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DE LA 1—8 IANUARIE
2 anuarie.— Anul

noii! Mam. sculat : ază .

. mult mai târzii ca de obiceii, căci am petrecut
revelionul îîn familie, pînă la ora opt. Ei am
plecat mai de vreme, căci în zadar am încercat! iN
să ieaă parte la veselia generală.
In exploziunea de râs a tuturor, eii păstrez
liniştea mea sufletească şi parcă

simt un fel

de. ciudă pe mine însumi că nu sânt ca toată. .
lumea, că n'am un moment de mitare, de ade- .
__vărată

mulţumire. : Această

stare. sufletească,

„nu e de azi, ci de ani de zile. Altă dată aştep-tam.cu: oarecare nerăbdare carnavalul şi nu €-..
xa noapte pe care să n?o petrece la bal mascat.
“ Intrând în localul de petrecere îmi ziceam că
putea petrece, Aşili în mijlocul che+
„poate voiă
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fului şi” a Orgici, rănâneam acelas, plimbându-mi. neurastenia ; prin bal, până când plictisit
ŞI desnădăjduit plecam- acasă,
dezgustat - de
bruta, „omenească care se mulţumeşte - cu. âşa

de puţin pentru ca să se înveselească şi. care
„totuși reîncepe a douzi, şi după plictiseală.
Nu, nu; desigu& sânt bolnav! Noroc "pentru
mine însă că sânt absorbit de muncă, că toată
ziua

şi seara,a până târziii sânt

ocupat

Şi preo-

'cupat; căci ce aş deveni oare cu această ne-..
"putinţă de ami da un “moment, un singur. mo-

"ment de adevărată veselie
E „Anul

noii! nici o

observaţitine

notă, “decât

doar aceea că din an în an goana neruşinată
după

bacşiş a început să devie mai "moderată.

Altă dată era o adevărată invazie şi desco- :
pereai cu acest prilej cele mai ciudate şi mai
neauzite meşteşuguri şi ocupaţiuni. Ază lucru-. |

rile ai. devenit mai puţin. orientale. Fără
_respie

acest fapt

sociologie

—

(nu

să

sânt tare,

nu-i aşa, în vorbe mari). — constat lucrul şi

.

pun punct. pentru. ziua de azi, când cuicatul _
de vreme este de rigoare, |

'

-

.

2 Ianuarie. Nepoţica mea,
»
ca! toţi. copiii,
este încăpăţânată şi are spiritul contradictor.

- E periculos să-i spui „Nu face cutare lucru“,
fiindcă imediat îl. face, pentru marea, deznădejde-a mamei.

.

.

s

Pentru a-i putea conduce actele s'a adoptat
4

.
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Sistemul de ai spune totdeauna ca să nu facă -!
ceea, ce doreşte: mama să facă, şi fetiţa cade
veşnic păcălită de acest defect copilărese. A- .

„.„ c6asta îmi aduce aminte despre o anecdotă ce
“se povesteşte despre Nicolae Ionescu, celebrul |
parlamentar şi academician, care a murit .anul trecut. Nicolae Ionescu

avea şi în vârstă

“matură. acest defect al copiilor — darul con- trazicerei — şi, cum era un puternie orator, de.
multe'ori guvernele, chiar şi cele amice, aveau

de: suferit de pe urma acestei naturi comba- "tive. Ion Brătianu pe timpul războiului îl luase în minister şi toate consiliile de miniștri eraii adevărat infern.
-

Brătianu cu firea lui violentă şi arbitrară |
" suferea grozav de acea discuţie vecinică, peu- .
„tru orişice. Văzând că nu'o poate scoate la ca-:
le cu colegul dela externe, într?o bună zi când
„avea de discutat. o chestie importantă, se gân. -

di să. susţină ideia contrarie idei sale, aşa că .
„N. Ionescu
- declare

să o combată;

convins

şi

astfel

el, Brătianu, să se
lucrurile. să

mear-

gă strună. Zis şi făcut. Insă socoteala; de acasă .

nu se potriveşte cu cea din târg. Niculae Ionescu, după ce a văzut că părerea sa a fost
“admisă

de

majoritate,

a început

să combată

propria lui ideie, — aşa că Brătianu s'a con:
vins că nu e cu putinţă a lucra cu un asemenea
„0, — şi în curând l'a scos din minister, » aşa
AŞ cum ştia el să facă asemenea lucruri, adică

fără prea multe forme,

A

ga
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3. Ianuarie— În societatea: bună nu
“beşte decât de um caz. Cucoanele mai
diseută cu aprindere. Şi cum nu Var
astfel; când este vorba de un adulter!

se 'vor-. -!
'âles îl
discuta Da de ...

un adulter cu flagrand delict, cu tămbălăiă, cu,

Di

prefect de poliţie, eu procuror, cu jandarmi,
cu tot alaiul (puțem zice) profe"şi în sfârşit
astfel se întîmplă când soţul
obiceiii
De
sional.
ultragiat
cesta.

este militar.
|

"=" Să' mă

ierte domnii

şi cazul
i

este toemai
A
Ş

a-

ofiţeri, dar observaţia .-

mea este adevărată. De

ce, nu'mi pot explica;

dar amintiţi-vă bine diferitele scandaluri ma- .
“trimoniale şi veţi fi siliţi să admiteţi că a- ..

ceastă observaţiune este îndreptăţită. Cu toate
-la acestea, la 'ce bun acest. spectacol inutil,

„ce bun.când există divorţul şi când
să-şi înşele bărbatul,
„carea ajuns

versa, îu se opune niciodată
jumătatea sa? Altă dată, da,
'despărţenia, ori era o grea.
o provoci ori să o justifică,

o femeie
ori vici-

să se despartă de
— când nu exista
formalitate casă
sai când era ne-

voie-de intervenţia autorităţei. Se mai explica
apoi pe timpurile vechi, când femeia era socotită ca roabă a bărbatului şi când ea trebuia
pedepsită pentru această crimă matrimonială.

Astăzi însă când adulterul a dispărut chiar ca .

delict din multe legislaţiuni, când

divorţul.

este atât de uşor — şi et zic.că aceasta eo fe- -

„ricire, iar nu un dezastru cum pretind alţii —
,
,

,
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astăzi toată teatralitatea scabroasă: +aadulte:
ruiui este ceva “demodat şi de rău - gust.

"4 Ianuarie. — Am-cumpărat un tovarăş canarului mei. L'am pus într'o colivie vecină şi

.

instalat în observaţiune. Canarul celnoi

-.

„mam

a început să ciripească, să facă piu, par'că ar.
fi voit'să intre în vorbă cu'cel vechiu, să-i zică,

bună-ziua.

Cel vechiu însă stătea grav. şi 'se

„uita la noul săi ovarăş;

;

zadarnice 3 provoca. DE

“noul venit, el stătea tăcut şi atentiv.

o:

„Mă întrebam:Ce so fi: petrecând îîn capul |
canarului meii cel vechiii? Poate so fi întrebat în prima

casa lui? -

linie” ce > căuta

acel întrus

|

în E

-

"EL era stăpân până acum, ui i se aducea
. toate îngrijirile, numai lui i se dădeau foile de salată verde şi zmochinele" coapte şi dulci, lui

“îi vorbeaiă stăpânii, pe el îi lăsaii liber în îutreaga seră. Azi toate acestea vor fi împărţite; - -

şi deti gelozia vorbea în miea pasăre. l-am dațy
drumul din colivie. A zburat -repede, printre, _
palmieri şi plantele serei, totuşi însă păstrând

"- tăcerea şi — venind. din când în când şi aşe-zându'se pe colivia lui — îşi - „observa cu a-”.?
tenţie pe tovarăşul cel noii; fără să-i răspundă ..
nici măcar cu 0 ciripire, la toate provocările
„acestuia. . .
:
,

Desigur. că s'a petrecut ceva, în: “acele. mo-..-.
“mente, între cei doi canari. Cine va îi îînsă psie”.

ge
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hologgul care să analizeze: cu deamimuntul faia
LT .
„zele lor sufleteşti?..

5 Ianuarie. —— De alatăieri de când a fost
o ceaţă asa de groasă că nu era chip! nică. să

-

„ieşi pe 'strâdă, îîmi umblă prin cap o ideie care,
-dacă aș fi poet, s'ar putea închiega întrun

poem.

Sa

-

Ce ar fi dacă în ieaţă ar fi decât «o noap- |.
“te. eternă? Nică soare, nică lună; ci beznă veci-

„nică, cum a fost seara trecută, beznă fără de |
început şi fără de sfîrşit? Câte lucruri urâte ..
nu am mai: vedea, de câte decepţii nu am fi
aa

cruţaţi? Nu ar'exista atâtea noţiuni inutile, ca aceea de frumos şi urât, şi inutili ar deveni
ochii, - acest izvor de neplăceri. sa. Unde puneţi
că

mar

exista nică presa, această teroare a po-

.

| liticianilor şi a celor nărăviţi. în rele?.. Pen“tru aceasta, n'ar înceta vieaţa pe pămînt, căci”

sânt atâtea-fiinţe cari nu posedă. vedere şi to- .
tuşi se nasc, trăiesc şi mor întocmai caşi ani'malele cari posedă simţul vederei.
Cât nu s'ar putea broda într'un poem se- „nial, pe această temă a nopţei. deapururi! Las
însă poetului această însărcinare de a eterniza
în forme măestre ideia pe'care i-o cedez gratis,

cu toate că parlamentul
„telor

a votat legea breve- -

de invenţiune.

Ca să sfârşese tot cu ceața €de alentăieri: ea.
A

a
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a dat motiv servitoareă

mele

casă „foată. noaptea.

m

—

Si

Ai

* ca să nu vină a-

Unde ai fost nenorocito? Ai dispărut de
a

la orele opt.
a -—M "am dus,
-— ERĂ! şi... de
— Păi, n'am.
nile. - i

.
Ă
E
conaşule, să-mi cumpăr! pâine.
ce nu te-ai întors? 7.
mai nimerit. casa; sărut. măi
aaa
[
Ai

6 “Tanuarie. — Un tînăr îmi scrie o langă
scrisoare prin care îmi arată dorinţa. lui ne- strămutată şi puterea ce simte. în e], ca'să a--.
jungă şi să străbată în lupta vieţei, pr in el în,

_„suşi! Imi. cere în
“mea, dorind ami
mei, pilda care ar
şi este. pentru el o

această privință părerea
urma, zice corespondentul. :
putea:'să-i serve de model .
dovadă că Inerul acestă se.

„4

"poate:

La rândul meii. voii: pune. o ) întrebare tînărului - mei corespondent: Ai nevoie. să mergi
la

Piteşti şi ca să ajungi

mijloace:
sura, cu
| „mijloace
„vei alege

acolo ai mai multe

trenul, automobilul, călare, cu tră-căruţa, cu carul şi cu... picioarele. Ce. i
vei alege te întreb ei? Desigur că .
pe'cel mai leznicios. Ei bine! dacă .

este vorba de sfat: în loc să facă ca mine care

am fost așade naiv casă aleg drumul pe Jos—

„şi âm.ajuns, dar numai ei ştiii cum şi în câtă,
„ treme —tu,. fii mai, practic

şi .mai

cuminte

„decât mine. Tea: trenul, amice, iea , dee poți ex

8
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presul chiar Şi, deşi. s'aiă desființat acum bile“tele-de liber parcurs” gratuite, caută

totuși şi

nu: plăti drumul, pentru că... de ce eşti june cu
„viitor şi încă un june român? De-altfel este
inutil să faci ca mine, e inutil fiindcă nu a-:

jangi la- nici un rezultat şi la nici o satisfacție. E un sport stupid acela'ce am făcut ei şi „ din care nu m'am ales decât. cu ponoase. Crezi
"oare că mulţi vor găsi un merit în ceea ce am „săvârşit eii? Crezi tu că mulţi vor recunoaşte
_că am ajuns cu propriile mele puteri? Crezi - *
"tu că, în noianul acesta, de arivişti, vei fi: remareat cum n'am fost nici eii si nică alţii «ca
“mine?
Nu urma deci răul. şi “detestabilul mei - e-

xemplu;
repede,

nu. Tea deci trenul
căci sânt mulţi

şi iea-l cât mai |

ca d-ta cari se îmbul-:

-zese la poarta vieţei şi cari se poate să te îm„. piedice de a te urea înaintea lor.
Tea dar trenul şi iea-l cât mai: este încă
timp.

i

a
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„DE LA £3— 16 IANUARIE

e Ianuarie. — Astăzi după unsprezece ană
am vorbit. din: noii într?o întrunire a murici-

tor ilor, îa întrunirea de protestare contra mă-,
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ă eclurilor din Rusia. Cum s”a. scurs timpul de
repede! Par'că era ieră când, în' ultima şe-. dinţă la care am azistat, par tidul mă judeca,
“mă, răstienea, mă iizgonea ca pe un. trădător:
_Ază toate s'ai uitat, e altă lume în această
sală. E totuşi-un fel de ironie pe buzele mele,
când- mă gândese unde sânt acum acuzatorii..

“ mei

de altădată, unde

aii ajuns: puritanii de

Ss,

ieri cari pe mine mă socoteaă ne-îndeajuns
de ortodox? Fii cel puţin mă găsesc în aceeaşi

"stare şi pot zice şi azi ceea ce am zis ieri. De-.

- Sigur n'am câştigat nimica:

dar cel puţin tot

este un merit că timp de unsprezece: ani ai
- ştiut să rezişti şi decepţiunilor şi: dezgustului .
şi ispitetor. Nam făcut desigur mare ispravă,
stând

locului;

dar

pare ă „alţii aii făcut - mai.

. „mult...
a
Sa
Incep să vorbese. Mă stăpânește 3însă. o sem.
" zaţie. Imţeleg bine că. între mine, străinul de
astăzi, şi această - mulţime este un 'Sloiii de .ghieaţă: nu 0 cunosc, nu, mă cunoaş şte. In. su.
fletul ei nu pot pătrunde, nu ştii cum să o iea:
"ca să. o câştig. Altă dată mă jucam cu-audito„rul mei, ştiam ce-i trebuie, îi cunoșteam slăbi-

ciunile; pe când astăzi de-abia dibuese. E şi o
altă senzaţie: frazele mari şi bombastice pare
că-mi fac răi și mie, şi. caut să le evit. Or,.
dacă aş: abuza de ele aş avea un succes

„mare. Cum

să faci

mai

însă aceasta când nu le

poţi simţi cum le simţeai altădată și când chi-

pnl acesta de victorie. grosolană. îi repugnă?
a.

,

-

O

Da

:

E
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De altfel mai:
1
am. 6. concretizat, şi 0 a treia "= impresiune. Mulţi mă felicită că m'am întors şi
--eii nu am senzaţia: aceasta: Mi se pare'că tot„ deauna am fost la postul. mei; reieaii numai o -

“lucrare întreruptă, cu singura deosebire însă
că nu o reieaii de unde am "lăsat-o ci mult mai

„de, departe. Cu toate acestea, în marginea gu-.
--rei mele 'e o umbră imperceptibilă de zâmbet
“trist.. Fără îndoieală nu mai

sânt acelaș de a:

cum unsprezece ani; orice s'ar zice, anii ai tre"cut peste mine, m "ai sehimbat, m'aîi îmbătrâ- : mit, moaă zdrobit, din multe punete de vedere: "nici nu mai poate fi vorbă

ca să pun “umărul

-

“la lucru, direct ca altădată. Cred că aş face de
un bun prezident de întruniri publice, o îmoaște oarecare, un bătrân care face todeauna bine
în cadrul unei mişcări, une vieille barbe cum

L . se numea, ceă dela 1848 în Franţa. :
- Oricum ar fi, mai este ceva: Nu ştii dacă
salținaca mă socoate ca străin. Şefii însă în:

„vederat mă socotesc ca atare!Ei chiar îmi com-. -

“bat ideile, căci vai! când. cugeţi liber faci ab- .
„“stracţie. de calapoade. Calapoadele sânt însă în
| lăuntrul partidelor,

ca sticlele.

dela

spiţerie: -

poţi să pui mâna pe dânsele și cu ochii închişi.
—

" Calapodul elueru foarte comod şi care nică nu,

prea dă multă osteneală de gândire.
+

9

Tannarie.—

Mă

întreb

i

”

Am

pe

,

conştiinţă

dacă am 'făcut bine

o ioarte. Ă

să nui ascult

a LETOPISIȚI - |
cererca? Poate
Un

nu se , sinucidea

a
nenorocitul.

corespondent al nostru. a fost implicat în-

truni proces militar, ţinut un an de zile în pre-.
-venţie şi achitat în sfârşit. Mi-a cerut să-i re. dai locul şii l-am redat. Mi-a cerut să-i mărese
salariul şi nu am putut; mi-a cerut săi daii,
leafa „pe câteva luni înainte şi iarăşi n'am pu-

tut'să-ă satisfac cererea. Azi o' telegramă mă.
“vesteşte că tînărul s'a-sinucis. Nu cunose mo-.
„tivele- acestui act de disperare. Probabil că
vina nu este numai a.mea; totuşi mă întreb...
dacă am procedat bine! Nu numai odată am.
_ fost pus în aşa tristă poziţiune, uneori "salvând

pe vreun om, altădată fiind incapabil să mă!
împotrivese voinţei nemiloase.a soartei. Şi.a„poi decâte ori nu se abuzează de bunătatea şi
- de bunăcredinţa ta! Nu demult, cineva făcea. -

„regulat apel la punga mea, sub cuvînt că. i-a —

măscut-nevasta. Ma păcălit de câteva ori cre- .
““.zând că contribui şi eii cu ceva la înmulţirea
populaţiei, până când mi-am dat seama că.
„nevastaîi năştea prea, des, de câte două trei“

ori pe an şi — cum ea-nu era din neamul pisicilor — m 'am emancipat de acest bir antimaltuzian..

|

10 Ianatarie— Câte. odată o expresiune, fe-. = ricătă îţă dă o adevărată mulţumire. Vorbind :
azi cu o doamnă, îi arătam oarecari lipsuri ale

. „fiinţei sale.

SEL

E
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un
— : Adică, d-ta zică că aceasta ar constitui

. defect?
— Nu, doamnă,
ceea

ce vă imput,

nu-ă. defect; este o calitate
dar

o calitate

excesivă. A-:

„ceastă, expresiune mi-a plăcut şi cred că este

bine găsită. In adevăr ce este un defect de nu 0

calitate excesivă? Iată de pildă calitatea, de a fi
om cu rânduieală. Cât timp ea este temperată, |
însuşirea este bună, este calitate; când este însă

devine un defect, o manie, devine”

exagerată,

supărăeioasă, adică o calitate excesivă..

|

“Nu ştii dacă doamna a rămas înulţumită de - descoperirea mea, dar 'eii mărturisesc că sânt
„foarte, foarte mulţumit. "dacă ceea ce cred ei

lucru noii nu o fi vechiii de toţ — ceea, ce totuşi ar adeveri proverbul franțuzesc pe care îl

„ştiţi şi d-v.: că oamenii de spirit se întâlnese—.

_şi îmi daţi voie să mă socotese astfel pe ziua de
“ ază din cauza calităţei excesive, care în cazul
-mei ar “putea să fie si lipsă de modestie.
.:

11 Iahuarie— Ază: aud din biroul meă că
se petrece un mare scandal în vestibul: era un

beţiv care vroia negreşit ca să mă vadă Și care
era împedicat să intre.

,

__— Domnul director este foarte ocupat, îi zi-:
cea servitorul. Poftiţi vă rog mâine dimineaţă.

— Nu se poate, acuma voiii să-l văd! Dacă
la d. Mille, ca Și la regze, nu 'se poate intra, ei
-

LETOPISIȚI |

e

! 3,

|

- nu niai vin altădată!. Să-i-i spui d -lui Mille că
„un cititor a venit să'l vadă:!
7
Incidentul cu 'beţivul . ma făcut să râd, mai îi Z

“ ales de pretențiunea luă că, fiind un cititor al
„mei are dreptul să intre. oricând la mine şi
să-mi vorbească. Totuşi, în beţia, lui şi printre . -.

aburii vinului, omul acesta a spus un mare a-.
_-devăr. Două puteri reale aii mai rămas în ţara.
-romînească: regele 'şi presa. La rege nu se.
- poate intra aşa de lesne. Dacă însă nici- pr esa:
nu-i este accesibilă, atunci este răi de tot pen„- tru bietul cetăţean, care are să se plângă de:

„. sainavolnicia -administraţiunei ori de nedrep-

E
:
|
. tatea justiţiei.
_CQititorule, amicul meă, dacă aceste zânduri
vor. cădea șub ochii 4ăi şi te vor afla în stare.
de trezie, te pot asigura că uşa mea îţi este
„totdeauna deschisă; însă te rog să nu te abaţi

pe la berărie înainte de a veni la mine, căci va
- fi grei să ne înţelegem şi iar o să protestezi
„contra. ciocoizmiri. meii.

Ianuarie.

—

Am

primit

0. scrisoare pe

care îmi pare răi că n'o pot publica pe de-a-îu-

tregul.

Să
y

42

”

Autoarea

este una. din acele copile. cari e

?

nea să mă asculte la Clubul: muncitorilor şi .
care. zice că din gura mea multe a învăţat în
decurs de atâţia ani. Mai târziu a azistat, neutincioasă
să'mi iea
apărarea,
la izaonirea
şi - .
.,
R
.
.
P
tă
>
-

m

„2 GONST, MIEL

a

crucificarea mea. Voia, atuncă : să protesteze,
să ţipe, să blesteme. contra acelora cari loveaii,

E

|

„după er edinţa ci, într'un nevinovat. În acele
"= momente, i se părea că se juca în realitate una

.

„din scenele din Duşmanul Poporului al geniaului Ibsen. Ce putea însă să facă ea, o copilă |
-de cincisprezece ani împotriva mulţiniei birui„te şi fanatizate? A plecat fruntea cu durere Şi, o
timpul a trecut, lucrurile s'a schimbat, ai ve”. nit vremuri furtunoase, apoi iar a răsărit soa- :

_xele şi astăzi dânsa femee de douăzeci şi şease
de ani, femee măritată şi cu copii, ma resăsit
la Eforie vorbind din noii muncitorilor şi mia

'

iegăsit acelaş ca, altădată, aşa cum mă păstrase
neatins ca o icoană timp. de atâta vreme în a.
- mintirea ei.
EI
E

Scrisoarea aceasta, mi-a deserețit fruntea.
„E

Na

i

orişicum 0 mulţumire să constaţi că mun-

ca ta a produs roade, că ceea ce ai făcut nu s'a
“uitat, că! răutatea, şi inconştienţa omenească Sie
“nu sînt gener ale şi că, dacă în vieaţă te-ai pur. tat bine şi omeneşte, tot ara cine să te apreţu- „iească. şi care şi după moarte să-ţi păstreze a“ mintirea, singura mângâiere a acelora cari
încearcă să facă ceva în acest noian de răutate
si de mișelie! *
„a
2

13 Ianuarie. Un vechiă tovarăș de idei a
venit.să mă vadă şi să?mi ceară un sfat. I-am . -

dat

mâna - cu căldură, şi Pam poftit” sisă şadă.

mopist IDR
Mi. a, întins mâna

a 15

a

cu. ezitare și cu greiip ana.

decis să iea loc:
|
Ca o explicare a atitmdinei sale, el îmi, p
: vestește trista lui vieaţă: ..
_*

—

Când. mbai cunoscut

eram

om cinstit; as- .

tăză sânt osândit pentru fâăpte necorecte. Şi nu
protestez nici nu voii. să explice fapta: sânt vi-,
novat! Ce să mă faciînsă acun, căci odată'ce
voiii ieşi din

puşcărie

nu

voii

mai

putea

să mi

„câştig existenţa?

N

|

Toţi se uită acum la mine cua dispreţ; mă

“fac mic înaintea tutulor;

nu

pot protesta con-

.

tra inuriilor ce mi se adresează, căcă sânt ade- .
„vărate.

“Am încurajat pe. “acest naufragiat, al vieţei,„ X-am dat sfaturile necesare, i-am făgăduit spri-

Şinul, fiindcă socot că sântem datori cu toţii să .
“ “ridicăm pe cei căzuţi. Totuşi, când a plecat,
:
- ânstinctiv mâna mea a rămas. neclintită și n'a

atins mâna celui „vinovat'“.
Nu ştiu dacă omul acela a observat gestul
mei negativ; dar ori cum, cât de bine a. înţeles” el situaţia lui şi cum este de adevărat că *
trebuie, să se socoată un mort printre vii, un!
d om care în societatea oămenilor. zişi cinstiți nu.
- a mai putea sta şi va trebui ori să se piardă
cu desăvârşire, să se declaseze din ce în ce mai,

mult, ori să plece departe, depatte îîn alte țări,
ude să uite şi de fiinţa lui şi de trecutul lui! :
“ Oameni cinstiți! -“Mai: just ar trebui de spus.

oameni eari par cinstiţi,” oameni pe cari: justi-. N
7

IG
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“ţia nu i-a înfiorat; căcă, dacă ăr fi să. alegem

*

fără de sentinţe judecătoreşti, 'socot.că mai.
„ mulţă necinste sar găsi decât cinste în societa-, „tea noastră” civilizată şi modernă, şi care totuşi
are atâta disprej pentru necinste!
a

14 Ianuarie.— ai s'a povestit un caz destul .
" de nostim. Pe calea Victoriei. să întâmplat un”
„accident de trăsurăă, zilele trecute, seara. Unui

- cupeii i s?a rupt! o roată şi bine-înţeles sa adu- .
_

„nat lumea în jurul cupeului. Cei din lăuntru
sânt scoşi cu oarecare greutate dar şi cu multă,

surprindere. Intr'adevăr s'a scoborât din cu- .

„pei

o doamnă

măritată în: tovărășia unui

di-

“plomat neînsurat! Această mică întîmplare face
” deliciul saloanelor de toate mâinile. Bine- înţe-

- “les că cele mai indignate sânt doamnele, contra
mecredincioasei soţii.

Şi cum

nu s'ar. indigna .

oare când d-lor nu li s'a întâmplat un asemenea, accident? In poleita, şi îngăduitoarea noa-

stră -societate este permis să faci totul, poţi |
"Voiaja în trăsură la locul secret de întâlnire cu
„altul decât bărbatul tăi, poți să mergi dacă

„vrei şi la bal mascat, poţi face totul, cu singura :
- condiţiune să nu fii descoperită, să nu ţi se în-.
tâmple accidentul suferit de d- na cu pricina oră ceva similar lui.
|
Bă. aş înţelege ca furia doamnelor

să-'se re.

„verse asupra vizitiului care n'a îngrijit în
î -dea" Juns de „trăsură, asupra cailor cari sar fi
spe-. a

a

LETOPISIŢI Dă

17
zi

Y

ziat, asupra , altui pirjar care
e
ar fi losit roata
"eupeului,. asupra domnului diplomat care a a-.
les o trăsură atât de compromiţătoare, 'asu-.. :
pra “spectatorilor cari s?aii vârât acolo unde nu... :

le fierbea oala, asupra lumei de pe calea Vietoriei;

dar. nu

pot. înţeleg e indignarea, contra

colegei lor.
- Totuşi, dacă furia 'amicelor se revarsă asu-

_pra femeii, — n'o fi probabil aici vorba de un...
" fel de morală rusească, care pedepseşte nu pentru că ai furat, ci pentru că ai fost prins cu

Ineruri de furat.

-7

-.

Ep

e

CU
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„DE LA 16— 23 IANUARIE

--26 Ianuarie— Astăzi a fost conferinţa dnei.
Christiane, colega noastră belgiană, care.a ve-

WV

nit să ţină şi în România - o conferință”

sai.

“două. Pe cînd conferenţiara vorbea, e cuge- .
tam la ceea ce se petrece în sufletul acestei:fe:

mei. E teribil să vorbeşti înaintea unui auditor .
” necunoscut, de ale cărui dispoziţiuni şi gusturi a
nu ai cunoştinţă, şi mai ales când nu eşti sigur i
dacă te poate înţelege ori tu îl poţi pricepe. . .

'Studiez pe. oratoare-care-din.ce-în-ce-își-eapătă siguranța, intrăyfn contact,
Spiritual, €Huilip
otv
tt
avditorul şi în același timp ceregtez, şimpublicul d

BIBLIOILUA DOCUAENT
AA

a
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" care fincetul cue încetul aste cucerrit de farmecul

- xorbireă şi. de puterea dicţiunei.
-

Ce forţă colosală

are cuvîntul şi, pe lîngă .

„cuvînt,câtă putere are şi individualitatea celni
- ce vorbeşte! Ea ţi se impune, te cucereşte, te

„ farmecă şi te robeşte. Puterea vorbirei mai stă
şi în egoizmul

celui ce te ascultă. El

nu își

"mărturiseşte că l-ai cucerit, ci îşi spune că o
'ratorul nu face decât să-i. repete aceea ce de
altfel a cugetat de atâtea ori. E fericit şi mul-:
> tumit că i s'a shicit sândul ŞI sentimentele Şi,
când aplâudă, cu frenezie, pe sine: însuși se a-.
„ plaudă el.
In fond este ceva adevărat, în senzul că vor-:
“bitorul ştie să răscolească un fond inconştient,

- comun

tutulor, dar din care numai

cei aleşi

pot: să extragă diamântul. concretizat al gândirei şi al idecă clare. .

27 Ianuarie.— Pe: "prozaica stradă Lipscani”
— care ar îi şi mai prozaică dacă n'ai întâlni,

_ femmcă frumoase şi elegante,
„oprit îîn loc.
ps
—D- ta eşti autor ul unei
-cărei conţinut :l'am- uitat,
| versurile

i

acestea:

— un „eumoseut ma
i
poezii trumoase, al
dar care începe. cu

ser is mă -a fost, fenee, cu chipul 7 up
|
" [din soare?...

— Mi se pare- că da, îmi aâuo aminte de: aN

“LETOPISTI Li
ceste ver suri; dar sp mărturisese că naș putea.

preciza dacă ei sânt autorul lor sait altul. E o
“mult, este aşa de mult de atunci, de când mă
credeam „poet, încât nu îmi, mai aduc: aminte
bine. :
ie
E
aa
Amicul sa mulțuriit cu atâta, mi-a spus. că

o:să vină odată la mine să-i împrumut volu“anul mei: de versuri şi a plecat, lăsându-mă.
pr
pradă amintirilor mele..
Da, da, odată mă credeam că sânt poet şŞi
încă poet de viitor, Eminescu. mărturisea ami:
| cilor săi că am un robust talent, răposatul Lam- brior. îmi strângea mâna, cu căldură după fie
care bucată de versuri publicate în Contemporanul de la Iaşi şi nu mai vorbesc de aricii -

“mei cari în cor declarati — imprudenţii — că :
sânt adevăratul poet. Acestea, toate se petre- . .
ceaii acum douăzeci și cinci de ani, întro. e-

pocă când Vlahuţă şi Coşbuc nu existaii drept

seriitoti, cînd. Eminescu era încă discutat şi

.

Fr

contestat şi cînd singur Alexandri stăpînea
întreaga literatură cu talentul
lui eclectic: şi
rnedioeru. Eram -veprezentantul. poeziei socia-!
le, glasul meă socoteam că era menit să fie €lopotul de alarmă al proletariatului roriân. Şi,

*"

în imaginaţiunea “mea copilărească, mă cre-. deam menit să fiă poetul încununat cu lauri al
.

erei noui.

a

n

i! Dulcă şi nevinovate iluzii ale tinereţi. A tre.
;cut un sfert. de veac de atunci; versurile mele...
v'ai cutremurat lumea din temelie; ai. trecut; ,
/

N

-

ii

ap.

.

.

Da

„Const: ME

_ chiar şi “timpurile; eroice ale. erei noui; lunea
“a rămas tot locului; poetul viitoruhuă a fost uii

tat şi e]; iar din tot ce a rămas nu este decât

a

Tree
mer

repare

A

un biet volum epuizat, pe care din zece în zece
ani îmi arunce ochii. cu emoţiune,...„. fiindcă în
„el am concentrat tinereţea mea, aspiraţiunile
Și visurile cele mai scumpe ale vieţei mele,

"lăsînd la o parte deziluziile şi amărăciunile ce
„Îmi sugerează aceste moaşte... -. . -.
„Şi tocmai când uitasem tot volumul mei; ca-

| “ze stă prăfuit în rafturile bibliotecei, iată: că
un trecător de pe:stradăîîmi aduce aminte în

“chip bruse de acest trecut al mei, de bietul mei

"trecut, de poetul. viitorului, care n'a putut Tămâne nică măcar poet al trecutului... |

18 Ianuarie.— Un tînăr voiește să se facă.
ziarist şi eii îă mărturisesc „că nu văd în el tem- peramentul necesar. gazetarului. Vrea să mă
convingă de contrariul şi: pentru aceasta îmi

„serie lungi scrisori, foarte bine scrise, dar cari
nu mă pot convinge nici decum. Şi eă mă-mir.de acest tînăr că nu iea altă cale. N?o fi alt Tmij„loe de convingere mult mai doveditor? Desigur

că da. Proba. contrarie se poate face imediat :
arătându-mi-se puterea lui de lucru. lea taurul
.
de coarne, tinere; pune pe hârtie subiectele
aşa de frumoase şi de atrăgătoare ce
ai în cap,
dă- le fiinţă” şi apoi Vino la: mine. Și,
punîndu-.

—

ar

_

.

“-

-

-

-

LETOPISIȚI aa
mi-e înainte” pe” masă, arătă-mi că, nu-ţi: Tip-. Să
seşte temperamentul pe.care ei ţi-l. contestez.
Tînărul mei însă ezită vai! de a-mi-da-a:
„ceastă flagrantă dezminţire şi întăreşte printr „aceasta Şi mai mult bănuieala meă. : :
m

19

Ianuarie.— O doamnă,

|

N

de cars s'a ocu- |

pat ziarele indirect, îmi serie o lungă-scrisoa- “
re rugându-mă să repar. de se poate tot răul ce
i-ati făcut. E par 'că în această scrisoare o vorbă de învinuire, o veche rancună, ca şi când .
ar fi o duşmănie între dânsa şi între mine; A-,
ceasta însemnează 'că nu-şi dă seama. de rolul

. presei. Ea fotografiază momente şi de multe ori, după cum este scena, vai de acela care se:
află în raza obiectivului indiseret. Ce este de
vină însă ziaristul? EI trebue să relateze, să
spună totul, şi: numai fatalitatea este de: vină.

"dacă, te aduce şi pe: line, fără nică o vină, în
gura lumei.. Presa e atotputernică, ea fabrică
| glorii, de multe ori nemeritate; ea te distruge
„adeseori, iarăşi fără să voiască şi dacă ai fi,

d-ta, doamnă, în sufletul ziaristului ai vedea
de câte ori este el nevoit să lovească

îîn ceea ce

are mai scump, fiindcă nu are cum face altfel...
“Nu blestema, doamnă, pe. ziarişti. Blestemădacă voieştă nenorocirea care te-a adus înaintea

obiectivului nostru vecinie îndreptat. asupra i
actualităţei şi-n loc, de toate acestea — cine
ştie dacă 1nu. tot presă îţi va da satisfacțiunea

:

IE
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+

“pe care o ceri i dela ca, satisfacţie + mai,

mare

“chiar: decât lovitura ce ţi-a dat în chip: invo-

- Tantar.
>

- 20 Januarie.— Astăzi am fost la expoziţie. cu
d. dr; Istrâti. Ma condus pretutindeni, am vi-

|

-

,

„xitat şi Cula românească şi Cetăţuia lui Tepeş-

„Vodă, mi-am arundat ochii şi asupra Arenelor. „romane; iiar de sus, -de :pe dealul 'Filaretului,. .
din fostă grădină Trocadero unde altădată sărbătorieaia. -pe 1 Maiii socialist, întreaga vedere. |
„a expoziţiei se poate vedea, desenată «ca pet un
plan.

”

Sus pe deal, în bătaia Vântu, care, îi res_Tiră barba căruntă, silueta staturei mari a doctorului se arată, cu braţul întins asupra operei |

sale şi se desinează pe albastrul cerului ca fond.
Mi s'a părut gestul frumos, cu atîta mâi fru-!
„mos cu cât el corespundea şi. stărei sale sufle-...

„tescă. Desigur că seruta viitorul, aceea ce are
să fie când totul va fi gata, când expoziţia va.
„fi

în toiul ei, când va răsuna de muzici

şi de

larmă, când seara va păre a incendiată de'miile

şi miile de lumini cari o vor decora şi lumina.
-- De sigur a fost în acest moment o trăsătură de:
„unire înțre concepţiure: şi "realizarea ei, şi —
„oricât de imperfect este ceeace capătă fiinţă,
faţă de concepţiune— totuși, puterea. ta .ereatoare trebuie săs i fie măgulită!

.

LERORSTTI, Ea
2i Ianuarie— Am: 9. pisică vie Şi o „pisică Dă
de teracotă. Am luat-o pe aceasta şi am pus- -0
în: aţa. celei. d'ântii. Primul gest al pisicei a -

fost să se apropie repede de aceea-ce credea '
„că-l este un noi tovarăşi. S'a întors îîn jurul ei,

a mirosit-o cu interes, a lins-0, i-a, dat cu laba,
"în sfârşit i-a
i arătat o mare atenţiune. Na durat însă mult această stare, de suflet. Sa mai " uitat încă odată'la ea, apoi s'a retras cu oare-

care dispreţ, privind-o cu coada ochiului şi a.
- plecat. Am mai încercat de câteva. ori să pun
pe cele două pisici faţă în faţă; zadarnică -a
fost însă încercarea de a mai stimula interesul

pisicei mele. Ea nu s'a mai apropiat de chipul
colegei sale, a ignorat-o şi o ignorează ori de.
câte ori o

vede. -

„Ce o fi gândind şi susţinând pisica mea,. ca

|

re o fi motivul dispreţului. şi al dezinteresărei
sale, nu pot şti. E însă probabil 'că conștiința
„vieţei o face superioară, căci o pisică, care nu
“ştie nică măcar să scuipe, poate ea să merite

„numele de pisică?

22 Ianuarie.— Gura lumei mimai pămîntul

.0 astupă, zice proverbul şi am constatatişi zi- -lele acestea ce însemnează această teribilă gură

a lumei,. iresponsabilă şi insesizabilă, care te *
poate zdrobi ori înnormânta, ori să-ţi lase eu-,
tare sau cutare nume răi...

— Ei, ai auzit de bietul X?

|

.

|

>.

De
—Ce

—
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j

E

să auă? Nu ştiu nimic. -

Bi! A'înebunit sărmanul.. ia dus de ci-

teva zile'la doctorul Şuţu. .
— Cum se poate! Dar lam

-

/
văzut mai eri.

— Bi! aşa cum ţi-o spuh. Familia. âscunde

-a nenorocirea,

dar

aşa

este

cum îţi

povestesc.

Mi-a mărturisit lucrul Y.

-]

Din zece, din douăzeci de părți acelaș lucru
'auzi, de mai multe ori pe zi şi nimeni: nu se..
"Quce să cerceteze, să.se convingă de tristul a„devăr. Din potrivă toţi. vorbesc, toţi flecăresc,
- 4oţă fac nebun pe bietul X care este sănătos
"tun şi care semiră şi el cum a intrat îîn gura

ae

lume... e

Fiţi siguri: însă că din acest - Zvon tot. o să
rămâe ceva şi vor fi mulţi cari, văzând, pe
stradă pe fostul nebun,.se vor îndoi şi atunci
dacă s?a însănătoşit de-abinelea oră: dacă tot
"este niţel ţienit. “

Gura lumei, gura lumei, numaă pământul o
'astupăl.

W.

|

DE LA 24 —30 IANUARIE
24 Ianuarie.

—- Câte studii nu poţi face e

supra oamenilor în aceste timpuri turburi! :
Conştiinţa românească se ridică cu putere con-

e

„ LETOPISITI

Bi

- tra, stărei de spirit: a grecilor din România şi
- cere să se facă dreptate. E de respectat aceas- -

„tă indignare a unui popor care vede căi se

„calcă în picioare cele mai sfinte şi mai elemen-. tare reguli. ale ospitalităţei. Pe lîngă aceste |

patimi” curăte, câte alte porniri josnice nu ies.

la iveală, câte răzbunări nu se ticluese, câte lo-

„vituri nedrepte nu se uneltese în umbră?

Cu-

"binetul meiă şi al redactorilor noştri este iinun- -

„dat de tot soiul de oameni cari vin să ne facă |
„destăimuiră senzaţionale; cutierul redacţiei este mai -voluminos decât oricând şi jumătate

din

numărul

“ din. denunţuri,

pămîntului),

scrisorilor se. alcătueşte * iarăşi
cari mai. toate,

sînt anonime.

(după obiceiul

Cum o să descoperi adevărul din minciună, A

“cum poţi să te păzeşti de neadevăr, de bârfire, . “de răzbunare? Hotărît casă lovese fără milă, dar cv dreptate, demulteori staii la îndoială,
„
dacă fac bine ori răii, însuși 'eii în "neputinţă
“a
"de a deosebi adevărul de neadevăr, calomnia - !.
“ ordinară şi demulteori interesată de îndeplini: rea sfântă a datoriei.

Aşu se întâmplă în toate stările de războiii,
Câţi nenorociţi nu plătesc fără vină, şi tu tre- bue să. treci cu oarecare uşurinţă peste ne...

"dreptăţile ce poţi eventual face, fiind că aşa

cere lupta, să ataci şi să te aperi, Şi nimeni nu .

se uită dacă războiul acesta face dezastruri de tot soiul, căci acesta este rolul şi soarta luptei! |

a

26
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a

pete

-

a

.

25 Januarie. —.SEL eare peste cinzeci i de ani,
“ea nu'are decit şeaptesprezece şi sânt pe câle

să se căsătorească. E imposibil ca, omul acesta
„să nu se gîndească la epilogul idilei sale. În
om însă este.un fel de egoism al momentului.

„Ce-i pasă lui ce va fi mîine şi dacă.
va

fi! E-

_senţialui
este ziua de ază şi—dacă ază poţi avea

mâximu! de senzaţiuni plăcute — pentru ele
dai totul, cum bătrînul Faust şi-a vîndut.viea- ţa lui Belzebut, pentru o clipă de tinereţe. Pe
lângă aceasta mai este şi speranța. Nu s'a re-.

zolvit încă definitiv problema dacă.un bătrîn
“mai este în stare să insufle dragoste şi să fie
fericit din acest punet de vedere. Emile -Zolla

în Ie docteur Pascal a rezolvit problema. în
sens favorabil.
De altfel sînt cazuri şi în jurul
Hostru şi deci se poate prea bine ea pilda excepțională

a unuia

să atragă

şi să. Înşele

pe.

mulţi: alţii. .

"- 28 Ianuarie. — O serisoare venită din Beira
(Africa)

cu data de 12 Decembrie m'a făcut

să surâd cu oare care tristeţe. In ea, un fost
--tovarăş de idei, Pascu Carovici, — emigrat în
Africa, dar care se ţine în curent cu cele ce se

-

petrec în ţară — îmi trimite o serisoare-mani-- fest relativă la mişcarea pe care am voit s*0
încep. atunci cînd am publicat articolul Glasul
Conştiinţei.. Amicul meii, se vede că de. cînd
se-află printre alte neamuri, a uitat caracterisCS

zi

Ie

.
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" tica compatrioţilor săi şi nu-şi-a dat seama.
«
„că între data cînd a scris scrisoarea şi data
“ sosirei sale, în fericita țară :a. divului rajan,

Ri

1

se pot întîmpla multe şi în special că, cu cît.
focul aprins a făcut
ia. mai UŞOr şi mai
Aşa S'a întâmplat
de mine şi azi cine

mica
mele
: De
: Toţi

mai multă lumină cu' atârepede. cată- să se stingă! |
şi cu mişcarea concepută .
îşi mai.aduce aminte de i

Z

emoţiune provocată de glasul congtiinjei i
?,
ti
altfel, de sigur, ei sânt primul: vinovat.
aceia cari ai luat parte de aproape. ori:

de departe la această

încercare

sânt: desigur

cu sufletul foarte uşurat, că îmi ieaii toată:vi-.
na pe seama mea. Şi de ce n'aş lua-o? Şi ei...
sânt român şi eii deci sânt tembel şi foc de :
pae, şi eii am aşteptat ca lumea să vină ]a mi |

„ne, pe cînd poate ar fi. fost, mai practic, să...
!

merg ei la dînsa.

“In tot cazul, scrisoarea Tai Pascu Carovici,

sosită a treia zi după înfierbinţeală, m?a făcut să zâmbese şi în tot cazul să-mi pledez mie
însumi Gireumstanţe ușurătoare. "Dacă şi pe.

alţii i-a putut înşela aparenţa de mişcare, de.
„ce

nu

m: ar

fi înşelat

şi pe

mine,

promotorul

acestui. curent năseut morti *

27 Ianuarie. — Ara 'voit să fac o experienţă”
“eu cei

doi. canari

ai mei. Le-am: dat drumul

"din colivie, și am
>

a

deschis și fereastra. Cele,

„98-

:
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“două păsărele, despre cari poeţii cîntă că sânt
dornice de libertate, ati .eşit din
ăi zburat până Ta fereastră,

colivie, ai,

dar n'aii mers mai

"depar te ci ai reintrat imediat în. colivie şi
m'aii mai-ieşit pînă nu s'a închis fereastra.
- A avut libertatea şi n'ati ştiut să se folosească de ea, preferind robia pe toată vieaţa, o robie plină de căldură şi cu existenţa asigurată,
unei libertăţi în care le” aşteaptă frigul, foamea,

vagabondajul. şi mizeriile iernei. Nu

re-.

zultă de aci că robia este de preferat libertăței. Sânt însă fiinţe cari n'aii ce face cu liber-.
tatea, căci pentru ele ar fi libertatea de a muri
"de foame şi de frig. In această privinţă, depeşile din Rusia ne relata mai ieri cazul u- .

mor deţinuţi, din Moscova mi se pare, cari —
fiind găsiţi nevinovaţi — s'a dat ordin ca să

fie puşi în libertate. Ei ai refuzat însă ca să |.
ieasă din temniţă. Acolo aveai cel puţin locu-:
„inţă caldă şi hrană, pe cînd afară îi aştepta
mizeria: şi frigul. E trist pentru această socie-

tate, în care membrii
ei. preferă puşcăria libertăței, dar aceasta e dovadă că adevărata libertate “este acea stare în care omul âste pus
în aşa condițiuni încât realmente să poată fi
liber.

+23 ] anuarie. —

Teatrul: Antoine! din Paris: a...

"reprezentat zilele acestea, de altfel cu mult suc- .

- ces, piesa germană Alt-Heidelberg. Ea a plă-

[

„; EToRISIRL 9

„cut Jumei pâriziene şi nică nu putea să nu pla„că. In Alt-Heidelberg. fiecare Își
î regăseşte tinereţea lui. In fie care din noi este Alt-Hâidelberg. Ei neputinţă tristă de a reînvia ţrecutul,
„de aţi retrăi tinereţea. Ea, numai odată se vie-

s.
|
|
|

” țuește şi numai atunci îă poţi savura plăcerea.
Cînd ai îmbătrânit, ori cât te-ai întoarce spre

„„.dlele trecute, ele nu?ţi pot
căci

da decât tristeţe,

îți dovedesc, că te-ai schimbat şi că'ceea

>.

.

ce ai simţit odată astăzi nu mai poţi simţi. Decorul rămâne acelaş, sufletul. însă. se preface, ,

îmbătrâneşte şi ori ce vei face nu poţi trăi de
„cât cu suvenirul;: căci ceea ce: a fost de. mult a murit. Incereaţi-vă acum. și reconstituiţă 0

petrecere de acelea; cari acum douăzeci. de ani

„vă făceaiă atâta plăcere: In prima linie, nu ma:
, găseşti actorii. cari ai fost cu tine îîn: scenă... Apoi,
POL chiar dacă i-ai regăsi, > mai pot ei fi ace- '-:

ia de acum douăzeci de ani? Ar fi tot'aşa de
puţin reuşită ca şi mascaradele ridicole „dela: i

-* teatru, cari voesc'să reconstituească,. 0, serbare. |

--ori în general. vieaţa antică.

E

29 Ianuarie, — Un artist a venit să see plin

să la mine de indiferența publicului şi a gn-.:

|

”. vernanţilor cari îl ignorează. EI ar voi ca să :
fie recunoscut şi înălţat după meritele sale nu-.

mai, şi este trist şi vexat'cînd vede că nimeni”.

nu se mişcă şi căă

mea

aleargă Și își

ridică

-.

2
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pălărie, înaintea. altor! glorii, demlteori con„ trafăcute şi fără de valoare.
Pa
: Avtistul nostru:are 0 scuză. mare şi anume
“aceea că a părăsit demult ţara şi' deci a uitat

obiceiul pămîntului. Gloriile la noi.se fabrică
întocmai, ca o pereche de galoşi. Lumei îi irebue să-i arăţi cu degetul ca la; oibi ce trebue.
să simtă şi cum trebue să: aprecieze: Cînd însă

n?aă făcut acest meșteşuig,cînd ai neglijat ca ziarele să-ţi dea talent şi celebritate, cum crezi
tu oare, naiv artist, că cineva te va putea re„cuncaşte ca atare şi îţi va da aceea ce meriţi ?

Procedează dar şi tu ca toată lumea; bagă-ţă "- în cap că reclama este sufletul comerţului, că
arta nu-i

decît

un

meşteşus și

recunoaşte -

ca ori şi care. altul, că drumul cel mai adevăau avut-o şi o ai alţii, vei. avea, ŞI tu slava şi

i

conseciriţele ci.
7

“30 Ianuarie. — Primese multe scrisori ano-"
“i nime, dar în special ele ori mă înjură, ori înjură pe alţii. Am primit însă eri o scrisoare a- -

nonimă care mă laudă. Aceasta m'a zăpăcit cu
totul şi mi-a stricat buna rânduieală a menta- .
lităţii mele.

Când

serii

o serisoare

anonimă +

prin care înjuri pe cineva, fie el destinatarul
serisorei ori fie el. altcineva, anonimatul. tăă
este o dovadă de laşitate şi de frica de răspun-

dere, de răutate şi de ipocrizie. De ce însă să .

