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Memoriei
Gheorghe

Mort

Sbuciumul

lui

Gh. Morţun

N
':

vitejeşte la Topliţa

sufletesc îmi alungase

somnul. Aţi-

peam. în zori, iar dimineaţa mă sculam. cu capul
greu, cu ochii bolnavi. Şi zilele” veneau triste una
după alta şi fiecare din ele surpa tot mai. mult
clădirea fantastică pe care pigmeii, socotiți uriaşi, încercase s'o dureze, În acea noapte de Noemvric,

un

gând.

mă

chinuia

mereu

în

întuneri-

„zul odăii. Ce păcate „ispăşește neamul nostru, de
„sa. abătut - asupra “lui asemenea
nenorocire?
„Când era mai ilămână - şi mai însetat de 'drep- tate, i s'a întins chiar de cătră fiii săi, cupa. cu
toate amărăciunile. Să se îi însoţit oare deapuzurea cu suferința? Să-i fie sortit pe lumie numai durere şi înjosire?...
O delunătură puternică seudui seamurile odăii. -

>
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„Ce poate fi? Urmară alte bubuitur
i — şi'ierestrele

zângăniră

iarăş —

după

asta, încă... şi toate

în

acelaş loc. Inţelegeam că se petrece
ceva groaznic,
neobişnuit.
Am
deschis fereastra. Afară
ploua mărunt. In stradă, linişte
şi întuneric. Prin
geamul văpsit al felinarului, un
ochiu
TOŞU
a-

funca 0. rază săracă de lumină care
se pierdea
în negura nopții. Sub felinar, un om acope
rit c'o

"haină pân'la genunchi,
clintit, Am întrebat:

—

Ce

cu

gluga

în

cap,

sta ne-

s'a întâmplat ?

Fără să se mişte, omul
„— Nimica. Culcaţi-vă,
— Au venit Nemţii?

îmi

răspunse:

— Incă mau venit,
.
ie
Da, n'au venit atunci. Pentru primirea lor
însă, ..

Arsenalul spulbera în vânt, odată
cu cazanele
care explodau, munca şi siorţările noast
re: de
câteva zeci de ani. Un îluerat scurt,
un îel de

vaet, despică brusc aerul nopții.., apoi încă untul

şi sirena

vui în urmă

îndelungată.
flacări...

Totul

prelung

şi necurmat

se. sfârşise.

.

Ati văzut vreodată
„dezordine?

Nu

cunosc

Arsenalul

vreme

era

în

Rd ,

o armată învinsă fugind în
spectacol

mai

trist -şi mai

-
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XI

plin de durere.
Nu voiu.uita niciodată pe acei soldaţi îără glorie, cu uniformele rupte, cu îețele
spăimântate, stăpâniţi de teroare, fără arme, unii
din ci cu caii de dârlosi, cu şleahurile tăiete.
Nenorocitele. rămășițe ale armatei dela Argeș,
pela noi au trecut. li văd şi acuma
pe luptă-

torii noştri fără noroc... aşa cum

i-am

văzut

a-

tunci şi cum desigur îi voiu vedea şi în ceasul
de pe urmă...
lată un soldat care îşi târăşte un picior, E un
flăcău dela ţară. Mantaua îi spânzură în bucăţi,
Arme... nu. se văd. Faţa e suptă şi are paloarea
morţii,

iar

în

ochii lui

zut lucruri grozave.
Mă

apropii

de

rătăciţi

ceteşti Că-a

vă-

E trist ca însăşi suferinţa,

dânsul:

— Na mers,
o,
Mă privi posomorit:
— De loc.
'—

Acuma

—

Nici Dumnezeu

—

Dela

Nemţii
noi

au

vor

veni

Si
aici...

nu-i poate

căzut

opri.

mulţi ?

2

Ca muştele...
el

izbucni:

„Bine

i-a tăcut

României ! Asa

ise cade !”
In

vânt.

faţa

desnădăiduirii

„Bine

damnare

lui,

am

rămas

i-a făcut României...“

spontană,

fără

meşteşug,

fără

cu--

Era o. connaturală,

din

xu

-

partea unui
“sem lucruri

'PROLOQ

om simplu, care. simţise
peste puterile noastre...

că

incerca-

Dar şirurile- nesfârşite ale fugarilor de prin sate,
cine nu şi le aduce

aminte?

Care

şi căruţe,

“cărcate cu tot ce au putut smulge
"_părăsite,. trase de. boi, împărechiaţi

în-

din casele lor
cu cai — nu- E

mai coaste — adăpostesc
sub coviltiruri bătrâni -

şi femei neputincioase, tremurând de: îrig în .ţoalele lor, alături de copii înfăşuraţi în plapome

murdare

şi de prunci ţinuţi în braţe

lor

se

care

Noemvrie

silesc

ploios.

să-i -apere

de

Aici

toată

le e

de mamele

umezeala

unui

gospodăria;

în urma
țoagă cu

căruţei, o juncă oftigoasă sau 0 mârpicioarele stricate complectează această
nouă bejănie...
Şi convoiurite jalnice izvorăsc mereu... niereu,

de

prin toate

barierele,

trec. în şiruri nesfârşite

îndemnând vitele care abia mai pot să se miște,
se încrucișează pe ulițele Capitalei, ducând cu

„ele amarulşi disperarea

răsite, Sub

privirile

sărmanelor

crunte

bordeie

pă-

ale trecătorilor

în-

gânduraţi, se duc în neştire, spre marginea ora-:
şului, . unde a tăbărit fără ţel această.- mulțime
îlămândă.

lar

pentru traiu, cei

mai

multi.

cer.
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„— De ce aţi plecat, am întrebat pe 'un
țăran
care mergea abătut pe lângă boi.

—

Ne-a alungat primaru,

—

Pentru

ce?

_— Aşa era ordinu,
—. Şi acuma

Omul

uude

vă

duceţi ?

ridică: ochii spre cer:

— Ne ducem şi noi'cu lumea.

In car, o femeie tristă, cu ochii plâuşi, stă ne

mişcată. Am întrebât:o
răspuns pentru dânsa:
—
ca

ce

are... Omul

Ne-a murit copilul pe drum.
pe-un câne, Ce să: facerm..

Şi. pe când

L-am

ci „mi-a
“
îngropat

aceste convoiuri de pe, malul dună-

"rean şi dinspre munte intrau prin' toate barierele
în Bucureşti, din Capitală, sute: de trenuri —
unele -din ele sustrase Crucei Roşii — încărcate

“cu tot. soiul de bagaje, mari şi mărunte, ca să
„nu se piardă nimica, cu hrană „multă şi îmbiel-

_ şugată, cu
ternici, se

amici şi. amice
îndreaptă
spre

“Sute de automobile —

trebuințelor armatei —

ale tuturor celor Pu- .
nenorocita Moldovă.

cele mai multe. sustrase

pline

de

domni

şi de

doamne înspăimântate, cu cutiile de pălării pe
braţe, cu ofițeri pe capră, duc în goană nebună
spre locuri crezute mai
liniștite
pe acei ce

ne-au

aruncat în dezastru.

[ar în urma

lor, VâL

,

XIV

:
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.

vătăile satelor aprinse îi vestesc: că
trecut prietinii lor. — Ruşii...

Pe

Calea

Rahovei,

un

pe acolo
”

spectacol

nou

au

opreşte

lumea pe stradă şi o scoate prin uşile magazine-

lor. De la Palatul Justiţiei până dincolo de Bragadiru, sergenţi de oraş, aşezaţi la: câțiva metri
unul de altul, ocupă amândouă trotoarele, pe 9
parte şi pe alta. Din distanță în distanță, 'grupuri de comisari şi inspectori polițienești întrerup ace-ast
uniformitate,
ă
cu hainele lor negre,
galonate. E primirea. Totul s'a isprăvit ! Bucureştii sunt un oraş deschis. Forturile şi întăritu-

rile

noastre...

degeaba

le-am

făcut.

Sutele

de

milioane s'au cheltuit numai pentru “ca tunurile
din cupole să: fie purtate când la munte, când
la câmpie, ca pe urmă să cadă pradă
de războiu.
Jumătate de miliard degeaba Sa cheltuit, Acuma
trebuie să sosească. Totul s'a sfârşit...

apropii

Mă
—

Ce

“Omul

de

un

gardist:

este?

îmi răspunde

ironic:

— Se deschide Camera...
Nu... desigur... -rii vreau să

văd.

E

prea

du-:

reros ! Afară cerne ca prin sită. E umed şi trist.
Am. venit acasă şi nu mai ştiu ce s'a întâmplat. Am auzit însă că nu pe aici au intrat, Dar

PROLOG

când, după
"ieşit

amează,

în oraş,

:

XV:

pe la .ceasurile

gândindu-mă

două,

am

noastră

ne-

ridicat” ochii. Am

ră-

la soarta

norocită, prin Lipscani, am

mas împietrit ! lată-i,..
N
Sunt ți...
:
Patru ulani, cu sulițele în sus, cu coiiurile aco-

perit6,

cu

caii plini de noroiu,

păşese marţial.

In urma lor,-o.droaie de copii ce se măreşte tot
“mai mult. Toţi patru sunt tineri... unul din ei, cu

obraz

trandafiriu, ca de fecioară.

rioşi la oameni
betul

uită

şi la clădiri...şi surâd.

triumfului.

tului 1...

Se

Sunt

ei...

cu-

E zâm-

învingătorii

pămân-

|

Şi cum

|

mă uitam aiurit, din adâncul pieptului - :

„un val cald mi-a năvălit în faţă şi ochii mi s'au
umplut

de

îi aruncat

lacrămi.

Dacă

aş

fi fost

singur,

m'aş

cu faţa la pământ. Ne-am prăpădit

ţara... am pierdut România!

|

lar în vremea asta,-pe calea care până atunci
fusese a Victoriei, intrau regimente după regi-

mente, cu muzica în cap, îndreptându-se cătră
Palatul

regal,

de -unde

fugise

veselia.

Cu

rani-

țele în spate, cu puştile de gât, sprijinindu-se în
bastoane, ei străbat Capitala cântând
bărbătești :
.
„Scumpă patrie, poţi îi liniştită...”

cu glasuri

o,

i
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DOMNU

NAE

Doaninei
E

Zoe

Costescu

Sia

Oridecâteori întâlnesc pe Domnu

Nae,

totdea=

una stau Cu plăcere de vorbă cu dânsul. Dacă
e pe stradă, ne retragem binişor într'un: loc um-

brit, şi acolo, chiar grăbit să fiu,

tot

cel puţin

e la cafenea,

facem cerc

jumătate

de

ceas..Dacă

zăbovesc

în jurul lui şi nici nu ştii când. trece

o. oră-două ; iar dacă are. buna inspiraţie să
mă calce la domiciliu — vorba dumisale —
atunci, «de

cele

mai

multe -ori,

miezul

nopţii ne

găseşte. împreună. Prietenia lui îmi este. neprețuită, mai ales în vremile grele prin care tre-.
cem. O convorbire cu dânsul e pentru mine un

balsam întărit;orşi, nu mai ştiu de câtcori, cuvintele lui pline de bun simţ mi-au ridicat moralul

zdruncinat.

Fiindcă,

trebuie

să

mărturisesc,

20
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politica mea _externă, în telul iza
cum s'a înfăptuit, mi-a surpat încetul
încetul şi încrederea „În judecata mea şi avantul
în sperantele mele” 'patriotice.- Căci am crezut
şi. eu că
România va fi proclamată mare putere
, şi acuma
văd că este în pericol chiar existenţa
- ei de mică
țărişoară ; ştiam bine” că . obiectivul
: expediției
noastre era Sofia şi Buda- Pesta,. şi
m'am convins repede că, pentru
inamic,
“Bucureştii au
fost un obiectiv mult mai uşor de atins,
Mă asigurase un amiral că ni: se va deschide un
coridor

la marea

Egee (un

mic

coridoraş)

— iar

aci,

aud ' vorbindu-se” că unii vor.să ne închi
dă şi
“ drumul la Pontul Euxin.
Imi pusesem,
întrun
cuvânt, toată nădejdea
în Franceji
şi: în Engleji şi, când” colo, am ajuns la... Chincji
“şi Japoneji. Timp de doi ani, cât am țipat şi am
răcnit,

m'am

crezut

convins. că
Ce să mai
mă

mai

- Mic...

Şi

un

patriot,

iar

astăzi

m'am

fac parte şi eu din turma: lui” Epicur.
cred, ce'să mai. aştept, în cine să

încred ?
pentru

Nu
asta

ştiu

nimic...

nu

am

renunțat

şi

înțeleg
la

ni-

convin-

„eri şi la păreri. lată dece, când noroc
ul
îmi
aduce în. cale pe Domnu Nae, totdeauna
el mă
scoate din încurcătură, - Dumnealui este
oracolul
meu: ce-mi spunc... cred, fără să mai cerce
tez, :

Domnu
|

Nae

este pensionar, —
!

deci un om
|

cu

o

|

DOMNUNAE

2

experiență; este ptoprietar: „are: câteva. părechi
de case.şi două binale — deci persoană cu gretui- .

tate;

este

delegat.. al mahalalei

— deci cetățean

cu vază şi inîluent. Prin urmare,
înţelept, .bo-..
gat şi puternic, fiecare vorbă a lui cade: “cu,
toată greutatea unei întreite autorităţi: Apoi, mai

” trebuie

să ştiţi ceva.

Informaţiunile

lui Domnu

“Nae sunt totdeauna .— n'aș putea. zice oficiale
„ — dar oficioase ar fi o vorbă la locul ei; căci
mijloacele - lui de. investigaţie. sunt - multiple, iar
evenimentele” pe care
mi
le impărtăşeşte. vin
foarte de multe ori chiar din izvoriul: celor pare

îl produc, Așa; de pildă, la o cumnată

a duuui-

“sale, stă un ofiţer. austriac, bineînţeles cu
nanța lui; la soră-sa, un feldvebel prusac;

ordola un:

nepot: de frate, un locotenent bulgar; la-pricte-„nul

Său

intim,

un

ritmaister

bavarez. Pe

fiul său Năică a legat prietenie
iar la Septimiu Golghiş,. finul

mănâncădin
. când
vezi.

în când

După cum .vedeţi, Domuu

legătură

cu

un

urmă,

cu un hope turc,
său ' din Bărăţie,

căpitan

de

hon-.

Nae stă în strânsă -

Puterile Centrale.” Pentru

asta

şi

cuvântul: lui găseşte la: mine 'crezământ...
Mai zilele trecute ne-am întâlnit pe Calea Victoriei: el mergea cu pas" domol: spre “Capul: Podului, eu mă -îndreptam grăbit cătră Cheiu. Cum
m'a. văzut, mi-a făcut cu mâna semn şi, vârân-

=
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„du-mă întrun gang — căci soarele muiase tare:
asialtul de sub picioarele noastre — mi-a şoptit
în taină la ureche : :|
— Merge Bine. .
L-am întrebat ncrăbdător:

—

Adecă- cum?

o

Domnu Nâe s'a uitat
de-jur-împreiur, ca să
vadă dacă nu-i Vreun: „Spion, şi. mi-a
răspuns

repede :

.

— şi fac bagajele...
—
—

-

-

|

Cum se poate, am întrebat eu uimit,
Așa cum îţi spun — mă asigură el. Vin dela

cumnată-mea.

Ştii că acolo

stă un: austriac.

Eri

a venit acasă foarte trist, s'a închis .pe dinăuntru

şi astăzi toată ziua a împachetat. Ordonanţa lui
a spus la bucătărie: „Mi se pare că plecăm”,
Vasăzică... i se parc... hm !... înţelegi dumneata !
Mi-a spus şi Nenciulescu că locotenentul de la
soacră-sa a zis că... încurând... are-să-i lese „casa
liberă. Incurân
d... asta-i vorbă cu tâlc. Scăpăm
iute-iute.,.
Și, pentru ca să-l cred, mă bătu, “convingător
peste

—

umăr.

Oare

ce s'o fi întâmplat? zic cu...

—Asta-i !.Le
bătaic. Franţujii
Trieste. Ruşii,

merge rău. In Flandra
îi smintesc...
Italienii
a

mănâncă
sunt la
-

„DOMNU NAE
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— Nene, îl întrerup: eu, "oare să mai ţie mult ?
Domnul Nae, apucându-mă de mână, mă duse
chiar lângă: părete, apoi: mă întrebă misterios:

— Ai auzit bubuiturife: de azi dimineaţă?
— Cum nu? Tocmai! atipisem,,. şi m'am trezit |
în sgomotul lor...
m.
”
EI îmi suflă la ureche:
— Era un aeroplan îraricez,..
|
— Nu mai spune !po
!
— Da... -Venca de Ia- Salonic...
— Bre, bre, bre!
.

—
scris

—
_—
—

La- Cotroceni a“ lăsat nişte mâniteste, Era
numai atâta: „Țineţi-vă

bine !”

Le-ai văzut, nene Nae?
Nu, mi-a Spus Simionescu
Şi: adică...

Cui 'să ne

dela . Primărie.

ţinem : bine?

— Adică... să ne ținem... vasăzică...
ovul e luat. -*
Mi
— Cum se poate ??

bine. Bra

— Dumneata să fii sănătos. De asta îşi iau tălpăşiţa.
Cvadrupla
a întors-o
fain.
FEnglejii.

mă 'nțelegi,. !.

Şi Domnu

Nae strâmbându-şi îalca, făcu

mişcări cu pumnul strâns, ca să'arăte...
legi... că Englezul freacă bine...

— Mi-e îrică de Muscali.:— zic eu.

|

trei

mănţe-

DIR
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— Ce, eşti copil? Apoi. Kerenski, sireacul, ce

păzeşte ?

|

|

|

— Nene... e cam slab...
“Domnu Nae. se îndignă ::

—

Slab 32... Ascultă-mă

-

pe mine., „ nu-l cunoşti,

„Nu vezi că s'a pus cu tunul-pe ghenerali?
—

Numai

—

Le "vine, că le trage... colo... ştii. Le vine.”

de le-ar Veni

mintea la Cap.:.

— Să dea Dumnezeu !

a

a

„= A şi dat... Au început Ruşii Să se. bată...
.
binişor. |
— Nene, zic eu, pentru vorbă de pe urmă, îmi
vine să te pup.
-. — Apoi Americanii...

— Ei?

.

a

— au trimis un milion de, soldaţi în Franţa...
—.-Pe

unde ?

—

unde... Au găsit

Pe

tengrijeşti?,,,

şi

,
cinci

mii

|

ei pe unde...
de

aeroplane

mania...

,

De

asta

în

Ger-

:

— D'apoi au atâta benzină ?
— Cine, Americanii ? Ei, uite, aici mi-ai plăcut,
“Gai bogaţi din, Berlin au şi început să-şi trimeată

copiii la Sinaia...
-—
—

A-ha !.. Acu înţeleg eu...
Tocmai! Ai auzit cred că

Ja noi...

i

vine

Kaizerul

Mi

DOMNU NAE.
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— Ama auzit... Cică i-au pregătit şi casa...
— De asta vine...

— Cum se poate?
:
2:
.
>
„— Da-da... Să mai stea şi duriinealui carc- -vasă-

zică... la 'subsol:! Pe urmă Chineiii...
—

Dă-i

dracului, zic eu,

că.

nu îac. nici o

ispravă...
o
Să
“Domnu Nae se întunecă de o dată la obraz:
"-— Imi pare rău că vorbeşti aşa... Se poate ?
Şi îngroşindu-și subit glasul :-

„__— Apoi, Domnule, sunt patru sute de milioane...
E

glumă?

o.

Dar. nici eu nu mă lăsai:
— Nene Naa... te-i supăra...

nu

te-i

dâr uite... în Chineji eu nu mă need,

supăra.

-

— Atunci. „„ hai s'0 punem de mămăligă.
|
— Pardon... zic... asta n'o fac, dar Chinejii a.
„de ! Poate Japonciii. NU
—
Ascultă-mă pe mine,
joci ?
— La urma
mai ştii ?..
„Dar Domnu

'—

Apropo...

urmei...
Nae,

cum

misterios

ia să--ţi arăt

Zic.
că-s

ceva...

Te

însă,

nici

0.

,

Pe onoarea mea, nu: Spun

. Pentru

bătrân,

N
le „spui dumneata, „.
,
:
,

vorbă !

—

om

toată

siguranța,.

nimănui,

Domnu, Nae

|
îşi

udă

“
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policariulşi mi-l întinsGa,
e fegământ. Apoi.

seoa“se din buzunarul dela pant
aloni o pungă bătrânească de piele,.o deschise
şi, uitându-se cu grijă
împreiur, luă cu -doită „degete,
ceva dintr'însa pe
care mi-l prezintă cu. importanţă.
.

— Stăi... să-mi pun”“ochelarii =
zic eu,

Mă

mare

uitai

cu

atenţie.

Era

un

petec

de

cât un pitac de cei Vechi :;
..

— Ce-i asta ?

hârtie,

Aa

— O bucată din manifest. Ei, acu,
ce mai zici 2
Invârtii hârt
ia

nedumerit. şi

Nevăzând

nici o
literă :
|
ICI
— Nu mai zic nimic.
ca
|
|
Domnu Nae își duse din.:n
ou. degetul la
buze :
_

Ş

NE

— Nici un cuvânt; mă 'nţelegi
!... Mi-ai făgăduit!

Dar, tocmai când

să "nchidă Punga,

își. mai aminti ceva. Si, dintro altă căsu
ţă a portbănetului,
un nou obiect mi se întinse
„pentru confuziune,

Domnu Nae mă sfătui:

—

Uită-te bine....

A

Imi pusei din nou ochelarii...

Era o sburătură de alamă,.
galbenă
roasă :
a
— Da asta ce mai e?
m

— Din

clopotul

sper, că nu mai

de

la Siântu

e civilizaţie... .
ce,

și

colţu-

Nicolae.

Asta,

DOMNU NAE

ap

.

— Aici ai dreptate, am zis eu, dus pe gânduri.
Şi -acu ce vrei să faci 'cu dânsa ?
— 0 ţin ca dovadă. Nu se Ştie la ce poate

folosi...

|

Domnu Nae îşi băgă vada
scoase ceasul şi făcând semne
—

E târziu!

Mă

duc

până

|

la locul ei, apoi
de mirare:
la Finanţe...

pentru

leafa. lui Năică.
— Unde ace slujbă :?
—

Ni

face

nicăiri.

Primeşte

salar

de

odihnă.

Iaca, ce-i drept... un lucru bun! Unde îac bine, |
umaG.. Trebue să le recunoşti... mai ce face...
Da-da... n'ai ce îace.
Şi Domnu Nae, strângându-mi mâna cu prietenie,

se îndreptă spre Ministerul

de Finanţe

încaseze leafa de odihnă a lui Năică..
a“

ca

să

4

POPA

TRĂSNEA
———

POPA

TRĂSNEA

-

îs

a

ă

Doamnei Hortensia Dr. Voitinovici

Pe Părintele Vasile — “din poreclă Trăsnea —
de sigur îl cunoaşteţi. Dacă
împărăteşti

maţi

ascultat

cumva
viersul

la sărbătorile
lui

răsunător, _

în biserica Sfântului Dimitrie Tesalonicul din Mântuleasa, unde-şi are parohia, atunci... poate l-aţi
auzit glăsuind dimineaţa în piața lui Vodă Bi-

bescu,

când

mustră

şi

probozeşte precupeţii.

După ce, cu tevatură multă, a ales tot ce-i trebuie pentru gură, de ici una, “de colo alta, îl
vezi suind domol pe drumul Sfântului loan cel
Nou, cu liniştea omului care şi-a îrăplinit datoria.
In urma Sfinţiei sale, la doi: paşi, “:Mama Anica
se îndoaie- sub greutatea coșului «ce geme de bunătăţi.: Şi doar nu pentra că S'âr ţi robit
pântecelui se nevoieşte mereu Sfinția sa, vara în
rassă

£
“
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de lastric, iarna cu. giubeaua” “lui de Sulpe,
ci
pentru că-i bun gospodar şi are şi liotă multă *

acasă —

vorba

Sfinţiei sale. Când

a trecut din-

colo. de
bătrânei

Sfântul Gheorghe, povara de pe umerii
s'a mai mărit cu ceva, Din coş răsar
acuma două-trei gâturi de “sticle, astupate
cu |
mare grijă, că nu cumva să se împuţineze
lichidul preţios. Astea toate se întâmplau însă altădată, în timpurile bune! Și, îericite, + când omul aiîla
în

târg

dimineaţa

tot ce

visa

peste

noapte

şi

când blagoslovita băutură a Domnului se găsea în
Bucureşti pe toate cărările...
Căci, în vreniile amare de acuma. Păriatele Va.
sile nu mai calcă dimineaţa
pe la vechii lui cunoscuţi decât rar de tot, şi “numai.ca — nou [eremia — să plângă pe ruinile Dielşugului nostru.
Acu... ce să cumpari ? Mai nimica... De aceia şi
Mama Anica sc întoarce acasă cu coşul gol, ocărînd şi blestemând...
ae
Dacă altă dată întâmplarea ori vreo treabă te
aducea în casa. Părintelui Vasile, mulțămeai lui

Dumnezeu

că

ai intrat

unui. creștin, Pe

cu

căldurile

adevărat
mari,

un

în

locuința

pahar

cu

apă

rece, cu un şerbet de trandafir, de la Maica Asi-

nefta,

rea

dulcegărița

suiletul

caieluță

îiartă

mănăstirii

Ciorogâria,

înfierbântat ; ori
bine, cu rom

Şi

pe

îți răco-

vreme

Cu caimac,

rece, o
îăcută

——

POPA TRĂSNEA

“chiar de Siinţia
„teşug -în spirtul

sa, care ştie să sufle cu
buclucaş, îţi aducea sub

ce

plăcută

pieptului

o căldură

molcom;

ca o binecuvântare.

era potrivit
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meşfurca

cuprindea.

te

nu

ceasul

lar dacă

lucruri dulci, ţi se” punea cu

pentru

drag înainte un pelin de Drăgăşani ori o .ţuică de Văleni, cu sardele, cu masine sau. cu alt mezelic smomitor. Acuma... nici dulceaţă... nici cafea 1... Vinul îl 'guşti doar la . împărtăşanie, iar
maslina a-ajuns mai scumpă decât un . mărgă-

ritar.,.Nu

i
mi-a

plăcut

nici

odată să

|
cad

silă

cuiva.

Dar la Părintele Vasile mă duc din când în când,

că-i dintre prietinii mei. Intr'o Duminică,
sub sară, vremea

Mântuleasa,
sdravăn;

cam

se mai răcorise, am trecut 'prin

pe lângă. biserică. Părintele, nalt şi

încins :peste

antereu

cu

brâu

de

cu-

rea, stătea în poartă — era după vecernie — să
mai răsuile de zăduiul de peste zi. Cum m'a 'văzut, s'a bucurat îndestul şi m'a poitit înăuntru.
Cunosc

locuinţa Părintelui

roc să nimerească

o biserică

Vasile... A avut fida lui Dumnezeu,
'ă- -.

decă vreau să zic un lăcaş cu case: temeinice si;
„Cu aşezări gospodăreşti pentru ierarhul său. Căci
Sar îi putut. întâmpla, cum e pe la alte parohii:
ca presbiteriul să fie vreo dărâmătură, care şă ti
D. D.

Palraşcanu.

—

Domnu

Nae.

E:

A

să mai unde
amărască zilele, sau o cocioabă,
anu, epite'nvârti. Dar Cluceru Manolache Buzoi
om tetropul din vechi al acestei ctitorii, a fost
şi încămător de Dumnezeu: a durat case bune
pobeciu
cu
și
că
ânati
pătoare, cu bucătărie îndem
cearun
de
trivit. Dacă ai ieşit din pridvor, dai

„dac

bătrânesc,

care

ocolește

clădirea

din

trei

căci dinspre Soare-răsare casa are sagmeri
nasiu, cum se zidea mai de demult. Cei doi
Siinţiei
bucuria
creţeşti din bătătură alcătuesc.
dar
sale, când începe să li se pârguiască rodul;
aîi sunt şi prilej de mare întristare, căci haiman
părți,

jele măhălălei deseori îl diimuesc, une ori de
crud, şi atunci supărarea Părintelui Vasile este
îndoită...
Nu văzusem de mult pe prictinul meu. Siinţia
sa'a adus două scaune şi ne-am aşezat sub meri,
lângă straturile de ceapă şi de usturoiu. Un vânticel plăcut; ca o boare, adia dinspre miază-zi...
— Rău am-păţit-o, Domnule Mitriţă. Ai mai cresă mai ce
aut vreodată can ţara românească
în foc...
băgat
mânca? N'ar mai ajunge cine ne-a
Şi Părintele, amărit, ridică ochii în slavă.
— Se vede că toate vin de la Dumnezeu, am
răspuns eu,
— Ba să mă ierți, Dom'le Mitriţă, pentru, că
am să te combat. Pe Dumnezeu nu trebuie să-l

TItĂSNEA
(n
“:

POPA

” băgăm în toate prostiile noastre. EI ţi-a
dat cap...
nu dovleac.
pc
|
-— De asta..
. cam

aşa-i, dar

toate

—. Aci ai vorbit bine, Domnule

au un capăt.

