe la.fereşti. Soră-mea, vânătă la faţă,
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cu: limba afară: umflată și rieagră în clăbuci de- 
sânge: închegat, cu mâinile şi cu picioarele sgârcite;, . 
„eră jos: între pat-şi sobă... Ah! de câte ori am.vă- 
zut-o, în. frigurile: mele,. aşa oribilă cum sta. ghe: 
niuiterezemată de păretet. 

si în “amestecul emoţiunilor” trecute; de. multe: 
ori. mi se pare că: nefericirile altora mi s'au întârma- 

“plat mie, şi că: toate câte le-am -auzit și le-am citit 
„prin cărți și mi-au mişcat inima adânc, fac parte, 

din istoria propriei mele vieţi. Ă 

% 
Ei 3 

Pipirig. Vineri, 28 Iunie 1891. După o minu- 
nată bae la moară, îmi iau pe dulcele Turghenef 

(M&moires d'un Seigneur Russe) şi mă duc- a 
lene în frumosul șes necosit ce se întinde la poalele 
Cotnărelului. Soarele e blând, și”n aer. e un par- 

_ fum răcoros, de flori: proaspete. Culcat în iarbă 
la umbra. unui alun, citesc câteva pagini, dar ochii - 

mi se împăinjenesc și mă dor de-atâta lumină. 
Moleşit de. curata voluptate a câmpiei, las cartea 
din mână, închid ochii și rămân..așa ceașuri în- 
tregi. fără. să. dorm;;. ascult- și: gândesc:. Ascult hue: 
tul: depărtat: al morii; uri- chirăit de. vrăbii și: sfada- 
confuză . şi. .misterioăsă. a: poporului: de gângănii. - - 
mici: din-iarbă; Din. când: în când: deschid ochii. şi: 
văd: că. nimic: în: jurul: :meu- nu se: mișcă:;. firele: de- 
iarbă stau drepte, frunzele de: alun: neclătinate. de ' 
vârit, şi ?n această pace dumnezeească a naturii, . 

- în acest miros. de pămârit și de flori, încropite 'de
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soare, simt, cu o perfectă mulțumire, cum toate lu- 
„nNecă și « curg liniștite: şi vremea, şi vieața, și gân- 

durile. — Intr?un târziu, de curiozitate, scot ceasul 
şi mă uit, Sunt aproape 12. Involuntar, mă duce 
gândul la București. şi văd. Podu-Mogoşoaei în-. 
cins de soare, și. pe trotuarele fără umbră, grupe 

"de funcționari, 'eşiți dela cancelarie, se. duc plicti- 
siţi şi flămânzi pe la birturi, aud huruitul necurmat 
al trăsurilor... Un moment mă cred și eu prins 
în amestecul ostenitor şi zgomotos al. capitalei. 
Speriat ca de un vis urît, deschid ochii şi mă scol. 
Eră şi timpul: în vale, acasă, văd fluturând o: 
batistă, îmi reped .privirile peste codrii de brazi 
ce acoper munţii: dinspre miază-noapte, și; din ce 
în ce mai apropiat, aud mugetul vitelor ce se sco- 
bor la adăpat și vuztul apelor nestatornice: ce se. 
rostogolesc pe patul lor de bolovani. 

După masă, ascult păsul unui ţăran. din sat, 
om cărunt, uscăţiv, dar voinic, figură deşteaptă, 
ș'o vorbă lată şi deslușită, care fe încălzește şi-ţi 
place ca un cântec: frumos: 

„.»D'apoi iacă nişte păcate am avut și eu cu 
blăstămatu is? de: popă, că mai bine nu i-aș mai 
zice, — Cașa-i românu prost, dă paraua din mână, 
Şi pe urmă aleargă ci! limba scoasă... Amu, eu am 
prins pe sumani âs? toamnă vr”o leacă, de parale, 
Şi numai iiacă ce:să mă pomenesc... cu popa, că vine 
acasă la mine-într'o dimineață, și mai că nu plân- 
gea.... „Să- nu mă lași, dragă Rahău, că-sunt la. 
mare nevoie 1... Mă -mai şi drăguia acu. Şi chiu 
și vai, ca să-l împrumtit cu 300 lei pân la sfântu 

N
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Vasile. N?a fost chip să mă scap de popă pâm 

nu i-am dat. Ş'am mers la primărie, ş'am luat 

zapis întărit de primar și de marturi... Vine sfântu 

Vasile, trece o 'săptămână, trec două, trec patru, 

şi popa nici gândeă să vie cu paralele. Mă. -duc 

"odată, mă duc de două ori; în sfârşit îi spuiu: 

Părinte te-am aşteptat destul, iacă o trecut vadeaua 

şi mie-mi trebuesc numai decât banii, eu nu ştiu, 

dau hârtie la judecată. — Popa tot se codeă: că-i. 

câr, că-i mâr, în sfârşit rămâne ca să mă duc a 

„doua zi cu zapisu la el să-mi dea banii. Eu nu ştiu. 

carte și toate hârtiile, pe cari mi le-au hărăzit 

pustiile de /nevoi, le ţiu strânse la un loc, Şi mă - 

duc eu de mânecate cu hârtiile la popă, să-și aleagă 

zapisu şi să-mi plătească. banii. li dau teancu de 

hârtii în mână și popa caută, desface ba pe ceea, : 

'ba pe cealaltă, le răscoleşte, le întoarce și pe-o 

parte şi pe alta, și numai ce-mi spune, că pe a lui 

mo găsește acolo, și că să-i aduc zapisu lui, că 

altfel nu poate să-mi plătească. Mări, cum Doamne: 

 iartă-mă s?o fi răzleţit eu tocmai pe aceea, că ştiiam 

-bine că tot acolo am fost pus-o: Haide, întoarce-te 

înapoi şi caută pest? tot locul, și fă casa vraiște, 

ba sfădeşte-te şi cu femeea ; și hârtia pace, — îmi 

venea nebunie. Tocmâi întrun târziu, dac'am văzut 

că nu-i şi nu-i, atunci, mi-a dat în gând că mi-a făcut 

popa pocinogu... Şi mă duc la el să-i spuiu :. nui. se. 

poate părinte, trebue să se fi. rătăcit la Data ză- 

pisu, că no fi intrat doar în pământ... Şi se jură 

'de lua foc cu gura, se jură, mai dihai decât ţiganii, 

că el nu Pa-văzut, că nu ştie, că. să-l mai.caut pe
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acasă. Dacam văzut aşa, am. zis: bine: și m'am 
dus: drept la învățător şi mi-a făcut o hârtie, ș'am 
dat-o primarului. Ami, primaru zice, că el nu.se. : 
bagă. și că să-mi iau. hârtia înapoi, că digeaba i-am 
dat-o: Vezi. d-ta ce-i aicea... că şi primaru'i un puiu 
de năpârcă!... De: ami: întinde-o, bade Rahău, pe 

" la- Piatra, şi-cheltueşte: şi ce bruma mai ai, ca să te 
alegi la urma urmelor, cu necazul, cu paguba. și. 
cu învățătura...“ a 
„MPapucă fiorii când mă gândesc câte rabdă bie- 

” tul ţăran. credul,. nepriceput și neștiutor de carte. . 
Un țăran, aruncat întrun proces mai lung, este 
subiectul: unui român” întreg de suferinți; de vi- 

“clenii și de revoltătoare exploatare din partea jăl- 
barilor și avocaţilor-samsari, ce foesc ca viermii 
în bătătura tribunalelor și judecătoriilor. 

e 
* * 

„Pipirig, Sâmbătă, 29 Iunie. — De dimineaţă 
pâlcuri de femei, cu -fote negre peste ițari de lână, 
cu: opinci în picioare și cu bonde. ?nflorite peste 
cămăşi de in şi. de. borangic, încărcate cu fluturi 
şi- cusături migăloase în felurite. culori și izvoade, 
trec. în. spre biserică, şi. după ele vin. răsleţiţi băr- 
baţii; îmbrăcaţi. în. cămăși: largi; albe'ca zăpada, şi 
cu- înflorituri. grele; cusute la. guler și. la piept. 
Mai-toţi. sunt oămeni-zdraveni, bine zidiţi, şi poartă: 
pălării iiari. de pâslă. şi:plete lungi pe-spate; Când: 
îi văd: aşa ?nalţi; pletoşi. şi. sprinteni, cu pulpele” 
strânse: în iţari' și'n nojițele dela opinci înfă- | 

„Şurate: până peste” glezne, fără să vreau mă gân-
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“desc la plăeșii .şi grănicerii lui Ștefan-cel-Mare, 
cari: la sunetul cornului, ca din pământ eşeau de 
sub poale de codru și din vârturi de movile, și se 
lăsau de vale cântând, tot mai mulţi, tot mai vo- 
ioși și mai aprig înfierbântaţi de dorul luptei, de . 
setea biruinţii. Și nici vorbă; că aceștia sunt cobo- 
ritorii drepți. ai vechilor arcași, în aceste figurii 
și-ar recunoaşte chipul şi rudenia legendarii paz- 

„nici, cari trăgeau cu şușanelele de pe meterezele 
cetății Neamţului și-apărau lucrul strămoșesc, până 
la cel din urmă glonţ și la cea din urmă suflare !... 