-

Lerozisrn.

e

Ta

- Băstrezii anonimatul cînd aducă land cuiva?
- Să fie modestie? Bi socot că şi în cazul acesta
„e tot lipsă de curaj.
=

Corespondentul îîmi landă

atitudinea -!

chestia grecească. El a: putut * crede un mo- „ment că scrisoarea îi va fi publicată şi probabil nu voiește să se pună răii cu aceia pe cari
„ei îi combat cu pieptul deschis, dar” pentru
"care luptă, el nu se vede destul de înarmat.
- Or fi poate şi alte cauze. Dv. cercetaţile, g
siţile şi dacă voiţi- comunieaţi-mi-le și mie.

|

Îi

pn

a.
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„DE LA 31 IANUARIE PANĂ LA.
6
FEBRUARIE,
31 Ianuarie. — _ Petrecut-am sai ru la balul -

ascat al presei dat ieri seara? Desigur că nu,
şi ar fi fost minune să fi fost altfel. In afară
de măsci, este o întreagă lume aproape necu-.
noscută în jurul meii. Alte generaţiuni s?aii

ridicat, pentru cari sânt un.om scos din uz, fi-:
,-

indcă, de mult am renunţat să ieaiă parte la ace:
laşi chip de a petrece. Dar chiar măscile, cari -:
"altădată mă înconjuraii, azi trec indiferente
„pe lângă mine, singure ori la braţul atâtor tineri

necunoscuţi. . Și pentru

- cilor sunt străin,
7

=

ori poate

majoritatea măs-

un strigoii care
d

..:

|

Bai
se

a

„CONT. E

întoarcă în lumea

îîn care a “răit altădată. Ş

- Când vreo mască mi se adresează, cu: stereoti-

pa, rugăciune de a-i cumpăra bilete de tomboJă, e îmi fac socoteala că dînsa trebue să fie |
deja, bătrînă, dacă mă mai cunoaște. In mijlo-:

cul acestei lumi, din care o parte nu mă ştie iar alta nu m'a, cunoscut odată, eii rătăcese
gândindu-mă dacă a fost vreun. moment când
să fi petrecut la bal mascat? .
— Oh! altădată se „petrecea de minune la bal

“mascat,

îmi spun

cei mai

bătrîni

decit mine;

.

dar eii, drept vorbind, nici odată nu am putut .
petrece, nici odată nu am găsit masca ideală
Şi vecănie căutată, ecare să, mă intrisheze . şi
să-mi aţâţe curiozitatea, de a o cunoaşte. Multe chiar ar dori ca iu, care nu ești mascat, să le

intrigheză; căci şi ele poate

sînt - setoase de.

“idealul ireâlizabil de a petrece... la bal-mascat.

".1 Pebruarie—, Azi: am primit vizita unui
domn care, după obicinuitele banale. schimbări .
de vorbe, mi-a declarat că a venit prin Bucu- “reştă ca să. viziteze Capitala şi a crezut că nu
trebue să, plece: pînă nu mă va cunoaște şi pe

mine.

Îatămă-s

pus. în rîndul

curiozităţilor

„bucureștene, ceva, în genul bisericei Stavropoleos, a Casei de depuneri, a palatului poştelor,
Şi a bisericuţei lui Bucur cu turnul îîn formă
"de ciupercă. .

Imi vine să mă scol de pe scaun, să mă aşez

LETOPISI
”

„cu

ceremonie

33,

în areptil. ferestrei, ssă mă. în-

tore în toate sensurile şi să mă prezint vizita-:

torului sub toate aspectele:

de faţă, din trei:

sferturi, de profil, cu spatele, în picioare, pe
_scaun,—şi toate acestea, fără nici o răutate sati

rea dispoziţie, fiindcă această vizită mă măgu-” leşte oarecum, deşi îmi.pare ridicolă până la
un punct. Această situațiune a înţeles-o de alț-

şi musafirul meii curios, fiindcă după ce
schimbat cîteva cuvinte, iată-ne pe amin-, a
într?o poziţiune dificilă, fără să ştim ce să
mai spunem. Ei, desigur fiindcă nu mai

aveam nimic de zis, decât doar să-l întreb cînd
a venit şi cînd pleacă; el, probabil emoţionat şi

„A

fel
“ami
doi
ne

neştiind de unde să înceapă vorba, pe când
„înainte de a intra la mine desigur că chestiu- n

nile se îngrămădeaii în mintea lui.
,
A. fost un fel -de uşurare pentru amândoi, „:
când servitoarea, a anunţat o altă vizită Şi când
necunoscutul meii a găsit prin aceea prilejul. „ca să 'se. retragă,

cu satisfacţiunea

3în suflet că -

a văzut pe acela cu care zilnic stă de vorbă şi .
cu care de altfel n'a: putut vorbi decît foarte
puţin. Desigur că necunoscutul a plecat eu
multă deziluzie despre mine; iar ci am fost

nemulțumit de felul met de a fi, graţie căruia . !

n'am apăzut în
î faţa străinului în felul străla-"

cit cum îşi închipuia el că trebue să fă.

ial

N

a
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2 Februarie—Guvernul, a Tuat hotărîrea să
— exipulzeze „câţiva, notabili greci, dovediţi ca
duşmani ai noștri, deşi tăese în mijlocul n0-

'stru de ani de zile. Nu pot să-mi pun mâna în
“foc asupra vinovăţiei ori n6vinovăţiei lor; dar
„. oricum, mă gândese la sălbătăcia, aceasta de a-i

- lua din mijlocul. amicilor şi cunoscuţilor lor,
<

din acest mijloc în care ei aproape s'aii născut,

a și unde spera. să moară, să răpeşti pe un om
Şi. să-l arunci peste graniţă! Şi aceasta, îndouăzeci “şi patru de-ore,

ori două ai torturat
nat

după

ce

o

săptămână.

în sufletul lui, i-ai atâr-

deasupra, capului: sabia lui: Damoeles, Pai

„expus urei şi dispreţuluă celor din jurul lui.
„Nu, nu, legea este barbară, căci nu îţi dă
dreptul. măcar de! a, te apăra;, te ' poate lovi,
graţie ei, un duşman ori un concurent din um-

. bră; „este un fel de repetare a listelor de pro_seripţiune de pe timpurile. lui Marius'şi Syla;
iar. sufletul mei nu poate decît să sângereze,
„căci poate eii însumi am contribuit, la. aceste
nedreptăţi, la această dureroasă şi furtunoasă
dezrădăcinare. 'Trăeşti o lună, “două, un an,
într?un loc, şi cînd pleci, simţi un fel de sfâşiere.
Ce trebue însă să fie când dintr? o zi înx
|

tr?alta eşti izgonit cu interzicerea de a te mai

întoarce, dintw un

loc unde

te

drept ori fără drept, împlântat?

socoteai,

cu

x
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3. Pebruarie In ziarele pariziene, cari con-.
stituesc pentru:mine singura, slabă şi îndepăr"tată legătură cu marele Paris, citese că iar s 'a

redeschis acolo discuţiunea, asupra pornogra. fiei, şi că din noă se vorbeşte despre legea con-

tra licenţei publice, graţie căreia sa tăcut ce-

lebru filozoful şi legistul Beranger.
Mărturisese că,
de douăzeci şi cinci

„de

ani, de cînd seriă, nu am. înţeles deosebirea
dintre pornografie şi scrierea, cinstită, şi: mai

.

cu seamă n'am înțeles goana contra acelui
chip de a serie. Eii unul nn cunose decât două feluri de opere: acelea de talent şi acelea fărăă

de talent. In colo, faptul 'că seriitorul atinge>
mai de preferinţă unele subiecte, că tratează.

chestiuni aşa, zise imorale, iarăşi m'a lăsat iin>.

diferent.

Pornografia

nu

există, cred ci, în.

scriitor, ci în cititor. Sînt lucruri pe cară citi- torul nici nu le înţelege, fiindcă nu le cunoaşte şi în cazul acesta pornografia n'are nici o
atingere; sânt pe de altă parte lucruri pe cari
cititorul le-a gustatşi practicat, şi în cazul :
„acesta el constată cu oarecare regret că * tabioul scris este inferior zealităţei, şi deci îl.

". lasă rece.
„Mă ridice însă contra prostiei, Cînd Porno-..
grafia este greoaie şi stupidă, ea mă exasperează, fiindcă în general. prostia mă supără,.
„dar numai

pentru

aceasta

şi nu pentru

alt-. *

“ceva. Şi apoi, ce este şi ce nu este pornografie?

Noţiunea aceasta. se schimbă după timp, după

-

3
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ţară, după obiceiură- şi după « o mie şi una de.
:
împrejurări.
Şi cînd Legea, Legea lui Manu, strălucitele

7

„poveşti arabe ale Halimalei, Boceacio,” Rabe-..
" lais,'La Fontaine şi alţii ai trecut şi trec în. |
“rândul pornografiilor, când' Madame Bovary *
a fost înfierată, de justiţie ca imorală, ei declar
sus şi tare că îmi vine să tree de partea porno-

.
-

grafilor de talent, decît de partea binecugetă- torilor fără pie de originalitate.

-

>
Se

„4 Pebruarie.—Ieră,la Cameră,un deputat a
„ tratat de pungaş pe un ministru, şi aceasta în şedinţă publică, cu aceeaşi uşurinţă de vorbă
„cu

care ai spune:

ză îmşelați, domnule

mâni-

:

stru.: Când: am citit prin. ziare reconstituirea
“scenei, m'am gândit la moraliştii cari deplâng
". decăderea presei românesci și lipsa ei de urba- |

nitate. Adică, presa nu-şi iea pildă dela lumea,
politică

şi, dacă cei

din

parlament

vorbesc

între ci cum se vorbeşte la hală, de ce adică
ziariștii
ar fi mai politicoşi decât parlamentariă, pentru cari politeţa și buna creştere sânt

cea dintiiii datorie? Presa este oglinda socie- ”
tăţei în general şi emanaţiunea ei. Nu dar asu-

pra ziariştilor să loviți, domnilor moraliştă și
doritori ca.nivelul presci să se ridice; ci asu- pra politicianilor cari, dai pilda cea rea.
De altfel, ca să facă politică, Sţi trebue o mare doză

de, răbdare

şi un

obraz de toval.

Nu

.

Se

„» LETOPISITI,

N +

“87

4oată, lumea îînsă poate fi astfel, şi mer itul este,

o

ered: eii, al acelora cari nu pot fi oameni poli“tică în condițiunile îîn 'cari se; “face politică îîn,
ţara romînească.
E)

.

.

5 Pebruarie—Am primit o serisoare foarte
„ciudată. .O cititoare voeşte să se mărite. Nu .:

găsiţi nimic.răă şi anormal într'aceasta, nu
„este aşa? Cititoarea mea însă este săracă.. Ia> xăşi nimic extraordinar, fiindcă cei săraci alcătuese marea mulţime. Cititoarei mele însă îi
trebue o zestre oarecare şi unde lucrul devine

ciudat, este când face apel la mine, ca prin a-

“jutorul mei să- -şi agonisească acea dotă, strict,
necesară, se vede, fericirei sale conjugale.
Vă, întrebaţi desigur în ce constă amestecul
meii în această afacere sentimentală şi dotală?

Iată: corespondenta mea îmi spune: Fă apel la
- -cititoarele ori cititorii” d-tale, ca să contribue
„cu

0 sumă

oarecare pentru dota mâa, şi ei în

“-schimb,—nevoind să capăt gratis această do-. |
tă,—mă oblig ca timp de treizeci de zile să dai
„cîte o bucată de proză pe fiecare zi, în care să -

_- deseriii toate senzaţiunile lunei mele de miere.
Va fi ceva inedit, ceva original, care va com-.
pensa cu mult aceea ce fiecare cititor va văr“sa în mîinele d- tale.—gentilul (eiă Sunt. genti “
.
Iul) director al Adevărului. Cine cere nu piere, zice proverbul, “dar nu :
credeţi d-voastră că această. „corespondentă a

-

a
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mea, este de o extraordinără naivitate? In prima, linie, câţi vor. consimţi să-şi deschidă pun-:
A

ga pentru o asemenea: operă de binefacere, şi
de emoţiuni. artistice, şi poate şi de alt gen?
În a doua linie, care şi unde este garanţia că
- autoarea! noastră ne va da în paginile ei ceva
“original

Și. care.Nnu

acum?

-

s "a: mai

scris încă

până.
N

N

In tot cazul, eă am pus pe hârti dorinţa
cititoarei mele anonime; cu atât mai bine dacă
se va găsi cineva ori mai mulţi cari să egale„:Ze cu naivitatea lor naivitatea corespondentei

: inele.

|

„

|

:

7

„6 Pebruarie.—Sînt aşade obosit, aşa, deo-.!
Dosit încât, fără perifrază, îmi alunecă conde-.
iul din mână. Şi propriii zis astăzi n'am.lu- .
" crat mai mult decât altădată. E un fel de. obo-

|

„seală morală de altfel, o oboseală. care te face

- “să simţi creerul gol; care te face incapabil de
„orice acţiune. Pare că, dacă mi .s'ar spune
„arde casa, cam greîi .m'aş ridica de pe jeţul
meii, ca să-mi salvez viaţa. Şi totuşi -—— dacă
Mi 3 ar spune: trebue să scrii—. aş lua con= .

deiul cum îl ieai acum şi, ținînd mâna dreaptă
cu cea stânaă, aş serie... şi cine. ştie, poate în “

„această, supremă sforțare. aş
bun'ca de obicei... |

face

ceva

mai

i LETOPISIȚI.
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DELA 72-14 FEBRUARIE

---

> Februarie. —Un tînăr mi-a trimis câteva
mostre de chipul cum voeşte să-şi facă debutul
“în ziar istică. Am

cercetat: lucrarea şi n'am gă-

sit în ea acela însuşiri caracteristice cară tre- ,

„buese gazetarului, şi anume darul de a vedea

'şi de a avea ochi de țînţar, căci se zice că acest
animal vede de cîteva oră mai.mare decît rea- i

litatea, ori mai bine zis, decât văd oamenii.
Prima însuşire a ziaristului

este aceea a ob-.

servaţiunei. Câţi nu tree pe lângă un lucru,

"câţi

nu sînt părtaşi

la. cutare întâmplare - Şi,

“dacă i-ai pune să serie ceea, ce aii văzut, să po

vestească cele ce s'aii petrecut, sar găsi foarte Si.
perplexă. B nevoie apoi ca tu cel puţin să vezi:
mai mare, fiindcă. seriind, vei micşora fatale
“mente impresiunea ce va căpăta cititorul,

.
deci te vei apropia foarte mult de adevăr.
adresease
i
lui
că
eredea
care
"Un alt tînăr

„ză: observaţiunea

mea,

îmi

răspunde că

sânt.

" “nedrept, fiindcă fiecare sosește la poarta vieţei
nu cu lada plină, ci cu un mie bagagiii care .
intră

uşor într'un

mic

geamantan

de mână.

Desigur că da; însă, pentru a deveni pictor,
trebue să aibi însuşirile acestei arte;ca să. :
- devii cântăreţ; nu trebue să aibi organul per= feet; desvoltat, dar cel putin să fie putinţa de
„a deveni artist; pr ecum iarăşi când ești peltic

2
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ori. surd, ori mut, desigur este foarte greii să
devii avocat, ori om politic, ori orator celebru.
Poate aceste

însuşiri

negative

se văd

|

dela

început şi deci.— cînd: dela prima încercare văd .că

subiectul este bun

şi poate da mijloa-

„ce ca cineva să facă o operă de seamă din el,
dar cu toate acestea că debutantul n'a reuşit
să-ţi Gea măcar iluziunea, — în astfelde caz .
este mai bine să spui debutantului ca să se a-...
„puce de altceva, să nu'şi piardă timpul zadarnic, fiind că meşteşugul se învaţă, însă predispoziţia este dela natură...
i
i
:

.

“8 Februarie.— Recitese impresiunile de ieri
și, relativ la tînărul care a luat drept al săi

răspunsul dat

altuia, îmi aduc aminte cu oa-

-

recaze zâinbet de o mică aventură car
mi es'a .
întâmplat
pe când eram Chiţibuş şi pe cînd.

scrieani rubrica, Impreşiuni şi Palavre, 0 ru„brică care a avut celebritatea sa şi care a dat
ocaziune

Timp

multor

talente

ca _să

de un an, doi, primeam

se

„si

.

releveze.

regulat, dela

o corespondentă anonimă şi.deci necunoscută,

aproape zilnic scrisori, pe cari nu le . price„peam decîtcu greii, căci se părea că răspun=
_deaii celor

serise de mine

şi de alţii. Deşi

nu

-

„vedeam ce raport ar fi putut fi între impresiile mele şi necunoscuta mea, totuși mă între- bam cine putea fi ca şi eram oarecum intrigat.

Am

cunoscut mai târziii pe corespondenta . .

LEzopISm, al
“mea, şi deabia atuncă mi s'a explicat! enigma.
“Doamna, nu ştii pentru ce, socotea. că : tot ce.
era scris în acea rubrică era huinaă 'de Min, =.
„că sub toate pseudonimile ei scrieam, şi dînsa|

găsea în toate mijlocul de a crede că mă adresam ei şi că despre dinsa vorbeam.

“Am

fost nevoit să spun adevărul adevărat

şi de atunci farmecul s'a'rupt, şi cu el şi Scri- :
sorile ai: încetat. Mi-a făcut răă la urma, urmei că am distrus acele nevinovate iluziuni,

" Qar le-am. distrus fără a mă gândi şi poate că +
cu oarecare doză de milă, pe când în
î realitate

Zuseser pur şi simplu crud.

Si

9 Februarie. — se împlinese azi cinzeci ide:
ani

dela

moartea la

Paris a

lui

Heinrich

„Heine. Nu pot să zie că cunosc îndeajuns pe
„acest poet, căci nu l-am citit decât în traduce„re, dar totdeauna am găsit în el un egal al lui -.
Musset, Prebue să vă mărturisesc că. pentru mine cel mai mare poet al secolului trecut es- ....

„te Alfred de. Musset. Poate-că nu aş putea, să

„susţiii cu ar gumente de critic savant această
„idee, ea este” mai mult un sentiment; dar în
Musset: găsesc eă, mai' mult decât în oricine |
_pe om și durerile lui şi.mai ales găsesc pe o0-.
muil secolului SIX, cu toate aspiraţiile şi dezi-.

- luziunile sale, cu ironia lui fină, cu o: comoară de simţiri şi de însuşiri înalte, faţă de altele'josnice și urâte. Tot din aceeaşi rasă de

-

.
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„poeţi este şi Heine,şi cine ştie dacă poetul german nu este chiar egal colegului săi francez.
" Poate să fie o iluziune această părere şi s'ar

putea, explica această idee prin faptul că Mus- .
„set a fost cel dinţii poet - al tinereţii mele, acela care ma impresionat mai mult şi cu care

mam

întâlnit în aceeaşi. comunitate de senti-

“mente... Oricum ar fi, în rarele ceasuri libere,
“cu plăcere deschid: pe Alfred de Musset şi. cu

pr

. "glas tare recitesc ori Rolla, ori Portia ori ce_“lebrele lui Nopți. Mi se pare că aud-un întreg concert, în care dulcele sunet al flautului do- „- minează, pe cînd în surdină
viorile dulci şi discrete.

îl întovărăşese
|
o

“Sânt prea trecut de vârsta. tinereţei

ZI

ca să

mai cred în alţi zei. Musset şi Heine dar, cu.
sati fără dreptate, vor rămânea pentru mine

poeţii. cei mai: de seamă. ai veeacului în “care mam

născut,

A

E

LB
-

10 F ebruarie. —

Câna serii, când vorbeşti

| în public; când meseria îţi este de a te produce
„Zâlnie, te blazezi şi foarte rareori îţi dai sea-2mă că ai alcătuit ceva mai de seamă. Şi când

eşti ziarist niţă repede articolele pe. cari le
scrii, curm de altfel socoţi că şi publicul- le-a ui- -

tat

odată cu

ziua

în

care

aii strălucit

câteva

ore,—.rmeteor care apare o clipă şi apoi, ieşit ă

din noapte, reintră în noapte. .
Cind

îînsă îi iese înainte “un necunoseit. şi

_

PA

y
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“contra aşteptării-tale vezi că s'a improvizat: î
un fel de biograf al.tăii, aceasta te miră la în-

„ceput dar oră ce stai zice îţi face plăcere. Astfel eii, care n'am timp să văd ce iese din se- minţele ce arunc zilnic în public,mă trezesc":

astăzi cu o scrisoare dela o doamnă din Tur„nu-Severin, anonimă de altfel — care: Proba- ,
bil nu mă cunoaşte personal. precum nici ei
nu 0 cunosc şi care învederat că se intereseăză -

de activitatea mea, publică, — îmi „citează câ-

teva articole demult uitate de mine, o 'carte a :
“mea, văd în sfîrșit că îmi ştie pe de rost 'viea- .
"ţa mai .bine poate decât o cunose 6 sai mi-o
" _amintese. .:
Aş fi nedrept dacă. aş spune că “această, A
scrisoare nu 'mi-a făcut: plăcere. Şi plăcerea
constă în mulţumirea că în munca ta grea şi

fără de nici o nădejde ca să-ă iei roadele,-când:
îţi faci numai datoria, e mulţumitor să vezi
„pe cineva care te urmăreşte pas cu pas şi care .
în ziua când vei închide ochii nu te va uita,
"cum desigur, vor face, alţii, și desigur ecu dept
cuvînt,.
:

-.12- Februarie. — In Le Matin, Hardouin, -.
vorbind despre efectele divorţului, fericește pe fabricanţii de piese de teatru, — fiind că.
ai la îndemînă multe situaţiuni tragice ori co- | |
mice,

Intre

altele,

el citează - anecdota. unui.

| stăpân, de. casă care e spiane unui individ:

Veiei

î

m.

> GosT: ante,

|

N

da br ajal 1a masă d-nei X. D-nul cel: gros care
stă lângă sobă este amantul că. Iţă spună acea__sta ca nu cumva să faci vreo prostie.
>

Nică noi nu stăm mai bine. Imi aduc aminte exclamaţia, unui ministru care se declarase
“foarte încurcat ca să-şi alcătuiască lista invi-

taţilor la o serată: Zrebue să mă gîndesc nu
numai la doamne şi la bărbăţii lor, dar mai
ales la umantele şi amanţii fiecăreia! Şi ca să

sfârşesc

trebue

să

citez lecţiunea: înţeleaptă

pe care un străin'o dădea altui străin care voia

să vină în România.

|

E

— In prima linie, la cafenea ori “la berăric,
la Capsa. mai ales, să iei seama cu cine vor-.
beştă şi cum vorbeştă.

Se

pre a poate să te afli în societatea unui

fost ori viitor ministru şi de... acesta are oarecare însemnătate şi poate avea şi urmări, plă
cute saii neplăcute.

-Îm a doua linie, dacă lipseşti din ţară câtva timp, la întoarcere

studiează bine

ceea

ce

Ss "a, întâmplat îîn lipsa ta. Se prea poate ca d-na
IX să fie azi:d-na Y, ca d. Z să fie bărbat d-nei '
W, şi — - dacă nu eşti în curent cu noua situațiune — înţelegi ce gafe poţi comite... A

Cele citite în Le JMatin îmi dai încredinţarea că în sfîrșit Parisul ne-a ajuns!
a
A

|.

N
4

„22 Februarie. —- Citesc îîn Săptămână d-lui
G. Panu un articol cu. totul răii-voitor pentr u

LeropIsraI. 4,
actualul ministru de justiţie, d. AL. Bădărăti.

Pentru mulţi lucrul acesta, poate fi de mirare,

|

căcă d. Bădărăii a fost la Iaşi primul aghiotant al d-lui Panu,

a fost stegarul partidului,

radical în capitala “Moldovei, pe. d.. Bădărăii

+

s'a, bazat întreg radicalizmul ieşean Şi ceeace
"este şi mai curios este faptul că dacă azi Bă-

„dărăii este ministru conservator aceasta. se datoreşte trecerei

d-lui

Panu

la

conservatori

"- eu întreg partidul săii şi deci şi eu disciplina- ”
“ tul'adept Al. Bădărăii.:
Bă

unul nu mă mir de loe. Sentimentele «Q-

menesti se schimbă după împrejurări! de multeoră. Când

nu eşti ziarist, nimeni nu bagă

de

seamă, contradicţiile tale în această privinţă... .
Când. însă îţi serii părerile,.
ele îţi joacă.de

multeori festa, căcă ești supus torturei .paralelelor. Totuşi nu-i
.

nimic demirare

că d. Panu

să-şi terfelească pe fostul şi fidelul săi tovarăş de altădată, precum iarăși -n'ar fi de miA
rate. când

mai

y

devreme

ori

>

mai

9

As
târzii

Var

N

7

: acoperi ca altădată de elogii. Ei unul nul
"voi condamna nici. mâine, precum nu” osândese nici. acum;

căci, dacă

aş face

aceasta,

m'aş condamna şi pe mine însumi .care de atîtea

ori am

persoană,

lovit

şi am

şi am “făcut-o

'dinţă cu care azi d. Panu

susţinut

pe

aceeaşi

cu aceeaşi bunăcre-.... :
loveşte iin actualul

ministru de justiţie, — care însă poate nu s?0
“fi aşteptat ca loviturile să vină şi din această E
parte... -

.

.

nai
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13 Febiuarie,. — Atu de jocariea colonelu..

“luă Zahareanu. Până azi par'că nu'mi venea
să cred că un om poate muri: graţie durerilor
morale, din supărare cum. s? ar zice. Moartea,
“pietului colonel Zahareanu, pe'care lam văzut...

sănătos şi plin de vieaţă când a plecat din ţară

în urma cunoscutului
mat cariera, militară,

incident care i-a sfărâmoartea lui îmi spune

.
. -

azi că omul poate, muri şi de durerile sufletui
Odihnească-se în, pace omul acesta; „peste

“mornmântul lui să aruncăm
floră. Şi uitare; Î
căci- uitarea o căuta şi. el când se expatriase,
5
Si în acelaş timp să dorim acelora cari "i-ai

săpat fără de voe mormântul, să le dorim -şi

lor ca în colţul conştiinţei să nu le răsară re„muşcarea, —trista
fantomă a. mustrăreă de”
cuget.
.
_
z

DE LA 14—20 FEBRUARIE -

os

14 Februari ie. — Am primit azi vizita. unui

domn

care venea, să mă întrebe dacă ideea
pe

care o are în. capul săii nar fi bine să
o con-:

”. cretizeze într'o serie de, arti
cole,

»— Da, desigur, îi răspunsei.—

a

-

Nu. este aşa că ideea este sup
erbă?
Nici vorbă. sanse :

|.
-

LETOPISII

a

Vizitatorul meii părea, însă cam decepţionat,
“faţă de rezerva mea. Mă vedea că ru sânt de
loc entuziasmat, şi că, din răspunsurile mele
„nu ştia ce să creadă...

a

„.— Pare că d-voastră nu vă pare bună ideca
- mea. .
Sa

—— Dimpotrivă. . dar. a

—_ -

Dar? 1.

.

SE

a

|

i — Dar pentru mine ideea, desigur este; dar.
ceeace mă. interesează, mai mult ar. fi: chipul cum d-tu ai concretiza ideea: Acesta este punc-. :

lul dificil şi esenţial. Oamenii cu idei originale :.
“sânt mulţi; puţini sânt însă aceia cari pot să .
transforme în bucăţi reale, în marmoră, pe.

„pânză, pe hârtie, ceeace ai în capul. lor. Cânddar voiii vedea cu ochii, voiii pipăi cu simţu„rile mele ceeace acum este nebulos numai în
„capul “d-tale, numai. atunci voii putea. să te fe--:
licit, să mă entuziasmez, .să te apreciez...
— Dar bine fără 0 idee nu poţi realiza ni7

mic,
—- Fireşte, dar: încă oăati realizarea, ideei “mă. interesează pe mine, scoaterea, din stare. N
.
|
latentă, a puterei: d-tale creatoare.
Vizitatorul mei a plecat; foarte decepţionat,.
şi— din experienţa mea, — pot spune - că va
trece multă vreme până când va veni iar la
mine cu ideea realizată; dacă va mai veni vre-.
odată şi nu se va mărgini să drăgostească, eu -

iubirea unui părinte, acea idee alui, o idee
î această stare de nebulo- :
„care va. rămâne tot în

-

48.
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-

-

.

Da

î.

zitate, care îţi - dă impresia paternităjii- dar

„nu-ţi aduce niciodată decepţinnile
„rile ealizărei în.
î . forme conerete.

ŞI neplăce-

.

25 Febr uarie. —_ Sânt mama, Tia Mărăcinea_:

na, “astfel. se presintă la mine o bătrânică; i
nând sub braţ un pachet destul de mare înve| lit îîn nişte ziare,
—Sânt mama lui, Mărăcineanu, se exprimă.
cu ochii în lacrămi vizitatoarea mea, şi vă a-

„- due din partea fiului mei o amintire. Vă rog,
vă rog să nu i-o. refuzaţi. l-ar face atîta de
răi aceasta!

ST

Bătrîna desfăcu “pachetul și îmi “presintă
un fel de etageră mică de stejar, sculptată de
fiul ei şi sculptată foarte bine, chiar artistic,
Se

cunoştea

că a, lucrat

o-mână

mai

uşoară,

„„0 mână condusă de o inteligență: mai. superi„oară, mâna. unui om care are; idee şi de perspectivă şi de _Proporţiuni, şi de aceea ce este
* O lucrare mai fină, mai artistică. |

„5— Băiatul mei, urmă băttâna, ştie că dv.
vă îndoiţi de vinovăția lui şi şi-a permis să vă.
- mulţumească pentru
îu' nenorocirea lui...

chipul” cum

l'aţi. aula

Şi.bătrâna plângea, plângea deţi rupea ini"ma, un plânset care este cel faţă 'de „moarte,
faţă de vecinicie, faţă de ireparabi]...
„Şi pe când linișteam pe cât puteam durerea
..
mamei mă gândeam Ja grozăvia, stărei sufle-

. LETOPISII

ap

tescă ! şi a colosălei revolte de a “a ostindit pe |
vieaţă, şi fără. de vină!.

pi

Dealtfel, în privința nevinovăţiei Ii: Mără. |

» cineanu, mi s'a scris, am primit chiar vizite;

mi s'a făgăduit destăinuiri senzaţionale, Pâ--

nă acuni însă n'am primit nimic. E. mişelia, lu-.
" mei, e lenevia şi frică de a te arunca în luptă;

este, ceea

co e şi “mai

trist,

neîncrederea

înI reuşita unei lupte pentru dreptate! bca

16

Pebruarie. — Mă

întore obosit

- acasă,

căci-toată ziua am fost „hărțuit şi în picioare,

dar mai ales în neputinţă să satisface pe aceia:
cari, în chip mai mult saii mai puţin sgomotos
veneau să'mi ceară, bilete gratuite pentru circ. ..

„

Pazestrat cu multă doză de filozofie şi de răb-.

dare, am așteptat ca mulţimea să se calmeze și,
„dup ce am. nemulțumit câteva sute ori câte

..

„va: mii de oameni,.m'am dus să asist seara
Ja cire la „mulţumirea a. două până la trei mii
de oameni cari savuraii plăcerea de a fi căpă- . - tat o reprezentaţie gratuită. E ceva născut în;

firea, romînului de a alerga după gratuit. E.

posibil ca acest gratuit să”l coste ceva în rea:
.

"litate, mai ales pierdere de timp şi alte supli„ciuri; e posibil ca acest gratuit să nu-i fie indispensabil şi să şi? poată procura uşor cu _
bani; toate sânt; posibile; dar. e o satisfacţie iirezistibilă a românului,

ca. să-şi zică că în ţa- _

ra lui pu plăteşte ceea ce toată, lumea plăteşte.

„50
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“In această privinţă, având treabă lunile trecu- - .
te la un minister, vedeam îîn: fiecare zi aştep--,
tând un venerabil preot: într?o zi ministrul nu a venit la minister

şi preotul îi aşteptase

“ sosirea dela orele 10-—1 după prânz; altă dată ministrul nu primea;

bă; şi,

a treia zi avea. trea-

aşa mai departe, l'am văzut pe: preot

“timp de vreo, trei săptămâni aşteptând cu răbdare îngerească să dea ochi + cu titularul depar„tamentului.:
în

şi

In sfîrşit, dat mi-a fost. să asist la audiența . .
care: Bătrânul preot

reuşise

ascultat de ministru.

să fie

primit -

— Ce e, taică, îl întrebă grăbit ministrul,

3

— Xite, domnule ministru, îmi trebug un
bilet gratuit, fie și 'de clasa a treia, până la
Ploeştă. — Sai desfiinţat biletele gratuite, răspunse
grăbit şi plictisit. ministrul, trecând la alt so-

licitator; pe când bietul popă vroia să se roa-.
ge înainte pentru biletul de drum de fier, care
- desigur costa cu mult mai puţin decât plătise
“popa la tramvaiii ca să vină până la minister

timp de trei săptămâni, Cine va ști să, exploateze în chip inteligent

". această

însuşire

naţională

desigur

va ajunge

milionar şi poate că va avea şi un superb MOnument în .piaţa 'Teatrului Naţional, ca „celui
mai mare filantrop, ei ași zice ca, celui” mai
genial speculator al unei însuşiri naţionale, de
sigur moștenită

dela străbunii noştri.

„LETOPISIIL sa
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Pebruarie: —

Asist la o dramă La

noi!

.

„la masă este poftită:o „mamă, care în acest; mo- PR
- ment are „depeșă că trebue. să; plece imediat, :
fiind .că fiul ei este pe moarte. Depeşa aceasta, -

nu i s'a dat; o ştie însă toată lumea, o'cunoaşte . -

- fiica, ei care plânge prin colţuri, faţă de acest dezastru,

dar care totuşi iea parte” la -veselia

zomotoasă a mamei, râde cu ea, îi spune glu-.
„6, cioeneşte paharele, iar la fiecare sunet de .
clopot tresare, aleargă să, vadă ce aduce! telegraful ori poşta, ce-i spune telefonul, ce prie-

ten comun. vine 'să aducă veşti, ori, rele

- bune,

-

ori

ra

Cât de mult poate minţi firea omenească !...

„Se zice că. ochii sânt oglinda sufletului, —

o.

oglindă îînsă care, când nu vrei, nu: reflectea. -. :

ză nimic, care poate să “mintă pe toată lumea
şi. care face din om un actor plin de puterea
„de'a întrupa simţirile altora si de a le ascun-,

„de pe ale: sale.

E

Ai

7

18 Februarie, —- E cald, e soare, e primăva- “ră! Cântă vrăbiileîîn Copacii “din grădină, de

“sub. pămîntul negru răsar timide fire de ver-.

deaţă, iar pe la-ferestre se aud strigătele fi

găncilor -cu „ghiocei de Băneasa,

Altădată,

reîntoarcerea, primăverei,

„ghiocei“.

renaște- i

rea naturei, făceaiă : să renască şi în mine o.
nouă energie, o nouă, însufleţire. De astădată,

soacele, căldura,- viața nouă îmi dai un. fel. de

-

5 a
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i

dristeţe, imppresiunea pădărnieiet generale. Touşi, am mare nevoe' de repaos; :pare că în
"mod vag simt dorinţa de a fi departe, de viea-:
„ţa-de ază, între cer şi-pământ, pe malul mărei

- Şi în uimitoarea lunină a.soarelui,: liniştită şi

.

un fel de renunțare la luptă

- fără de sfîrşit.

şi la muncă, la ceva zadarnice şi iluzoriiă, fără A
Ta
: de sfirşit şi fără de rezultat.
-

e

N

19 Febr uar ie. — Sitaţ o mare satisfacţie Su
“ fletească că am fost destul de tare de a rezista
curentului.

Contra unui

om puternice ieri, ază

crezut doborât la pământ, s'aii' năpustit în prima linie adversarii şi apoi bine înţeles amicii

„de ieri cari, din moment ce zeul a fost învins,
aii crezut foarte cuminte şi practic să nu'şă le-

“ge soarta lor de a lui. Omul acestă însă, pe
când era puternic, nu: a fost răi şi veninos.
“cu mine; mai mult încă, a fost gentil, fără să

fi fost nevoit să fie. Bi bine, sânt foarte feri-,

N

cit că, în iureşul

„nat

general

am

împotriva-i, e

piept, nu i-am aruncat piatra, ba dim-

potrivă

i-am trimis

o: -salutare

amicală

şi un

:

semn dc încurajare. Mă, bucur, fiind că. demulteori omul nu este stăpân pe acţiunile, sale, es-:

„te luat de curent şi comite (fără să

judece)

i

"fapte nedrepte, reprobabile, de cari apoi tre.
|
:
2 bue să roșească. In tot cazul, amicii —

zicea Horaţiu

—-

se.”

preţuese îîn nefericire. Simt un fel de mândrie
ICI

-

„ LEToRsiz

sa

| de satisfacţie morală.e că. nu am făcut «cor decât:

cu propria mea conştiinţă.

20. Februarie. — Ziarele pariziene, îîn” speci: al Le Journal, ne adue ştirea succesului dela

| bătaia de flori dela Nizza a două demimondene bucuieştene. Acest succes al unor profesioniste ale amorului, prin asociaţiune de idei “îmi

aduce

străinătate

aminte

suecesiul

atîtor

şi în toate ramurile

români în ..

activităţei 0--

meneșşti.' Mi se pare, totuşi foarte ciudat şi inexplicabil cum unii din fii tărei pot. să stră-.:
"- bată şi să se facă cunoscuţi în străinătate, iar|

dacă
egetat
este de
- rele ei,

ar fi trăit în ţara românească—ar fi şi n'ar fi însemnat nimic. Desigur ţara
vină, de oarece, imediat; ce treci hotacapeţi energia de a străbate şi de a a-

- junge acolo unde pentru un străin este foarte .:
greii de âjuns. Lilly de Georgiades şi Miţa
„.. Bieielista, sânt premiate la: Nizza, iar la noi : Dăeţii le fac catzen-muzie de cîte ori apar la
teatru. Lilly şi Miţa,
“mâneașcă!!

nu este de voi țara TO-

VI
DE TA. 21 —a7

FEBRUARIE

21 Pebruari ie, — Ce va să zică oa doua na= :
ură la om! La mine, ziaristul a făcut să. tacă

ps

CONST MIIEE

„4

ei

îs

„toata celelalte însușiri. omenesci.: Sânt, sigur
că, dacă aş fi: pe patul de moarte” m'aş: gîndi.
"la chipul cum ziarul s'ar folosi” mai bine de:
acest eveniment, pe.care aş

dori să: sosească

Si astfel încât să apară ediţia I ori a IILa ZIa- E
“ rului.. Aceste

reflecţiuni îmi vin! în acest: mo:

.

- ment când prin telefon mi se comunică, sinuci- * ”_derea bietei doamne Glănescu, buna soţie a bu:
nului mei: prieten "Barbu Găneseu, mort acum
| " câteva, luni. NA mi-a venit: gândul' să plâng!
pe cei patru copii orfană şi de mamă şi-de tată . ci moă interesat mai mult faptul că. la ediție,
„— cauchemarul ziariștului — să'avem faptul
cu cele mâi multe: amănunte. "După ce am regu-".

lat aceste detalii profesionale, am stat o clipă
sămă gândesc la acest, tragie şi atâta de. banal

7

” „ eveniment.

In această privință înîmă amintesc altă îtâm- .
-plare. tragică, aceea â morţei: în duel a ziaris: *
„tului Spiru Prasin „la Iaşi. Depeşa. ne-a venit .
"pe la orele Îl şi junătate dimineaţa.

Natural
N

"că această 'ştire. a produs" emoţiune în cercul
“nostru redacţional, unde— slavă domnului !—:
“sânt multe firă . expansive, ' prea, expansiye:
chiar. Totuși, la, ceeace „ne-am gândit mai în-

tâi a fost ediția şi toţi ne-am pus pe Jucru şi,
—ştergîndu-ne colţul &genelor unde izvorai pe
furiș lacrămi — ne-am pus. pe lucru, pentra
ca în jumătate de oră să spunem publicului
tot co ştiam despre nefericitul nosti u confrate,

a

asa: 7
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“săi dăm portretul, în: sfârşit. să epuizărm su

.

„biectul şi să avem un succes gazetărese.
De: altfel, în ziaristică, demulteori un: eve:
niment. hotărăște şi de ziar şi de. 'zihrist, În a,
ceastă. privinţă, d-şoara Elena Văcărescu îîmi..
- povestea zilele trecute. o întîmplâre: Era
la
"Paris la hotel Betford, şi „înaintea dejunnlui. .

î

„Deodată, servitoarea! se “prezintă dând cartea
„anui domn şi după servitoare. se repezi. în 0dae domnul cu carta, un“ tînăr 'ziarișt,! un de.-.
butant, care se+ căznea să reuşească în acest;
grei meșteșug şi pe: „care poeta abia î cunoştea.:

„

..

-

— Vă inaploz, doiniişoairă, daţi-mi, câțeva. a.
___mănunte despre familia Obrenovicilor;; dar re: ..
pede, repede!,. vorbea! găfiind zeportezul.
„.-—

Ce este? ce-sfa, înțiraplat?, vă rog soineţi

„des spro ce e vorba?

-

|

-= N "am nici un minut de pierdut, domni- şoâră; ră rog, nu mă întrebaţi mai mult; ci

-" daţi-mă ceva, 'daspreObrenovici. :
„

Fiind imposibil să afle mai mmilt, “ilustra”,
noastră compatrioată-—bunătatea” şi amabilitatea: în persoană—s"a execuțat şi a. spus zia-

E

“ ristului francez tot, ce Ştia despre subiectul de. NE
” care era vorba.
.
Cînd a sfîrşit de vorbit, ziaristul sărăță mMia poetei, îîşi luă pălăria. şi. plecă. nebun, stri-- 3

„gînd numai atita de pe seara pe care.e.scobora!
| citee patru trepte de, odată;
”

- e
po

-

-

.

“a

i

.
.

2

se

o.

.

.

:
N

E
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”

,

>
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Ă

-— L-a masaerai pe amânăoi Citiţi vă rog

ziarele.

aa

Compatrioata: noastră

A
n?a
1 a fost, bing Jămurită

-.

ziarist, şi-a: “văzut, datele :sale

:

: decât peste o oră când, citind Ziarul la care co- :
„

Jabora

tînărul

- tipărite sub depeşile cari: relata oribilul asasinat; al perechei regale din Serbia. Articolul

„a plăcut, a făcut senzaţie, ziarul s'a, vîndut bi-

"ne

-

şi a fost remarcat; iar tînărul şi obscurul

„Ziarist de altădată este azi. unul din cei mai
căutaţi specialişti îîn Politica

externă.

x

3

obruarie.— Fiind ziarist, ieri în loe să.

| alte de. cazul tragic al d-nei Găneseu, am
fost dus pe povîrnişul aneedotelor şi aminiti-

. rilor ziaristice. Totuşi, această sinucidere este

interesantă în problema, ce ridică: o mamă are.
“dreptul să răpească, copiilor săi sprijinul e.
de mamă, şi—oricât de mare îi este - durerea.

pentru memoria, soţului iubit,—sacrificarea îi
- este oare permisă? Răspunsul negativ este pe SI
"„buzele tuturor. Putem însă să osîndim pe'aceea care repauzează acum alături de soțul ei,

_pe dealul Filaretului, de unde aşa de superb.

se vede Capitala? Cine ştie ce s'a petrecut în .
acel cereer şi în acel suflet înainte de a lua fa-.

“tala hotărîre? Şi dacă totul s?o fi petrecut
tr? 'un acces de nebunie?...

-

îîn-" Ă

-

Ar trebui să fii în sufletul şi în mintea: celui

ce lipeşte ţeava. rece a armei

de îrunte oră în

e
.

Leropgm

Pi

-

E

,

Să . 57
-

NE

ai

dreptul iiniinei, ca să judeci cu 'sânge rece > fap- |
- a. săvîrşită. E o Taşitate. să plecă din vieaţă,.
_când'acolo este lupta cea „mare; dar trebue să, -

fim foarte îngăduitori cu acei cari dezertează „dela datoria lor de oameni şi de părință cu în-

- datoriri către copiii | lor.

25 PF cbruarie—Din

principii nu dată mică.

um ban la cerşetorii cari îţi.cer ze0motos pila, !
la acei cari îşi arată infirmităţile, la ţiganii şi .

“ţigăneilo

cari . te” urmăresc

cu. milogeala.. lor.

profesională. Mila pentru mine nu izvorăşte
“decît faţă de nefericirea tăcută, faţă de aceia . cari, se pare cel puţin că nu fac o profesiune
din cerşit. Totuşi, îmi pun întrebarea” dacă |
'cerşitul zoomotos nu este şi el o tristă necesi- “tate, dacă de multe ori gologanul nu este scos .
din pungă, nu de milă; ci pentru a, scăpa de o |

plictiseală; mai mult oră pentru nevoia de a te
arăta darnic faţă de public. Și, dacă aşa este, !
“sistemu! cerşitului diseret nu este.el' oare o .
metodă prea civilizată „pentru ţara romînească, care aparţine încă Orientului?
Pa
pi.

a
-

24 Pebruarie—De cîteva zile,.prin anunciu- . .
rile noastre se găseşte o publicaţiune prin Ga.
re se caută up bu expeditor de ziare, şi acea-.

sta din partea administrației. La fiecare miÎn
Vo

.

>
i

,

,
PC .

z

.

_

.

E

.
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nut, sorvitoarea ințroduce câte un domn în
î biroi.

Domnul vine cu următorul cuvînt: :

“— Am citit în ziar că aveţi, nevoie de un bun -

expeditor, DEE
„Și eii răspund tot stereotip:
— N'aţi citit bine.
|
“ Mirare din partea vizitatorului. |
i
N?aţă citit bine repet ei, fiindcă acolo se .
„i seria că administrația
are nevoie de un bun

Rae

expeditor, şi ei nu sunt decât di-rec-to-riul.
"Vizitatorul

cască gura şi mai mare; totuşi

ei: uimez:
2 — Dar d-v. aţi mai fost expâditor?. „

=— Nu, dar pot să învăţ; nu e lucru mare.

—

Foarte frumos! Dar acolo stă scris că se

|

“cere îm bun „expeditor, şi d-v. nu sînteţi nici

„bun, nică: răă, nu ştiţi deloe meșteșugul acesta.
A

Vă întreb: ce aţi spune de acela: care, la cere- .
rea d-v. de a găsi un ban maşinist, s'ar pre-

zenta la d-v. zicîndu-vă ce-mi spuneţi, că nu

- > ştie aneseria aceea, dar va învăţa:o? Vă rog!
dar să începeţă prin'a

fi bum expeditor, şi apoi

Prezântaţi-vă! nu la mine, ci Ja ad-mi-nis- dra-țiel
Mulţi pricep; alţii, însă pleacă socotind că.
„ati. dat peste un nebun; şi, 'cine ştie,... poate

"ai
|

dreptate: în ţara aceasta

avocaţii

se, face -

medici, medicii . cofetari, cizmariă ziarişti, şi

aşa

mâi i departe,

1

+
si

.

pe,

.

.
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25 Pebruarie.—Gele scrise în Adevărul şi în

„Letopisiţi de mine, relativ la, succesul obţinut,
“-la Nizza de către cole două preotese romîne ale
amorului public, Lilly şi Miţa,
A
ati indignat câ-.
- teva suflete pudice. In prima linie mi. se scrie
- că asemenea lucruri nu trebuese scrise într'un
- Ziar serios, şi al doilea că s?ar părea. că trium-

ful lor dela bătaia, de flori de pe Coasta de A-

zur. e un fel de:glorificare a vițiului şi o păl-

'muire a femeilor noastre cinstite, precum şi o

-îndemnare către luerativa meserie a acestor
. doamne. Iată. un'subiect. care nu poate fi 'tra“tat în câteva rînduri, căci multe ar fi de spus.

“Totuși să fiii scurt, i pe cât se > poate de. Ccom“pleet..
-,
"Un ziar 'este oglinda vieţei şi dacă prostitu- ţia fine un loc, atît de însemnat în viaţa moder-

| nă—şi

=

ei trebue sacrificat un loc când este de

actualitaţe. Ziarul este pentru toată lumea,

ca

erură câri

Şi

şi strada. Or, în stradă de câte ori nu veză lu-

părintele
întreabă
„_pondenţii
“fi citit şi

lovese. morala şi bunacuviinţă

cuminte explică cum poate ceea, ce-l .
copilul: Vorbesc de copii, căci coresmei îmi reproşează că ziarul poate
de copii, şi mai ales de tinere fete, al

căror moral ar pătimi.: Eă însă întreb pe mulţi '

părinţi ce 'răşpuns dai tinerelor lor copile.
„cari întreabă de ce noaptea la. şosea sînt trăsă 'suri cu coştirile ridicate; de ce un servitor ciu-

peste în: stradă” pe” o. jună unguroaică, ce în-

0

CONST. MILLE:

ai

>

semnează

cutare. înjurături

pe: care un _răii-

crescut o aruncă în public cuiva? Pe lîngă aceasta animalele sînt foarte nerușinate, şi câţi: |

“copii nu văd pe stradă şi: în curtea caselor” an

fitea, şi atîtea: lucruri socotite imorale?

Din toate scrisorile primite găsese reeşind :
un mare dispreţ faţă de prostituatele :pr opriti
zisa şi glorificarea femeei
cinstite.Şi aici,

| Cate o chestie despre care ar fi multe de spus.
. “Unde începe cinstea. şi unde -se sfîrşeşte ea?
Prostituţia

n?o fi existînd. oare

şi la femeile.

zise cinstite? Apoi când toată lumea, se Pros:
titueşte, cînd omul politie își vinde votul ori
cugetul, cînd scriitorul şi ziaristul îşi vinde...
pana, cînd filozoful, istoricul şi cugetătorul . se daii de partea celui ce plăteşte, cînd totul &e:
“cumpără şi se vinde, de ce-atâta dispreţ pentru persoana, care îşi vinde numai farmecele sale,
nefăcînd răii decât sie însăși, şi care pentru a
face acesta, să încadrează în us şi în fast?