Mitriţă. Tot ce

are început, are şi sfârşit: aşa
a orânduit Cel-deSu-s.
Numai el singur e fără de sfârş
it. Să nădăjduim că suntem la capătul
nevoilor noastre...

—

Să nădăiduim,

Părinte, Uite Papa...

— Papa ca Papa... Dom'le
Mitriţă. Eu socot cu:
mintea mea proastă că regii
şi împărații O să-şi ia de seamă, Aminteri...
ce-o să ne facem ? Iaca

intrăm în iarnă... lemne NU... mânc
are nu...

vai
noi! O să murim de foame,
Domnule Mitriţă,..

—

ADTODO...

ce mai' mâncaţi

de -

pe la Sfinţ

ia voastră... că noi ne-am luat de,
gânduri,
„—.Ce să mai mâncăm?
Fasolică... care-i un
îruct
din Paradis... nu i-am cuno
scuţ dulceaţa

niciodată mai bine. O mai prăji
m... o mai dregem cu

usturoiu...

ori o mâncăm

dulce... Altădată,

cu ce-"-.
Puşoară tăiată... ştii peştişori..
amestecată bine cu
oțet şi untd

elemn

ca Să-i răsbată

gustul, De!,,
„Ce să faci ? Da-i vorba că şi
oţetul a ajuns mai
„scump_de

jranțuzesc...

Cut

plăteai aldată

iindelenmul
o

— Zici de untdelemn... Noi de
mult mam

gustat nici un strop...

|

cel
E

mai

— Eu am niţel pentru candele.
.. da mi: le mai

-
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aprind. Cum am văzut că n'o să mai îic, mi-am
adunat o oca-două... şi acu... mai picur și “eu prin

!

„cele sălăţi...
—

P'apoi Dumnezeu

— De unde nu-i, nici Domnu
aia. Dacă nu-i... nu-i, Și

Părintele

ridică

.

Ce zice ?.

din

umeri,

nu cere —- Yorba
e
supărat.

— Foarte bine... îi răspunzi chiar cu vorba iui.

Eu, drept să-ţi spun... de fasole... m'am cam săturat... şi alte bunătăți nu prea sunt... — Ba noi mai găsim câte un lin... câte-un

cior-

„ tan...0 caracudă-două... că de cel mare cine dracu
se poate apropia... mai câte o bucăţică de carue
când îmi pică...
+
NR
— Cum, găseşti şi carne?
__.— Da o plătesc, Dom'le. Mitriţă, cât dracu
_tată-său, pocni-le-ar ochii în șaplezeci de mii
Mă

:

PE

bucăţi cui ne-au adus aci...
_—

pe
de.

rog, părinţele, învaţă-mă şi pe

-

|

unde să iau... .

de:

mine

Părintele tuși, apoi îmi răspunse :
— Este unu... ce face.. ce drege... aduce câte-un
but de vacă..câte-o juma” de vițel, din Dudeşti...

dela Cioplea... el ştie. Stai să văd când a fost...
Niiercuri parcă... da, Miercurea

am
trecută...

luat

un muşchiu întreg... da ce muşchiu?,.. Dumnezeesc, Domile

Miiriţă...

nu

alta!

Era

de

vită

bă-

POPA! TRĂSNEA
a

o

ap

.

N
„trână,.. că de vițel nu-i bun.
.. şi numai stridie..
L-am tăiat în bucăţi... l-am
pus la îrigare... pe jăratec. potolit... cu piper, cu
niţel. cimbru... şi când

au început să-i fortotească zămurile...:
l-ar tăvălit
mă'n

ţelegi priu unt proaspăt,
aşa îşi păstrează cl
aroma... pe urmă L-am. înnă
duşit întro ulcică de
lut şi l-am mâncat în niustu
lui... cu nişte ardei îndrăciţi. Ti! Domnule Mitriţă,
,

“Si Părintele de entuziasm, se scul
ă de pe scaun

-

înghițind în sec.

e

|
„. — Taci, Părinte, că-mi lasă gura
apă,
am
răs=
-Puns schimbând

u-mi şi eu locul,
— Că bine zici... cât pe ce Să-m
i. înghit limba,
Să neaudă vreo femeie grea... leap
ădă.

Da vreun
fagurecu miere... cred că n'o
să mă refuzi...să
„duc

i acasă la băieţi,
..
a
— Ceai miere?.. .
.,
E
*— Bi... aşa, pentru casă.
Dacă am. văzut că n'o
“să mai

fie zahăr... am luat doi'stupi de
la un rus...
stă el pe Popa Sava...-straşnic
om... şi, de !... îmi
mai
—

—

ling şi eu deştele,

OC.

Vasăzică... -te pricepi şi'n
stupărie,..

o

Dea... priceput pe dracu !
nevoie” mănânci și plăcinte, Dacă Vorba ceia... de
vrei, haidem în
prisacă... îac._şi
eu

ca'cela,

Şi eu sămânță de prisăcar,
*

—

Să mergem,
>

că de 1... acuma

Părinte Vasile,

e

Sunt .
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"— Stai, să-mi iau instrumenturile.
>

Ocolirăm casa. În dreptul ferestrei dela iatac,
două ştiubeie stăteau unul lângă altul, acoperite cu
o streşină şi legate cu lanţuri de fier de un şaraimn-

poiu din gard. Părintele, cinchindu-se jos, pe un
scăunel, înaintea unuia din ele, aprinse o bucată
de putregaiu. Pe urmă, desfăcu un capac din
sul urdinişului ca să între fumul la muscă.
O protestare blajină, dar amenințătoare,

do,
vui

înăuntru,

IE

— Aşa... acuma ele se năucesc., Ne!...
mititică... să nu dea dracu să mă muști...

dihanie
Haide...

proastelor.. nu vă mai speriaţi... e popa cu cădelniţa... nu vă omoară nimeni... ia ca să putem îura
munculița voastră... ai, ce zici, Domle Mitriţă?
— De asta... cam aşa-i, Părinte.
|
„— Fiindcă... spune dumneata... cunoşti mai mare

nedreptate ? Ele dau în brânci din zori

până

în

noapte, şi tu vii şi iai de-a gata. Pe urmă te mai
plângi că te'nţea... dea !... să nu care, cumva să-ţi
laşi acul... că pe urmă te ia -și pe tine Aghiuţă.
| Ne-ne-ne... mironosiţo !... Bi-bi-bi-bi... haide aca-să... la lucru... că ne mai trebuie miere şi al'dată...
Desmierdându-le aşa, scoase o ramă, cu fagu-

rele ei.

|

|

— Uită-te, Domnule Mitriţă, frumuseţea îcumusețelor şi minunea minuni... ptiu, bată-te-ar Dum-

.
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nezeu să te bată... tocma'n ochiu ! Alt loc
n'ai mai i

găsit. la ţine, mă rog, de
să-mi

ici,

Domnule

Luai îagurele din mâna
îşi făcu operaţia
scuipă pe degete

Părintelui, şi- Sfinţia sa

mormăind şi blestemând.
şi duse lângă ochiu, ca

torie...
“
— Nu se cunoaşte, zic eu.“
—

Mitriţă,

scot acul. De-acu... mă umilu,

Nu

cunoşti

dumneata

Apoi
doc-

|
—

răspunse

Părintele

cam supărat — da îa întreabă-mă pe
mine... că

m'a secat la ficat, Acuma... ce-a folosi
t blestemata... că şi-a lăsat maţu ?n ochiu
meu ? A crăpat și ea... crăpa-i-ar fierea întrinsa
lea

— Şi...nu-ţi umblă nimeni la miere,
Părinte Va-

sile ?

a

e

— Aş! Mai alaltăieri... un diavol de
băietan... îl

CUNOSC €u... şade a treia stradă
... sărise peste
uluce şi-acii. meşterea la urdini
ş. Unde nu mi-au
tăbărit albinele pe el, Domnule
Mitriţă, l-au sim-. -

țit se vede

că-i hoţ... că-s

deştepte,

bată-le-ar

aşa, ' Domnule

Mitriţă,..

Dumnezeu să le.bată... uitg cum
mă mănâncă locu,
Wam umflat?
ai
— Puțin.
|

- — Toate-s “alcătuite

când vrei să te'ndulceşti... tenţepi, şi când
vrei să

te dreg
maii,
rău te rupi. Şi... cum îţi spuneam... |
Să îi.văzut fuguliță... Da și eu co scur
tătură..

po

D. D. PATRAŞCANU

poâc... când era călare pe gard. Cred că i-a trecut sustu de miere.. Dacă nu... să mai poitească !
— Eu zic că l-ai tămăduit;
— Altfel... cu seamăn., și el mănâncă, citim Zice
în cartea lui lov. .
E
Şi indignându- se: -

— Că ce, Domnule Mitriţă.. nu mai e de trăit ! |
Şase gâște mi-au furat de sub nas... Şaşe! Da
întreabă-mă ce gâşte?.. Făceau... pe puţin... şapte
poli... Glumă-i? Acuma am pus o capcană. Să îi
ştiut una ca asta... mai bine le tăiam...
i
'— D'apoi că nu-i voie... N'ai cetit ordonanța?

—

Aş...

Cine se uită?., „Au

erau moarte, na!“
ba nu, ZĂU Le

Adă

doîtoru
-

murit... Dom'le...
să

le constate...
-

Apoi scoborînd glasul ; -

.

— Că nici ei nu-s aşa de hapsâni... mai închid
ochii.
|
Am, plecat

din

prisacă.

„ispiti :
— Bei o ţuiculiță?

— Ce, ai ţuică ?

Pe

drum,

Părintele -mă

|
2

a

|

i

=— Sincă bătrână... de Văleni. Cum am simţit că
n'o să mai fie... strânge, popo! Şi mulțumesc lui
Dumnezeu... am încă. Poftim şezi,
:
Părintele intră în casă şi peste puţin se în-

|

>

.
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-

|
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toarse cu un taler, cu două. păihitrele pline Şi cu
trei masline murate.
— După cum văd... Stinţia ta esti: un adevărat:
vrăjitor... zic eu, cu ochii la masline.
Părintele îmi răspunse:
— Mai am vreo câteva. Cum am aflat că n'o

să mai fie... pe unde să vie maslina, Domnule, dacă

Sărăilă s'a aşezatca o râie la Salonic
şi nu mişcă
nici

„Dacă

încolo: nici

încoace, pocni-i-ar ochii

şi

lui!

am văzut că n'o să mai fig... am, cumpărat

„câteva ocale... cam pipărate.. nu-i: vorbă... 'da
bogdaproste că le am. Le mai amestec cu ţâri...:

-» Ridicarăm amândoi păhărelele:—

|

Ei, Domnule “Mitriţă.
în sănătatea...
Să-i ajute Dumnezeu la gându ăl bun...
Ciocnirăm în sănătatea prea Sfântului

îice roman

şi

„dădurăm

conţinutul

Papei.
Ponti-

„ Păbărelelor

peste cap.
|
— Tare-i, Domnule, zise-părintele ştirindu- se.
Şi vezi. „ are ca.-un buchet... asta-i a ţuicii de
Văleni...
a
Si Părintele învârtind în zură sâmburele maslinei, ca să-i ice toată carnea, zise oitând:
— 0 să murim de foame, Dormile. Mitriţă. Să
ie îngrijeşti pentru iarnă,

— Adică... cum să mă îngrijesc, am n întrebat cu.
—

Să-ţi

strângi una-alta.

Eu

mi-am

cumpărat
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un sac de făină şi unu de
cu Domnu Movileanu să-mi

mălaiu, Am vorbit
facă cinci-zeci de

ocale 'de peşte sărat... da ştii... crap mare...nu
„îleac! Are cel un Sleşteu vrăjmaş lângă Dunăre.
Cu zeamă de usturoiu... şi cu mămăligă fierbinte...
să

mănânce

şi împăratu ! Cumnatu-meu

—

îi pri-

mar în Drăgăneşti — îmi.dă 'patru duble de fasole... mazăre am. La sticle mi-am pus douăzeci
de ocale de unt... l-am luat ieftin... ţuică am...

Vinişor

am...

pastramă

de

capră

am...

nu

ştiu .

ce-o să fac de-un porc...
|
— D'apoi Sfinţia ta... stai ca în sânul lui
Avram.
-.
— O să murim de ioame, Dom'le Mitriţă. Uite
|
ici...
Părintele sugându-se îşi trase Cureaua de
pe
pântec, ca să văd eu ce volum acoperea brâul
mai înainte şi cât gol a rămas acuma...
Mă uitai la burta lui, destul de revărsată
încă.

—

Ce vrei —

urmă părintele —

mâncare

nu,

vin ioc... putere de un'să tragi? Intinde-o
pe urmă,
Vasile, pe jos... din Mântuleasa în Bibescu.
.. a. leargă la Obor... du-te la Finanţe...-de
la Finanţe...
du- te... dracu mai ştie pe unde... Picioar
e de fier
să ai... şi încă le-ai veni de hac... d'apoi
nişte căzături ca ale mele ?

POPA TRĂSNEA
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Părintele îşi ridică :un picior ca să verilic
lu-

crul.
|
|
— Uite şi cizmele mi s'au rupt...
Cu cât le
".. dreg... cumpăram înainte o vacă...
Dacă am sburdat... acu -plăteşte! Ce zici, parcă
s'a mai ră-

corit...

o

E

Mi-am luat rămas bun de la
Părintele Vasile
mulțămindu-i pentru ospitalitatea
lui: dulce, Sfinţia sa mă petrecu pân la poartă,
Aici, ţinându"mă de“ mână, mă sfătui cu gravit
ate :
—
Îngrijeşte-te cum ţi-am spus.
O să murim

de foame...

.

1

FIVE-O'CLOCK

Domnişoarei Nina Arbo:s

—

Cum,

dumneata?

Te

credeam

în

Moldova.

— Şi eu eram sigură că ești la Săveni,

E M-me

Calfayani... M-me Cl&o Caliayani,
năs-

cută Mânzoc,
Ne-am

întâlnit pe Calea

Victoriei, întro

dimi-

neață de Septemvrie, N'o văusem
mai bine de-uui
an: cu drept cuvânt puteam -s'o
cred la Iaşi... în
Cherson... la Stockholm sau
la Paris. Mam bu„Curat ştiind-o scutită de neplă
cerile unei vieţi nesigure și vagabonde: M-me Cali
ayani mă lămuri :

— Nu, Domnule Vişan... am
rămas.
însă foarte Tău... Dacă aş fi ştiut.
..

Imi

pare
Da

Și M-me Caltayani stăpânindu-s
e, îmi făcu cunoscut starea ei sufletească: print
r'o reticenţă eloc-

” ventă..,
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Am

întrebat-o
cu interes:

..

— Aţi avut vre-o neplăcere?
Doamna ridică din umeri contrariată:

— 0

greu să-ți povestesc

-—

Mare

lucru

în stradă.

nam.

zi. E.
In fiecare

mie...

O

neplăcere 2...

Ce

te îaci astăzi?

de “făcut...

— Atunci... vino la mine, la cinci. Apropo... dacă
vrei-să bei ceaiu... adu-ţi zahăr. Ne-am înţeles ?
— Voiu îi exact ca.un. cronometru.

—

Atunci...

au

revoir!

,

“Şi M-me Calfayani zâmbindu-mi trist, îmi întinse o mănuşă albă, ireproşabilă, pe care depusei, la cuvenita

distanță,un respectuos

sărut.

La ora indicată, am pus degetul pe butonul soneriei, în elegantul hotel, Caliayani, din. parcul

" Joanid.

_

|

O iupâneasă tânără, cu bonetă pe cap,
mă introduse întrun antret grandios, în care lumina ve-

nea

prin: tavan.

Fără

voie,

ridicai ochii în

sus.

Plafonul de sticlă groasă, verre solcil, avea
o imensă spărtură care +rimetea
raze -capricioase cătră cele patru colțuri, ca niște meridiane

pe 0 hartă. Jupâneasa

îmi luă din mână

pălăria

şi bastonul şi deschise uşa unui salonaş elegant.
Un mârâit UŞOr mă salută la intrașe şi depe un
Scaun

un căpuşor miţos îşi arătă doi dinţi. E Mâ-

„

rigault,

FIVE-O'CLOGI

cățelușa

amicei
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mele,

un

delicios

pagneul.
.
Cp
Am mai fost şi altădată aici, E. îrumos,.
e
bine. RR c-comod. In mijlocul odăii, o causeuse
cu tapiserie Aubusson te invită grațios să te

razimi

pe

speteaza

ei, iar

alături, un

vas

de

| Sevres, cu. un fenix rotat, împodobeşte o coloană de palisandru. Un bahut, bois de rose,
Louis XV, stil rococo, își etalează voolumu-i
masiv lângă păretele din; îund, Un €cran cu
gobelin, un biurou: bonheur-du-jour,:'o
liseuse plină de cărţi garnisesc cu gust interiorul

plăcut.

Ai

zice

că- eşti

la Paris;

doar: Bukhara

depe jos şi Caramanliul aşezat
artistic la fe„Testre, îţi amintesc de Orientul apropiat...
Am făcut doi paşi prin odaie şi m'am oprit, înaintea unei oglinzi. Imi potrivii „Cărarea, îmi: răsucii

musteaţa,

aruncat

îmi

aşezai “cravata.

Apoi

mi-am

ochii la cărţi. Literatură... iar literatură...

mereu

literatură.

Ohnet,

Paul

Şi

Bourget,

tot

autori

Marcel:

buni:

Georges

Prevost,.

Lotti, Gyp, Richepin, Abel Hermant,

Pierre

Edmond Ro- .

stand, Alfred de Musset... Un sgomot uşor. mă'ntrerupe. A! e M-me Caliayani... De departe îmi
| întinde o mână prictenească pe care mă grăbesc
so sărut... Aceeaș mâfiă albă, mică și pariumată...
D. D. Patrașcanu.

—

Domnu

Nae.

,

4

.
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Aceleași

unghii

trandafirii...

Acelaş

farmec

distins

care te robeşte, E îmbrăcată şic: rochie tâte de
negre cu eşarpă vieux-rosc; peste gulerul
mic, alb, în dantelă d'Alencon, atârnă un
lanţ

de aur,

cu binoclul face-â-main,al

cărui

mâ-

ner e lucrat măestrit în baga. Un .pantotior
decoltat permite să se vadă ciorapul îin, transp
arent,

Totul e învăluit într'o
de mister... de poezie..,

M-me

'boare

de

verveine..
o

Calfayani strigă:

— Merigault,

viens

ici!

Căţeluşa, care înțelege perfect limba
"taire, se ridică vioaie şi scuturându-ş
i

.
lui Volmiţişoa-

rele, se aruncăîn braţele dulci ale stăpâ
nei,iar

locul

ci pe

causcuse

îl ocup

grațioasă a amfitrioanei...

cu,

după

invitarea

|

"Toate sunt aceleaşi cum le-am
mai văzut, şi
cu toate astea ceva e schimbat.
ceva insezisaDil. Nu pricep... dar simt, A, înțeleg
acu ! Lipsesc
doamnele elegante şi cochete...
lipsesc tinerii â

quatre

€pingles... lipsesc vorbele

„conversațiile interesante,
ceas,

. fermecau

salonaşul.

care

altădată,

Acuma

e

de duh şi
la acest
cam

trist,

Căci M-me Calfayani, cu Merigault
şi cu mine,
alcătuim un trio care dispune
la o uşoară me- .

lancolie.,.

FIVE-O'CLOCE
M-me

pat

Caliayani,

cu Merigault

al doilea loc pe

—

Imi

pare

bine

causeuse..
că

cuconiţa,..
—

Până

nu

.
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în braţe,

.

te-au

a ocu-

*
închis,

|
începu

acuma

am

scăpat,

dumneata.
i
Uşa sălonaşului «se dă

dar... să vorbim, de

de părete

şi jupâncasa

apare cu serviciul de ceaiu,
Acuma înţeleg şi
mai bine: nici petits fours.. nici. marr
ons
glaces.. nici fruits coniits... nici delicio
asele sandviciuri care, cu forma lor biscornuă,
aTuncau o diversitate plăcută printre zahari
cale
şi dulceţuri. Lipsesc
şi
rotogoalele
străvezii
de lămâie, Cu îurcuşoara lor cu doi dinţi,
şi *
“nu se --vede nici romul 'odorant. lar zaharn
iţa,.
cu cleştele ei 'masiv de. argint, ar fi o
mobilă de prisos.
Două cești...
un
serviciu
de
* porţelân... cu câțiva pesmeţi grosolani... şi
două
şerviţele... alcătuesc tot five-o'clockul.
”
Scosei din buzunarul jilzicei pătrăţelul de
za-

har, îl destăcui din hârtie şi-l oferii amiitrioanei,

M-me Calfayani mă refuză net, zicând că savurează mai bine aroma ceaiutui de când lipseşt
e

acest aliment. li dădui druruul cu părere. de rău

în ceașcă la mine şi mestecai bine cu lingurița...
— Şi acuma... să auzim necazurile, scumpă Cuconiţă, mai zic cu sorbind odai: din ceaiu,
i
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„— Am să regret cât voiu trăi prostia care
făcut-o, Domnule Vişan... Bărbatul meu...

—

Apropo...

—

Pe

am

unde se ailă?2

front.

— Vasăzică a intrat în foc?.

:

=.

— Da... e otomobilist. Când a plecat din Bucureşti, era ataşat la cartierul “general. Acuina nu
-mai știu nimic...

Și M-me Calfayani scoase un suspin discret,
— Bărbatul met — urmă Cuconiţa — a insistat
să plec... înii făcusem şi bagajul... In ultimul mo-

ment însă, am rămas. După cum vezi, sunt
gură cu Mârigault.:
:
Căţeluşa, auzindu-și nuiele, ridică „botul,
— ŞI... ați avut neplăceri ?

—. Ştiam

că situaţia mea

sin- .

este dificilă... Băr-

batul meu a. făcut politică cu Take Ionescu...
—
dar până întratâta... nu-ini închipuiam ! Ce să-ţi
spun ? Mi-au adus Camioane în curte... mi-au
stri-

cat

toate

florile...

mi-au

pus

cai

în

garaj...

la

moşie mi-au rechiziţionat grâul.... conacul mi l-au
ocupat...
"
|
N
.
,
— Scumpă cuconiţă... după convenţia de Ia...
— Ce convenţie? mă întrerupse M-me
Caljayani clătinând cu asprime din cap. Mi se pare
că
şi dumneata.i i aperi... Fiindcă, trebue să ştii,
sunt
unii care...

FIVE-O'CLOCK
—

Nu-i

apăr

—

Nu

încape

de loc, dar
uici

mea gesticulând. Și
nu Sau purtat aşa.

—

Să mă

combat.

un

voiam

că,

Ruşii
i

îmi

au

şi-au

făcut

să spun că...
ripostă

fost

pe

prietina”

aci... Sieu

_

ierţi, cuconiţă,

Ruşii
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|

pentru Că
de

"prădat... au violat...

Cap...

am

să te

au ars...

au

pa

— Au violat ?? Pardon... nu este adevărat... de
loc... de loc ! Am cunoscut pe căpitanul Plescanofî... pe locotenentul Bombricev... - „foarte
drăguți... da ştii, 'cât se poate de drăzuți.. Cine a
4
Ă
violat 2
— In Bucureşti or îi fost ei drăzuţi. mai ales
cu o cuconiță gentilă ca d- ta. Dar pe aiurea,
să
ferească Dumnezeu!,.
— Nu trebuie, Domnule Visan, să “crezi toate
minciunile.
— Eu ştiu una şi bună, Madame... mai bine
stăteam pe loc...
-

M-me Caliayani îu. de altă păreri :
— Se putea? Să nu ajutăm Franţa ? Vacile.

idee!..

Nu

mai

vorbi

aşa,

-

— Dar Franţa ce-a făcut pentru noi... am
întrebat eu rupând un pesmet...
— N'a făcut nimic ? Serios? Da... „ziua României“2... Da „strada București”?.
— Care ?
ÎN

Da... aviatorii?

-

—

Cum

—

Cei de la Athente-Palace ? Dacă-i

care...

așa.., a-

poi mai bine mergeam cu Nemţii,
| M-me. Calfayani”la auzul
acestei alternative,
puse brusc pe Merigault alături, pentru a-mi
răspunde aspru. Apoi zise categoric :
— Impossible!
A
— De ce ? Pot să-ţi dovedesc că,
Cuconita medită un răspuns adânc:
—— Mă rog... ai auzit! dumneata vreodată
să-şi .

îi

_

cheltuit cineva

averea

la Berlin ?...

—
—

Parcă nu..
Dar la Paris ?
— Foarte mulţi...
_— Apoi vezi... te combaţi singur...
Mă ridicai în picioare, ca să resping

tul. Merigault
—

Muşcă-l,

începu

argumeni-

să-mârâie.

Mârigault..,

că-l Meriguţă...
Am
potaia.

muşcă-l

mamă...

muş-

început să râd
amenințând
în ' glumă
Apoi m'am adresat din nou stăpânei
:
— Voiam. să vă întreb ceva
— Să vedem...
— Vasăzică... acuma se. cheamă
ca fost la noi
armată... berechet
!... şi din Antantă şi din Ali- anţă. Care din ei se-prezintă mai
bine ?

— Adică... dintre cine ?

FIVE-O'CLOCK
—

Dintre

Franţuii...

55

Engleii...

“Ruși,

Sârbi... Bulgari... Unguri... de negri
din toți câți-au fost pe aici... ÎN

nu

— A, Franţujii sunt cei mai bine...
Apoi, cu volubilitate :
i
— Franţujii, Domnule, sunt delicaţi,..

Turci...
vorbesc...

amabili,

cu politeţa lor... cu manicrele lor...
sunt
cioşi. De-li-ci-oşi ! :
— Da Nemţii ?
|
— Oh, je ne peux les souifrir..

—

Aud

că

damele i-au primit

destul

deli-

de: bine

şi pe dânşii...
i
Drept răspuns, M-me Caliayani îîşi întinse
botişorul, şi cu mâna făcu un semn de dispreţ.
__ Apoi, schimbând subit atitudinea:

— Am

“

cunoscut la Mari.pe un căpitan... stă la

dânsa. E foarte bine... da Ştii... foarte
bine ! E îon.

— Sunt şi printre ei oameni tare...

— Foarte rar, mă

întrerupse M-me

Caltayant

însoţind vorba cu un gest expresiv.
— Uită-te
pe Calea
Victoriei... nu vezi
unu elegant...
şic.

Toţi... tăieți la - obraz...
Unul

singur

am

văzut..

foarte frumos...

ras

tunica turnată

şi cu

priuț.

.

şi urîţi.
ieşea de la

Toţi-toţi-toţi
!...
Continental...

curat... "înalt... souple...
monociu.
:

Trebue

cu:

să: fie
.

un
Ă

— Aici iar am să vă combat. Am văzut
şi eu
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unul foarte Îrumos... cu obrazu ca garoaia. Nu
purta morioclu... prin urmare nu era al dumitale...

M-me

Caliayani încrucişă brațele:

— Bine, frate, o să mai stea mult?
—

De...

dacă

i-am

chemat...

— Cum ? Cine î-a chemat, întrebă indignată cuconiţa.
—

—
—
—
—

|

|

Noi.

5
pă

Vorbeşti serios ?
:.
_
Desigur...
Ei, cum?
Când le-am declarat războiu.

—

Pardon ! Mai

întâiu
nu

le-am

declarat

lor

războin.. și pe urmă...în Italia” pentru ce nu 'S'au
dus ?
— Aici ai dreptate. Știi ce ? Hai să-i tragem la
*
răspundere ! !