Mă duc și eu la biserică, îmi place seriozitatea 
și cuminţenia cu care stau toți'în casa Domnului: 

bărbaţii la dreapta, femeile la stânga, nimeni nu 
“şopteşte, nimeni nu-și poartă ochii la alte cele; cu 
feţele la icoane tot norodul stă smerit, pătruns de 
evlavia şi sfințenia locului şa sărbătorii Sfân- 
“tului Petru, pe care-l prăznuesc astăzi. Singura 
notă discordantă şi supărătoare, în această atmos- 
feră liniştită și solemnă, este dascălul. din strana 

„dreaptă, coşcogeamite măgădanu de român, care-a 
tras la măsea cu noaptea ! n cap, șI a venit la slujbă 
beat topit: | 

Umblă,. bălăbănindu-se, de colo- colo, ţistuește 
„pe popă, și pe celalt dascăl, trânteşte cărţile pe 

jos, şi nimeni nu înărăzueşte să ne scutească de 

această penibilă reprezentaţie, Bieţii oameni, au 
trebuit să asiste până la sfârşit la această liturghie 
cui... rachiu, 

După eșirea dela biserică, împărțirea premiilor 
„la şcoala din .sat.... dulcile și nevinovatele emo-



160. - _ A. VILAHUȚĂ 

țiuni ale copilăriei. Câteva mame își duc mărama 
la ochi şi plânz de bucurie, înduioşate de triumful 
şi cinstea copiilor lor, şi c'o atingătoare grijă în- 
vălesc într'o năframă căr ţile şi condeele căpătate, 

își iau copiii de mână, şi se duc acasă vesele şi 

mândre. . 

Şcoala e într?o căsuţă cu două odăi, binișor în- 
treținută. Mobilier didactic cam pe spoaci — cum 
e mai pe la toate școalele noastre sătești. Invăţă- 
torul îmi pare a fi un tânăr de ispravă, care își 
pricepe chemarea și-și vede de treabă cu dragoste 
şi oarecare tragere de inimă. Dar școala e puţin 
frequentată. Intr”un sat de trei mii de suflete, din 
patru sute de copii cu vârsta sde şcoală, abia se 
înscriu 50, a opta parte — la această contribue 
“mult; și “depărtarea. Satele dela munte în genere 
sunt răvărsate pe suprafeţe mari, casele sunt mult 
depărtate unele de âltele, din cauza livezilor mari 

„ce are, în jurul acaretului său, mai fiecare gos- 
podar.. Așa,, deși școala este. în mijlocul satului, 
însă e aşa de întins Pipirigul, că sunt case măr- 

 ginașe dela cari trebue să parcurgi. ca să vii la 
şcoală, depărtări de 10 până la 15 kilometri. 

ze 

Târgu-Neamţului, Duminică 30 Iunie. — Zi de 
târg. Mai multă beţie decât negustorie. Femei ne- 

„căjite trăgându-şi din crâșme bărbaţii, toropiţi de 
rachiul otrăvit al ovreilor. Intr?o dugheană mă 
întâmpină un țăran. Abia, după multe explicări, 
ajung să ”nţeleg de ce e vorba. Bietul om aveă un
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bilet dela loteria Ateneului din Bucureşti. Istorie 

veche și răsuflată. Dar el păstră o corespondenţă, | 

o carte poștală dela ziarul „Războiul“ îl asigură că 

numărul lui (29,368) a câștigat unul din loturi. 

Greşală sau farsă, bietul țăran a rămas de-atunci 

obsedat de ideea fixă că el a câştigat o sumă mare 

de bani, și toată lumea a conspirat să-i ascundă 

„adevărul şi să-i mănânce. paralele. Primarul din 

satul lui (Vânătorii) m/a'vrut să-i spue ce scriia în 

Monitor despre câștigul. lui. De două ori a fost 

la Bucureşti — și toți boerii de acolo erau. sfătuiți . 

să-i spue- că ma câștigat nimic. El e foarte încre- 

dințat că numărul lui (biletul 'eră rupt în patru. 

de vechime şi purtare) a câștigat bani mulți. Se. 

mai duce odată la Bucureşti. E hotărît să facă 

proces, şi mă ?ntrebă pe mine, pe cine s'apuce acum 

ca să-i plătească ce-a câștigat.. o 

In zadar am căutat să-l liniștesc şi să-l fac să 

părăsească această nenorocită idee. Sa uitat la 

mine cu neîncredere şi, dând din cap, s'a depărtat 

bombănind: „Lasă, lasă, vă pricep eu pe toți...“ 

Negustorul îmi spuse că eră un gospodar din cei. 

mai de frunte, om cuminte şi așezat, dar, de când 

cu loteria asta, sa ales praful de toată casa lui, a 

vândut tot, cine-a vrut Pa amăgit şi-a râs de el, 

copiii şi femeia i-au rămas pe drumuri. ' Cum se 

strică mintea şi viața unui om dintrun lucru de 

nimic, - | - 
EX 

_ Pipirig, Marţi 2 lulie. — E vreme frumoasă, 

: și simt nevoe de.a mai schimbă câteva vorbe cu 

Vlahuţă. — Din goana vieţii. , : u
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moș Pintilie. Plăcut şi interesant lucru este să stai 
de .vorbă cun ţăran deștept și cinstit, care, de zeci 
de ani, nici cu pasul nici cu gândul ma eşit din 
"hotarele județului lui. Pentru tine, om de oraș, 
mâncat de rafinăriile, zarva și banalitățile lumii 

civilizate, contactul şi conversaţia “un mocan zdra- 
văn, din liniștea munților, este o adevărată trans- 
fuzie morală, în urma căreia te simţi parcă mai 
cuminte, mai răcorit şi mai sănătos. Dar dacă treci 
peste această parte poetică a. lucrului, dacă după 
ce ai sorbit din izvorul limpede al unei limbi: fru-- 
moase și înțelepte, te' scobori în adâncul trist al 
acestor vieți întunecate, cu totul alte impresii și . 
alte reflecţii te vor cuprinde. Involuntar îmi sună 
în cap versurile primului poet umanitar: „sic vos, - 
non vobis melificatis 1...“ Imi iau bățul: de corn 
Ș'0 şterg, : n Sa N 

Moș Pintilie e foarte bătrân. Oamenii de pe aici 
spun c'așa lau apucat. El zice ca împlinit acum la 
Sâmzănii 115 ani în capăt. Părul și barba par'că's 
de argint, genele și sprâncenele albe ; ochii aproape 
închiși, fruntea şi obrajii par'că's de lemn vechiu 
şi rău cioplit, așa stă pielea de uscată și tăiată 
în sbârcituri adânci şi încâlcite. E sănătos, umblă - 
mult și totdeauna se ţine drept, cu pieptul înainte; 
vorbeşte desluşit, dinţii nu i-au căzut dar sau to- 
cit toți până în gingii. Il cunosc de trei ani, 

Când viu vara, întreb dela poartă țăranii, -pe- 
cine întâlnesc întâiu: „Mai trăeşte moşneagul ?* Şi oamenii sunt bucuroși și ei că pot încă-să spue:
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„Trăeşte, trăeşte, şi-i voinic, tot cum îl ştii“. 
Toţi țăranii îl iubesc, mai cu toți e rudă. Conver-! 
saţia cu el e grea și obositoare, pentrucă trebue 
să strigi din toate puterile ca să te audă. In fiecare 
vară îmi spune, aproape cu aceleaşi. cuvinte: 

i. „Apoi. când m'am lăsat eu aici, de dincolo: de 
peste munţi, nu erau decât trei bordee pe toată 
valea 'asta, și două stâni încolo, pe. dealuri. Unde 
se pomeneă sat! Eră pustiu, păduri pe unde-s: 
casele de azi şi livezile de iarbă ; și alta eră matca 
apelor... apoi niima' la vre-o douăzeci de ani, 
după ce-am: venit. eu, sa mai lăsat. aici, tot de 
dincolo, de peste munţi, un mocan cuprins, cu sute 

de 'oi, şi s?a așezat cu femeea și cu doi feciori, 

însuraţi, gospodăriți, iaca acolea din vale de moara 

asta a Crăcăoanului, și pe mocan “îl chemă Pipi- 

rigu, “apoi de aceia s'a chemat și satul care s'a 

întemeiat hăt, târziu de tot, încetu cu încetu... 