26 Pebruarie.— Eşti. cel +mai puternic om din

țara romînească, îmi Spunea ieri” cineva, care
" desigur, nu voia să mă linguşească. B posibil să fie astfel,

căci ziaristul,

cate

- poate vorbi liber, care poate zdrobi ori ridica pe cineva, care poate face curente și nu poate

„fi împedicat de nimeni în operă sa bună ori .
r6a, este o veritabilă putere într oo fară iîn care

Di

LETOPISII
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6

,

”

nu 1 dxistă nică o. altă putere reală, decit aceea

a Coroană.

.

- Dacă aşa este, zîmbesc cii cui oarecare milă i
pentru. mine. Ce mizerie pentru. cel mai puter-:.
ni2 om din ţara aceasta, să sufere atîta, să aibă
-

atâtea neoplăceri, să se simtă atita de mic şi de .-.. nefericit, atotputernicia lui să o cumpere

cu

.:

atâtea amărăciuni şi dezolări, cari îl fac să uite „că în mîinile lui—dacă e adevărat aceasta—stă
- soarta atîtora: şi. atîţora..
Desigur îînsă că e o iluziune atotpatericia.mea şi — în tot cazul — aş da-o bucuros în

schimbul liniștei şi a fericirei, dacă ar exista ..

!

aşă ceva pe pămînt! .

=

„

27 Februarie.—Azist la. o .scenă 'duioasă .şi :
iăgălaşă. „Nepoţica- mea, —0 copilă de patru
: ani—nu- ŞI” văzuse

pe

mama.

că.

de

vreo

zece,

„zile. Ce explozie de bucurie la revederea ei,
ce cuvinte drăgălaşe

îîi spune, ce strîns o ţine

de gât şi îi șopteşte la ureche toate cuvintele de *
- iubire pe. cari copilul le inventează, cari “nu:
"înseamnă

ceva

nimic, dar. cari

totuşi. însemnează”

mare de tot: expresiunea unui. sentiment .

- „curat, Ie
-- Pesimist iremediabil, eu privese însă, cu 0a-.

- recare indiferenţă li această scenă, şi, mă
- 4rausport cu gîndul peste două-zeci de âsă, îi

cînd dragostea “filială se va răci, şi cînd mama
îngrijată şi îndepărtată de copilul ei, va aş-:

N

,

.

a

ij
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“tenta

şi Iasi: întregi

7

săptămîni

_Aînsul; îi Va cerşi 'aproape

o vorbă, dela

0 scrisoare, o cartă

poştală, o telegramă liniştitoare.

:

-

Îi

II
DE

LA 28 FEBRUARIE PANĂ LA.
1
6MĂRTIE

28 Februarie
Multe meşteşuguri sînt gre“le şi cer fie calităţi superioare, fie o 'muncă
excesivă. Bă unul cred că mai
dificil dintre

4

toate e acela de educatoarea unui copil. Nepoţica mea are o bonă, şi eii de cîte ori le văd împreună, copila şi educatoarea ci, sînt: cuprins

"de admiraţiune pentru aceasta din urmă. Ce:
răbdare e necesară, ce nervi trebue să aibi, cât
„1.

tact şi bunăvoință ca întreaga ta atenţiune să
fie consacrată acestei mici fiinţe, care nu are.
Nici 0 linie de conduită, nică un sentiment for- -

mat şi pe care iarăşi nu poţi:şi nu trebue să o

conduci decît tot cu raţionamentul şi cu pute-

rea ta de a impune. A fi educatoarea unui co-

pil e tot atît de greă şi ai tot atîta răspundere

ca şi cârmaciul unui vas pe-mare. Nu trebue să
ai un singur moment altă preocupare, căci se

poate. întâmpla, o. nenorocire. Tot aşa ŞI cel ce:
crește un copil.: Ziua, noaptea, la joc ca şi la

masă, tu nu- ai poţi aparţine, ci „trebue să ob-

„enorsm 68
BE

Ia

|

| servi : pe mica fiinţă care așteaptă

"vadă că nu-i dai atenţiune.
|

Pentru

a face aceasta, cum

|

atita să te

âm zis, trebue

o

nasură aparte, şi în special trebue o lipsă com=
plectă de nervozitate şi o depersonalizare desăvîrşită, căci cel mai bun şi mai sigur mijloc
"de a te tortura, este un copil mic, care a ieşit

din faza primei copilării, care a început deja
să. fie v mică fiinţă cu voinţă şi.mai ales cu ca-

pricii, şi vai de tine dacă, înainte

de a deveni

educator de copii, nai ucis în tine nervii!
7 M arties— Telegraful aduce cu multe detalii: _
„vestea groâznicei catastrofe de mină din nordul Franţei, în care şi-aii găsit moartea peste

|
.

o mie două sute de fiinţe omenesci, înăbuşite,
carbonizate în fundul pămîntului. O asemenea
moarte este grozavă. Să mori încetul cu încetul, să speri pînă în ultimul moment: că vei fi

„salvat, să auzi deasupra

capului tăi lovitu-.

rile da cazma şi totuși să simţi că pieri de-foa-”
m2 şi de sete în întunericul oribil şi pe deasu-

pra să nu-ţi poţi.da măcar moartea (ca să dis- -;
“pari mai repede şi- mai puţin crud),—să mori
astfel este într'adevăr

ceva

grozav,

?

şi numai.

„

„. de închipuirea unei asemenea morţi te apucă
un fel de fior rece! . ..:
.
Totuşi, ei mărturisesc, că ceea ce m'a a îma-. |
presionat a fost mai mult chipul morţei aces-

tor

nefericiţi, nu

numărul
'

-

victimelor. . Cind -.

-.
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- într'an război mor într'o.singură,
-zi zeci de
mii de fiinţe omenesci, cînd războiul nu a dis-:

părut ci dimpotrivă este încă în floarea lui, ce
-

va să zică micile accidente din fundul unei rai-

IE

„„_..„
"-*

„ne de cărbuni,—și mai ales cînd aceste acciden
vorte
aduce celor șase mii de copii orfani
şi-mamelor lor o situaţiune pe care 'nici odată
Nu ar fi-putut-o avea fără această tragică în-

„tâmplare? In adevăr sai strâns şi se strânga- *
„tâţia bani
în ,cît s?ar putea zice că, din punetul

a

de vedere material,

moartea acestor o. mie şi

„două sute de oameni este o fericire pentru cei

"rămaşi după ei, cari vor deveni un fel de mici :
rentieri,. ..
a
_

„+ 2 Martie—Am primit. multe scrisori rela:

>

-“tive la, datoria'de a trăi. Bă unul perzistîn

„ ideea că părintele de familie comite o laşitate - cînd îşi părăseşte copiii, fic pentru d pleca,în lumea largă, disperat ori pentrua petrece, fie" .
cind

+

deznădăjduit

îşi trage

şi să sufere,

tu_eşti cel puţin

un

glonţ

în cap.

Cînd ai: conceput o fiinţă. omenească, pe care
n'ai întrebat-o dacă are poftă sai nu să vie pe
lume

dator

să

pui pe această creaturăa fa în poziţiune de a

putez zbura cu propriile sale aripi: Odată
în-

deplinită această datorie — ori cînd eşti singur şi deci liber — ai dreptul de a facece
vrei.
„cu vieaţa ta, eşti stăpân pe ea şi poţi
dispune
de ea așa cum

doreşti.
1

îi

$

N

e
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Dealtfel .nici vieaţa

nu poate fi o plăcere.

„7 decât „pentru.
cei proşti. Când. eşti niţel deştept şi vezi deşărtăciunea existenţei, suporţi

vieaţa ca o plictiseală mai mult, ca ceva puțin

interesant. Aici pe pământ plictiseala în
tot
cazul, deci dureri; dincolo neantul. Pentru naturile curioase e natural săfie preferată viea-ţa, fiindcă-ţi dă prilej de noui experienţe şi sa- .:
tisfacţiunea de a râde în tine de toate peripețiile acestei comedii. AY tot timpul să moră mâine, poimâine, la anul. Prelungeşti dar terme-

nul, căci n'ai absolut himie de pierdut şi nici.

„„nu te temi că vei lăsa un vid. Lumea va mer-: |
ge şi fără tine, cum de altfel merge de atâta amar de vreme; cei de aproape'ai tăi sânt de-.

prinşi cu ideea că te vor pierde şi sânt conso- -.
laţi de pe acuma. Poţi dar pleca franţuzeşte,
orișicând, fără să-ţi laşi adresa — care
de alt-

fel ar fi şi foarte greii de găsit în infinita eter:
nitate-a, firei, care s?a întrupat o clipă şi în
. “anume fel în făptura ta.
N

3 Martie. — Am găsit un chip foarte-nemerit, deşi nu pedagogic, pentru a astâmpăra, puțin pe nepoţi
mea,
ca.
care este o turbulentă Şi:
'Jumătate:'şi pe care nimeni nu o poate linişti.

ț

Acest mijloc este de a-i spune că vine:să o iea
gardistul. Când aude această veste se astâm-.
păr
seă,
roagă să nu mai chem pe gardist, şi
"astiel pentru moment devine cuminte; Ce e

CONST: MILLE îi
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Ș:

''oare acest sentiment la mica fiinţă decât, doar
frica da necunoscut? Dacă şi-ar da seama exact
de ceeace este şi de ce face gardistul, desigur
că el nu i-ar mai produce atîta frică, şi atunci.
Omar mai îi un mijloc sigur de a o ţine liniş-

Să tită.

Să

De altfel, ce € oare Ta. unii ; credincioşi frica
„de. D-zeii şi frica vagă de toate pedepsele” pe,
„car ile poate aduce-el asupra, celor păcătoşi, ce

este oare alta decât tot frica de necunoscut?
„E tot un fel de gardist, cu care se sperie ome-

nirea şi ea, caşi “nepoţica mea, nu-şi dă cel pu-.
” ţin osteneala, să vadă ce este real şi ce este i- -

maginar în această spaimă de o fiinţă atât de
uternică,

?

pe care

nimeni

n'a

utut-o 0: pipăi,

cu simţurile omeneşti? -

Chiar la bătrâneţe -tot copii rămânem, şi
desigur râdem de chipul uşor în care păcălim"
-pe copii, fără să ne dăm seama că şi noi sân-

„tem păcăliţi la fel: toată viaţa noastră, înitoc- |
„mai

caşi

ei,

+

-

,

4 Dartie. —

Citesc

în corectură

prima

pa-

:gină a Vîeţei Literare, şi anume articolul ..
d-lui Alex. Vlahuţă în care povesteşte o amintire despre Eminescu, despre marele „poet care
—rebegit de-frig, cu palton de toamnă în. mij-

locul iernci, fără de galoşi în picioare iarna pe
zăpadă —- venea,. să se dezmorţească la. cafe3

,

.

|
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de tot frigul care” pătrunsese acasă la el,

„unde focul era ceva rar de tot..

i

Şi citind: aceste rânduri, mie îmi vine gân-!

_

dul ciudat de a mă întreba: ce ar fi devenit:
„ Eimineşcu. dacă se năştea fecior de bani gața,
dacă

toată vieaţa ar fi avut masa pusă,

casa

"caldă; dacă în loe de a fi fost înţercat de toate:
“bunătăţile vieței, pe cari nu le întrevedea de"cât doar prin negurile fanteziei, ce star fi întâmplat dacă le-ar fi avut pe toate?
Dacă această bună stare lar îi oprit să scrie
i-ar fi anihilat. talentul, se pune întrebarea
„dacă

noi nu ar trebui

să binecuvântăm sără-.

cia lui luciă, graţie căreia el a devenit celebru,
iar noi ne legănitm dulce fantezia citind ver-

De Si

.-

surile lui pline de jale şi de revoltă, dar Şi pi

„ne de vieaţă, de putere de cugetare şi de simţire?
"In Alsacia,

-

vâştele — pentru

a le desvolta

în chip bolnăvicios ficatul — sânt ţintuite de *
labă, aşa că nu se pot mişca şi toată vieaţa lor

- este o durere, dar graţie ei, noi mâncăm gus- .
- tosul pateii de ficat gras. Tot aşa facem şi cu

„poeţii. Ii ţinem în 1nizerie, căci se vede că a-:

)
I
|

„cest element este propice ca să facă: talente şi .
genii din înii oameni... E un mare egoism la .
noi, dar când zici om n'ai zis oare şi egoizm?:. |
“In, această privinţă, e'o probă vie în Cara-geale; Tipocile de producţiune ale celui mai
- “bun autor dramatie al nostru corespund cu. în
epocile, de sărăcie, - când „autorul, care. simte o:

68.1
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durere când serie şi trebue :să se martirizeze pentru aceasta. Astfel a produs Noaptea:
furtunoasă, Scrisoarea pierdută, Năpasta şi
toate nuvelele sale, cari îl pun în. prima
linie a -prozatorilor noştri mari. Când vine,
epoca, de prosperitate — şieaa venit de mai
multe ori'pentru Caragiale — nu se mai pome_
neşte”de producţiune aitistică. Când: îi vor". beştă de aşa ceva el te înjură şi te face prost..

5 Martie. — Teri aii venit la mine doi ofiţeri. Când Adevărul a seris despre principele
Ferdinand şi vin doi ofiţeri la tine, e bine să
„te pui în gardă şi să regreţi că nu aii zevolve„rul la îndemânii.
|
„De loe nu a fost însă vorba de aşa ceva, de
-şi a fost vorba şi despre principele Ferdinand
şi de articolele Adevărului. Ofițerii aceştia, doi
| ofiţeri superioră

necunoscuţi: de mine, venise-

-„Tă să mă convinsă că nu am dreptate în campania ce duce Adevărul. Fă sânt zilnice în con-

„tact
tele,
face
Nu

cu principele, îi cunose ideile şi sentimen-"
şi cle nu corespund de loc cu ideea ce-și
publicul despre moștenitorul de coroană.
veniseră să-mi ceară socoteală; veniseră

pur şi simplu ca să mă conving ă că nu sânt
pe: calea cea dreaptă.

.

Intervenţia aceasta m'a făcut să zâimbese

în
î

prima linie, iar într'a doua să capăt un sen-

timent de admirare

faţă de cai doi vizitatori

.

a

=.

.

.

,

+
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ai. mei. Z ârabetul a fost cauzat “de lipsa de ex
e
perienţă şi de naivitatea celor: doi ofiţeri, cari
„credeaii încă faptul că; în politică, cam-.

paniile se bazează pe adevăr. „Nu este cazul “me. Câte campanii. politice şi de presă însă
sânt pornite din convingerea celor ce! le duce
că ei nu sânt decât 'campionii. dreptăţei i ai
“adevărului? .
“Totuşi, am

simţit admir aţie şi stimă pentru

“vizitatorii mei. Dacă veneaii hotărîţi pe scan- dal înţelegeam perfect scopul lor, anume ace- la de a se pune în evidenţă şi deci de a se re- |

comanda viitorului rege. Oamenii aceştia însă

ai venit fără să-și spună numele, de care nici

-

__eă n'am întrebat de altfel şi maii implorat să
„„. nu pomenese de ei în ziar. Ai venit deci să
-Tacă ca oameni, un act de dreptate, să aducă:
„coritribuţia, lor la facerea, luminei şi la .resta-,
bilirea

a ceeace

- Am. rămas

cred

ei' că este adevărul.

convins în ideea mea,că

princi- ( Ș

N

pele Ferdinand va fi un rege foarte detestabil

„şi detestat; însă, în acelaş timp, nu pot'să nu.
"admir pe aceia cari ai venit la mine ca să. mă

convingă de contrariul.

6 Martie. — O doamnă îîmi cere să-i desleg
problema: Ce e mai bine pentru o femee, să”
pună 'coarne bărbatului ori.să devie o seriitoare de acelea cari se „chiamă pe franţuzeşte”
„bas:bleu? Dă
7

,

:

Pa
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Sânt perplexşi caut un punetde compara.

„ţie, sai un mijloe de a cîntări aceste două feţe “ale: problemei. Să luăm dar plăcerea. Când |
pui coarne bărbatului, îţi face ţie o mare plă- .
“cere — chestia fructului oprit — satul; ştie „

Ă ceeace nu ştie bărbatul Şi atunci nu-i produci
nici “acestuia vreo neplăcere. Când însă eşti

bas- bleu plictiseştă pe toată lumea, faci neplăcere — mai ales ziariştilor, — nu“ţi facă. nică

ţie plăcere, căci te va exaspera indiferența se- -

„„ menilor tăi, tipografii vor fi plietisiţă (căci
care Iucrător tipograf nu-i plictisit când lu-

”. crează şi scoate corecturi ?), — lăsând la o par-

te pe cititori, cari ei, cel puţin, ai dreptul să
nu te citească, afară, dacă nu te vei apuca să

„facă Cărţi de şcoală, ca să. nenoroceştă pe bieții

copii.
3
- „Logie ar fi deci săs desleg problema în favoarea primei soluţii; dar mă tem să nu fii
taxat de îmoralitate şi, deci, declar în chip
solemn că toată această argumentare

este tra

“să de păr, pentru a, dovedi că totul se poate
demonstra când vrei să ai şi puţină: fantezie.

„De

altfel lucrurile acestea se fac, dar nu se:

„. întreabă fiind'că desigur — când întrebi — ai

" deja opiniunea gata şi ai dori numai ca
să ca-:
peţi și un ajutor în
î folosul ei, ajutor care nu

văd pentru ce l-aş da corespondentei mele
: anorime,

7
ă

ta

,

Sa

,
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DE LA 7— 13 MARTIE.
7 Martie. — Aseară câţiva. studenţi dintre
- cară un italian şi un polonez ai manifestat/la
Adevărul. indignarea lor că noi insultăm tro“nul şi această indignare ai subliniat-o cu stri: "găte. de ;;Jos „jidanii€ şi cu câteva aruncături
„de pietre cari ati făcut victime, câteva geamuri

|
. .

. |

„cară de altfel ati fost înlocuite—o infamie —“tot de un g6amgiii evreă! - .
Inzestrat cu oarecare doză de filozofie; nu
m'am prea emoţionat, faţă de această, indigna= *
„ze juvenilă care n'a făcut nici o dovadă. Ade-.. „vărul pusese la îndoieală, aptitudinile princi:
pelui moştenitor şi cei câţiva studenţi cred că.
cu câtevu pietre aruncate asupra geamurilor -

noastre se poate rezolva, într'un: sens ori altul

chestia pusă în discuţie.”

SD

,

In aceaștă privinţă îmi amintese ;0 întîm-. :
„ plare, din multe, a bătrânului. profesor Şi avocat G. Daniileanu: Fostul decan al corpului |
„de

avocaţi

din

Ilfoy

pleda înaintea

secţiei a,

III-a a Curţei de apel, care era încă în localul
vechiii şi pe care v prezida cuconul Alecu Fi- |.
„litis. D. Daniileanu, care se ştie ce limbă ascu-

ţită are, la un moment dat s'a întrecut cu glu- : -ma, şi presidentul îi sună clopoţelul. Avocatul
E
se opreşte. un moment, își pune mâinele îîni bu- --

|

a
I9-
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şi inteipelează” pe> magistrat: Păi,

d-ta mutră să-mi suni mie clopoţelul2*
ţie,

scandal!

Conul

Alecu

roş ca racul strigă.

“către aprod: : -o
Dă-l afară! dă-l afară!
Aprodul' se

ai

Bmo-

a,
a

apropie. de” avocat, dar

acesta

îl opreşte: „Nu pune mâna pe mine, că plec
Singur“. Apoi, luându-și ghiosdanul şi. pălă„ Tia, când se văzu lângă uşe strigă preşedintelui:
„— Mă dai tu afară, bine; dar tot prost ră-i
“ mâă!
,

Istoria nu spune ce a mai făcăat conu Alecu

"“Filitis, D-zeii să-l ierte, şi care era.om'bun;.
"dar anecdota a rămas şi mi-a venit în minte
azi când se încearcă să se dovedească contra-

riul celor afirmate, cu. drept ori cu nedrept
“de 'noi,. asupra capacităţei şi aptitudinilor
„Pr incipelui Ferdinand.
pe

„8

Martie, — Ieri şi. ază boierii s'aă bătut şi

înjurat la Creditul rural ca ţiganii. Şi pentru

ce, Doamne sfinte! Pentru că liberalii sânt acolo atotputernic,

iar conservatorii vor ca să .

le iea locul. Şi dacă ar fi fost vorba că o rea administraţie» trebue înlocuită. prin alta care să
îşi facă datoria. Nu, ferească D-zeii! In fond e
luptă

politică,

cum

se face

luptă

politică

la

„comună, la alegere de epitropi de biserici, de

- decan

la corpul avocaţilor:, Cu

chipul acesta

|

p
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că
7

“o să ajungem să facem politică cînd angajăm |
o bucătăreasă ori, cînd schimbăm

vizitiul şi .

„desigur că și gospodăria, noastră o să meargă
tot aşa de bine ca şi treburile publice, în cari
politicajoacă rolul principal,
e

9 Jartie. — Nu ştiii cine a trimis-la Adevărul pe o nenorocită cu un copil în braţe. Băr-

.

batul ei este fugit în lume, laptele i-a pierit _
„de privaţiuni şi nici nu poate. mulici, fiind că
„ce voiţi să facă cu copilul? Rătăcea pe stradă
flămândă şi ea şi copilul care părea galben: ca:
şi cînd ar fi fost mort, rătăcea fără să ştie unde şi ce să facă, dezasperată, fără, să-şi dea
seamă încotro să apuce.

.-

!

“ I-am făcut ce s'a-putut face, am îndreptat-o
pe calea unde poate să aibă scăpare; dar un!
moment m'am gîndit la starea sufletului acelei nenorocife care nu ştia, ce să facă.: Mă oţe-

'zesc la gîndul, la senzaţiunea că m'aş

putea

afla eii în acea stare şi mă întreb dacă aş avea,

curajul de a merge înainte şi de a mai i lupta, .
sând şi lupta pare, inutilă?

10 Martie.— Ziarele “sînt pline de amănunte
asupra descoperirei. unei ăsociaţiuni de proxe- .
neţi, alcătuită din portari de hoteluri, şi cari
„procură peritru oaspeţii Capitalei copile: ne-

Di
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vârstnice, ori fomei măritate, ori fete de bună
familie,” cari, pentru a-și satisface nevoile de
lux şi-pentru a, vieţui mai uşor, se vindea călătorilor de pe la hoteluri. :
E o întreagă indignare contra acestor. negu— stori de carne omenească şi eii mărturisese că

faptele lor mă lasă rece. Unde sste hoit trebue
- să. se păsească şi corbi, unde

este murdărie,

"musca este inevitabilă, unde avem o. societate
bolnavă
a

e natural ca să răsară floarea veştedă

pr osti iaiieă ŞI grădinari

ei cari o cultivă şi

o întreţin. S'auă arestat şi dat judecăţei câţiva

“din aceştia. Alţii” le-ai luat locul chiar de a
- doua zi, şi aşa va fi cât timp vom. avea o alcă„tuire socială în care prostituţia este o necesi- .
„tate, -un răi necesar, regulamentat de stat şi
„de: comună, şi care este Chiar izvor de câștig

peritru ele.
Ș
,
za: Mar tie —M “a înduioşat o scrisoare pe ca-

re: mi-o trimite un simplu lucrător. E bolnav,
şi bolnav incurabil, lucrează numai din când în
cînd, şi această stare a corpului îi dă idei ne-.
gre. De ce s'ar mai chinui zadarnic? Nu este.
“mai bine să-și pună capăt vieţei mizerabile în
care nu găseşte nici o plăcere şi care tot se.va
sfirși mai curînd sai mai tîrziă? Totuşi, nenorocitul are o mamă bătrînă şi iubitoare, ma-

mă care îi dă toate îngrijirile şi care îi ieaa cu
A

?

Ă

.
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să

-

rajul
"toare,

de a-și lipi de trunte

-

.

arma distrugă
-.

E) „=
“Cînd boala îl supără din noii, iarăşi. îi vin
> idei egre; dar prezenţa, blândă a mamei din

nou îi le risipește, şi omul suferă cu plăcere şi

„” trăeşte numai pentru bătrâna lui mamă. Cât.
-.- va fi ea în vieață nu va avea curajul să se si„ nucidă, va, suporta vieaţa pentru dânsa şi nu-

mai pentrii dînsa va suferi, pentru că. ştie că :

moartea lui va zdrobi-o şi pe dinsa.

"12 Martie— Scriă aceste rînduri înainte de.
plecare. Voiiă lipsi din ţară câteva zile. E vâ-"
canţă desigur pentru mine, simt nevoe.de a IDă =

rupe de vieaţa de toate zilele şi a o uita un mo-

-ment. Cu toate. acestea plec cu părere de răi

'şi cu grijă. Las atitea şi atîţia pe urma mea;,

grijile de azi le voiii avea şi mâine şi mă vor

urmări pe tot drumul. Călătorie ideală ar fi a-

-

"ceeea în care să nu laşi nimic în urmă şi să nu
ai nimic de aşteptat înainte. E o stăpânire
„complectă a persoanei şi a eului tăă, nu ai de-.
cât să te misci înainte şi în urmă şi tot ce te

“stăpâneşte este momentul în care te afli Şi l0- :
cul unde te-ai oprit. Aceăsta este călătoria î- . .
„deală; dar, fiindcă este. ideală, nu voiii face-o
nici cdatăt

70.
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XI
DE La 18 — 24 MARTIE.
18 Martie. Ta fuga trenului, care azi a.su„primat distanţele, mă întore dela Viena la Pe-

„sta. Caut să-mi adun amintirile, să-mi .siste-„matizez impresiunile ce am căpătat în această
călătoria de zece zile în care
Z

.

A,

.

am străbătut
Să

Ed

a- .

N

proape întreaga Europă, şi am văzut atitea, o_raşe și atâta lume. Recitese carnetul -meii de

note; dar gândirea, mea e stăpânită de o între-

„bare, care este cu atît mai imperioasă, cu cât
„Fiinţa care mi-a sugerat-o stă în faţa mea: eo...
tînără femee elegantă dar modest îmbrăcată,
- care călătoreşte cu o altă doamnă mai în vâr= -

„stă, probabil mama ei. S?aii urcat amîndouă la
Viena şi nimeni nu era pe peron la gară. Cînd .
_ însă trenul s'a pus în mișcare, afară din gară,
_1un grup de tineti a oferit femeei celei tinere
un buchet de flori,—o mică şi modestă legătură înflorită mai mult, şi această ofertă miste-.
rioasă, stîngace-şi jocul de fisionomie al tine- „rilor cît:şi acela al tinerei” femei, mă întri- ghează,
Ce legătură o f oare între această fcimea ŞI
tinerii dela gara din Viena? Pentru ce-această

misterioasă şi discretă ofertă şi ce s'o fi petreent în sufletul acestei ființe, care cu ochii pe
'sîuduri visează, par'că
deşteaptă “fiind, „pe

Ă

TOS

=

SI

ai

4

cână” tn enul fuge pe cîmpie, ducând cu el o du-_Tere,

O speranţă

poate, atitea şi atitea senti-"

- mente cari de atitea ori zadarnie colcăese în,
suiletul omului.
19 Martie.—
Am găsit eri Budapesta neschim-

bată. Socoteam să o aflu în fierbere, să găsese
urmele agitaţiunilor unui popor

care se zbate

- sub jugul absolutizmului, şi cu toate acestea,
am aflat capitala Ungariei liniştită
şi: veselă

ca în zi de sărbătoare. Singura deosebire este
că urechile nu-ţi mai sînt asurzite de miile de
glasuri ale vânzătorilor de ziare a un creiţar,

căci

guvernul

a oprit: vînzarea gazetelor pe

„stradă. In schimb,la fiecare librărie, la fiecare .
"debit de tutun, se văd titlurile şi sumarele ga. |
zetelor de astăzi, ceea, ce este o prea mică,

- schimbare a fizionomiei oraşului.

|

„De altfel, liniştea Pestei este explicabilă. şi
prin faptul că un popor nu poate fi vecinie în

agitaţiune. EI este ca şi vuleanele: începe violent, dar
„continuă
„zilnic nu
țimea; pe

ţine puţin. O mișcare populară ineste greii. de închipuit, afară daca:
sînt alte chestiuni cari să agite-mul- o singură chestiune însă istoria nu.

înregistrează mișcări cari 'să dureze prea

mult. E o nebunie trecătoare a mulţimei şi această, patimă explică faptul cum oamenii cu
- totul liniştiţi în timpuri ordinare, incapabili
de fapte mari, de odată se văd eroi și apoi toa-.

a
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-+ă vieaţa er oizmul lor de o zi, de o clipă, stă în:

“contradicţie strigătoare cu mediocritatea fiintei, temperamentului și a întregei
„ fenţe. a
_e

20

lor

.

exis-

Mar fie, —La Munich am
: n -dat peste, o săr-. -

„bătoare

originală

Şi. zgomotoasă

a

berei

de

Martie; pe care o debitează cel mult o săptă“amână celebra berărie Salvator. Ea fabrichează
tot anul aproximativ 15—17 mii de -hectolitri
de bere şi întreaga această producţie o desface ”

la Munich în cel multi şapte zile. E o beţie generalăîn oraş, fiecare cetăţean se crede dator să -

meargă cel puţin odată la Salvator precum bu-.
"-cureșteanul merge la Moşi şi acolo să zbiere,
să cînte, să petreacă o zi cu nevasta ori cu amanta lui, şi acolo, în zgomotul ggeneral, infer- .
„mal şi cacofonie 'al glasurilor omenesci, unite
cu sunetele mai multor orchestre, să „petreacă
bând şi mîncând. Şi cînd zici la Miinchen a bea *

însemnează ceva "formidabil pentru stomacurile noastre, relativ cumpătate, căci miinche- ,

„ezul nu' se uită la nasul de bere de un litru,

nică cît ne-am uita, noi la degetarul de-bere al

„_

unui pahar mie ori al unui ţap..

Totuşi, ceea ce caut nu găsesc în aceste zece
sati cinci-spre-zece mii de oameni adunaţi” la
“un loc. Nu găsesc acea scântee luminoasă * a
intelectualităjei acestei petreceri. E: pur şi

simplu bruta omenească, care îi satisface sto-

RE

A

.
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macul şi simţurile, animalul fără +pic de poe„zie, deşi sîntem în poetica Germanie. În special n'am găsit poezia la femee în această gră- . mădeală

umană. Cîteva

mai bete

se urcaseră

pe mese, căutaă să, „schiţeze . cu neîndemînare
un cancan greoiii; însă ce prozaism dezgustă-

-

tor reeşea din mişcările lor neestetice, triviale
şi fără nici un pie de gust.
- Cum: însă animalul stăpînește totul şi cum
bru talitatea stăpîneşte. pe animalul în stare
de beţie, desigur că luna! Decembrie.-a fiecărui
an trebue să fie bogată în statistica nouilor
născuţi; mă tem însă că miinchenezul născut
în această lună nu trebue să strălucească deloc

prin calităţi intelectuale, căci ce voiţi. să fie “

produsul
„malt.. ..

beţiei

şi al omului

bolnav,

:nenor- E

21 Martie—Miinchenul desigur că este. cel
mai drăguţ orâş din Germania, drăguţ mai
ales prin faptul « că oamenii sînt mai vioi, mai
-. deschişi. la minte, mai rafinaţi decât germanii .

de .nord, în genere
--intelect.

mai greoi la fizic şi la
-,

'Totuşi, câtă deosebire între german şi fran:
cez! La Miinchen, ca şi în toată Germania; este

o furie de a imita 'cabareturile pariziene” Şi în -.
„genere genul acesta uşor de „petrecere a spec-

tacolelor de pe culmea sacră pentru artă a
Montmartrului. Amici cari ştiă că îmi place

Ă

i

e

Cosm se

07
.

.

-

o

să. fac comparaţiuni,

m'ai dus

la

2

- Intimes-_|

Theater si la Simplicissimus: unul este un fel
de cafâ- concert cu bucăţi moderne şi :sociale;

altul este o! cafenea,

|

o berărie de noapte, în

7

care un pianist obosit cântă întovărăşit. de un.

- viorist, iar. cîte odată din publicul de' pictori:
şi

de poeţi, de artişti în general; se ridică ci-

„neva

care să întovărăşească din voce pe pia-

nist şi pe viorist.

:

»

:

-

„ Mărtarisese că, în tot timpul am simţit ca
o manta &rea acoperindu-mi plictisul şi am
impresiunea ciudată a omului care merge. la
teatru sai întrun local public. ca să i petreacă,

dă

dar sp, plictiseşte grozav. „|!
.
Liu! se explică de altmintrelea prin fap-

“tul

că se caută a se imita un gen absolut carac- -

= teristicral parizianului, care nici odată nu va .
putea fi apropiat de un neam cu calităţi po- $
“tvivnice. 'Loate îşi aii rostul lor, şi dacă germanii vor să vadă şi să guste vieaţa originală
a cabaretului,

n'aii decit, să se ducă la Paris,

„şi să-o guste acolo, afară dacă n'ar păţi şi ei
„ceea ce am păţit cit la Miinchen, nefiind în
stare

să priceapă nuanţa

spiritului parizian. * .

Şi pe lîngă toate acestea mai este o împrejurare care nu mă predispune la veselie: mă :
strînge o gheată grozav, şi ştiţi d-v., cititorilor
ce

influenţă. are

asupra

spiritului

unora

o .

Sheată: care te stringe, ori 0 bătăitură, care te
doare...
ps
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22 2artie, —Sînt la Mayantză, îîn: anijlocul,
zgomotului: unui, bâlciii ca, toate bâlciurile, şi:

- fac observaţiunea că pretutindeni lumea este -

” aceeaşi 'cască-gură. In zgomotul înisă al tobelor

Şi al surlelor “dela spectacole, privirea mea se.

.

opreşte la o' magherniţă sărăcăcioasă, acope- _
vită cu pînză, în care văd ceva care ese din- .
ordinarul unui bâleiă în centrul Germaniei. E

un fel de tarabă de alviţar-bragagii, .cu tra-

diţionala bucată albă de alviţă, cu castronul de

limonadă în. care pluteşte o lămie ori două,:cn.

„diferite cofeturi şi smochine, ori curmale za: E
„-harisite. Mă întreb dacă visez ori este ceva:
” aevea; când mă apropii şi văd seris-între al-.
tele: „von Tirgovisehtet“. Citese mai atent şi:

văd reclama unei prăvălii cu lucruri. orientăle,
“a lui Ţllo von Tirgovischte *.
ta
„..— Ăsta e romiîn, zie ei fiicei mele şi: mă a-propii de negustor care, cu un fes roşu încap,
îşi desfăcea marfa cu multă agilitate.
”
„i —Dia nu eşti din România? îl întreb et pe
2 negustor.

„—Ba

chiar din România. Dar d:v., boerule, i

“ce căutaţi pe aici pe la noi?.
RE
5
Orientalul Illo von Z irgovischie nu este. decît Ilie Rădulescu, de loc din București, 'ori-

-ginar din cetatea lui Mircea, pălărier de felul
“Tui, emigrat în Germania, căsătorit 'acolo, sta-:
_bilit la Frankfurt, cu două prăvălii orientale . .
şi care, după patrui-spre- zece ani, dela pleca- . *..

Xea- i din țară, întilneşte pe un pboertt, xromîn la ,-:

pp
zi
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bâleiul dela Mayantza; unde. vinde alviţă şi
“limonadă năţională, . şi, bine- înţeles, se miră, de această întîmplare.
Teribil neam este şi românul. Străbate, pre-

““tatindeni,
|
dă 'dovezi

şi -de inteligenţă, şi de

“muncă fără de preget; îl găseşti în “toate părţile şi îl găseşti ieşit la iveală. Numai în ţara

"ui vegetează, este” tembel şi nu face aproape
- nimic, Care o fi cauza acestui fenomen, nu-mi
daii scama;' dar. mă mărginesc să-l semnalez,
_ cu prilejul întâlnirei mele, pe malurile Rhinu-"
luă, cu concetăjeanul mei, d-l Illo, von “Tirgo"vischte..

23 Martie. — Din str ăinătate,. iată-mă's dea-.
“dreptul îîn ţară şi la şedinţa solemnă a Aca- demieă Române, la recepţiunea, d-lui profesor

" Onciul numit academician în locul lui Nicolae .
Ionescu. Am asistat azi pentru prima oară la
„0

şedinţă

publică

a Academiei şi

bineînţeles

că gândul m?a dus la felul cum se serbează la
„Paris o asemenea recepțiune şi ce eveniment :. literar şi artistice constitue ea şi la felul .nos- :
tru mediocru de a sacra un noii nemuritor.
„Toate proporţiile însă trebuese păstrate, și

nu de aceasta voiii să vorbesc, ci de predecesorul d-lui Onciul, de Nicolae Ionescu. Cât

„dela strâmtul lui s?a găsit oratorul ca să pros-

lăvească pe acela, care. i-a ocupat scaunul! dela

„înfiinţarea

Academiei

şi care cinzeci

de

ani
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deasândul a . fost amestecat îîn. întreaga vicaţă
politică şi socială a României.

”

Şi lucrul este uşor de îiiţeles când te zân-

- deşti că Nicolae Ionescu n'a fost decât orator —

şi unul din aceia cari se ameţeael sin-

gur ascultându-și fermecătoarea lui voce. Ca
profesor, ca om politic, ca literat, — Nicolae
"Yoneseu a fost victima frumuseţei organului
” săii oratoric. Vorbea frumos, iată tot cea ce se

poate spune de el, — dar atâta tot, Imi aduc.
„ aminte în această privinţă de timpul când la
_ Xaşi, la facultatea de litere, cel ce serie aceste ; rânduri era student asiduu al cursului de is- _torie universală pe care îl preda Nicolae
Io- - mescu. Profesorul începea lecţia, cu civilizaţia '
Indieişi o sfârşea cu epoca lui Mihai Vitea-:
zul. La fiecare sfârşit de an căutam să mă în- *
treb ce a predat dascălul şi, când am sfârşit
„facultatea, nici atunci nu am putut să-mi răs- -pund mie însumi ce am învăţat dela Nicolae: -:
Ionescu, deşi timp de trei ani am fost ţinut
. sub farmecul glasului săi — de o frumuseţe
- şi eleganţă clasică.
"
Ceeace m'am întrebat eii acum douăzeci şi
trei de ani s?a întrebat de sigur şi d. Onciul,

voind. să rezume activitatea de jumătate
„veac

a aceluia care a vorbit mult, vreme

de.
în- -

delungată şi a vorbit frumos, — dar-n a făcut decât atâta.
,

.
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“aq.4 Martie. — Tată o. zi la sfârşitul căreia
nu'găsese nici o impresiune- care să mă fi a-

tras în chip particular. E puţin, veţi zice d-v.

cititorilor, dar
zeii nu cere!
x

de! de unde

-

nu-i nici Durane-

-

-.

NIL.

DE LA: 3—10 APRILIE . _ »
3 Aprilie. —

„cucă, aproape
de

unde văd

B ziua de Paşte şi sânt îîn Te

afară din oraş, la margine,—
ridicându-se. praful

de la horă, .

-la orizont. profilându-se braţele scrânciobului
şi aud

tantamul

muzicei întretăiat; de. strigă-

tele celor. ce.petrec.
Bi îînsă, întins într'un fotolii, stati de vorpă.cu un vechii prieten, — cu o veche prie-.
"tenă dacă voiţi—cu d-na Elena Bacaloglu care
“cu o zi înainte de plecare mi-a adus roma“mul! d-sale Ij Luptă şi pe care. Pam. luat în că-.
lătorie, ca să-l citesc. Numai în asemenea zile
mari pot citi, -căcă - altminterea, ocupaţiunile

„zilnice de mai bine de şease ani mă împiedecă
“să pun mâna pe carte. Simţ în mine răul a“cestei ruginiri, epuizări intelectuale, -fără a
a

pune ceva la loc, fără a?'mi împrospăta. baga“giul minţei.
Mă mir chiar cum; printr?o mi-

„nunc neînțeleasă,'—

citind "prin

ziare, prin

o UETOPISII
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reviste, culegână câte : ceva din mediul: care”
„mă înconjoară — tot nu 'am rămas cu desă" vârşire la. coadă, luat înainte! de -timpul care -

=

merge pe când eii staă-pe loc. Am avut dar
moroeul să pot citi: romanul d-nei Bacaloglu “şi Pam citit fiind că cartea este a unei: prie- tene intelectuale care: desigur a voit să-şi” 0glindească îîn scris cele trăite şi cari vai! nu.
i-ai adus în suflet nici o rază de fericire. Tar

„erarea d-nei Bacalogiu este un roman

psiho-

logic şi cu ătât mai interesant cu cât recunosci
în eroii lui, doi la număr, pe însăşi autoarea d
şi pe un intelectual cu oarecare renume în s0'cietatea noastră şi a căror căsătorie neasorta- : a |
“tă şi nefericită a făcut oarecare vâlvă acum .
câţiva, ani.
Pe mine scrierea m'a interesat. Totaşă ii-am

găsit defectul lipsei de acţiune.. Cei doi eroi,—
- în loc să se misce ca din mişcările şi actele lor,
tu, cititor, să înţelegi rostul firei lor, — au.
toarea îi lasă în inacţiune şi analizează ea pen-“

ir u cititor caracterul celor doi eroi. E desigur
şi acesta un sistem. Prefer însă pe cellalt, care

"îţi lasă mult mai adânc întipărit personagiul .
'şi-l dă în toată. plenitudinea lui, pe toate feţele sale. In plus, cititorul are satisfacţiunea de a fi făcut el sinteza, nu de a i se da gata de.
către autor.

Prea

multe „vorbe,

frumoase

de-

altfel şi măestrite, prea. puţine fapte, — iată
- “în două cuvinte

ceeace

rezumă

părerea. mea

asupra cărţei. d-nei Bacalosiu, a părței întâia

:

8
a

Sa
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romanului: In Tauptă ccare, fina o introduce
re, e posibil să fi. fost o. necesitate ca acţiunea

| -.

“să fie aproape nulă, — ceea ce de altfel nu ridică. de loc meritul compoziţiei d-nei BacaloŞ glu; d-sa se relevă 'adâncă-psihologă, răseoli_. toare. de suflete şi pe deasupra o stilistă de
“mâna, întâia, cu .0 limbă românească care pe
„aceste timpuri de. antifranţuzismu este o însu- sire de actualitate.
|
/

e.

4

Apritie, —- Gat de departe $sânt eii de oi

"raş!-La spatele meii este pădurea care par'că
- şopteşte ceva, codrul bătrân, prin. care — pă„durarul îmi spune — umblă. urși, căprioare„le,

mistreţii

şi bursucii.

„In faţa mea, îndată ce mă ridie pe un mal,
N se' desfăşoară priveliștea largă a văii Siretului

"cu Adjudul udat de Siret de o parte şi de alta

“de 'Protuş, cari se împreună în acest punct. |
In fund dealuri şi munţi,:o întreagă panoramă
în culori deschise, amfiteatru uriaş luminat
„. splendid de soarele de amiază. Linia neagră
a drumului de fier, şoselele cari, ca.nişte pan-glică galben- albe, şerpuese după: capriciul a-

"pei, toate se văd îin această panoramă.
: Când .
"am suit malul care acoperea tabloul
şi am. Tă-.
mas uimit înaintea lui, mi s?a părut
că am îna- .

intea mea .0 bucată .de artă semnată

Grigo-

rescu. Şi am simţit o remuşcare în:
suflet, că
atâta timp am contestat pictorului
— în mine
.

ÎI
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a țărei
însumi, cel. puţin —" viziunea „exactă
descoloritului
" xomânesci şi în special faptul
urmă.
_chis,. albicios, al tablourilor sale din

Ceeace am văzut, valea Siretului, în strălucirea unei zile de. primăvară, cu soare şi într?o ;

întindere de câteva zeci de chilometri, arăz-

- bunat şi reabilitat pe poetul-pictor în conşti-..
înţă mea! Li

5 Aprilie. —- Am rămas încă în ochi şi în
| minte cu viziunea de ieri. Ceeâce mă mânase._

| tocmai acolo, a doua, zi de Paşte, era deserie- _:
rea ce mi se făcuse despre această, poziţiune şi . .

| „dragostea nea, de valea

Siretului.

Nicăeri

- “nPam găsit ca, acolo poezia câmpului, acea-po_ezie

care se exalează

din Pastelurile lui

:A-

lexandri. scrise pe aceeaşi delicioasă vale, la -

"Mirceşti—şi pe. care 0. gustam din Poveştile
_umauă vânător ale lui Durghenicff, care a des-

cris . Ucraina, -atît de asemănătoare “Moldo- -vei. 2
Am dorit, dar să văd şi. o altă parte ea Văei
Siretului şi trebue

să recunosc

că. n'am - ră-

mas de loe decepţionat, ci dimpotrivă, întărit
în această iubire, în dorinţa nebună de altfel.”
_de a trăi acolo, de ami alcătui acolo, — pe deaIul. înalt, lângă pădurea bătrână — o căsuţă ..
albă, cu ceardao înalt şi. mare, de unde toată .
„ziua,- tolănit-şi aromind, să privese Siretul .
miscându-și alene apele. spre Dunăre și să mă 3

_“
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înconjoare această atmosferă de pace, de linişte, şi de poezie,—atât de trebuincioasă unui spi„zit' obositşi unui corp: bolnav. Seara soarele
„ar dauri tabloul, “dealurile s'ar estompa, uşor
-. la orizont cu diferite nuanţe, dela roşul de foc

„la violetul şters, iar în aerul dulce şi liniştit:
"ar-răsuna melancolie tălăngile dela. cirezile
-cati'se întore acasă. In această pace maies"toasă,

poate

m'aş

linişti şi eiă; poate
aş găsi

|

leacul boalei mele sufletesci; poate, poate aş.
găsi momentul de mulţumire care mi-a lipsit
totdeauna şi pe careîl aştept veşnic.
:* Poate, poate! Dar de ce, suflete de copil, ie .
“mai agăţi tu de aceste himere? Căsuţa albă şi
„odihnitoare no s?o ai decâtîn închipuirea

_ta, în dorinţa
ta de repaos. Şi chiar
de vei a""vea-o, vei alerga ca copiii. după altă jucărie;

căci

astfel îţi este menirea:: să te zbuciumi

„ mereii, până când moartea, dulce şi liniştită,
"îți va aduce eterna liniște pe care n'a descris-o.
nimeni, dar care desigur este: mai ispitoare
decât toate priveliștile din lumeși din vieaţă.
S

.

”

-

6 Aprilie. — În vagonul restaurant al tre-.
„nului de Berlin .care mă readuce la Bucureşti,
„un tînăr mi-se prezintă
şi profită de . acest
prilej

ca să-și verse

tot fotul sufletului

săii.

E fiii de sătean din Moldova, s'a-ridicat prin.

el însuşi; dar dragostea foştilor săi fraţi nu a
pierdut-o ci se crede dator să-i ajute cu vorba,
N

=
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şi cu fapta. Capul lui este plin de planuri şi
„ Drintre ele multe iluziuni dar sincere. El ere"de că dezrobirea poporului dela țară este foarte uşor de adus la îndeplinire dacă aş voi eă,

dacă cii m'aş pune

în capul

mişcărei.

Sînt

foarte calde vorbele tînărului, sânt foarte convingătoare . argumentele lui, sânt sfâşietoare
accentele sale. şi pare că entuziasmul lui: mă.

încălzește şi pe mine, — căci mă duce cu două_ Zeci de ani înapoi, când tot aşa de cald era și
sufletul meă.
Desigur că e mult de făcut, totul de înidepli. ,
N

nit, desigur că sânt dator să ieati ca. altădată.
steagul în mână, dar mi-e moartă „eredinţa, nu
în cauza sfântă a poporului, ci credinţa în pu„terile mele. Dacă ar fi:să mă nase din noi, aş -

asculta glasul tînărului; dar astăzi, când sânt

- cu sufletul bolnav
- țeluri, azi am

şi cu țimpul

teama

vândut

altor

aceluia care era să se în- -

nece odată şi care nu mai are curajul să-şi în-

„credinţeze valurilor -perfide corpul lui fără
de vigoare şi paralizat de frică.
N
"Și câţi nu vor fi.ca tînărul din: trenul de
„Berlin, care aşteaptă dela mine ori dela alții
slasul trâmbiţei de luptă; iar noi stăm fără .
"de entuziazm şi aşteptăm ca alţii să înceapă,
- benteti ca de departe să-i aplaudăm şi la coada,

coloanei să-i urmăm,

veterani ai unor

lupte

- cari. ne-aii. zdrobit, fără de vreme, Și fără
glorie.
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Aprilie. —. se vozbia ază întrun cere de

o biată femee care a murit grâţie: relelor tra- . "tamente ale hărbatului săi. A ucis-o bărbatu- săă, rostea cineva, fără altă concluzie decât.
"această constatare. “A ucis-o 'bărbatu-săii răsuna în urechile mele aceste cuvinte şi mă în-:
“treb. ce fel de societate civilizată şi omenească
_„avera noi, dacă trimitem la ocnă, să taie sare,
„pe cutare. nenorocit care, într'un moment de
* tătare, a ridicat. mâna şi a suprimat o vieaţă
„de om, — dar dacă nu facem nimic aceluia,
care ucide cu încetul; cu-rafinare de sălbatie,. - 2 „care torturează, pe un semen al săi
şi îl su- |
primă?
-

“Tată dar doi asasini, „ dintre cari unul este
izolat de societate, pe când cellalt este toleraţ
de 'ea, este socotit om

ca şi alţii, este

onorat

chiar, iar faptele lui sânt trecute cu vederea,
socotite ca fiind de xezortul vieţei intime de
i familie:

aie

Bă

Şi cu: toate acestea în fața noastră, asasinul
“de al' doilea, asasinul rafinat şi civilizat, este

cu mult mai pericolos; dar minciuna convenţională a societăţei noâstre îl apără de drişice |

pedeapsă, chiar de orăşice oprobiii mai serios.

S Aprilie. — Un prietena venit ază să mă:
„viziteze Şi să-mi aducă şi o acuzare. Mi-a adresat o scrisoare de: ordin intim şi ei — găsind în
î eaa mijlocul de: a face ceva interes ant—

|

O
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am scris cu totul într'alt sens decât îmi serise-

“se e]. Amicul însă era cam supărat, . fiind că
răspunsul mei: îl ghicise oarecum; şi venise - să-mi ceară desluşire” asupra. acestui” caz.