— Domnule
iemeie.

Vişan... îmi pare rău... judeci ca.o

„Apoi adresându-se căţeluşei:
— Ce vrei, Meriguţă ? Vrei
să-i dea mama papică,..
|

M-me
cercă cu

Caliayani

turnă

limba

cald,

de

şi

tu

în fariurioară
apoi

îl întinse

ceaiu?

la

_

ceaiu,

îl

lui Mâri-

gault, care, cu limbuţa ci, ca o petalăde tranda-

fir, începu întâiu să linchească, dar odată puini
scuturându-și îlocii din cap.

“ FIVE-O'CLOCK
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— Ce-i, Meriguţă ? Nu-i bun?

-

Hicrigault strâmbă din năsuc. .
M-me Calfayani zise cu înţeles:

—

Del.

Zahărul

îl mănâncă

|

Mackensen...

Apoi aruncându-mi o: privire, ca să mă provoace :
a
— Teşi-i-ar pe nas !.. Noi... să ne Ștergem pe.
- botişor.
|
Şi prietina mea şterse
întradevăr
botișorul
"fetiţei cu şervetul de pe „masă — apoi făcând şi
“mişcarea cuvenită:
— Vai, să ne “ascundem că ne omoară Domnu!,.

Eu râsei cu-poftă — iar M-me

Caliayani:

—

trimis- -o

Ai auzit

năstire.

că

pe

Lucie

au

— Cum se poate ?
— Da. Dar nu i-au făcut nimica.
— La urma urmei... cuconiță... să mă
şi eu aş sta cu plăcere la vreun schit...

—

la mâ-

—
=

crezi

că

De maici...

— A, nu mă gândesc...
— Lasă... lasă... cunoaştem noi cotoii călugăiţi. Apropo... ştii că a murit Baldoviceoaia...

—
—
i —

—

Săraca !.. Am auzit...
Inchipueşte-ţi că i-au
Ce

cGrut ausvaisul.

ausvais ?

De moarte.

|

a.

!

— Pentru ce ?
_
— Ştiuși eu? Se vede că n'avem voie
să muTim. fără ausvais
de la Milităr-Verwaltung,.
|
!

—

Serios Ș

,

— Je vous assure:;. cest mon
beau
îr€cre qui.m'a dit ca.
— Insfârşit, cuconiţă, ce mai ala- baia..
. stăm rău.
Revoluţia din Rusia...

M-me

Calfayani duse binoclul la ochi :

„— Care revoluţie?
— Cum care revoluţie...

— Adică dumneata crezi „că
luţie ?
— Ce, adică nu-i ? ”

M-me

în

Calfayani râse cu poită :

Rusia

e Tevo-

—
Comme vous âtes nait!
Bine, Domnule Vișan... te credeam om cumin
te...
— Sărut mânuşiţele.
Și voii să-i iau mâna să i-o
pup.
— Fii serios. Vasăzică
dumneata
crezi
că
țarul...
— .€ răsturnat,
— A, da! E şi în Siberia...
:
Si M- “me Calfayani, lăsându-şi capul pe spate,
râse încă! odată de prostia
mea,
”
“— Mare comedie... cuconiţă
! Nici nu ştii ce

FIVE-OCLOCK
să mai
burgul.

|

sa

crezi... Aud că vor să iee acu
O îi drept... mo fi...

şi Peters-

„— Domnule, Ruşii stau periect. Franţujii le-au
- dat bani... Englejii tunuri... Japonejii le trimet
ofițeri

strașnici

şi armată...

care...

Wilson

le

dă

de

— Pe unde? — întreb cu.
— Nu știu — nu ştiu ! Pe marea Neagră.
marea Caspică... nu mă întreba. Ştiu atâta
„stau perfect...
i

Apoi,
—

Eu

reluând

ideia de mai

aş dori

” Petersburg...

să facă

|

mâl

pe
că
.

adineaoarea: *

prostia: să

|

”

'se

ducă

la

-

-

— De ce?
.
_—F iindcă acolo li se "nfundă. Dacă
Napoleon Și
ma putut...
— Oricum, cuconiță, nu e bine. Uite
"Franţa.; in

săraca..,
M-me

gură,

—

Calfayani

îşi întrerupse

Săraca?

Pentru

gata să ducă

dn

pesmet

Ia.

Mişcarea:

ce?.. A.

ştiu ! Fiindcă

nu -

îace copii. Am mai auzit eu prosti
a asta...
— Mulţămesc de. compliment,
— Ascultă, Domnule Vişan. Eu
cunosc pe Fran-.
țuii. In fiecare an stau patru
luni la Paris. Nu.
fac... pentru că nu vreau... nu
fiindcă nu pot.

O să vezi dumneata

după

războiu,
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— Ce-ar să văd ?
— Se va îace o lege...
—
—

Şi ce să facă cu
Cum ce să facă?

dânsa?
Toată

|
lumea

să

copii...

—

Cu

facă

legea'm mână?

za |

— Pentru ce nu? îţi repet... toată Jimea
o să
facă. copii. Nu râde. Şi noi voin face.
A... şi dumneavoastră 2... Foarte bine.
i... fără să vreau, mă diădui mai aproape
+
Atunci... ne vom face şi noi datoria...

— Las'că nu prea waţi făcut-o...
— In ce chestie?
|

— In

toate.

i. Acuma...
i vom
—
—

Dacă

craţi

s'a sfirşit!

lua noi.

|

|
i

altfel...

n'ajungea

Locul

dumneavoastră

ţara

"

VI-L cedăm cu plăcere... scumpă cuconiță.
Mersi. Sunteţi tare galantomi ! Am
auzit că

în Rusia o femeie a ajuns ministru,
Foarte bine!

“ Bărbaţii au dat faliment... şi încă
iraudulos !
Și făcând un botişor mâniet :
—
Uricioşilor !
|
- Apoi trecând la altă ordine de
idei:
,
— Haide, Domnule Vişan, fii drăguţ.
şi îă să-mi
cuinpere Nemţii dumitale vinul
cu preţ bun...

—

—

Nemţii mei ? Vrei să zici ai lui
Brătianu,.. -

Nu

fii uricios, Am

întâlnt ieri pe Mari...

cra

FIVE-O'CLOCK
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cu fonul ei. Se duceau să ctimpere o- blan
ă pentru nevasta ]ui. Mi-a spus că a vândut vinul
...
—

'Regret..

scum
' cuco
niţă...
pă

fac nimica...
—

nu

pot

să

vă

.

Fiindcă

eşti

un uricios...

*— Nu. parole. Vorbiţi mai bine cu...
Mari.

— Apropo... da de taxa pe câini, ce zici ?
— Nu zic nimic. Bine că mam cotarle,.

Şi, ca S'0 dreg, desmierdai căpuşorul lui
Merigault. M-me Caliayani zise:
Si
— Quelle stupidite, mon

Meriguţă...

puicuşoară...

că

dicu! Ai auzit,

mamiţica

trebuie

să

plătească pentru ietişoara ci. Ai auzit?,
Dă-mi o

A PUpică...

bună... Așa ! Incă

Mârigault,
. împlini

buze.
cu

care

dorinţa

M-me

UNA...

înţelegea

mamiţicăi

.

puțin

şi românește,

și acuma

se

lingea

pe

Calfayani, alarmată brusc,”se duse

Îetişoara
în. brațe

pân'la

ușă, -unde

strigă:

— Margareto... ia pe Msrigault...
s'a cerut afară,

Profitai de diversiunea făcutăde Mârigaul
t ca

să mă

retrag

şi cu, M-me

Calfayani

mă

cond

use
până în antret, Când âm ajuns- aici,
ridicai ochii
în

tavan: i
„.
i
— Ce s'a întâmplat cu plațonul ?

— Zepelinele dumitale, Acuma
tept după războiu...
— Mare păcat...
.

,

trebuie 'să aş|

62

D. D. PATRAŞCANU

M-me Caliayani văzând venind Căţelușa:
— Meriguţo... vin la mămişoara... să
petrecem
pe domnu ăst. uricios..,
Căteluşa începu să latre “Subțirel,
iar
mămiŞoara:

— Muşcă-l, mamă... muşcă-l !

Părăsii

hotelul

impresiuni...

Caliayani

cu

cele

mai Plăcute

CURCANUL

Ia

Nepoatei mele “
„D-şoarei Constanţa Cuza

Se vorbea de ceapă... de cartoie,. de găini... de
gâşte. Cineva spuse că curcanii' aproape au dis-

părut. Fănică

întrerupse:

a

— Cu atâta mai bine.
,
— Pentru ce, am întrebat eu,
— Pentru ce ? Hm! Pentrucă” Curcanul este o
pasere diabolică — răspunse- Fănică, De mult -aveam eu ideia asta... Zilele trecute însă m'am convins pe deplin.: De altfel şi chipul lui lă „arată. Ia
gândiți-vă la dânsul,
Am râs de părerea lui, fără. so credem. Dar
Fănică urmă:
— Joi, după cum v'am spus, am cunoscut
curcan satanic. Ce-am păţit... uite şi „acuma
se ridică părul măciucă..
za
D. D. Patraşeanu, — Dorinui Nae

-

un
mi

Ş
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Din partea lui Fănică, măciuca'e

mod

de

a se exprima:

prietinul

nostru

numai

un

e chel

de

când îl ştiu. Totuş, vorbele!lui ne deşteptară
cu-

riozitatea.
— Şi cum era, mă rog, curcanul tău,

unul dintre noi.

|

întrebă

"Fănică se uită o clipă pierdut şi zise mai
mult
pentru dânsul, scuturându-se: „Teribil,
Domnule!“

Apoi

ne istorisi următoarea

vând şi eu în cât am

întâmplare

pe care

o

cumpărat-o,..

"Intr'o zi veni la noi un țăran cu
un curcan subsuoară. M'a întrebat
dacă
nu-l cumpăr. Fiindcă

nu mai văzusem de mult indivizi din speci
a asta,
ne-am strâns Cu toţii în jurul lui, Țăranul
a cerut

un preț... eu i-am dat altul... am argu
mentat amân-

doi... a mai lăsat el. am mai dat eu...
însfârşit,..
una alta... am căzut la învoială: Patru
zeci de lei.
! Negustorul

urat
Cătră
—
Jar
—

ne-a

lăsat

maria

s*o mâncăm sănătoși
nevastă-mea:
Nu e scump.
nevastă-mea:
E cam mic.

în bucătărie,

şi a plecat. Am

ne-a

spus

Indată ce curcanul s'a simţit
liber, a făcut câţiva paşi timizi prin odaie, scoțâ
nd două accente de
*

+
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mirare, apoi S'a retras
întrun colţ. şi şi-a lăsat
“pleoapele în jos. Mucul îi sta
mititel şi drept. Cum

îl priveam

un

ochiu

şi

cu toţii, deodată. curcanul a desc
his plecând

tat ţintă la mine,

capul

într'o

parte,

aşa cum se uită curcile

s'a

ui-

când

Vor să aprecieze poziţia soarelui
pe firmament,
Soți
mea, a:
uimită,

— Ai văzut cum
- — Ciudat!

îmi

atrase

te-a fixat?

atenţia:

-

IER
,

Și întradevăr... era ioarte
ciudat,
“In ungherul lui, acuma,
curcanul

,
părea

cam
plouat,
_
a
Adouazi, sara, l-am mâncat îript
, pe varză călită. Dum
nezeule

marc,

rău m'ai pedepsit !,.,

Aici, Fănică îşi netezi chelia..,

A te regala azi cu un curcan —
urmă

el —
este, după cum ştiţi, un even
iment într'o casă.
De aceia, când victima noas
tră a fost adusă la

masă

cu picioarele

în tăcere,

aşa

„ Tete. Apoi cu,
— Halal să-i
Nevastă-mea
— E uns cu
.

în Sus,

cum
.

am

admirat-o

cu

se admiră, spectacolele

7.
revenind la rea
litateam
,
fie... bine e fript!
îmi explică pricina:
rom,

toții

mă-

exclamat:

|
Cât ai clipi, fu tăiat, disecat,
împărţit. Soţia: mea
împodobi

un taler cu felioare albe ca
zăpada, din

68
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ice are 'curcanul mai bun.. Şi pe. când distribuţia
urma după anumită socoteală, nevastă-mea zise:
— Pocită pasere, când te gândeşti! Cap de
“sarpe... înuc peste plisc... mărgele la gât. Se umilă... se roteşte. bolboroseşte. Şi-apoi colac peste
pupăză... are și barbă. Când îl văd mergând aşa
ţanțoş, îmi - face impresia unui prost îngâmiat.

Parcă e nenea Zamfir...
—

O fi prost, am

Ma

răspuns

eu, dar știu că-i bun.

Ja mai dă-mi o bucăţică de piept!
Si, pe măsură ce curcanul dispărea,

!
ne

amin

"team fiecare câte ceva din obiceiurile lui. Băiatul meu observă:
e
— Când se umilă... de tot... plesnește ceva în-

trînsul... plischi!..

A

lar fetiţa:

|

—

Şi când

se supără

—

Şi are aripele

.

tare, strigă haidce- hai!

concave

—

adăugai

cu

ca

european,

în-

încheiere.
—

De

unde-i. adus,

-trebă nevastă-mea.

-

căci nu

pare

.

Inghiţii îmbucătura, mă ștersei frumos la gură
şi lămurii
— E din
bâtic prin
„Primăvara,

chestiunea:
America, unde trăeşte şi astăzi sălpăduri, nu departe de ape. Cum vine
îşi caută soţie și o găseşte numai

după ce, de multe ori,
în luptă sângeroasă a do-

|
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-borit un rival. Atunci 'se împe
rechiază şi când
Sa înmulțit, emigrează în cârd
uri mari călcând
pe jos câmpii întinse, Dacă întâ
lnesc “vreun. duş=

man sau-dau de-o apă mai mare, se
ridică deasupra şi sborul lor e repede şi
susținut. In Europa

„l-au adus Ezuiţii — nu mult 'după desc
operirea.
Continentului Nou. Fiindcă ' Mexicul şi Antil
ele,

unde a. fost văzut întăiu, S'au:numitşi Indiile a=
pusene, de aceia: şi numele -curcii,
dinde, în-.
„Semnează pe îranțuzeşte găină
de'India şi
se scria într'o vreme dinde. In
“Europa l-au
mâncat cei dintâi popii spanioli. Să mai
strângem

câteva felioare de piept şi pe. mâne...

Imi plăcea să mă întind asupra curcanului
, pentrucă fusese gustos şi bine îript.
Amar am fost

însă pedepsit!
„După

|

asta... la ora obişnuită, ne-am

Cât am dormit... nu

|

'culcaţ,

ştiu. Deodată un fur gros,

iesit ca din pământ, îmi tăie răsuflare
Limbi
a. de

foc... limbi uriaşe... îndoindu-se 'ca nişte
balauri,

“- înconjurară

casa

groaznică,

cu mugete

din

toate * părţile.O

furtună

sinistre şi cu vârtejuri, veni

şi ca nu.ştiu de unde. Flacările se înălțau
pân'la
cer, cu urlete spăimântătoare. Dacă m'ar
fi fost l0= ,

cuinţa mea,aş îi avut înaintea ochilor
un specta-

Ss
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.

col sublim. Mă luai cu mânile de păr ! Un râs strident izbucni sarcastic, alături
de mine. Mam uitat
îngrozit
-în toate părţile... nu văzui însă pe ni-

meni. O prăbușire, ca un tunet, îmi aruncă peste
cap

tumurugi

înflăcăraţi.

Am

puteri:
.
— Arde casa! .
Nevastă-mea sări speriată
— Ce este?
— Arde casa...
Fără altă cercetare, soția
stră şi răcni:
— Ajutor ! Foc! Săriţi !
- Copiii din odaia alăturată
mântaţi, începură să ţipe şi
desmeticiră :

—

Staţi !... Nu

strigat

din
mea

alergă

la îerea-

trezindu-se
ei. Strigătele
|

|
înspăilor mă
e

e nimica!.. Mi se pare

Pentru numele

răs-

|
pat:

visat...
Zădarnic ! Erau prea îngroziţi !..
un nebun de
la unul la altul:

—

din

”

lui Dumneezu,

Alergam

cam:
ca

nu-i nimica!...

Imi aduc bine aminte... am visat!..
Cu mare greu i-am potolit. Nevastă-mea

mă

doicni fără amărăciune :
— Dumnezeule, cum mai speriat !.. Şi nici nu
mi-i bine... Mi sc pare că curcanul mi-a
căzut

greu...

-CURCANUL:,

i

Cuvintele soţiei mele
îmi aruncară în conştiînță o lumină retrospectivă. Da... da 1... Curcanul...
şi incendiul. Nu ştiu ce legătură o.fi.. dar simt că
este una. Imi veni subit în mirite râsul enorm de
adineaoarea şi mă cutremurai din creştet până în
tălpi.
Nevastă-mea

mă întrebă:

„ — Ce ai?
1

Am răspuns:
— Ceia ce se

petrece...

-

-

e grozav ! Nici mie

nu

mi-e bine. Să fie oare curcanul ?
Soţia

—

afirmă :

mea

Sunt sigură,

Insfârşit... n'a trecut mult... totul s'aa liniștit Aud

“copiii cum suflă prin somn. Şi nevastă-mea parcă
a aţipit. Am

stat aşa... cu gândul

cru şi... întrun târziu am

la un singur lu-

adormit şi eu. Cât a

trecut, nu pot preciza... Ştiu atâta că n'am trezit
„ Dorohoiu. Auziţi oameni buni... în Dorohoiu !
N: am fost de Când sunt în oraşul ăsta... Pe stradă..
nici țipenie de om... târgul pustiu, O groază mare
„mă stăpânea... De ce? „ N'aş îi putut să spun...
Nouri negri, ca cerneala; se rostogolesc vijelios
pe cer. În aer... ceva greu... airieninţător. Să
îie

sfârşitul lumii? Dar ce însemnează 'asta? La capătul uliţei, apar mii de oameni. ci căciule ţurcă="

nești... cu ochi

îurioşi, vânturând

în mâni bâte
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uriaşe. Caută pe cineva... Acuma... umblă tiptil...
Ce. vor 2... Pe cine
urmăresc?...
Dumnezeule
„sfinte... pe mine. chiar pe mine! M' au văzut... se
aruncă asupra mea... Ajutor !..
—. El este !....
Bi
Am căzut grămadă în mijlocul lor. Unul din

ei răcni:
-— Ce crimă

iri
ai făcut ?

|

Voii să mă apăr, dar glasul îîmi rămase în gâtlej,
Mulțimea sbieră: |
— Ce crimă a făcut?

„Izbutii să rostesc:
— Sunt nevinovat...
Căpetenia lor porunci :
— Daţi-i, măi!O mie de ciomege îmi căzură

peste

rii în sus, Sări şi nevastă-mea : :
— Ce este?
—

Unde sunt?

Strigai

— Aici, în casă,

— Ia Dorohoiu?

burtă, $Sa

NE
a
DR

cu:

|

.

:

|

:

;

— Care Dorohoiu ?
Răcnii :
— Ce crimă am făcut ?

|

— Şteiane !.. Fănică!.. Ce ai?
Şbierai răguşit:
— Ce crimă am făcoot,.
<CO

A

”

Pai
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Nevastă-mea aprinse repede lampa. Mă uitai în

toate părţile cu ochi tâmpiţi. Am

dus mâna

la

frunte pentru â îndepărta ceva neplăcut. Fantasmagoriile “visului pieriră odată cu lumina...

— lar am visat... Oare ce-să fac?

-

,

Desperarea era zugrăvită pe: obrazul meu. Nevastă-mea îmi spuse:
— Eşti galben la faţă... Ţi-a căzut greu curcanul. Şi eu simt un ghilimoţ în stomah...

Mam
mă

sculăt din pat,. buimac, şi am început să.

plimb

prin

Lumina.era

casă, cu paşi

mari,

desnădăiduiți.

aprinsă. -Simţeam. binefacerea ei. To-

tuș, primejdia de mai adineaoarea îmi sta vie înainte,
—

Zic:
Eu

.
nu

”
mă mai

culc. Să

stăm

cu. lampa ' a-

prinsă.

Nevastă-mea mă întrebă :
"—

Câte

M'am

—

ceasuri

uitat la

Unu

sunt?

ceasornic:

şi jumătate...

"— Pe nemțeşte?
—
„—

Da.
Cât

N

-

- i.

.
vine pe "româneşte?

- întrebarea asta o auzisem de multe

ori.

Totuş

îmi concentrai toate facultăţile, pentru.
spun vreo. oră fantastică :

ca

să

-— Două

şi jumătate.

? -.

a

nu:

i
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Nevastă-mea zise:
— E noapte... Nu

se

poate...

trebuie

culci.
|
”
Spa
Intr'adevăr, după ce am coli
ndat odaia în

să

te

!
lung

şin-lat, întrun târziu, am
stâns lampa şi m'am
vârit în aşternuţ,
ii
_In alte nopţi, aveam unco
ri insomnie. Fra destul
ca un gând răsleț să
pue
stăpânire pe mintea
miea, pentru ca să nu mai
pot închide ochii pân' în

ziuă, Acuma...
somnul

astădată
ce

mă

dimpotrivă...

dobora!

Am

îmi apăru el,

curcan ! Nu

mai

parcă

adormit

era

un făcut...

buştean.

De

Chiar el... curcanul ! Dar

era stârpitura rebegită
din
bucătărie... ci o bestie monstruo
asă... 0 dihanie apoca

liptică... jumătate pascre..
jumătate cal... sau
așa ceva... dracul să-l iee...
ba Chiar şi puţin om,
Numai Marele Vrăjmaş ar
îi putut să-l Categorisească, la nevoie. Curcanul
mă' privi ironic cu un

ochiu, slobozi un muc

cât un şarpe, se umilă e-

norm până ce plesni ca un
pistol, şi ridicând două |
aripi uriaşe, se repezi îuri
os la mine. Mă făcii
ghem. Atunci Curcanul... cuvi
oase mucenice Ştefane, izbucni întrun Tâs care
-mi îngheţă sângele
în vine! Mai auzisem râsu
l ăsta... dar nu-mi aminteam unde, Apoi, brusc,
începu să sară, întâiu -

într'o labă, după asta în cealaltă
, pe urmă țop„top într'amândouă şi iâr se
repezi înspre mine,

CURCANUL
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Acuma svârlii şi eu cât ce putui din picioare. Ne„vastă-mea
“—
—

sări arsă:

Ce este?..
Curcanul...

Pentru

Dumnezeu...

— Ţi-a venit rău ?
„— A râs,

-- Cine
a râs?
—
—

a

os

Curcanul...
Unde, îrate..,

ce

— Aici... undeva... nu ştiu...
IN
Nevastă-mea stătu o clipă pe gânduri, pentru a
prinde sensul vorbelor mele, Apoi:
— Ştefane... Dragă Ştefănică... ce ai? Vină-ţi în
fire, bre omule.,;
Am rugat-o desnădăiduit :
— Scapă-mă., „a TÂSu.
“ Din nou îu aprinsă lumina. Nu ştiam pe ce lume

mă

găsesc.

O

sudoare

îmi brobonise

—
—

rece... sudoarea

fruntea. Intrebai

, morţii...

spăriat :

Unde-i?
Pe

cine

cauţi?

— Curcanul...
Dar venindu-mi în siimţire:

:

aa
|

— Se petrece aici ceva... nu vreau să spun cuvântul.. sunt însă sigur... uite, precum te văd. Tre„buie să siințim casa. Unde stă părintele Costache?
„Nevastă-mea îmi răspunse plină de grijă:
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— Ştefane, nu mă înspăimânta. Vrei cu tot dinadinsul să mă îmbolnăveşti ? Inţelege odată,
că
nu e nimica. Ne-a căzut greu... trăsni-l-ar Dum»
nezeu de ţăran !..,
— A mai rămas ?
E
.

—

Ce?

—

Din

i
curcan.

— Ce vrei să faci?
> —

Şi mă

Gum
—

—

.

Să-l arunc... să-l arunc numaidecât...
scoborii

din

pat,

ziceam. Nevastă-mea

pentru

ca să îac pre-

mă opri:.

Cum, acu noaptea ?

Acuma... momentan !

— Ai să răceşti... măi omule... lasă-l la naiba...
M'am plimbat iarăş prin casă,
apoi m'am întins pe pat, cu mânile pe piept. Până
în ziuă
mam mai închis ochii. Dimineaţa m'am
sculat a-

meţit, cu durere de cap. Eram tras la față, palid,

„vânăt

pe sub ochi, parcă

zăcusem.

Urechile

îmi

Yâjâiau ca o locomobilă la treier. Am
potuucit
să-mi aducă restul fripturi. Q cercetai
cu băgare
„de samă şi de aproape şi mai de departe
, pentru
"ca să descopăr unde stătea Michiduţă,
Apoi am
zis bucătăresei :
-

— Rozo, S'0 arunci cât mai departe; bagă
bine

de samă

să n'o mănânce

Cineva:

nu

e bună. . -
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A doua zi am stat în pat. : Intr'adevăr

eranz

bolnav..

Fănică

se

opri din

povestit.

aminte de ceva:
“Şi când

mă gândesc

apoi

aducându-și

|
că nevastă-mea

ii găsise

cusurul că era prea mic ! Nu zău... Să fi fost numai niţel mai mare, mă băga de viu în mormânt,
Acuma... puteți judeca dacă am Sau nu dreptate.
* In ce mă priveşte, multă vreme cred" că n'am să
mai gust din cobaia asta blestemată. Din partea

„mea... măuânce-o... Neruţii !

|
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Constanţa

|

_

Gogu

două

Doamnei
.
Siinionescu-Rimniceanu

Tăsică

este proprietar

de

părechi

case

în

Gramon.

aici şi o viişoară

Are

la Că-

lugărenii.. din Prahova, moștenire
dela
părinți.
Până mai acuma câţiva ani, a fost şi sluibaş; dar
firea lui puţin energică şi blajină nu s'a putut în
păca cu rigorile unui şei aspru şi hursuz. De aceia, după ce i-a murit soţia, s'a retras. din ser-

viciu, aşa că astăzi trăeşte din o mică pensi-

oară, din venitul caselor

şi cu ce-i produce. via

|

din Călugăreni.

Gogu Tăsică urmărise desfășurarea răsboiului
nostru cu mare emoţiune. Se indignase şi cl de

guvernului,

“nepriceperea
când

am

remușcare

fost

fu

cuprins de

durere

respinşi

sinceră

din Ardeal, iar acuma o
îl. chinuia. Voise i cl 'răs-

D. D. Patraşcanu. — - Domnu Nae “

6

-

s2

D. D. PATRAŞCANU

boiul, dar nici prin gând nu-i trecuse
vreodată
că ar putea să se isprăvească altiel
decât cu
victoria noastră, Afirmase şi el în
dreapta şi în
stânga că onoarea României cere
ca să intrăm

alături de Rusia

în răsboiu, pledase

adesea pen-

tru Franţa — dar, la dreptul
“vorbind, nu crezuse niciodată cele ce spunea
şi, dacă le spunea, era numai pentrucă mai toţi
cunoscuţii lui
vorbeau la fel. Căci Tăsică
era de părere că
nu-i bine să mergi împotriva
vântului.

Acuma,

vărată

de o bucată de Vreme,

teroare.