Şi pe una din nepoatele lui am fost luat-o eu, ş'am 

făcut nouă copchii cu dânsa. Şi apoi am mai ţinut, 

după moartea ei, două femei şi din douăzeci şi.opt 

de copchii, câţi i-am avut de tăţi, mi-o luat Dum- 

nezeu șaispre-zece. Ami nouă feciori însuraţi și trei - 

fete măritate la casa lor... i 

Dapoi au: îmbătrânit şi ei, părcă? 's mai bătrâni 

- decât mine... Ş'ami iaca trăesc şi eu, mai pe lângă, 

feciori, mai pe lângă nepoți, că dacă's zile ce să-i 

faci ?. Şi slavă Domnului, sunt sănătos, eu nu ştiu 

„să fi'zăcut o săptămână de: când trăesc. Aş vrea să: 

mai . muncesc, că tot: mă mai. ţin: puterile, da nu . 

mai-văd, abia zăresc, ca printr”o pânză, şi nu and;.. ..
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(oftând) Ce să-i faci? Asta-i a. bătrâneţelor...“ 
— Moșule, Pam întrebat odată, câți ani să fie » 

de când ai venit d-ta aici? 
— He! dapoi or fi o sută de gi de atunci. 

Cine-i mai știe? Că eu maveam decât vr”o cinci- 

sprezece ai când am: fugit de acolo. 

De câte ori. nu nam gândit melancolic la a- 
tâta amar de viaţă, risipită pe întinderea pajiştelor,. 
în freamătul pădurilor și în behăitul oilor, cârpind 
nevoie de nevoie şi culcând dealungul unui secol 
o muncă de vită ş'o suferință de rob. Ce inte- 
resant e acest moşneag senin, care-a stat la căpă- 

tâiul atâtor feciori și i-a văzut cum îşi dau sufletul, 
care a văzut în juru-i stingându-se unul câte unul, 
toți tovarășii lui de muncă şi de necazuri, şi?n faţa 
lui răsărind alţii, ridicându-se şi iarăși dispărând... 
valuri, valuri de vieţi, — și totuși neștiind nimic, 
nimic din câte se petrec pe lume, —. dincolo de 

- “hotarele judeţului lui! 

) s * 

Pipirig, Sâmbătă, 20 Iulie. 1891. Gazetele din 
săptămâna trecută - mi-au adus o. veste dureroasă. 

„Ce de lucruri triste am gândit. de atunci şi până 
astăzi ! Un bun prieten, un excelent tovarăş de 

| gazetărie. a murit. 
Când am citit întâi în. „Lupta. că „tânărul Di- 

mitrie, Racoviţă, î “în etate de 30 ani, a încetat din. | 
viaţă“, . —. nu mi-a .venit să cred. (deși-l. ştiiam | 
bolnav), că e vorba. de talentatul publicist „Sfinx“,
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atât de cunoscut de cititorii „României Libere“ 
atât de iubit da camarazii lui de gânduri și de 

„condeiu. Felul cum se anunța moartea. lui, acolo 
într'o informaţie, săracă şi vagă, indiferența aceea 
de ofiţer al stării civile care înregistrează un deces, 
mă făceă să crad co fi vrun alt tânăr cu acelaș 
nume și vârstă, mai ales că în celelalte gazete din 
ziua aceea nu găseam nici o pomeneală. — Dara 
„doua zi „Naţiona!ul“ și „Timpul“ mi-au dat trista 
siguranță că acel Dimitrie. Racoviţă, eră bietul 

Sfinx. Şi-atunci mi-au lunecat prin minte o mul- - 
țime de tab!ouri din viața lui, din viaţa noastră la . 
o laltă câţi am luzrat cu. el, șam gândit, ș'am trăit 
cu el. M?am revăzut d?odată în redacţia „României 
Libere“ din strada Covaci, sunt aproape zece ani 
de atunci, cu vigurosul Dela Vrancea (Argus pe 
atunci), cu gentilul Duiliu Zamfirescu, cu harnicul 
Secășeanu, aprigul apărător al fraţilor de dincolo, | 
cu inteligentul și mărunţelul „Pecus“ (Hermes) 

-cu enziclopedistul şi pururea veselul Stemil; şi cu 
iubitul nostru Sfinx, Zolist hotărît, nervos, iute, 
cam zănatic uneori, dar un fond escelent de prieten 
şi 'de camarad, bun lucrător, ager şi neclintit de la 
postul lui de „critic teatral naturalist“. Şi”n capul 
lungii mese, la care lucrăm. și . ne hărțuim unii 
pe alţii, văd figura gravă a tacticosului nostru di- 
rector” (D, A. Laurian)... Ce de amintiri, şi cum 

“îmi. par de dulci nevoile şi suferințele de pe atunci, 

goanele după două-zeci -de:lei, -cârpelile de azi pe 

mâine și zbuciumul, şi “combinațiile cele mai grele - 

pentun „dejun, împreună la Iordachi... O viaţă
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întreagă de discuţii, de glume, de farse, de bucurii, 
de entuziasm, de muncă :și de emoțiuni... Cum 
trece vremea, şi te depărtează, şi te îngreue, şi te 

întunecă.._. - E Ia 

„IL văd pe neastâmpăratul Sfinx, în picioare, a- 
gitat, istorisindu-ne . ultimele . mizerii dintre culi- 
sele teatrului, o „,infamă nedreptate“ “făcută unui 
actor de talent la distribuţia rolurilor, și galben de 
mânie, nesuferind întreruperile, după ce-și descărcă 
„Supărarea la noi, își lua pălăria și fugeă acasă, 
să-şi aștearnă în fraze linșe şi corecte ancunele 
lui, temperate. | | 
O campanie neîntreruptă, un războiu de zece - 

ani cu direcția teatrului, cu actorii, cu piesele şi cu 
publicul, a umplut aproape întreaga activitate |i- 
terară a lui Sfinx. Citise mulf, și cu o: deosebită . 
pasiune pe Zola, pentru care sufereă de o exagerată 
admiraţie, aveă o fericită înlesnire- la scris, un stil 
bogat şi vânos, care făceă totdeauna plăcută citirea 
foiletoanelor lui de critică şi de. polemică. Bun 
la, inimă, adânc sângerat de nedreptățile şi sufe- 
rințele. altora, expansiv, suferind adesea de durerile 
altora mai mult decât de ale sale proprii, spiritual 
și de o veselie comunicativă când îl găseai în toane 
bune, harnic la. treabă, interesant la discuţie, nostim 
şi. caraghios. la “petrecere, — cuin să nu-l iubeşti 
şi, cum să: nu-ți rupă inima dureroasa pierdere -a 

“unui astfel de prieten. Un lucru nu: puteă să sufere 
— prostia. Ma . „uimit francheţa brutală, cu care. 

- Pam. auzit adesea adresându- -se la oameni: de abia 
> - N ... pi . pa e Î a
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cunoscuți :' „Da bine, domnule, nu vezi că eşti 

de o prostie scandaloasă ?. | 
- Acum doi ani, când m'am întors toamna în Bu- 

Cureşti, un prieten îmi spune că Racoviţă e bolnav. 
Nu mai văzusem nimic scris de el de câtva timp.: 

Acasă nu primeă pe nimeni. Intro Duminică îl 
văd “la Şosea cu tată-său; eră slab, desfigurat și 
“mergeă aşa de încet şi de trist, că-ți sfâșia inima. 

„să-l vezi. Mi-a trebuit curaj ca să-i vorbesc, căci. 
păreă că nu mă mai cunoaște și co vădită și dure- 
roasă silă mi-a întins o mână așa de slabă, aşa de 
rece, că am: avut o clipă sentimentul că strâng mâna' 
unui mort. Ochii îi erau stinşi şi figura îngheţată 

într?o nemărginită şi. inalterabilă tristeţă. Am mers 
lângă el o jumătate de ceas fără să vorbim nimic. 
Eră pe la asfinţitul soarelui; frunzele galbene că- 

“deau mereu din copaci, $'0 lumină curioasă, bol- 
navă, suferitoare parcă şi ea, în care se încadra 

perfect figura şi starea sufletească a. nefericitului 

meu amic. — De atunci nu Pam mai văzut. 

Ce melancolic sfârșit, şi câtă linişte — câtă ne- 

păsare pe mormântul acestui uvrier “cinstit al săracei 

noastre literaturi... 