„— Amice, i-am răspuns ei, află că artistul
când serie, când pictează, când sculptează,. nu
iea realitatea ca să o copieze "aidoma, ci ea îi.

servă numai de pretext, de linie conducătoare. Un pictor are un model înaintea lui, el însă,
nu face un portret, o fotografie colorată, ci
20% tabloi, pictează altă fiinţă, care de multe

„oră seamănă foarte vag, ori deloc, cu modelul.
" Ceeace am

seris nu

era desigur pentru

tine; .

însă o frază a ta mi-a sugerat o idee, şi. pe!
acea, idee am concretizat-o în aşa formă, ca să.
„fie plăcută şi în acelaş timp ca să aibă aerul

„.că reprezintă aidoma

realitatea lucrurilor...

9 Aprilie. —- Teri stai împlinit douăzeci şi
„unul de 'ani de când a murit C. A. Rosetti!Douăzeci şi unul de ani şi — când: cineva, nu-

mai în vieaţa adultă, are amintiri de atîţia a“mar de ani — nu se poate considera ca bă„trân, deşi parcă ieri a fost acea tristă zi, poate

prima zi cu adevărat tristă din vieaţa mea?

92 O.

ri

1 CONST. MILE .

Si SI.
“DE LA 10 —16 APRILIE,

10 Aprilie. —
- MA due foarte, rar Ja berărie.
"

Nu” doar că: sândese şi simt ca. aceia cari cred
„că, odată ajunşi la oare care" înălţime socială,

nu trebue să calce decât la Capşa. Eii dimporivă- pun piciorul odată pe an la Capşa; dar
„nu mă simt deloc înjosit. dacă întru să beaii
:-o bere la o berărie.
Aşa dar aseară m'am dus la berărie. Acolo
am dat peste d. N..P. Tanovici,. întovărăşit de
“ vechiul și stimatul săii amic Cireş. Şi vorbind
: de fostul director al Voinţei Naţionale, — care în ultimii trei ani a văzut multe — trebue
să "precizez că Cireş nu-i un om ci un simplu

căţel, care deci poatefi credincios şi mai înde„lung fidel

decât noi oamenii. Cireş este um-

*bra lui Ianoviciă; când dai de dânsul sigur tre-

bue să-ţi anunţe pe stăpânul săi, şi viceversa.
Cireş — pe. lângă că este câine şi deci credin-

cios—este şi deştept, şi ar fi un foarte plăcut
tovârăş dacă ar putea, fi obicinuit să nu ridice
„piciorul
4

şi să stropească
cu o suverană egali-

„tate ori un picior de scaun de cafenea, ori un
felinar, ori o mobilă scumpă de salon. -

Cu -toată deşteptăciunea lui, Cireş mi s'a
„părut aseară prost de tot. Stăpânul lui la in_stalat pe un seaun înaintea noastră şi cu o sim-

N
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pe. care o poartă vecinie în mînă |

plă sfoară

„ori în buzunar îi înfășură gâtul lui cafenii.

|

= Ce operaţie-faci, amice? întrebai ei.
— Il leg de scaun, îmi răspunse comeseanul +
„ meiă, zâmbind mefistofelic.
— Dar ce fel îl legi? că doar el tot liber. este.
__— Aşa pare; dar vezi că Cireş, de îndată —
_ce are sfoara în jurul gâtului se crede legat Și,

“se astâmpără, după cum vezi că face acum:
Am pus degetele la; frunte ca, în copertele
- mi Je sais tot și am văzut cum împrostitul
animal stătea liniștit şi se uita la noi foarte.
plictisit că nu-i liber să cutreere sala şi să mi-:

;

“7.

..

roasă, picioarele de scaun. pe unde ai trecut -.
alţi câini, ori poate el însuși altădată.
Sfoara din jurul gâtului lui Cireş şi prostia „lui: m'a sugestionat; mult timp și m'aii dus în
urmă la convingerea că Cireş nu-i mai prost -

„decât noi oamenii. Ce sânt în definitiv. legile,
regulamentele, convențiile şi prejudecățile. S0- -:

ciale, ce sânt ele mai mult decât tot un.fel de
. sfoară în jurul gâtului nostru, care ne dă ilu„> ziunea că sântem. opriţi să facem aceea canu .
convine societăţii ori de multe ori unei singure.
clase?

.

_

„Nu, nu! Cireş, amicul mei, pie cerr iertare
că te-am crezut un minut mai prost ca noi oa-

menii. Cireş, tu ai dreptul — “dacă n'ai fi câine, — să fii oi, şi încă om din veacul al două-.
zecileal

a

.-

gg.
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11 Aprilie.

MILLE. :

— E săptămâna câinilor, pe- .

„semne, căci: pe .ziua de astăzi voi mai vorbi.
- de alt câine, de Hector: câinele subsemnatului,
“un superb setter care însă,în loc să meargă .

la vânat, îşi petrece prozaic vremea în curte .

“şi în bucătărie mai ales, lătrând pe olteni şi
făcându-se uneori croitor de haine bărbătescă
-şi femeiesci. Fiind că primăria, Capitalei socoate că toți câinii trebue să aibă botniţă, bot-

„niţă am cumpărat şi eii lui - Hector. Când a.
simţit că voesce să-l dezonorez a plecat în fun-. -

„. dul cuhniei şi s?a ascuns subt o masă.

A mâ-

„rit faţă: de servitori şi lor le-a fost frică. Fa. :

_ţă de mine însă a început să tremure, s'a zgribulit și mai
m
mult în colţul lui gemând şi s'a lăsat să-i pun dezonoranta botniţă. Zadarnic în- *
“să l-am chemat prin. curte, zadarnic: am. voit

să-i dai zahăr; toate ai fost în zadar: Hector
“a vămas sub masă; din vioiii şi vesel ce era
mai înainte, a devenit deodată trist şi tăcut,

«aşi când ar fi fost bolnav. Nimeni nu l'a pu-.
- tut scoate de subt masă o zi întreagă şi, dacă!
nu aş şti că îi curg ochii, aş zice că bietul meii

Hector plîngea.:
|
Ce s?o fi petrecut îîn capul lui Hector? Desigur, poate că şi el a fost atins de acel senti„ment pe care îl avem noi oamenii: când sân"tem liberi nu'simţim deliciul libertăţei; când
însă ni se pune botniţă, numai atunci ne dăm -

seamă de ceeace am pierdut şi plângem în om.

5 şi vr cdnieia de om şi dorinţa mişcărilor. libere. -

a
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De altfel, desigur că în câteva zile “Hector se va deprinde cu botniţa, cum sânt. popoare-de
“mii de ani în robie : şi nică nu-şi dai seamă că

=

ME

seaflă în lanţuri. .

„12 Aprilie. — Mi s?a povestit istoria unui
„fiă, care. a. plecat de lângă patul tatălui săi
pe moarte,

ca să petreacă îîn veselă tovărăşie

şi care cu greii, după multe intervenţii, a con-.
” simţit să se întoarcă la căpătâiul tatălui său,
care îl chiema, să-i strângă - mâna, înainte de

plecarea din vieaţă. Fiul de altfel a sosit prea.
târzii, în momentul când părintele -căzuse în
nesimţire şi când . poate, „pierzându-şi CUNOŞ-.
tinţa, a avut ultimul gând tot pentru el, pen-.

„tru fiul nerecunoscător.

i

-În jurul mei era indignare mare contra: acestei fapte omenesci. Pe mine însă m'a lăsat,

rece; Sânt prea cunoscător de oameni

sprea

nu şti că vieţuese multe specimene de oameni
cari! n'a nimie omenesc, decât înfăţişarea, ŞI

cari nici nu înţeleg măcar, nu simt enormita- |
tea faptelor lor. Şi dacă n?ar fi astfel, am avea.
noi populate. temniţele

cu criminali şi casele

: de: nebuni cu demenţi 2

23 Aprilie. — Bolnavii sânt grozav de cruzi.
Mi s'a raportat cuvintele teribile ale unei mame ftizice, care pleacă să se caute

=

tate,

die

Sit

=
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î— Când te întorci, manti? o întrebă copilița
ei, plângând şi: agăţându- se de ea...
.
— N'o să mai mă întore,! maicii, îi răspunse:
“cu cruzime mama.
a
— Ba, să te îritorcă, să te

întorci !.. „. strigă

biata copilă plângând cu hohot,:pe cînd mama
» desigur

nu își dedea seamă în cruzimea ei de

“bolnavă, nu'şi dedea, seamă de 'ceeace spunea
„copilului săi, şi de toate ravagiile ce “dânsa”
“ deslănţuia

îîn acel: sufleţel, care desigur înţele-

gea, grozăvia cuvintelor: „No
tor c, maică!“
|
.

să 1nă mai în:

a

IA Aprilie: —Un nenorocit încer case. ieri să
„se sinucidă. Desigur că poate i s'a-păr ut prea
grea, vieaţa de suferit şi într'un:

-moment de

desnădejde a uitat de ai săi, de nevastă şi co„Pii pentru cari el devenise o fiinţă inutilă, şi
a apăsat cocoşul: armei îndreptată. spre inima

lui îndurerată. La telefon, unul din reporterii
noștri întreabă spitalul despre starea celui
rănit. Î s'a răspuns că e bine în'afară de ori„ce per icol... Cât mi-a părut de ironie 'acest răs-

puns! In afară de: orice pericol? E salvat, cu
alte cuvinte. Dar, m'am întrebat eii, oare salvarea aceasta e soluţie pentru

acel nenorocit?

Va ieşi el din spital peste câteva zile ori peste.

câteva săptămâni

şi din

noi

se va - afla

în

Shiarele mizeriei şi ale
disperărei.” Însă în
vicaţă cine îl va. scăpa, de pericolul “sărăciei,

"al desnidejdei, al ruşinei de tot soiul, al du
-.. Terilor
de tot felul?

i

15 Aprilie. — Teso acum dela mine un tînăr

licenţiat în litere şi în drept, care mi-a pove
s-. ..„tis cazul săii. Neputând căpăta un postde
pro„fesor ori de magistrat, în neputinţă

dea se -.
stabili avocat, din cauza concurenţei şi a-lip
sei .
„__" fondului necesar. pentru stabilire, si-a
găsit.
„un post particular în comerţ, şi de câtva
, timp
„„Vegetează acolo.Se simte însă umilit şi
micşorat; titlurile sale, zice el, i-ar da dreptul
Ja
ceva mai mult, şi a. venitla mine să-i dai
mÂ-

mă de ajutor ca să capete unul din- posturil
e
dorite,

|

DE

aa

" LPam ascultatcu bunăvoințăşi apoi lam fă

cut să înţeleagă că de umilinţă nu va scăp
a
„nică aiurea, mai ales aiurea. Mai bine este
aco-:
- „o unde e, decât de pildă în magistratură,
unde
„va fi silit să-şi vândă ori să-şi înjosească
con"

Ştiinţa, —

şi 'cu această umilinţă .-făcând pe. .

“deasupra răii aproapelui săi, bătându-și
joe -„46

dreptate, răpind bunul văduvei şi al orfa-..

nului în folosul celui. hrăpăreţ,
şi. înaintând

târîndu-se vecinie la piciorele celor mari
, câş- .
" tigându-şi cu: ruşine şi ignorainie
codrul de

“pâine, pe dare azi îl are şi îl mănâncă
cu frun: „> „tea în sus, cel puţin fără să facă
Tăi nimănui
„Și îndeplinind o operă socială, cel
puţin utilă i
oricit de

mică ar fi ea.

.:

pe
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Nu titi dacă: am convins pe tânărul mei vi-

uşa
zitator, dar. cel "puţin poate . i-am. deschis
„către un. noii orizont şi — pe lîngă aceasta-—
„mi-am făcut datoria de om cinstit, .

26 Aprilie. — Pe fie care zi primese scrisori .
şi vizite în cari mi se dezvăluese tot soiul de
mizerii şi mi se cer sfaturi, şi de cele mai mul-

“te ori ajutor. Nu ştiii dacă cei ce apelează la
mine, sânt satisfăcuţi; nimeni nu pleacă însă
Ma
„fără de, cel puţin, o vorbă bună.
a-.
oară
desfăş
se
mea
ea
înaint
Şi, pe când
zâmbet
un
i,
mizeri
cest tabloii de tot felul de
ironie îmi încolţeşte pe buze. Cine. oare, mă

întreb, ar fi. să mă asculte şi pe

mine, cine

„să-mi dea sfatul şi alinarea de care am nevoie;

cine să-mi. toarne balsamul răcoritor în sufle-

“tul mei

bolnav?

Nimeni

nu'şi dă seamă însă

că doctorul la care recurg este el însuși atita
de. suferind şică, dacă ar şti vre un: leac, s'ar
s
ecui mai întâi pe el însuşi.
|

x
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17 Aprilie.—Ieri, un bătrân şi reputat seriitor mi se plângea de nedreptatea soartei faţă
de el. Are unn băiattsi pentru: această 1 unică a sa
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odraslă ce: sacrificii na ficat, cât na, cheltuit,
câte nopţi nu a veghiat pentru a, scrie şi a-i

„plăti astfel şeoala, ori a-i procura o plăcere.
Ei

bine, ază fiul săii este mare, dar nu face a- -

proape nimic, a eşit un ghigeri, un fel de filfi-

“: son, care ştie să facă

curte prin

saloane, să

„cheltuiască fără Judecată, să se plimbe în mus„cal la şosea şi să poarte gulere înalte de o pal-

mă caşicînd şi-ar fi pus gâtul între două ţe-

. puşe. Nu

este

nici

o asemănare

intelectuală

şi morală între fiii şi tată; ci sînt astăzi ca
„doi străini cari nu se înţeleg, nu: s6 pricep
unul pe altul

IER războiă
“ Patăl

şi între cari este un

i.

1

perpetuu

şi o prăpastie fără fund.
este indignat; îşi aminteşte trecutul,

tot ce a făcut. pentru fiu;- are vorbe mari în:
- gura lui. Probabil însă că vorbeşte mai aspru. ă „decât simte: chiar faptul lipsei de indiferenţă.
dovedește neindiferenţa părintelui.
Nu ştiii dacă vorbele mele Pai liniştit, dar

_

i:

în ceea ce mă priveşte nu am rămas de ]oe in-

dignat.. După

părerea mea; rolul părintelui |

“este'ca al grădinarului ori pădurarului care .;:
îngrijeşte de copac, nu e de a fasona pe copil. :

după credinţele sale.

E

e

EI e dator a da, copilului toate mijloacele de
dezvoltare şi a”] lăsa să crească după felul na_turei lui. Cine poate spune că crescând anume . Ă : =

în cutare fel pe copil îl va face fericit? Nu.
este posibil oare ca ghigerlul, copilul amicului .: meii, cu natura lui, cua totul contrară de a pă

.
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aânteluă săii, să ajungă. mai “uşor, să - străbată

“mai lesne în vieaţă, decât: muncitorul său ta"13, — pentru care existenţa a fost vecinic e : problemă fără de soluţiune. mulţumitoare? - A

...„1. Părintele este dator să facă cum fac şi pasă- Zile.. Crese puiul, îl hrănesc până face aripi,
.. apoi îl învaţă să sboare- şi, odată, avîntat, în
i lumea largă, puiul se: conduce cum” poate şi
- cum. îl. povăţueşte” instinctul - -de conservaţie—
cel mai bun pedagog.
.

„18 Aprilie—Un confrate observă, ază în ziarul săi cum consideră oamenii. noştri politici
presa şi cuni „parcă ar socoti un fel de înjosire :
de

a serie şi mai ales de a semna articolele. A-:

ceastu nu se întâmplă în străinătate, unde cei:
„mai mari bărbaţi politici, guvernanţii de ieri
şi cei de mâine, "polemizează prin ziare şi cau„tă să capete pentru ei şi pentru politica lor 0-.
E: pinia publică. Confratele meii nu.caută să să- sească explicațiunea acestui fapt, ci se mărgiN neşte să!] constate.

». Bocot că explicaţi iunea stă: în împrejurarea
că la noi opiniunea” publică. nu joacă nici-un
- rol efectiv şi decisiv, că-ea nu se “poate conere- la putere şi
tiza, că mai totdeauna poţi. veni
poți guverna. contra acestei 'opiniuni - publice
insosizabile şi neconcretizabile. Votul.cetăţea-

nului: n?are nici un, raport direct. cu: credinţa.
lui, asa că presa pentru, partide şi pentru o0a-

|
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te
Sa
îi
meniă politici este un: Jos, mai mul îîncă un
|
„lux plictisitor uneori, fiind că ziarele de par:. :

tid trebuese întreţinute (la putere fiind din ba

-

nii statului; în opoziţiune, din buzunarele par...Su
„tidului). Pe lîngă aceasta, cât w'ar.da oamenii
| politici, şi la găvern. şi. în: opoziţiune, să nu
- existe „presa care să-şi vâre nasul în micile lor .

combinaţiuni, şi care strică laborioase înjehe-.
bări şi insistă asupra multor, foarte: multor ,
lucruri neplăcute.....
. ar, pe lângă toate : acestea, la noi în fară.
mai "există. şi laşitatea de a nu ataca tu sin-

"sur şi de a nu te pune în frunte. Presa 'ta de
partid. face acest serviciii, iar tu te foloseşti
„ de lupta ei. Ea aţi aduce: şi îți îndeplineşte -

E

slujbe inavuabile; de aceea nu te arăţi în public NE:
în fruntea ziarelor, te mulţumeşti

să: inspiri,.

„să loveşti cu mâna, altuia, tu stând în umbră.. *
- In atari îîmprejurări, nu-i navoe ca, cei ce fac
politică să facă şi gazetărie; ba, dimpotrivă,
ziariştii. sânt! consideraţi ca nevrednici de a
- face politică serioasă, alături de patronii lor.. a

„29 Aprilie.— Un domn a venit foarte in- .
„dignat la mine şi desigur că.a eşit:din biroul
mei şi mai indignat. Il persecută de câţiva :

.

„ani un duşman al-săii, îl bârfeşte în: “public, N
- serie contra lui în. ziare, publică

scrisori ca-

“ lomriioase,. i-a făcut până acum o sută patră- .zeci „de.
diferite procese, în sfârșiţ îl exaspe-.
i

a

E

N

pi

i CDR
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Sa 'rează şi — în neştiiinţia, de ce să facă — aa, venit
“la mine să'mi. ceară, sfat şi ajutor,

I-am
-zarmeze
* mesteca
„ dustiţia

arătat că nu poate face nimic ca să de--pe adversar, că presa nu se poate aîntr?o afacere dintre donă persoane, că
este neputincioasă să-l apere fiind că—

„ori. câte osândiri ar curge pe capul persecuta-

torului — acesta neavând nimic a pierde îl va

:. „prigoni înainte...
— Atunci, ce trebue să fac?
»— Nu este nimic de făcut, decât să Iupţă şi
„să rabză.
— Care va să zică nu-i nici o justiţie care să
4

mă apere?

a — Nu.
1 — Atunei, o să ieaă revolverul şi o> să-l îîm” puşc, a
—Bşi accasta o sotuțiune, —-cu

observaţia.

că riscă să nu-l omori, iar dacă îl omori riscă
“să înfunzi puşcăria, .

-

- Domnul ridică mâinele la ceruri, se iţă îndismnat la mine, îşi iea pălăria şi pleacă,eexas-

„ perăt tot aşa cum a intrat; — căci nenorocitul
-- na putut să se convingă că în vieaţă sânt situa-

ţiuni de acelea, pentru cari nu există leac, decât
luptă lupta pe viaţă, şi pe moarte, ecum ţi se
dă şi ție,

o
4

-20 Aprilie. — O emoţiune şi o amintire !Un

“ anticar mi-a adus colecţiunea prăfuită şi gal-

LETORISITI,
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benă a ziarul. Basarabia. cel dintâi ziar ă
” socialist care a apărut la Iaşi prin -1879, „care
a

înfimenţat atât de covârșitor. „asupra mea şi
care a hotărât: ce cale să apue în viaţă. Mi se

!

| pare că regăsese pe cineva care a „jneat un
rol în vieaţa „mea, pe când eram tînăr, şi acum ..

îmbătrânit și eii caut să mai aflu în cel regă-

” sit trăsăturile cari m'aii impresionat altădată
“atât de covârşitor. Timp de aproape. treizeci ”
de ani, aveam întipărite în mintea mea câteva
“articole şi azi le recitese pentru a'mi reîmpros- A
păta emoţiunea de atunci.
|
Vai! cât de mult m'am schimbati
Ceeace credeam atunci deosebit, azi. mi se. pare arhi-banal; ceeace ma încălzit odată, azi.
mă lasă rece; şi apoi oamenii pe cari îi eredeam. supraoameni, cu totul extraordinari, a:
cum mi se par aşa, de mici, că spun drept îi
socot mai. mică decât mine. Şi. apoi zâmbese - cugetând la soarta dascălilor mei. Doctorul
_ Russel a ajuns president de republică în inf
sula -Haiti, Ion Nădejde este director la Voin-

“ţa. Naţională, "Teodor

Speranţa este senator

"conservator!

- Am

înthis binişor colecţia, am Dus- -0 bine

şi departe de privirele mele. O voi lăsa de aci . |
-.. înainte să doarmă liniștită în biblioteca mea, .
„cum şi trecutul meii va dormi de aci înainte
“ în miine,

ca într'un

i şeapte peceţi!

mormânţ:

pecetluit cu.

TO
"1
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a

Aprilie. — "Treceam 'alaltăieri. cu tram-.

vaiul în dreptul stradei. Michelet unde stătea
. Yaneu Alexandrescu,

şi tocmai

în. acel - mo-

3 ment începea defilarea: convoiului: “mortuar,
' Tham cunoscut pe Iancu Alexandrescu, un !
bătrân foarte de treabă şi simpatic. Am vorbit

“cuc acum câteva. săptămâni, o lună cel mult,
și astăzi iată-l mort, „dus pentru totdeauna din
mijlocul nostru. |
f
,

"Cu toate acestea, acest eveniment mă lasă
| absolut rece, trec înainte cu tramvaiul, nu mă
emoţionează

deloe

această moarte;. cel

mult .

dacă zic în mine: săracul! şi atâta: tot. De alt
"fel, ce să zic de mine, dacă oamenii cari ai
pierdut pe un aproape al Lor, pe tată, mamă,
soţ, soție, frate, ati aceeași filozofie şi aceeaş
nepăsare pentru cei duşi pentru vecinieie din
"lumea, noastră a, celor viiYO

„E

-

o vârstă desigur când vieața şi moărtea . |

„par ceva banal, când omul-—în egoizmul săă—
„cel mult la el gândeşte şi când în vieaţă, este
. caşi la răsboiii: nu te opreşti lângă cel căzut
în luptă, mergi înâinte, faci punte din corpul

. lui pentru a escalada șanțul care te va duce la
victorie ori la.a... moarte!

22 Aprilie,

— O doamnă mi se. mărbarisea

- că, în amândouă căsătoriile sale — de altfel
ne„ norocite —:ea a urmăriţ o ţintă, anum
e aceca
de a încerca să schimbe. natura omul
ui, N a

i
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- Tăusit şi nică nu putea să răuşească. Natura 0- .

_menească,

chiar -de iei individul de'.copil, tot

este greii de schimbat; dar încă atunci când. -: :
specimenul uman este adult! Desigur, 'se poate . E
„face o schimbare superficială. E caşi când vei.
lua ua stejar tînăr şi te vei încerca să-l faci . "să crească. drept, şi sănătos. Orice îi: vei face - .
„însă stejarul tot stejar va rămâne; întocmai ca

şi omul care, subt influenţa cuiva ori a mijlo- ! -

cului,

ca manifestaţie exterioară,

se schimbă

- dar în fond rămâne acelaş. Dar chiar şi schim-

.

bările acestea, de minimă însemnătate, nu sânt.

decâţ prefaceri, o acoperire a adevăratei firi,

- pentru a alcătui. un compromis între tine Şi
cel pe care tu voeşti să nu îl loveşti “prea”.

mult cu felul tăi de. a vedea, de aa simţi de a:

- lucra.

23 Aprilie. — Ta cetăţean - 'american “din _ Chicago a pus prinsoare. că el, timp de un an
"do zile, nu va spune. decât adevărul. Moraliştii :

metafizică desigur îşi vor zice că idealul u-.
man este a ajunge ca toată vieaţa să faci ceece americanul voeşte să facă numai un an de zile! :

“ Sânt foarte frumoase
preceptele morale; dar -gîndiţi-vă ce dezastru ar fi, dacă toată lumea, nu ar'spune decît adevărul 1..... Turnul lui
Babel s?ar repeta

pe pămînt, şi omenirea ar -

- “înceta să se mai înțeleagă. Singură minciuna . . 0 ține legată, singură ea nu dezlănţueşte pe.
ÎI

”

106.

,

CONST. MILE.

| omul-fiară contra aproapelui săă, şi întreaga
civilizaţiune se bazează—oh.!. oroare şi bles“tem!—pe minciuriă, căreia totuși nimeni nua
avut curajul să-i ridice un măreț monument.

„. Jean Richepin:a seris în” Les Blasphemes o
"odă lui Satan. Care va fi poetul genial și plin
de curagiii care să facă apologia minciunei,
„* cimentul. atotputernic care leagă încă conglomeratul omenescî. .

XV
„DE LA 24 230
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ga Aprilie. — Azi venind la redacţie; “am găsit pe lucrătorii noştri în grevă. Bă, csreai
"respectarea complectă a Duminecei şi a sărbătorilor, şi alte mici cereri, cari toatese po:

“rezolvi, în-prima linie dacă toate ziarele consimt, în a doua făcând oarecari sacrificii de:
bani. Pînă seara incidentul a fost rezolvat, cu

'concesiuni reciproce.
In

|

timpul tratativelor îmi venea să i zâmbese,

Tată-mă. s pe mine, care încă mă pretind a fi
socialist,—şi

aceasta în 'ciuda unora

cari îmi

contestă, pînă şi acest titlu inofensiv, — iâtămă-s apărînd interese capitaliste! Aceasta dovedește cît de mult valorează nu credinţele
tale, ci împrejurările în cari te afli. Desigur

107:
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că, dacă n'aş. fi patron-tipograf, dacă n'aş
conduce
un stabiliment care întrebuinţeazăo

sută: de lucrători, poate aş fi cu ci, pe cînd
„ază— vrînd-nevrînd,— azi sînt. împotrivă-le,
cu toate că gîndul şi inima îmi sunt cu dînşii.

— Dar de ce eştă numai cu inima mi se poate zice.

— Fiindcă legea de fier a concurenţei mă
sileşte să fac şi eii ca vecinul, să exploatez:
cît mai mult munca omenească, să fac econo-:
“mii din toate cheltuelile generale, pentru ca,
„vînzînd publicului pe 5 parale o gazetă, să pot,
la sfîrşitul anului să dai un cîştig oarecare ac-

P ționarilor mei.
Dar cum am spus, împrejurările fac totul.
In această privinţă este luminos cuvîntul lui:
Clâmenceau,

ministrul

de interne

al Franţei,

"care explica lucrătorilor de ce este nevoit:să
iea măsuri straşnice. pentru a menţine ordinea . .

contra anunţatei revoluţiuni dela 1 Mai.
— D-v., zicea Cl6menceau, staţi dinapoia ba- :
ricadei; pe: mine împrejurarea mă:pune în
faţa ei. Fiecare îşi are rolul săi, şi în ceea ce:
mă priveşte, am pe acela de £ a nu vă lăsa să

treceţi dincoace,

„i

Se

z Aprilie.—IPrece pe dinaintea ferestrelor:
mele lamentabilul

convoiii al carelor,. căruţe- . -

"lor, tărgilor, camioanelor celor ce se mută de SE. Gheorghe! In vieaja mea m'am mutat foar- y

108 - " E
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rar, ȘI: dotestez

acest: eveniinsnt.

E -par'e"că

ceva barbar, să fii răpit din colţul ca. ţi-ai alcu_multă trudă şi îngrijire. Moate ai
7 "cătuit,
„fost făcute după locul lor: o-mobilă, orice lu- .
-„eru are valoarea lui artistică, după locul în
„care aste aşezat. In mijlocul creat de tine este
-o:anume atmosferă, pe cara. n?0 găseşti aiurea
"şi pe caren'0 poţi avea în altă parte. Ei bine,
această creaţiune a ta este barbar. risipită şi.

'sfărîmată. Mâini sălbatice se abat.pe această,
_ fiinţă intimă şi ruinează într'o singură

zi tot,

ce ai construit în ani: de muncă şi de solicitu- dine.
ii
Cît de caraghicase

î
îmi
par aceste biete nMO:

:

bile, de multe ori învechite şi rupte, aşezate ca

- vai de ele, înti?0 neorînduială fără seamăn și
„peste cari de multe ori se abate ploaia, vîntul |
ori praiul... Da
.

E o sfişiere dureroasă a sufletului această
“ mutare de două ori pe an, şi cu.toate acestea
cîți nu o simţ şi.nu.o înţeleg, cîţi nu stai la ei

acasă ca la hotel, fără să guste plăcerea interiorului, fără de un tabloii de artă pe perete,
" fără-de acele - drăguţe' nimicuri cari îţi înfrumuseţează homul, cari te opresc să-l părăseşti,
şi pentru cari nu ai da, nici odată bogăţia rece

Şi strigătoare a localurilor publice!
Pentru mine, cînd intru într?o casă, în. două

ochiri judec pe stăpînul ci, şi aş pune prin- soare că îl judec bine și din toate punctele de
vedere!
a.
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26 Aprilie-—Nu pot preciza ce anume eveniment al zilei ma impresionat în ră, dar sunt ..
“astăscară într? o stare sufletească, . ucigătoare.

Naturei” mele, de fel melancolică, nu-i trebue -.
"“ult ca să iea zborul spre abizul negru al gîndurilor. tris te... Ce 'vroiii, ce simt, nu ştiă nici
ei; dar: simt în mine

zădărnicia tuturor fap-" -

telor omenesci, şi în speciala fapteior mele. .
Profit; de ocaziune ca să analizez ciudata mea. NE
fire. După exterior, după actele“ mele, s ar :
putea socoti că:sunt un om energic

şi . între-

Ra

„prinzător; ceea, ce altul ezită să facă, eă: hotă-:

răse imediat şi o şi pun în practică. Aceasta:
este aparenţa.

Adevărul este însă că nu e om :

-

mai fără de voinţă ca mine, care ezită ŞI se în- .

. doeşte de totul.. N?am credinţă în. nici una din... .

multele mele întreprinderi. Dela început, în ..
mod tainic, eii nn cred în reuşită; aceasta nu .
roă împedică îînsă să lucrez fără de preset, şi
cu un entuziasm şi o perseverenţă care ar pă-.

rea că este o manifestare de. voinţă, ceea ce nu
„este...

.

-

.:

,

“Nu este aşa, nu-i de mirăt, că cu această fire;
„să fac ceea ce fac, să fiii vecini la lucru, veci- .
nice neadormit, luptând, ca şi cînd aş avea do-.

„uăzeci de'ani, şi dînd altora insuflarea pe care ..
cii însumi nu o am?
+
<

- Doctorilor -boalelor suflătescă le pun. la dis:
poziţie această sinceră .auto- -analiză “psihică.

Par:că îă văd însă explicînd totul prin cuvîn- |

-
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dul magic care se cheamă: meurastenie, ceea ce:
"pe minenu mă mulţumeşte deloc! ..- “27 “Aprilie —Ua tânăr scriitor necunoscut,
“un: poet; îmi „trimite caietul săă de versuri şi
"o scrisoare, prin care îmi arată trista lui stare

“materială. Mai are o singură speranţă ca să-şi
scape familia din ghiarele lipsei şi ale dispe- xărei. Această

speranţă

stă în micul

caet de

„ versuri, pe cari dacă le-ar edita, ar putea să-şi
agonisească 0 sumă de bani ce lar scoate din
- această tristă stare.

Mam pus la dispoziţia tânărului, 3în ale căxui ver suri am găsit o notă nouă şi originală;

„dar în gîndul meii sunt foarte sceptie asupra
i „ speranţelor lui. Un volum de versuri! Un au„tor tînăr şi necunoscut! Cine să-l aprecieze, cime să se înduplece să-l cumpere | zilnic editorii
- sînt asaltaţă de tineri şi de caiete de poezii. In
| neputinţă de a alege bunul din răi, de tea„ ma pârlelei, ei refuză sistematic-pe toţi poeţii
ori cel'mult dacă consimt să le publice. versurile, fără ca autorul să plătească cu. anticipație

tiparul şi toate celelalte cheltueli. Şi în defini-

„tiv, în 'prăeticitatea

lor, aceşti negustori de .

hirtie” tipărită aii dreptate! Lumea
citeşte;

versurile mai

cu deosebire

de.azi nu :
sînt neci: -

“tite. Şi aceasta nu numai la noi, ci în. toate păr:

„île. O marfă care nu se caută, este depreciată.
Şi eînd fabricantul. acestei mării nare nici

O ETOBISIIE
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măcar

pecetea oficială şi recunoscută,

+orul:se
cum seN
.
socoate
duca v
alb!

negus- -

gîndeşte practic la comerţul. lui, preA
ul poet, care .
gîndeşte de altfel : şi tînăr
po au a
Da
că produsul creerilor săi îl va putea abucată de pîine, “pe-masa lui de brad Să
po

|
'28 Aprilie—Somn, icoană a morții | a zis...
avut
n'a'
dacă nu mă înşel Eminescu, şi el

vie- |
“dreptate. Somnul este dimpotrivă icoana
mă .
ori
„ei, dar a unei visţi fericite. Ei, de câte
înce-.
a
că
răiă,
de
v
- deştept, îmi pare răii, groza

tat somnul eu visurile lui, ori cu lipsa, de vi- -suri. In tot cazul, rareori. în somn te prigonese

„sentimentele. şi preocupaţiunile

din trezie. Ai

" închis ochiă, ai uitat de tot şi de toate. Somnul.
apoi, prin varietatea icoanelor ce-ţi trec foarte

repede pe dinaintea semi-conştiinţei tale, nute impresionează adînc, te atrage. numai

şi îţi

„dă o existenţă pe care o regreţi după ce te de-

ştepţi şi te afli din noă în faţa realităţei urite
E
şi plicticoase.

Sînt oameni cari sufăr de somn, cazi dorm .

într'una. Ei îi fericese şi probabilcă și. lor,
cînd se deşteaptă, le pare răii că a încetat acea
stare delicioasă a corpului şi sufletului lor.

29 Aprilie.—Am seris zilele treente despre. '.

dorinţa mea nebună,de a avea departe de ora-"..

- se;'pe malurile Siretului, o căsuţă

albăşi mică - ...

a00
4
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" în care să mă odihnese de toată munca pe care
o dezvolt în viaţa mea zbuciumată. Un cititor, .
foarte cuminte de altfel, îmi scrie că aceasta |
este onouă himeră amea.

“

..

-

.

o — „Oh! Cât te-ai plictisi de repede. şii de gr o-:
zav .în' superba d-tale izolare!.... îmi zice el.

Pentru D-ta îţi trebue cu totul altceva, şi acel.
:. ceva este ameţeala continuă şi puternică a lup- „telor şi a muncei. Cînd treburile te doboară şi
“te asaltează, uiţi ceea ce-ţi cîntă, al doilea

_tăă că, glasul lui este înăbușit de glasurile din
„afară şi celalt es al tăă, primul, acela care
lucrează şi luptă, care se concretizează în fapte
exterioare,

numâi

el dominează

întreaga

ta

făptură şi vieaţa devine-—dacă nu plăcută, —
cel puţin suportabilă.
M'am gîndit mult Ja cele scrise de necuno„scutul meii corespondent şi am tras încheierea
că e foarte cu putinţă ca dreptatea să fie cu el.

„Sînt fiinţe de acelea, cari nică odată nu trebue
să tie Jăsate faţă în faţă cu ele îînsăşi, cari tre„Due. să trăiească numai în vieaţa exterioară, ca

„ea să le dea numai acele senzaţiuni cari nu le „adue înainte deșertăciunea vieţei și a străduin-

„_ţelor. omenesc. :

30. 4oritie-—ntăă. S Mascotă -pe ziua „de.
azi.
Ta frizer m'am întâlnit cu un vechii prieten
care, nu ştiiă pentru ce, crede că ei i-as putea

„VEmoRis a
„Fi de Boroe. A scos cinci lei din pungă şi mi-a
- dat să-i cumpăr

eă,.cu mâna, mea, cincă bilete

de ale Loteriei Presei.
--—

.

Am credinţă că d-ta ai să-mi aduci noroc.

«Joe loteria pe seama d-tale, şi am si guranţa .
că nu m'ani înşelat în. alegerea ce fac.
„ Iatămă-s dar Mascotă! Nu ştiă dacă ei sînt

de noroc cuiva. Ceea ce ştii însă, e că mie nu.
îmi sînt de noroc, şi ar fi cazul să găsese.şi ei
_” pe cineva care să-mifie Mascotăîîn marea lo” terie care se chiamă jeaţă, şi care să mă facă - î :
să câştig8 lozul cel mare: fericir ea, matljumărea.

DE LA 2—8
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2 Mai Ara primit azi o , foarte înteresazită
vizită, aceea a lui Cireş—eâinele d-lui N. P.
Ianovici,—care venise împreună cu stăpânul - |
său ca să-mi mulţumească pentru rîndurile ce !
„i-am consacrat. Dacă venea un specimen ome-. .
- nese ca să-mi mulţumească pentru un bine ori: .
o genţileţă făcută, aş fi avut îndoeli îîn sufle- !

_ tal.meii asupra pricinilor acelei vizite,
e
o — Desigur, mi-aş. fi zis în mine Însu-mi, 0norabilul mai are ceva să-mi ceară şi cu vizita

|

aceasta, caută să mă ar vuneăscă. Cum

îînsă Ci-..

E reş nu-i.i din speja omenească, vizita lui m'a în.

.

Ra

8

COSST, NILE Da

ma
,

„cîntat, şi aceasta cu atat rai

mult,

că

a fost i

foarte cuminte şi— aşezat, pe scaunul din sala
biroului—mă privea cu ochii ini espresivi ș
inteligenţi.

„Cu această ocaziube am aflat că Cireş mai
axe încă un prieten bun: pe d. Petre Carp. Și

«1 am mai aflat încă ceva: că conu Petrache este

un mare moftangiii. In Cameră a declarat de
mai multe ori că nu citeşte ziare, apoi s?a contrazis cînd a declarati iarăşi în parlament că-i
plac la ziare titlurile mari peste pagină: D.
aşa
Carp şi regele.—Ori iza ministerială—şi
mai departe.
Ei,

personal, l'am prins că citeşte ceva, mai

* muult, decît titlurile mari.
— Da, citesc, mi-a declarat c. Petrache, dar
„_citese numai telegramele din. Univer sul și ddevărul.

—BHun progres, am declarat «e.
— Citese telegramele, dar îţi mărturisesc cănu

cumpăr

nici

un

ziar,

—

— Ciitese Universul la Grigore Duicliu şi
Adevărul la'J okey-Club; „dar cinci: parale nu

"dati nici odată pe un ziar.
-

Rimînea acum să prind pe conu Petrache
cumpăr înd ziarele, citindu-le dela un capăt la
“altui şi pe deasupra comentîndu-le. Cu- puţină
răbdare, speram că voi vedea şi aceasta. Cu
ocaziunea vizitei lui Cireş am aflat că d. Carp.

-

a oprit la şosea pe d..anovici şi a stat la vorbă

CA

LETOPSII
„cu i Cires, despre

xîndurile

|:

5

ce i-am consacrat

- eii în Letopisiţi. Or, această rubrică nu mai
-face parte din acea a depeşilor şi. iată-l pe
conu Petrache în contradicţie cu el îînsuşi, ceea

ce desigur nu-i pentru prima oară, nici pentru
cea din urmă.
3

Mai—

Astăzi dimineaţa ieşind

de acasă,

am întîlnit pe drum un copil care se ducea la»
şcoală. Nu-i

nimie

extraordinar

aceasta, dar

tipul era vrednice de observat. Mic de o şehioa- |
pă, cu hăinuţele numai petice, cu o căciulă ; ma- |

re în cap, cu un ghiozdan din care curgeaii fi-

lele - cărţilor, ghetele de'om mare făceaii zgomot pe trotoar. Micuţul însă. mergea ţanţoş, .

privirea îi era mândră, mergea fluerînd şi în

toată îufăţişarea lui nu era nică aerul ştrenga-

„xului, al băiatului care o să ieasă un răă, un
pungaş, un vagabond. Tira ceva mai mult, din

"care reeşea. voinţă și inteligenţă. Şi mi-am zis.
în mine: „Acesta va ajunge'i. Am adăogat îînsă: de cîtă muncă, de cîtă energie, de câtă vo-

inţă, de ciță filozofie-va, trebui să fie el înzes- -

„trat, pentru a putea străbate în vieaţă, el, ale.
“cărui mijloace sînt aşa de mică, şi care va-avea de înfruntat totul, şi în prima linie avuţia

celorlalţi ! Va ajunge, dar va ajunge. sâfiind,
cu şira spinărei zdrobită, cu inima, sîngerîndă,
obosit şi istovit, pe cînd alţii, împinși şi aju„taţi, vor fi odată cu el acolo, zîmbind şi nești-

|

.
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„ind ce va să zică greutatea, de a străbate, şi de
aţi face loc printre oameni. Băiatul acesta nu
va şti nici: odată dulceaţa vieţei, va fi bătrîn

"în tinereţe încă şi în colţul gurei. lui, vecinie

“va, rămîne întipărită o urmă de durere şi de
dezgust, iar în ochi îîi se va oglindi toată vieaţa ”

„„ tristeţea.

a

i

i

s_

4 Mai.—Serisorile pe cari le primesc, lumea,

care îmi vorbeşte de:această rubrică, ar fi o
“dovadă că cele ce serii interesează o mare parte din! public, că e o rubrică citită. Totuşi în-

": doieala îmi roâde sufletul: adevărat să fie acea“sta?-A avea cititori, nu e numai decît o probă

ivecuzăbilă de “talent; Dimpotrivă, sînt serii„voză.cari sînt-foarte mult citiţi, toemai fiindcă
„stati la acelaşi. nivel intelectual cu comunul
.- muritorilor, dar cari pentru aceasta nu sînt
socotiți printre oamenii de talent. Aceasta
„bine înţeles nu exclude şi putinţa ca, talentul
"să atragă cititori, şi toţi marii autori. franceză
_contimporani se bucură de un număr enorm
"de cititori, întocmai ca şi aceia cară gîdilă gus-

“ul prost ori obscen âl publicului Şi :aii succese
efemare de librărie.
„Care va să zică, iatămă-s în: aceeaşi perpleitate asupra talentului meii de seriitor ori de
ziatist mai bine zis. Ar fi o:normă și anume
aceea de a cerceta calitatea cititoruiui. Insă
cum Să ce reotezi și să. alegi această masă an0-

i
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_nimă -€care alelituește; publicul ce te citește şi
"- care dă unui. ziar Si mijloacele

de tr ai

E 3

şi pu,

N

terea, morală?

7

5 Mai—Ori fizicul apasă asupra moralului şi a deprimă, ori acesta înrîureşte asupra ce- .
„lui dintiiii,—nu ştiii exact ce se petrece în mi-

ne; dar desigur îmi trebue multă doză de voinţă ca să mă iii pe picioare şi să conduce toate
multiplele mele treburi, ca şi cînd aş fi în sta-

„re normală; Şi eu toată această oboseală care
"mă

frînge în două, care îmi paralizează toate

actele, cu acel sentiment al lopătarului care
„se lasă în voia furtunei * şi a mărei dez-:
| lănţuite, totuşi nu mă ispiteşte:. odihna. . E
- însă o stare fizică dureroasă, e organizmul ca-.
re se pune în grevă, ochii cari nu mai văd clar,

“creerul care nu mai percepe lămurit; un fel de
cască de fier care simt că-mi apasă: vârful ca-"
- pului; e în sfârşit revolta tuturor simţurilor
“mele cari cer odihnă, cari refuză să mai lu-

“.ereze, Şi chiar mâna mea... mai nervos ca ori.
"când scrie aceste rânduri.
E ceva trecător ori poate robusta: “mea natu-

ră trece acum dincolo pe povârnișul boalei şi |

al ineapacităţei de a mai produce? Mi se spune: „Odihneşte-te!*

Aşa, este, dar ce Tăspuns'

v'ar da călăreţul care aleargă

îîn cursă şi.care:

riscă să-şi: frângă ggâtul dacă i-a-ţi spune să se.
menajezef...

Ni

:

a
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|

*

- In lupta pentru vieaţă nui timp de odihnit.
„In războiul . acesta mergem spre: victorie ori
“spre moarte, dar în definitiv ce are aface cei:
"+

“ce cad?

Qeeace importă este sfârşitul şi, dacă

el este bun, victimele

nu se ţin la socoteală.

- De altfel. vine vremea când nimic nu te îm“presionează, când poţi să mori fără, de durere
„și fără prea mult regret, — afară poate de a-cela de a nu ţi fi săvârşit opera şi de a nu te

„fi ridicat pe

dealul

„prima ta copilărie,

spre “care

jinteşti , din

“

6 Mai. — Regele s'a întors în uralele cetăţenilor și-ale: gardiştilor. Cum 'regele ştie modul de fabricare a entuziazmului popular, câ“1ă durere trebue să-i înăbuşe
sufletul; căci,
. orișice sar zice,.el trebue să-și 'dea seama, că

cei patru zeci de ani de domnie tot n'aii- rapt
n

„definitiv ghiaţa între el şi popor. Şi cine este
vinovatul, e greii de ştiut. O fi natura rece şi
cumpătată a regelui, o fi. faptul, originei lui
- străine, o fi firea: românului —'care
nu iea
„vânt uşor; — nu se poate şti ce o fi la mijloc;

dar pentru mine este o problemă această stare
de lucruri ciudată, a unui suveran care a stăpânit un popor patruzeci de ani şi care totuşi

simte răceala dintre el şi ţară. Şi cu atât aceste
gânduri triste trec probabil, prin capul suveranului cn cât el este bolnav
pesimizan şiș idei urâte.

şi boala aduce
IN

n:
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citit întreg programul. zile:

lor de jubileii. Nu ştii cine a fost autorul ori

autorii, dar este'de o banalitate grozavă. Şi cu toate acestea s'ar fi putut imagina ceva mai .
original, ceva mai pitoresc decât aceste parade
cari se repetă de atâta amar de ani, cu acel de"- fileii al corpurilor constituite şi al societăţilor!
„Eni aş fi înţeles ceva mai poetice şi înălţător,.
un întreg simbol, pentru coronarea acestor

patruzeci de ani de domnie. Nu sânt adorâtor
al coroanei, nu voi lua parte la, aceste solemnități; vorbese însă ca un artist căruia i s'ar

da temu aceasta a serbărilor unui jubileii. Ce.
voeştă însă să facă politicianii noştrii, preocu-

paţi de alte Ineruri decât de decor şi poezie?
Trebuia pentru aceasta de consultat. poeţii,”
„pictorii, artiştii în general și desigur că a-.

tunci jubileul ar fi fost'o sărbătoare mai pu-.
"ţin banală decât acea pe care o vom avea peste câteva zile,

pa

+

8 Mai

—

Căteoăati

oști puș în sitraţitint

- din cari: nu poţi ieşi. Azi.a venit ]ă mine un. . " tînăr şi mi-a vorbit în chipul următor:

„Sânt
să muncesc,
servitor să
ceru, tocmai
Di

nenorocit. Am câteva studii, vreaii .
orişice sânt în stare să fac, chiar
deviă; dar nu găsese nicăiri, de. lupoate fiind că:nu sânt de meserie

muncitor. Ce să fac? Origăsese de lueru, ori.

120

- Si

„CONST. MILL E

s fac pungășiă, —
treb uo'să ni "apuc. să far, să
orişice. Dă-mi şi d-ta un sfat!
"* Un sfat! Ce sfat puteam da acestui DENDOTO- :
cit, când de lucru nu-i puteam pr ocura și când
de furat nu?]. puteam sfătui?,..

AVII.
DE

LA 9 —15

MR

9. Mai, — “Primesc o 'serisoare prin care
sânt îndemnat ca să ieaiă iniţiativa sărbători„zei lui- Cristofor Columb, anul acesta, cînd se

“ împlinese
500 de ani dela moartea lui. Mai
“mult încă: anonimul meii corespondent în
": arată cât'de multă dreptate ar fi să se schim

“be numele de America în acela de-Columbia.
Corespondentul meii este entuziasmat de 0“pera lui Columb şi ar dori ca istoria să reabi“liteze complect pe marele binefăcător al omenirei

|].

Scrisoarea. aceasta m'a pus pe gânăniri
început să mă gândesc cu totul la un alt
de -vedere al descoperirei îndrăzneţului
„vez,
„ Descoperirea Aimericci a fost saă nu

+ am
şi
punct
Beno- un pi-

ne? Aceasta. depinde din ce punctde vedere
te pui. Dacă cugeţi la autochtonii noului con-

- tinent, cari a fost cuceriţi, exterminați şi de-

“LETOPISTII | posedaţi de averile lor; dacă

i

-

cercetezi cu ce |

cruzime, cu ce sălbăticie. şi cu ce lăcomie s'a,
civilizai America; dacă poţi înţelege că aceas-

“tă nouă partea lumei
azi alcătueşte o colonie
a Europei, distrugând întreagă vechea și secu-. :
“lara civilizaţiune; dacă te pui dar din punctul
de vedere al americanilor propriii ziși,— de
sigur că cucerirea Americei de căire europeni
„a fost o nenorocire.
Şi dacă întrebi

astăzi pe pătrâna, Europă,

„care începe să fie cucerită economiceşte, cine
ştie mâine şi politiceşte, de către fosta ei colo- ."

nie; dacă îţi dai seamă că agricultura și indus“tria americană ucid pe cele din Europa; încă.
„odată, dacă te pui şi din acest punet de vedere
iarăşi este un mare

punct de întrebare,

dacă.

descoperirea făcută de Cristofor Columb trebue de sărbătorit ori de blestemat?

10 Ilaiii.— Ază mare gălăgie pe strada Să- .
rindar. Iar o manifestaţie, îmi ziceam ci, care E

sânt învăţat.
eu asemenea semne de aprobare . .