Auzise

atâtea

trăia în ade-:

grozăvenii,

aflase

din gazete care e soarta celor
învinşi, încât, pa
=
măsură ce înfrângerea noastră
.
apărea tot mai

vădit,

viața îi devenea

lele lui Noemvrie,
duţi, a încercat

s'a

să fugă

un

chin. Când,

convins

că

suntem

în

zipier-

în Moldova."
Dar Şi pen-

tru asta trebuia mai multă dibăcie
„Şi chiar oa-

recare vicleșug
pe care natura le refuzase erou
lui nostru, Căci numai cu greut
ăți nespuse şi cu
primeiduirea vieții puteai răsbate
atunci în înghesuiala enormă dela gară. De aceia
Tăsică, în
două rânduri, s'a întors cu bagajele
acasă. Apoi
trenurile nu mai circulară şi veşti
tot mai alarmante pătrundeau în Capitală,
După prăbuşirea
frontului - dela Argeş, Tăsică nu
se mai îndoi

că Nemţii nu vor intra în Bucureşti.
Adevărul

.“.
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— le cetea zilnic —

îşi încetară

şi Universul
apariţia

şi

strategii

lor

fugiră

care

zuse cu ochii. Din acest moment,

încotro

vă-

groaza: puse

stăpânire pe” suiletul lui 'Tăsică,,.
Ca să se mai liniştească, făcea adevărate an“chete. Intreba pe fiecare ce crede despre ocuparea Capitalei; se interesa cum s'au purtat Nemţii

prin alte părţi cucerite; ispitea pe moşnegi asupra
întâmplărilor

asemuitoare

din trecut şi cerceta ci

mare râvnă pe reiugiaţi. Voia să ştic dacă armatele biruitoare ucid pe localnici, dacă dărâmă
dau

foc caselor, şi cele povestite

siliți să fugă sub
părul
somn

ori

de unii oameni,

ghiulelele tunurilor

— îi. făceau

măciucă. Adeseaori, noaptea, se trezea din
spăimântat: oraşe aprinse... bărbaţi ciopăr- -

tiţi. copii cu mânile tăiate... era canavaua pe care
se brodau toate visele lui. Insfârşit apăru şi proclamaţia care făcea cunoscut populaţiei că guvernul
pleacă la laşi, să pregătească victoria îinală. Tă-

sică o ceti cu mare
oridecâteori

guvernul

luare aminte,
vorbea

remarcând

că

de armatele: năvăli-

toare, le numea „arinat6 imperiale“

şi le scria cu

literă mare. Veni pe urmă şi ordonanța Genera-.:
lului Musteaţă, noul prefect de poliţie, care vestea:

pe bucureşteni ca, în douăsprezece ceasuri, să predee armele, sub pedeapsă de împușcare.
Gogu
Tăsică duse la primărie, cum spunea ordonanța, o

„D. D. PATRAŞCANU

pușcă cu oțelele ruginite, două pistoale
crate în filigran de argint — moştenire

micul —

vechi,

lu

de la bu-.

o tesacă de garda civică, o îloretă cu

bumb şi un cuţit mare de bucătărie, care, prin
dimensiunile lui, putea da loc la interpretări priincidioase. Apoi, mai făcând o revizie a arsenalului domestic, fugi repede peste .driuun şi _Întrebă
pe Domnu Ghiţă Florian dacă toporul; cazinaua şi
târnăcopul nu pot fi socotite cumva ca arme, După

“asta, plecă la cafenea... |

„Aici aîtă că Nemţii au ocupat torturile, îără luptă, şi că un parlamentar, cu ochii legaţi, a sosit în
Bucureşti, ca să someze oraşul
să se predea, iar
dacă uu... va fi bombardat cu tunul 42, Gogu Tăsică se întoarse iute acasă şi, tulburat de cele ce
auzise, îăcu o inspecţie amănunţită locuinţei
lui.
Se Sui în pod: se uită pe după coşuri; se cobori
în
subsol... privi pe
sub “scară; cercetă beciul, oprindu-se lângă un butoiu desfundat: niCăiri
nu
găsi loc potrivit pentru un adăpost ascuns. Străbătu și odăile de locuit. Aici îi veni o ideie: odaia
din fund avea sobă nemţească îin care încăpea des|

picătura întreagă — dacă S'ar băga

în ea? In-

cercă să-și vâre capul, dar trebui să-l scoată
numai decât simțind că se înnăbuşe, Cercă
să intre
tu picioarele, operaţia îi reuşi tot atât de puţin.
Atunci se gândi cu părere de rău: de ce m'a
făcut

EI
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el o ascunzătoate la casă, nceştiută -de nimeni, aiară de zidari caie ar îi uitat-o? Hei, a văzut et
în Vălenii de Munte un gherghir unde se doseau,
fetele şi nevestele tinere când. năvăleau Turcii.
Ce lucru bun ar fi pe vremurile acestea ! S'ar co-

pori acol0.... cu mâncare

pe două-trei

ar .
zile...

„sta nemișcat... şi dacă duşmanii nu i-ar dărâma
“casa... ori nu i-ar da foc... ar scăpa cu (aja. Cu-:
:
rată... |
„Dar dacă s'ar - preface: nebun? Să spuie vorbe
fără şir, să râdă prosteşte şi să întoarcă ochii pe
4os?... Poate... văzând un biet nenorocit... nu l-or
latăia. EL medită câtva timp. procedeul... dar
urmă... îl părăsi. In sara asta, Gogu Tăsică se cul-:
că cu cugetul neîmpăcat pentrucă ceruse răsboiul.
Tocmai adormise, când: o lovitură puternică în

geam

îl făcu să sară în sus. El întrebă cu glas

|

alterat:
—

Cine-i acolo?

Un glas răspunse din stradă PR
:
— Gardistu,
Tăsică

se făcu

a
ghem:

— Ca este?
--— Aprinde lumina şi deschide
“EI întrebă din nou:
—

Ce

s'a întâmplat ?.

Sergentul zise:

Pi
uşile!

..-
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— Trebuie să soscască German ÎL bee
Gogu 'Tăsică îşi duse mâna la inim
inimă. Se sculă
repede şi aprinse lampa. De mult nu mai văzuse
lumină noaptea ! Deschise fereastra şi se uită
a.“fară: toată strada eră luminată. EI se îmbrăc
ă cu
mişcări înfrigurate socotind ce are de făcut.
Desigur... drumul lor era prin partea locului,.
căci şoScaua Drăginesti Alexandria, care trece prin
Bra- gadiru, dă în Bulevardul Mitropoliei... iar de
aici
până în Gramon... o nimica toată ! Viziuni sinistr
e
îi apărură limpede înainte. li văzu călări, venind
în”
goană turbată, dând iureş prin mahalale, cu sulițel
e
înainte, înfigând copii în ele, călcând peste. trupurile drumeţilor; apoi oameni bărboşi,. cu ochi mici
şi sălbatici, ținând c'o mână de păr îemei care
îşi
strâng îngrozite pruncii la sân,
s
iar cu cealaltă ridicând deasupra capetelor lor iatagane
însângerate. Tăsică căzu în genunchi și zise cu glas
fierLinte căutând cu ochii răsăritul :
!
„Dumnezeulă; ai milă de noi!“
EI se ridică hotărît. Un îrig de ghiaţă îl cuprinse:
începu să clănţănească. In gât simţea un
nod. Fără
să ştie ce face... turnă apă în pahar: dar
sticla
făcu un sgomot neobișnuit când o puse
pe masă
şi paharul îu dus la gură cu mâna convul
sivă,
Apoi deschise un dulap, scoase geaman
tanul, aşe-

ză în el

un

rând

de haine și albiturile

trebuin-
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_ cioase, vâri dedesubt o candelă de argint şi şase
linguriţe scumpe — moştenire de la maică-sa —
luă toţi banii pe care îi avea în casă, puse şi niaşina de ras cu tot dichisul ei, şi câteva cutii cu
țigări, închise geamantanul şi chemă pe
mama
Leanca. Tăsică se uită la ceas: douăsprezece trecute... O bătrână intră în odaie...”
—— Mamă Leancă — începu. Tăsică stăpânindu-şi glasul şi prefăcându-se că -are de căutat
ceva prin dulap — cu mă duc... dumneata o să
rămâi aci...
“Bătrâna se speriă:
— Vai de mine, Domnule, vrei să-mă găseşti

moartă ?
- Tăsică

—

|
se uită

Ce -vorbe

Femeia

îi

urit

la dânsa:

răspunse

se

înfuriă:

d

,

îngrozită:

— Aud că vin căpcăunii,
El

-

sunt astea ?

o

O
o

„ — Cine ţi-a spus... mă rog... prostiile astea ?
Bătrâna întrebă cu toată simplicitatea : *
,
— Atunci... matale de ce pleci:?
Tăsică nu dete răspuns la. o întrebare aşa de
precisă.
— Ascultă, Leanco —zise cl muindu-şi glasul.
— dumneata eşti femeie bătrână...
__— Aşa-i... dar nu voiu să mor tăiată...

38
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— Cine te taie, proasto ? Ascultă... Ai să faci
cum zic eu... Ai să deschizi uşile şi... oricine vine...
mă "mţelegi... oricine. lasă-l înăuntru, Fă-le caea. Pregăteşte-ţi ibricul cel mare. Zahăr ai în
„dulap... e deajuns. Săle dai tot ce-or cerc...

m'ai înţeles? Uite... ţine donă-zeci de lei... pentru
dumneata...
|
ă

Femeia luă hârtia din mâna stăpânului său,

„ — Eu... am niţică treabă — mai zise Tăsică —

„mă

întore numaidecât.

Nu-ţi

fie frică...

Argumentul material convinse pe mama

Leanca

mai bine decât toaie asigurările morale, Ea primi.
să rămâie singură, iar Tăsică îşi luă geamantanul
şi ieşi pe poartă, După câtăva vreme, ajunse în
Bulevard; apoi apucă pe o stradă lăturalnică
şi
dădu în Antim. Pe aici toate casele erau întunecate. Din când în când el lăsa jos geamanțanul,
făcea exerciţii gimnastice cu dreapta, cu stânga şi..
pornca mai departe. Işi simțea gura coclită: neştiind ce să facă, aprinse o ţigară. Deodată auzi la

spatele sale :

-— Stânze ţigara, Domnule !
Tăsică tresări şi se întoarse

|
spăriat.

distul :
— Pentru ce s'o stâng ?2. Este
Sergentul îi răspunse aspru :
Îsi

”
Era

gar-

|
voie...
!

—
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— Nu-i voie... Vrei să-ți tragă vreo bombă de

E

N

sus ?

.

— Apoi de sus, se „vede un fleac de scânteie,
întrebă. uimit Gogu Tăsică.
— Dar. stelele cum se văd ? îi ripostă Vainicul Ă

gardian.

.

Lui Tăsică
discuţii

nu-i ardea de discuţie şi iîncă... de:

ştiinţifice;

aruncă ţigara,

dar

remarcă

în

„sinea lui contrazicerea: unul îi spunea să aprindă
lumina,

altul

să

stingă

ţigara.

„Pentru

asta

am.

pierdut răsboiul“ — gândi el „totul merge halan-

dala”.Şi cotind când la dreapta când la stânga, ajunse la cheiu, de

unde,

trecând

drumul,

începe

"Calea Victoriei.: Ideia lui era să se refugieze înirun otel din centrul oraşului, pentru ca să-l gă-

sească Nemţii acolo. Şi într'adevăr, peste câte-va
minute,

Gogu

France.:

Tăsică

intra 'la

Hotel

de

ERE

Portarul. văzându-l la ora asta, cu geamantanul

în mână, îl întrebă cu mirare dacă a sosit vreun .
tren. Tăsică îi mărturisi adevărul şi-i ceru o cameră retrasă.

Omul sui scările şi-l conduse într'o

odaie. Tăsică o apreciă din ochi, apoi întrebă pe:
însoțitorul său:
— Ce zici, sunt: sigur. aci ?
„ Portarul îi răspunse:
ă

* — Ca acasă la dumneavoastră, :

"30
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cel

Răspunsul era echivoc. Tisică reținu , înțelesul
bun.
— Dar dacă Nemţii cer odăi, întrebă el. |
Celălalt spuse cu ton natural:
*

— Le dăm.

— Şi. dacă sunt mulţi, cu pasagerii ce faceţi?

Portarul se gândi o clipă:

— Știu şi cu ?.. O să facem cum zic ci,.
; — În cazul ăsta — reluă Tăsică — nu Sunt sizur. nici aci...
.
Portarul începu să se plictisească:
— O Inaţi... sau n'o luaţi ?
,
Tăsică stătu la gânduri :
"
— Mă rog... ce crezi dumneata... o să se 'poarte
rău cu populația ?

— De !.. Ce ştiu cu ?
— Cum crezi ?
Portarul ridică din umere.
— Să zicem că... se poartă rău... urmă Tăsică —
unde aș putea îi eu în siguranţă... complectă ?
_— Asta nu pot să ştiu.
|
— Ce zici de conu Alexandru ?
Ca să scape de dânsul, portarulîi răspunse:
— “Acolo sunteţi ca la Berlin.
Tăsică nu mai pierdu vremea. Dădu un bacşis
bun siătuitorului, apucă energic geamantanul
şi
scobori scările cu însoţitorul său care se
uita
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ciudat

la această

speţă de

pasager.
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leşi în Calea

Victoriei. Pe drum se gândea: „Acuma la conu
“Alexandru e... lume de pe lume. Casa toată...
luminată. Curtea... plină de oameni.
Inăuntru,..
- dame îrângându-şi mânile şi... domni palizi:.. gânditori. O îemeie leșină. Conu Alexandru umblă
de colo până colo... strânge mânile cunoscuţilor...
îmbărbătează pe unul... dă un pahar
cu apă al-

tuia”, Tăsică

se opri,

lăsă jos geamantanul,

își

scutură dreapta: şi zise: „Şi... gazetele... mizerabilele !... îi ziceau trădătorul!..” El fixă o
stea apărută printre nouri, se -scutură de o presimţire uriîtă şi luându-și din nou bagaiul, porni
mai departe...

Când a ajuns în strada salvatorului său, ceasul
arăta
asta?

două şi jumătate.:
La conu Alexandru,

Dar... ce
însemnează
întuneric besnă. Nu se

vedea ţipenie de om... nici înăuntru, nici în curte,
„El se opri înaintea porţii și, cu paşi înceţi, trecu
pe lângă ostreţele de îier. intuneric... în toate păr-

ţile. Numai într'o odaie dela subsol... puţină I-.
mină.

Gogu

Tăsică

se. întoarse

şi se

tărît înaintea grilajului înalt. Când
porții, simţi o mână

opri

pe umăr:

— Cine eşti dumneata ?

ncho-

atinse clanţa
.

|

ă

Tăsică răspunse cât putu mai satisfăcător arătându-şi și strada

şi numărul

casei. Gardistul însă,

-92
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care de mult îl observa
țămi cu asta:

din umbră

—

nu se mui-

— Pe cine cauţi ?
_Tăsică

“zise

— Vreau
—
—

ţinându-și

firea:

să, intru aci.

La conu Alexandru ?.
Chiarla dumnealui. ,

Sergentul se

uită

mai

de aproape-la

mutra

acestui vizitator nocturn, apoi aruncă 'o privire
şi asupra geamantanului :
— ŞI... ce-o să îaci dumneatale la ora asta... la

cuconu Alexandru ?
—

Vreau

„

să intru înăuntru...

— Bine... înţeleg eu... da-i vorba cu ce > plaa ?
Asta-i !...:
Si nelăsându-l să-și spuie planul, omul ordinei
adăugă :
— Te cunoaște conu Alexandru ?

Tăsică se gândi o clipă, apoi zise:
— Mă cunoaşte...
|
Minciuna” era numai pe jumătate: la o alegere,
<onu Alexandru vorbise câteva cuvinte cu dânsul,

Sergentul accentuă :

,

— Zici că te cunoaşte boeru...
Gardistul deschise portiţa şi Tăsică întră în o-

gradă: sub

privirile

iui

neîncrezătoare,

EI

ocoli
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intrarea principală şi se îndreptă spre geamul cu
a
_Tumina. -Se uită înăuntru... nu văzu pe
„ îie
Veni apoi în faţă... la portalul. principal.
Şi
soneriei,
mânerul
de
putere
cu
trase
Îl
-ce-o
casei,
dosul
In
'aşteptă.
jos,
lăsând geamantanul
răsunară încurând paşi greoi'şi un om cu: gulerul

_zidicat la surtuc veni lângă dânsul. Tăsică apucă
“geamantanul. Noul venitse uită şi el foarte de aproape la- mutra "lui Tăsică, apoi îl întrebă :

= Ce vrei, Domnule ?
—

_—
Şi

Am

venit la dumneavoastră,

Pentru ce?
omul

:

îşi lăsă

ului la bagajul

privirea

începu Tăsică.

|
de

ai
la chipul

musafi-

său.

" — Uite ce e — zise Tăsică umilit — pot să intru
“şi eu înăuntru ? |
De astădată cel cu

mirare :

— Să intri înăuntru ?

Tăsică îl lămuri
—

gulerul

ridicat

o
întrebă * cu

/

cam intimidat:

Da... ori unde... în bucătărie. în “spăitorie.

indiferent... Nu pretind nimica... numai să intru.
—

Inăuntru,,. aci?

—

Da.

Din portiţă sergentul

asculta convorbirea,

-

“Omul casei întrebă şi mai” mirat:
— Si, mă ros, pentru ce 'vrei să intri! înăuntru?
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Nemţii

la dumneavoastrii

Și Tăsică tuşi în palmă,
Reprezentantul lui conu Alexandru căzu pe gânduri, apoi aspru:
— Nu se poate, Domnule !
Tăsică răspunse:
— Atunci... să mă laşi să rămân aci.

— Unde ?
—
—

a

Uite... aci... lângă scară.
Nu se poate, Domnule.

— Nici în curte ?
Omul se uită cu dispreţ la Dbagaiul lui:
— Nu se poate.
—

Vasăzică... nu se poate ?

— N'auzi- că nu se poate ?

— Foarte bine... am crezut că se poate... daci
zici că

nu

se poate.

nu-i

nimica.

te superi. Mă duc. Noapte bună !

Nu

trebuie

să

Tăsică salută adânc pe omul cu gulerul ridicat
şi porni spre ieșire, cu geamantanul în mână. Aici
socoti prudent să dea un bacşiş scrgentului şi scoțându-şi şi înaintea lui pălăria, apucă încetişor pe.
lângă gardul de fier, Ciudat! Parcă era mai [iniştit! Apoi, luându-şi de samă, se întoarse îndărăt şi tăind bulevardul cel nou, ieşi în Calea Victorici, cu. geamantanul în mână. Tăsică se uită la
ceas: trei şi un siert. Si se întoarcă acasă... era

FRICA LUI GOGU

prea

târziu.

El

intră

TĂSICĂ

la un

otel,

”

peste

Episcopie, luă o cameră, se desbrăcă
în

așternut,

Emoţiunile

îndată. Dimineaţa,
luă

din

.

.

nou
.

nopţii

când

.

.

.

.

îl obosise:

şi porni
3

drum

A

cătră
.

de

şi se vâri

era ziuă mare

geamantanul
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3

adormi

afară, îşi
casă.
3

Lă

Astăzi, Gogu Tăsică râde 'singur, când își aduce aminte. Insă... tot e mai bine să“nu-i pomenești nici de Nemţi... nici de întâmplarea cu

conu Alexandru...
2

3
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Doamnei Elena Nenitescu

Când aoul de Pontbriant, căpitan de
aviaţie,
printi ordinul să plece în România ca
să. lupte
pentru cauza îranceză, fu cuprins de
o uşoară
amărăciune. Nu că războiul ar fi lost aici
mai primeidios, — Căpitanul era un militar brav
— ori
„Că srutăţile vieţii erau mai mari,
ci: fiindcă a-:
VUSez2

0

impresie

vagă

că

'Sc

aruncă

în

Necu-

noscut. Auzise de România şi ştia. despre
dânsa
Că voise Macedonia, Acest lucru îl aflase
înte*o .
sară la Chat noir, pe vremea ultimului
conflict
Dalcânic, când Charnier, mucalitul Charnier,
înveselise publicul cu &hiduşiile, lui. Desigur, număr
ul
ce] mai reușit din programa îost atunci „Re zolvirea ctestiunei Orientului“,
Charnier
a venit pe scenă într'un îrac can ilenduros,.
cu

1c0
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pantalonii scurţi, de i se vedeau ghetele scâkiate,
cu jobenul nou-nouţ, iar dinapoi, îi atârnau nişte
cotrenic, Si când unul i-a întrebat:
— Qui est-tu?
Charni6r a răspuns cu iios:
— Je suis roumain.

_— Et. que

veux-tu,

mon

ami?

—"Je veux la Macedvine.
7
Şi saluta caraghios, cu spatele la public, râdicând cilindrul cu clexanță. lar când se
îndoia,
printre cozile îracului, i se vedea... tricou! Fi, nu.,

a iost plin de haz, je vous

assure.

Pe lângă

asta, Căpitanul mai cetise Flambochea

lui

„Richepin şi încă un roman, în care de asemenea
"eroul Gregore Tandarescu. un cavaler de industric internaţional,
'era moldovalaquc.
La
început Căpitanul nu ştiuse ce înseamnă „mod ovalaaque” şi crezuse uri moment că în ATSOU
european cu vorba asta se designează indivi-

zii de speța celor din Flamboche,. iteresându-se
însă

a aflat

tunci

a mai

cu

surprindere

căpătat

ceva

înţelesul,

noţiuni

despre

așa

că

a-

România.

Şi Căpitanul Pontbriant, legând cele dobândite de
curând cu cele ştiute mai de mult, râse. încă odată
de tricoul lui Charnier.
Dar atuncia... ce fel de popor sunt
Românii
ăştia 2
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“Întrebarea era cu 'aţât “mai legit
imă, cu cât “şi
alte. cunoştinţe ariterioare îl făcea
u să încline. cătră

un singur

-

răspuns, Căci tot în sara

când văzuse

2 Charnier, un alt număr din programu
l

repre-

„Zentației de. la' „Mâta neagră“
alcătuia următoa=
rea scenetă: Apar. doi domni bine
îmbrăcaţi. Dis-.
ută violent: Se insultă reciproc.
Se provoacă. la

diel. Găsesc

imediat două pistoale.. Cine să tragă
însă întăiu ? Tocmai se arată un trecă
tor. E rugat

să rezolve problema. 1 se.dă o piesă
de cinci lei,
„Pentru pile ou îace. Noul
sosit ia moneda, se
nită la zimţi, o aruncă în sus, dar..
. lucrul naibei...
nu mai cade jos! Cei doi combatan
ți sunt foarte.
miraţi. Ei.cercetează
cioare. Şi iarăş :..

personajul din cap pân'în și|
_
|

— Qui Gtes-vous, Monsieur?
Dar unul din ci, iluminat subit :

— A! vous tes roumai
n...
Şi, deoarece toate cunoştinţele
asupra acestui
“subiect abundau numai într'
o singură direcție,
Căpitanul Pontbriant făcu urmă
toarea reflecţie:

„Nu... desigur... nu se poate ca toți 'româ
nii să fie
la fel”. Dar când comandantul Său
i-a anunţat că

„trebuie să plece în România, lui: Pont
briant i-a.
apărut
cinci

înainte ilendurile, lui Charnier
şi.piesa de
lei, sfeterisită, Insiârșit... vog
ue la ga-

|
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lere! Ss
va duce acolo unde-i ordonă patria
Şi dacă Cauza franceză cere ca el să moară de-

parte de scumpa lui Franţă, între neamuri barbare şi necunoscute...

pour.lui!

nom

dun

nom..tant

pis

Când însă a cetit ordinul de plecare,

în care i se spunea să sc oprească la Bucarest.
Căpitanul a fost cu totul încurcat. Vasăzică... a-

„tunci... în Bulgaria trebue să se ducă, nu în Ro“mânia. Or, Bulzaria cra aliata boşilor... sau cl nu
.
.
e.
.
-*
o.
.
mai pricepea nimic, Acest qguiproquo
trebuia

„numaidecât limpezit. Intrebând timid pe superiorul
său unde este eroarea, ofiţerul râse-şi zise :
„Mais.non, mon ami! Bucarest... cest

la Roumanie...”
Pe drum, prin una din acele operaţii
suintale,
ps car o explică numai persistenţa unei idei, își
aduse deodată aminte că cetise mai demult în
„Lanterna” lui Rocheiort că Bucarest este capi-

tala Bukharei ! De astă dată o încurcase chiar de

a

tot, căci Bukhara.. o ştia cl bine că-i tocmai în Tar-

taria... lată de cc, când ajunse acasă, deschise cu
nerăbdare dicţionarul universal al lui Bouillet, la
cuvântul Bucarest, pentru a afla ceva sigur
şi nozitiv despre oraşul în care avea să trăiască.
Aici, la pagina 297, ceti:
„Bucarest, adecă Oraşul Veseliei, vechiul Thia-

|
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nus, capitala României,
Arhicpiscopat
grecesc;
scoală grecească, colegiu francez; bibliotecă. Oraş
întins, dar prost zidit. 60 de biserici, 20 de inâaăstiri, 30 de caravanseraiuri“,.,
Pontbriant închise încetişor volumul. Cuvâutul
" din

urină

îi

evocase

orientul

pe

care-l

cunoștea

din descrierile lui Pierre Loti. Aşa” dar...
va trăi
printre oameni cu caitane lungi, , cu: burnuz
uri.: 9
legaţi la cap cu turbane* bariolate... împodobite
cu
penc de struţ. Apoi... cadâne misterioase.
.. dar cu
atâta mai poetice... Şi muezinul... vestind
cu glas:
“tare, din vârful minar etului, ceasul rugăciunii...
Un
lucru îl intriga mai ales : „Ce poate să însem
n
sobriquet-ul de „Oraş - al vseeliei“? Insfâr
şit...a
îi preferat să rămâie în tranța; dar, pentrucă
ură .
pe boşi, se pregăti de plecare, Focmai în vremea asta, ziarele din Paris,
după

ce cântase osanale în onoarea noci. aliate, -care .

.

trebuia să aducă victoria îinală, anunțau
cu- litere
groase că armatele generalilor român
i Zethon. „i
şi Thierco au pornit ofensiva cu mare'
succes.
Raoul de Pontbriant: ceti cu interes inform
aţia —. *
căutând să reţie numele bravilor învin
gători —
se bucură de isprăvile generalilor numiț
i şi -re- .
marcă — nu fără. oarecare surprinder
e. — CĂ Zethon şi Thierco sunt mai de grab
ă numiri eurg- |
.
7

i
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pene decât

arabe ori turcești. Pasă-mi-te, .orto-.-

graicle generalilor Zottu şi Iliescu ajunseseră
malurile Seinei puţin cam alterate...

i

“Căpitanul

Raoul de

Pontbriant

era un

pe

militar

curajos; doborise trei aeroplane inamice, primise medalia militară, iar acuma spera să se di-

stingă din nou pe-un îroiit îndepărtat. EI îşi luă
călduros rămas bun dela “logodnica lui, M-lle
Maric-Francoise
întoarcere,

Bien-Aiinte.

o să-i poată

arăta

asigurând-o
strălucind

că,

la

pe -piep-

tul Iui Legiunea de onoare. Apoi plecă spre România luând drumul cel mai scurt.
Fi se-îmbarcă la Havre şi debarcă în Brishiton, în îrumosul
Brighton, London
super
mare, cum i se mai zice, iar trecerea Mânecii
o făcu în siguranţă complectă. Din sudul Angliei,
porni cu drumul de îier înspre miazănoapte, . prin

-Londra-Nottingham-Edimburg. străbătând
Rega=
tul-Unit în toată lungimea lui. Ajungând la coasta
nordică a Scoției, luă vaporul din nou, trecu pe:
Jângă Mainland, Sanda, Westra şi celelalte insule:
din arhipelul Orcadelor — unde plouă veşnic —

apoi pe lângă cele o sută de ostroave
landelor, iar de aici, apucă

cu oarecare

ale

Shet-

zrijă prin
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Marea

Nordului,

spre jiordurile din

Bergen,

105

cam.

'pe unde curse Guli-Streamul. Sosit în Norvegia,
“se sui în tren, pe linia Bergen-Kristiania-Stockhohm, străbătând carevasăzică amândouă pungile
Peninsulei: Scandinave, în părţile lor cele mai umîlate, pentru ca din capitala Suediei s'o ice pe urmă

pe lângă golful Botnic, drept în spre nord, : tocmai

pân”

la Haparanda.