„Mormânt. făr' de noroc 
"Si făr de prieteni!*, 

i e 
4. + 

Pipirig, Marţi 23 lulie..— După atâtea zile de. 

ploaie şi de gânduri urîte, mă folosesc de vremea 

bună de azi și dau o raită prin împrejurimi. Spre: 

imiază noapte, când te uiţi din Pipirig, vezi numai.
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codru de brazi ; într”acolo munţii se împreună, ori- 
zontul se închide brusc, şi ochiul e ispitit, ca de 
ceva misterios, să se apropie, să spargă întunecata 
perdea ce-i stă înainte colosală şi nsurnită, și să: 

„vadă cum e azolo, și mai departe ce e... - 
Imi iau merinde la desagă și pornesc de mâne- 

cate, călare, însoţit de un plăeș bun de gură, care-și 
împlineşte cu multă pricepere și dragoste rolul 

lui de cicerone. Şi mergem în susul apelor, la pas. 
Cerul e curat şi soarele blând. O suflare de vânt 
uşoară ne aduce din fund un miros de pădure. și 
de tămâie. Ciceronele meu pare cam supărat şi sur- - 
prins de faptul că am tinzhit cu întrebările ȘI nu-i 
mai dau prilej de vorbă. De la o vreme. începe să 
mă întrebe el, dar vede că răspunsurile mele nu-l 
înaintează la nimic: | Da 

— Trebuie să fie. mari casele din Bucureşti ?,.. 
— Foarte mari. aa Sa 
După câteva tentative de felul acesta'se hotări 

„şi el să tacă. După un ceas eşim din Boboești. 
„Aici se hotărăște județul Neamţu cu judeţul Su- 
ceava. Trecem printr'o poiană mică și dăm în Do- 
lea, un sat ascuns într”o vălcea, un sat a cărui ne-! 
norocită soartă e vrednică de notat. Intre Boboeşti, 
care nu e decât o continuare a Pipirigului, şi între 
Dolea e depărtare de-o bătae de puşcă. Dar între 
aceste două sate trece de-a curmezişul unui deal şi 
se varsă în Neamţu, apa Dolii, un pârâoaş, care 
are însemnătatea de a fi luat ca hotar între județele . . 
Suceava și Neamţu, aşa că satul” Dolea vine în: ju- 
deţul Suceava și ţine de comuna Mălini. Dar unde's
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Mălinii ?... Cale de-o zi, peste dealuri şi prii po: 
noare, pe care nu le poţi străbate decât cu piciorul 
sau călare. Din pricina acestei depărtări satul Do- : 
lea. se găsește uitat, aproape scos din sfera ju= 
deţului său, și locuitorii duc o viaţă grea, întunecată 
de nevoi și de sălbătăcie ; izolarea lor îmi amintește 
traiul câtorva familii de turci de pe ostrovul Ada- 
cală. Şi oamenii sunt chirciţi, bolnăvicioşi, poso- 
morîți. Cu greutate până să înduplec pe unul să 
stea puţin de vorbă, să pot află ceva dela el. Și: 
ce mi-a: spus, cu: cleștele i-am scos. Crâșmă nu e 
în sat. Câţi mau fost legaţi de pământ, s'au dus 
pe .aiurea. N'au rămas decât împroprietăriți dela 

"64. Am numărat douăzeci de case în totul, puind 
şi bordeizle, ce numai a locuință omenească nu 
seamănă. Au vaci și Oi, cu asta trăesc. | 

Când sunt în apropiere parchete scoase în tăiere, 

se duz cu femei, cu copii şi lucrează la cherestea. 
„Peste tot erau în sat acum trei luni, 29 copii. Dar 
prin Mai s'a încins o molimă, după cum am înțeles 

anghină, și în două săptămâni au murit mai toți. 

Eră ci-că o jălanie, și o spaimă printre oameni, 

cum nu s'a mai pomenit. Abia se întorcea popa 

din Boboeşti dela o îngropăciune, şi pâma nu a- 

junge acasă, alerga alt n2voiaș să-l cheme înapoi: 

„Hai părinte ca murit ș'al meu“. Băeţii, cari du- 

cezu azi fânarele după mort, peste noapte mureau. 

De spaimă ajunsese oamenii în urmă, să fugă unii 

de alţii. Nimeni nu se mai apropia de casa unde 

ardea lumânărica de ceară la capul unui copil mort. 

Părinţii, nebuni de durere trebuiau să îngrijească -
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singuri de toate cele: Mama alergă după popă, pe 
când omul, săracu, hârșcăiă cu herăstrăul în scân- 

- duri şi se văită „cum să facă el sicriul pentru Co- 
' pilașul lui e - 
„Am plecat înainte, gândindu-mă cu durere la 
„soarta nefericită. a acestui sat, la câte sufer şi câte 

" rabdă aceşti. bieţi oameni părăsiți și uitaţi, —.un 
“pumn de vieți aruncate într'o margine de codru 
și lăsate — acolo în plata lui Dumnezeu. 

. Şi ce frumoase locuri: sunt pe aici. Descalec de 
pe cal şi mă opresc în loc, ca să am intuiţia deplină 
a tabloului. O poiană verde în mijlocul unui imens 
codru de mesteacăni şi de brazi. Mă uit printre 
copaci şă văd o lumină cenușie, misterioasă,.— o 
clipă am sentimentul că mă găsesc într?o lume 
curioasă de prin basme. Din când în când aud 
câinii hămăind pe la târle, o talangă de Ia oi, șuerul 
unui cioban, și toate răsună ca întrun templu. co- 
losal în această tăcere sfântă și 'în acest tablou 
fantastic. Dar „Ciceronele“ mă îndeamnă să: mer- 
gem' că e „mai frumos şi trece vremea“. Ne-am 

„dus departe în adâncul codrului: întuneric, huet 
de izvoare, pustietate, păr de urs pe copaci... am 
început să simt un fel de fiori prin spate, o frică: 
inconștientă de copil lăsat singur în 'locuri ne- 
cunoscute... Erau patru ceasuri. Mam întors acasă 
încet, rumegând în mine: provizia impresiilor de 
peste zi, | i | i i 

bă i 

* 
* X 

Vineri, 2 August 189/ . — Nu știu: cine a avut
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bunul gând de a-mi trimite, aici la țară, Lecendele 

Române de V. A. Urechiă. 
Oricine ar fi, îi mulțumesc “din suflet pentru 

minunata idee ce a avut de a-mi da de citit aşa de 

frumoase lucruri, la vremea asta mai ales, când mă: 
“găsesc în cea mai grea ananghie sub raportul a- 
cesta. Işi poate cineva închipui cu ce poftă anu 
sorbit cu ochii cuprinsul acestei cărți. Şi acum, ca . 
un. turist, plin încă. de colbul lungilor sale că- 
lătorii, mă aşez să-mi: notez impresiile ce mi-a lă- 
sat opera d-lui Urechiă.. . 

Felul curios de expunere şi limba admirabilă 

în care sunt scrise aceste legende, te fac să trăeşti 

în ele. Autorul întrebuinţează vorbirea familiară, 
tonul narativ al unui unchiaș deștept, care ar stă 
pe laviţă cu mâinile uscate sprijinite pe. cârje şi, 

cu. ochii: duși, ca şi cum ar dibui icoanele în negura 

zbuciumatului său trecut, încet și tacticos ar prinde 

a deșira, ca de pe un mosor, firul frumoaselor lui 

- aduceri aminte. Şi eu îl văd pe acest bătrân cu 

minte şi năzdrăvan: la! vorbă. Il ascult şi mă cu-. 

„tremur de farmecul 'cu care-mi povesteşte legen- 

darele vremuri, trăite de el şi necunoscute “mie. 