„oră de dezaprobare ale cetăţenilor ori ale poli- ţiei: Capitalei. Cum însă nu se întâmplase ni> mie extraordinar, cum nu se scrisese nimic
îu ziar care:să poată provoca o manifestaţiune

„nici simpatică, nici întovărăşită de huidco!
„şi de pietre, stăteam nedomirit în balcon pri-

„vind

la capătul

înainta

despre, calea Victoriei cura

o mare mulţime

de. capete, din

care

ÎN CE

S

mmlţime

. ” const, sut LE
ieşeati elasuri de

protestare:

Eraiă |

câteva sute de elevi, cari veneaii la Adevărul
să, manifesteze contra directorului lor de muzică, cu care, avusese nu ştiii ce diferend.
|

După ce băcţii a protestat şi ati manifestat,
Stai răspândit

binişor

şi n'am

mai

auzit VOr-

„ bindu-se nimie de conflictul cu d.-Kiriac, sim-

„paticul şi muncitorul director „al. societăţii
„Carmen“,
Această manifestaţie e o dovadă că, peniru

"moi românii, tot ceeace a mai rămas! (ca putere supremă) este: presa. Când isprăvești toate
„mijloacele! de a?ţi găsi dreptatea, “apelezi Ia,
“presă. Chiar. dacă ea nu te ajută prea mult,
„dânsa este cel puţin supapa indignărei publice
. şi a celei personale: când X a dat pe Y la Gazetă i-a trecut năduful şi se simte uşurat.

_

"Dacă n'o avea alte calităţi, această singură
însușire — cred ei — ar da pesti dreptul şi
raţiunea de a îi.

Z1 al ai. — Ii ştiam pe ziarişti oameni bla-

“zaț.

Dacă

ieaii parte

la toate manifestările

vieței publice, fac aceasta ca o datorie, şi în-

deplinirea, datoriei nu mai e o plăcere ci O corvoadă:;. A te duce la un bal, cred şi eă că eo

„Plăcere pentru atâtea doamne şi domnișoare!
Ce plăcere poate să fie însă pentru bietul cronicar care într?o seară are de făcut darea de.

- seamă,

dela - reprezentaţia operei,

balul d-nei
=

X
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-Z,

coaterința

| cutare?

d-lui 3, recepțiunea

dela d-na

„-

-

"Aşa este poate în teorie; în. practică însă

* am. constatat contrariul. Nenorocul mei mi-a
dat îînsărcinarea ca să împart ziariştilor cele o
: sută de bilete cari alcătuiaii tribuna Presei de

„la serbarea de 10 Maii. Ce am păţit, numai sufletul mei ştie! Mi s?aii cerut peste o mie de
bilete;,

fiecare era

nemulţumit
de

câte i s'aă -

dat, fiecare protestează cu indignare.

Biroul"

meit este invadat: la fiecare trebuie să ţii aco-

laş discurs, fiecare insistă ca să-i fac rost nu-

„mai pentru el, de '10 bilete cel puţin. - Cu alte :

cuvinte, mi-am găsit beleaua,voind să fac ceva regulat şi frumos. Şi toate acestea din partea .
ziariştilor pe cari, după cum am zis mai sus,

îi credeam blazaţi de sărbători şi de tămbă-.
„ lăuri! Ce trebue însă să fie cu cealaltă lume,

cu cei dela primărie şi cu cei de pe la miri-. -

-„stere, mi-am dat seamă numai când am fost
pus la această crudăîîncereare şi la acest fenomenal asalt!

- 12 aiă. — Disdedimineaţă
m'am dus la
Adevărul ca să lucrez ca în toate zilele, şi ce -

„bine şi.liriştit mi-am pus în regulă toate hâr-. _tiile! Cine, într'adevăr, să vină de zece Maiă .
şi cum să ajungă la tine, când stradele sânt
baricadate de trupe şi de poliţie! Ca să mă due...
acasă şi să mă „întore a trebuit să trec „prin

„1235
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„stradele pline

de lume,

care aştepta, convoiul

. regelui. Ca cel mai simplu muritor, în chip.
- prozaie pe jos, cu umbrela. în mână, străbat
mulţimea şi simt un fel de jenă. În ce constă
această: Jenă eii nu pot pricepe; dar între 1nine
şi această, mulţime este ceva care mă supără, .

„mă pune parcă într?o poziţiune,. falșă: dintre
“toţi numai eiă nu ieaii parte la această serbare,
E apoi. ceva nu bine definit în sufletul meii,
“dar mă loveşte neplăcut “această străbatere
a mulţimei, acest mediocru aspect al mei, faţă
de ziaristul care serie şi vorbeşte prin ziar cu
Vodă şi îi spune aceeace mulţi cugetă dar ca4

re nimeni nu îndrăzneşte să vorbească. D aşa.
cva, dar nu pot zice că e chiar aceasta

cauza

Jenci pe care o simt şi care mă apasă în momentul 'când trec pe lângă Palat şi sânt silit
„să străbat. piața plină de lume şi de oficiali„tate,
!
„Desigur, totdeauna. e mare deosebire între
. omul public şi cel privat, şi cel dintii care apare cu oarecare aureolă în jurul persoanei

sale se simte umilit faţă de omul privat care
„este silit să apară ca toţi oamenii şi care socoa-

te că o parte din strălucirea sa ' dispare când
lumea îl priveşte în alt cadru decât acela al
tribunei publice, — fie ea tribuna parlament”
_Tă ori

acea

a unui

ziar,

“ LETOPISImI

a
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13: Aaist.— s a sfârşit: şi 10 Maiii, deşi str
„bătorile jubileului urmează. Pentru mine a .
„fost şi este o problemă: ce simte. regele faţă de toate aceste manitestaţiuni oficiale? Işi dă”
el oare seamă că totul este fals, că „după acest |
decor nu există nici sinceritate, nici o legătură

„reală sufletească între el şi toată lumea aceasia'oficială? Cei de sus, politicianii, se tem de
el; dar nu'l iubesc, fiind că sânt robii şi jucă:

ria lui. Cei de jos nu Lai văzut decât. foarte:
'rar. scoborându-se în mijlocul lor şi venind: să

le aducă vorba bună a speranţei şi a apropie- E
rei dintre iron şi. popor.

In această vieaţă de patruzeci de ani cu un.Să
popor, şi a unui popor cu un rege, să nu se
- fi- făcut între

aceste

două

elemente

o

mai

strânsă legătură sufletească, desigur este o vi-:
"nă şi vina trebue să stea şi în natura rece a
suveranului şi anume în concepţiunea sa des„pre ceeace trebue să i fie un monarh. +
--24 DMaiii, — Urmez studiul mei. asupra co“ pilăriei, Nepoţica mea, nu ştii pentru ce și
"după a cui inspiraţiune, s'a apucat «ca să certe.
- Pe, tată-săă:
—- Ce

va'să zică asta, tată, că nu mai stai

"cu ni? Dimineaţa mergi la. Cameră, ziua mergi la. Cameră, seara nu stai acasă! Asta |
nu-i frumos deloc şi să ştii că de acum înainte "ei nu mai sânt fata lui papal...

6
.
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"Toată luinea este supăraţă de această indig

„mare şi ceartă pe fetiţă:
.
|
-— Cum se poate să. vorbeşti asttel cu tata? _
| Cere-i-i imediat pardon.
-Fefiţa stătu un moment la îndoicală,
_şit se apropie de tatăl săi și îi zice
care ceremonie:
— Haide, tată, cere'mi tu pardon!
Izbuenire de râsete şi de indignare:
_*— Cum, tata să'ţi ceară pardon?
ruşirie? Cere tu pardon!
„d Fetiţa

rezistă,. tace

şi nu

mai

spune

îîn sfâr- :
cu. oare-

Nu

ţi-e
|

nici o

vorbă, iar, feciorul poftind la masă, inciden- |
tul rămâne nerezolvat.

Potuşi dreptatea, era cu fetiţa, psihologiceşte
vorbind. Ha era convinsă de cearta ce o dădea

lui tată-săii: îl certa că nu stă pe acasă, deci

„ea avea dreptate. In cazul acesta cine ar fi tre„buit să ceară iertare? Desigur că, cel ce greşise,

IE Precuun edânsa cere „pardon. când “face 'o necuviinţă.. D upă gândul ei, vinovat fusese papa
şi papa deci trebuia să ceară iertare, nu ea
scara nu era. decât judecătorul. rece
fial.

Ie

.

şi impar„a

ut :

15 Mai. — O familie amică se întoarce din
Paris, unde este vorba să-şi iea un apartament
şi să meargă acolo de mai multe ori pe an. Ne

îndeamnă și pe noi să facem acelaş lucru. A-.
ceastă

propunere

parcă îmi

sfâşie. inima.

E

m
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pa:

pentru mine
r
o durere când văd că din ce în ce:
mă, "îndepărtez mai mult de Paris, mă înstrăi"nez de el. Nu mai sânt în stare să mă iu la
„curent cu toate ce se petrece în Paris ca inte-

„lectualitate, şi chiar din punctul de vedere po:
litie sânt lipsuri şi: ezitări. Din cs în ce când
mă întore acolo, mă văd mai străin, mai pro-

vincial, mai incapabil să leg firul de ieri cu
cel de azi. Simt momentul când o să mă piictisese la Paris, fiind că o să mă văd cu totul
neparizian, fără nici o legătură intelectuală,
„. incapabil de a mai simți farmecul care mă le-.ga odată de oraşul lumei. “Şi, pentru mine, ci-

ne nu gustă Parisul este un om pierdut, este
;

trecut în rândul necuvântătorilor, nu mai este
- om! Așa pe semne încep să devii şi ei, ăi iată
cauza slăișierii sufletului mei.

vu
DE LA

16 — 22 MALUL

-

16 Mai. — 0. doamnă mă foricete printr? o
serisoare. Sânt, după d-sa, un privilegiat al .
soartei, fiind că pot aşterne pe hârție totcemă
impr esionează,

dând

fiinţă

atâtor senzaţiuni.

şi gânduri. Câţi şi câte însă sânt şi gândese
ca. mine, posedă. o întreagă comoară, câre totuși rămâne ascunsă în fundul adâne al sufle- .
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tului lor. Nimeni nu o explorează, nici alţii,
- nică posesorul ei şi astfel se prăpădeşte, piere .
'odată, cu individul care a gîndit oză a Susținut.
-.— Câtă, lume; se

exprimă

corespondenta

mea, nu ar voi să aibă Letopisiţii ei, în care să deserie şi să facă: cunoscut celorlalți, cele ce
are a îndura fie 'de pe urma unei. fantezii a
RE soartei, fie că având idei şi. vederi largi, o ini-

“mă plină de sentimente înalte —'nu-i este dat "_saă nu găseşte niciodată momentul de a le u-

“tiliza, rămânând o victimăa aceleaşi soarte ne- . .
-miloase, cu dorul de necunoscut în: suflet şi
murind cu regretul unei vieţi stinse, fără a
putea fi măcar înţeleasă. |.
* Cititoarea; mea are cu totul dreptate. Ei în„să merg mult mai departe şi zie că fiecare om,
„cel mai şters ca. individualitate, cel care are .
vieaţa cea mai anodină şi mai uniformă, mai
„banală—ori

cine—are

în vieaţa lui note

inte-

-resante. Totul este să ştie să le simtă, apoi să
“le aleagă şi mai la urmă să alcătuiască cava ar„tistie, Arta nu-i în subiect, ci în artist. Unul
din exemplele cele mai bătătoare la ochi este
“- xomanul lui Guy de Maupassant, Une vie, un-.
'de autorul
a -alcătuit o operă de artă. însem-nată zugrăvind vieaţa, cea mai banală posibilă “şi caro totuși te interesează şi te emoţioriează.

Cum zice însă corespondenta mea, multpra
“nu le este dat ori _pu-găsese momentul ca să.
deschidă ușa .comorilor lor, şi ea rămâne as- cunsă şi pentru

et şi pentru

lumea

întreagă.
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„17 Mai. — La Boideatix — şi înîntreaga. :
_Pranţă — face senzaţiune procesul unei femei ..
care a încercat să? şi otrăvească bărbatul. Ca„zul ar fi banal şi nu ar interesa pe nimenă, dacă nu ar fi particularitatea că soţul — victima

care a scăpat cu vieaţă,—în loc să acuze pe.o-.
- trăvitoarea lui jumătate, o apără cu căldură |
„şi cere să fie achitată, căci el o socoate absolut nevinovată, şi de călearea datoriilor conjuga"le şi de încercarea -de a/l suprima, cu arsenic ,
ca pe un vulgar şobolan.
.
:
:

Bă unul cred că justiţia, în cazul acesta, nu o
avea să se amestece şi să facă doi nefericiţi,.

poate trei. Femeea aceasta avea un amant, | bărbatul nu ştia şi deci era fericit. A fost o în-- :
cercare ce otrăvire nereușită de altfel; bărba-

„tul nu bănueşte pe cel vinovat. De ce, mă întreb, să vină judecătorul şi să se încerce a, face
lumină

făcând

din soţ un nefericit,
din soţie

o criminală şi din cel de al treilea un bărbat |
- arătat cu degetul pe stradă?

Interesat şi. interesant în cauză era iumăai
soţul. Ori dacă el ru se plânge, dacă el voeşte, |
- conseient oră inconscient să închidă, ochii, ce-i
pasă justiţiei şi pentru ce se “amestecă ea ca:

să rupă firele acestui farmec şi
; al acestei feri- .
cir?

-

E

Apoi,mai sînt şi copiii, cari toată vieaţa lor
vor purta pe fruntea şi pe numele lor noroiul |

+ acestui scandal judiciar, inutil din țoate pune:
9.

-"
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| tale de vedere

dar mai

ales din Dunetul

de

E vedere al vietimei— soţul -—o0 îndoită victimă. |

18 5 Aaiti. — In acest moment sânt întrerupt
din cititul” ziarelor de servitorul meii care mă
anunţă

că mă

caută. -3os un om

şi voeşte

să-mi

- vorbească neapărat. .
Un om la orele zece noaptea! e ceva ciudat;

dar cine ştie ce'o fi, şi-un gazetar e dator să as-.
.
culte pe orişicine şi orişicând,

- Jos la seară am găsit pe un tînăr care ezita .
“să-mi vorbească, .apoi declară că e tapiţer şi
că a venit să mă întrebe dacă... nu am de lueru.
-—.Bine, toate acestea mă întrebi d-ta la 10
ore noaptea? Du-te la un meşter tapiţer, căci
„desigur îţi va da de lucru.

„

Plee sus, dar aud vorbă şi parlamentări jJos.
- Individul nu se hotărăşte să plece, el nu spu„ne însă nimic. Numai după a doua mea intervenire a plecat.
Cine o fi acest misterios personagiiiă

E un

flămând.

care,

:pungaş, un beţiv, un nebun, habar n'am... O
„fi poate un

simplu

nenorocit

disperat de foame, a sunat la uşa mea, s'a ză- .
păcit în faţa lumei şi a lumineișşi nu a avut |

"măcar curajul” să: ceară o bucată de pâine ca,

să?şi astâmpere foamea. Şi ei... l'am lăsat să;
plece, să plece —- cine ştie — - poate spre moar- .
te saii spre o aptă vea
i
le
o

e

Di
|

a „eros

“29 Maiă.. —

al

Ziarele aduc! stirea că. celebrul .

'Rigo a murit întrun spital din New-York. A" ceastă ştire dă dreptul tuturor” ca din noii să:
„„ vorbească despre vestitul țigan cate a scos din .:
minţă pe coşcogeami:te

"făcând-o amanta

“prinţesă de

Chimay,

şi tovarăşa vieţei lui vaga-

“bondel E, bineînţeles, o indignare pe toată lumea

contra' femeei

nobile care

ochii asupra frumosului ţigan.
'Iii mărturisese

că

nu sînt

şi-a aruncat -

a
indignat. deloc,

Nu pentru prima oară se întîlnesc şi se iubese
două Specimene umane din lumi deosebite. Câţi
nu aă luat de nevastă pe:bucătăreasa lor, ori. -

nai dat mîna, lor unor femei publice de cel de . -pe urmă grad? De ce adică nu s'ar întîmpla ca,
_o prinţesă să se amorezeze de un țigan viorist? -Vieaţa sexuală are' atîtea taine şi ătitea, cotituri, este un întreg labirint în care te pierzi. şi este mai cuminte să nu to îîncercă de a explica totul: ori de a face regule şi axiome, fiindcă -

foarte des vei cădea în eroare.
20 a ai —Am fost pus
4
ieri la o grea încer- “care sufletească. In, multe împrejurări şi. în
“timpuri grele, am găsit oameni cari fără, de. interes mi-ati întins mînă, de ajutor. Eri împrejurarea m'a pus în discordanţă de! interese”
cu unul dintre aceştia. Ei eram la largul mei, :
puteam să lupt cu el şi „poate să-l înving; dar

"îndată în sufletul meii a, intrat îîn luptă : sim--

5
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ţul datoriei cu interesul imediat. Mi-ara zis în

mine, ce aş fi gîndit ei altă dată dacă şi omul

"- acesta ar fi procedat ca mine, aşa cum azi aş

„putea să ană port eiă cu el? De cîte ori glasul
" interesului personal nu i-o fi vorbit și lui aşă
cum îmi vorbeşte mie astăzi? Totuşi a fost mai

tare şi a lăsat să glăsuiască vocea datoriei, a

" omenici....

a

„Am făcut la urma urmei aşa cum trebuia să
fac; dar, oricum ar fi, încă şi acum cînd seriă

"aceste. rînduri, se luptă în mine aceste două
sentimente şi din această luptă -eă ies nemul-

_-pumit, căcă altruismul:
mei nu-mi aduce deloc
folos, ci mă face să pierd. Desigur însă că
„mâine voiă fi liniștit, şi atuncă voii" strînge

„ina

cului meii celui bun, a eului

„conduce

care îmi

paşii în lumea, în care tot el mi-a cre-

iat reputaţia—cine.

om drept şi cinstit,

ştie, poate uzurpată,—de

|

.

-

21 Maiă.—Am
fost eri la ministerul de es-

„terne, care este instalat în palatul Sturdza de

la şosea. Pe cînd aşteptam ca să fii primit,
„ examinam casa aceasta, făcutăde un om bogat
„Şi construită ea să-i dea senzaţiunea bogăției şi
a confortului. Localul este relativ bine ținut.
Mi-am aruncat ochii în spre grădină'şi spre

terasă. Grădina, este lăsată în. păragină, iar

lerăriu terasei şi a grilajului este roasă de
„rugină. Par?că o tristețe se desaiează dintr'a-

Să
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ceasta:. te gîndeşti la fostul proprietar, stînd |

"seara, pe terasă şi luîndu-şi cafeaua, înconju-

rat, de întreaga lui familie.

|

- Totul este în: regulă, totul străluceşte: de ordine şi de curăţenie şi o întreagă lume de ser-

-YVitori aleargă în toate părțile” ca să

mulţu-

„mească pe stăpîn. Azi terasa este: închisă, iar-

- Da creşte pe aleie, florile ati dispărut; tot îţi

dă impresia locului părăsit. Şi nu ştiă cum,
“în localul acesta oficial, m'am trezit îngînînd .

cîteva versuri din celebrul sonet al lui Eminescu, Veneţia: .
Sa

stins vieața

falicei Penoţii...

_N'auzi cîntără, mu mai vezi lumini de Baluri i,
"Pe scări de marmorăă, prin vechi. por taluri
Pătr unde luna îmnălbind, pereţii... .-:
, 22 Măi. Un artist îmi atrage privirea pe
cînd tree în goana cailor pe strada ŞtirbeyVodă. Într'un colţ de stradă, lîngă o haâlviţerie—cofetăria

poporului—un

ţiesănuş 'sta

şi

„cînta din țambal. Artistul n'aro drept costum

decit o cămaşă lungă şi murdară; picioarele îi |

sunt. goale şi pieptul lui negru străluceşte ca
" abanosul la soare. Drept instrument ar6 o
„ scîndurică, pe care sînt întinse cîteva sfori,
ridicate de o parte şi de alta pe alte scîndurele

mai mici. E în sfîrșit un fel de ţimbală aceea
„ce avea artistul spînzurată
de sit, iar miinile .
lui 'agile înarmate cu două

beţişoare lovese

E

III
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i coardele cu i mult tact şi măestrio,. 'Pigănușul :
"-se ia însă în serios, el execută cîntecul pe care

- - desigur s] începuse din .gură, iar atitudinea,
„privirile lui estazice îţi arată absolut pe lăuta" xul care face să se cutremure coardele ţambaniv şi în acelaşi timp şi sufletul 'oamenilor. -

„Şi, pe când. trăsura de mult trecuse de colul de stradă unde zărisem pe micul artist, ei
„mă, gândeam la soarta lui. Ca mâine va înlo--

eui'eoardele de sfoară cn coarde.adevărate. Va

“ cînta Ge astădată, apoi se va vâri în: cine mai

„ştie ce taraf de Jutară copii, naă în urmă va
“înainta în grad şi deodată se va trezi la Paris

„oră la Viena, uitător de ceeace a fost şi de timpurile îndepărtate când îîşi arăta geniul pe ţam-

“balul lui de lemn şi cu coarde de sfoară,—pa__“săre măieastră care n'a învăţat să cânte decât

„tot ca păsărelele la școala sfântă
a Naturei!

EI
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o
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Maiiă, -— Dacă părinții mei mi-ar fi dat _
nume

care să nu existe în

calendar, ar fi.

„lipsit pe fiul lor de un plictis inutil; însă ei nu
s'au gândit la, acest detalii şi de aceea factorii

poştală: şi „cei telegrafic îşi up

shetele

. -

ca
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” să'mi aducă acasă plicuri.cu cărţi de vizită,
„felicitări telegrafic ce și telegrame de foliei, 3
" tare...

* Pentru ce toată această vârtie stricată? Cel

puțin dacă ar fi un semn de iubire. Poate pe.
„că pe colo să fie şi aşa, e cu putinţă ca în viea- .
ţa mea să fi făcut vre-un bine ori să fi fost simpatie cuiva, şi felicitarea ce mi se trimite”

să pornească din inimă şi să fie un semn de -..
dragoste. Dar alţii, marea majoritate? Pentru .
„aceştia- nu-i decât o convenţie socială. Primese

şi trimit cărţi de vizită, numele tăi este tre- - ”
cut într'un registru şi la anume zile te pome-. .
neşti cu această amintire dela persoane aproa-!
pe străine, cu cari, d'abia te saluţi şi pentru...
cari ocupaţiunea şi preocupaţiunea aceasta onomastică este o .mare belea.
Şi cu toate acestea, pentru mine 'scepticul și

- blazatul, câtă valoare aii ca umplutură plăcută a vieţei acele sărbători vesele de familie,
„cari ai de pretext aceste aniversări! Oamenii
cară le ţin sânt fericiţi fiind că cer foarte puţin vieţei şi se mulţumesc iarăşi cu foarte pL-

ţin, pe cînd noi intelectualii căscăm la, aseme„mea petreceri şi facem teorii deplasate. asupra
-:

inferiorităţii semenilor noştri şi a chipului lor, |

de a£ se recrea i de a petrece. i

24 Maiă. — _ Regele şi regina Spaniei ai scăpat eca prin minune de un atentat de care. se.

S
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ocupă
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gazetele de ieri dimineaţă. Ei mărturi- :

sesc că am citit toate amănuntele acestui fapt
„divers
cu oarecare indiferenţă. De ce adică mai
multă emoţiuneîîn cazul delaAMadrid, decât, atuncă cână citeşti că s?a întâmplat cutare crimă

ori atentat ori un accident oarecare

profe-

- si6nal?
Un mecanic
a fost zdrobit de maşina

oi, un tinichigiiia căzut dela douăzeci de.metri înălţime şi a murit; într?o mină atâtea sute
de muncitori: ati fost închişi pe. vecie şi ucişi
de foame încetul cu încetul, în întuneric şi în
frig, A fi rege este şi aceasta un'meşteşug şi
atentatele. constituese. riscul profesional al suveranilor. E un meşteşug „grei şi pericolos a-

cela de a fi rege; dar cei ce se indignează as- |
tăzi vită că întotdeauna, din “timpurile cele .
"mai vechi, a fi rege ori împărat este-a fi expus
la cuțitul asasinilor.

Lista

suveranilor

cari

„maii murit în patul lor este colosal de mare.
- Altădată, erati comploturile de palat, eraii pretendenţii, tânaticiă „religioși cari făceau tronu„rile vacante. Azi că se numesc anarhiştă şi din
când în când — graţie lor — se deschid nou
succesiuni la tronuri. Şi pe lângă acestea, când
te gândeşti câte vieţi s?aii stins din cauza regilor, trebue să-ţi mărturiseşti că nu-i nimica
-emoţionant că o bombă suprimă ori voeşte să

| suprime un cap încoronat.
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„... 25 Mai. -— O serisoare a unui prieten din

străinătate mă felicită de ziua mea şi îmi urează realizarea dorințelor ce mai am. Amicul

subliniat ideea şi a avut dreptate. Mai am
să vreo. dorință? Desigur multe de ordin
„. cundar. Vre una de mâna întâia numai
E o 'epocă a vieţei, când te întrebi despre

a

înseam.
sco-:-

pul definitiv al existenţei sale, despre puţinul.

ce poţi îndeplinişi atunci, cu oarecare filozo-

fie, te gândeşti cu milă la trecut şi cu nepăsare
la viitor. Desigur că odată a avut un scop „viaţa mea. Mai are ea acum vre unul?. Nu prea
zărese. Am năzuinţe, dorinţe vagi, dar un scop aa
final şi definit nu are fiinţa mea.

Când voii fi pe patul de moarte mă voiti întreba foarte întristat ce am făcut, pe acest pă-mânt, pentru. ce m'am născut, pentru ce am:
trăit şi pentru ce trăiese milioanele de fiinţe .
" “cari se zic oameni

şi cari umplu

lumea, cu gă-

“lăgia lor şi cu credinţa că fac ceva, folositor omenirei? "Poate aceste gânduri sânt fără îndo-

- ieală nesăbuite şi îmi acrese vieaţa. Ea, trebue

trăită şi atâta, tot; trebue de ars această făclie,

“fără să te mai gândești la scopul şi.la toate cau- . |

zele acestui fenomen natural care eşti tu.
- 3

Ă

|

„26 Mai.

— Un bun şi vechiii prieten m'a

: întâlnit azi Ja Cameră

şi mi-a ținut acest dis-

|

curs: « nu.
—= Vile, dragă amice, îkă mărturisese că

8
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îmi mai placă” ca “antădată, nu mai eşti acelaş
-ca acum zece ani, nici tu nici ziarul tăi. Fără

“să

ştii te-ai schimbat, ai devenit oportunist,

eşti om curainte,. şi aceasta

eu

nu-ţi. şeade bine.

-— Dragă amice, i-am răspuns ei, lucrul este
putinţă. E. însă întrebarea dacă nu te-ai

_. schimbat şi tu şi dacă nu schimbarea ta te face

"să mă vezi altfel decât altădată. Cu toate acestea lucrul nui imposibil. A nu te schimba este,

"”. cred eă, a fi mărginit la minte, a te:anchiloza:
într?o idee, un sentiment, o atitudine, pe când
totul s?a schimbat şi tu ai rămas. o relicvă,
E un anaeronizm. Şi pe lângă aceasta e posibil
“oare, trăind în. societate, să fii cu totul izolat

"de ea, să o atingi fără ca ea să te atingă? Oh!
„şti, idealul ar “ri să stai suspendat deasupra
- +aturor şi să nu te poată influenţa mijlocul în. conjurător. Insă cum- aceasta nu e cu putinţă,

“ fatalmente vei fi înrâurit, vei atârna mai mult
„într?o parte decât într'alta.. În judecata tutu“lor însă nu trebue de luat perfecțiunea, ci acea
ce se poate şi în comparaţiune cu restul muri-

torilor. Demult vechiul Plautus a zis om sânt
şi aceea ce mu este omenesc nu îmă cere. .
— De altfel, am zis amicului mei sfârșind,
nu îți pare că ceeace am făcut şi ce fac-este
prea mult pentru vremurile noastre de lașita-

te şi pentru ţara nenorocită

în care .trăim?...

-

LEToPIStI i
27

Maiă. Cum

să mă mărit

: 189
mă “întreba

“o cititoare. Din dragoste, din: interes?. Ori

-

să

.combin aceste două moduri de a fi fericită? A:
te- căsători, iată o problemă greii de rezolvat.
Când nu ai experienţă, desigur că; vei spune:
însoară-te din dragoste. Pe această temă, ce .
nu se poate serie şi câte romane nui se pot în-.

joheba?

Cu. toate

acestea baza unei căsătorii.

.

fericite nu-i numai amorul. Câte legături de
acestea bazate pe iubire nu s'a sfărâmat lă„sând după ele ură, dezgust, "decepţiune? Ade_vărata temelie

este potrivirea a două

naturi.

Ai de trăit o vieaţă întreagă cu o fiinţă care, „dacă nu este identică cu tine — ceeace-i:foarte ..
greii — trebuie cel puţin:să aibă oarecare afinitate, să te înţeleagă pe tine ori să se'po-..
„trivească ţie, șă fie capabilă ca şi tine de concesiuni şi astfel să. se poată! alcătui perechea

- care să tragă la'carul greă al traiului comun.

“ Sânt naturi cari nu trebuie să se căsătoreas- *
că niciodată, căci nu sânt sociabile, sânt inca-

"„pabile să se asimileze cu altele, :prea personale
"pentru a face concesiuni şi pe de altă parte lip-

"site de dibăcie în marea

ştiinţă 'de a înjuga -

„voinţei tale altă voinţă. Fericirea în căsătorie

- desigur că nu exclude nici averea nică amorul;
dar fără de această potrivire a două naturi, ele. Ea
sânt! incapabile să aducă fericire şi liniște în
| traiul comun a. două fiinţe,
i

040.
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58 Mais, — De câte ori mă duc la bae, îmi
“vine să râd de ceeace esteticianii numesc fru-

museţea corpului 'omenese.. Dacă veză cutare
bărbat îmbrăcat, el nu te poate entuziasma, dar „nici nu îți dă dezgust. Priveşte-lîînsă gol. Cor““Dul este disproporționat, burta îi atârnă moa- .
- le şi urâtă, picioarele îi sânt ca două beje,. te
miri

cum pot susţine corpul, şira spinărei es-

„. de îndoită, capul prea mic pentru trup: "Potul
îţi aduce aminte în mare un fetus uman din
E borcanele muzeelor anatomice...

“ Si pe această stârpitură, pe această carica-

catură grimasantă

femeile pot să o adoreze.

Câţi nu aii în istoria; lor o sinucidere din dra-

goste pentru ci, câte poezii nu s'aii comiz de
- suflete senzibile, cari toate îţi inspiră un fel
„de milă şi de ridicol, când te uiţi la muzeul a-

natomie pe, care îl reprezintă o bae publică,
„cu toate multiplele ei tipuri de diformităţi fi"zice, — căcă de cele morale nu mai este de voL-.

biti.

29 Îaiă. — Am fost ieri la Palatul J ustiţiei
care piemea de lume. Jos, în sala paşilor pierduţi, o pitorească amestecătură de oameni; a„vocaţi îmbrăcaţi în robe, împricinaţi de ioate
ciasele şi de tot soiul, femei, până şi Copii, 8
grămădese acolo printre coloanele cari a iiea

ză marmora şi din această mulţime, când eşti
“în galeriile de: sus, se ridică un sgomot confuz

.

„VETOPISI e
Şi sui-generis, pe care filozoful La numi sti
gătul omenirei pentru dr eptate. Câte victime şi
„câţi călăi, câte crime Şi câţi criminali şi — de

sus. până

jos — ce

groaznică,

.

conspiraţiune :

: contra luminei şi contra dreptăţei! Zeița

îînsă

“cu ochii legaţi, zeiţa dreptăţei, desigur că, tocmai aici în templul ei, are mai puţini prieteni!

Şi aici ca în toată ţara se dă aceeaşi luptă spre
"a triumfa cu orice preţ şi — dacă ar fi să se

"xidice un colosal monument răutăţei şi nedreptăţei — desigur că aici i-ar fi locul, în mijlocul acestei mulţimi

din care se ridică, această

clamoare vană si vagă...

DE LA 50 MAIU- PANA LA 5 LUNIE 30 Maiii. — Teri am făcut una din cele mai
frumoase escursiuni.
Am 'străbătut în auto“mobil distanţa de douăsute patruzeci de chilo- -- :
„metri. dintre Bucureştă şi Tecuciii. Plecat 'din

Capitală iia orele'6:dimineaţa, am fost la amia-

-ză în 'Tecuciii. Cu toate acestea, dacă mi star .:
„cere să arăt ce impresiune covârșitoare am cu-.

„les din această :excursiune, nu aş putea. spune
prea mult. In prima linie este căpătarea altei noţiuni. de distanţă. Bu aveam una cu piciorul, .
u i trăisura, cu bicieleta, cu drumul de fier. No-

.
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jiuinea. de distanţă şi împresiunea pe caree ţi o
"-- dă automobilul este tocmai ignorânţa, distanţei, |
"o întreagă răsturnare a acestei - noţiuni şi un

fel de .nonă încredere în geniul omenesc şi deci.
"în tine: însuţi. Nu mai eşti legat. de voinţa ori

puterea ta ori a animalelor cari te duc; nu mai
„eşti la disereţia. regulamentelor. de drum de
fier şi a impiegaţilor lui. Alunecă, zbori aproa-

„pe. liber :pe şosea; dealurile par o. nălucire, o
. apă care

se.apleacă.să te. primească pe tine,

_ faţă de care toţi se dai în lături, conseienţi de “
“puterea ta şi de slăbiciunea lor.

.

„E curios însă ce fire ciudată

are omul. In

“drumul nostru furtunos, carele cu boi se o.
prese înîn loc, căruțele cu cai sânt în mare pri- mejdie,

căci

animalele se sperie

şi se - âvuncă

_ în şanţ nebune
de spaimă, călăreţii descalică, și
“se grăbesc: să acopere ochii cailor.. Ei bine, la
„ această. privelişte care ar trebui să'ţi inspire
- teroare, fiind că se primejduese vieţi omenesci

' si se poate

distruge averea altuia, ei bine! cii

nu'mi pot opri xîsul. Mă osândese pe mine în-

„sumi, mă mustră conştiinţa pentru atitudinea
“mea. Totuşi eii râd şi desigur râsul acesta nu
. se poate explica altfel decât doar prin ătitudi- nea grotească -a acelora

cari

sânt

în primej-

die şi care te face să râzi, — lucru pe care îl
faci atunci când „vezi pe cineva căzând în stra-.
dă, fapt care poate să producă cine ştie ce xăni
ori lovituri grele,

şi tu totuși: râzi.

Seara am fost înapoi acasă cu Berlinul şi,
a

aa
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făcând socoteăla zilei de ieri,
i
constat că n'âmavut de. înregistrat ca accidente decât uciderea
Unei oi, şchioparea unui câine şi o mică ZgÂrietură îîn creștetul capului mei!

-a11 Iaiti. = Sînt încă, sub impresiunoa călători că de ieri.cu “automobilul. O. impresiune - -.
a rămas în mine, aceasta: automobilul a făcut

să se lipească în partea de dinainte, unde este

“motorul, o mulţime de fluturi. Staă lipiţi de

.

fierul cald şi găurit, aproape uscați de căldu„Tă, iar vântul le suflă si le „mişcă
aripile
= moarte,

o

Tot aşa, mă gândesc. că, în mersul l6r triano- fător, câţi victorioși nu seamănă pe drum ca-:

- davre de ale atâtor nenorodiţi cară ai avut; ne- “socotinţa să se avânteze în preajma drumului
lor vertiginos. Cine să se gândească, la. aceste
victime, cine să le mai numere şi să țină sea-

mă, de ele, trofee ale victoriei, 'câte> odată chiar.
semne ale înfrângerei,
.
N

- 1 Iunie, — Azi ieşind din casă am întilniţ

” în 'tramyaiii pe vechiul meii coleg de baroiă şi „de gazetărie, pe d. N. Ghiţescu. De d-sa se lea-

“ gă pentru mine o. întreagă amintire, de care
probabil dânsul nici nu-şi dă seama, căci sânt
- de âtuncă numai donăzeci şi doi de. ani: împliniţi chiar luna aceasta. -D, Ghiţeseu este acela La
si

:

.

m:
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„care mi-a arătat unde era tribunalul. Mă mu__- 4asem în Bucureşti cu capul plin de iluzii și
„de speranţe, cu voinţa fermă de a munci şi de
- a trăi prin munca mea. Ce'mi păsa mie că eram. absolut necunoseut în Capitală caşi în
restul: țărei; ce îmi păsa că nici nu ştiam unde

-era, localul tribunalului; ce'mi păsa mie că
clienţii habar nu aveai de existenţa mea ca avocât! Voiam să străbat valurile vieţei, şi a- |
_ccastă voinţă a:contrâstat şi contrastează şi
astăză cu oarecare timiditate şi ezitare a voin“țel, Timid dar, am întrebat eii pe Ghiţescu, pe
"care

îl

cunoscusem

într'un

cere

de

ziarişti,

"Pam întrebat drumul spre tribunalul vechii,
şi tot el a fost acela care m'a prezentat colegilor mei din baroii i ma

dus la conu Ghiţă -

(Stratulat — D-zei' să-l ierte! — ca.să mă în4 scrie în corpul avocaţilor; la conu Ghiţă Strai tulat pe care l-am găsit sugându-și ciubucul
* lui lung şi răspândind. fumul în mica odăiţă
obscură care ne servea nouă avocaţilor de lo-

cal al Daroului, în.vechia casă din piaţa vai
_ter-Mărăcineanu!...

De cîte ori întîlnese pe vechiul mei con| frate, constat câtă vreme am lăsat în urmă, cât
„sânt de bătrân şi cât de repede s'a scurs cea
mai bună parte a. -vieţei...

2 Iunie. — O cititoare îmi serie, indignată .
contra mea

că am vorbit de înfăţişarea puţin

„LETORISII pi
„estetică, a domnilor în: bae. Ta treacăt fie zis:
ce ar. fi dacă aş fi vorbit de compartimentul doamnelor !... Doamna mea se indignează

"că, în loe să vorbese de frumos, de: estetic, de - .
ideal, îi aduc înainte hidosul spectacol al dom. -“
nilor cu burta: spânzurândă. De! doamnă: e
aici o chestie de sistem, de şcoală. Bă cred că

vieaţa având diferite aspecte, şi frumoase şi
- urâte, artistul are dreptul să aleagă indiferent
„care din ele şi să le deserie. Demult s'a pIo_ nunţat în această privinţă vechiul Boileau şi
„a arătat că ceva urât poate fi frumos, poate fi
artistic. Arta, a zis Zola, este oglinda vieţei.

|
.

„In această oglindă se reflectează, pe rând ori .deodată la an loc, şi urâtul şi frumosul şi bu--

nul

şi răul şi esteticul şi neesteticul. Spre a da

o'oglindă fidelă şi complectă, arta este datoare. .
_să

..:

eee

atingă toate colurile vieţei contimporane..
'Potul este cum reuşeşte artistul să redea a.
ceeace a văzut, ceeace a simţit. Se prea poate
"ca ei să nu fi reuşit în ceeace am vrut să fac .
„ca execuţie; dar aceasta nu-i vina principiului
|

ci a autorului, a artistului nedibaciă, care n'a...

„.. ştiut ori n'a putut să ereiezeo operă de artă.

8 Tumie.— Spania a rămas tot jara romantismului şi a cavalerismului, pe cari noi le admirăm în Rug-Blas, în Ernani

şi în "general în -

„ întreaga literatură şi istorie a acestei ţări. Ziarele ne: relatează singurul incident interesant .
10
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6.

“din tot atentatul, banal ca toate atentatele, con- tra, perechei regale spaniole. Atentatorul, oda-“

"4ă bomba sa aruncată, s'a dus de-adreptul la .

redacţiunea ziarului republican EI Mutin şi .
“sa prezentat bătrînului săă director Nokens, .
„espunindură cazul şi cerîndu-i: să nu-l trădeze,
ci să-ă înlesneas că disspariţiunea

din

Madrid.

Ziaristul, care nu împăr tăşca vederea anarchi-

|

stului, a simţit inima lui bătînd ca altădată a-

„ceea a lui de Sylva în Ernani, a. înţeles că ori-. .
__- ce ar fi şi orice s/ar întiinpla—el este sclavul
-datoriei, a întins mîna asasinului l'a ajutat ca
să scape, apoi s'a denunţat singur ' printr”o

- scrisoare publică şşi a luat dremul temniţei, cu
fruntea

sus şi cu cugetul uşurat.

J ustiţia va, osândi poate pe acest om; oame“mil însă îi vor întinde mîna, căcă fapta lui xeabilitează Omenirea, care se bălăcește atâi de
„mult în: mişelie, în turpitudine şi în frica de
a-si ace

datoria. |

4 Iunie, —-A venit la mine, condus
de un
7 - copil, cu mâinile înainte ca, să nu se lovească

-. de ziduri şi de uși, a intrat în biroul mei cu acel
mers nesigur al orbilor, privind fix înainte cu
niște ochi limpezi şi mari, dar pentru cari totuşi lumina

zilei nu mai există.

|

L'am aşezat frumos pe un scaun şi l'am încurajat: ca

să-şi

povestească

istoria tristă

a

"vieţei sale. A: fost funcţionar la ciiile ferate, a

-
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orbit în serviciii şi a fost licenţiat eu o pensie

de 74 leipe lună. Tocs
t a avut agonisit a chel-:
tuit ca să se caute, dar totul a fost; zadarnic,

căci vederea nu-i. sa redat. Ază a auzit
că
la.

„Paris boala de care suferă se poate ameliora
şi chiar vindeca. Dacă s?ar întâmpla această
"minune,

el ar renâşte, ar redeveni om, ar pu-

tea munci, căci încă nu

.

este prea bătrân. Să

plece la Paris! Dar cu ce? A adunaţicu mare
„ greutate

cîteva sute de lei, dar. cu atâta nu

se

„- bizue să se avânte în luniea largă fără de ochi

_* şi fără, de sprijin.A venit la mine ca,să fae

apel la cititorii mei, la femeile cari mă citesc
ca, să facă această binefacere de a readuce la

vieaţă o fiinţă omenească.
-. -.
Am răspuns aproape cu bruseheţe acestui

nenorocit că nu-i pot satisface cererea. Răs-.

punzîndu-i ast-fel, mă gîndeam: la. faptul că

„dîndui o mînă de ajutor îi voii face răii, îi .

voiii lua ultima rază de speranţă care-l maio-

“bligă să trăicască. Azi el mai există, fiihdcă
socoate că va puteafi vindecat. Mâine, când se.

„va întoarce dela Paris, tot fără de ochişi dafi-

nitiv fără de speranţă, va fi şi mai nefericit,
"căci se va şti orb pe toată vieaţa. i
">

Totuşi" mi-a, mai venit un gînd în clipa a-

„ceea: dar dacă omul ar putea să se îndrepte, „dacă va recăpăta vederea, nu sînt eii un crimi-.

„mal că îi-refuz mijloacele de a fi salvat?
Am

schimbat

tonul, am răspuns

afizmativ

„orbului, şi astăzi întind cititorilor mei pălăria -

-

|.
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nenorocitului, pentru a culege dela vuterea a„nonimă a.publicului cele “câteva sute de Îei necesare pentru salvarea unni om.
"Trebue să mărturisesc că n'am prea multă
- încredere. în: apelul mei; nu am, dar totuşi
, fac Încercare Și nu disperez
5 Tunie.—Atâtea evenimente se îngrămădese
în capul meii, că nu sînt în stare să aleg ceva,
să văd, să simt mai deosebit. Banchet şi recep-

„_țiune la "pavilionul austriac, - adunare furtunoasă la sindicatul ziariştilor, pavilionul Adeverului şi gazeta Expoziţiei, ziarul şi chestia

gospodăriei gazetăresci, atîtea discursuri, atitea limbi, atîţia oameni, atîtea naţionalităţi,

atitea feluri de vinuri!... E o singură impresi“une covirşitoare asupra. celorlalte, impresiu-

„nea . oboselei, de care totuşi nu pot ţine seamă,

„căci mîine trebue să fiii Ja postul de onoare,
„să primesc şi ei publicul în
în casa noastră dela
expoziţiune.

.

IE

,

-
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DE LA'6—12 IUNIE
a

6 Linie. — Expoziţia ! iată cuvîntul pe
care îl
|. aud de dimineaţă pînă seara, Pe
toată lumea 0
j
preocripă și o ocupă acest evenim
ent. Pentra
>

„Verona

.

zi
|
si
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mine, inaugurarea mă interesează, îîn prima limie, fiindcăîîn totdeauna printr'o inaugurare
se înțelege o -concepţiune

artistică. Sînt săiul

- "de sărăcia de imaginaţiune a tuturor sărbăto-

rilor. Să vedem ce va fi aceasta; căcă ea s'ar

putea preta la o arangiare mai artistică,
care

să ieasă, măcar întru câtva, din ordinar. Mă initeresează expoziţia şi din alt punct de vedere:

fiindcă, odată inăugurarea făcută, ea este ul- -:
timul eveniment al anului şi pot să mă repau“zez. Şi cu cât: acest termen se apropie mai

„mult, cu atâta pierd răbdarea Şi număr zilele,
„Amânarea inaugurărei mă. impresionează.
vât. E un fel de decepţiune şi pentru mine şi |
peritru alţii. E acelaşi sentiment pe care îl ai |

cînd mergi la teatru spileuit şi ras din noii,
„187 pe uşă ţi se anunţă că în seara aceea nu se
-Jjoacă, că reprezentaţia se amînă,

Plouă, nu-i vorbă,-cu găleata; însă pentru
mine inaugurările ai ceva militar, fatal, la
termen fix, cari nu se pot amîna, cum de pildă
o paradă, o manevră, serbarea unei aniversări.

> ! Iunie, — Am făcut sati nu un fericit: 2.

A intrat în biroul mei cu un aer. cuceritor,
ea şi cînd eram dator să-l servesc, Cerea două

bilete pentru inaugurarea” Expoziţiei,
— „Două bilete!... Şi în ce calitate, mă rogi i
Vam întrebat ei. Calitatea : sa era foarte îndoelnică: colabora DE

|

150...
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„tor la o. reviștă care de mult na: 'maj apare.
« am

refuzat: bine înţeles. cererea; dar totuşi

n'am.scăpat de solicitator. A lăsat-o imediat

„mult

mai moale; a devenit amical, apoi rugă-

- „tor, a. încercat

să însinuieze o ameninţare, a.

întrebuințat totul şi toate ca să mă hotărască—

fără de rezultat însă, fiindcă mă; ţineam tare.

„-— Şi va să zică nu voii să-mi daţi biletele?
„— Vai! nu; cădă nu pot.
i
_
„— Şi d-tă nică nu ştii că se poate întîmpla
o

"nenorocire pentru mine. o
E
„— Aş fi foarte mîhnit, dar nu voii fi eii de vină

,

a

„. —Domnule Mille, domnule Mille, d-ta nu ştii”
„că ei nu mă pot întoarce acasă fără de bilete,
„fără un bilet cel puţin. Mă lasă nevasta, dom„nule, ea îmi spune de ce sunt e: atunci . bun,
dacă nu-i pot aduce măcar, un bilet de zece Mai

ori de deschiderea Expoziţiei |... Şi am,
„„ nule“Mille, numai şase copii!
Am citit în ochii:omului „adevărul de
„dată, am deschis imediat sertarul, am dat

dom|
astăbile-

„tul cerut şi fără de a mai spune o vorbă,
i-am -

„strîns. mâna, cu compătimire şi l'am lăsat să
plece.
o
Să
i
„* După plecare însă, m'am gîndit la.altă faţă

a micei tragedii conjugale:. cu o astfel
de ne-.

vastă, nu aş fi fost mai caritabil dacă
aş
contribuit şi eii la scăparea acelui om de scu fi
m-

Palijumătate?

i
“8 Iunie:
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Revin dela Expoziţie într :0 adevă-! 4

“rată stare de topire. Sunt încălzit, sunt aproa- - |

pe ud; totuşi impresiunea generală a

eului -

meii este bună. Sărbătoarea a. ieşit din cadrul - |
" banâlului obicinuit, a fost decorativă şi impo-: |
_„zantă. Dacă ar fi fost mai

scurtă, “dacă dis- |

cursurile ar-fi fost mai puţin lungi, serviciul |
religios amputat și el, bucăţile de muzică și
„ele dacă ar fi ţinut mai puţină vreme, impresi-unea totală ar fi fost și mai mulţiuumitoare. Ca-"

drul de altfel se preta admirabil la: această !
sărbătoare. Arenele romane eraă. aproape pli-

i

ne de lume, varietatea toaletelor şi a hainelor, . |
umbreluţele de diferite culori, toate acestea îţi. |

dădeai impresiunea
i
unui câmp de flori bogat L
în nuanţe. Apoi jos în arenă uniformele mili- . 1 i
- tarilor muzicanți, a fetelor şi băeţilor din cor, d
[i
?

cu aranjamentul lor în care s'a ţinut socoteală i
de culoarea îmbrăcămintei, alcătuesc un aspect” :
„plăcut, pe cînd sus pe estradă, bogăţia vest-. d
:

: mintelor oticiale,

costumele în fir ale diplo- |:

maâţilor şi ale ofiţerilor. superiori, -decoraţiu- |

“ nile lor; sub: largul văl care acopere scena, al„cătuese un aspect mare, un aspect, măreț, adăo- Î

gîndu-se -pe lîngă această că, de pe tribuna - ]
“înaltă pe care sînt aşezat, văd protilându-se la L
i
"orizont, pe fundul unui cer albastru de - Vară, .
Bucureştiul cu bisericile, cu tarnur ile, cue elă- A

dirile Ii.

a

Sa

“i
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9 Iunie.—De obiceiii servitoarea; mea;
cînd .
viue

să-mi anunţe pe cineva, are o "nua
nţă:
„cînd e . personagiă mai important
este un
domm, 'cînd'e o persoană fără de
însemnătate
"este un om, iar cînd cel sosit e un
personagiii

de sosirea căruia nu trebue să stie toat
ă lumea,
„atunci acela este cineva. . .
i

_- Dommul se ştie că este primit
imediat, omul
„aşteaptă în antreu ori la uşe, iar
cînd.vine cineva, trebue:să fiă singur.
„

„Cu toată această ierarchie şi ordi
ne de iniroducere, văd; zilele trecute deschizînduse uşa şi servitoa

rea îmi aduce în biroă un: băiat

de
țăran, desculţ, în cămaşă şi pantalon
i murdari
“şi rupță..
i
a
„— Ce e, băiete? îl întreb eii.:
,
„Băiatul nu-i timid deloc, pare deştept
şi plin

de iniţiâtivă,

i

i

Dă

— „Uite, sărut mâna, domnule Mille
* din Teleorman, din comuna Găuriciă , sînt
, am în_Vățat acolo patru clase primare
şi având atra. gere pentru religie, am. venit,la
d-voastră ca

„să-mi faceţi un rost.
i
i
— ȘI eum ai ajuns în Bucureşti?

|
_— Am venit cu piciorul, şi cum am
ispr
ăvit
„Paralele pe drum,

am dormit aseară la Azilul
„de noapte şi: am mâncat
la Ospătăria comunală, apoi venii la d-voastr
ă.
i
Am scris imediat un bilet
amicului meă dr. .
„ Cornoiu dela Mitropolie,
am pus un frane în
mîna băiatului şi lam
congediat..
No

„varopisra:

i

3

Azi văd din noii pe băiat iatrâna în
i i biroul. |

mei,

— Sărut mâna, domnule Mille. Uite, am reu- -

şit şi am venit să vă. mulţumesc, deoarece plec

acasă şi la Septembrie intru în Seminar. .