Aici se opri o zi, ca să

„vadă aurora boreală și să viziteze observatoriul
meteorologic

pentru. înregistrarea

jenoimenelor po-:

lare. După asta, se lăsă în spre miazăzi, printre " Lacurile şi bălțile Finlandei, pân” la Petrograd —
„Cuun numise Țarul

Petersburgul,

ca să facă sâuge

rău Nemţilor. Odată aiuns aici, drumul

cătră Ro-

"mânia se scurtuse simţitor, Din oraşul lui” Petru,
Căpitanul luă iarăş calea cea mai scurtă. pentru
Bucarest, prin: Moscova şi Kiev, pân” la Odessa,
'
iar “din Odessa, prin Basarabia, ajunse -Îa Ungheni;
și trecând podul ce despărtea imensa împărăție
a
țarilor, de mica noastră ţărişoară, Căpitanul
Raoul
de Pontbriant puse însiârşit piciorul pe: pământul
ospitalier al României, în oraşul Iaşi, despre
care
ni mai auzise până atunci Şi a cărui existență
nici no bănuia. Dar pân' la țelul călătoriei.
mai era
încă. Cu ajutorul lui Dumnezeu, oaspetele
nostru
ajunse nevătămat în „Oraşul Veseliei” după:o
că-
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lătorie, pe apă şi pe uscat, de 5 săptămâni, 3 zile

şi 10 ore, fără să socotim şi micile lui popasuri...
In Bucureşti,
Căpitanul Pontbriant a avut oarecare surprinderi “plăcute. L-au impresionat palatele mari, stradele populate, dar mai mult încă
magherniţele joase, care alternau cu clădirile imensc, şi locurile viranc, acoperite cu necurăţenii.
Lume... aproape ca şi în Franţa...- cest drâla..
tout de.mâme. Turbane... nu, şalvari misterioşi de loc! Dimpotrivă: domni emabili, unii din ci
silindu-sc să grascieze caşi dânsul, dame gentil,
vorbind limba lui în pertecţie și iubind Franţa —
ah... la France... jusauă la îolie!—saloane

clegaute... ospitalitate ideală... însfârşit... ce să mai
lungim vorba, Căpitanul a uitat cadânele. cu ochi
acoperiţi, ba, dacă trebuie să îim drepți, n'a trecut
mult şi puţintel a îost uitată și M-lle Marie-Fran-

coise Bien-Aimee...

|

Aviatorul nostru s'a instalat comod la AthencePalace. Aici a întâlnit camarazi - cunoscuţi, veniţi
mai înainte: sublocotenentul Pierre de Laannoy, locotenenţii Henri Courteline şi Jean Forestier, căpitanul Edinond de Pommery şi încă doi-trei ofiţeri distinși şi tovarăşi plăcuţi. Veniscră 'cu toții
să nc apere de loviturile aeriene ale boşilor, Incurând a sosit în acelaş otel şi: o aleasii so«

|
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cietate de ofiţeri

se închegase
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ruşi, aşa că Dubla Alianţă, care

încă de pe vremea

lui, Felix Faure,

in capitala Impărăţiei Nordului, se întărea tot

mai

mult în „Oraşul, Veselici”. Raoul de Pontbriant se convinse

repede că porecla capitalei noastre este

bine meritată. Căpitanul se simţea cât se poate
de mulţămit. Făcuse cunoştinţe numeroase, Icgase
prietenii solide şi începuse 'să rupă și câteva vorbe

românești. El întreba foarte nostim: „ci mai faci?”
şi pronunţa
batrina

dans.

destul de

corect „ţuica batrina“;

ştia că înseamnă

vicille,

iar

charge

Şi când, înainte de prânz — de cină nu mai

vorbim — toţi aceşti distinși oaspeţi ai Capitalei se

adunau

la “consumul

lui Ciobânu,

împreină

- cu

reprezentanţi din bune familii ai armatei române,
cu atribuţii la partea sedentară, atunci, parole

„Yhonneur...

era un moment

exemple. Incurând

foarte plăcut par

se stabiliră. două locuri mai:

îrecventate de cătră această selectă companie:. în
orele liniştite — indiferent dacă erau ante ori post

meridiane -— la bodeza

lui Ciobanu,

amenajase

dos, anume

0, odăiţă

din

unde

se şi

pentru avia-

ție, iar în orele tulburi, „când boşii. planau deasupra Orașului Veselici — în subsolul de la .Athe-

n6e-Palace, care avea boltă masivă, cu bârne

„ groase de fier şi tavan de beton armat...
4

.
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Dar când Raoul de Pontbriant a văzut apara- :
tele noastre de, sburat, pe care guvernul le adusesc- din Franţa, a rămas indignat. Nu erau aeroplane ci... bigre. câtait de la vieillce îerraile
!.. iar comisiunea care primise aceste lucruri
netrebnice, irebuic să îi fost alcătuită, după părerea
Căpitanului, din sale s coquin s. Primul-Ministru a asigurat insă pe aviatori, că Ministerul de |
răsb
a oiu
comandat aparate Voisin, Farman Şi Nieu- .
port, că s'au luat toate măsurile ca Franţa să elibereze maşinile corespunzătoare, dar că vor mai
zăbovi ceva, trebuind să îacă un ocol pe la Capul
de Bună- Speranţă şi prin Oceanul Indian, iar de
Ja Port- Arthur, cu transiberianul, vor sosi direct
la Bucureşti.
Până atunci însă guvernul urcase
tunuri şi mitraliere pe case, care, dacă n'au avut

o acţiune tiicace -asupra siguranței

oraşului,

au

îmbolnăvit în schimb pe cei cu nervi mai suscep7
tibili şi au ucis câteva duzini de imprudeuți...

Intr'o zi, Căpitanul Pontbriant îu însărcinat de

Harele

Stat Maior al Armatei

să ducă -un ordin

comandantului
din: Teleorman
și să aducă
Ja
Cartierul General ştiri însemnate,
privitoare la
mișcările inamicului. Căpitanul se ridică cu bipla-

nui său, făcu frumoase

evoluţii deasupra

. lei— ziua- era liniştită în toate

Capita-

privinţele —
Pi

apoi
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luă direcția înspre Turnu-Măgurele.

Pe la mijlocul

drumului, motorul.

sbârnâie

începu

însă

să

cam”

"suspect, iar helicele deveneau tot mai vizibile. Că-

pitanul, neliniștit, se ridică în picioare. Ce să fie
asia ? Benzină e. de ajuns...

Ciudat... O pană

de -

motor...

sacre-bleu.. ventre-sâint-gris!.

Trebuie

să

ateriseze...

Şi el ochi un

loc

potrivit,

începând să se lase ju jos cu maşina...

In. vremea

asta, Marin T ache

Oprișoiu, poreclit

-şi Buzatu, şi Stancu Gavriliţă rupeau câţiva ştiuleţi dintr'un ogor cu porumb. Optişoiu poariă că- ciulă mare, lată. în fund, de care nu.se. desparte

nici vara, — obiceiu moştenit de la tatăl

său,

care şi el probabil că-l ţinea. din bătrâni. In ziua
aceia,

i se păruse

cani

rece

şi îşi luase

și cojo-

cul. Așa învestit, părea ca şi strămoșul său de la
» Dunăre, pe care l-a cântat fabulistul... un ours,
|
l6ch..
un ours: mal
mais
Pe când gospodarii noştri îşi făceau meșteșugul
în tăcere. aud o sbârnâitură deasupra capului lor,

şi amândoi

ridicară ochii în sus. Cum

planul, Oprişoiu zise "cătră
— Uite mă...
Celălalt răspunse :

tovarăşul

văzu aerosău:

:
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—

5 dăia de ne ucide copiii ! ba
Să ne pitim, Stancule... că ne svântă.
ei se cinchiră jos, în porumbişte.

—
Şi

Maşina urma acuma o linie oblică, al cărei capăt

era

săteni,
lăsă

tocmai

Și

jos,

pe

locul unde

întradevăr,
chiar

Raoul

la marginea

se

de

găscau

cei doi

Pontbriant

ogorului,

se.

numai

la

câțiva paşi de opincile lui Gavriliţă. Căpitanul sări
din aparat, iar ţăranii urmăreau cu atenţie mişcările lui. Oprişoiu întrebă încetişor pe Gavriliţă:

=— "Oare să aibă d'alea... mă ?

"— Mitrailere ?

„-

|

E
—

Nu se vede...

Oprişoiu

se

gândi

o clipă:

— Ce zici, mă Stancule,.. te shizui-?

— Noi. suntem doi şi el unu..;
Oprişoiu se hotări:
—

Sloboade

brâu!...

Ei șe descinseră de brâie şi, pe când Căpitanul,

- necăjit, .sucea şi învârtea la maşină, Gavriliţă tu-

pilându-se ca o pisică, îi sări în spate, spre ma.
rea spaimă a franțuzului, iar Oprişoin alergă cu

brâul,

să-l

strigă

din

—

lege...

Pontbriant, văzândi-se

răsputeri:

Yrangais!..

Je

suis

francais!

prins, »

JALNICA TRAGODIE

Oprişoiu
vârtos:

întrebă
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PONTBRIANT

care-l
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strângea

-

— Ce zice, mă?)
— EL ştie. Nu te sbate... soacăţă,. Cai încăpui
în labele mele!
.
Franţuzul răcnea mereu, încercând să reziste :
—
Francais!
Ami!
.
.
,
Oprişoiu îi aruncase brâul peste cap,şi acuma
îl înnoda sdravăn ci genunchiul,.:
Dinspre sat, câţiva bărbaţi, care urmărise sborul aeroplanului, veneau în goană la locul unde

-se frământau cei trei. In frunte, era Ghiţă Roşu,
om

buclucaş şi rău, iar la urmă, o droaiede femei

şi copii se grăbea

la privelişte. In

câteva

sal-

turi, Ghiţă Roşu fu pe câmpul de luptă. Cum îl
văzu, franţuzul îi răcni şi lui ta ureche sperând

că măcar el va înţelege: —

Francais!

|

Dar Roşu îl lovi cât ce putu cu palma peste
gură, strigându-i: — Ce-mi sbieri în ureche, boanghină, paştele

lui

x

tatâ-tău...

Asta... a fost semnalul. Pontbriant fu trâutit ios,
târit, călcat în picioare, îndemnândit-se unii pe

alții:
—

e
Daţi-i, mă...

că

ne

omoară

copiii !
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După

ce-l

tăvăliră

de ajuns, lui Ghiţă Roşu

îi

“veni

o.ideie şi porunci oamenilor :.
_
— Destul!
Apoi adresându-se Căpitanului, care
e
stătea trântit la pământ, zise cu un sest marțial.:
— Prizioner!
|
Şi el încercă să-l râdice de jos...

Pe

când

Căpitau

în

Ghiţă

Roşu se

picioare,

tot

căznea

dinspre

sat,

să-l
un

puie
om

pe
gros,

urmat de-o altă ceată de copii, venea mai repede decât îi permitea „corpolenta. Era Domnu
Gheorhge Bălan, primarul comunei. Cum ajunse
lângă mulţime, zise solemn :
— -Daţi-vă cu toţii într'o parte..,
Şi Domnul Bălan. ajungând grav lângă Pontbriant, se -lăsă puţin pe vine şi se uită cu mare
atenție la cel legat... Căpitanul deschise Ochii
şi
gemu încetişor :

—

Francais.

|

Domnul Gheorghe Bălan, acu vreo 38 'de ani,
învățase câteva luni op clasă de gimnaziu:
el
pricepu rostul :vorbei. Pentru a „se convinge
însă

pe

lui:

deplin,

întrebă

pe aviator,

ooarecum în limba.-

”
— La dum
cata. este. îransei?
Căpitanul dădu . din cap, mişcându-şi abia
zale :

bu-

JALNICA TRAGODIE A CAPITANULUI PONTBRIANT
— Francais.
Primarul îi răspunse
Ceapă:

o

vorbind

tare,

ca să

113

pri-.

o.

Să dresăm proces verbal,

Apoi socotind. pe degete :
„—
E prietin României... Ce-aţi făcut, măi?
Şi adresându-se colectiv:
—
Oţilor... Paţi mâncatără
îript! Acu o

ste declare

răsboiu şi iranţuzu...

să

o

După ce aviză-chestiunea din punci de vedere |

diplomatic,
_dreseze

Domuul Bălau . răcni fără
anume cuiva:

— Repede

să

se

a-

o targă... că vă rup cu dinţii !

Căpitanul Pontbriant îu deslegat, pus în picioare |
si susținut

„plină

cu

de sânge,

"zise fără ură :

griiă de cătră

calăii săi, Gura

îîi -era

FI se uită în ochii lui. Oprisoiu şi

—

Sau "age...
|
“ Oprişoiu, scărpinându- -se în Cap prin căciulă,
întrebă pe “Gavriliţă :
i
— Ce? ice, bă ?
Targa
îu înighebată
ntimaidecât,
Căpitanul
„jungit pe dânsa, iar. Oprișoiu şi Ghiţă Roşu, ca
un îel de ispaşă, îl: transportară încet, acasă la
Domnu Bălan. Aici îu aşezat cu grijă în pat,
cercetat şi bandajat și, după câteva zile, mai între.

D. D. Palraşcanu.

— Domnu

Nas...

_

8
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|

mându-se

tuiala

D.D, PATRAŞCANU

puţin,

îu

trimes

comunei...

i

la Bucureşti

pe

chel-

-

Guvernul român a fost tare iniscat de uenorocirea aviatorului, iar miniștrii nu ştiau cum să
liniştească colonia îranceză. Căci colegii Căpita-

nului, după
viaţa

lor

cele.

nu

mai

întâmplate,
este

fiind de

sigurăîn

pârere

mijlocul

că

acestui

popor, .declarară ritos că nu vor să mai apere Capitala. Şi, întradevăr, în ziua accia ofițerii ruși

au fost văzuţi singuri în odăiţade din dos...
"Ministrul de“externe propuse să se dea Căpitanului Pontbriaut o decorație mare, iar celorlalţi unele
ritele

mai mici —

tulburate,

Dar

asta pentru a linişti” spi-

guvernul.

cerând

scuze,

a-

duse la cunoştinţa Căpitanului că, în urma acestui
incident regretabil, toate. măsurile
necesara au
îost luate pentru ca populaţia rurală să nu mai'

coniunde

un aeroplan

amic

cu unul dușman.

La

care, victima ignoranței ţărăneşti, adunându-şi indignarea de care mai dispunea, a întrebat sculându-se pe jumătate:
3
— Fichtre! De ce n'aţi făcut-o înainte
Căpitanul a fost bine îngrijit. Trei zile fu (înut în. prostiri cu ghiață, îrecat, îmbiiat, hiirăpsit; guvernul î-a pus pe socoteala şa doi diuţi de
aur, în locul celor de-os; ofițerii luau zilnic in-

-

-7?

JALNICA

TRAGODIS

A CAPITANULUI

PONTBEIAN'T
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“iormaţii, iar câteva dame mari sc interesau personal de tămăduirea lui. Rezultatul îmbucurător
ma întârziat să se arăte: după trei săptămâni de
căutare conştiincioasă, Căpitanul s'a dat jos din
pat. Vindecat fiziceşte, el-păstra o uşoară melan„colie, şi când râdea, i se vedea aurul guvernului,
lar când se deschidea vorba de incident,Căpitanul

gândindu-se

la manierele

Ghiţă

zicea

Roşu,

cap: „Ce

sont

lui Oprişoiu

clătinând

des

cu

rudes

și ale lui

“neîncredere

din

sauvages“. În-

sfârşit... bărbaţi cmabili... ţuica batrina... “dame
gentile...
et coetera.. et coctera..
totul
contribui ca aventura să îieîn- cele din urmă aproape uitată. Şi... nu trecu mult, şi
Căpitanul

Pontbriant

primi a doua

însărcinare

din” partea,

guvernului român...

Evenimentele
seră

se

pe la Surduc,

precipitau.
rupsescră

Nemţii
frontul

pătrunsela Jiu Și se

lăsau înspre Filiaşi şi Craiova cu o iuţeală, împotriva cărcia

pentru

moment

nu

se putea

mic. Se vorbea din nou de abandonarea
Și din pricină

că apărarea

tru ca să scurteze

era zădarnică,

frontul,

punându-se

face

ni-

Olteniei,
şi pen-

Oltul

ca |

un hotar strategic. Părerea îu însă şi de astădată
părăsită, iar comunicatele

doi peri, cran mai

guvernului, alcătuite în

de grabă optimiste...
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Tcecmai acuma Raoul de Pontbriant fu însărcinat să ducă la Corabia un ordin urgent, de la
care Statul Major. aştepta respingerea inamicului. Pentru a doua oară Căpitanul. nostru se sui pe
- aparat, care iarăş pluti lin deasupra
Canitalei.
Apoi el porniîn sbor susținut în direcția hotărită,
gândindu-se la Franța, la luptele de pe frontul:

apusan, la M-lle Bien-Aimec, la plăcerile lui

din

București, la Marin Oprişoiu. După o călătorie,
fără nici un accident. în depărtare, apăru pe ţărmul dunărean și oraşul Corabia. EI se lăsă jos,
pe o câmpie din marginea târgului. unde-“ăzuse
o tabără militară. Indată ce atinse-pământul, Căpitanul sări sprinten din maşină făcând semne cu

_batista..,

S

|

Patru-e-cinci “soldaţi alergară înaintea lui cu PUştile întinse. Pontbriant mergea îără griiă, dar când
îu la o mică distanță, recunoscu cu uimire căștite
prusiene. Era inamicul care ajunsese aici fără să
ştie nici aviatorul nici guvernul care-l trimesese.
Căpitanul a îost declarat de astă dată geiangen
:
“şi dus “în lagăr. Aici îu cercetat cu deamănuntul,
ordinul salvator i îi fu luat şi inamicul cetindu-l
făcu
mare haz. Intrebat asupra unora şi altora.
cl nu
răspunse nimic : stătea Suimmbru, ca un ou în
recujezere. După ce Nemţii. l-au tinut câtva timp la
—
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Corabia,

l-au trimis în Germania

„ sese prins

pe frontul român,

a' fost

şi,

117

fiindcă: îu-

închis la Cre-

feld, impreună cu prizonierii români. Această cir-.
Cumstanţă îi-fnărea nenorocirea. FI trăia retras,
veşnic gânditor,nu vorbea aproape de loc, nu lega
prietenie cu. nimeni. Iar când se deschidea vorba '
despre Români, fără voie îi venea În minte chipul lui Oprişoiu şi al lui Ghiţă Roşu şi atunci zicea.
invariabil.:
e

„Ce

sont

des

rudes sauvages!*

LA DOMNU

NAgz

LĂ

DOMNU

NAE

Doamnei

Mă rog, dumneavoastră

Ana

Kogălniceanu

mai pricepeţi ce-i cu

răsboiul ? Eu mărturisesc că: m'am încurcat , de
tot. Victoria finală, pe care Anglia ne-o tăgădueşte de atâta vreme, văd că anevoie s'arată, Pe

„urmă tăvălugul rusesc s'a stricat și, după cât înțeleg, bolşevicii m'au să-i facă meremet. Pe Wil-

son mi s'a urît de când îl aştept: mă tâm că se
lasă greu. Incai
cu amicul nostru Neculai, lucrul
e şi mai breaz: a iost proclamat țar peste închisorile Siberici,
sau a rămâs tot polcovnic Romanov?
Dar Cadorna unde se va opri? Şi Brătianu pe
unde va scoate cămaşa ? Vă declar că la toate
întrebările acestea nu pot da nici un răspuns. Şi,

fiindcă

de mult

n am văzut

pe

Domnu

Nae, cel

422
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mai nimerit lucru, Saud şi cuvântul său.
lată pentruice m'am dus cu la dumnealui...

Când ai ajuns la casele prietinului ' nostr
u —

stă în

Precupeţii Noi —

dumisale,- mi-a

cucoana Veta, consoarta

spus „Codindu-se

puţin,

că

dum-

ne unul cu. altul, m'am- scoborit.
în subsol.

L-am

nealui e os, ocupat cu ale gospo
dăriei. De oarece ne cunoaştem de mult şi nu
mai facem îasoa-

!

zăsit pe Domnu Nae departe
de orice preocupații politice: punea varză la
înăcrit. Stând pe
un Scan, cu mânecele suflecate,
cu un şorț vărgat pe dinainte, pentru ca să-și
cruțe îmbrăcămiutea, cu fesul pe cap, ca să-şi
apere partea slabă
de răceală, Domnu Nae, în fața
unui inorman de
varză şi a tradiţionalului
butoiu, cra
absorbit

în treabă. Cum m'a văzut, s'a
bucurat tare mult,
dar — oin cilibiu — eticheta
i-a silit să îndepli-

nească formele ci de rigoare:
—

Ti 1.

cum

primesc aci...

mai găsit,

să

mă

„__—— Ce are a face, nene Nae, am
Intre, prietini... merge. Nu „te
jena:
înainte. Da frumoasă Varză
|...

icrți

că

te

o
răspuns cu,
fă-ți

treaba

— Am izbutit cu chiu cu vai să
pun mâna

pe
dânsa şi... mi-a fost frică să nu se
strice, Ia stai
jos...
dar unde să te pun ?

A

-

LA DOMNU

Şi

Domnu

Nae

se

NAE

uită

125.

cercetător

imprejurul

său.

-

— Uite... stau foarte bine ici — zisei eu —'şi
trăsci o buturugă uscată pe care mă aşezai,

— Vezi,
acuma-s

mă

tare

rog, să nu-ţi
scumpi

— mă

rozi pantalonii... că
povăţui

Domnu

Nae

purtându-mi interes. Apoi : „Ei, ce mai e nou 2*
“Şi

fără “să mă

lese

să-i

dau

vreun

răspuns,

“adăugă :
—
—

Da ştiu că ne-o îfăcură Talienii..
Ce-i dreptul... ne-o făcură.

—

Ti, Domnule !... Aşa

vaşilea.
—

E

-.
ceva

Ag

bătaie... mai

rar, ce-

o
de speriat!

— Dacă s'au ştiut nevolnici, zise Domnu Nae tăind dintr'o dată o căpăţână de varză, ce-au căutat
în răsboiu ? Să fi stat
Hânce macaroane şi.
Asta da!
—
—

De!...
Acuma

frumușel acasă... să mă-:
să
cânte ' Trovatore...
„

,
tragc-i

bătaie, Neamuie,

“pe Câr...

pe “Svâra.
Y

— „Şi pe Mâr,
— O să fie revoluţie, Domnule !
ze,

Şi nenea Nae amenințând cu rădăciua unei ver
îşi pițigăi glasul:
e
„Porca: Madona, siamo frecati“.
/

—
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„Pislio
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pe

Domnu

dun

cane.

Nae:

sporcaccione:

di

Cadornat
o
Apoi luându-i de samă : :
— Nene, nu trebuie să râzi de Talieni. 0
îi fost
vreimea rea.
Dar Domnu Nae se răsti indignat :
— Ce.îace 2... Da Nemţii ce vreme au
avut ?

"Că

doar

nu

şi-or fi făcut pentru

dânşii

un

cer

“Îrumos... —
- Eu zisei râzând:
„— Mai ştii? Te: pui cu tecnica “nemţe
ască ?
— Mi se pare însă — reluă Domnu Nae
— că
Nemţilor dumitale le-au cam Îrecat
ridichea
înn Franta.
— Cam aşa mi se pare și mie...
— Ori... vorba aia... asta n'are a
îace,..
— Tocmai.
— Eu nu ştiu, îrate... și Franţujii ăla,
— Apoi ei aşteaptă pe Americani...
Domnu Nae, la auzul acestui nume,
trânti o var-ză în poloboc. — la să mă scutești
cu Americassii,
zise dumnealui îurios. Auzi. dumneata-?
Cică ci
în. 1920 0 să îie gata !.. Apoi, Domnul
e, îi aş„teaptă Neamţu până atunci ?
- Şi, potolindu-și mânia, aşeză căpăţ
âna de varză
năpăstuită la locul unde se cere
a...:

LA DOMNU NAE
—

puns

Cred

că

sor

€u... căn

Acu...

îi înțeles

diploinaţie

vasăzică... le-am

495

cu

Nemţii,

am

nu-i întrece

răs-

nimeni, -

trimis şi noi un diplomat

strașnic...
|
.
— Pe cine ? Pe ă! cu clistiru ?

— Ce are a înce, zic.
— Aci... ai
— Ş'apoi...
boiu...-am zis
Domnu. Nae
cut, ca să-mi

țiunea

adus-o bine.
uite că -şi Brazilia
eu.

a “declarat

TĂS-

scoase din buze un sunet CUNOSarăte cât preţitește dumnealui. ac-

răsbonică

a Braziliei.

ideia:

Şi...

tămurindu-mi

i

— Să ne slăbească, Domnule Mitriţă. Să-şi vadă
duninealor
catele

de nevoile
noastre.

dumnealor, și. noi... „de
|
-

pă-

' Vasăzică Domnu Nae e cu totul schimbat, In ce
„Priveşte pe Americani, nu mai e intervenţionist:
a ajuns

acuma

la doctrina

lui Monro&.

Și meditând. probabil urmările
politic, Domnu

Nae alese

principiului -său

o varză . înfoiată,

O Cu-

„răți cu meșteșug de îmbrăcămintea ei de prisos,
şi despicând-o frumos, aşeză în putină cele două
jumătăţi, în „două locuri -goale,. rezervate „parcă

anume pentru ele,

— Nene, întrerupsei

a
cu-tăcerea

Pa
—

oare. acțiu-

nea lui Wilson să aibă vreo consecință politică?

”
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Domnu

Nae îni răspunse:
Dacă vrei să ai varză bună. să-i dai
sare
de ajuns. Mai bine să 'ntreacă niţel... nu
strică...
alticl se moaie,
.
— Altăceva ce-i mai pui, am întrebat eu,
lă-.
sând baltă acţiunea lui Wilson.
„— Hrean.... sămânță de mărar şi...
boabe de
porumb... ştiu de la tatăl meu — Dumn
ezeu să-l
ierte — pritoreală cât de des... şi
pe urmă... să-i
bei zeama. Sampanie, Douinule Mitriţ
ă... nu alta!
— La noi se pune felii de sfeclă,
am răspuns, |
ca să nu rămân nici eu mai po.
ios,
Domnu Nae fu încântat:
—Şi asta-i bun... îi face Zana
ca vinul cel
—

profiriu... Nu e rău,

Si îndesând cu amândouă mânile:
varza, pentru
ca săncapă cât mai multe căpăț
âui în
balercă,
Domnu Mac zise mai mult pentr
u sine:

— Straşnică iîugă.. porco
Apoi, adresându-se mie :

"— Acu să fie un Galibardi..

di Bacco!
o

=

—' Au.pe Cadorna, zic cu.
Pentru a doua oară Domnu
Nae
scoase
din
buze sunctul prea cunoscut,
de astădată ca să-mi
dea o .ideie de valoarea lui
Cadorna. Apoi, aduicându-şi aminte de ceva:

—

Hă

rog... ce-i cu drepturile

Ovrcitor?

LA DOMNU RAE.
- —

'Ţrebue

427

să le dăm.

— Pentruce 7 e
— Nu mai merge...
— Doar nu ne silește nimeni... .
— Cum nu? Ne silesc Ruşii, .-:

.-

î.

— Ce treabă au ei cu noi ?
—-Doar

suntem

—

Cum

aşa?

—

Uite

așa.

aliati...

-

o

Donmun Nae seîniuriă:

-

— Nu dăm nimica... Cui îi place...
—
am

Şi acuma Bulgarii vor să ne icie și i5obrogea,
zis

—

pede
m

eu.

Asta

|

|

"o. s'0 lase Nemţii,

Domnu Nae.

.

Carevasăzică..

”

îmi

răspunse

ar
tot

la

dânşii

re-

aa
ni-i

speranţa.

Bună treabă!
— Să nu crezi dumneata că Nernţii o să-şi punămintea. cu noi. "Doar ei sunt oameni... serioşi.
la... acolo... o mică muștruluială... ca la copiii cei.
sburdalnici. Uite, Dom'ie Mitriță, nu ştiu de ce...
dar parcă sunt sigur că:o să ieşim măriţi din i
„ Tăsboiul... Ţine minte :vorba mea...
— Să dea Dumnezeu, nene Nae.

— Dar cu drepturile

“Ovreilor,.. asta, - nu!

Până aci... —

Nene,

vreau

să

te întreb! un

lucru,

Eu

zic
-

428

D. D. PATRAŞCANU

aşa: Să căpătăm Basarabia, Bucovina, Ardealul,
Banatul, Crișana, Maramureşul... şi... încă ceva pe
de-asupra... hai?... îar noi în schimb să dăm drep-

uri Evreilor. Ce zici ?

|

_

— Ferească Dumnezeu, nu primim !
Îmi ștersci nasul cu batista. Domnu Nae
trebă înzrijat:

mă
1
în-

— Ce, râzi?
—

Da de unde. Am oleacă de gutunar.

Domnu Nae, asigurat, își scutură şorțul
mășiţele netrebnice, apoi zise:
— Cu Brătianu ce se mai aude :?
— A fost la Trotzki...

|
de

ră-

— La Ovreiu ?
— Lael
,
,
— ŞI... ce- a căutat, mă rog, la dânsul ?
— Să se puie bine cu revoluţia rusească,
— Da pe altcineva... n'a: mai găsit ?