Sub! descântecul vorbelor lui -puternice,. adânc. su- 

gestive, tablourile se aprind şi se desfac, vibrând 

de o miraculoasă viaţă, imaginile se încheagă, păr- 

garii, vlădicii și voivozii tresar din odihna lor se- 

culară și apar vii înaintea noastră cu portul lor, 

cu vorba şi datinele lor; îi privim, Îi ascultăm, 

trăim cu dânşii şi în parfumul şi culoarea vremu- 

rilor. de atunci. 
“
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Mărturisesc că ma uimit puterea aceasta extraor- 
dinară de a evoză și fixă așa de plastic înaintea 
noas.ră o viaţă ștearsă de sute de ani. A trebuit 
'de sigur o muncă. migăloasă de ani „întregi pe 
hrisoave rupte şi mucede de vechime, pent:u a 
intră cu mintea în urzeala întâmplărilor şi în al- 
că:uirea lucrurilor de p2 atunci. Se vede cât de 
colo că acel care.a scris Legendele Române este 
“un dascăl vechiu şi un iscusit cărturar, care a urmă- 

„rit cu pasiune istoria tulbure a neamului lui, ş”a: 
răscolit vrafuri de hârțoage uitate în funduri de 
lăzi .svârlite cu toptanul prin poduri şi beciuri mă- 
năstirești, ș'a adunat terfeloage. vechi, petec cu 
petec şa jertfit odihna multor nopţi, buchinind 
slovă. cu slovă, încleind bucăţică de bucăţică ca să 
poață întregi o icoană distrusă, un izvod rupt, un. 
şir de alcătuiri stricate, peste urmele cărora a curs 
și s'a nămolit atâta amar de vreme. Numâi aşa a 
putut să se atmosferizeze, să se afunde -cu totul 
într”o lume de moaşte şi să se impregneze de 
toată acea viaţă. din cronici şi hrisoave pe care - 
cu atâta măestrie știe să ne-o arate în. toate de- 

taliile, cu propria ei lumină șin adevăratele ei 
pervazuri. De pe paginile acestei admirabile cărţi . 
simţi că se exală un miros particular de vechime, 
pare c'ai tras un sertar nedeschis. de sute de ani, 
şi răscoleşti odăjdii mânzate de molii şi cărţi bi- 

„„sericești cu scoarțale roase și găurite de cari. Şi 
“unele tablouri, unele - fraze chiar, îţi dau fioruri 
curioase, emoţiuni stranii, pare că trezi prin bolți 
suterane, auzi glasuri necunoscute și vezi într?o 

a
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lumină. misterioasă figuri solemne de voivozi, tre- 
când fantastic în. haine lungi și îngreuiate de po- 

doabe... . DN 

„Când am închis cartea pe care am citit-o fără 
să mă pot întrerupe, am. simțit un moment oste= 
neala plăcută pe care ţi-o lasă un șir lung de vi- 
ziuni frumoase, şi privind la lucrurile din odaie 
avui de odată sentimentul că mă găsesc aruncat 
întrun loc străin. M?am bucurat și am prăznuit cu. 

Axiniea norocoasa întoarcere din cătănie a lui Jon 
Istețul ; mam îngrijat şi am dus vergile lui bietul 

părinte Onofrei, co da de șugubină cu cele trei 

cumpene de întrebări ale lui Ştefan-Vodă; m'am 

minunat împreună 'cu „jupân Vrajbă județul“ de 

şiretenia şi împăciuitoarea iscusință a diaconului 

Macovei; am râs, şi-ami căinat, cu lelea Grapina, 

pe nepotul de or, care d'acasă până la moară a 

“mâncat 'vr'o zece bătăi de pe urma minții şi vor- 

belor lui anapoda; am. plâns împreună cu Wed 

Sărăcilă de nevoile şi lipsă lui de noroc; i-am cu- 

noscut ş?am împărtășit emoţiunile tuturora. În mo- 

mentul acesta mi trece pe dinainte figura sim- 

patică a meșteruiui /frime, starostele boianzii.or, .. 

„îl văd dârz şi hotărît în faţa lui Vodă, apărând 

drepturile nesozotite ale breslaşilor lui; și când 

Vodă, nezăjit de îndrăzneala acestui supus, strigă 

Ciubucciului să ia ,, de la gura acestui obraznic“ 

ciubuzul „de lemn de cireș, lung de. doi coţi, cu 

imamea de chihlimbar“ din care jupân Ifrim „pu- 

făia simandicos“, eu îl aud bine cum spune verde 

și desghețat Inălţimei sale: „Ciubucul mi-l poți
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luă, Măria Ta, că-i ciubuc domnesc, iar dreptatea 
riu-i luă-o Măria Ta, că este a Breslei și a'lui Dum- 
nezeu |... i | | 
„Ce interesante sunt legendele istorice, şi ce bine 
mi-a părut când am văzut că autorul, ia sfârşitul 
volumului ne zice: „La revedere“ şi ne făgăduește 
un al doilea volum. | 

Cine va moșteni entuziasmul și prodigioasa vi- 
goare a acestor bătrâni neadormiţi, cari au înte- 
meiat şi sporesc mereu bogăţia literaturii noastre ? 
Mă uit în juru-mi, şi oftez. 

* 
' | * * 

  Pipirig. — 7 August 1891. — Azi dimineață 
am fost lă Mânăstirea Neamţului de aici cale de un 
ceas cu trăsura, Nu mi se pare o poziție aşa minu- 
nată, după cum mi se spuneă. Stau și mă uit din 
vatra mănăstirii în toate părțile, ca să văd ce-a 
găsit lumea așa de uimitor pe aici... două dealuri 
pleoștite, acoperite de pădure, dar aceasta e cam 
depărtișor, — trebue să dispui de câteva ceasuri, 

„ca să-ţi” poţi permite plăcerea: unei primblări pe 
sub straşina brazilor. Incolo... aer: curat, - firește, 
— răcoare, chirii eftine aud, şi probabil vor mai fi 
şi. alte agremente, pe cari nu le gustă decât cei 
cari se instalează pe mai multă vreme aici. In 
nici o vară ma fost îmbulzeală ca în anul acesta. 
MW'așez și eu pe un colț de laviţă sub șandramaua 
din poarta mănăstirii, Pe cât înțeleg, aci e locul! 
de întâlnire. Număr vro 25 de capete, majoritatea
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„femei. Nu cunosc pe nimeni. O doamnă guralivă și 
sulemenită perorează într'un accent cam jidovesc: 

— pu.Avem în vara asta oaspeţi însemnați, per- 
soane mari... prinţul și prenfesa Vogoridi, gene- 

_ralul Ipătescu, Mitropolitul. A plecat asară căpi- 
"tanul. Ce: mucalit era ! Tari” 'mi plac oamenii ve- - 
seli la pifrecire/ Apropo, aţi citit „Lupta“ de alal- 
tăeri cu părintele . Chiriac? Ştiu că mi-l freacă! 

Ş'are să mai revie. Sunt curioasă să văd ce are să 

facă musiu Chiriac. Mie-mi plac grozav scandalele . 

aceste, paroldoner“. 
Și toate astea le ţipă pe nerăsuflate, eclatând, 

după fiecare. frază, întrun rîs zgomotos, care nu 

eră de loc comunicativ. a a 

Mă farmecă figura unui băețandru din şcoala 

militară. Cu chipiul dat pe ceafă, stă crăcănat în 

faţa unui grup de domnişoare, pasă-mi-te, şi. le 

tae-o curte, de şcoala militară ! Nu prea aud bine 

discursul, dar gesturile şi mimica sunt de o elo- 

quență suficientă. Ochii, ochii mai ales, sunt de o 

igrasie ce-ţi dă frică de reumatism. Şi ce zâmbet 

amoros ! toată faţa i se încrețeşte, par'că are tă- 

eturi de colici. De o jumătate de ceas îi admir 

stăruința cu care trage de zor din niște biete tu-. 

lee de mustață: să le rupă şi mai multe nu ! Trebue 

să spue și lucruri comice ştrengarul, căci. văd pe 

domnişoare chicotind de ris și, bine înţeles, având 

_grija de a roşi din când în când. Privindu-l cum . 

stă de ţanţoş și de îndrăzneţ, fără să vreau mă 

gândesc, cât eram ei de ruşinos şi de sălbatic la 

vârsta lui, — Un domn gros, cu niște mustăți
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negre-verzi, cu fața zbârcită şi foarte pudrată, la 
rândul lui, scoate și el din minți o domnişoară, 
care se uită cu priviri destul de favorabile: la ghe- 

„tele lui de lac. E vesel curtezanul și palavragiu, 
„dar e cam fâlfăit la vorbă, şi mi-ar trebui o deprin- 
dere îndelungată ca să disting ce spune. Pe cât 
văd, se petrece foarte: bine în poarta mănăstirii. 
Cu această nevinovată reflecţie mă-scol, că mi s'a 
pus soarele drept inimă. Pentru trecătorii, cari 
flămânzesc pe aici, este un restaurant suportabil, 
condus de un jidan, la spatele. căruia, se zice. că 
ar îi învârtind negustoria tot prea-sfântul Chiriac. 