"A plecat băiatul, şi eii mă gândeam că. cine
ştie ce rezervează soarta acestui copil şi cine.

ştie cât de importantă în vieaţa lui şi cît de decizivă a fost carta mea

de vizită

către d-rul. -

- Cornoiu. Cu imaginaţiunea mea văd pe acest
băiat ieşind din seminar, intrat la facultate,
„suind gradele ierarchiei ecleziastice pînă cînd .
„mitra de mitropolit i se pune pe frunte. Desi- -gur că atunci eii nu voiii mai fi; dar dacă : aşa
ceva s'ar întîmpla vreodată, desigur 'că omul
acela va rămâne

cu amintirea

zilei de astăzi

întipărită în mintea lui, căci de ea va fi atirnat

“poate întreaga lui vieaţă.

10 Tumnie.—De cînd s'a; deschis Txpoziţia, o.
„duc îatr?'o petrecere. Banchetele se succed cu
o regularitate matematică,

cîte odată de donă *

ori pe zi, şi trebue să înghit atâtea feluri de
bucate, atîtea feluri de vinuri să încerc, trebue
să ascult discursuri şi să ţii cîte unul! Dacă

" urmează înainte acest regim, trebue să - plec
„imediat la Carlsbad, fiindcă este cu neputinţă:
de a rezista acestui fel de vieaţă, ] a care nu.
„sînt deloc deprins...
In lumea aceasta oficială, de altfel foarte
„i:

„i

iq
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'simpatică şi inteligentă, în care se vorbeşte „toate limbele, aceea ce-mi dă nota satirică sunt |
" decoraţiunile. Nu mă încere să le clasific, să
văd de ce: rang sînt şi de ce provenienţă; totuşi a

în oglindă mă uit la gitul şi la fracul mei și
__găsese că îmi şade mult mai bine: aşa, cum sînt,
decît dacă aş fi încăreat cu atitea ordine, insignii ori medalii....
i

„21

lunie—Ază mă simt înviorat, regenerat.

. Pentru moment a dispărut. toropeala care mă
acoperă merei, mă văd mai -sigur pe picioa-xele mele, ereerul meiă se. simte mai puţin apăsat şi—ieşind îîn stradă, văzîndu-mă atita de
: bine dispus” şi de vesel.—par'că îmi vine să
mă postez în. paradă de duel, să-mi aplec genuchii,

să ieaii poziţiune şi să-mi agit bastonul,

“ca 0 spadă cu care să mă măsor cu adversarul.
„-" Simt în acest moment o nouă dispoziţiune

"de luptă, aş înfrunta pe oricine şi: ceeace la
'- mine este o obişnuinţă acum parcă este o do„xinţă, un avânt noii de om. regenerat.

Să lupt! Cu cine însă şi pentru ce? Şi apoi
cât timp va ţine această bună

dispoziţie? Un

„- ceas,.0 zi; şi apoi voiiă recădea - în . toropeala
mea obicinuită, toropeală a corpului şi a minței, şi iarăşi va apare înaintea mea

inutilita-

tea oricărei sforţări mai mari spre lumină,
» Spre dr eptate, spre bine şi frumos!

„LETOPISTI
12 Iunie. —
-

Da

ze 155;

“ Stiam ei. bine că aşaera să

se întâmple! Am întins pălăria pentru un orb

care caută lumină, am întins-o fără mult entu-

„. ziazin şi bine am făcut, „Aproape nimeni nu s'a , emoţionat, nimeni nu s'a deranjat pentru ajutorarea unei fiinţe nenorocite. Pentru iinaugu-.

rarea Expoziţiei s?a plătit câte cincizeci de lei - :
o birjă. Pentru un orb care poate fi lecuit am
|
“adunat până acum... . mai puţin de: douăzeci de -

el,

|

ÎI

da

„DE LA 15 -— -19 IUNIE.

23 Iunie. -— Când îîn multe scrieri istorieg

'citese aceea ce zice cutarâ martor contimporan i

îmi vine șă zâmbese. Mai ales martorii istoriei
- în privinţa episoadelor bătăliilor mint desi-.
"gur, brodează pe deantregul şi tree drept fap-.
„tă îndeplinită aceea ce le dictează fantezia lor.
"Adevărul este că adevăratul martor istorie
nu ştie nimic ori aproape nimic. Fiecare din
noi, cari am azistat la atâtea întâmplări, dacă .
“sîntem martori cinstiţi, trebue să mărturisim

că 'stini foarte puţin. Ce voiţi să ştie. despre
“mersul unei lupte acela care a fost îîn mijlo-

eul vălmăşagului? Când a avut el timp şi mij-.
„locul cae să audă cuvintele cari se lasă „moște-

136
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nire generaţiilor viitoare? "Poate acostea sânt;
fabricate mai apoi şi noi naivii fabricăm, la.
rândul nostru, istoria pe aceste, produse ale iimaginaţiei. -

|

"De altfel actualitatea nici nu se poate ideali- EN
za. Ea impresionează 'puţin; căci episoadele
cele adevărate demulteori n'aii înfăţişarea e-.
popeelor cari se alcătuiese mai în urmă.

Toate acestea îmi vin în minte

- -:

privind o

“marcă poştală jubilară, care reprezintă pe re-:
ge ridicând chipiul

la prima bombă

aruncată

de către Turci la Calafat, bombă pe care el —
“ne spune istoria — a salutat-o zicând: -„Muzica aceasta, îmi. place mie.“ Probabil că regele
-ofi vorbit cu cineva despre melodia, întîei bom- .
. bece'ţi trece peste cap, dar nu se poate crede.
„că, toemai în momentul primei bombe, regele
.
s'a gândit să tranzmită la posteritate un cu- » vânt eroic şi că a avut cine să-l asculte!

24 Lumie..— Mă întore. obosit dela. Palatul
de Justiţie, unde merg din când în când. Se
- Judecaii la curtea de apel procese corecţionale.

Lamevtabil

defilaii înaintea barei

judecăto-,

„-zescă mizeriile omenescă, furturi, bătăi, înşelăciuni şi în mai toate săteni rebegiţi de foame,

rupţi şi murdari, apărând înaintea judecătorilor sfioşi şi speriaţi, — neștiind de ce sânt

„chemaţi, neştiind cum să se apere, nedându-şi .
27

-
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seama , de ce se face. cu dânşii, "Prezidentul le |

"vorbeşte blând, dar cine să-i priceapă limba:
.

— Apelul d-tale este tardiv. Ce ai de spus? .
- Bietul sătean o iea dela început, se jură pe
toți D-zeii că nu este vinovat. Cine să” aseul-

te însă?

î

- — Bine. Curtea respinge apelul. Du. tei
„„Aprodul înşfacă pe .apelant şi?l împinge
spre uşă. E iese zăpăcit, umilit, întreabă pe
toţi ce s'a făcut cu procestul lui şi, oricât i se

“explică, nu pricepe nimic, căci de!. de unde să -

“înţeleagă el rostul tuturor formelor pe cari îi
un avocat ne€
le-a făcut un samsar pungas, ori

-“ conştiincios.

|

De ceasuri de când stati pe bancă aceasta
de lemn, mă gândese la, cele două ţări ale pa- .

triei
alte
inţe,
cari
rile.

mele, la aceste două ţări cu altă limbă, cu obieciuri, cu alte sentimente, cu alte năzucu alte inierese; “la aceste, două ţări din
una, cea de sus, se foloseşte de toate bunucivilizaţiunei, pe. când cealaltă munceşte, -

suferă şi nu pricepe nimie din rostul: lucruri-

lox subt greutatea cărora se istovește Şi înge-

|

"> nuchiează. .
*

15 Tune. — Un amic, autor cuzioscut. şii reputat, îmbătrânit şi deziluzionat, îşi varsă as" tăzi înaintea unui pahar, cu bere, deziluzia și
Sa
golul vieţei sale... :
i Bi amice, linișteşte-te, mângâie-te, săi năs
”

o.

.

ă

.

o.

DL

Se
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pundeam ei. Tu cel puţin ai reuşit să fii co-

tat la bursă oamenilor de litere. In manualele
„de literatură, română eştă citat, librarii îţi ofer

ră serviciile lor ca editori, cel puţin ai ajuns -

„un personagiiicu nume, Dacă a» fi. cineva de

„plâns aş fi eăă,şi de ce nu ţi-aş spune şi ei tris-

"teţea “sufletului meă?' Am: încercat şi ei să

-.

seri;

ele

am la pasivul meă

sînt. demult uitate:

câteva volume, dar

De “ce, Desigur

“Fiindcă n'am avut destul talent. Am avut un î-

„”

- deal, politie şi social, pe care nu l'am abandonat

-

încă, am făeuţ parte dintr'o generaţiiine nefe- -

-. icită a cărei operă a dat faliment şi azi tră- |
ese ca un pusnic, de o parte, văzână triumful |
altora,pe când ei sânt un învins și învinşii

'

1

sânt de multeori. ridiculi,. N

— Dar ai satisfacţiunea de a fi arbitrul opi-

„nici publice, de a face curente, de a fi cel.pu"ţin temut.

_“— Mâine,

a

Nu este şi aceasta o satisfacţiune?

când voi. muri, cine 0.să se mai:

gândească la mine? Cel mult dacă câtva, timp

va trăi numele meii; apoi nu.voiă mai fi de ac-

„„ tualitate. Si apoi ce plăcere e şi aceasta ca zil-

„ie să te “vezi numit scrib, pungaş, om care:

„* Îți vinzi condeiul, care faci totul pentru bani.

„. Cina va serie oare istoria vieţei mele şi cine
“va alcătui figura acestui om nebun:
care: şi-a

„stricat o viaţă liniştită pentru gloria de
a'spune adevărul

el

tuturor, şi astfel cum

A

De
„a

.

îl pricepe
a

-:. LETOPISITI -

ia 0

ză

16 Iunie. -—0 doatană îîmii supune în. scris Ea
„un caz psihologie. S'a atlat în contact cu un
„domn, cu un intelectual. Probabil că nici el.
nu

i-a displăcut, precum

dânsei îi. plăcea, el. -

„„ Acesta i-a dat să înţeleasă însă, el a: rămas
- netulburat, n?a alunecat, a fost, tare: şi nu s'a.
„lăsat atras în mrejile ei. Or, o femee care nu ...:
reuşeşte este cu drept cuvînt furioasă.

— Care va să zică nu i-am plăcut desigur, şi,
aceasta: este o insultă pentru o femee. — - Linişteşte-te, doamnă, linişteşte-te. Cine :
, ştie ce s?0 fi întâmplat între d-ta şi intelectua= -:"

lul d-tale! Nu crezi oare că:a fost o luptă între
- două puteri deosebite? EI poate a voit să se:
lupte cu inima care îl mâna

în braţele d-tale,

pe când mintea îi spunea. că între un bărbat

.

Şi o femee pot exista şi legături spirituale car ,
"fără a exclude pe cele sentimentale, pot totuși .

fiinţa independent, Omul a fost tare fiindcă
gusta în d-ta. partea cea ideală, te studia-poate şi în tot cazul nu voia să”ţi concedeze că el este
ca toţi ceilalți bărbaţi cari cad imediatîîn, bra

țele

primei femei şi devin jucăria ei. -

De altfel, d-ta trebue să te mândreşti. Fe.
"mi sânt multe, prea multe chiar (zic unii) şi
ceeace poate da o femee se aseamănă aşa de

mult cu ceeace poate da-alta!....O femee însă .
“care poate opri pe un bărbat în nersul lui ver-.. -:
„tiginos, prin calităţile si intelectuale, o aseme.
„nea femee este. 0.> raritate şi ea

trebue să fie,

160...
“mândră._că
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intelectualul de care îmi vorbeşte

a găsit.la dânsa ceva mai mult decât la femeea
în general.

- Bine înţeles. că toate “acestea sânt brodate pe
un.-fond pe care nu îl cunosc. Cel mai bun lu-

_eruar fi ca să-l întrebi pe. dânsul şi, cine ştie!
| poate te va satisface ori va cădea de astădată
în braţele d-tale.
27 Iunie 'Ocaziunea mă face să am înain- .
tea mea o mare sumă de bani. Yatalmentemi-am pus întrebarea: ce. aş face cu ci dacă
mi-ar aparţine? M'am găsit destul de încureat;
căci, pentru 'propriele. mele nevoi personale,
îmi trebue atât de puţin... Tot. ceeace se înţelese prin vieaţa de lux şi de plăceri nu mă atrage deloc. Am trecut şi pe acolo şi m'am retras la timp cu mult dezgust şi cu mai mult
„plictis. O vieaţă liniştită şi de lene m'ar obosi
şi mai mult. Să mă apuc de afaceri sânt prea
bătrân, acuma

şi destul de bolnav...

Iată-mă's

dar încurcat în ipoteza că aş fi bogat, că aş PI
„tea să semăn aurul cu pumnul şi nică nu-mi
rămâne resursa de a avea plăcerea avarului
care îşi priveşte comoara lui cu lăcomie şi care
simte deliciul cel mare: cu cât îşi vede avuţia

lui crescând. Nu, nu, aurul nu m?a atras pentru el însuşi;

cel mult l-am considerat

ca mi3-

loe de a'mi procura senzaţiuni plăcute şi —

îs
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aa

când mosorul acestora s?a isprăvit-— aurul
devine un vil metal, care poate să pasioneze

pe

naivi, pe anormal ori pe aceia cărora, plă-

„cerile uşoare le delectează vieaţa. _!.
„28
„inţă,

e

Iunie. — Am pretențiunea că nu am: vo. |
dar

că posed

persistenţa

trebuincioasă.

- pentru a duce la un bun sfârșit aceea, ce întreprind. Nu mă las bătut cu una cu două; aştept

cu linişte; reîncep de mai multe ori și astfel |

„sînt în stare să înving toate ori foarte: multe:

-, Tele voinţi,. foarte "multe indolenţe
Am.

con-

„“ statat cu toate acestea, că am dat zilele acestea,

„Peste un om mai tare ca mine şi care a răpus.

- până şi persistenţa nea. Omul acesta în vieaţa
lui n'a zis nu, niciodată n'a, refuzat. dar te-a .

„amânat pe a doua zi, te-a rugatsă aibi răbda
re 0 zi douăşi cu acest sistem te poate duce:
an
an, doi, tre
o i,
vieaţă întreagă, niciodată tu
-

-

neputând să te superi pe el, niciodată nefiind

în stare a te despărţi de dânsul

decât

surâzând

- şi spunându-i la revedere! De isprăviţ nu îsprăvești. niciodată, dar. rămâi cu
speranţa,
„ceeace este un mare talent: pentru acela care
ţi-o poate inspira. De altfel tactica aceasta, este
“şi a datornicilor inteligenţi cari niciodată nu
„îşi amână, creditorii decât pe adouazi, ceeace le...
permite a nu mai plăti niciodată.
m
-

M-.:
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19 Tumăe. — Zilele acostea am . pledat întrun
- proces în care s'a vorbit mult de Micleseu, de
” fostul director al Unirei, de acela care a fost :
î procesul falşuosândit ca autor intelectual în.

- luă testament al Prințului Grigorie Sturza:

| Tată un om care dacă ar fi reuşit, ar fi în-semnat ceva. Avea inteligenţă, mult, foarte
“mult curagiă şi scrupule foarte puţine. Cuasemenea,

calități câţi nu reuşesc,

câţi nu tree

caşi Miclescu peste legi şi prejudecăţi, ajung
deasupră multora şi toată deosebirea între a- ceştia şi Miclescu este că ei aii reuşit pe când
Miclescu a avut nenorocul, nenorocirea să'şi
lase piciorul prins în. capeana legilor şi a aşa
ziseă justiţii.

"De ajtfel, toţi criminalii mai însemnați cred
în mentalitatea lor că acea ce i-a adus în temniţă este o nenor ocire. In această noțiune se a-

:

mestecă, şi ideea nereaşitei, — căcă a fost one-

- norocire că n'aă reuşit în întreprinderea lor,
că ati fost descoperiţi, prinşi, judecaţi și Osândiţi. Să nu se îi întâmplat această enorocir e,
“ei ar.fi azi liberi şi — cine stie — şi oameni
cinstiţi. .

A reuşi este toată greutatea, iată nodul gor-,
dian pe care unii îl desleagă, alţii îl taie, iar
alţii cad în laţul lui. -

OI

ia]

"163...

XX
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20 Iunie, — Ziarele adue vestea morţei lui.

- Albulescu. După zile de splendoare şi vesel
ie, -

„după ceîși clieltuise averea
ca un prinţ, mult ..
timp a trăit pe socoteala altora, ca un cerşe- .
tor inteligent, bătându-şi joc şi de noi toți şi
de sine însuşi în prima linie. Albulescu părea :

un caraghiosdar
, câţi caraghioşi nu trăese ca
dânsul şi trăese bine? Deosebirea este că pe!

când directorul Turnului Babilonului îşi vin- - .

„dea singur marfa şi era — după expresiunea lui — şi director şi expeditor şi vânzător al zia„„Xului săă, alţii fac lucrurile cu niai mult sgo-

mot.și pompă, dar cu toţii trăese din. prostia
generală şi bătându-şjoc
i 'de public şi de ei.

înşişi,

DEE

„„ Albulescu nu era nebun, dar făcea pe nebu- .
nul şi trăia de pe urma acestei nebunii pre...

„făcute cum trăese alţii făcând pe proştii
oră
ă
„ eontrafăcându-se schiloză, muţi şi aşa mai de- ...
parte...
e
Sa
Se
„

Moate a mers bine cîtă vreme actorula pu-.
tut să fie el personal în scenă. Un atac de paralizie i-a luat jumătate din corp: Albulescu - |

deabia mai putea să vorbească, şi această 10- -

=

"vitură. a. fost mortală şi pentru el și pântru co- . merţul lui.
pe

Cînd îl vedeai

sănătos şi

vesel, îi

IE
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dădeai imediat cincizeci de centime, taxa .pentru întimă şi întime. Nu se dă decît greii milogilor, dar eşti silit.să dai aceluia, care îţi im-

punc, şi aceasta a înţeles- o Albulescu şi a ex„- ploatat-o cât a putut mai mult, -pînă cînd boala
„Pa trântit şiș la pat sŞI în mizerie, e
2 Iunie. — Primesc din Paris o:revistă,
primul număr al unei reviste literare Şi ar-.
tistice române întitulată
jurul: acestei : publieaţiuni

Revistă Albă. In
sînt grupaţi câțiva

"tineri de talent cari, -ca. toţi tinerii, socotese
„că vor putea să facă. să trăiască acolo, în

„marele Paris, o revistă în limba românească,
“pe care noi cei din tară să: o apretiăm şi să
o: susţinem.

Noi

aci în

ţara

noastră,

și nu

| putem susține publicaţiile literare "periodice
şi O să ne emoţioriăm că a apărut la Paris o re“ vistă literară? N'are românul altceva mai bun
„de făcut? Cei ce vor primi numărul îl vor citi,
“* dar nu se vor gîndi că. tiparul costă şi la Paris
„ca și în ţară; şi că abonamentele se plătesc.
Nu ştii însă pentru ce revista aceasta cu copertă albă mă duce cu-amintirea mult înapoi,

cu dovă-zeci şi cinci de ani, cînd şi noi la Paris
și Bruxelles vruserăm să scoatem o 'revistă
Dacia Viitoare. Aceşti noi eram: “Vintilă Ro-

setti, I. Tanovieeanu, M. N. Săulescu, Al. Bădărăii, V, Gh. Mortzun, Gr. Maniu, Al. Rado-viCă. Revista n'a trăit nici un an; dar, când mă

N

„Eros

E . ai

gîndese ce soartă diferită ;ue-a ajuns pe fiecai
e i.
"din cei adunaţi în jurul Daciei Viitoar c
cuget.
cu.tristeţe la treci ut. şi la viitor!....
$

22 Tunic.—Amicul

meiă, cînd nu are treabă,

E

vine şi-mi ține de urât. Eă însă, cum nu mă
"plâng de lipsă de ocupaţiune, îî, întrerup «con- :
Versaţia întrebîndu-l:
Sa
— Tu, dragă, n'ai treabă azi?
.
—: Nu, sînt la dispoziţia ta,
a
— Vezi însă că ei am treabă, şi nu stat la
dispoziţia ta.
„

Amicul mei, care este băiat deştept, —

(băiat

vorba, vine, căci are peste patru-zeci de ani)—
"nu se supără de această primire, îşi iea pălăria:
şi pleacă, ceea ce.nu-l împedică ca peste câteva

zile să repete aceeaşi scenă...
|

|

„Astăzi, după obicinuitul dialog, amicul mei.

"nu-și iea pălăria şi nu pleacă. EI se plimbă fu-

--“rios prin

biroul

mei

şi strigă Jovindu-se

cu

palma pe frunte:
—- Mă, sunt un dobitoe,.-. dar un “dobitoc trăi
de pereche!
|
“Pe nerăsuflate, amicul Tmeă îmi povesteşte

că a scăpat din mână o femee „adorabilă'€, care -

„aproape i:se aruncase în braţe, pe cînd el .
-” aproape a respins-o, fiindeă se. temea de comă
'plicaţiuni.... 5
i —- 0 „femee, domnule, totdeauna muţi

cere

“nimic la început;, dar, cînd păcatul s'a săvârşit
7

.

:

E

6
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5

]

sincdiat te face responsabil: de el şi de consecinţele unei fapte la care tu ai participat fără
să fi solicitat nimic! Dar totuşi, totuşi, se căi-'
nează amicul mei, îmi pare răi, regret scrupulele xiele acum şi văd că am fost un., perfect,

»... dobitoe.„— Amice, i-am răspuns ei, odată ai fost, şi tu cuminte îîn Vieaţa ta, şi în pare răi de acea. sta!

|

23 Iunie.—Azi în tramvaiiă, un cunoscut, aproape de vârsta

mea,

mă

întreba

de ce mă

"cred aşa de bătrân, pe cînd el, cure este de aceeaşi etate cu mine, se socoteşte încă tînăr.

-— Cînd te citesc, îmi spune
“îmbătrânese

şi eă.

|

dînsul, par'că

7

Chestia tinereţei şi bătrâneţei este ceva re_“lativ, ca totul pe lume.

Nu.

există o

relaţie

“ strânsă între ani şi vîrstă. Pot fi tineri bătrîni

şi bătrîni tineri. E vorba celebră a generalului
„Tell: cum te simţi. Or, eă mă simt bătrîn, pe
„cînd cei de vîrsta mea se simt încă tineri. De
ce? E desigur şi aici un răspuns. Vieaţa poli.
„să o compari cu o făclie: una arde mai uşor şi -

deci :se consumă

mai

repede,

alta, arde mai

greii. Nu anii -aii importanţă, ci intensitatea

vieţei. Or, eii am început să trăiesc, să trăiesc
muncind,

la o vîrstă

cînd alţii sînt încă pe

băncile şcoalei, ale liceului chiar.... Faceţi s0-.

coteală şi veţi -vedea că ar trebui să fii mult

a
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mai bătrân decât mai
n i ști eui caree privilegiat al .
soartei, care. n'a, dat nici odată de greutăţile
luptei, pentru traii. Și pe lîngă toate acestea, mai este şi chipul cum omul se impresionează
:

de “evenimentele prin cari trece: Pentru unii, ele nu lasă urme; altora însă “le brăzdează |
“fruntea, 16 încovoaie spinarea, le seacă inima,

le îndurerează şi usucă sufletul.
Se vede că soarta m'a făcut să, fac „parte din Ei
tre aceştia din urmă, şi de aceea mă simt atita
de bătrân. |

24 funie — Sint întrebat. de pole oră. dacă
nu-mi pare răii că nu voii lăsa după mine și.
un fiă. Mărturisese că nu regret deloc această

întâmplare. Un fiti poate să fie desigur o glorie
a ta, cum sînt mulţi. Un fi însă poate să fie şi |

ruşinea neamului

şi a întregei tale vieţi. De

„altfel e posibil ca—În loc să-l poţi lăsa pe acest
"copil al trupului și al gîndului tăă ca moşteni- .
tor al întregei tale munci intelectuale—tocmai. :
" “el, să-şi bată Joe de această

muncă, de

acest

trecut, de părintele săi. Nu, nu! mai bine fără
de urmaşi ai numelui tăii obscur,. decât moşte- .

nitori din aceia cari să ţi-l compromită ! Şi la
urmă urmei, nu este mai bine să arzi tu sin-

gur, să luminezi oricît de slab, dar numai tu.
fără ca alţii să-ţi întunece aceste licăriri, oră

„cu fapte rele ori cu o strălucire prea mare?

5
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“257 unic

De ce, citind pe: Zola, suferă, dar

în acelaş timp. simţi. şi o mare mulţamire;

pe.

- cînd, citind pe Gorky, inima ţi se strânge, des„curajarea te cuprinde, şi “aştepţi. sfîrşitul cărței, nu de nerăbdare, ci ca să scapi de torturile

Să „la cari te supune acest seriitor?
* Această problemă mi-o pune înainte o citi
i

“toaree şi îmi cere să o dezleg. Aş face- o bucu- .
05; dar! tr ebue. să “mărturisesc cu mare ruşine

„că aproape nu cunose pe Gorlky.. N'am citit decît Azilul de noapte. Mai multîîncă, p "am vă-zat repr ezentat la Berlin în nemţeşte, în Elei-

„mes Theater şi am rămas timp de trei ore sub

-; farmecul acestui. puternice talent. Cu toată cunoştiriţa mea. impertectă -a limbei germane,
„totuşi astfel m'a

interesat această

dramă,

că

„am plecat acasă buimae de puterea dramatică
a lui Gorky şi de puterea, de a răscoli idei și
* sentimente, de a pune înainte problemele sociale cele-mai arzătoare, - |
Cu atîta. bagagii literar pot! ii să-mi daii „5
„părerea : despre deosebirea dintre Gorky şi
„Zola? Aş putea face o pr esupunere şi atîta tot .
"Şi aş atrage atenţiunea cititoarei mele că Gorky-—seriind în mijlocul” rusesc, înăbușitor şi

plin de deznădejde. pînă mai ieri, —fatalmente

" întreg spiritul. scriitorilor ruşi este înrîurit de
această atmosferă, îniibușitoare, de unde şi
misticismul seriitorilor ruşi. Zola îînsă a scris
în Fr anţa,. s?a încălzit la soarele libertăţei, a

„ Putut.spera şi Şi-a rotit Privireca cu siguranță,
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nu numai. asupra prezentului jalnic, dar si
„asupra viitorului, care se ar ată la orizont, îru-.
„Mos şi ispititor.

ae

26 Iunic.— Rubrica aceâsta, este pentru mine
_un fel de stafie. In fiecare zi trebue să fiă îm“presionat, şi de cîte ori zile întregi nimic nu-ţi:
, atrage atenţiunea, în chip deosebit, nu te love- ptoş şi nu te âtinge... [E poate sărătia, evenimentelo: prin cari treci, lipsa lor de originalitate; Za
ori poate tu eşti obosit, ochiul tăă nu mai ve-. de,.eul tăii întreg nu mai poate percepe'nimic

vrednie dea fi înregistrat ori care să te im- ..
presioneze, devine o placă fotografică pe care o
„nu se mai poate prinde nici o imagine.
Totuşi trebue să serii, trebue să fii impr e- |
„sionat, șşi aceasta constitue în mare parte dure- .
7 rea, de-a scrie, de care cititorul desigur NU-ŞI -

„poate da „seamă.

x

DE

LA

21 FUNIE. —3

IULIE

Lă

"27 hinio—Staiă la fercastaia biroului ; mei ; şi.
“gust 'răcoarea serci şi splendoarea acestei su-.
pezbe nopţi de Iunie. Luna plină este de mult,
ridicată po cer, si poleieşte cu. „razele ei întreg II

10
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. acest tabloii poetic. In faţa mea, este. grădina
-

Xeoanei. Cît de banală este ziua această grădi“niţă uitată de D-zeă şi de sfinţii dela Primărie.
„Treci pe lîngă dinsa fără să-ţi opreşti privi| „_rea.. Noaptea însă pe lună, cum se schiinbă -:. priveliştea, şi cum din banală. devine poetică, .
înălțătoare !. :.
|
Copacii: par mai înalţi, iar - plopii. se taie pe
"cerul albastru ca nişte giganţi tăcuţă şi impu„nători; iar din tot acest” peisagiii de. noapte,
par 'că reiese un cîntec dulce şi plin de armomie.
Deabia câte o trăsură întrerupe
farmecul
- tabloului; ; din cînd în cînd uruitul tramvaielor
îţi spune că tr Xeştă într'un oraş mare şi că ceea
ce ai înaintea ta este un vulgar pare comu«
|

Dal!

-

Pe

=

Dacă un pictor. ar fixa pe pînză minunea

acestei seri de vară, desigur nu mi-ar trece
prin minte că i-ar fi servit de model grădina

„Teoanei. Şi în mintea mea ge fixează o imagine,
o amintire a celebrului tabloii al lui Boeklin:
Insula

orței,

eu aceeaşi copaci,

cu aceeaşi

- plopi lungi, trişti, tragică, înclinați şi poetici

sub farmecul de lună.
.

28 Ttmic.— Peste drum de palatul Adevăruluă se află lawn-tenisul unei societăţi de doamne. Acuni pe vară totul este „părăsit, căci de

mult

lumea „bună

care-i servă

de clientelă

„aropiart m
+

pf

se dilectează iîn , aerul răcoros
r
al matinţilor. Câţi
"va copii din cândîîn când sar. gardul

şi acolo,

pe asfaltul: nobililor, joacă democratica + cină
şi alte jocuri din popor.
Astăzi, întrun moment de libertate, privese
spre locul de peste drum. Era mai mulţi co-

-pii. Se certati şi spre unul sărăcăcios îmbră" cat, sau mai bine zis dezbrăcat,
am

văzut re-

" pezindu-se un'alt copil, furios. Cel atacat însă
- stătea locului, aşteptînd pe adversar în poziţie.
de apărare.

La

un moment

dat,

cînd

cei doi

„. copii erai să se cioenească, mîna celui atacat

a făcut un gest, lă lumina soarelui-am zărit lu-

ciul unui cuţit, mișcarea era expresivă, vio- lentă.şi desigur că cel ce ameninţa ar fi lovit

de. moarte, cu deznădejdea celui ce se apără. |
- Din -avîntul lui s'a oprit celalt, aproape de mâ-na strălucitoare, a daţi înapoi, şi drama a pier-

" dut orice interes, căcă mai pe urmă, s'a făcut
pace.
Totuşi, ggestul de moarte; mi-a rămas şi acum

întipărit în minte, ca şi cum aş fi fost de faţă.
la o dramă sîngeroasă, căci e fără îndoieală că...
gestul acela a îost al omului care dă lovitura

fatală, pe care cine ştie dacă nu o va dac alt
prilej: !
.

29 Iunie.—Ce

să facă. noaptea pe răcoare,

decît să te plimbi prin grădină? Acolo sunt în-.
“tre amici şi cunoscuţi. Cunose fiecara arbore;
7

Bo

CONST, MILLB o

îi ştii amiinuntele, fiecare: ghiveciă cu flori:
îmi spune ceva, fiecare parte a grădinei are
particularitatea că şi aspectul. deosebit. In spe-. -

: cial, dragi îmi sunt cei trei duzi bătrîni, bă-

trână. caşi lumea, cari acopăr cu crengile. lor “aproape întreaga stradă. Ce, scorburoşi sînt,
cît de turmentată

le-a fost creşterea, printre

cîte întîmplări nu s'aă strecurat ci, de cîte ori
ai fost desigur puşi la grea încercare de mîna
sălbatică a omului ori de nepăsărea lui şi totuşi -ei a

crescut, aă trăit şi trăiesc. încă, sfi-

„dînd veacurile şi pe noi oamenii, cari trecem |
ea nişte ridicoli actori pe sub: crengile lor pline de umbră, și de mister...
In aceste nopți cu lună, cum să nu te ducă

"cu închipuirea departe, departe, spre Vremu"- zile trecute? Nu cra încă oraş pe aici. Schitul

Icoanei stătea „tăinuit de pădure pe marginea
„lacului adîne şi, în; nopți cu lună ca. acestea, .
venea
amanţii. să se plimbe “pe marginile
o

apei şi să-şi facă banalele jurăminte

de veci-

nică. iubire.
“A

trecut vremea,

araş, pe acolo unde

ati trecut multe,

ază este

altădată era apă sînt stra-

de, zzomot, e vieață şi

n'a rămas din vremu-

rile de altă dată decît doar bătrânii duzi din
grădina mea, sub cari eă mă
adăpostese şi
gindese la vremurile trecute !

„ LETOPISIȚI:
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30 Iunie.—Am seris. într: "una din zilele tre
„cute că ceea ce-poate să-ţi dea, o femee-se asea:
_mănă aţita de mult cu ceea ce-ţi poate da alta.

'-.O anonimă corespondentă combate „părerea
- mea. Ea contestă acest adevăr şi- îmi spurie,
contrar părerei mele, că „ceea, ce poate da o fe- mee nu se “aseamănă numai! decât şi totdeauna

„cu ceea ce'poate da altaft.
„E

-

.

aceeaşi melodie —arg gumentează

cititoa-.

rea mea—în muzica, cîntată de un novice oră de un artist neîndemănatie şi netalentat ca în.

-- muzica divină. a artistului desăvîrşit? E acecași melodie,e acelaşi fond, dar pe care femeea..
măieastră ştie să brodeze. variaţiuni şi să iubească astfel, în cât să-ţi dea senzaţia aceea nemai
- cunoscută, no mai simțită. E aici arta, dragos“tei, cum dincolo este arta muzicei. Dacă amicul.

. d-tale
ar fi întâlnit una din aceste femei, nu
ar fi putut, scăpa, din mînă o femee adorabilă,
ar fi căzut în braţele ci. Ori poate “femeea,.
aceea nică nu voia

lucrul acesta,. şi prietenul .

d-tale s'a înşelat, mistificat de o prea vie imaginaţiune““.

.

E posibil ca experimentata. mea corespon:
"dentă să aibă dreptate. Totuşi, socot cii că nu- .
i „anţele

muzicei,

precum nuanțele -unor vinuri

generoase, deliciile unor feluri de bucate exce“lente, toate acestea sânt gustate şi . apreciate . “numai de cunoscători, de o elită, fiecare în'spe-

E cialitate, lui. Pentr u marea major itate îînsă i toa- =

.

'

+

004
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te acâstea nuanţe nu există şi—cuma cea ce seri- .
*sesem eu era pentru ceea ce se întâmplă cu co-..
munul muritorilor—rămâne stabilit că dreptatea a fost şi rămâne tot cu mine.
.

2

|

N

„21 Iulie. — In dealul Filaretului, la cimiti. ra Bellu, am

un bun

prieten

pe care merg

|

"odată pe an, la Sfi ntul Petru, să-l vizitez, să-i
- xevăd monumentul şi să pun o floare pe el.
In anii trecuți, ggăseam urmele altor prieteni,

câte o coroană două în
î semn de amintire. Anul

acesta am găsit mormîntul

părăsit.

Nici

o.

floare pe el... -Nici o floare, nici o îngrijire,

mormîntul este plin de-ierburi sălbatice iar alătusi de grilajul de fier cîteva rămăşiţe: de
coroane vechi

putrezite,

semn că uitarea n'a

venit; decât mai de curând.
"Uitarea, uitarea! Dar ea; este firească, mai

"- ales în vâltoarea luptei de toate zilele. Chiar
„că mai că l'aş fi uitat pe amicul meii, dacă:

„un suflet delicat de femee nu m'arfi scos din
vălmăşagul

vieţei.

pentru a mă

duce

acolo,

pe dealul Filaretului, de unde se văd Bucu„reştii în toată splendoarea
lor de oraş mare, -

ca să depun. o coroană pe monumentul unuia

pe care l'am iubit şi de care am fost iubit.

Şi cu toate acestea mă gândesc că omulacesta a avut, pe lângă prieteni, rude, femei
cari l'aii adorat şi cari totuşi azi Vaii uitat

î
“singur,

LETOPISII

singurel,

1%

în groapa, rece şi fără de.

prieteni! .

AN
a

2 Iulie—Alaltăeri la amează, un grec a fost ...
ucis în mijlocul oraşului, la cafeneaua Kos-.
man, de cătreun român macedonean. Am. gă„sit pe drumul mei câţiva amici: indignaţi, “de -

această sălbăticie. Le-am răspuns foarte liniş- .
tit. — Cea ce-i sălbăticie în stare de pace de- :
- vine eroizm în stare de război:
„Astiel sîntem noi cu grecii: ei ne asasinează
în Macedonia, noi îi ucidem aici în România.
“Dacă
judecăm lucrurile ca în toate” zilele, ”
desigur că a ucide un om este o sălbăticie și
“mai ales să ucizi un grec fiindcă alţi greci ai

ucis alţă romîni macedoneni. Loginca însă dis"pare când este vorba de o stare de luptă,şi .

câte suflete macedonene nu vor plăti cu vieaţa
“lor. omorul politie de pe bulevardul Acade„miei?

In: luptă nu

există - nică

logică, 1nici 0-

„menie..
-

sa ulie.— Un cititor mă întreabă de ce ei—
în loe să mă ocup

cu grozăviile din Rusia—

-vorbese în această rubrică

.
.

de lucruri banale,

de femei adultere, de neînsemnate fapte din
vieaţa de toâte zilele?
- Cititorul mei n'a înţeles rostul acestui col: -

țisor
N

săptămânal.

Pentru

treburile „ politice, a

..-

E

- Di

| „„„COSST. su

Si

pentu ot «ce se petrece îîn lumea largă, pentru
"fiecare zi am la dispoziţie cele câte douăzeci-şiuna de coloane,a celor două ziare
de cari dis-:
: Pun. In colţişorul acesta, însă, de două coloane,
“odată pe săptămână, mă ocup de acea'de care
“nu se ocupă nimeni, de” impresiunile vieţei

„mele

intime,

E cam acelaş lieru, care se întâraplă cu păr:
"batul.serios, cu bărbatul politie care este do- .

borât de treburi, dar care seara, întrun sfert
. de'ceas de odihnă, cântă la piano ori se joacă

- „. eu copiii lui, pictează ori desenează.”
|
'îDe altfel ziarul este ca o orchestră com"*. plectă, în care trebue.să fie toate instrumen"tele şi toba mareşi fanfara bubuitoare a în- dignărei publice, dar în care este nevoe şi de
- deliciosul sunet al. flautului ori de melodia
“harpei-pe care o condute măiestru mai cu sea“mă o mână delicată de femeie.
-*
Im-colţişorul mei, îmi amintesecă am fost
„-pâiet odată, că. am: făcut literatură în vieata
mea, că încă pot să: mă. emoţionez la. o dulce
| “privelişte ori să gust nuanţa cutărei senza-.

iuni:
|
„Cina voeş te să vadă şi să mă “audă Dubuind *
„cu indignare, trîmbiţind vestea bună a unei
lumi

mai

niţel mai
politice

bune,

-n arc decît să

departe, acolo

şi acolo

unde

mă

citească

unde: scriu. articole

cu toţii aducem

prino-

-. sul nostru de indignare şi de entuziasm pentru
tot ce se petrece pe lumea aceasta. Ă
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"12-Julie.. —

Am

ajuns la Viena fără să mă:

gândese,—şi nimic nu ma impresionat în
mod:
„ deosebit. O fi oare călătoria aceasta banală
Ori,
pentru fiinţa mea :obosită, faptele n?aii putut

„„să mă impresioneze? De altfel aşa este viaţa...
. întreagă. Cîţi “nu tree prin.ea

fărăsă vadă

-

omenirea şi din ele majoritatea-'n'a Teţinut
-. decât o impresiune generală:. a fost Frumos,
“a fost grozav, şi atâta, tot.Pe alţii dimpotrivă.

|.

nimic! Prin câte întâmplări mari n?a trecut |

şi faptele mici şi faptele mari îi fac să vi-.
“breze, naturi mai alese „cari,pe placa foto-.

grafică a întregei lor existenţe, nu fac decât să înregistreze. acte, figuri, vedenii, senzaţii.

„„» Pe câţi poeţi unguri n'a impresionat Pusta
maghiară

„

prin

care

trecem

noi

..

românii. cu:

„drumul de fier şi nu găsimîn ea mare lucru

care.să

ne facă să-i simţim poezia. Şi cu toate”

„acestea ea a foşt cântată

de poeţi mari: şi în:

“special Petiffi a fost un poet al pustei!:

.

.

--.:48 Iulie, —

ca altădată,

De

când

nu

mai 'sânt

de când maşinăria

sănătos

a început să“

„ scârțâie şi.să se pue în grevă, de atunci con- '.
'stat că medicina

a rămas .tot_acolo unde era -.

„când
Moliăre îşi bătea joe de dânsa.
aie
a
ate

oi:

ag

„CSE,

Lua îi

Mami oprit O zi la Viena ca să consult o...
"specialitate. celebră.: M'a ascultat . făcându-i
- istoricul familiei mele, m'a' ascultat cu multă

băgare de seamă,'m'a, pus să merg, să şed, să

"închid şi să deschid ochii, m? a bătut cu cio- canul

pe. genunchi şi după ce mi-a, declarat

că toate organele sânt sănătoase—mi s?a adre-

i

sat cu gravitate:
„Domnule, d-ta eai aerul de un om înţe1ept.
|
Fac un semn care va să zică: de! o i cine
ştie, „poate!

spun sincer că eştă

„Ei! atunci pot să

un , candidat la atazie locomotrice.

Nu-i nimic

grav, e un început; dar este bine să combaţi
boala când se naşte, şi să ştii că o

ai.

„Perfect! răspund ei; iar, pe când omul
,
de șiştiinţă îîmi spune ce trebue să fac, în colţul
gurei 'mele înfloreşte ideia unui zâmbet. Mă
gândesc la bietul conu Alecu, la Alexandru
Beldiman, care a murit săracul tot, de această
coinciboală, şi găsesc caraghioasă această
Adevăai
i
director
primi
doui
cei
ca,
denţă
ruluă

să moară

în acelaş fel. Ori

poate meş-

- teşugul. gazetărese dă acest trist rezultat?
Care va să zică,/sânt. candidat la atazie lo" comotricel. Peste câtva timp voii începe să
„merg ca bietul Costică. Bălăceanu, cu picioarele ţepene şi cu mişcări 'sacadate, voii trebui

să întrebuinţez
mai. mult

trăsura, voii. urcă

- scara Adevărului cu mare greutate, voii su1.

|
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„feri dureri mari, înjunghistură - 'ucigătoare,
„până când creerul va fi atins şi atunci. voită

“sfârşi la casa de nebuni, cum a sfârşit şi bie-/

tul tatăl'meiă!.
EL
„Bune toate acestea; dar haide
|
să mai con-,
.
- sult şi altă specialitate tot aşa de celebră.
_
—
D-le, îi spun, doctorii . de la noi (an!
iartă-mi, corp medical român, această infa- mie) spun că sufer, că
« am un început de atazie
locomotrice. -

|

-

Doctorul celebru, cu acelaş aer grav! mă i dez.
bracă, mă ascultă, mă ciocăneşte, mă pune să
..
„merg, să şed, să închid şi să deschid ochii şi: . “la urmă, aşezându-şi ochelarii pe nas, Îmi Spu-: :

-

ae şi el verdictul fatal:

-

»_— „Domnule, doctorii de la dv. sei îngeală. «
D-ta n'ai nimic în această ordine de idei. Nu,
nu; vei muri fără îndoială de fabes/ :
„7

Rezultatul: Mreizeci de coroane”

ca săi

spună că, sufer. de ataxie, treizeci- de coroane *
„ca să-mi 'se spună că acea, ideie este greșită;
iar subserisul stând ca măgarul. lui Buridan
între sacul cu ştiinţă, al unuia şi. sacul cu şti- :
Anţă al „celuilalt!
a
_

14 Iulie... — Nici odată n'am
hemia .ziua şi totuşi trebue să
moasă, după ceea ce pot, vedea
. între Praga şi. Carlsbad. Omul

“străbătut Bo.
fie foarte fruîn fiecare an s'a” aptat cu

matura, a supus-o-0. Si a. făcut rodnice Pămân7
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tură sterpe; aşăi că acuma, trecă cu trenul prin
-.
tr?o adevărată grădină...
i, o particulari- |
generalităţi
“Din toate aceste
niște
acoperișuri
- tate: Sânt case cari ati pe
nişsânt
_ deschizătură așa construite că parcă

te ochi. Uitaţi-vă de departe la toate casele de

: Ţară, cu enormele coperişuri de țiglă, uitaţi-vă
„din fuga “trenului și veţi zice caşi mine că a| ceste locuinţe” ori localuri, case, şuri, ete. ai
. ochi. Această înfăţişare îmi aduce. aminte o

caricatură de demult care mi-a rămas în ine-

_morie şi care făcea din case oameni— şi mult
„nu trebue ca, să se dea, acestor remişcătoare
aparența omenească. Arhitectura naivă a bă-

“trânei .Bohemii, fără să, se gândească poate, â
realizat. acea, ce desenatorul numai îşi închiĂ puise..
n

15. Tulis,. — Ta salonul de aşteptare al exeslentului doctor român - Mera din Carlsbad,
„ea. să-mi treacă timpul, pun mâna pe două
“cărţă: una „Poeziile: lui Eminescu; alta, co. xespondenţa surorei sale Henrieta. M'am apucat să răfoiese pe cea de a doua. Ce răii serviciu a făcut amintirei lui Eminescu cine a
publicat aceste serisoră! Despre.poet nu afliira
„mare

lucru noii şi interesant.

O mulţime de amintiri. fără de. rost, reda
rea poetului de către o ființă cu totul, infe- .
rioară, preocupată. mai mult de dânsa şi de -

VEzopIsrrI asr,
soarta ci, decât; de acea a, fratelui săi, o c0-

lecţie întreagă

de. intrigi, de mahalagiznie şi

de iucruri mici, cari nu pot adăogi nică o iotă
la-vieaţa nenorocitului poet. Pe însăşi dragos_tea lui Eminescu şi a Veronichii Micle-se a--. .:
„- runcă murdăria invidiei şi a unui suflet mie,
. Pentru Henrieta Iiminescu, Veronica nu era
“decât

o "concurentă

interesată” care venea

să-i

fure pe acela, graţie căruia ea putea face apel

-

“la mila publică.
i
i
" Când isprăveşti. volumul, a laşi cu: oarecare - dezgust. Din fericire, alături este: şi volumul
poeziilor maestrului. Când îl deschizi te afli într'altă lume,

te înalţi

în sfere

de unde

nu ă

“mai poţi să-ţi aminteşti de Henrieta şi de do-.
leanţele ei, te înalţi sus de tot pe razele Iu| ceafărului, te-afunză în melancolia Veneţiei, E
sui culmea Rugăciunei unui dac şi uiţi de via-:
ţa nenorocită a poetului Şi de toată: vieaţa me-

'dioeră şi cancanieră care respiră din întreaga corespondență a sorei lui—care,. încă odată,
-. nu are nici un interes, şi păcat ecă a fost pu-

- Plicată!

|

16. Iulie. — Sînt ziarist, dar am multe însuşir cari ar fi trebuit să mă oprească de'a alege aaeastă. profesiune. Ziaristul, prin, însuşi
meşteşugul lui,

este “nevoit

să -serie

în „fugă,

"oriunde,: căci actualitatea nu aşteaptă. şi —
- înarmat cu e) coală de hârtie, 4o peniță şi paţină. i
-
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„ cerneală,
— poţi face un cap de operă în câte-

va minute. ' E mărturisese că am 'maniile

mele. Ca. să seriii, îmi trebuie o anume hîrtie,
o anume peniță; trebuie să mi-se prezinte foaia de hîrtie în mod estetic plină cu caracterele
mele

mici şi neciteţe. Fără

acestea

nu

pot

serie, nu mă 'hotărăse să serii, aşa că, atunci când sînt în: călătorie, una din. “primele mele
„griji este:să-mi am masa de seris cu uneltele
| indispensabile. Fără îndoieală că. cea ce am
eă ca manie nu-i de loe gazetăresc şi la Paris

invidiam pe ziariştii cari, pe un colţ de masă
de cafenea, îîn zeomotul mulţimei, îîşi fabricail
„articolele lor, iar unii îmi mărturisea că nici

n'ar putea
fenea. .

să serie într? alt loc decâţ la ca-

-

a.
Şi — : fiind că vorbese de manii — n'0 să
A încep a povesti pe. acelea ale scriitorilor cele_bri străini — dar îmi permit să divulge o manie
"a scriitorului Dobrogeanu-Gherea. El nu poate
începe coala de hârtie fără ca în capul ei să
nu, serie două cuvinte pe cari le şterge, apoi
I. le; scrie din noi şi continuă fraza.

27 Iulie: — Cine nuştie de sonetul lui Arvers? Nu

a rămas dela acest scriitor francez

decât un sonet, dar acel sonet. l'a făcut celebru şi azi:e vorba să se comemoreze numele
acestui scritor, dela care n'a rămas decât patru-

„Sprezece

versuri, cum de altfel dela Rouget-

-

“eros
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de Liste n?a rămas decât Marsilieza, graţie; căreia a rămas

pentru totdeauna vestit.