— Dacă el e şeful bolşevicilor...
— Ei, şi ce ispravă a îăcut?

Domnu Nae îşi puse mâna cu Cuţitul în Şold
şi
aşteptă răspunsul meu care se vede că-l]
interesa...
— Brătianu — am început cu — i-a trimes vorbă
lui 'Trotzki că ar dori să-l vadă, iar Trotzki
i-a
răspuns că el nu doreşte de loc...
—

Şi... de ce, mă

rog?

— A zis că Brătianu e burjui.

|
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—

Ce-i ala?

NAE

.

A
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a

— Aşzica ej ia oameni ca Brătianu.

— E o vorbă de oară?
— Cam aşa, ceva..
da....nu tocinai,

Aa

— Ei, şi pe urmă ?

E
— Pe urmă Trotzki a consim țit să-l
primească,

ba încă l-a poitit şi la masă...

"=

Uite rate,

DP

Aa

— Trebuie să ştii însă că Trotzki
deși şei, e

un Simplu... proletar.

.-

-

— Adică... vrei să zici un pârlit,
„— Tocmai,
a

e

—Ei2
Sa
|
'— Brătianu a stat la masă cu Trotz
ki, cu Ma-

dam Trotzki, cu mama mate de ja
Madam Trotzki

şi cu mititeii Trotzki. A desmierdat pe
unul din ei
zicân
d că-i drăguţ, şi a mâncat coilic
i, știucă um-

plută şi: budincă de hrişcă,,.
—

Mă

rog,

c adevărat,

Ma

ori IC îndrugi

dumneata ?
|
A
|
Mi
— La budincă — urmai eu mai depar
te, fără
să
mă opresc.la

remarca lui nenea Nae

—

Bră-:

tianu a dat lui Trotzki să înțeleagă
că are şi e! o
slăbiciune în viaţă...
"
E
— Care?

= Ovreii,
— Şi...

-

ăla ce-a ziș?

D. D. Patraşcanu.
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— 'Trotzki a spus pe rusește lui Madam

Trotzki

că musafirul lor e hitri ciolovec.
" —
—

Pe românește
Pe româneşte

hlivan.

cum ar veni ?
ar veni aŞa. ca un fel de pe|

„— Bre, bre, bre!

se miră Domnu Nae.

— lar când şi-a luat ziua bună, a sărutat mâna
cucoanelor şi a asigurat pe Trotzki că îndată ce.
- ajunge la Iaşi, dă drepturi Evreilor...
Domnu Nae se. îniuriă din nou:
—

Aşa

a spus?

o.

— Aşa, zău.

— Apoi. atunci... nu mai are ce căuta pe aci.
—

Del.

|

— Rău am ajuns, Dom'le Mitriţă !...
—

Rău

de tot, nene

Nae.

— Şi dumneata ce zici ?
— Eu nu mai zic nimic.
Domnu Nae căzu pe gânduri, apoi
o varză:
— Mănânci o bucată de cotor ?

-1— Mănânc,
Doninu
N

Nae

despicând

|
îmi oieri în vâriul

cuţitului o felie

din ciocanul verzei pe care mă grăbii s'o primesc,
Ronţăirăm amândoi delicatesa, dumnealui pe scău“naş, eu pe buturuga mea. Apoi, cu gura plină, am-

fitrionul meu spuse : :

me

ii
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— Parcă-i gulie

NAEB

e
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|

— Noi îi zicem caralambă.
Domnu Nae rămase iarăş o clipă pe
gânduri ::
— Ai pus varză în înăcrit>
o
.— Eu îi zic curechiu mutrat..,
> — Cu urechi... fără urechi... vorba
l-ai pus ?
— N'am pus încă...

— Să te grăbeşti... Că sc.
e scumpeşte. oc.

'=— Numai să mai găsesc.
i
— Anul ăsta să-i pui boabe de porumb
...

— Bine, nene Nac.

— Imi făgădueşti?
— Îţi fănăduese.

Domnu

Nae

îmi întinse

X

degetul

|

-

ud :

— Satipanic, Donile Alitriţă,.. nu
'alta!
Mulţămii lui Domnu Nae, îmi luai
apoi rămas
bun de la dânsul şi! “plecai lămurit
asupra chestiunilor externe şi... bine dispus,
„Când “să "nchid uşa, Domnu Nac
îmi striză

— Sfectă să nu put... Şampanic, Dom'l
e Mitriţa J
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Doamnei Lili Coandă

Nu ştiu dacă cunoaşteţi pe nenea Dami
an... pro-

fesorul. Eu îl cunosc -de mult şi
“mi-e drag. Acuma
e pensionar şi, fiindcă n'are „ce
face, îl întâlneşti -

câte odatăla bodega lui Mircea. Are şi o
mică

meteahriă:

gramatica — cine -n'0- are pe a sa?

Lui nenea Damian poţi să-i vorbe
şti orice, nu se
supără, dacă respecţi regulele sinta
xei; dimpotrivă: spune-i adevăruri evanghelice,
ori fă-i compli-

mentele cele mai măgulitoare, dacă le-ai
acordat

greşit,

ţi l-ai făcut duşman,
încolo, mare nici un cusur:

,
e om

bun

la inimă,

plăcut la sfat şi dulce Ia cuvânt. Deşi suntein
prie- |

tini,

față

bătrân.

de

el,

Când

ceasuri plăcute,

nu

îndrăznesc

ne întâlniză

însă,

ori-ce,

fiind

petrecem

o

mai

câteva

dp.
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Intr'o sară — nu de mult — mă chiamă la dânsul atrăgându-mi. atenţiunea că-i în interesul meu

Fireşte că m'am

dus:

pe nenea Damian

ni-l re-

fuz, orice-mi cere. Cum m'a văzut, mi-a spus :
— Am primit nişte vin din Dealu Mare şi Win
“voit să-l încerc singur.
l-am mulţămit îrumos pentru. atâta dragoste şi
l-am asigurat că la ocazie... voiu proceda şi eu la
fe]. Apoi, peste câteva minute, o slujnică a şi adus
o sticlă chihlimbarie şi două pahare subțiri. Domu
Damian le umplu ochiu :
_— Gustă şi spune-mi cum îl găseşti, nă
Sndemnă

el, sigur mai de “nainte

de răspunsul

meu.

Altădată aş îi dat de duşcă paharul şi aş îi declarat : „bun !” Dar tocmai în dimineața ceia se
întâmplase să fiu de iaţă la 'bodega lui Mircea
când

Gheorghe,

pivnicerul

stabilimentuiui,

nişte vin, cu tot dichisul —
„o

lecţie -lui nenea

Damian.

cercase

și voii.să-i. dau şi eu
Pentru

asta,

am

luat

paharulşi, în loc să-l dau repede peste cap, l-ar
dus la ureche; apvi îl îndepărtai cât îmi permise
lungimea brațului şi, închizând dintr'un ochiu, î-um

apreciat

cu

celălalt

culoarea

pe urmă

am

turnat... aşa ca o

în

bătaia

luminei;

linguriţă... în podul

palmei şi am dus la nas, lăsând să se înțeleagă
prin

oarecare

uitându-mă

marateturi

și în palmă

că aici poate fi clenciul,

să văd

ce rămâne

depe

FILOLOGIE...
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a

urina lui; însîirşit sorbii câteva picături — puţin
de tot — şi privind îix în mijlocul bagdadiei, mişcai buzele încetișor, fără să-l pierd din vedere
nici pe nenea Damian... .
Pentru mine, bineînțeles, toate aceste
leacuri

uu-mi spuneau aproape nimic. Dar nenea Damian, |
are se făcuse numai ochi, zise nemai putându-se — Bre.

da

mare beţivan

trebuie: să îi...

_—- Poate dumneata ai vrea — i-am răspuns eu

grav — Să umplu paharul, să-l torn pe Fât şi să:
ZIC... „bun !P, ai?

-

Dar nenea Damian, căruia îi. făcusem
împre
”
se vede. că eşti podgorcan...

— Sigur că sunt.
—

|
strașnică

|

Şi... pentruce

„Intrebarea

l-ai dus, mă rog, la ureche?
asta o îăcusem dimineaţă şi eu...

„ — Pentru ca să văd dacă nu cumva mai fierbe. o
— Măi... da al dracului mai ești ! Fi. cum îi?
— E bun, — am declarat eu.
„Nenea: Damian fu mulțămit :
— Văd că te pricepi. E din via lui Don.
_— Are buchet de Cotnar —.am spus eu, ca să-i
întăresc 'opiniunea,

a

-

— Ce Cotnar? — zise e. — E
Cotnariul, ?
"Si Domnul

i

bordo. alb. . bate
:

Damian,

după

ce€ desetă

tarul

pe

13
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jumătate, făcu câteva rotogoale cu mâna
du-şi buzele,

ca

să-si

exprime

ţin

şi dumnealui

rerca.,

pă,

Vinul bun, gazda plăcută, despre ce mam vorbit? Intrun târziu, nu ştiu cum, veni vorba şi de
Stelian Tufănescu....
— APropo, ZIC, nene Damian, mai zilele
trecute m'am întâlnit cu Tutănescu. După cât an înțeles, are “cl ceva cu dumneata...
_
Domuul Damian răspunse umplându-mi
palta|
rul :
— Moşii de. împărțit cue dânsul, paul.
—

o îi... însă...

Aşa

— Pricep ce-l doare. —

Ce

?

— Cică ce gazetar. Ştie
cu Să împletesc dantele.

însă să scrie,

cum

ştiu

— Ai avut vreo discuţie cu dânsul ??
—. Eu nu discut decât cu oameni deştepţi. Aşa
să ştii...
,
a
|
* Mulţămii Domnului. Damian printr'un gest io„ial, căci ieşea lămurit că eu eram din categorie...
— Cu toate astea, trebuie să fi iost cova...
— Uite, dragă, ce-a îost:
,
N
Si Domnul Damian turnă şi în “paharul (ui. _
-— Ai observat şi dumneata — începu e! — cum

aceşti scârţai-scârțai,
A

ca să nu le zic mai
.

rău,

.
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ne strică limba. Tuiănescu însă îi întrece pe toți,

In proza lui o să cetești că guvernul din timp în

timp îace câte-o nelegiuire, că cl...
preferă
m ai bine să vorbească de politica externă, adecă
să reguleze Europa, mă 'nțelegi ;; că votul... în cutare chestiune parlamentară e prca
matur.
La dânsul paragratul cântă şi. adevărul stă în
carte... vasăzică nu fuge, bestia ! Insfârşit odată
_sa
sinucis
singur
şi a declarat
că
la
toamnă se numără bobocii. Pe urmă, încurcă
complementele, Domnule! Pe cel drept îl face ne-

drept, iar pe ăsta, atribut: Masculinul

îl amestecă

cu femininul, de nu le mai cunoști, iar pluralia
tantum, din peana lui, iese singular toată ziua,
De valoarea tmpurilor... -nu mai : vorbesc... Pentru imperfect, mai ales, arc dragoste deosebită

ca Ovrcii, în dauna trecutului compus,
însă î despăgubeşte

„lui... cel mai
să-ți mai

pe seama

pe

care!

plusquam-perfectu-

oropsit dintre toate. Apoi... Dar, ce

înşir...

Intr'o zi, ce-mi vine în minte, zic, mă duc la Tu-.
fănescu. Zis şi făcut. Asta... acu vreo

„urc

la redacţie... bat în

uşă...

Aud

doi ani. Mă.

poruncitor:

„intră !” Intru. Tufănescu -nu- -şi ia ochii de pe
hârtic..: ; scrie vârtos ! Când ajun în faţa lui, ridică!
capul şi- mi zice în treacăt: „Un moment, nene

- Damian...” ! Și. serie... scrie mereu ! A umplut foaia,
:
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„apoi: — Acuma am pus punct, — Desigur că I-as
„pus rău, gândesc eu, iar el: — L-am îrecat pe
Bethmann Hollweg; zic — Bine i-ai făcut, Zice
— Cu ce te pot servi, nene Damian? — Am o
rugăminte la dumneata, Domnule : Tuiănescu;. sper
că n'o să mă

refuzi —

Pentru

dumneata

îac

orice,

zice. Zic: — Nu ţi-am cerut niciodată nimica şi
nădăiduesc să nu-ţi mai cer-altăceva. — Dacă-i.
aşa... uri moment, nene Damian...
Şi Tufănescu se scoală . de pe scaun, deschide ușa, sc uită prin sală, apoi trage zăvorul şi zica
— Acuma nu ne deranjează nimeni... Cum e poruu"ca, nene Damian?...
Eu... ştii că nu prea sunt dus'lă biserică... Zic:
_— Uite ce e, dragă Tutănescule... Te cetesc: we- .

zeu... îmi plăce cum scrii... nu pot să zic... Observ
însă

oarecare

greşeli

care

vin

mai

des

sub

cou-

deiul dumitale. Cred că nu te superi dacă-ţi spun,

fiindcă.:. limba
ne e dată de Iă Dumnezeu... e lu„ceru sfânt... dragă Tufănescule, şi... de !... nu şade
îrumos.

—

Iți mulţumesc

nene,

că

te

intereseri

de mine. Care sunt ? — Dumneata zici, de pildă...
acum că Ruşii sunt victorio
şi, Nu s'ar:
putea să “zici cum trebuie? — Şi cum trebuie să
zic, nene Damian ? —- Cum se zice în româneşte,

drasă Tutănescule,.. cum zicem cu toţii. — Adecă,.

cum ? — Acuma

când.

—: Vasăzică,

zici, 2—
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Acuma când Ruşii sunt victorioși. —,
„Foarte bine, nene, bine că-mi spui... aşa voiu zice.
— Parcă văd c'o să uiţi... — Nu uit. Pentru asta
ai venit? — Pentru asta, — „Numai pentru atâta? *
— Numai. Să trăeşti, nene, eşti. sdravăn om!

mulţumesc, dragă
cuvânt.

—

Tutănescule,

sper

— ţi

să te și de

Uite îmi fac semn.

Si el... îşi înnodă Ma
“Am plecat...
|
Peste câteva zile, iarăş... acum că “suntem âşa,.
acum! că suntem pe dincolo... mă rog parcă nici!
n'aş fi vorbit cu dânsul. A trecut o lună... două: În-

tr'o zi... mă duc la Mircea —

din când în când

nvabat și cu peacolo... Imi place... tot ce are... e
bun. Are el. un bordo negru... să-l tai cu cuțitul,
Treci odată Şi... cere să-ți. dea vin de care bea
Domnu Damian... Aj să-mi mulțumeşti. Cum
intru... -iaca şi Tutănescu !,.. Ciocnea cu trei-patru

“zaplani. Mă fac că nu-l văd... dar cl: — O mie de.
ani. pace, nene Damian. — Bună ziua, Domnule,
zic eu, da ştii... s6rios. Zice : — Nu te-am văzut .
de mult, _magistre, de ce uu mai vii pe la redacție ? Zic: — N'am ce căuta... Te-am rugat şi eu
de-un lucru... Şi... nu imi l-ai făcut. — Ce ? întrebă

ei căutând. să-și aducă aminte. —. Cuin, zic, ai şi
uitat ? — Ba nu, zice, ştiu că mi-ai spus o. trăsnaje... dar ce... uite. să mă

tai, nu-mi

amintesc...
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”

”

or.

”

Mi

.

Ei, înţelegi diumncata, când am auzit eu de trăs-

naie!
—

—

Acuma

mian,

cum

Salutare, zic,
mi-aduc
mi-ai

sunt

aminte...
spus.

Zic:

încă spui c'ai făcut. —

grăbit.

Dar

el:

Am făcut,

nene Da-

—

să-ţi

Halal

îic...

Parol, zice, dar poate...

corectorul... — Să-l dai afară, zic. — Cel care o

veni, tot aşa o să facă. — Să:] dai afară şi pe
dânsul. — Atunci face zeţarul. — Să schimbi tipografia; dar cl: — Bei un spriţ ? — Nu beau, Dom«nule ! Şi m'am depărtat supărat...
_Doninul Damian” zoli paharul, îl umplu iarăș şi
zise:

—

”

Asta aree 'Tuiinescu...

Apoi, pentru ca să se scuzeze.:

"— Inţelegi, frate... nu puteam să beau cu dânsul... odată ce ne poceşte limba. :
E
—

Foarte

bine, nene

Damian,

şi cu

tot aşa aş

îi făcut... Mai binc... mă lipsesc de'spriţ.
_—

Când

vorbeşti,

treacă-meargă...

tunci... dar când scrii... la dracu !
Și Domnu

și nici

a-

Damian, indignat peste măsură, dădu
pailarul. peste cap...
— Şi cu:am o slăbiciune, am spus cti: nu ll oi”

zice pâine, să mă îrigi pe iăratic,.,
_— Dar cum zici ?
—. Pâne,

|
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Domnu Damian rămase pe gânduri,
dădu curaj :

.

Asta.

,

îmi

|

— Eu cer pânc, şi zic pore-de- câuc,
“treaba. de azi n'o las pe m ânc..

și

Doninul Damian. îmi răspunse:
— Cu toate astea... e mai uşor de zis câine.
— Dacă-i aşa... atunci să zicem şi noi cum stripă țigănuşii... Adevăirul

UŞOru.:
— Ai dreptate...
—

Sigur

că

am...

şi Gaziota!

.

E mai.

SI

o

|
Acu

vreo doi

ani, am

auzit

pe unul zicând că-l doare oiciiul.. tot pentru
că-i mai uşor. Foarte bine !:
|
—

_—

Si nu t-ai luat la palme?

.

„Si dacă n'om tăia răul de la rădăcinii, as-

cultă bine ce-ţi spun, nene Damiene, să ştii că ne
aşteaptă o mare nenorocire. O să auzim încurând:

„Ce oichi

aceia 1

îrumoşi

avea

|

Margareta

o

Domnul Datnian, "gânditor, turnă încet.
mândouă paharele. Apoi:
7
— Trebuie să luăm măsuri, Eu urmai:
îi
—

„care

în

sara

în

ao

Imi amintesc acuma de-o mare supărare pe

am avut-o când am

tipărit

„Cercetările:

mele. Vin la tipografie şi mă înţeleg cu şeful de

atelier: zic... uite, Domnule

Nică,.. aşa ai. să-mi
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A

culegi... Eu'scriu pâ ne... eu zic âşa şi-pe dincolo...
te rog să pui cum zic eu. Şi-i fac listă... - ceia...

caia... ceia. — Pun, Dom'le Mitică,— Să. ştii că
te mulțămesc. — Foarte bine, Dom'le Mitică. — Ai
bacşiş bun. — - Bine, Domniule Mitică... Iasă- ie pe
mine...
lese cartea. O iau... o îiluesc pe drum.. Bine.
Când colo... ce să văd ? Iri pagina de pe urmă...
îirar al dracului... zăresc un parşiv de câine,:
Ei. trebuie să ştii că mi-a pierit tot cheiul ! Vin

acasă, Nevastă-mea

se uită la mine...
eu

Nu spune nimica. Ne punem

trist.

Ja masă..: poftă de

mâncare... ioc! Nevastă-mea zice : „Ce ai, dra„Ră?* m. Să-i spun adevărul. mă tem că nu "mţeJege... Zic... mi s'a întâmplat un lucru... ți-o0i spune
mai târziu... acuma nu pot” Nevastă- “mea zice:
„Nu te 'ntreb ce... nuinai atâta să-mi spui... c ceva
rău 2% —"Rău, zic. Nevastă-mea ma mai spus nici

„* pâs, a pus furculița jos şi u rămas

pe gânduri...

Cum an mâncat... fuga la: tipografie:

— Da ştiu că mi-o făcuşi, Domnule Nică... îţi
mulțămesc,.. îți foarte mulţămesc...

cunoscător...

Da,

da.

—

Ce

O să-ți fiu re-

e, Dom'le

Mitică.

zice, — Parcă te rugaseni ceva... aşa ştiu cu... ori

poate

mă

"nșel... “Zi

încaltea, Dommule...

că

mă nşel... — Ce. sta întâmplat, Dom'le Mitică ?

— Adă lista, Domnule. — S'a făcut cum aţi dorit,

.
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Dom'le Mitică. —-S'a îăcut? Atunci... foarte bine,i

“Domiiule, că :s'a făcut. .: Decât -te--as

ruga

Să-i

spui, asta... cum se:chiamă 2?
i,
+ Şi-i. băgai câinele sub. nas... El se. uită «ui
mit la. dânsul” şi mă. consolă :
.
»— Cred că numa "n vingălacul ăsta... :
"—-Ei uite. aici mi-ai. plăcut!. Diimneata voiai
să-i văd: coada: peste: tot..., ai.?..

„—

Sa scăpat, Dom'le. Mitică.

— Să

mu: se scape,

se scape. „Ori

Domnule,

|

:

ai auzit?

Să

nu

atuncia::..ssă nu'ne. mai: chemănu

ti

poarafi. Să ne zicem. «. mMarţaioi !

|

,

Aş Î... ce să ne -mai zicem... că "mi-a, “stricat

cartea...

:

.

-

“ Domnu Damian. mulțămit, arătă spre . sticla
goală + ::
.
— Să spun săi mai i aducă. «. Parcă merge. “Apoi ::
— Cunoşti pe -Filoreanca ?.... Poeta:,. „Yenea des 'pe. Îa “n6i..: acuina ne :păzeşte Dumnezeu..:: O. pof- .
tesc odată. la masă. Nu era... ambrozie. „Cala
-Parnas. dar... erau mâncări bune... gospodăreşti.

„“A- mâncat... nu pot să zic... de toate... stătea însă
“cu

paharul

plin. —

Dece

nu

bei, Madam

Filorea-

nu? zic. —:“Dar ea
:-— am beut; Domnule Damidi. Ei, Domnule... : să-mi vie rău îi. Am simţit

cum mi-a năvălit tot sângele în obraz şi. n'am gân-

dit, ce dracu să-i fac:.. S'o dau afară: de la masă...
x

D. D. Palraşcanu.

— Domnu

Nae

19
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de... nu pica venea. M'am ținut cu dinţii tot timpul... arm asctins însă sticla cu vin... şi nu i-am mai
turnat nici o picătură, până la sfârşit. Apoi atu făcut nevestei semn cu piciorul pe sub masă, ca nu
cumva să dea dulcele... era un tort cu m igdale...
să-l lose p2 descară...
|
"Si Domnul Damian contrafăcu pe Filvreanca:
"Am beut... am beut”. Apoi îngroşindu-și
- subit
glasul... şi... formidabil: „Tâm-pi-to !**
|
— Am auzit şi eu, nene Damian, o dudi:că cântând-într'un salon: „Frumoasă zină,.. la siuu?
“ tău “iubit... Ințelegi dumneata... sânul... “e. urât...

grosolan... zină... e mai dilicat.

|

— Frate, zise Domnul Damian —ar trebui ca
Statul sii'iea oarecare măsuri. Unde te întorci...
numai firme scrise pocit: bereric şi iar bererie!
El nu ştie... tâmpitul... că întâiu a fost

berarul... şi pe urmă berăria... Işi încliipue— aici

îşi subțiă glasul — „că întâiu a fost berea şi pe
urmă...

bereria:.

înbiriria

(eros

şi

form! ida-

til) . Tăm-pi-tu-le
| :
|
— Prin Gabroveni, am văzut — zic cui — d îfir-

mă: „Lapterie“..

— “Aşa, frate, zise Domnu Damian sărind în
sus, tocmai la asta- mă gândeara acu. Oare ce
“să-i facem'?,. F iindcă... trebuie să-i facem ceva.

No... no ! Nu sc” poate |.| Odată m'am

învârtit ji

FILOLOGIE...
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mătate de ceas... la deal şi la vale... cu bastonul!
gata: s'o stric... să .n'o stric... Ei! cum nu sunt
eu stăpân aci 1...
i
— Ce-ar îi ? am întrebat eu...
|
_
— Numai pentru faptul ăsta, uite i-aş da zece
mii de lei amendă Şi şase luni de zile închisoare...
după alegere... sau: mai bine... amândotă împreună.
Hm !.. lapterie., Adecă, de ce m'a zis dumnealui lăptăric... cum a auzit pe tată- său şi -pe
mă-sa... de pârliţi... şi- mi umblă cu lapterie? |
— E mai îrumos... atm zis cu, ca să-l întărit...
— Da... probabil...

“Si

schimonosindu- -şi glasul:

„lapterie...

lapti-

ric... Ă-tim-pi-tu-le
!...
|
„_— In privinţa asta, reluai „cu, las'că şi amicii

noştri... bărbierii...
îşi cam îac de 'cap.
—

„

Apoi... dunincalor...

cine nu-i cunoaște ? Mai

întâiu toţi își zic frizeri... Bine! Să trecem.
„Dar salon pentru tuns, ras şi îrczat, nu! Eu
mă

rad

din

pricina asta,

tocmai

la mama

dracu- -

lui... dincolo de Bărăţie... numai pentrucă ani găsit
un on cum se cade....care a puis pe firmă îrizat,.
Bine,
mica
asta
m ai

Domnule, «.. Tade-mă şi tunde-mă.... nam ni'de zis. Fă-mi freza, dacă Nrei... a. dă!
da! Insă frizează-mă, amice, Si
când |
irizat.. îrizat'să fiu tămpitule |...

— Ei bine, nu poți cere să facă limba bărbierii...
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— Dar nici s'o strice... bestiile periculoase ! Eu
le iert orice : şi când mă'pişcă cu briciul şi spune.
Ca îost un coş... şi când îmi taie la iuţealăo bu-.
cată de mustață şi sc „jură c'a îost aşa... și când
îmi bagă degctul în gură :sub feldefel.de pretexte

stupide... dar îrezat..
nu
—

amice bărbier.,. nu, asta.

ţi-o-pot ierta !...
Acuma... bărbierii

ca

.
bărbierii... am

i
Tăspunş

“cu — dar să vezi ce-am păţit odată cu Delaodo-:
bești. Scosese un volum. de nuvele. Ce să văd

trun loc?- O damă se plângea că

în-.

un Don Juan

impertinent s'a alegat de dânsa. les. pe stradă...
jacă şi autorul... parcă Dumnezeu mi l-a: scos? în

cale ! Zic: — Se poate, să scrii că s'a alegat?
— Dar cum

trebuie să zic? — S'a- legat:— Nu-i.

adevărat. — Ba-i adevărat. — Aşa se zice. —- Se
poate... dar nu 'se scrie.— Apoi pe. tine .te ştie
luntea..: ești foarte priceput.
Zic; — Oiu: i, w'oiu

îi... asta-i altă căciulă... dar alegat nu spun... — Aşa
ai făcut şi cu societatea

noastră.. — Lasă. societa-

tea... aia-i altă. gâscă:

vorba. e...

legat ?
Astea

alegat

sau.

A

“

toate... în stradă,

Cum ne ciorovăiam
noi. iacă un ţăran cu un car:
încărcat” cu lemne. Zic:
nul. — Haide...
.

—

— Moşule, — încep cu.

Hai

să întrebăm

tăra-.

a

.

—

sa
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opri boii cu greu, căci nu voiau să stec,

şi își luă căciula din cap.

Mi

|

— Moșule... cum zici dumneata când Cineva... nu
te lasă ?n pace, ştii... nu-ți dă adică... pace. ce
. te-alesi ori...
“
i
— Ascultă, moşule, zicee Delaodobești apucându-

ec suman.. Cum e-mai bine...
—

Apoi. nu

.. Dumneata

așa, ZIC. Moşulc...
zici că

:

i

stăi să te ntreb:

te: alegi.

„ori

că

te

ăi ae
i
Ă
Moşneasul se uita” spăriat... “cârd la mine... când
la Delodobeşti..... şi nu pricepea de log ce vrem noi
de la „dânsul...
|
— Moşulc, îi pun cu mâna "n piept. “ dumneata

cum
Dar
cap

zici. |
moșneagul izbucni
şi cu

iordia

întrun

tirântiridu- și căciula

bou :

“

în

IN

,

— la lasă-mă, Domnile, ce te Iesi de capul TICU, a
— Ai auzit 2
E
Delaodobeşti ! se “'depărtă iute, fă să--şi iee ziua

bună de la mine:
lume 7

„Apoi
-

Domnu Damian întrebă
— Ce <, literat?

ca „tine cine. mai. e pe
:
misti:

—- Desigur. Să fie frizer... „aş zice nimica...“
“Dar Domnu Damian:
ie

.
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Viteui.

aci... ar fi ocazia

să ne - îndreptăm

limba.