După dejun mă duc să văd ospiciul de nebuni. 
In spatele mănăstirii e o curte mare împrejmuită 
cu zaplaz înalt, ş'o construcție veche cu vr”o două- 
zeci de încăperi, în care a fost pe vremuri tipo- 
grafia mănăstirii. Aici se adăpostesc șaizeci de ne- 
noroziți, sub cinstita îngrijire, a casierului Bontăş, un 
-om foarte de treabă, care conduse singur toată admi- 
nistrația ospiciului. In toate odăile o curăţenie: ş:o 
ordine, care ia localului orice aspect de casă de 
nebuni. Pe săli întâlnesc figuri palide, de o me-- 
lancolie sfâşietoare ; un tânăr bine îmbrăcat, stă 
cu capul în mâini, ceasuri întregi în picioare, în- 
mărmurit aşa într?o atitudine de o nespusă su- 
ferinţă, fără să spue o vorbă, fără să facă o Miș- 
care. Un leah bătrân, cu un sarcom colosal în spate, 

„se precipită vesel să ne deschidă ușa şi mă salută 
co gentileță ş?o ceremonie, de care i-aşi fi foarte. 
recunoscător să mă scuteassă. Un orator, bine fă- 
cut, gesticulează solemn întrun colț și strigă me-.
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reu: „Bine ţi-a făcut, bine ţi-a făcut... Cuvântul 
meu a fost cuvânt de prooroc !“ Iar persoana, care 
primeă aceste amicale mustrări,. pentru noi eră in-: 
vizibilă. Am aşteptat până a sunat clopotul pentru 
masă. Din toate părţile îi vedeai alergând în su- 
fragerie. Mam dus să-i văd pe toți mâncând la 
un loc. Ce varietate de figuri şi mai cu seamă de 

ochi curioşi! Un ovreiu strigă la mine, cu gura. 
plină, să es afară. Un ţigan lacom înfulică coșco- 
gea halcă de mămăligă din trei îmbucături, și în- 

„_desând cu degetul pe cea din urmă, se repede și 
înșfacă altă porţie. Erau asupra borșului: lingurile 

şi lorpăitul atâtor guri, dădeă zgomotul fuselor 

dintro fabrică de tors. Mâncarea e îndestulătoare 

și bine pregătită. In timpul mesei un nebun e 

apucat de epilepsie. Un gardian îl ia în braţe. 

ca pe un copil, şi fuge cu el afară. Sunt mulți : 

epileptici aici. Câţiva nebuni sunt furioși. Unul 

din aceştia, mai dăunăzi, a scos ochiul şi a ucis, 

dintro lovitură, pe un coleg al său de suferinți. 

Altă dată un ţigan a rupt cu dinții degetul unui 

alt nebun şi imediat: Pa înghiţit. Nenorociri de 

acestea se întâmplă'.rar, mai ales cu admirabila 

disciplină, pe care nu-mi esplic cum a ştiut s'o 

introducă aizi inteligentul şi activul conducător al 

ospiciului, d. Bontăş. Ce rău e că-nu se rânduește 

un medic permanent, care să observe şi să stu- 

dieze zilnic suferințele acestor nenoroziţi ! Cu vi- . 

zitele rari şi pe fugă ale doctorului din Târgu- 

Neamţu şi cu inspiraţiile năbădăioase ale lui moş 
12 

Vlahuţă. — Din goana vieţii.
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Balomir, nu se: mai sdrăvenesc, cât ?i hău, nebunii 
de la mănăstirea Neamțului. - 

* 

* * 

“Bucureşti, 20 August. — Am hoinărit aproape 
două luni, ș'am huzurit la munte, la linişte şi la 
răcoare, în cel mai frumos judeţ al Moldovei. De 
acum intră iar la ham, cal de dârvală, şi ?ntinde-o, 

„pân ?ţi-or plesni grumajii, zece luni de zile!,.. 
Ce urît mi-i în Bucureşti — mai ales când mă 

*ntorc după o vacanţie aşa de bine petrecută ! Ce 
“sărăcie de impresii în zăpușeala asta. Nimic nou, 
nimic extraordinar nu s?a întâmplat aici, .de când 
lipsesc. Aceleași figuri la Capşa, aceleaşi mâncări 
la birturi, aceleaşi “glume, aceleaşi vorbe pe cari 
le-am auzit, le ştiu de mult... Singura emoţiune 
pe care am avut-o, în toropirea şi lâncezeala în 
care mă fosilizez .aici de-o săptămână, mi-a. pro- 
curat-o neașteptata întâlnire “un vechiu prieten din 
școală, de care nu mai știam nimic de-un lung” 
şir de ani. De cu seară ne-am închis în casă ş'am 
stat de vorbă pân'ne-a apucat ziua. Mi-a spus . 
prin câte nevoi a trecut în străinătate, în șase ani 
de sărăcie şi de studiu pasionat: nopți fără foc, - 
zile fără mâncare, alergări de ceasuri întregi după 
o jumătate de lumânare... şi toate greutăţile de 
atunci erau pentru el acum un subiect de veselie, 

Şi mi le povesteă cu tonul nepretenţios şi glumețial 
omului care a luptat, a învins şi nici prin gând nu-i 

- trece să se plângă de câte-a. trebuit să sufere, până 
s'ajungă la liman. Nimic mau alterat din această
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natură bună și veselă, anii i petrecuţi î în laboratoriu 

ș'in contactul intim: al. celor mai mari oameni de 

știință din Paris şi din Geneva. Mă uit la el, îl 
ascult cum vorbește, cum râde, și par”că nu-mi vine 
a crede că am înaintea mea pe cel mai distins: 

doctor în ştiinţele. naturale. Acelaș băiat vesel, . 

şi sincer, şi espansiv, cu care am stat șeapte ani. 
pe băncile liceului din Bârlad.. Nici o alură de 
erudit, nici o vorbă despre ce-a învățat, nici o 
pretenţie. 

Apoi ne-am adus aminte de viața noastră „din 

“liceu, de profesorii, de camarazii noştri. Ce s'a 
făcut A? Ce s'a făcut C? Intrebări şi curiozități 
de naufragiaţi... Unii s'au înecat, alții s'au pierdut, 
puțini au rămas pe aici şi nu le mai ştim de ştire 

din câţi au fost cu noi, călători pe aceeaşi corabie: 
— Ţi-aduci aminte, îmi zise el după o mică 

pauză, de noaptea aceea, în care am citit pe „,Săr- 
manul Dionis“. Ştii cum ne opream la fiecare frază, 
la fiecare epitet ce ne surprindeă prin noutatea lui, 

şi cu ce foc simţiam şi admiram frumuseţile acelea. 
In ce clasă eram? ÎIntr'a treia mi se pare. Şedeam 

amândoi într?o odăiță la Similăchioaia pe ulița . 

gării. Ştii cum ne închideam cu pază de câte ori 
aveam câte ceva frumos de citit; un număr now 

din „Convorbiri Literare...“ o poezie de Eminescu 

. Iute salteaua jos şi ne întindeam la pământ pe 

| brânci, ţiind totdeauna pagina aşa ca:să: “vadă şi: 

cel care ascultă ; obicinuita lăcomie de a sorbi prin 

“cât se poate mai multe simțuri impresiile fericite 

“cu care aşa rar te e întâlneşti. - n.
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E Şi ne-am înşirat atâtea tablouri din viaţa noastră 
de pe atunci. Cum ne. emoționain și plângeam adese 
de frumuseţile de prin cărți, cum ne îndurerau poe- 
ziile lui Eminescu, umplându-ne de un extaz, pe care 
nu-l mai putem prinde azi. Dar planurile noastre 
din -clasa a șeaptea ! Câte nopţi nu ne-am pierdut 
în aceleași iluzii! Veşnicul nostru vis de a porni 
amândoi pe jos, cum om' puteă, să ne ducem în 
lumea - mare, printre străini să luptăm, să 'învă- 
țăm şi să ne distingem. | 

„.. Cum eram noi de entuziaşti şi plini de o nemăr- 
ginită iubire unul pentru altul, ni se păreă, și am 
fi încredinţați şi astăzi, că nici un rău nu ni se 

„poate întâmplă. * 
Trădătorule, ai plecat singur, şi singur ai luptat; 

şi singur ai suferit, Şi. singur te-ai distins. 
x 

* e 

Bucureşti, /oi, 28 August, — Ce impresii dure- 
roase mi-a lăsat ziua de eri! Eram la gară cun 
prieten şi ne plimbam pe peron, așteptând să sune 
clopotul. pentru trenul cu care plecam la Ploești 
să mai răsuflăm de zăduful şi anosteala capitalei, 
„şi să ne mai vedem cu prietenii. d'acolo.. Mai crau 
douăzeci «de. minute până la plecare. Lângă ușa 
şefului observăm o îmbulzeală 'neodicinuită. “Toţi 
alergau și se grămădeau acolo. Ne ap:opiem şi 
noi să vedem ce e. Oamenii se întrebau unii pe 
alții, şi nimeni nu ştia să spună ce s'a întâmplat 
şi de ce sau strâns buluz, Nedumerită lumea în- 
Cepuse a se împrăștia. In timpul acesta pe linia
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întâia, venea. încet o loc omotivă. Deodată o temee 
cu capul gol, ss smuză din mulţime și se aruncă 
între șins, în faţa locomotivei, un ofiţer se repezi 
şi apuzând-o în braţe iute, sări în lături tocmai! 
în momentul când lozomotiva îşi izbsă tipsiile e- 
lastice de şirul de vagoane, ce aşteptau în gară. 
Nenorocita se sbăteă în brațele ofițerului strigând: 
„Nu vreau să merg la Buzău“. Pe chipul ei tânăr . 
se vedeă crispaţia unei. grozave suferinţi, cu ochii 

rătăciți cătă ruzător la! lumea din prejur, și în- 

tinzându-şi mâinile, Cun glas ostenit, stins, șfâ- 

şietor, strigă mereu: „Nu mă lăsaţi... Oameni 
buni... N?am făcut nimic. Săriţi oameni buni... 