„În această privinţă, citesc în Le Pigaro un.
articol învcare se dă sfat scriitorilor, ca.să a-"

leagă clipa inspiraţiei lor celei mai bune pen“tru a-şi alcătui cap de- -opera, singura care va
! rămâne.

.

EL

« dipa a-:
" Clipă de înspivare! Dar de câte ori.
_ceasta

nu“ este

lăsată să

“zitatea

este ca

şi turma

treacă,

de cite

ori

-

"forma, nu-i decât chestie de noroc; căci postenu. admirăm. pe Homer,

de oi! Câţi

din noi

pe Virgil, pe. Dante

fără să-i fi citit şi mai ales fără să-i fi înţeles!
Şi cu toate acestea multe din aceste glorii: nu neatinse
sînt decât glorii “moştenite, trecute
socotite şi
noastre,
r
timpurilo
e
antichitat
“dela

ca dogmă de evanghelie la care trebuie. să te .

închină, pe care nu trebuie să o cercetezi şi pe :

„care,
nici
mai

ei

cred,

că cu sufletul

no poţi gusta,
ales.

nostru zoodern -

nici aprecia, nică studia

.

- 16 Iulie. — De atâta amar de ani de când
“ iree prin gara Vienei, după cum sînt; obicinuit
e”
de aştepsă văd culoarul, restaurantul, sălil
aşa
tot
biletelor,
tare, ghişeurile de vânzarea
por-.
pe:
„regăsesc fără de mirare în fiecare an
“tarul dela clasa I. [E tot aşa de bătrân ca şi
acum douăzeci de ani, tot cu aceleaşi gesturi - “
„de om a bun şi liniştit, tacticos şi foarte puţin

|
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1

n răi.

Şi la ce bun sstar” grăbi] EL nu pleacă

niciodată;

e .vecinic la: postul

lui şi, oemai

| graba, celor ce se tem să nu piearză trenul la
o obicinuit într'atâta, că — Oricât ai fu de i 1mpa” „cientat — liniştea şi lipsa de. grăbire a. Inoşu-

lui te liniştese. şi pe tine.
„1.0

să'plece

.

|.

şi el odată, dar. nu: cu trenul şi, ”

cine ştie! nu 'dela gară: o să plece spre destinaţia comună tutulor; dar nici pentru, 'aceasta nu-i loc. de grăbire, căci —

cine. ştie | —

sin-

gura plăcere: a acestui om care nu pleacă este
să vadă caleidoscopul “acestei lumi, de toate
- aţionalităţile şi de toate limbile. care se pe-

„.“rindează zi şi noapte subt privirile luă bune
E

şi Jiniştite, -

.

a

SS
'DE LA 19.—25 IULIE
29

Iulie. —

Ai

să.se

supere „compatrioţii

mei, dai: trebuie să mărturisesc că, aşa cum se
-

prezintă ei pe aici, ne cam compromit.
„. In mijlocul eleganţei, a occidentului rafinat
care se adună din toate. părțile la. Carlsbad,
când

auzi

vorbind

româneşte

şi instinctiv te

întorci, ţi se înfăţişează o ființă cu chip ordinar, cu mers

greoi,

cu vorba

lată, ceva mai

| inferior: de cum. se prezintă bulgarii, sârbii—

|

= EEE

o

nu mai vorbim. de greci, cari. s6 îofăţisează
mult; mai bine. Şi ceea ce trebuie să constat des“pre bărbaţi; trebuie să o fac şi despre femei..
„Nu

e vorba, sînt exemplare europene

!

şi prin-,

tre românii şi româncele de aici; dar: -marea
majoritate â, tipului ; caracteristic românese -.
este reprezintată, îîn halul arătat mai sus, cea
"ce nu-i-0 recomandaţiune pentru neamul şi a
„rasa noastră.

Faptul acesta se explică desigur: prin. întâmplarea că cei: ce 'vin la Carlsbad sînt din .
fundul provinciilor noastre, 'sînt din clase
sociale mai - obscure, pe unde n?a străbătut nică a.
eleganța, nică trebuința de a se simți.

-

20 nulie. —: De ani de zile de cână am oca-: ziunea să staii câțe o lună în. Carlsbad, în fie.. -.

„

“care an regăsesc pe Z aici.

E aproape bătrîn.

_şi bineînţeles din ce în ce îmbătrâneşte mai
„mult. Cap. simpatie şi de. artist. Părul ereţ,

„abundent, pe vârful capului cu o mică pălărie;
-".o manta aruncată în mod neglijent pe umeri;
„barba sură îi încadrează faţa. Foarte între- , prinzător cu femeile, veşnic înconjurându-le,.
veşnie curtându-le, astăzi pare mai potolit,. |
deşi nu şi-a lăsat. obiceiul care i-a devenit o
: a doua fire. .

„Cine o fi nu gti şi nam întrebat. B. desi- | Si
gur un ziarist, ui pictor, un ârtist în tot cazul” - — dacă nu o fi un simplu farsor. care şi-a fă-.

„186:

CONST.

MILLE

|

cut capul acesta: interesant, care a adoptat a-

ceastă înfăţişare pentru a ne epaia pe noi ceş- |
„tia;- cari nu-l cunoaştem, cari nu ştim cine estc,.

„de unde vine Si ce face.

. -..

ENE

IE

“21

Iulie. —

Lângă

podul dela Miihlbrun-

sînt oprit de un domn pe care îl întovărăşeşte
o doamnă. | .
— Bună -ziua, domnule . Mille. Nu mă mai
cunoşti, desigur?

"—- Mărtarisese că nu. Cu cine am onoarea
„— Bă sînt Campus...

— Ah! Campus plăcintarul!.. Ara citit despre d-ta prin ziare... :
— Oh! Zesl.... Campus... Vii din America,
Acolo este bine. Uite, a dat D-zeii, am muncit şi astăzi am două perechi de case şi afacerea merge

strună.

„Un copil al meii a isprăvit nicdicima, ază este
” bursier al Statului. Acolo nu se uită nimeni

că cine eşti şi de unde ești; dar, veză, trebuie
să munceşti. Mulţi dela noi nu înţeleg treaba
“asta: „Bă să spăl farfuriile la un birt!“ î auzi pe unii. Când îmi spun aşa îmi întore
spatele. Ce! este ruşine să muncească

cineva?

Când ajungi în America trebuie să uiţi cum
ai fost şi cine ai fost, şi să începi din
vieaţa.

noii

Cine face aşa „reuşeşte. Uite, într?o zi, .

vine la mine un' român, Ioniţă Marin, cerându-mi să-i procur de lueru. Ce să-i dai? Nu

- LETOPISIȚI
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AN

ştia decât româneşte. L'am recomandat la un.. -

antreprenorde pavageşi Ioniţă
re

Marin

sa

» „pus șă scoată pietre de pe stradă, a câștigat
cu ce să trăiească, a învăţat puţin

englezeşte, :

apoi a intrat la un negustor de fructe, s'a mutat Ja Chicago şi azi este mare comerciant de.
fructe acolo. Dar uite bietul. maior Poenaru, acum

îl cheamă

Berendey!

Ce să facă când a.

"ajuns în America? Şi-a adus aminte că odată
. ştiea să cânte la piano. A mai luat câteva:
lecţiuni şi astăzi este profesor. de clavir, are

mulţi muşterii şi trăieşte. Câte odată, el își aduce aminte cum îl bătea bunică-sa.ca să în_veţe la clavir. si azi o binecuvintează că, grație ei, are mijl 00 să-și câştige pâinea printre.
| străini.

"Am trebuit. să mă duc să-mi poată păharul”
de apă, că altfel convorbirea devenise foarte
interesantă. :

Se
7

23 Talie. —

Carlsbadul

este una

din băile.

cele mai vechi. Se dă ca dată a fundaţiunei oraşului anul 1358, şi renumele lui ——:ca atot-...
„vindecător — a străbătut veacurile.Cu toate

acestea, când citeşti chipul de tratament al medicilor

din

trecut,

te miri

raă pur şi simplu ucişi,

că. bolnavii nu

„a

“Astfel, obiceiul medicilor era'că dădeati pol.

navilor câte 10 — 12.ore de baie pe zi şi efectul
băilor se socotea ajuns când pielea îîncepea. să.

.

8
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se roşoască: şi să se. rărească! Caţ despre, apa.
de băut, „până la începutul veacului trecut se
* bea enorm: e destul să amintesc că bolnavul
"era silit să înghită până la 60 de pahare pezi! |
„Azi cura s'a schimbat cu: totul: azi, dacă.
"bei zilnie 3-24 pahare, ajunge; dacă iei la

"două zile o baie, e suficient.M'otuşi, când avea medicina dreptate? . Jeri cu cele două_sprezece” ore petrecute în baie şi cu cele 60 de
„pahare turnate în 'burtă, ori azi cu regimul
” nostru moderat?: Şi atunci Carlsbadul făcea

"minuni şi ază el vindecă multe boli, — şi aşa
trebuie să tie; căci nu de giaba şi prin simplă
sugestiune sosesc. aică pe an peste 50.000 de
vizitatori...
-- Pentru ce ieră 60 de pahare cu acelaşi rezul-

-

tat ca şi azi cu cele 3 — 4 pahare?
a,

“23 Tulie.. — De mult timp

nun mai citese ni- |

mic. Nu mai am timp de citit, nu mai pot citi.
“Totuşi, mi-am

H.

G. Wells

Îuat cu mine

un- volum

al lui

şi care are titlul sugestiv de O

„istorie a timpurilor viitoare.

E vorba de ceea, ce ar fi peste două-sute de
ani şi trebuie să recunose că imaginaţiunea
autorului. este cutotul. insuficientă

„cot că, peste două veacuri, . vieaţa
va îi cu totul altfel. Dacă

acum

şi ei so-

oamenilor

o sută de ani

Sar fi apucat cineva să prezică ce era să fie
acum, desigur că noi aceştia din. veacul al
gi

-.

LETOPISIŢI 189.
| domăzecelca amA râde de cl, după cum Vor râde
aceia din veacul al XXII-lea cari vor citi car-: i
tea lui Wells. Omenirea face progrese aşa de. |
„uriaşe 'şi: de neînchipuite, aşa de mult se a-' : |
„vântă, iar mintea. noastră care nu poate lucra de cât cu materialul existent — este cu totul .-.

insuficientă şi. este incapabilă de a găsi ceva.
“noi. Extraordinarul legendelor, al poveștilor
"Gin ce se alcătueşte el dacă nu tot din cele ce
| există? Un balaur nu este oare un animal COm=! -:

pus, din părţi de alte animale? Diavolul nu e. |
"oare îot un om cu coarne şi cu coadă?
___De altfel,

tocmai

când citeşti aceste 'opere . .

de imaginaţiune îţi dai seama. de 'sărăcia fanteziei noastre, când este vorba de ane arunca. ..
a
"în viitor... as

24 Iulie. — Ştiţi câte izvoare sînt îîn Cars
bad? Desigur că nu le-aţi numărat. Ei bine,
sînt. numai

16,

în

cap!

.

Aceste : şaisprezece !-

surse aii fost vizitate în anul 1904 exact de: .
54. 900 de vizitatori, lăsându-se la o parte pa-.. .
cari stai până la o săptămână | în .
sagerii
Carlsbad şi. cari nu sînt socotiți: ca vizitatori: :
” regulaţi şi deci nu sînt supusă la taxa de cură
p
și de muzică. .:
“Din acest număr “colosal, cel mai mare con-

tângent îl dati Austro-Ungaria şi Germania:
— aproape 40.000 de vizitatori, Ca contingent dintre. celelalte țări, România

ţine al doilea

190

4

CONST. MILLE

„“loe şi — mă rog!— îl deţine după Rusia. Ast" fel în 1904. aii vizitat “Carlsbadul 5899 de ruşi
Şi imediat numărul “cel mâi mare este al ro-

„_“mânilor care se urcă la 1202, —
E celelalte

ţări ale Europei

fiecare din

neavând

decât un

„+ mumăr cu mult inferior. De pildă, Franţa nu
"are decât 508, iar
„vede,

varza

Anglia 868. Dupe

cu carne

şi ardeiul

roşu,

cum se
dai

“Carlsbadului un contingent de bolnavi destul
„de apreciabil. E
„25 Iulie. — Cineva, care trebuie să fie un
“mare nâiv. ori 'un ipocrit: de primo-cartelo,
îmi spunea ieri foarte indignat că trebuie să
-mă afecteze foarte mult campania „iniamă
ce se duce contra mea în ţară.
a — Amice, ii-am răspuns, se vede că nu-ţi dai
"seamă de ce'este vieaţa. Latinul a zis: Vivere:

"est militari, a trăi este a te război..Or, cine a
pornit la războiă nu

este aşa de copilca să

nu ştie că acolo se şi primese lovituri, pe lângă
cele ce dai. Ori-ce meserie are rizicurile ei.
“Tinichigiul, care lucrează pe acoperiș, la
„douăzeci de metri înălţime, este expus să cadă
şi să-şi frângă gâtul. Noi, ziariştii, câteodată
„murim în duel, dar de cele mai multe ori ni
se aruncă cu nurdării, cari mai adeseaori nici
nu te ating. De ce mar. emoţiona acest noii
incident al războiului în care sînt-de atâţia
ani de zile? Intr'o zi se va face istoria vieței

.

pa

„
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a

„ mele” şi atunci se va vedea. ce afost ad6vărat
şicenua fost din tot zgomotul ce fatălmente
se face în jurul unui ziarist combatant — căci
în presa noastră sînt şi mulţi ziariştă. asimilaţă, ca să vă vorbese îîn chip cazon.
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este
€
26 Iulie. — Am un bun. prieten, care
o
de
este
că
unul
înzestrat de două cusururi:
- naivitate copilărească, altul că nu-şi. cunoaşte

„ dulcea ţară în care trăieşte. *
„Ază îl văd intrând în odaia mea cu o gazetă
>

în

românească
discurs:

mână

şi

finându-mă

acest -

» — Bine, domnule; ce fel de țară. este țara :
românească? In toată luinea se poate întâm-'
_ pla ca un pungaş să insulte pe un om cinstit,
0 femeie cum se cade să fie batjocorită de una:
pierdută. Nicăiri însă nu se vor găsi oameni
cari să iea ca bune zisele omului pierdut şi ale
femeei cu condicuţă şi să zică celor cinstiţi:
eşti-un ticălos ori eşti o ticăloasă.

_—

Dar

Mi

|

ce te-a apucat, amice? îl întreb ei

flegmatic. "Ți s'a urcat sprudelul

nisteptertel,

a

la!a capi Li-

Si

-

192

e

2

CONST. MILLE Ş

— Guma să mă jinişiese, dorânule, când văd :

ce se scrie în gazete despre tine? Te acuză un .:
pungaş de necinste, te acuză fără umbrăde " dovadă şi cuvîntul

lui este luat de către alte

„- ziare protivnice drept cuvînt dă evanghelie şi
ţi se spune: „— ieştă acuzat, apără-te; fiind
„că, dacă nu te aperi, este dovadă că acuzaţia
.
este dreaptă....* Şi tu. taci, tu nu iei un revol„- Ver să-ţi faci dreptate?1.... Dar ce „fel de om

„” eştă? Ce fel de sânge ai?...
—

Sînt cetăţean, român, amice; nu sînt naiv

ca tine, îmi cunosc ţara şi presa română şi de

„acea ştiă că — ori-ce voiii face — nu voiă putea: închide gura adversarilor mei. Tu nu-ți
= cunoşti“ ţara, nu cunoştă presa ei şi deci nu-ţi

dai seama

că, în asemenea

împrejurări, nică

o apărare nu €e cu putinţă...

. — Trage-i în judecată
|... Fă lumină...
— Bă, aici ai brodit-o! Vor repeta la juraţi.

acea ce repetă din gura pungașului; apoi juraţiă, ca în toțdeauna, îîi vor achita, și concluzia va fi iarăşi contra ta: veză! eşti vinovat,
fiindcă achitarea noastră nn poate să însem„-- meze alteeva decât că justiţia poporului a fost
-. convinsă de ignominia faptelor tale?
Pe jumătate
ditor acasă...

convins,

Î

"27 Tulie. —

-

|

amicul

s'a dus

gân-

“.

Pe alcia ambroasă

care duce la.

R aiser-Park întilnese şi astăzi „pe amicul meii.

“a
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8

Ti maă i puţin. expansiy, dar vă. că nică azi n'o Să
să mă lase în pace. :
—Mam gândit la cele ce mi-ai! spus.ieri; -

- „dar totaşă, deşi ai dreptate în parte, nu-i :cu
putinţă ca să nu existe dreptate în țara româ-

„ nească pentru un om pe care un simplu pun-

„gaş îl murdăreşte!-— Dacă ai avea aface cu 1 adversari leali. şi,
„ cinstiţi, desigur că da; cum. însă aşa ceva nu

„se întâmplă...
— Mă rog, urmează, amicul“ meii, dacă pe:
“d-nii. N. Filipescu, Vintilă Brătianu, M. Ghimpa, i-ar acuza

cineva de aceleaşi fapte de cari..

gazetele d-lor te: acuză pe tine, nu ar fi ei în
drept să ceară — nu. pungașului, cu care nu
se stă” la vorbă;

dar

acelora. cară aii relevat -

"acuzările lui — un început de dovadă, un do-

cument, nu simpla afirmaţiune nedovedită a .
“unui:martor compromis? Inainte de a le cere

„să se apere, să facă adică ei, dovaâa negativă,
n'ar fi mai

cinstit ca să li-se dovedească acu-!

zarea de care ar fi învinuiți?
—

Ma

Nu înţelegi, amice, că n'ai cu:cine sta la.

. vorbi! Dacă ar fi în faţa justiţiei, luerul ar fi
“uşor şi nici un procuror n'ar avea curajul
să susţină 0 acuzare, cu Pokoraș drept prin"cipala. şi unica dovadă. La noi, în presa ro„mână, Pokorny face -destăinuiri,
iar adversa-

rii tăi te somează să răspunzi, să 'te aperi. Bi

nu vor să înţeleag ă că acuzarea. lor este tot a-

cuzarea lui Pokorny, fără dovezi şi fără de ţă-

|

De

i
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„rie “snoirală; căci, dacă Pokoray.aar aduce cea
“mai mică! dovadă, desigur. că personalitatea

veroasă ar dispare, rămânând dovada, do- .

"ui

cumentul, care' se poate discuta, care trebuie
„să fie discutat pentru ate justifica, căci docu" “mentul: nu este o'simplă afirmare de om compromis şi fără de credinţă, documentul este
„opera

ta, eşti, tu şi: trebuie

să răspunzi,

„de astă dată îţi. răspunzi ție.

„+ „— Dar document ori documente nu a

căcă

că -

” există, — Şi totuşi eşti somat să te aperi şi eşti.

numit om. necinstit, fiindcă: — înţeleg perfect
- — nu vrei şi nu poţi să stai la vorbă cu oameni
DI cari s?aii plimbat pe la Văcăreşti.
„.— Bă! ce. are.a face?, Oamenii aceştia, îşi
"dai singuri: “iluziunea că te-ai: zărobit, unii
nică nu văd enormitatea” argumentaţiei lor;

“alţii 6 văd perfect, dar. cu un adversar nu se
: caută, nici lealitate, nici luptă cinștită..
va

naiv, însă este şi
+
„28 Talie. —— Amicul meii:
aceasta, neavând
lângă
pe
şi
tenace
de
grozav
ce face la. Carlsbad, mă pisează merci cu ca'

ul

med,

Azi, de: “dimineaţă, la. al treilea pahar de
sprudel, daă de dânsul care, ca: de 'obiceiii, mă
întreţine cu aceiaşi cesiiune şi voieşte absolut ca să mă vadă. achitat în fața, opiniei publicete.

— Am

citit asearăi ordonanța contra ]ui Po-

i

„ Wmopistra + ERE

15,

Ea

korny. pe: care. “mi-ai dat-o. Dar este grozavă,

“omul

acesta ar trebui. să: dispară de pe faţa

|

pământului şi, în loc de aceasta, se-pune în e

videnţă . înjurând pe alţii... Ar trebui să pu-

blici» ordonanța:

să vază lumea „cine. este :mar-

„torul d-lor, . -...

,

. — 0 s% trimit chiar astăză la: ziar; dar ecrezi :
"că aceasta, va, dezarma. pe adversarii mei? Bi

“vor spune că, oricât acuzatul' este de.om pier- îi
dut, totuşi trebuie să ştie ceva, că n'a putut ă

„„înventa aceste lucruri, că de unde mu-ă foc nu:
| dese fum şi că sînt dator să elucidez chestiunea. a
o

—

Și nui mijloc de apărare contra asestor

_ - bandiți?
„—

aaa

Ar fi. desigur, dar: nu

N

pa
pentru

a a-i dezar-

“ma, Uite, de pildă, ei spun că am încasat bani
“dela Alianța Iaraelită, dela „Rochfeler, : dela.
„Turci, dela Greci, mai ştii ei dela cine. Pen-.
„tru a putea 'să-i zdrobese, n'aş avea, decât să .

le pun la, dispoziţie comptabilitatea 'noastră,.

“Să aleagă pe un om corect, pe Filipeseu —
„vezi că primesc, pe însuşi Filipescu, care numai prieten nu-mi este, —

să aleagă; dacă-a-

:

“-cesta-nu primeşte, pe Emil „Costineseu, pe Go...
lescu dela Banca Agricolă, care iarăşi nu-mi
„este prieten, să aleagă pe orice 'om de ispravă .:
— care să-mi dea garanţia morală că nare să .
divulge. secretele “noastre comerciale — şi eă. „pun la dispoziţie condicile şi toate: :seriptele,.. a!
Să cerceteze, să-și bage nasul în țoate cifrele,
în toate: partizile; în toate: chitanţierele și c0- î : i

196...
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7? -pierele, şi apoi .să-şi dea verdictul. Pot să-şi
-“- asocieze unul sati doui comptabili-experţă, căci.
e posibil. că acestă oameni nu sînt iniţiaţiîn
misterele comptabilităţei...
i,
bravo! Foarte bine, uite” 0 ideie străTucită..:sa
Pe
— Nu tocmai aaşa,a de strălucită, amice! Du-te

[ de te culcă, gândeşte-te la noapte la ideia mea
şi vei vedea că
€ nici aşa nu 0 s '0 scot la capăt...a.

29. Iulie. — Din ce în ce îţi găsese ideia minunată. Pune-le la dispoziţie registrele Şi totul va fi terminat.
”
i

—

Aşa crezi!. Se vede cît - eştă de ageamiiă.

Lmerul

pe care 7] crezi suveran

îl voi

face;

dar în prima linie să „vezi că n'aă să-l : priInească. “Vor zice.că condicile sînţ; sofisticate,
că la noi comptabiltatea este cu şurupuri şi

1. “că nu face două parale această dovadă.
— Dar ei cer să-ţi dai pe faţă, registrele, de
unde zic că pot să dovedească cea ce afirmă.
—

Când vor avea. registrele le vor refuza, —

erede-mă pe mine! Dar chiar dacă ar primi
propunere a'mea,. dază
ca să primească

sarcina

sc va găsi omul

onest

aceasta, care să-și dea

sentinţa, totuşi nu va servi la nimic, căci se
va spune că noi nu sîntem pungaşi cu chi- Zanțe, că n'am tracut, în condici acea ce am

primit dela Alianţa Izraelită, dela Roclfeler
şi că, aşa fiind, — deşi nu se va fi putut face

„ „IRTOPIȘIRI age
dovadă contra noastră, — totzi: sîntem nişte sa
scribi venali şi fără de ruşine,
Se
Ei sînt dispus să fac şi mai mult: să car 0- .:
muluă

care. va

fi ales

să

cerceteze

registrele

„E

noasire,. să Zacă acelaş lucru cu registrele ailversarilor noştri şi să fac eii dovada că în re-

„„gistrele: lor. există urme

pipăite de fapte, de

„“cari ne acuză pe noi..

ac

— Bă fă; îîncearcă Icrul acesta.
— E
“propune

şi făcut.

Ii

Voi serie în. ziar, îl voii

adversarilor

mei;

dar

vei

vedea

că :

am fost profet — şi profet vai! în ţara mea,
- cea ce de obiceiii nu se întâmplă.
“a

-:30 Iulie. — Dar opiniunea. publică, — mă
persecută, şi azi amicul mei — ce zice opiniu-

.-.

nea publică de toată polemica aceasta?
— 'Opiniunea

publică

” “părţă: una se alcătuieşte

se împarteîn două

din toţi aceia

cari

;

trătese din necinste— avocatul care își vinde.
clientul, judecătorul care se lasă a.fi corupt, i

“ negustorul care își înșeală mnuşteriul, funcţioEa)

“narul “care are obiceiul de a fi sfănțuit, omul de...
afaceri care înşeală pe. toată lumea. şi iea bani
__din ambele părți — în sfârşit marea major i
tate care trăieşte din necinste.
Aceasta, crede posibil tot ce aude, căci te ju
j
|
decă după sine, „dar nu te osândueşte; cel puţin - Ş
în conştiinţa ei, ea are altă judecată şi — în_..;

diferendul mei cu Pokorny — ea este de par-.

IS

„CONST. Le

Ri

tea: mea, “Pokorny este un mare pungaş; dacă
însă pe el l-a păcălit Mille, atunci Mille tre„ buie să fie un adevărat artist, (şi noţiunea de
„artist este o laudă la adresa mea, în menta-

“litatea marei majorităţi). Minoritatea însă nu
mai crede nimic din cea ce serii ziarele, ce se
„spune în parlament, oră în Inptele: politice, ea
este. de părerea juraţilor, cari achită mai tot„deauna, în neputinţă de a-şi face-o convin-“gere... “Opiniunea publică aceasta zice: aşa
„scriti gazetele, şi în aceste „trei cuvinte se Te“zumă întreaga. ei | mentalitate,

“aj Tulie. — Amical meii îi
lat prigonirea.:

urmează “regu-

— Bă n'aş "putea. să “tă ziazist, aș3 face o
comedie, aş trage cu: revolverul, „aş face
-- moarte de om.
|
— In cazul acesta mulțurneşte lui D-zei că
„„nu-eştă ziarist; căci în meşteşugul acesta tre- -

buie multă filozofie şi multă răbdare. De alt„Tel, amice, cu-mâna pe conştiinţă aş putea ei
afirma că cea ce mi se face azi mie n'am făcut
că altor adversari aj mei? Probabil că da, căci.
mijlocul înconjurător este contagios şi uşurătatea. victoriei 'te ameţeşte.

De ce mbaş plânge dâr prea mult? E legea
firei ca, să .loveşti şi să fii lovit —: şi numai
cei nedestoinici se văicărează ca muerile când

în vălmăşeală sînt atinşi oră răniţi. Cei voinici

„ LEXORISIAI 99

e

d „merg “Anointe 3şi urma “alege. Până acuma, pes - te câte cadavre n'am căleat ei şi peste câte n n o;
i
“ -să mai „teeel..

2 “August... — gi în filozofia ta — când aţi i
vin asemenea neplăceri, când te latră. căţeii -.“pe

cari nu-i poți alunga

de. lângă picioarele.

„tale, totuşi trebuie să te. omoţionezi, Şi aş fi
curios să văd acea ce zică? . La

„_— Amice, i-am răspuns 6, — dacă aş fi un.

- maior neamţ, celebru

îîn armată pomână,

ți-aş

spune cea: ce zic e în asemenea împrejurări. Cum

trebuie. să-mi seriii această părere, şi ea

Si

nu se „poate imprima, te rog să crezi:că, fiindeste. absolut naţiânalț,
n
"român, ŞI filozofia mea.

XXVII
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8—14

AUGUST

e August. — Lângă odaia mea, este - un pol:
nav. Nu-i lucru extraordinar ca la Carlsbad |,
bolnavii
să aibi de vecin un bolnav. Totuşi

cari vin aică ati specialitatea. că. sînt în pi- cioare; că mor desigur de boala coritra căreia.
„luptă, dar mor mai târzii, acasă saă într'altă

parte, mai rar însă în cursul curei. Vecinul!
* meă face însă o nefericită excepțiune, fiind că-i .
vorba. ssă nu se mai întoarcă acasă, |decât doar

„00

i
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“cu “pieioarele: înainte. şi nu este-uun bolnav cComod, e unul. care se plânge, geme, strigă câte

- odată, de "durere, are adunată la căpătâiul lui
„o întreagă familie;. plus un servitor: chinez,
„căci. acest bolnav este milionar englez, e pro*prietarul unei mine de diamant, are sub ordinele sale peste o mie de Taerători. Totuși nu
poate să înfrângă moartea, după ce:a luptat
eu vieaţa şi a ieşit victorios din această luptă,

Un altul ar fi cerut altă odaie, ori ar fi pă-

„_răsit vila în care se adăposteşte. Ei stau lo-,
“cului: şi. refuz să mi-se schimbe odaia; căci
“ bolmâvul acesta nu mă deranjează deloc, îmi
“este dimpotrivă

simpatic, mă, simt; solidar cu

-- boala luiX Apoi, nu este icoana, vieţei' de a sta
“alături, tu candidat mai îndepărtat la moarte,
cu cel ce nu mai are decât puţin ca să treacă
„pragul fatal?
7

3

a 9 Qugust. — Fi, amice, ce mai zici despre
“moravurile noastre. politice şi gazetăresci?
„Amicul mei pare învins de astădată, căci
logica faptelor este mai puternică decât logica
„cea tieluită de capul filozofilor. ”
— Văd că ai dreptate. Duşmanii tăi, “fără
„umbră de dovadă, aii strigat contra ta vietorie, fiindcă a crezut că tăcerea ta, ascundea a-

firmaţiunea că eşti în „Gulpă. Când însă ai vor-

bit, când i-ai somat să vorbească şi ei la.rândul.lor şi să-ţă aducă dovada înfamici tale, ci

Lerorisrar

Pe

oo.

„tac oră schirabiă vorba, deplasează cestitunea-; ŞI:
- dati dovadă de cea mai zevoltătoare 1rea-ere-

„dinţă,

Me

Ş

— Bă, na Ştieam ei foazte bine. că nai eu
cine sta. la vorbă? Leal ar fi fost să mărturi-

- sească

că s'a. înșelat,

că a fost o greşeală

ca

„să se iea după afirmaţiunile unui om compro-. Sia
„mis, Să-şi ridice pălăria

|

îîn semn de scuză, să-ți,|

zică „pardon“ ' şi să lase încurcată această
E
campanie care le-a ieșit atât de răi.
Sa
— Da, da, aj avut, văd bine, deplină drep- -

tate.
"— Şi să vezi. Nu vor să Tammineze: cestinnea; e
- dar de acum înainte ani de zile or să-mi scoată
. înainte .această acuzare, să. o interealeze în a

» mod trădător în cutare frază sai răspuns, aşa
„ în chip incidental, ca ceva dovedit, de dome-

:

- niul „istoriei“, şi -vor transmite. şi generații-

” lor viitoare această acuzare, fără ca' vreodată.

'cineva să aibă . curajul ca să o discute, să.o

-

dovedească, să iea răspunderea ei, să stea faţă

cu tine, să lupte în luptă dreaptă!»
,

_

|

|

|

0 August. —- Ce delicioasă plimbare! Ama
intrat în pădure pe o aleiă pe care.nu o mai
cunoșteam şi am urcat muntele cu o vigoare
"-pe care de multă vreme nu o mai cunosc. Nu.

este aici. pădurea deasă, cu umbră ei mult u-

„_medă, Printre crengile rare ale copacilor stră„bat răcorite

razele. de

soare, dar

ele sirăbat
7

|

.

0

-
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- eu-oarecare. greutate, caşi. cum ar trece prinro sită. deasă. E o lumină a soarelui, dacă aş
putea

zice, răcoroasă, căci aceasta, este impre-

-

iunea regelui zilei, pe care îl veză dar care nu
te arde, nu te dogoreşte, ci poate să te bucure

„de splendoarea razelor lui, fără să le simţi şi |
căldura! care te înădușă şi te oboseşte,.:

De pe banca “unde stai, printr?un luminiș,
văd de. departe câmpia şi colinele de lângă
“Carlsbad, „iar. jos de tot, ea într?o prăpastie
“adâncă,

apare

oraşul,

cu

casele, lui

ca nişte

„ Jucării, orașul plin de fum, dar care se. vede

“lărăurit cura ar fi. o hartă pe care sînt trase
" stradele, pe care se văd. apele, în sfârşit, între_gul furnicar omenese care alcătueşte o cetate
» modernă. Cat de bine este aici sus, singur sin: gurel-cu mine însumi, uitat de lume şi titân„d-o şi-i, şi.cât de bine, cât de. dulce ar fi să
pot prelungi cât mai mult această uitare de
incorparativ

fericit în

care vieaţa pare. o poveste lină şi întrevăzută
“prin 'stiecla albastră, a mulţumirei.”

*

„sine, în acest mijloe

Vai! există în buzunarul meii un ceasornic;

el îmi aminteşte că e ora când vine factorul
- poştal şi că trebue să mă scobor :jos şi acolo
să-mi .arune ochii pe ziarele care mă numesc :
hoţ, pungaş, trădător de patrie, şi: vîndut tu-

turor neamurilor şi seminţiilor !

SE o

Ia

E„ uzropsia- Ea o

ata,

:

33 August. — “Lângă colonadai dela, : Mail
„brun, zărese lume multă adunată, Ca toţi cu„Tioşii mă; oprese: şi ei şi zărese o doamnă în...
„ tovărăşia unui domn bând liniștita apă şi vor-

bind cu. tovarăşul &i, pe când o întreagă mul“ţime. o devizazează, schimbă unii cu. alţii. re„ flecţiile îîn gura mare şi nu se: mişcă din loc,

ca şi când ai sta în bâlciii în jurul
timbane: ori ai unui

circ

ori

unui sal-

menagerie.

-

Temeea cea înaltă, o " femee ca toată lumea, La.
nu e alta decât fosta principesă de coroană a-.
* Austriei, nefericita

Ştefania,

azi. contesa. de.

„Lonyay şi care vine la Carlsbad ca cei 60 mii. :
de muritori, ca să caute — poate zadarnice — “mijlocul de: 2a'se lecui de cine
c
Stie ece mizerie:
"omenească, |.
M ulţimea, este foarte ciudată şi răă crescu- A
"tă. Dacă cineva singur ar veni în faţa ta şi

sar posta, uitându-se la tine ca la o maimuţă,
desigur_că

;

i-ai cere
aşa obrăz-:
cel ce:
celebritatede şio când
ești socoteală

“nieie. Când însă

„te priveşte nu e om ci'o mulţiine de înşi, ei aii .
-- dreptul să ţi se uite țintă îîn figură, să-și spună. :.
„despre tine părerea în-gura mare şi să te o- ....
. prească” în drumul tăii, căscând gura la tine,
fără să aibi dreptul. de a te apăra saii „de a.

protesta,

d
.

,
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12 “August. —— Pe stradă, la masă, la toate.
| apele, ;auzi vorbindu-se ruseşie, vezi
1
. citindu.

0

CONST. MILLE +

se ziare ruseşti — la librăriii ziarele din Rusia sunt afișate cu atenţiune, : — încât sînt mo-

" mente în cară te poţi socoti la Moscova ori St.

| Petersburg.

Şi sînt. de! toate

naţionalităţile

acești ruşi, vorbesc toate dialectele, aparţin tu- -_“turor

claselor sociale. Mă

gândesc

că printre

ci sînt mulţi revoluționari, cari ai îndeplinit
acte

de

eroizm

şi

cari

mâine.

iar

VOT

fi eroi.

“Si cu toate acestea, aică la. Carlsbad, ei sînt

. "oameni ca toată lumea, se compoartă burghe-

zeşte ca mine
şi ca d-ta, nu ati în portul și în
înfăţişarea

lor nimic extraordinar, 'sînt

“meni foarte liniștiți şi sociabili, mulţi

oa-

dau

„i hrană în chip prozaie vrăbiilor cari se adună
“în jurul grădinilor în cari se mănâncă, discuţia lor este tihnită şi pacinică, n'ai zice în
sfârşit că eşti în faţa, unor fiinţe, mai deoseE Ş bite. Și

lucrul se explică. Eroizinal

se datorește

. -mai mult mijlocului înconjurător, Oamenii aceştia vor săvârşi fapte mari când vor fi iarăşi

în: Rusia, când totul îi va împinge ca — la
evenimente

mari

-oameni mari,
__De

—

să fie

şi. ei de.

asemenea

e foarte

periculos,

-

altfel, este știut. că

pentru eroi, ca, să-i scoţi din mediul în care
5

“că s'aii remarcat,

ori să-i socoteşti după ce a

trecut criza eroizmului. După mine, eroii n'ar
trebui să supravieţuiească faptelor lor şi astfel
:să rămâe mari în ochii tuturor, extraordinari

fără de pată şi. fără de prihană!
7

IN)
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întâlnese: aici de raai i malţi

ani. Il ştiii că “este român, îl văd umblînd mai - mult în tovărășia, românilor de peste munţi;
_dar nu ştii cine şi ce este. Cu toate acestea nu
-pot preciza pentru ce eii am intuiţia, 'care nici- .
odată nu'mi dă greș, că omul acesta: numi

este prieten. De ca această credinţă în sufletul
mei,

nu aş

putea

spune,

|

dar,. uite, aşa, fără -

nici an motiv, fără nică un mijloc de a'mi da . „seamă de sentimentele 'acestui necunoscut faţă
de mine, ei aş pune prinsoare că omul acesta
" “îmi este duşman mie, ori cel puţin că nu'mi
„este simpatic, că are de mine o idee: rea,
Sînt fiinţe de cari te simţă îndepărtat, cară:
îţi dati un fel de fiori reci, un fel de repulsiu-. |
ne, care nu te pot atrage spre ele ori ce ar fa"ce şi ceeace este curios — este că, cel "paţin . |
. pentru mine, niciodată această primă impre-

.

siune n'a fost dezminţită, ded fapte...

14 august. -— Tar trebue | săi plec. Bagajele _
pe cari le scosesern şi le aşezasem. ca pentru
un stat mai îndelungat iarăşi trebue să le ienii şi

să le aşez în lăzi, să redeviii şi eii iarăşi un felde
1

colet. poştal şi să pornese la drum, tocmai. acum 'când mă vedeam aşezat, când par'că aş
dori. să stati locului. Şi mai este -un senti-..
ment; care.mă stăpâneşte când părăsesc '0'l0„calitate: e întrebarea dacă voii nai revedea-o,
dacă. până la anul evenimentele din.vieața mea.

206
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Ea

nnesig ară Şi plină de peripeții - nu. se vor pre-

cipita astfel în'cât acea, la revedere pe care o . |
„zic locurilor pe'cari le păvăsese astăzi nu este

„de fapt un iremediabil adio? ...
N.

„XX
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Octombrie. -— De mai bine de o Vană de

zile: n'am mai încredinţat condeiului şi deci
cititorilor. mei ceea, ce simt. N'am făcut-o nici
o din lene, nică din oboseala: luptei ce mi s'a dat.

-- M'am gândit îînsă că nu-i bine să fixez pe hârtie: ștări: de suflet; trecătoare, cari m'ar fi făcut: să fiu. poate ori nedrept ori să par şovăel-

"nic; căcă când pe un om îl bat; -patimile, când
- xcoleăie în el ura și des&ustul, cumpăna rece a
gândirei nu mai există şi omul nu mai este nor-

| al Când furtuna loveşte codrul bătrân, când
„ea, îl îndoaie şi îl frământă, când. urlă, vântul
a desnădejde şi se pare că natura s'a răzvrătit,
pasărea cântâreâţă se ascunde speriată şi doar
vulturul -se mai

„scoțând

avântă pe deasupra

pădurei

strigăte săibatice..A fost furtună în

sufletul meii, m'a bătut vântul răutăței şi al mi-şeliei omeneşti —şi cum era 'cu putinţă şă mă
reculeg - într?un. colţ de pace. şi de linişte, şi -să mă gândesc cu răceală şi filozofie la toate
vicisitudinile omeneşti? .

„benopisrar

pe

207

Uraganul trece, soarele se atată,. pădurea Ii
- xeintră în calmul ei sfânt şi majestos Şi ca

: prin farmec cântăreții codrului ies din ascun-

“zişurile

lor şi din noi glasul le răsună armo- .

nios şi contrastează
estată. i

cu urgia, de curând în
”

41 Octombrie.—
la Sindicatul ziariştilor—
"unde vai! se face politică ca oriunde—două- . :
-zecă din colegi ai fostîmpoţriva,
î
mea, şi şap„ tesprezece aii votat pentru

mine.

-

Bineînţeles.

"că lupta aceasta electorală, fiind îatr'un colegiii restrâns, ambele partide ştii cum aă vo- -

"at fiecare. Cu toate acestea eri cîţiva din.
. membrii “sindicatului, mai oprit pe stradă, :
“făcându-mi . protestări. de dragoste

şi dându- -

mă cuvîntul de onoare că aii votat: pentru mi- .:

e... Am. zâmbit şi- mi-am adus

aminte de ur: -

miitoarea anecdotă politică a cărei autenticita: . |
"te n?o garantez, dar. care totuși “ne zgrăveşte
țara:

dă
m

La 6 alegere, la Rozial, candida dia partea. ă
"conservatorilor d. C. Cantacuzino: Paşeanu,
iar din partea liberalilor fostul deputat socia-. .
„list. V. Gh. Morţun, — adică erai faţă în faţă -

„cei: doi şefi 'ai politicei locale. D. Cantacuzino a ieşit victorios cu vreo. optzeci: de voturi, cea.
ce dovedeşte că. la guvern erâii amicii săi: poli- N

tici: Conform obiceiului un: banchet: era pregă-'
„tit şi natural a fost ca numărul tacâmurilor

|
[

208

„EONST. MILLE

„să corespundă

cu numărul voturilor căpătate.

Când să se aşeze la, masă, i-se spuse. amfitrionului că musafirii sînt o sută douăzeci. FI stătu un moment pe. gânduri, luă o hotărîre. e-roică şi cerând cuvîntul se rosti cam astfel:
— „Tubiţi. cetăţeni, optzeci din cei o sută

“ douăzeci de musafiri.ai mei ati votat pentru
mine;

ceilalți patruzeci

ai votat pe adver-

"sarul meti.-Le mulţumesc celor optzeci; cât
despre ceilalji pătruzeci, îmi permit săi înjur
pe româneşte“. Oratorul chiar. pronunţă injuria naţională, dar. în acelaş timp dădu ordin

” în sură mare ca să se mai pună încă patru zecă
_ de tacâmuri!
i
12 Octombrie. — Teri am întâlnit la Palataa |

Justiţiei pe maestrul Dissescu..
1— Te. lovese cu toată puterea aăversarii !
Ce vrei, dragă Mille, succesul: se plăteşte,—
îmi spune el cu filozofie, cu prea multă fiiozofie chiar -(mi-s?a părut în primul moment).

„ Când a trecut însă acea clipă de nedumirire,
m'am” gândit la adâncimea vorbelor maestrului.
— Da, succesul $se plăteşte! "Toată explicațiunea furioi stă aci. Am reuşit să ies deasupra
multora,

am

reușit

să-mi

pot spune

liber

cu-

-vîntul; „trebuie să. fiă mai puternic decât îmi
daii eîi însumi seamă, pentru ca împotriva mea

să se adune atâta ură şi atâta vehemenţă. In

= LETOPISII!
adevăr,

dacă

ai

20

aş fi slab, 'n?ar fi trebuii atâta |

- luptă, m'ar fi fost nevoie ca să se fi uniţ a. tâtea puteri,

atâţia duşmani să se fi coalizat -

„ împotriva mea şi să-mi dea, cel: mai disperat
„„„ Salt, eu gândul că — dacă “nică acum nu mă
vor. răpune —- devin: şi mai puternic Şi deci
şi mai periculos lor.
|
— Succesul se plăteşte: scump! To aceia

cară n?aăă reuşit, toţi, aceia cari se simt şi lo-

-

“viţă şi umiliţi prin acest succes, toate sufle- tele mici şi înjosite, toți microbii de toate nea“+

maurile şi semințiile, toate: sufletele rele şi per-.
„Verse, în. sfârşii toți aceia pe cari. îi Jenez,
toţi, din primul moment s?aii: înţeles” şi ai por- !
"mit să doboare pe acela carea reuşit şi reieşit:

deasupra lor. Și lucrul acesta este foarte expli- -

'cabil. Numai cei puternici sînt ţinuţi îîn seamă,
numai ei comptează şi asaltul care mi- s'a dat
îmi măguleşte amorul proprii şi îmi arată că.

*

comptez

mai "mult chiar

decât : îmi dai ei

seamă. .
- Succesul

seunpl
28

se. plăteşte şi

se plătește

Se

Octombrie. — Tm

forte

a
timpură grele ssă Y mat

“meri amicii, zice cu atâta dreptate vechiul Horaţiu: Bii am făcut această numărătoare şi ea
mi-a dat şi îmi dă multe lecţiuni.. Nude duş-,

mani însă voii să vorbese, ci de unii prieteni .

„cară ao: ciudată intelectualitate.

2

14 a

20.
=
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Bine, îmi zic saaţi dintre aceștia, da ce

"te-ai 2apucat să dai tu singur. arme adversari-

“ lor?

Ca toate serisorelele

vândute de Pe-

treanu, dacă tu nu vorbeai, adversarii şi-ar fi.
- dat seama că ati. plătit scump o marfă care nu * face două parale. “A “fost o,greşală de tactică,
„mă mustră amicii mei, deşi se. grăbesc ; să re"eunoască că în chip cinstit nu se poate. spune:
“nimic şi'că totul este o infamă cabală politică.
„Amicii mei judecă în mod foarte ciudat şi
“eu sufletul unui om adus înaintea justiţiei
- “sub cutare invinnire. E tace, lasă ca procuro-_zul să-l acuze, apoi discută insuficienţa dove“-zilor şi cere achitarea pe care o capătă foarte
adesea, îîn. lipsă de dovezi complecte.
"Omul politie, caşi regina, nu trebuie” însă să
fie bănuit. El trebuie să spună tot adevărul

_şi' apoi să discute dacă fapta lui este bună şi

rea, de aprobat ori de reprobat. Cinstit a fost
__si este aşa cum am "procedat ei, căci omul trebuie să aibă curagiul faptelor sale. Când era
adevărat că administraţia ziarului a avut ra| porturi pur. comerciale cu societatea Ica, nu

puteam să neg faptul şi nu Pam negat, pe când

am. declarat drept o sfruntată minciună afir-

-maţiunea că aş fi încasat ori că aş fi voit să în-

casez o sumă 'oarecare dela Alianţa Izraehită,

— fapt, repet încă odată, cu desăvârşire ne-

adovărat.

„Dacă: aş fi procedat: asttel, aş fi trebuit. să

pierd

stima prietenilor mei,şi tocmai de a-

LETOPISIII. n

a

at, |

ceastă sinceritate |și pentru acest curagiiă. să A
fii

oare acuzat?

ia Octombrie:—yCutăre individ te. înjnrăte,
: zicea, un prieten lui Alexandru Dumas fiul.
-— Curios, a ripostat . spiritualul - scriitor,
. foarte curios, de oarece ăstuia nu i-am Împru- - ui a

“mutat niciodată vre-un ban...
Mie de multe ori pe zi mi se aduce ştatete
despre soiul acesta de oameni şi mi:se cere ex- ,- plicaţiunea, acestor atitudini- ostile. Ea nu stă,

în cele mai multe cazuri, în. relaţiuni. de bani.
ori de îndatorire, deşi aş putea | să citez cazuri *
foarte nostime. în această privinţă. Explica- .

ţiunea, este mult mai simplă: Profesiunea, mea,
"în fiecare zi, fără să ştii, îmi crează duşmani.
Unuia i-am refuzăt un serviciă imposibil .
de făcut; m'am

atins de interesele altuia; am.

“ jienit, pe.al treilea fără să fi. gândit ori fără
„voia; mea; -—

căci, la un ziar la care colabo- :

_rează douăzeci, treizeci de inşi, este cu nepuftinţă de a nu ataca şi de a nu indispune - pe.
cineva. Bi bine, în timpuri. normale; când tu :
eşti. socotit puternic, “şi aceste ostilități sînt “latente; nu găseşti pe nimeni asupra cui să se”
adune şi să se concretizeze'şi toată lumea acea:

îşi “maschează ura, şi resentimentul. Când vin -

„însă timpuri turburi, cînd se pare că te cla"

tini, când în sfârşit cineva ridică steagul îm- ia

|-
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potriva tă, — atuncă duşmăniile latente de ieri
“capătă fiinţă, toţi cei cari nu-te iubesc se a-:
dună întrun mănunchiii, faptul .că sînt la un .
"„„loe le-dă şi mai mult curagiii — şi aşa se ex“plică- lucrul neesplicabil la prima vedere că
'X, care ieri te linguşea şi te saluta până la
pământ, azi te vorbeşte de răii şi încearcă

să-ţi dea lovitura de picior a măgarului.
Această stare de lucruri durează cât tu pari .
că sovăieşti şi că poţi fi doboriît. Din ziua când
„ai câştigat victoria, cînd iarăşi eşti reputat
puternic

şi invincibil,

adversarii ruşinoși re-

“intră
în “tăcere, redevin linpuşitori şi afabili;

_căcă cea mai elementară prudenţă le dictează
„să fie

prieteni cu cei victorioşi,—chit ca să-şi

„întoarcă din noii ochii dela tine în momente
nouide grea cumpănă, și de restriște.
p=

„25 Octombrie.

— Un naiv îmi zicea îeri că

cea ce adversarii mei ai încercat împotriva-mi
_va avea cel puţin .un rezultat sigur, acela că
Niciodată nu voiii mai putea face pace şi lucra

impreună cu di.
Şi

Ma

Uită acest naiv că trăim în ţara românească

că este o predilecție a: politicianiler de a

„ încerca să-și. murdărească adversarii şi să facă

pace cu ei, just în momentul când ei par mai
„Plini de noroiii de jos până sus. :

. Nu ar depinde decât de mine ca.peste câteva
zile să nu se mai vorbească de „trădătorul

LETOPISITI
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| Mille“, apoi să redeviii iarăşi domnul Mille,
mai apoi simpaticul director al Adevărului: :

ŞI puţin -maă târzii valorosul, mOSiru amic; —.
- caşi când timp

numai
_

de trei Tun

un ticălos, un

nu aş fi fost, nu

şnapan,

o jepădătură,

un vîndut, ci şi un duşman al intereselor ro-.
mânesci, un lefeggiii al Alianţei Izraehite,
un

“ciumat, un om pierdut, "mort, înecat, ocolit de
“tot ce este onest şi patriot în această ţară.