:

— Cum?
-— Mi se pare
— Nu prea...

-—

că tu ai daraveri

cu Nemţii...

Ori cum. îi Cunoști.,,

— Te înșeli. Nu cunosc decât
pe
Scimautzig:.. Am învăţat împreună...

„Domnul Damian

se dete

"Căpitanul

pe lângă minc:

—

la vezi... mă rog ţie... vorbeşte cu dânsul...
să dea ci o ordonanţă... Pentru bereric.. şase
uni pentru frezat. alegem noi trei-patru băr-

bicri.. „jar

pe cel cu lapteria...

— Ce. să-i facem ?
— Știu şi cu?... să ne gândim... la ceva răul.
— Să-şi consume singur marfa... o lună de zile...
— Bravo !... Cu asta l-am dat gata. Îți mulfumesc..,

ŞI el îmi strânse mâna.

Eu sării în sus:

— Mi se pare că te-am prins şi
cucoane Neculai...
Domnul Damian mă întrebă uimit
— Cu ce ?
— Ce îaci dumneata... vasăzică...
spui o vorbă plăcută... unuia... care
bine 7...

pe

dumneata

:
când vrei să
ţi-a făcut un

— Nu pricep, zice el clipind din ochi.

FI.OLOGIE..
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Ce zici adecă... mă

îți face cineva

Ă

'mţelegi,.: atunci

câud...

un serviciu ?

— Ti strâng mâna...
— Dar din gură. nu zici nimic?
—
—

„151

li mulţumesc frumos...
Apoi vezi... că nu eşti om

+

de treabă?

— Peutru ce ?

Eu îl imitai. pe

dânsul,

Teanca:

când făcea. „pe

_— De ce niulţumesc ? De unde
m esc ? Ce e aia mulțumesc?
— Dar cum trebuie să spun ?

—

Mulțămesc,

mulţi

ani

Domnule...

şi deci... verbul

nu...

fiindcă

mulțu-.

+vine

a mulțămi..

jugarea a patra... carevasăzică...
dar

Filo-

-

din,
Con-

mulțămesc.

mulțumesc...

Şi iarăş îmi
berari..

milţimesc..
strâmbai gura, cum: strâmbase

și

"el pe

— Ştii că... nu m'am gândit ?

N

— FE, poi... vezi ?
Nenca Damian se întristă. Fu urmai :
— Dar, mă rog, cum zici dumneata la... asta ?
Şi-i arătai la mine... partea unde cra Vulnera- .
bil Ahile.
FI îmi răspunse:
— 'Toc,
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„B.D. PATRAŞCANU

—

Nu

tocul...
„—

te

fă că nuințelegi...

Domnule,

toc,

Nu...

Călcâiu...:

—

Apoi; vezi ?

— Ce. nu-i

—
zic

hm.!...

ci... ce e înăuntrul. tocului...

Încă

bine?

Sea

mă'ntrebi...

călcăiu...

fiindcă

Sigur

că „nu-i bine...

vine din

scriu întăiu... fiindcă vine
Așai-i că taci ?
—"Uite . frate...
„Dar, luându-și de samă :
—

Eu

calcâneuin

şi

din antâneum..

la stăi, nenişorule... da canenm

n'a dat câine

şi panem na:dat pâine 2,

_— O îi dat... am răspuns cu, văzând cam codălbit-o... însă canem a dat câne şi panem
„pâne

—

nu

câine şi pâine.
Ce

Și bucuros cam
repede:
— Dumneata
Tu- ți îac

zici

e aia?

Ruşine 1...

scăpat numai.cu atâta, îl luai
i
către,

ai,

spune

,
drept...

nimica...

„— Către...
— Apoi vezi 7. Eu zic cătră șşi scriu cătră..,
iiindeă vine -de la contra...
Domnul Damian voi să mă prindă şi pe niine : :

— Dar.zici pe moldoveneşte p Ană e
— Ne! Zic pe moldoveneşte pănă... dar scriu
pe munteneşte

|
i

până... fiindcă vine de la finem..

FILOLOGIE...
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"— Uite dumneata... că nu n'am gândit la astea...
— Foarte rău — aul răspuns cu. — Să TOg pe
căpitanul Schmautzig... 'să aibă în: vedere şi pe
cei cu... mulțunresc carevasăzică; ai, ce zici?
Domnul Damian râse cu poftă şi zise:
„Amu adă di la cafin€ ciuci gavanoasi cu. belte
- di gutăi şi şăpti tărăboanţi ciocălăi di pipujoi...

să nu ti pă-

Dă şi bernevicii pin' fuşalăi... Numa
lesti,

nici

să

îi iuleşti

or

si ti

pii ciuboţele“. ,

Şi făcând

o schimă

baraie pi straie !“
Nenea Damian mă

„Aoleu !-Acuşica
ceasul:

nlra ! ci col-

de spaimă:
tachina. Lo

a cântatără

îutorsei

și cu:

cocoşii..

Cata-

|

poxina !... Fuge caii“...
Și scoțând

ieşteleşti di glod
|

Şo,

pă ei!“

|
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Lut G. Gataetoa

„In

1870 Gambetta. s'a dus de la, Paris lă Tours.

_<u balonul. La 1918 D-l Victor “Antonescii a venit
„si el de la Salonic la Iaşi în aeroplan, Amândoi du;„„Ceau „pe sus. un însemnat mesaj. "Dacă la însuşi- |
„rile coniune ale acestor celebri bărbaţi, mai adaugi:
„şi identitatea împrejurărilor politice din cele două
„țări surori,. atunci vei înţelege lesne,. “cetitorule, .
| pentru ce toată, lumea î în Franţa şi, în “România, îi
zice marelui nostru diplomat * G amb etta român. Prin. urmare, „când. zici: astăzi Victor Antonescu, zici Gambetta; iar când. spui Gambetta, fără
_să te, gândeşti, chipul. îin al. Domnului Victor An_ 4onescu îţi apare poponeţ înainte, aşa cum l-a zu-

„zrăvit. Clâmenceau.

.

Călătoria, cu. toate urmările

o
ci, o. Canoașter

i
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.%To sso inodo de mult, Fiind un incident strălu
cit în răsboiul mondial, „telegraful fără fir
a anun.

țat-o la timp şi undele herţiene au răspândit-o

pe

“toată coaja planetei. Din gazetele locale
şi aliate, :
am mai aflat apoi câte ceva, Imensitatea
drumului
străbătut, primejdiile mari înfruntate
de aviator —
căci inamicul Siimţind că a plecat
prin văzduh, a
încercat

să-l

doboare

—

precum

şi faptul

ncobiş-

uuit până acuma în cariera politică a
Domnului An-.
tonescu, că, ajuns la laşi — țelul
călătoriei —:a
trebuit să un:ble travestit; ca să
nu sc afle secretul

misiunii,

toate

ace ste

palpitante

întâmplări,

vreălnice de a figura într'o epopee
modernă, le-a
povestit frumos. ambasadorul nostru
în numeroase
intervicer-uri, Dar diplomatul
Sburător. care a ridicat arta lui Talleyrand la o
înălțime atât de a-

meţitosre,

ca

toți oamenii mari,

este

un

tânăr

mo-

dest. Lucrul e îndeobşte cunoscut.
El a trecut iute

asupra

câtorva

aimănunte

esenţiale,

care,

după

a

noastră Dărere,' nu e bine să răniâle
necunoscute,
Ie aceia te-am hotărît să povestim
şi noi unele episoade, pentru ca, dacă -mam luat.
parte ia. eve-.
ninieute, ssă contribuim cel puţin la
fixarca tor...
Drunul de la Paris In Salonic, l-a
făcut foarte
„Coutod — cu trenul şi cu vaborul
— dar foarte
neliniștit:
Salonicul il preocupa. ' Pentru
întâia
cară, de când iinbrăţişase Spinoasa
„carieră a lui

Ss
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Richelicu şi Mazarin, a lui Castlereagh şi Perigord;
întâia oară de când se simţea egalul lui Metternich
“şi Gorciacoii, a lui Bismarck şi Cavour, pentru în-

tâia oară, zic, D-l Victor Antonescu îşi dădea samă”
că plenipotenţa are desavantaje şi... cine ar îi cre-

zut-0... chiar serioase primejdii.

|

Nu că i-ar îi fost frică, de ce să-i fic îrică, ce,
la urma urmei toată lumea care umblă pe sus, trebute numaidecât să-și frângă. şi gâtul ? Aitiel ar
dispărea navigația aeriană şi, slavă Domnului, și.
la” Aliați şi la boşi, aviatorii se găsesc cu. miile.

Dacă îţi este scris să mori de aeroplan, vei muri,
chiar dacă: ai merge

cu carul. Aşa

că... de ce să-i

îie frică ? Decât... pe vremea lui Talleyrand nu se
cunoşteau

asemenea

vehicule primejdioase

(0, de

nu Sar mai fi inventat !) iar în- timpul lui Richeficu şi a Răsboiului de 30 de ani, umbla

diligența

şi era... bine

şi sănătos!

omul .cu

Progresul?

Vorbă să. fie 1... A-adus numai stricarea moravurăsTilor şi conruperea individului : dovadă...

boiuil de aţă, afurisit fie Kaiscrul
denburgii lui! Las” că şi Franţa...

cu toţi Hin-.
0 cunoaştem

noi. Căci dacă... Doamne îereşte... s'ar întâmpla
- vreun accident... să zicem “chiar uşor... de la o “aşa
înătime... br 1... ce: i-ar mai folosi,că istoria l-ar

așeza pe urmă alături de Gambetta..
Cam

acestea erau ideile și sentimentele care l-au

10
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preocupat pe-.D-l

Victor. Antonescu tot drumul:
de
la Parisla Salonic. Asupra
lor,. el căuta să .afle.-si
părerea--lui Robert de Flers,
tovarășul:
său de călătorie,--

Dar intrebarea. fiind pusă
cu multe ocoluri.
şi: în chip prea nebulos,.
marele prietin. a] Româ.
nici

îi dădu un răspuns cu totul
.nesatistăcător,,..

.
„Ajuns la Salonic, aeroplanul
îl aştepta. Diplomatul nostr

u ar fi dorit ca, profitând
de ocazie, să viziteze o. zi-două oraşul
şi portul care ajunseseră

atât de

vestite,

în uriita răsboiului. mondi
al. Dar
Robert de. Flers era foart
e nerăbdător : el tinea
„Mordicus
carea
Boare,

să se îmbarce imediat; De
aceia. ple-

îu hotărită numai. cu
înfârzierea ci:de rişi. timpul — calău. nemil
os — sbură ioarte

iute,
|
Insiârşit sosi şi momentul

solemn ! D-]

e
Victor

Antonescu, " îmbrăcat
ca un “desăvârşit
aviator,
porni cu pași hotăriţi
spre. hangar. Pe drum,
el
făcu următoarea invocaţie
mintală :
„Doamne,
strică

motorul ca să n'o poată
urni din loc *Uitându-se însă la Robert
de Flers, îşi schimbă
brusc. atitudinea : jovial...
începu să
iredoneze

„Viens poupoule!“

a

Icşind afară din târg, pe câmp
ia unde armatele
aiiat> alcătuiau un lagăr întins
, D-l Victor Anto-

nescu văzu şi colosul difor
m care avea să-l transporte prin, regiuni aeriene.
Aşadar... el exista 1. O
avalanșă de sentimente
îi învadă interiorul, care
,
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-pe-loc. îşi trimese

_

solii. şi'n
afară : o paliditate
bruscă pe figură... şi un cutremur intermitent, întocmat ca acele îioruri adânci care- “ţi scutură meru-,
brele în iernile reci, când friguil umed, te pătrunde

„ prin toate încheieturile...
El zise îu gând: _„Mon

"şi-şi făcu cruce cu limba.

„Când

Dicu,

mon

Dicu:

|

fu-tângă” maşină, D-l Antonescu afectând

„un aer indiferent, întrebă dacă motorul merge biue;
" Un senegalez, ca să-i facă plăcere, îîi răspunse tu-

maidecât :

”

-

— Patfaitment, Muşi,:
Şi arătându-şi dinţii albi, cu mâna,
semnul că va sbura sus... sus de tot.

a
îi făcu!
.

|

Aviatorul "nostru îi mulțămi printr'un zâmbet
grațios, dar o subită convulsiune nervoasă, -pe
care n'o putu canaliza, îi deviă siârşitul “Surâsu- lui aşezându-i-l de-a curmezișul gurii..,
Robert de Flers, itându- -se fix la tovarășul său,
remarcă :

— Tu

trombles,! Victor

- Ca un alt Bailly, D-l Antonescu îi răspunse :

— 0ui;: mon Marquis, mais... cest “de
îroid,
_
: Dar Marchizul, care făcea parte şi el din diplo“maţte, îl: bătu

peste

umăr:

BD. p. Patraşcanu, —- Domnu Nae.
-
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—'Allons

vous

avez

Insiirşit...
în maşină

donc,

une

du

courage,

belle

tura-vura,..
şi... se aşeză.pe

mon

mission!

D-l: Antonescu,

ami,

Mi
se

urcă

scaun!

Dacă vreun american, din jluştrii noşiri aliaţi,
ar, îi iost de faţă la această îmbarcare! istorică,
şi-ar îi adus poate aminte de chipul cum s'a aşezat
pe. iotoliul electric asasiuni Ini Mac- Kinley.
Maşina, cât ai clipi, începu să alerse pe câmpie, apoi,
de-odâtă... Dumnezeule mare, o luă pe sus!
D-i Victor Antonescu, instinctiv, însfăcă cu a“mândouă mânile o bară fixă de lemn, apoi, închise
- ochii şi șopti înceiişor:
„Am murit 1 ,
„După cinci minute, hingi cât cinci veacuri. na:
vigatorul nostru aerian revenind puţin la realitate,
întrebă pe tovarășul său:
—
Mai e mult ? *

_ Robert de Flers rispimse nintai at: âta :

”

— Ho-lă-lă!
D-l Victor Antonescu fi ripostă ::
— E lată TĂU.
Dar Marchizul apreciind energia cu care
ambasadorul român îmbrăţișase bara de lemn
şi ver
du-i în minte îragilitatea ei :
AR
— Doucement.. tout doucementi
mon
ami, pourvu pwelle ne craque
pas...
S
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Sfatul, bineînţeles, nu avu nici un efect. D- Victor Antonescu era învăluit în sensaţii necunoscute;

asemănătoare

cu acelea pe care Siânta Tereza,

fecioara serafică, le clasiiică în stadiul al nouălea,
când descrie drumul cătră. viziunea mistică,..
Dar omul se deprinde cu orice, şi diplomații —
ori cât de mari — nu pot ieşi nici ci cu totul. din
pielea lor omenească... -

Incetul

cu încetul,

D-l

Victor Antonescu

:des-

chise ochii, şi bara de lemn fu liberată puţin. A- runcându-şi însă din imprudeuţă privirea
spre
pământ, se trase cu reculegere îndărăt, şi nu-și

căpătă prezența de spirit decât “făcându-şi

iute

o cruce mântuitoare ă linsu de Monsicur
Mârquis...
Acroplanul

"pe

un

Rodopul,

nul —

drum

|
vâjâia; mereu,

fără

apoi

sbură ca

cărare,

Balcanii

gândul

—

"
înaintând

D-l

peste

E
vertiginos

Antonescu

unde-şi

arătă

bătrânul

[6

trecu
-pum-

Danubiu,

„care strălucea departe ca un şarpe cu solzi de'
argint, şi lunecă: lin peste Carpaţi, de ps cul-.
mile cărora trimese cu amândouă mânile o pe-.
reche de sărutări fierbinţi fraţilor subiugaţi...
Şt sorbind mereu spaţiurile 'eterate,' desorând

înălțiraile albastre, înainte... tot. înainte... dupi
-0 călătorie lungă — prea lungă — dar, fericită,

.
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D-] Antonescu “aterisă pe

șesul

Bahluiudui,

să- -

nătosşi teajăr, acoperit de glorie. și bine dispus. Un grandios concert hatracian îi salută apariţia... Numai la față e puţin cam e
ca In

om

sculat de pe boală, şi intelectul ă

ce

u wi!

parait, puţin cam tulburat. Ai zice căi trezit
dintrun: vis urât...
,
.
Călătoriă, a spus
aviatorul. întrun interview,
“destinat Continentului Nou, i-a făcut o puternică
împresiune, ccare, după piirerea dumisale, nu i se
va. șterge nici. odată... Fireşte... noi mavem nimica
de obiectat.
|
,

Dar

cetitorul „desigur

Antonescu

a cărui

wa .uitat

este purtătorul

unui

tăinuire: condiționează

“cret.este

însă o

povară

de

că D-l» Victor
mesaj

însemnat,

reușita lui.

care

simţi

Un

nevoia

sesă

te liberezi. Lucrul este cunoscut încă de pe
vremea „acelui vestit rege frigian. a cărui taină,
bărbierul său
s
limbut ne putând s'o mai păstreze, .o
împărtăşea în fiecare sară stulului și trestiilor
de
„Pe baltă care ajunseseră asttel să şopteasci
una
alteia când trecea vântul printre ele : „Regele
Midas. are urechi de măgar.“
lată pentruce D-l Victor Antonescu a recurs
la
mijloace extreme, HU numai ca secretul
să fie
bine

păzit,

dar

chiar

prezenţa

dumisaie

în. fosta
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capitală a Moldovei
cut.

De

antic,

aceia,

vrednic

în casă,

întâiu

să rămâie

diplomatul

de_ un

un lucru

“nostru,

Plutarch

pe dinăuntru,
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ca

necunos-

un

modern,

apoi chiar

alt

erou

s'a închis
pedinaiară,

- - Zădarnic cele două ferestre, cu gestul lor rău
sfătuitor, îl îndemnau: „Pe aici se poate
trece“,
Nu. va rămânea. încuiat |...
ÎN
Dar prin ogradă, bărbăţi și femei trec încolo
Şi încoăce” cu diferite slujbe al6 casei, De câte
ori
ambasadorul — prizonier voluntar între
cei patru păreți — nu și-a apăsat gura cu ambele
mâni,

tăvălindu-se

pe sofale şi bătând

cadenţat din pi-

cioare — numai pentru ca taina ce i se
încredin-.
țase să nu iasă sub forma ei înaripată.
Când isto-”
ria va cunoaște în amănunt toate silinţel
e” pe Care,
diplomatul nostru și le-a dat pentru
a învinge o

pornire

firească, atunci

numai

se va

şii în ce; mă-

sură a: binemeritat el dela patrie...
Deocamdată transcricm aici următoarea
convorbire care a avut loc prin geamul deschis
:

- — Mariţo, ce ai acolo ?
—
—

Unde, cuconaşule ?
În mână.,
'— Cota.

|
-

|
E

"

— Te duci la apă?
—

Fă. duc... “sărm'mâna...

trebuie

pentru

blide,

166.
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— Să vezi Mariţo... ce apă bună e la Paris.
— Apoi... pe-acolo... dă !
Pe
— Tu ştii Cam venit dela Paris cu balonul ?
*—
—
“+

ăracan-de-mine ! Şi nu
Deloc.

țo

fost frică ?

— Nu m aş sui într'însul, cuconașule, ssă mă fai
bucățele... uite aşa... pe butuc, Ducă-să pe pustii !leu

— Eu nam
că sunt

suit. Să nu cumva să spui la cineva

aici...

— Vai de mine... altă grijă n'am ?2
— Ascultă, Mariţo... ştii de ce-am venit
laşi ?

|
eu

în

— Dă... îi-hi având treabă...
— Ai auzit tu de Clâmenceau 2
Marița râde:
— De... cinc?
.
— De Cl&menceau,.. .
—.V'o

—

duducă... care ţi-i dragă... ha 2.

Ce duducă? Are 80 de ani...

— Îra! E babă. O fi având şi gheb,..
—
că

E
are

bărbat, Mariţo, nu-i damă... Dar măcar.
80 de ani... halal să-i fie!... El îi care a

bătut pe boşi...

|

— Apoi... a hi, cum nu? Sunt o samă dintre
"dânşii care se țin bine. Şi la noi... vrasăzică [a
Cepleniţa... „n'o “spart moşu Gligori capu lui Va-
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sile Pădurariu în ziua de Paşt
i? Tocmai
logit. Şi 'doar şi el.îi un hlea
b bătrân...— Asta-i altă chestie, Mariţo.

îci l-o

— Păi. dal, Moşu Gligori
se chiamă că-i ţăran prost... de-ai noştri.
—

Ascultă,

mare,

mare,

veni

Mariţo.

marc.

Eu

am

ţi spun

venit

aci c'o treabă

eu ie

tot...când îi

înăuntru...

”

—

Inăuntru

—

AȘ, ce area face 2...

Nu

Vin...

mă

bacşis bun.

Să ne oprim
istorică,

un moment

bate

Ion.

|

O să fie bine, Iţi dau

CE
la această co vorbire
DT

Trecând peste micile lipsuri inte
lectuale ale fecioarci din Cepleniţa, din dial
og se vede limpede că, pe când Marița e stăpânit
ă de afaceri mai Îrivole, pe D-l Victor Antonescu,
din contra, îl pre- .
“ocupă chestiuni mari, în special
mesajul şi iarăş
mesajul. Lucrul se cxplică uşor
: D-l Victor Antonescu, născut bărbat de Stat,
a îmbobocit' şi a
înflorit Ja Şcoala clasică a diplo
maţiei curopene,.
în vreme ce educația politică a
Mariţei a fost tot,

timpul cam

neglijată. Dar cetitorul documeritului

a remarcat desigur — fără să-i mai
atrazem noi
atențiunea — că nici un cuvânt din
conţinutul miSiunii ma iost destăinuit Mariţei, conv
ersaţia dintre e piuiind oarecum în vag...

168:
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Rămâne, însă dectaraţia Domnului Victor Anto- '
nescu „că-i va spune toti, “declaraţie . peste,
care nu se poate trece Cu uşurinţă.
Noi socotim că făgăduinţa era mai mult ua truc

diplomatic —'vulgo

tertip —

căruia pare că

ambasadorul îi atribuia o valoare mai mare decât |
ar fi putut-o avea faţă de Marița, şi care, alături
de bacşişul bun trebuia să convingă fecioara
„să vie înăuntru, ori pe ușă — dacă diplomatul în-.
cuiat ar îi consimţit să-şi calce consemnul — oră
pe geam, favorizată de umbrele nopții şi, în pri„mul loc, de absenţa. lui IO.
Priu urmare, cu toate că declaraţia
Domnului Victor Antonescu este precisă „iţi spun tot“, noi

persistăm

în a crede

că lucrul n'a avut loc, în-

“trucât destăinuirea mesajului era condiţionată de
prezența înăuntrua Mariţei,

iar

asupra

acestui

punct, Marița i-a opus chiar dela, început un ton:
possumus categoric...
.
In ce priveşte observaţia unui istoric strătn că
replica ambasadorului : „aş, ce area face? 0
să îie binâ!..“ ar fi putut sdruncina argumentul peremptoriu al Mariţei „mă bate Ion“ cre„dem de: asemenea că nu se poate susține: cu
"temeiu, Intr“ adevăr, dacă bătaia lui Ion putea
a
un lucru indiferent pentru ambasador
- — bineîn- .
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țeles... în cazul când ea s'ar fi raportat ntimai a“supra Mariţei-—

socotim

că nu era tot astfel şi |

pentru Marița, Aici discuţie nu mai poate îi, aşa că

aserțiunea noastră pare: adevărată...
Dar — remarcă mai departe acelaș istoric -—
ambasadorul; prin vorbele-i ademenitoare : „o să
fie bine“ deschizând perspective intinite în. “sufletul
franc al Mariţei, lăsând. adică să se înţeleagă că

situaţia ce o aşteaptă intrând înăuntru, o-va compensa 'cu prisosință de eventuala.
bătaie a lui lot:,

a putut în cele din urmă să-i înfrângă. refuzul, De sigur... orice

părere

se poate susţine;

şi noi nu

"vom tăgădui că aşa cevaa putut trece prin min“ta ambasadorului; dar Marița, cu spiritul ei vioiu,

a trebuit numaidecât să-şi dec seamă că rezultatul
final intrând înăuntru, n'ar fi-avut tocmai o
aşa de mare importanţă, mai ales dacă avem în |
vedere. figura rustică a lui Ion care călăuzea paşii

fecioarei...
„Prin urmare,

există

zice siguranța.—

prezumțiunca - — noi

că Marița

n'a intrat înăuntru

am
și

deci secretul mesajului n'a fost violat...
“ Nimai

coroborat

cu

această" concluzie;

putem

înţelege. faptul pentruce — doă-trei zile după conversaţiă de mai

sus,

— cei patru

păreţi

ai locu-

„inței geveniră o temniţă înăbuşitoare pentru ăm-.
p.
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basador.

,

„

Şi,

de
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oarace

îrigian

îi “da mereu

făcut

7

neastâmpărul

ghies,

marele

bărbierului

diplomat

ma
„stat o clipă Ia îndoială să facă
Și ultimul sacrificin pe care. patriotismul i-l recl
ama. Şi... l-a

a

o

Intr'adovăr, Wa trecut mult
, şi pe: străzile mai
îrecventate ale Iaşilor, fu văzu
t într'o bună zi, un
irumos ofițer irancez, un
căpitan de dragoni: ia
nuta ireproşabilă, aerul marţ
ial şi înfăţişarea !ui

distinsă atrăgeau atenţia tutu
rora... Buza de Sus
era adumbrită de o iermecătoare
musteață neagră,

ormament eminamente galic,
Care, dela „mândrii.
strămoşi, domoliţi de marele Ceza
r, până la viteiii “republicani de astăzi, “nes
tăpâniţi de nimeni,
alcătueşte podoaba bărbătească
— în deosebire de
aliaţii noştri de peste Canal, unde
acest ornament”
cade zilnic .sub ascuţişul briciulu
i. Pe lângă farmecele firești, Căpitanul mai purta
cu eleganţă şi o
strălucitoare uniiormă, care,
laolaltă înfăţişau un
irezistibil franţuz, ŞI, fiindcă
pe vremea aceia prezenţa bunilor noştri prictini
în bătrânul oraş al
Moldovei alcătuia de mult num
ai un suverir depărtat, apariţia. nobilului Căpi
tan de dragoni fu: cu
atâta mai gustată, mai ales
de sexul frumos, Patru-cinci dame din înalta
societate se progătiră să-l invite la: five-o'clock
. Deja o dulce emo-
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-

“iune cuprinsese unele inimi. Dar Doamna Zid, cu“noscuta protectoare a ofiţerilor îranceii, numită şi
M-me Sans-Gâne, dela raporturile cordiale cu
aliaţii, le luă tuturora înainte. Într'o dimineaţă: plă-cută de Octomvrie, care anunţa o superbă zi de
“toamnă, grațioasa îranco-română își opri echipa-

„iul luxos şi, surâzătoare, abordă pe Căpitan. După
un scurt preambul, frumosul militar îu invitat la
__ceaiu şi; pentru ca să-i învingă o oarecare timidi“tate, amfitrioana îi comunică cu ochi languroşi :;
„Nous serons seuls..*
Căpitanul,

sastisit,

încercă

o retragere

stra-

“tegică:

-—

.

Mais

Dar

Madame.

Doamna

permettez;;

făcându-i

— Venezdonec!

cochet din cap:

.

După acest mic incident, Căpitanul nu se
“văzu: nicăiri. Fu un dureros reviriment.

Dar... stranie coincidenţă !

mai

ae

Odată cu dispariţia frumosului militar, apăru pe
Strada Lăpuşneanu— Calea
- Victoriei a leşenilor
—

o damă

necunoscută, 'o blondină

încântătoare,

“care, la anumite ceasuri ale zilei, îşi plimba di'stincţia și farmecul ei aristocratic dela Traian până .

ia” Tuifli şi. viceversa. Toaletele: ei elegante şi
pălăriile şic — adevărate modele de :pe mahiirile
.

|
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Seinei' — . deşteptau în lumea feminină admira
ţia
Şi pizma, Era înaltă, maiestoasă, Cu. obrazu
l ca
trandafirul de grădină şi cu pieptul voluptos.
Şi
fiindcă totul este în armonie pe lume, începând
cu
astrele ce se mişcă în jurul -sorilor incand
escenţi

şi sfârşind cu efemera, plăpândă
Cliipuie

şi ea

o

mică

rotiţă

insectă, care în- |.