Şi svârcolindu- -se lunecă, din braţele ofițerului, şi 

se trânti jos. | | | | 

Un bătrân, însoţit de conductor, veni iute, o 

| luă pe sus şi, cu chiu cu vai, o duse într'un vagon 

de clasa Ill-a: Ea se zbuziumă şi strigă într'una, 

că nu merge la Buzău ; bătrânul aveă o figură aiu- 

rită de durere. Conductorul îi închise pe amândoi 

întrun compartiment. Gardiştii nu ştiiau cum să 

*mprăştie lumea din fața vagonului. Ea apără la 

fereastră palidă şi de o linişte înfiorătoare. Gea- 

mul eră lăsat în jos. Işi scoase capul printre gratii, 

și ceri ofițeru:ui .0. țigară. “In timpul acesta sună 

a doua. oară. Ea trase cu lăcomie câteva fumuri: 

din. ţigară, apoi o arunză jos și seu:pă. Iși des- 

brăcă haina, își desprinse coadele, şi, dreaptă în 

fața ferest;ei, ca ?n faţa unei oglinzi, începi a-și 

despleti părul, cătând zâmbitor la lumea care se: 

îngrămădeă s s'o vadă. Un negustor. mă. "mpingeă
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de . la spate și-i da zor mereu cu esplicațiile: 
„Nu se poate, aici trebue să fie vr'un: mister la . 
mijloc. Puiu gâtu, că e ceva“. Involuntar mă în- 

torc şi văd un gât de-o grosime şi de-o. roșață 
respingătoare... Suma treia, ne aruncăm în: vagon 
și pân'la Ploești nu se vorbeşte decât de această 
“nenorocită femee. Fel de fel de presupuneri, și 
„de conjecturi, şi de prostii. Un -singur lucru se 
afirmă cu siguranță de toţi: că. bătrânul, care o 
însoțește, e tatăl ei. o. | 

La Ploeşti ne 'dăm jos, şi *n- gară, timp de-o 
jumătate de ceas, urmărim, c'0 dureroasă curio- 
zitate, peripeţiile acestei întunecate vieţi. S”aşează 
la o masă: în restaurant. Figura ei e tristă şi: oste- 
nită, părul e despletit, în niână ține un pachet de: 
țigări. Se uită cu minte la lumea din jurul ei. C?o 
mână delicată, slabă, nervoasă, trage-un chibrit 
„Să-şi - aprindă ţigara, chibritul. se stinge și ea îl 
„aruncă necăjită. In fine cu al patrulea chibrit izbu-: 
tește să-şi aprindă ţigara. Se scoală și putăind 
fum după fum, se “plimbă de colo colo prin res- | 
taurant. Tatăl ei stă de-o parte ș'o urmăreşte, cu 

ochii plini de blândeţă şi suferință. . E | 
In capul mesei lungi din mijloc mănâncă un 

ofițer. Ea se învârtește pe lângă el, s'aşează pe: 
scaunul de alăturea, îl fixează, îi zâmbeșşte ; dar 

„ofițerul îşi caută de mâncare şi se face că n'o vede, Ea pare vexată de nepăsarea acestuia. Se duce la 
tată-so și-l roagă frumos să-i cumpere ace de cap. In gară e un ovreiu, care vinde mărunţișuri. Ea 

„se -arată foarte  mulțămită, când îi aduce acele.
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S'aşează de o parte pe scaun, îşi împleteşte părul, 
şi-l prinde frumos pe cap, aruncând mereu priviri ! 
duioase spre ofiţer. Când fu gata luă pe bătrân 
de mână şi ducându-l afară la negustorul cu mă- 
runțişuri, îşi alese o brățară şi întrebă sfiicioasă 
ca un copil, dacă poate să i-o cumpere. Bătrânul 

„dete bucuros un franc. Ea îşi puse brăţara la mână, 
îşi mai potrivi părul, pipăindu-se, cu gesturi de- 
-licate şi cochete, la ceafă, la tâmplă, pe frunte. 
Şi astfel intră în restaurant și, cu un aer victorios, 

“se opri în fața ofițerului, care şi de astădată întor- 

cându-și capul în altă parte, se făceă că mo vede. 

Atunci figura ei se contractă și deveni și mai- pa- 

lidă. Ceri: un pahar cu apă şi udând o batistă, în- 

cercă să se lege la cap, dar se gândi, se vede, că 

nu i-ar stă bine așa, — îşi aprinse iar o ţigară și 

începu să se plimbe agitată. C'o mână își duceă 

“batista udă la cap, și cu alta ţigara la gură. 

Eră foarte necăjită. Trecând pe lâng”o cocoană 

fudulă, îi repezi o gură de fum sub pălărie, și-și 

întoarse capul un aer satisfăcut. Dar sunase a 

doua, și sauzeă strigând: „Poftiţi domnilor, tre- 

nul pleacă pentru Mizil, Buzău, Focşani, Mără- 

şeşti“. Scena sfâșietoare „dela Bucureşti, se repetă. 

Acelaş sbucium şi -acelaș strigăt: „Nu vreau să 

“merg la Buzău“. Conductorul interveni şi, peste 

glasul ei rugător și încet, ușa vagonului se închise 

violent, un fluer ascuţit spintecă gălăgia, şi loco- 

motiva, pufăind ritmat şi greu, porni, ducând cu ea 

cumplita desperare şi zadarnicele protestăr ale 

unui suflet zdrobit de iubire şi de nebunie... | 

 



1 

AMINTIRI DESPRE EMINESCU 

1889 

„ Sunt zece ani de când am fost pentru întâia - 
oară la Eminescu acasă: EI sta pe atunci în Podu 
Mogoşoaii, deasupra unei tapiţerii, într?o. odae. 
largă în care aveă un pat simplu, trei scaune de 

„lemh,-o masă mare de brad, cărți multe ticsite 
pe două poliți lungi ca de vro. patru metri, o 

„mașină de cafea pe sobă, un lighean de pământ 
înt”un colţ, şun cufăr vechiu; pe păreţi nici o 
cadră. Poetul eră singur, într'un surtuc lung peste 
cămaşa de noapte. Prietenul care ma condus îl . 
cunoşteă din copilărie, îşi ziceau tu. Am stat a- 
proape o oră, în care cu n'am vorbit nimic, I-am 
ascultat pe ei discutând asupra unui nou mod de 
a se măsură iuțzala apelor. Sfiicios, mă u'tam la 
Eminescu, și mi se păreă un zeu tânăr, frumos 
și blând, cu părul lui negru, undulat, de sub care 
se desvăleă o frunte mare, palid la față, cu: ochii 
adormiţi, osten'ţ: de gâniluri, mustaţn tunsă puțin, 
gura mică și?n toate ale lui o expresie de o nes- 
pusă bunătate și melancolie. Aveă un glas pro- 
fund, muzical, umbrit înti?0 surdină dulce, mi- 
sterioasă, care “dădea cuvintelor o vibrare parti- 
culară, un fluid de vieaţă şi de 'emoțiune, care
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uneori te înfioră ca niște acorduri curioase, nea- 
şteptate. : | 

Din ziua acesa am căutat să mă iraprictenese cu 

el. Mâncam adesea la acelaş birt, şi multe seri ni 
le petreceam împreună „vorbind rău de lume“ și 
fumându-ne dejunul şi prânzul de a doia zi. El 
eră pe atunci redactor la ziarul Fimpul. Conştiin- 
cios și munzitor -peste măsură, de multe ori Emi- 
nescu duzeă singur greutăţile gazetei. Câte nopți . 

petrecute cu condeiul în mână ! Ş?a doua zi, palid, 
nepieptănat, plin de cerneală pe degete, cun teanc 
mare de manuscris intră în tipografie, unde rân- 

“duiă materia, redactă informaţii, făzeă corecturi, 
şi numâi seara, când gazeta înzepsă să se vânture 
la roată, atunci își.aduzeă și el aminte că. e trudit şi 

ma mâncat nimic în ziua aceea. 