în angrenaiul

ordinei

universale, corpolența anterioară a Necun
oscutei
reclama forme simetrice şi în partea contra
ră, fa

locul tor potrivit Ele erau, De aceia amatorii —

craidonii imberbi, tinerii Sybariți'şi libidinoşii
bă-

trâni — în mare “număr pe atuncia la
laşi, se ţi-.
" heau pe urmele blondinei misterioase,
aruncându-i
ici şi colo oChiade asasine. Se svonise
că Necunoscuta ar fi o vestită primadonă dela
Opera din
Paris şi că încurând glasul ei divin va
fermeca urechile leşenilor, atât ale localnicilor
cât şi a celor
patrioţi. Lumea, doritoare de sensaţi
i. puternice,
era în aşteptare febrilă...
Dar un căpitan de roşiori, deprins
să învingă obstacolele şi să înfrunte primejdiile,
o urmări într'o
sară cu o tenacitate cazonă şi, când
ajunse pe o
stradă mai dosnică, îi ceru voie s'o
acompanieze .
pân' la. domiciliul ei. Primadona se.
opri un m0ment, măsură cavalerul din cap
pân' în picioare,
apoi, fără să rosteascii vreun cuvânt
, trecu strada.

-
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Căpitanul nu se “dădu bătut : tăiă şi et 'caldarâmul.

Câud fu 'din nou lângă obiectul pasiunii lui, don_juanul rosior îi şopti adeimenitor: „je vous
aimet!*
braz.
ei

dar-cântăreața

Zădarnic

îngeresc;

căpitanul

primadona

îi puini indignată
cercă
vântura

să-i audă

în 0“glasul

amenințător” nu

„mai umbreluta roşie...

a

n urma acestei scene vii, dispăru şi fermuccătoarea divă şi. după cum nimeni mt ştiuse precis de
unde venise, tot aşa nimeni nu putea Spune unde
“dispăruse...
* - .
Dar

acuma

sc

ivi pe

ulițele

poeticului.

oras

- moldovan un călugăr bătrân, gârbovit de ani şi acoperit de sfinţenie, care îşi fâra încet pe asfaltul

"zăurit picioarele-i slăbănoage, Barba lui -albă,o
barbă de patriarh, ajungea până la brâu evocându:fi
chipurite "mucenicilor de pe icoanele mănăstirești.
“Intr'o mână tinca metăniile de “chilimbar, iar! cui
cealaltă so -sprijinea greoi pe toiagul protector

al bătrâneţelor. Numai mâna mică, “albă şi erăsulie

V

a octogenarului monah — o-mână de fată:mare —
şi inetele de preţ, care scânteiau de nestimate, ar

îi putut pune pe gânduri pe unul din numeroșii
trecători, care venind ori de la deal ori de la vale

întorceau: cut evlavie capul după. moşueag. Spi- +
ritul de observaţie -nu este: însă un dar cortiita,

.-
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așa că amănuntul straniu 'ma' fost de nimeni .re-

marcat. Dimpotrivă, femeile din popor, ba chiar

dame

evlavioase

preau

cu smerenie şi, cerându-i

sărutau “cucernic

din foarte bune

dosul

palmei

Ierusalim...
Intr'o

zi,

familii, se o-

blagoslovenia,
socotindu-l]

îi

de

la

aer

la

Da
pe

când

monahul

luase

puţin

Copou, și se pogora la vale, dinspre Jockey-Ciub

sc suia într'acolo un domn cu joben cenușiu,
redingota fistichie şi cu pantaloni cadrilaţi:
E un cu- .

noscut bărbat politic român, un credincios
om de

casă al unui mărinimos stăpân: Neavând
alte virtuți pământeşti, atrage şi cl cum poate
atenţia lumii. De aceia, nu rareori, copiii se ţin
după dânsul, aşteptând acu-acusă anunţe Cu
glas mare
vrco reprezentaţie la circ
ori
vreo
tombolă
cu . câștig
uri
- miracul
oase. Intâlnindu-se cu călugărul, purtătorul jobenului cenușiu
voi să pupe _
mâna Cuviosului monah Și să-i ceară
binecuvântaTCa, ca să ajungă şi cl ministru în
țara românească
ori: cel puţin să ocupe în România
mare
zece
„Slujbe. N'apucă însă să-si ridice
bine acoperişul
sugubăţ de pe cap, și să-şi ţugue
buzele, cu gândul Ja ce ştia el, când pusnicul
își îndreptă deodată

“bustul gârbovit; cocoaşa din spinare
îi dispăru ca
prin farmec, şi scoțând cu o mână
coimănacul, iar

,

N
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cu cealaltă smulgându-şi barba falşă şi peruca, făcu

o piructă, strigând :

i

ăi

„Vive la France!“
|
Era D-i Victor Antonescu : văzuse pe Doctorul
Cacavela, bunul său amic ! Misiunea își prdousese “deja efectul: România cra salvată...

. Nune
lată de

crudimini..
ce,

iubite

cetitorule,

N
Istoria,

în. recu-

„_ noştința ei, a oprit. chiar de pe acuma în pantheo“nul său, un loc rezervat marelui bărbat de Stat

(deşi mic la statură ?) ilustrului ambasador

şi ar-

dentului patriot, Domnului Victor, Antonescu. Gambetta român...
:
|

-

D. D. Polraşcanu.

— Domnu Nae
7

Doânusi Zoe Arion

Am

înaintea

mea

volumul de versuri

al D-lui

Adrian Verca, intitulat „Iaşii“.. li sunt recunoscător pentru amintirile îndepărtate pe care mi le-a
evocat cetirea lui. Dacă
numele : vreunui
oraş
din țară poate servi ca titlu unei. opere poetice,
acela, desigur, nu poate fi decât laşii. Aşezarea minunată a târgului, între dealuri Cu numiri vechi;
trecutul său sbuciumat, care iese din hrisoave, dar
pc care îl cetești şi din clădiri și ruine; înfăţişarea

lui, care-i dă un aer de nobleță şi care a atras
“atenţia tuturor călătorilor, totul face ca acest. oraş
Stingher să fie un izvor de dulce -poczie şi de
duioasă melancolie...
.
Dar bucata cea mai reuşită din volumul D-lui
Verea, începea, mai frumos în revista.în Care a

180

D. D. PATRAŞCANU

fost publicată întâiu,
literară“ :

dacă

nu

mă

înşel, în „Viaţa

„Brău de dealuri tot mai poartă
„Bietul laşi; dar ce sublime
„Locuri din împrejurime
„Zac uitate de mulţime, —:
Lume moartă !

Da,

|
-

brâul

verde îl mai poartă. şi astăzi, şi cine
“nu ba admirat 2... De câte ori, mai ales toamna,
care în Moldova este uneori de o nesfârşită fru-

museţă, m'am rămas şi cu pe gânduri, cu „ochii la
colinele, îndepărtate ce se țin una de alta-și for-

mează

De

ca: 0. strajă. de. jur împrejurul orașului...

câte

ori.cle n'au împărtăşit, în lumina blajină -a amurgului, bucuriile şi întristărite mele. Dacă
| vrei, să -te pătrunzi de farmecul lor, urcă dealul

Copoălui, pe lângă biserica „Patruzeci de. Siinţi“
şi ieşi îu.acea stradă frumoasă, la capătul căreia
Gheorghe Asachi îşi făcuse locuinţa .„Pacea şi al
meu repaus“, dar nu te du “până: acolo, ci: alege
calea jumătate, cam pe la palatul lui beizadea
Grigore, de unde poţi admira îîn voie panorama Ga„latei, a Cetăţuei, a Buciumului şi a Socolei. lar
dacă te vei lăsa mai înspre stânga, printre grădinile şi livezile
- întinse, vei ajunge la marginea
râpei, de unde -începe o prăpastie: adâncă, „în
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care din vremuri străvecli, mahalagii
Ț icitului
și-au găsit un. adăpost liniştit.. Dincolo de. valta .asta, apar dealurile Ciricului, ale, Aroncauului şi.
„ale Sorogarilor, până departe, unde 0 moară de
vânt îşi poartă agale aripele.. ca niște braţe de
urias. sa.
.

Pe ntru mine, Oraşul acesta este morinântul unde
mi-âm îngropat toate amintirile copilăriei şi ale
tiner reţii. Parcă mă văd... Cine
este: omuşorul
care suie vârtos, dealul deasupra : Podului de.
Piatră ? In spate poartă 0 geantă, legâtă cruciş,
şi păşeşte voiniceşte,.. deşi e plin de griji. Căci
şcoala, cu rădăcinile ei amare, a început si pân
să guste. din fructele ei dulci, mai va încă mult.
Il-văd pe şcolăraşul mic suind şi coborind uicreu,
. uneori cu ochii în:lacrimi, căci viaţa ce. &rea peu=
tru orice -vârstă.. lar dealul pe lângă care trece
zilnic şi care-i insuilă o groază. neînţeleasă, i se

„pare -un munte

imens,

măcar

că mai. târziu -s'a

convins că nu-i decât o- meschină : movilă, Apoi
omuşorul s'a făcut licean şi o viaţă nouă a în-.
ceput pentru dânsul, „Arcul Academiei,
De care
oamenii în impietatea lor l-au dărâmat Ca pe Ceva
-netrebaic, a iost marturul Suferințelor
tânărului

coleglaa:

căci zile întrezi, de

multe

ori, „Săptă-
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mâni, nu-i era îngăduit să privească orașul
lui
drag, care-i apărea atunci ca o Babilonie, decât

prin ochiurile mici de sticlă ce serveau
drept po-

doabă ăcestei punți închise,
aeriene.
Pentrucă
"trebuind. să se supue unor necesități,
pe care în
sburdălnicia vieţii nu le pricepea, era
captivul unui
Teginr...
|
,
lar mai târziu, când seva tinereţii
l-a îficuț să

întrevadă cele dintâi ramuri ale pădurilor de
mirt,.

tot aici a gustat și din amărăciunea

durerii, care,

„iatal e legată de o mână de pămân
t“, De multe
ori, în nopţile cu lună, am cercetat
şi eu toate lo-

„Curile acele pe care le cântă poetul,
şi la Vita

longa, în boschetele verzi ale Copoului,
"Rivalet, în grădinile Voievodului Sturza, şişi Iala
Vale
a
cealaltă

adâncă,pe lacul cel tăinuit;
ori
cale, la Leazginul
Fluturului,

pe
la

Perjoaia, la Sprăvale-babă.
Sau, : dacă
vremea: era de iarnă şi drumul
prea . depărtat,
"Elizeul, Bolta rece ori RespectQene-

ra] îmi acordau o cuviincioăsă ospitalitate.
De

câte .ori

n'am

întârziat: prin

aceste

locuri

ae dragul vinului, pe care nu l-am iubit

—

nu

niciodată

— ci pentru farmecul prieteniei,
căreia i-am. ridicat un altar încă din cea dintâi
adolescenţă şi al
cărui cult îl voiu întreţine cât voiu
zăbovi pe pă-

mânt.

o.

o

ps
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îiindcă. suierința omenească

şi vârsta prea

generoasă,

într'o

cra prea
bună

zi

mare

burghe=

zia căpătă un adversar mai mult. Familia mea deVeni acuma... plebea“ proletară, Si, pentrucă lupta
.pe

care

o

declarasenm

societăţii

era

o

luptă

pe

faţă, iar adversarii trebuie să sc cimoască, o pă
lărie cu bourii mari mă semnala lumii, de departe.
Şi când mă descopeream, părul aducea tot mai
mult cu şerpii din capul Meduzei. Ca să nu rămâie
nici o îndoială că sunt un revoltat, pe stradă
purtam

un

ciomag

care

şi astăzi,

când

mă

gândesc

la dânsul, îmi impune respectul; Vrasăzică făceam

şi eu parte „din armata lui Gherea“... :
|
A venit. apoi “maturitatea .şi cu dânsa.
sSau: arătat şi grijile) vicii — adevăratele griji —.
care
mau silit să părăsesc acest oraş iermecător.
Şi
iarăş, parcă a fost ieri. Mă „Văd trist şi
ptin de
durere, în trenul care mă, ducea fără voie.
cătră.
„un. oraş din Moldova de jos. Eram Sigur.
că nu
Yoiu putea trăi afară din târgul Meu, Udo
Cu
noşteam fiecare piatră şi unde fiecare casă
îmi
era un prietin. Şi pe când trenul străbătea
șesul
Siretului, eu pierdeam orice entuziasm
pentru
- viaţă. Şi totuş, de atunci au trecut douiiz
eci de
ani şi, dacă până acuma vechiul - munici
piu n'a
fost cu totul uitat, rana de mult s'a cicatri
zat...
Dar astăzi, ce au devenit Iaşii ? Asupra
acestui

js
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târg s'a abătut nenorocirea... o nenorocire
“n'a cunoscut alta,
“ceti pagini

foarte

cum

măcar că în trecutul lui se pot
dureroase.

jeşte aici ca -la dânsa

Mizeria. neagră

rân-

acasă, iar moartea, ca un

“Proteu, încearcă sub mii de forme să răpue şi pe
cei carc au văzut aici lumina vieţii şi pe cei care
Sau aruncat asupra lui cu puterea unui blestem.
-Grădinile, îrumoasele lui grădini, s'au pretăcut în
“latrine,. iar vermina — o amintire reală pe. care
aliatul nostru ne-a lăsat Sub iorma e€i'cea mai
specifică — mişună aproape pretutindeni; De când
guvernul nefast şi-a luat aici reşedinţa, un „Singur

aşezământ

a înilorit: cimitirul” „Eternitatea“,

Şi

zilele irec negre una după alta, iar mulţimea Crucilor proaspete se revarsă tot mai mult înspre

„Valea Plângerii“ mărind cetatea „morţilor...
"Dintre cunoscuţi... dintre prietini, Câţi vor mai

Îi oarc în viaţă?

|

Câţi vor fi dispărut...
Mai trăeşti tu, scumpă mamă,
durere și suferinţă ?
19 Ianuarie 1948.

ori te-ai siâns de

Ii
Curioşi oameni sunt şi leşenii! Vorbesc bine
înţeles zu de locuitorii aborizeni ai străvectiutut
- municipiu, ci de acei care ş-au: însuşit acest nume A

în chip silnic, cu totul vremelnic, şi pe caro sur-

prinderile idealului: naţional i-au făcut să-și pă- răsească așezările “lor comode de pe țărmurile
Dâmboviţei, pentru. nişte odăiţe strâmte şi: atieschine pe malul Bahluiului. Aduşi aici de frică, de

sfânta. frică, acest sentiment trebuie să. fi. fost
foarte puternic, 'dacă nici până astăzi ei nu şi-au
venit în fire. Zadarnic li Sau spus adevărut ; za
darnic a trecut vremea un an și jumătate: senti-

_- mentela cu.care au fugit din Bucureşti alcătuesc.,
încă

şi acuma

ceia, când

tonalitatea

vreun

lor

sufletească.

locuitor: din teritoriul

De

ocupat

a- |
îşi.
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ace apariția în vechea capitală
a Moldovei, musafirii nepoftiți ai laşilor se uită
la el ca la un
exempl: 27 ciudat, aproape unic,
Iar în manitestările
lor, parcă s'au sfătuit: aceleaşi
vorbe, ba chiar
aceleași sesturi,,. hRedau un. specimen de dialog
cu unul din. grupa
pomenită. Intăiu, semne de bucu
rie pentru -întâlnirea

neașteptată,

îizura

mea:

—

Eşti

—

Se

apoi,

nitându- -se

la

”

poate,

p

|

EI uitându-se la obrazul meu,
Mini:
— Da, da... ești galben... foart
e

—

atenţie

slab,

— Si cam palid...
— De oboseală.

mai

cu

|

|

în

retlexul: lu|
galben.

Intr'adevir.... mi se pare că nu mă
simt toc-

bine:

”

—

Și

te văd

—

Ca

întotdeauna.

— A! nu,
“dus-o. rău...

cam

nu!

prost

Din

îmbrăcat.
-

contra,

— Dacă zici dumneata...

Vrasiizică . aţi
:

Dar n'apuc bine să mă despart
de convorbitorul
meu si mă uprește altul, din a
doua categorie.
— Urmeazii iarăș scinnc de mulț
ămire, apoi :

,
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dar ştii că eşti gras ?

Se poate.
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Uitându-se la obrazul meu în roflexul lieinii £
— Da, da... şi încă gras bine:,.
— IntPadevăr.. nu mă simt rău.

„

- -

— Bi... te văd bine îmbrăcat.
- —- Ca de obiceiu,
—

Aş,

— Doar

de

unde?

Chiar

galant...

am venit în oraşul meu,

Apoi amicul, scoborînd privirea spre picioare:
— Şi uite. uite. şi ghete. Sunt cu tălpile de
“lemu ?
a
|
|

— Na... priveşte ! (Aici ridic 'un picior).
—

Intradevăr... ciudat, vasăzică m'aţi: dus-o rău?

—

Nu

prea...

— Atunci... foarte bine ! |
N apuc să fac câţiva paşi, şi i altul, din nou:
— Eşti slab...
-

Şi aşa mai departe... =

Atitudinea mea faţă de dezastrofili, (cuvântul nu-i al meu) e înțeleasă de la sine. Oricare

au fost înainte lcgăturite melecu dânşii, astăzi
nu-i văd, nu-i cunosc. "E vorba bine înţeles: de

1£8
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acei care au împins ţara la ruină
ştiind că' numai
aşa își fac afacerile lor part
iculare. Asupra acestiii lucru nu m'am gândit
mai! înainte, dar Ia
laşi, când mi-a apăruţ în_îață
primul patriot de
provenienţă rusească, atitudin
ea mica a urmat în
Chip cn totul spontan. Datoresc
cei puţin atâta
manifestaţie

care,

prin

- cetățenească

politica

pentru “nişte
oameni
lor. interesată, au îngeritinchiat_

0 ţară si au sângerat un popor,
Unul din ei, un
credincios client de meserie,
mă
vede.
Trece
strada - exprimându-şi
oare -care Bucurie.
Dar
imediat se convinge că mare
de loc pentru ce să.
„Se veselească. A doua zi, când
ne-am întâlnit din

„oi am
noscuţi,

trecut unul pe lângă

altul ca doi NECu-

S'a spus de multe ori că Româ
nii
stare să facă o revoluţie. Nu
cste
Oligarhii de Ja laşi au conspira
t în
îăcut o teribilă revoluție. Fa
a îost
Bucuresti, dar. nevoiţi de aici
să--și ia
șiţa, punctul ci culminant numa
i Iaşii
Mai întăiu au adus o armată
străină
căre au crezut că-și Vor face.
trebile

nu

sunt în
adevărat!
taină_şi au
începută - la
iute tălpăl-au văzut,
în țară, Cu
de minune.

hi

x
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Aici

însă s'au înşelat.

butit să puie “mâna

MD

Numai

-

aici.

19

Totuș, au

pe Moldova. Și după

iz=

ce, cu

aiutorul. tovarășilor lor, au dezarmat populaţia,
i-au strigat: „Mânile în sus!“ Atunci i-ai luat
cu uşurinţă. pânea, carnea, vinul, zabarul, spunân-.

du-i —
front

făcându-şi din ochi: „Le

peniru

copiii

voştri.“

Dar

trimetem

copiilor.

le-au dat pe front scoverzi de. mămăligă
cate

cu

terciu, iar carnea,

le-au. mâncat. ei

ori

ameste-

vinul, untul şi celelalte

le-au

tori aceleiași populaţii,
Apoi oligarhii au făcut

pe.

noştri

vândut

prin: miiloci-

cu preţuri însutite
însă.
cunoscut mulțimii înspăi-.

mântate': „Cine îndrăzneşte să cârtească . împotriva noastră, va îi împușcat“.
până

la Focşani,

au

Şi de la Dorohoiu

stabilit 32 de

tribunale

mar-

țiale care judecau, închideau ş: împuşcau.
Ne mai
protestând nimeni, au pus mâna pe bugetul
tului şi l-au împărțit între dânşii. Dar .banii

stas'au

isprăvit iuteşi atunciau împrumutat cu nemiluita,
“cu camătă “mare. Fiind siguri că teroarea! pro- |

duce efectul dorit, s'au pus pe

cheiuri sardana-”

palice. Cu cât ios suferința -era- mai mare, cui cât
moartea sub formele cele mai hâde secera tot.
mai multe vieţi omenesti, cu atâta veselia lor se:
schimba în orgii, Care
aminteau: timpurile. de

decădere antică. lar poporul,

când

vedea

pe

N

A
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vreun: oiigarh

cu

fața

rubicondă

a lui Vitellius,

tremura de frică. Darde la Siret
veneau din când
în când 'svonuri ncliniştitoare. O
parte din ci, cei
mai imbecili, au rupt-o la fugă,
uitându-se mereu

înnapoi. Cu geamantanele

bilete

de

bancă

âu fugit

pline de cecuri şi de

voiniceşte,

până

au

a-

"juns unii la Paris, alţii la Lond
ra, alţii prin alte
locuri necunoscute. lar de aici,
ca să arăte că-s
IE patrioţi, au dato telegramă
soldaţilor din Moldova : „Muriţi până la unul 1 Dar
şi ceilalti, rămaşi pe loc, au început să se gând
ească, dacă
n'ar fi bine să-şi mute veselia într'o
regiuze mai
sigură, căci noaptea visau apă mare,
şi asta în-

senina... Siretul. Atunci s'au gândit la Meso
pota-

mipe
a,
unde

curge

Fison,

îrat. Fiindcă banii erau
lung,

S'au

rugat

iarăş

Gihon,

Tigru“ şi

pe sfârşit şi drumul
de

cămătari.

Un

Eu-:

cam.

miliard,

două... trei... n'au mai ţinut socoteală, De
plătit,

vor

plăti alţii... Până atunci... în Mesopota
mia !..lar 'ca să fie sicuri PE drum... arnată
înainte, ar-

mată îndărăt...

"Si acuraa, stau de multe ori şi mă între
b : cum
SR:

i

EPILOG
vom pittea să-i aducem
Simţul realității 2

pe aceşti
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rev olăţionari la

Prin ce mijloace ?
|
|
O, Marat, Marat, mare om ai fost ! Abia acum
încep să înţeleg cuvântul tău...
N

mvs

id

POST-SCRIPruM
————

-

.

O scrisoare... fără răspuns

Stimate Domnule
“Cred

că -vă

avul-o
Irecut

amintiți

amândoi
multă

în

Ca
discuția

pe

Septemvrie

vreme

de

menie ne-au copleşit,

alunci

care am

1916, ' deşi a
și mari.

|

eveni-

- Venise vorba de răsboiul nostru şi de
sfârşilul lui din punct de vedere militar. D-voa
stră
susțineați că nenorocirile grele care, ne
lovise
se vor înturna astfel, încât la 1 Maiu
1917,
armata română va fi la Sofia. Eu m'am arăla
t
neincrezător. Mi-aţi oferit 'atunci un pariu
pe
care l-am primit.
Aa

Condiţiile

lui erau:

a

Dacă dorința D-voaslră se împlineştşie,'la

-“1 Maiu 1917,- armata

Sofia, eu pierzând,

să public

un. volum

feama “mea s'ar

română

se

găsește

să fiu obligat să
de. literatură.

realiza,

Dacă

şi la acea

la

scriu şi
însă

dată ar-

mata română nu sar găsi în capitala
Bulgariei, o parle din obligația mea
să rămâle.

aceiaș — adică să scriu pomenitul
iar D-voastră să-l tipăriți,

/

volum —

19%
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Imi amintesc

mentul

cu

care

cu “adevărată
afi

motivat

plăcere

rajiona-

prinsoarea

ce-mi

un volum,

şi eu

„ propusesefi; D-voastră aţi spus
atunci:
„În orice caz, eu sunt în folo
s. Dacă câștig,

literatura română

va dobândi

voiu rămâne mulțămit, Dacă pier
d, ofer eu un
volum literaturii române și voiu
fi şi mai mul.

fămit“.

cc

Vă mărturisesc că, fără nici un ames
tec lălura

lnic ori egoist, argumentarea
D-voastră
m'a impresionat atunci, lucru pe
care l-am co:

munical chiar îndată

unui

bun prietin al meu

:
care întâmplător -e şi al D-vo
astră, Faționa. mentul formulat așa, dovedea
însușiri alese - din partea unui reprezenlant
al păturii noastre
conducătoare, pe care — lucru
e cunoscut —
'o. prea interesează afacerile. literare.
Pentru mine însă, modul D-voastr
ă

|
de

ve.

dere era cu deosebire 'măgulitor.
:
Din nenorocire însă, “dorința D-voastră nu
s'a împlinit. Să mă credeți că
aș fi prefera!
să fi pierdut eu — nu numai pari
ul cu D-voastră,
dar și alte o sulă mai grele —
și să fi câştigal fara în toate domeniile ci.
Dar lucrul nu
depindea nici de dorința mea,
nici de voința

„D-voastră; evenimentele s'au succ
edat așa, după
- cum O Jatalitate istorică le-a dat
impulsul inițial,

|
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„Dar, cu toate greutăţile mele, eu
m'am uitat
că 'contractasem o obligație mora
lă față cu
D-voaslră

şi, când

v'am

întâlnit la laşi,

intdia

“dară după eveniment, am fost
cam jenat că
nu v'am pulut anunța împlinir
ea ei. Asfăzi
însă,

am

că sunt

plăcerea

în măsură

să

s'o

vă aduc

la cunoștință

lichidez:

volumul

literatură este gata. şi așteaptă
. numai
Anunfându-vă aceasta,
am - spus

„vesel

şi lucrul

e prea adevărat,

aprecierea pe care o. făceaţi

în

de

tiparul.
că sunt

Căci dacă

acea zi tristă

do Septemvrie, “asupra - literaturi
i române în.
genere şi a umilei mele îndeletnicir
i în special,

-m'a mișcat atunci, astăzi — nu vreau să
w'ascund

— ea Îmi produce o adevărată mulf
ămire, pentru

care vă rog, Stimate Domnule

" . eXpresiunea recunoşfinţei
mele.

Acest volum

gafii morale

şi

fiind

C.... să primiți

însă rezultatul unei obli-

deci apariția lui primind oare-

cumun imbold din afară, un scrupul
de con-

Şliință mă

Infrucât
D-voastră

neliniștea: - valoarea

fineam însă
îl vefi da

ca

lui

concursul

cu această

literară,

pe

ocazie

care
litera-

[urii române să nu fie zadarnic
, am căutat să
mă edific asupra problemei.
Autocrilica imea, .
multă —

puţină câto am, mă sfălueşt
e să fiu
liniștit : volumul nu e mai rău
decât celelalfe,
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Mi-ar amintit atunci
sesc chiar în bună

lui Verdi — toute

că

ce posibil să

tovărăşie —

proporiion

mă gă-

căci exemplul

gardâe — e de

natură să-mi dea puţin curaj: Aida,
operă comandată şi prezentată la dată fixă,
este una
din capodoperele lui. Natural, exemplul
marelui
compozitor italian, în ce mă privește,
luaţi,
"vă rog, cum grano salis..
Ajungând la capătul acestei scrisori —
și
așa prea

lungă

—

nu

pot: să

nu-mi

amintesc

figura amicului nostru Şuculescu, gara
ntul execuliv al obligațiilor noastre, dispărul
a!lât de.
iute. S'a slâns, sărmanul, în Moldova,
în acea
iarnă leribilă, și moartea lui este o
pierdere,
pentru noi toți...
ie
Terminând, vă rog primiți, Stimate Domn
ule
C..... odată cu cordialele mele salutări
şi expresiunea mulțămirilor mele anticipate 1),
a

D. D. PATRAŞCANU

1919 Aprilie 27.-

Bulevardul Maria, 57,

1) Scrisoarea de mai

sus

cra menită

să

fie prefața
acestui volum. În ziua de 29 Aprilie
1919, -+- două zile
numai după înmânarea ei — întâlnindu
-mă cu D- C.... a
recunoscut și validitatea prinsoarei şi.
obligatia “executării
ei.
Rămăsese

atunci ca D-l C.....'să-mi

facă răspunsul în
scris, Acest răspuns n'a venit însă
nici până astăzi. De
aceia, scrisoarea n'a mai apărut ca
preial
căci esle şi ea un document al vremii. ă. Am publicat-o,
.
——
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