Imi pun mâinile la ochi și trec: repede peste. 
acest şir de ani, în care Eminescu și-a dat cea 
mai scumpă şi mai nobilă parte din viaţa şi inte- 

ligența lui pentru....o,mizerabilă bucăţică de pâine. 
Când veneau căldurile nesuferite ale verii, - pa- 

tronii dela „Timpul“ plecau toţi pe la băi. Emi- 
nescu steteă neclintit în Bucureşti, mistuindu-se 

şi luptând până la jertfă pentru onoarea și tri- 

umful altora, soldat credincios şi nefericit.. 

Intr?o zi m'am dus la tipografie să-l iau ca să 

mâncăm împreună. Dam găsit făcând. corecturi. 

Eră palid şi foarte obosit la față: 

— UE, nu .mai pot, nu mai pot, aș vrea să mă 

duc. undeva la ţară, să'mă odihnesc vro. două 

săptămâni... Da | cr
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— De ce nu te duci? | 
— Dar unde să mă duc? Cu ce să mă duc? 

Pe cine să las în locul meu?... 
Asta eră pe la sfârșitul-lui Maiu. După o săp- 

tămână gazetele anunțau că Eminescu a înebunit. 
„Timpul“ rămâneă cu cele mai frumoase articole, 
ce s'au scris vr'odată în coloanele sale, și cu pă- 
rerea de rău că pierde un redactor, pe:care nu-l 

„mai puteă găsi şi fără al cărui condeiu trebuiă să 
moară, i e 
"De aci încolo viaţa lui Eminescu, adânc zdrun- - 

cinată de un_lung exces de muncă și de sufe-. 
rinți, se scurge ca o agonie grea, penibilă, neîn-" 
chipuit de dureroasă. Prietenii Pau trimis la Viena. . 
Acolo a fost bine îngrijit, aproape restabilit. După: 
doi ani Pam văzut la lași. Eră de o. tristeţă. şi 
de o melancolie sfâșietoare, blând ca şi. înainte, ! 
dar silnic la vorbă, veşnic dus pe gânduri şi lipsit 
„de orice voință. Aveă deplină aducere aminte a: 
oamenilor, a lucrurilor și a tuturor. întâmplărilor 
din urmă. M?ntrebă cu interes de -cunoscuţii lui 
din Bucureşti, ș'arătă o nespusă milă pentru cei 

„săraci. Apoi iar, ca și cuni şi-ar fi adus aminte 
de o nenorocire mare, se cufundă în. gânduri şi 

„nu “mai spuneă nimic câte o- jumătate de ceas, 
Numai își ridică ochii din când în când Și împreu- 
nându-și mâinile oftă de tenecă plânsul. „Of, 
Doamne, Doanine !...“: Şi iar puneă ochii în pă- 
mânt și tăceă.: Avea convingerea puternică că: e 
pierdut, că pentru el nu mai e de trăit şi că într'0: 
zi are să moară de foame. Ideea că nare cu ce
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trăi îl chinuiă şi zi' şi: noapte. De multe ori mi-a 
spus; blând, încet, “un glas ce păreă că vine din- 
tro altă lume: „Tare- -aş vrea s?adorm odată şi 

să nu mă mai deștept“. . 
„A adormit în sfârșit “această jerttă glorioasă 

a unei societăţi frivole și. nepăsătoare. Intr?o ţară 
cu atâtea nulități triumfătoare, un poet-atât de 
mare și de cinstit nu puteă să moară decât într'uin 
spital de nebuni. Câte reflecţii nu ne cuprinde 

"în faţa acestui dureros sfârşit ! 

Oameni ca Eminescu răsar la depărtări de vea-. 
curi în existenţa unui popor. , 

Este oare un păcat așa de mare de a rupe ho- 

tarele de gândire ale contimporanilor tăi, șa te - 

ridică cu mult deasupra timpului ș'a societăţii în 

care te-ai născut ?... Pedeapsa e din cale-afară grea. 

Imi pare rău că n'am datele necesare ca să pot 

schiță aici biografia lui Eminescu. După câte ştiu 
„viaţa poetului a fost totdeauna o amarnică Ivptă 

cu sărăcia. De - câte decepţii nu s?o fi izbit el'.în 

societatea "noastră. așa de rece şi. dispreţuitoare, 

pentru oamenii „nepractici“. Amăgit de atâtea ori, 

sufletul lui pierdă de timpuriu _ori-ce credință în 

viitor şi, speriat de asprele realități . ale vieţii, se 

refugiă în liniştitul imperiu. al trecutului. “Acolo 

neadormitele lui. „gânduri trăiali. € ca într o legendă 

frumoasă. 

Cititor pasionat, e]. eră. ahul din cei mai adânci 

cunoscători. ai limbii şi literaturii. noastre din cele 

mai întunecate vremuri.. De - -multe. ori 'a trebuit 

E să-și dea paraua gurii: pentr! un hanuscris vechii; | 

? , . 
- ” . - 7
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„ori o carte rară descoperită în vrafurile mucezite“ 
“ale vreunui 'buchinist. Figurile marilor Voevozi şi 
întâmplările din vechime, de mult ce le gândise, 
se deșteptau în el ca nişte evozări din propria lui 
viață. Bătrânul Mircea. și bătălia dela. Rovine cu 
acei sprinteni călăreți ce .„rossc după un semn şi 
în caii lor sălbatici bat cu scările de lemn“ sunt 

„Viziuni. puternice, e o lume vie pe care poetul o 
vede deslușit în toate detaliile, şi de aceea ne-o 
descrie aşa de plastic şi de sugestiv. | 

Eminescu a fost pregătit sub toate raporturile 
pentru a croi un drum nou în literatura Românilor. 
Nici odată nu s'a văzut la noi un temperament de 
artist compleztat de-o cultură aşa de vastă și de-o 
originalitate atât de marcantă.. In poezia noastră - 
dulceagă și destul de ofticoasă, versul lui Emi- 
nescu se detaşează întrun relief isbitor. Simţi în- 
dată că ai de aface cun reformator. Primele lui 
poezii sunt un strigăt puternic de, revoltă artis- 
tică. E o necunoscută vibrare de: gândire şi de 
sentiment. Altă. limbă; altă viață, cuvintele au Su- 
flet, coloare, formă, fie-care epitet e o explozie 
de lumină. Ce vigoare: extraordinară şi ce îru- 

.museţi ritmice,. neatinse încă până la el! . 
„Eminescu citeă în original pe clasicii antici; 

ş'aveă o evlavioasă. admiraţie pentru operele: lor. 
mari, liniştite, perfecte. „Când mi-i capul mai -a- 
meţit, ne :spuneă el odatăy o pagină din Sofocle 
mă înseninează“. Cunoşteă î în perfecţie limba ger-: 
mană. Îşi făcuse studiile universitare. în. Berlin, . 
ş'aveă o deosebită predilecție, pentru filosofii 

Y
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Nemţi, în special pentru Schopenhauer, care nu 
puţin va fi contribuit la întunecarea prismei de 

vedere a decepţionatului poet, şi: la veșnicul lui 

dor de Nirvana... „setea liniștei eterne“ din Sa- 
tira IV şi din economia morală a mai tuturor poe- 

ziilor lui. Ce păcat că în viaţa asta, așa de scurtă 

şi plină de dureri, ma găsit și el un suflet care 

să-l iubească, să-l înțeleagă și să-l îngrijească de- 

aproape, ca ps un copil străin și nenorozit! Astă 

iarnă Pam întâlnit des, zgrebulit de îrig, ducân- 

du-se la cafenza, ca să se 'ncălzească... 

Şi acum, când umbra marelui artist nu mai Su- 

pără pe nimeni, adunaţi sfaturile şi chibzuiți-vă: 

ce podoabe să-i aşterneţi pe mormânt. Peste voi 

şi peste ironica voastră risipă cad numai bine cele 

patru versuri mândre şi dispreţuitoare ale poe- 

tului, strălucitor şi veşnic ca şi Hiperion: 

Trăind în cercul vostru strimt, 

Norocul vă petrece; 

Ci eu, în lumea mea mă simt 

Nemuritor şi rece“. 
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