-. Se vede însă că n'am
oălorosul nostru amic,
„binevoiese a mă numi
căci asta se cheamă a
| înaltă în
î civilizata ţară,

consimţit: să deviii

şi de acea sînt acea, ce
ziarele. -protivnice. mie;
face politică subțire și
românească. .
:

- 16 Octombrie. — Deşi arhiva- mea, este' în
mare neregulă, totuşi am şi eii dosarele mele... .
-Amestecarea lui Titus Dunka,a lui Rochetort şi Dreyfus — dela care ci-că am luat 50.000
„Iei ca să lucrez în România pentru .reabilitarea luă, — acest amestec m'a, făcut să caut do:
sarul relativ la Titus Dunka

şi să recitese o. |

parte din corespondenţa interesantă ce am:
avut cu el.şi documentele ce mi-a încredințat

.

_-el înainte de a muri. A fost o figură curioasă "şi cavalerească acest om, câre desigur S'a năs- .
cut: prea târzii, într?o lume prea burgheză îîn î
cars el — care s'ar fi simţit stăpân pe sine în

.:

strălucitul evu mediu — se înăbuea Şi se.
simţea lâncezind şi murind. a

Dag

0
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„. Tă interesant dosarul mesi. Am să-l ieaii a- casă, ca, într'o. seară. liberă, să retrăiesc şi să
:- staă de vorhă cu vechiul me. prieten Titus
Dunka.
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.
Achitarea
luerătorului .
„Jalbă, care-a ucis pe Augusto Mendl la Bră- :
“ia, a emoţionat o clipă opinia publică.

- Unii. a reprobat, verdictul. juraţilor brăieni, alţii lâă aprobat; iar cei' cu scaun la cap
s'ati mărginit să-l explice. E foarte frumos să

-- facă teorii, dar este mai cuminte să te scobori
“în fundul conştiinţei omenescă şi să-i cercetezi
- mecanizimul ei întreg. JI uraţii, ca şi judecătorii

„- de toate zilele,

sînt

oameni

şi—nefiind le-

„gaţi decât de conştiinţa lor, nu de litera, legci
-— judecă -ca oameni, deci aduce în-aprecierea
- lor credinţele, pasiunile, ideile și impresiu- nile

omenescă;

Pas

de. cîntărește

şi ghiceşte

“ce aii gândit și simțit cei doisprezece” ori şease

oameni
Jalbă

dela:Brăila
ucisese

cari, deşi era evident că

un om,

aii

declarat

pe con-

ştiinţa lor că el nu a comis acest omor..
Cel ce serie aceste rânduri-a fost de multe
ori jurat, — dar numai odată, a luat parte la”
i

a
4.
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it ccu 0 0- NE
i udecarta: unui proces care sta sfârş

săptămână în
sândire. N'am putut să dorm o
şir:şi par?căîîmi imputam.mereii.că n'am pus

E

“ destulă energie ca acea nedreptate să nu se în“ tâmple. Era. vorba, îmi aduc şi acum aminte,
de o bătaie la un complect, bătaie în care vie“tima primise 0'lovitară: de baston în cap, se

căutase o săptămână cu babe, nu se dusese la. |
spital -unde sar fi putut: lecui uşor, şi astfel

rana s”a cangrenat şi individul a murit. Eiă le...

spuneam juraţilor că acuzatul nu era cauza: :

„directă a morţii celui lovit; că, dacă acesta s'ar

fi căutat, azi ar fi fost vorba de o simplă bă-'

„taie, din care bătăușul s 'ar îi aless poate chiar

|
cu o simplă amendă. .— Ia?n lasă, domnule! îmi strigă i un urat .
cu ceafa groasă şi cu mintea idem, auză ungu'reaziul dracului să ucidă o bunătate de român!
Argumentul a fost suprem, faptul: era ade“vărat că acuzatul era român de peste munţi,
că victima era, de aici, — şi: această împreju-

rare a “fost fatală celui d'ântiii. Zadarnic, aă

luptat câţiva din noi: la vot aii răspuns opt pentru vinovăţie. şi: numai patru pentru achi- |
tare. Ba, în lupta lor, juraţii aii uitat să-i dea.
măcar

circumstanţe ușurătoare, -,

„De atunci, mă feresc să mai
„cură

asupra

hotărîrei juraţilor

face proosti. SE

şi să mai pă-

-Xrund în conştiinţa acelora cari judecă, dar:.
cari din fericire de mai multe ori achită.--
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„28. Octombrie. —. Ziarele proslăvese pe A- lexandri, â cărui staţue se ridică în faţa 'Tea- .

tarului N aţional din Iaşi. Fost-a Alexandri un
genii, ori cel puţin un poiet? Ca toţi oamenii

din generaţia, lui, din epoca redeşteptărei noastre, el n'a putut să fie decât un neobosit muncitor. la. temelia, noastră naţională. I-a lipsit -

putinţa şi timpul de a se specializa: a fost de
toate și deci n'a putut străluci în nimic cu

deosebire. *

„A
„

a

fost poet, şi poet în toate genurile poeziei:

dela gingaşa poezie” lirică, dela Steluţa, a
„mers până la poemul epic, al Dumbrăvei Roşii;

"a fost dramaturg, dela Herşcu Bocceagiu, la
„ Ovidiu şi Pântâna Blanduzică; a scris şi nu„vele şi articole de ziar; a fost om politie, puţin
„i-a lipsit chiar să fie:proclamat de domnitor
al, Moldovei; a fost în sfârșit de toate, ca toţi

contemporanii săi. Care este însă geniul care
să poată îmbrăţişa o așa de colosală activitate

“şi în acelaș timp să poată străluci deopotrivă
în toate aceste ipostaze?

o

- Aceasta nu va să zică nicidecum că bardul

dela -Mizrceşti a fost lipsit de merite. D'impo„trivă. Goeneraţiunile viitoare însă vor găsi in„suficient bagagiul litezar şi artistic al lui A-

lexandri şi îşi vor îndrepta privirile spre alte

talente cari, neîmbrățişând o activitate atât de
„_

întinsă, aă putut străluci mult mai luminos.

În faţa 'Teatralui Naţional din Iaşi, Alesan-

dri are dreptul să stea, căci el este unul. din

e

RDOPISI

Cora

fondatorii teatrului nostru şi noi datori sîntem
să

aducem

prinosul nostru

acelora. cari aii luptat pentru

de

recunoştinţă

-

binele -obştese.

şi aă-reuşit în chipul lor de a fi deasupra noa-

stră a tutulor, deşi împrejurările DU le-at
i.
fost destul de prielnice, ca să strălucească atâta cât ar fi putut, .
- |

"19 Octombrie. — Vorbindu-se de Vasile A- pu

lexandri nu s'a putut să nu se vorbească

şi.

“de Barbu Lăutaru; Alexandri a zugrăvit acest.
tip al vieţei moldovenesci
care
, ază a dispărut .
aproape cu dânsa.Si nici nu se putea altfel, -.:
căci lăutarul —

așa cum era acum

optzeci de ani —.nu

şeaptezeci-

se poate explica decât în,

„.. mijlocul de altădată, în patriarhala vieaţăa .
-_boerilor moldoveni cari, având puţin de lucrat

“şi de gândit, ştieaă să petreacă de minune, la *
“cântecul lăutarului favorit, care, caşi ei, a mu„“zit mai apoi sărace; deoarece acestui greiercântăreţ,

|

ce-i trebuia lui să adune bani albi !

pentru zile negre, cât timp boerii mai exista.

şi când la

chef i se umplea cu

harul şi cobza tot aşa?

galbeni

pa-

Nu că doar a dispărut rasa. divină a lui

„Barbu Lăataru, nu; dar decorul s?a schimbat .
şi farmecul a: dispărut întru câtva. Intre

Christache Ciolacu, cântând. în-frae la cutare . |

banchet „oficial, între Marin -Buzatul. cântând

la Iordache, şi între Barbu - Lăutaru,—desfă- . a

7

.

a

„ GONST. MULLE _

"-tând pe boierii din vremea vechi - — eo deosebire şi deosebirea este îîn favoarea timpurilor. dispărute,
-20

Octombrie. — “Zâlele. trecate,

un: evrei

aa bătrân ma oprit în stradă, zicându-mi:
î
— Domnule Mille, după cele întâmplate, m
tem că ai să devii antisemit.
i — Nu, am răspuns căi Bătrânului, cel mult,
dacă voii deveni anti-om. E adevărat că unul
"dintre ai voştri s'a arătat mai ticălos decât se
“arată de obiceită oamenii, dar nu sînt atâta de
"orbit de patimă, ca de acum înainte să osîndesc
-.0o întreagă categorie din omenire.
„Bo ovadă că omul poate să ajungă pe
scara morală mai jos decât; se crede de obiceti,
că el poartă de multe ori o mască graţie căreia
„tu, om cinstit, eşti înşelat. Ce rezultă însă de .

aici? Că pe viitor trebuie să fii $şi mai neînerezător faţă. de. toţi oamenii, să-i consideri în
“prima

|

linie răi și: perverși, să te socoteşti în

mijlocul bandiţilor şi numai după îndelungată
" încercare să-ţi poți zice: ăsta este om, celalt
câine. Dar chiar şi atunci nu trebue prea multă

încredere, nu'de alt ceva, ci ca să nu aibi din
noi decepţiuni şi să te acuzi pe tine însuţi de
nevindecabila naivitate.

“21 Octombrie.— „Cura. se poate— îmi zicea
“ieri un eunoscut,— N, care ieri te înjura, lucrează azi lângă tine? .

LETOPISIȚI
=

29:

B probabil. ca Xa să mă și îndurat -— deşi

a ştii să fie usttel, — dar ce are aface? Da--.
că X m'a înjurat şi ază s'a alăturat de mine,
aceasta

dovedeşte că atunci

când

|

m'a' atacat.

“nu-mă cunoştea, că acum mă apreciază alttel, LL.
de oarece consimte să serie alături de mine.
.
De altfel, luând lucrurile şi altfel, cine este
cel înjosit: ei ori el? Nu e oare cea mai me-

ritată pedeapsă că el azi trebue să se deszică, |.
să. dezmintă prin fapta lui ceeace a afirmat : altădată?
Şi pe lângă toate acestea, cu mMo- ravurile noastre

politice,

sceiale, şi ziaristice, + ă

dacă ai! merge prea departe: cu. rigoarea şi a„legerea, ai risca să rămiîi singur şi. izolat,
. foarte măreț şi decorativ în izolarea, ta, dar în -

PE

neputinţă de a lucra şi — când

eşti director

de ziar — trebue să-ţi aduni aterialul zilnic dela cine se întâmplă, cum poţi şi cu cine:
"îţi stă la îndemână. Ar fi. mai bine şi mai fru-

„mos ca să fie

altmintrelea;

dar, dacă

nu.e

E astfel, - — vina de sigur nu e „numai a ta...

23. Octombrie: — Un vis ciudat am sisaţ! astă noapte. Codrul era lugubru, noaptea mă în=

:conjura, un vânt rece mă 'străbătea până. la
- oase; îar eii, ghemuit în fundul: unei trăsuri,
i

alergam pe o câmpie largă. Parcă un foşnet.
am

auzit în aerul rece, par?căa fâlfâit în vânt

|.

„ceva'ca un drapel negru și din acel drapel s'a...
„ desprins o fiinţă omenească:
era "Toni Bacal- . .
zi,
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bâşa. Figura lui tristăși osoasă ca de copil!
bolnav şi îmbăta ânit, figura lui cu chipul prea zare pentru corp, se desprinsese din noapte
“şi capul lui stătea strâns alipit lângă corpul
| mei,

cașicând ar.fi voit să se încălzească” lân-

__gă o făptură omenească. Era capul, era o bucată de corp, iar. restul fâlfâia în aer, bătut
de vântul nopţei şi pierzându-se în ea, fluturând în-urmă, în goana nebună a cailor...

"Bra

'Toni Bacalbaşa.

Me

-

„.— „Ce mai hala-bala e pe la voi? Ce face
fetiţa, ta? Și a mea trebue să fie mare!.. mur„mura umbra devenită tristă, şi .par'că pe faţa
meâ.

simţii

şiruindu-se

o lacrimă

căzută

din

ochii lui mari şi sticloşi...
.

Apoi-tăcu şi mult timp umbra ciudată stătu
“lipită de mine, pe când

vântul fluera a pus-

„tiă, pe când trăsura alerga pe câmpie şi pe

„când trupul lui curios flutura ca un steag ne“gru în văzduh...
a
Când m'am desteptat mo?ain întrebat prin
ce împrejurare, în mersul lor deșăntat, amintirile mele aii dat peste figura, acestui dispărut
pe care toată lumea azi l-a uitat şi care desi-

gur a meritat o soartă bună? Pe semne că nu"mai în vis unele figuri sînt menite
trăiească.

23 Octombrie.— Când citese

continuă din când
«

să mai re-

ziarele

cari

în când să mă veștejească,

|

- LETOPISIŢI

|.

921.)

râd şi —eeeace e mai grav — râd singur. Şi

cum n'aş face astfel, când toată agitațiunea
|
de trei luni n'a fost şi nu este decât o zadarni-.

"că zvâreolire în care adversarii se sugestio -

nează reciproc
„zdrobit, pe când
şi ei să-mi daii
tele de vedere.

şi îşi daii iluziunea, că: m'aiă
eă am rămas, după cum pot seama, întreg din toate puneAceasta adversarii o numese..

cinizm din partea mea, pe când mie mi se pa-

re că "nu-i decât simţul realităţei. In adevăr,

înţîiul lucru ce am făcut când am fost atacat
e că m'am scoborât în lăuntrul propriului meă
eii. M'am întrebat cu mâna pe conștiință dacă.
trebue

să-mi

reproşez

ceva..şi

să

aleg, cum

„zicea o gazetă, între condei şi revolver?
.
„_ Dar, dacă n'am găsit nimi6 în fundul con-

|
.

ştiinţei mele, mi-am zis o clipă că potfi cel -':

“puţin o

victimă

a împrejurărilor,

a

preju-.

decăţilor şi sânt momente când — deşi conști-.

inţa îţi e împăcată — suferi de veştejirea se-.
„menilor tăi, suferi nedreptatea așteptând tim-

„puri maă bune

ca să-ţi recapeţi dreptatea.

In stradă, însă, aceeaşi

oameni

rană salută |

acum caşi altădată, aceleaşi mâini se întind.

ca de obicei, şi —dacă:nu schimb un salut cu:
câţiva — sân aceia dela care întore eii capul,.
Incolo nimica nu-mi. pare. schimbat, şi deci :

„sintîn drept a nu crede că s'a întors dela mi-

ne opiniunea zisă publică. Pe lângă toate a-

|

cestea mai am un criterii: Omul este laş şi se. ..
„poate să întinzi mâna unuia, pe care îl dispre- -:.
o
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"tueşte; Na tot âşa i este cînă, fără să te ştie ni-

meni, poti sait nu să stai de vorbă cu dânsul, *
„adică

să-i „cumperi

sai

nu şi să-i citeştă ori

-să-i ignoreză gazeta; *
Me
învălui,, ziarele
mar
publie
oprobiul
Dacă.
„mele n'ar mai îi citite;în câteva zile sentinţa

"ar fi'executată şi eii osândit.... Cu toate aces-

„ea sânt desminţiţi adversarii mei şi din acest |

5 punct de vedere, care se potriveşte cu exame-

„nul meii de conștiință. Şi atunci se explică de,
„e râd când citesc înjuriile adversarilor mei.

_Râd şi îmi amintesc de: următoarea anecdotă,

care s'a mai dat publicităţei, d ar care tot merită să fie dată din noi la iveală:La nu 'ştiii care alegere, avocatul Mircea
- Petrescu, pe atunci: tînăr. student, fusese delegat. de partidul săii la localul de vot dela

şcoala din “strada. Polizu. Guvernul concencoloarea de
“trase. acolo pe toţi! Dătăuşii din
„Verde şi unul în special luase în primire pe
d. Petrescu şi îl.înjura cum numai la alegeri

şi la alegeri
:auzi.:“La

din țara “românească

se poate

un moment dat. Mircea “Petrescu, ne mai

putând să-şi ţină seriozitatea, isbueni în hohot. de râs, aşa de caraghioase i se păreaii în-"
“Jariile ce i se adresati:

—

Uite:mă,

începu să, zbiere alt

-

bătăuş;

uite mă, nea Costache, îi faci mucosului
zală şi pe el îl apucă râsul!
*. -

mMo-

“Istoria nu spune ce a urmat t după această

|

„uezoeism.
;=

03

-:

apostrotă naţională; dar,

faţă de apostrofele

II

„ adversarilor mei-și de morala lor, să-mi” fie
"permis şi.mie să fac ca Mircea Petrescu la a-:
Jegerile din: strada Polizu; căci tot moravuri

electorale, adică politica, -—
aici.

sânt - în . „doe

Si
.

SAI
SI
_DE.LA 24—30 OCTOMBRIE.
De pe terasa Palatului Artelor, -pe o splen- .
după prânz Pam petrecut la “Expoziţie, De - astă vară mai rămăsese.

câte ceva de

"văzut,

"pavilioane noui aă fost deschise în. timpul ve-

„rei..
Voiam,-pe lîngă aceasta, să am impresiu-:
“. nea generală a Expoziţiei
pe
punctul dea

se închide, după cum în luna Martie, de pe
dealul Procaderuihui, conteraplasem schiţarea

acestei încercări, pântru noi uriaşe. Visul de
atunci este azi realitate. şi câtă deosebire —

în bine, de altfel — dela idee, dela concepţiune/ .
la aducerea ei la îndeplinire,
De pe terasa Palatului Artelor, pe o splen- |

didă zi de toamnă âm avut din noii subt ochii -

me

această. concepțiune

realizată. Şi par'că

„-îmi pare răii că ceeace s'a ridicat cu atâta tru“dă va: dispare mâine subt toporul dărâmăto-.
| rilor,

“= In jurul. meii, lumea se mişcă veselă şi
ş zg0- motoasă: sânt vizitatorii. de Duminecă. Pai

.

*.:
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ne hiine nemţesci.

!

N

.

.

Majoritatea sânt țărani,

- mahalagii, lucrători, servitori; miroase a us„+ «turoi 'şi a ceapă în Palatul Artelor. Lumea
bună își astupă nasul; dar pentru mine, faptul că într?o zi de Duminecă — în ]ce să mear-

- „gă la cârciumă — poporul vine la, Expoziţie
"e ceva îmbucurător, Vizitele. acestea daii mui“ţimei

gusturi

mai

fine,

îi creiează

trebuinţe

mai puţin grosolane, o civilizează. Pe dinain-

tea tablourilor lui Aman

şi Grigorescu defi-

lează oameni prea puţin

cunoscători în ale

„artei; dar cât progres nu s'ar face dacă am

putea avea în Bucureşti mai multe muzee, da“că am putea, atrage publicul cel mic, cel de
jos,'la ele şi am: da mulţimei an început de
gust artistic.
„Dacă Espoziţiunea va reuşi în cea mai mi“că măsură să contribue la crearea unui înce-put

de gust, de necesitate

de artă, acest sin-

„gur rezultat ar fi enorm şi d-rul Istrati ar
merita toată lauda şii recunoştinţa noastră.

25 Octombrie. — Ieri la Expoziţie, la unu mo- ment dat,.am auzit sunetele; vesele ale muzicei
şi toată, lumea am văzut-o alergând ca, de pe
esplanada Palatului Artelor, să vază ce se petrece jos în' Expoziţiune,

Fra nunta ărăneas-

că! Caşi mulţi alţii m'am dus și eii să văd ce

oste şi am aruncat o repede privire spre alaiul

nunţei moldovenesci. Ce să, vă spun?

|

II

tă
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Trebuie - să vorbesc dreptul: “alăiul acesta
i

mi s'a părut

mieschin.. In acel cadru de lux

măreț şi grandios, nunta asta; țărănească
sa.
„pierdut, mi-a părut, mie cel. puţin, oarec
u:a -

ridicolă; căci cum voiţi să apară convoiul a.-.
cesta, vesel de câteva zeci de persoane, cu toate
. |
“ reproducerile: datinelor . vechi şi pitorescă...
, .
- -dar. unde pitoresci? In sâtul. îndepărtat dela.
munte ori dela câmp, în cadrul sărăcăeios al .
„cătunului ori al comunei -— alaiul. pare ceva
- grandtos; ; dar, în acest întreg oraş mare, unde +
se pierd chiar şi: patruzeci. de oameni, cum

“voiţi să apară alaiul umil
1
al unei nunţi țărănesci? :
E
.
Nu sta dacă iimpresiunea mea. ati simjit-o şi
alţii. Pe mine însă m'a

impresionat

răă

a-

.

ceastă nuntă țărănească şi nu ştii. cum mi-am |
aduse aminte de bietul cântăreţ provensal din -.

Nouma Roumestan pe care deputatul din Sudul
Franţei îl aduce la Paris ca pe o. celebritate,
. sigur că va face efect, dar care — în: cadrul.
uriaş” şi cu totul deosebit al Parisului — se
arată meschin,

ridicol,

se pierde. şi simte el:

însuşi cât este de mic şi de caraghios,
:
„"
Nunţile astea ţărănesci la Iispoziţie 'aii fost o ideie nenorocită.- În tot; cazul n 'âă putut da
Jumei bucureştene şi celor: ce vin să vadă Ex-

| poziţia o ideie și o impresiune care să mulţu-

„mnedscă. şi să cadreze cu mijlocul grandios al
vieţei ; intense dela Filaret.

|

15,
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26. Octombrie.
Ta jurul remanierei minis_teriale,, este mare zarvă în lumea, “politică. U„niă. regr etă că nu mai pot să rămână miniștri,

- altora le pare, răi că nu pot căpăta "portofoliul
| ministerial, care să le îucununeze vieaţa: poli-

„tică! Un portofolii ministerial trebuie să fie
„deva foarte ispititor, -foarte dulce, de oarece
i. acei cari l-aii avut la: subţioară nu se mai pot:

„despărţi

de cl: şi alţii umblă să îl capete. Şi

“cu toate acestea, după. părerea mea, — care nu

E

am. acest; gust, care nu aspir la aşa ceva — 'ce
puţin; lucru e să fii ministru! Aceasta, mai a"„les în țara românească, unde cel ce râvneşte, la

aşa ceva nu are nică măcar scuza că doreşte să,
"ajungă: ministru

pentru a; îndeplini o operă

'oarteare. La, noi nu se-poate. face nimic, nici

„dacă ai talent, nici dacă ai putere de muncă,
nică dacă ai „puterea cea, mai: mare: puterea de
“a: guverna. Atunci, încă
î
odată: de ce atâta nă-

al: la ministere,

de ce această luptă

care

nare alt rost decât de. a. fi ministru tu ori amicii tăi? .
E
'
7.

::- Când nu eştă: fumător, cuin o să apreciezi a| ceastă, patimă. Acest gust,.de care o mulţime
de: oameni foarte. cu scaun la cap nu se poate
„ scăpa, deși văd că ru le poate face decât răi,

Tg gustul acesta desigur 'că este. inexplicabil
pentru

aceia cari nu? ai.

Trebuie. dar

să renunţ

-..

|

de a căuta explica-

ţiune la trebuinţa unora de a fi miniștri;-căci,

eii neavând-o, nu-i pot pricepe imperiozitatea.

NE
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Totuşi ea există ŞI sînt dator ssă mă mărg
inesc
„a 0 constata pur şi simplu şi ao
deplânge; .
căci, după umila mea credinţă, desigur că
mai | .
sînt. şi alte treburi vrednice de interes,
mult |
“mai folositoare-pentru ţară decât de a
fi, cum
“vine vorba, pconsilier. al tronului.
a
ope

27 Octombrie. —- Ază dimineaţă la. redacţie
"am aflat despre moartea lui Laurian. De câţi...
„Va ani el: era ca-şi pierdut. Boala îl doborâse
la pat şi de mult fusese nevoit să renunţe şi: la.
vieaţa

. politică,: şi la, actualitatea

literară, : şi .

„la. vieaţa veselă şi fără de griji. pe care. şi-o:

- croise şi care se potrivea, perfect . cu firea, lui. .
: Sînt oameni cari trec prin vieaţă surâzând.
Această comedie, nu-i interesează, prea mult,

din

ea. dânşii” nu „ieaii decât

partea cea plă-.

“cută,. îşi creicază o! filozofie uşoară, nusea-.“vântează nici prea sus ca să cadă apoi ca Icar,.!

nici nu se .scoboară prea, jos, ci: planează pe.
. deasupra omenirei, pe care nu o „Băsese nici

bună” nici -rea, nici nu speră că ei ai. s?0 în-.

drepteze, dar nici nu contribuie -ca dânsa să „devie mai rea. :
.
La
Sînt oameni cuminţi acâştia Şi ori- cât, ta,
Tuptător, i-ai osândi, la urma-urmei, când îți.

“dai socoteală de puţinul ridicol ce ai săvârşit
tu însu-ţi, te gândesci cu invidie la. filozoful
fericit care iea: lumea aşa cum! este şi care nu Ei
LI

E

Pa

pi.

Îi
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| se poate: îndrepta prin storiarea
i individului
|

„.

singulară, a.

Din felul acesta fericit de oameni a fost Lau-

" rian; N'a lăsat după el

urmă prea adâncăîn

'ogorul Patriei; dar aş voi să ştiii care este ace-

la care realmente a, lăsat-o mai mult ca el? ,
Lui Laurian n'a trebuit să-i pară grozav de.

1

- bine că a trăit şi desigur

nici nu a murit

cu “

prea multă părere de răii, — cea ce dovedeşte
că a fost un om n de Spirit, cea ce noi i toţi ştim că era.
pi

cr.

.

28: Dotombrie. —
contra

mea, am

Când a iibuenit furtuna.

avut

mulţumirea “sufletească

„că i-am ţinut piept şi numai astfel am “putut
'să o înfrunt.

„.*.

o

Dumea care este spectatoare nu se întreabă
„cum ai fost doborît — la luptă dreaptă ori ban-

„ ditească — ori'cum ai rezistat; dar, dacă ieşi
- învingător, aceasta îi ajunge. Această mulţu-

mire sufletească nu m'a oprit însă să am momente de durere; căci nu-i plăcut să te vezi .
: afişat pe stradă ca trădător de neam, să-ţi

„strige
cu

ţisănușii la ureche

titlul cutărui ziar

hoțiile lui Mille, să citesci în fiecare zi că

„eşti numit 'pungaş, şnapan, ticălos, vîndut
„Btrăinilor, fără de ruşine, bandit şi alte multe
- de felul acestora. Ori-cât îmi ziceam ei că aşa
este lupta la noi, durerea nu se putea, înlătura,
căci a fost durere aceasta.

”

a

.
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„Totuşi îmi ziceam în mine însu-rai: „Nas!

„. Săcut-şi
tu
„

tot; astfel 'ori cam tot aşa altora?

- Câţi n?aii suferit din cauzata aceaşi durer
e -

“Bineînţeles că aveam răspuns la această în-

trebare: „— Pine, aşa este; dar aceia eraii
vi- -novaţi; pe' când. eii, cel puţin, sînt de bună-

credinţă“.

„— Se poate,

răspundeaa

doua

parte a eului mei; dar dacă şi ei se credea
„evinovaţi, dar dacă aceia cari te înjură azi - aşa de trivial şi aşa de grei sînt şi ei de bună-

: :

credință?
Me
aa
Inaintea mea a răsărit; de multe ori maxima: . .
Nu face albuia cea ce ţie nu-ţi place. A răsărit Di

„

„ea înaintea ochilor minţei mele, în momente de

- durere. Putea-voiii, însă ca să ţii seamă de -.
dânsa în totdeaura? Nu, de; sigur; căci când ..:
lupţă, când zilnie te războieşti, când dai şi pri-

"“neştă lovituri, nu cu filozofia vechiului testa-

|

„ment poţi învinge, ci cu forţa ta propriă, cu - toate mijloacele bune ori rele, — căci filozofia
„Xăzboiului este victoria cu orice preţ şi mai...
„ales victoria trecând peste cadavrele duşmailor

__

tăi.

A

a

De altfel, dacă inima mi-a sângerat, aceasta,

„a fost pentru mine, nu m'am

-;

plâns nimănui, ...

n'am cerut graţie şi ajutor dela-nimeni şi — : .

dacă am rămasîn picioare — am făcut aceasta

„ numai prin mineşi prin propriile mele puteri, -

cea ce este altă satisfacţie: acea
de a fi-deplin. ,: Să

învingător,

ni
N

.

Pi

>.

:
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i 29 Octombrie. — : Frânţa este pe: cale ca să
-: suprime. din! codul . penal” adulterul ca delict, ”

„

E rămânând. ca simplu motiv de divorţ, cea ce
-există în alte ţări deja şi cea ce bineînţeles nu

s'a făcut iîncă la noi...
i—'Dar

cea ce vrei d-ta, ar. fi imoral; aud

N *spunându-se şi făcându-se un lung discurs a: supra moralei.”

„-. Să nu.vă pară paradosal când voiiii susţine ,
„că eti cred că toemai această scoatere a adulte- .

"ului din: rândul delictelor este o operă, morală. Când acest fapt. nu poate atrage după el
decât divorţul, “întocmai. ca0: 'injurie gravă,
câte femei xomanțioase nu Vor. pierde gustul

„de a fi: adultere.!..
“De altfel, nu: frica ds cei. cincăzeci de lei a-- mendă.a oprit pe vre-o femeie saii pe vre-un
“bărbat de a pune coarne jumătăţei sale. Altele

sînt cauzele cari aruncă pe un bărbat în bra-

” țele unei femei. şi. viceversa, —: iar problema
"aceasta nu poate fi 'rezolvată prin. faptul că
poţi fi osândit: ca adulter, |

30 Octombrie. — Zilele acestea m'am dus regulat la Palatul Justiției.Pe când avocaţii
„pledează, ci mă silese să pătrund în sufletele judecătorilor. şi să le analizez. A fi judecător
între oameni este a căpăta o mare neîncredere
în' acest: rege al animalelor. Greutatea de a

extrage adevărul din blocul masiv al minciu-

”„ UETOPISITI +.i

08

ni, te. face nehicrezător $în. ambele părţi: cară:

|

“se, căznese să te atragă îîn. partea, dreptăţei lor.
“Şi. -pe lângă aceasta rare ori dreptatea; pură :
“este cu unul și: nedreptatea: complectă cu cel-.
„alt, „Aceste două noţiuni sînt amestecate în.ra- „_ “porturile: dintre oameni - şi, acesta, este rolul -__ mare.al judecătorului . care voieşte . şi poate:

să

fie' judecător, adică de a fi în stare să deo-

„sibească şi să 'cântărească exact aceste noţiuni |
"abstracte. : Acestea, bineînţeles, -! când. poate .
- judeca nuniai după echitate şi când judecata

„„ ui dreaptă nu este împiedicată de a birui din
cauza formelor,

inventate

par”că, anume pen-

tru a face să triumfe nedreptatea. . A
: „câte

"tului

fi judecător este
ori

0. singură

e

a. fi psiholog; căci de

arătare

la fereastra sufle- , .

tăă te demască şi te arată, acea ce eşti! 4

+
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31 Octombrieie, —_ Spectacolul jalnic al căru-:
“ țelor-eu bagaje, al oamenilor cu paturi, al tră. î
" surilor cu lucruri mai de valoare,-al slujni- cilor.eari merg după căruțele pline, cu câte: o.

„lampă ori.cană în mână, spectacolul acesta mă
:. întristează: de două ori pe an. Atâtea cuiburi.

a

N

„+.

osE MIL

aa

s omenesți se strică | în chip. periodie, wmobilele/
par'că sînt mai vechi şi mai Jamentabile decât
sînt în realitate, sărăcia lor se: arată tutulor
privirilor; e.ceva plin. de jale în această băje- nie care străbate . Capitala la Sf. Gheorghe şi

„la Sf. Dumitru... Uf! parcă mă străbate pe
„mine frigul celor ce se mută în casa goală şi

- plină de frig, petrecând prima noapte în mij-

„ locul dezordinei generale, muncind ca să pui
„totul la locul cel mai potrivit, căzmindu-te în
fine ca să îţi alcătuiești din noi cuibul în care
să-ți poţi petrece vieaţa,

„de

mizeriile din afară...

departe

de lume şi

„Mi'se pare că mă ating de un subiect: pe care
+ l-am mai tratat și altădată „şi fatalmente tre-

buie să mă repet. In această privință vorbeam
vara. trecută la Karlsbad

cu un ziarist pari-

„zian despre genul - amuzant şi; instructiv al
: cronicilor pariziene ale lui J ules Clarâtie din
Le Zemps:
5

Interesante,

desigur,

îmi răspunse ma-

| liţiosul ziarist, dar. te rog să nu citeşti fără

„întrerupere pe
“Şi

îşi -răstoarnă

Clarâtie, fiind că se repetă
sertarele lui cu amintiri

nu

numai odată pe an, ci de mai multe ori...
- Nu ştiii dacă răutatea confratelui din Paris

corespunde şi
Trist, adică a
tate, este fatal
Serii atâtea

cu' realitatea; dar vai! a fi ziafi silit să vorbeşti de actualica să. te repeţi.
şi despre atâtea; odată articolul .

scris l-ai uitat; şi — când acelaşi subiect îţi re-

St

.

Ia

pe

i

Mea

.
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vine stbt condei

,

h

.

pap

—— “pas? de ai maă aminieşte

„acea 'ce ai seris altădată şi cum ai scris... Oh!
dacă ar fi să facem inventarul tutulor. artico„elor scrise asupra aceluiaş subiect şi'cu a"celaş fond de idei, noi ziariştii âr trebui să fim

admiraţi, — mai admiraţi decât bucătarii, cari
"ştii să prepare acelaş fel de bucate îîn o mulfime de chipuri.

o

E
7

i
7

Z Noembrie. — Azi a venit la mine un îî- -năr care în câteva. cuvinte şi-a făcut istoricul:

vieţei sale. A plecat din ţară ca simplu lucră1or, a muncit în străinătate prin diferite fabrică, s'a apucat să înveţe, a devenit profesor

o.

în Belgia şi, tot cu muncă şi: “perseverenţă, a.
putut să, reziste soartei şi să străbată în lupta

“pentru traii. A venit la mine să-mi propună
diferite afaceri, toate bine studiate, dând Ja i- .
„veală pe omul de iniţiativă, de muncă, pe luptătorul care nu se dă învins. Acest om mi-a fă„cut o impresiune admirabilă, Nu ştii dacă va

ajunge şi mai departe decât a ajuns, dar în tot

cazul a dat dovadă de muncă şi de energie..

Mă gândesc însă la un lucru: s'ar fi întâm-

| plat tot astfel dacă omul acesta, în loc să iră-.

„i

iească în străinătate, ar fi-rămas în țară? De sigur că nu. La noi, îţi ies înainte atâtea căi
lăturalnice, munca, şi iniţiativa 'sînt atâta de

"inutile, atâtea scări de din dos îți sînt. des- - -.
<hise, încât

este

absolut inutil să-ți, plăteştă,
+

|
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CONST. MILE. MR
“alui vieţi în . Biept: şi de a

- ; munci ea să-l străbaţi. Numai în străinătate o„+ mul poate munci, numai acolo îşi arată el adeae 'vărata, lui valoare, numai acolo este e] în stare
"ca să-şi dea măsura putere şi'a individualităţei lui, căci aproape singurul mijloc de a reuşi.
este, munca şi valoarea ta, personală. . *
„- Dacă aş putea să daii un sfat acestui tînăr,
„:. xarfi-să plece cât de curând de pe țărmurile osIi pitaliere ale Dunărei, unde se moleșese forţele
- si se corp caracterele. a
|

“2 Nocmbrie. — Stai pe gânduri şi cuget la
chipul. ciudat de a se judeca uerurile și oame„niă în ţara românească.

. -

.

,

“Uite cazul d-lui Petru Grădişteanu. D-sa a
E fost din puţinii cari ati avut curajul ca, în mo-.
mente pentru mine de restriște, să se declare

| amicul mei...
A

E

plătit scump acest curagiii; căcă împotri-

-va-ă s "ai năpustit toţi aceia
:
cari năvăliseră şi

„asupra mea,
- In lașitatea lor, ei înţelegeati ca să se năpustească : mai mulţi contra unuia —

eroică vite-

„ie! — dar nu: puteai pricepe ca şi în ajutorul
meiă. să vină alţii şi să-mi întindă mână de ajutor. Dar bine, să presupunem că sînt cel
mai ticălos dintre ticăloşi. Totuşi, un om nare *
dreptul ca să mă crează altfel şi ca să-şi spună această credință?

Prin aceasta, e€l,-ca prin

25

: „vetoeisina

| minune, pierăă toate calităţile; troente şi devine :
—.ca şi: cel apărat de dânsul— — vrednie de 0-.::
- probriul public? Ori la noi nu se ieartă; ca să. Sa

“ai alte păreri. decât al tale? De îndată ce. nu
„veşti: cu mine eştă, contra mea, şi, dacă pot, te.-,

“distrug. Aceasta se cheamă eanibalizm. şi e...
_o dovadă despre sălbăticieîîn: moravuri. Zola,
“pentru. că a luat apărarea -lui Dreyfus, n'a
fost el însuşi socotit ca trădător şi gonit cu |
pietre de pe stradele. Parisului? Totuşi a fost,
0 scuză pentru marele Paris: că timpurile era. .
cu totul tulburi şi înfrigurate. -. :
DR

"La noi; slavă Domnului, nu a fost aşa ceva.

|

şi totuşi perii “albi ai bătrânului şi valorosu- . .
„Doi mei amic aăă fost murdăriţi din cauza mea, |

"din

cauză că, în ! laşitatea şi ignominiă -gene-

-rală, sa găsit o inimă

plină de curagii care ..

să strige haitei furioase: înapoi! Din fericire,
' nică ei n'am murit şi mai putin acela care nu .
„a: ascultat de glasul: prudenţei : şi al egoizmu- -:

„luă, ci şi-a făcut datoria de om.:A trecut furtuna, valurile s'aii retras, şi cu câtă. plăcere”.
strîng mîna aceluia care a dovedit că este în- .
că tânăr, că deşi: cu părul alb îîncă stăîn
î primii ani ai juneiei șsale!
a

”
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. 2 Noembrie. — “Recitese ccle. şerise.. ieri
. şi — fiindcă vorbeam de: Franţa — prin as0-.
'ciaţiune. de idei, compar Franţa de ieri bătu- -.tă de vintul nebun al bulangismului cu Pran-

!
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: ţa a azi pe - 'care'o. bate curentul pinefiieător
„Şi rodnie al: democraţiei. Şi cu toate acestea
E

"câtă ăsemănare între ziua de ieri şi cea de azi!

„E tot aceeaş Franţă care urmează un om,
„cum altădată urma pe oamenii revoluţiunei,
apoi tricornul lui Napoleon, mai în urmă,
: mult raai în urmă, panaşul lui Bouianger şi
"azi e condusă pe panaşul oratoric al lui CI6
menceau. Îi -aceeaş pornire de juvenil. entu“ziasm

în fond. Numai

„desigur

forma

în. bine. Clâmenceau

s'a schimbat, şi

a: cucerit-o

azi

"cu Îarmecul fiinţei sale, cum altădată o cuce-

riseră alţii cu alte mijloace. E de ajuns să ob- servi ceeace se petrece în parlament, cum în. „săşi opoziţiunea este sub acest farmec special
NI

„al unui om, pentru ca să-ţi dai seama de ceea
ce e în staree să facă guvernul de azi, fiind că

nimic nu-i mai rezistă, fiind că este stăpîn
al ţărei şi ea depinde numâi de el casă fie
. condusă spre bine ori spre răă, să fie dusă la
victorie. asupra altui popor, să facă absolut
“tot. ca-va

voi

cl. Aceasta

e Franţa,

marea

F'ranţă, aşa cum este ea, cu defectele şi 'calităţile

eă.. Prin aceasta se explică multe cari, da-

-<ă nu ţii seamă de această caracteristică, nu
sînt explicabile:

a “Noembră,ie, — Cînd eştă hărțuit şi nedrep-

tățit,: spiritul răă îţi strigă: răzbunare! Şi ce
uşor este să faci aceasta. Impotriva mea se
j

N
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năpustese atâţia. pe. cari i-aş

:

i

i

putea reduce

|

la

tăcere cu un singur cuvînt. - Totdeauna. însă...
vine în joc raţiunea, partea bună a sufletului
tăă, şi îţi insuflă milă: pentru cei vinovaţi. De ..
ce i-ai disstruge? Nu sânt ei şi aşa destul de. 2
nenorociţi în ticăloşia lor morală? Să le o mai

. desfăşori înaintea publicălui?. Unul, de pildă,
|
este bătrân şi ros de toate viţiile, de toate pă-- -.
cătoşiile, de toate. isnominiile. Nu ar fi o eru-:
zime inutilă ca să-l scoţi din circulaţie, pentru:

- ea apoi tot tu săi întinzi cu discreţie bucata
de pâine pe care tot tu i-ai luat-o? Altui este:. tînăr,- îl poţi declasa cu un cuvânt, — şi to-. |
tuşă eşti nevoit să taci, de oarece te gândeşti a
„la întreaga luă” viaţă de suferinţă. şi de neno- .
rociri, la nevasta şi copiii lui, -— şi taci, trecă: |
“şi peste dânsul; căci cea, mai mare pedeapsă i

“este că ai rămas în picioare, pe. când el este:

silit să-ţi arunce cu noroiă, ca să „poată trăi, i:

“ceea ce, este snprema

durere şi suprema ru.

şine, „dacă :mai poate simţi aşa ceva, dacă nu.

"isa stârpit şi acesi sentiment de om! E mai
bine, dar, să ascult pe eul mei cel bun şi să
"mă răfuese direct cu stăpânii, Qecât să mă a-„pue la luptă cu mercenarii, lor,
o
P.

5 Noembrie, — — Cre se« scrieo istorial E VOr=. i
"ba. de fostul general Stoessel,: apărătorul ne“norocit ai Port-Arturului, pe care un moment:
toată himea l'a declarat eroii, pe care mai a !

|
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| poi aceeaş “lume Va acoperit. de oprobiă, fiin„că a fost îînvins —

şi care ază serie împăratu-

A lui: că. moare. de foame şi cere să-i dea cel puin

câţ îi trebue ea 'să mănânce pâinea amară

a dizgraţiei. publice! Şi în definitiv cine poa„-

“te spune ază Gu mâna pe: conștiință că Stoes-

„sel a fost un trădător iar nu unul din eroii nenorociţi ai Patriei, care. ispăşeşte el toate pă„„eatele făcute, de alţii? E apoi întrebarea: da„că da, sai nu vreodată vom şti- adevărul asu„"pra acestui om şi dacă istoria cel puţin va res“ “abili faptele în adevărata lor lumină!.

gi Noembrie.— “Bi, care. sânt foarte ocupat,
-mă întreb cu'ce umplu o zi întreagă acei pier.
„ devară cară. vaii muncit niciodată şi cari nici

„nu ştii ce este munca? Şi totuşi eii îi văd în
SE “toate părțile; ci îşi dai aerul că sânt ocupați,
„îşi crează diferite. ocupaţiuni şi îi văd mai

“mult plângându-se de lipsa de timp. Sânt de
sigur” două puncte de vedere deosebite. In tot
.eazul, oamenii

aceştia, ÎŞI. umplu

perfect tim-.

-pul şi probabil îîn mod plăcut, Ei însă se ocupă într'un fel, tu într “altul, şi de aceea îi crezi
-că n?aă ocupaţiune, pe când dânşii a prea
-multe. Singura: întrebare este: la ce foloseşte
„această muncă a lor?

Dar pică aici nu trebue

să judecă cu mintea ta, ci tot cu a lor.
-
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XXIII”
„DE

LA 1- 18 ROEMBRIE,

.7 Noembrie.- —B citidată lupta. pentru: exis-. |
tenţă şi în ciudate feluri se înfăţişează ea. Ca

teodată se arată sălbatică, crudă; omul îşi. dă

“. arama

pe faţă, lustrul civilizaţiei dispare: şi !

animalul care se. aruncă asupra altui. animal,
"într?o luptă pe viaţă şi pe moarte, apare în

toată urâta lui goliciune. Dacă voiţi, din Pune

„tul de, vedere pitoresc, acest. războiă.. are şi:
partea: lui frumoasă — dacă n'ar fi părțile

„Josnice, trădarea, lupta neleală,- “în + sfârşit >
„ toate „mijloacele nepermise cari câteodată face
„ca nu cel mai viteaz şi cel mai puternice să în-

vingă, ci tocmai. cel mai viclean şi cu sufletul
mai josnic.
Aaaa

O altă luptă este aceea. ce ţi seo dă cu: surâ.. |

E sul pe buze, cu lovituri alese şi elegante, lupta cu mânuși albe. E un poe de şah foarte” a-”
muzant, în care la o lovitură corespunde altă”
"lovitură, îîn care 6 nevoie.numai de toleranţă..

şi de prevedere. Lovitura ce ţi se prepară este
tot aşa de mortală câşi în' lupta sălbatică: In.
„„loe'să ieşi din ea cu ţeasta capului sfărâmată .

de o lovitură de topor, o singură gaură cât un
nasture, cel. mult. un mic ŞI. subţire ŞIrOĂ.- de.
'sânge şi ţi s'a străpuns - inima ori "plămânul i
ori un alt organ
«
esenţial. "In câteva minute,

20.

Ia

„.- GONST. we

_ eşti dat gata, — aceasta see chiamă duel şi le„gea şi moravurile sânt” foarte îngăduitoare
cu: ucigașul, pe când cel ce te-a ucis cu toporul
„se numeşte pur şi simplu un asasin.
„Dacă eo luptă pentru a'ţi lua vieaţa, e o alta

pentru. aţi răpi onoarea, averea, puterea. Bă
am avut privilegiul să suport şi unele şi alte„1e şi nu ştiii cari sânt mai obositoare. Totuşi
' zilele acestea am suportat o luptă de acele zige civilizate şi-— după ce am ieşit şi de astă-

“dată învingător — nu știă. pentru. ce simt mai

multă satisfacţiune” decât atunci când pot să

“xăpun pe ucigaşiă sălbatică al averei şi 0n0a"rel melel.... :
- Potuşi mă simt obosit! "Poată ziua am pe-

trecut-o în casă, odihnindu-mă şi reculegându-mă:.un, mie concedii înainte de a începe alte

„lupte; căci întreagă

vieaţa mea

se poate re-

„zuma în Iupte.

8 Noembrie. — Azi m'a oprit în stradă un

vechii prieten şi a „început să mă mustre:
"— Când, mă rog, o să încetezi de a te văi-

cări că eşti bătrân? Te văd rumen la faţă,
vioi şi viguros şi totuşi cine te citeşte ar. ere-

de că are aface cu un bătrân de peşte 60 de
ani şi cu fruntea aplecată spre pământ!

—Nue

vorba, dragul meii, de cum te arăţi

şi despre ce zice actul tăi de naștere. Bătrâ-

nejea se socoate după cum o simţi tu. Or, su-

|
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fletul

oi.

mei

este colosal de bătrân. De sigur, :
„dacă aş avea, o sutăde ani, nu mbaș
i simţi mai
“ îmbătrânit şi mai deprimat: sufle
tesce. Când.
ai ajuns să nu mai doresci nimic,
când nu mai.

„al

în viață nici

o țintă” principală,

-

când tot: -

ccea ce faci este pentru a'ţi umple viaţa

ceva, — ca să te uluesci 2 când .toate' acest cu...
ea. :...:
se întâmplă, ce importă „c'îţi
um
este înfăţişa. .. .

„. rea şi câți ani ai;. ăci eşti bătrân, mai
bătrân :.

„ decât mulţi alţi moşnegi!.
Da a
-Amicul meă desigur că nu m'a crezut; a so-:

cotit probabil'că sânt amator. de paradoxe, că . .-

cel puţin pozez în bătrân,— un chip şi aces- ..
„„ta de a poza, cum altul “este de a te arăta ti...
e,

|.

9 Noembrie. — La noi duşmanii şi Moravu ..
rile politice te împiedită chiar. de a face bine-.
le. Aşa mă gândeamfă as?-dimineaţă când ur- -

cam scările dela, direcţiunea generală a poşte-

or. Mă duceam acolo să-vărs cele cinci mii de'

"lei adunaţi dela publie pentru familia nenoro-. :..
3
citului Georgescu, — factorul poştal care şi-a

“găsit moartea în ştiutele împrejurări tragice,
„+ Din prima zi când am făcut apel la public, ad-

versarii noştri ne-ai acuzat că vom mânca... --

„

paralele: adunate — nici. mai mult nici măi |
„puţin. Ati făcut tot ce aii putut ca să nu ni'să .

„trimeată bani şi—cât timp am ţinut subseripţia: -

deschisă —
4

ai

făcut

apel

şi: la “Procuror, ca,

e

|

-
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să mă jea desigur de guler sub cuvint, că, am
'sfeterisit : fondurile colectate. Noi totuşi ne-

am îndeplinit datoria în conştiinţă, am făcut
„cerşit, mereii şi: ază această familie nenorocită.
“a putea întru câtva să-şi îndulcească vieaţa.
A trebuit însă să fie un ziar ca „Adevărul care
să nu aibă teamă de bârfeli, care să-și înfrun- te adversarii şi să-i sfideze, — pentru ca să-şi |

îndeplinească această datorie”

*-

de

umanitate.

Alie firă mai slabe, mai timoroase, ar îi ezi“tat de a-şi face datoriaîîn faţa, calomnii și ar
"fi renunţat de a săvârşi acest bine către aproa-

pele lor în nenorocire.
Avem nişte: moravuri în presă şi în politi: că aşa de urâte că nu sântem departe de zilele .
“triste când Barbu

Catargiu

“tru ideile lui politice;
„pe stradă,

era asasinat pen-

iar ziariştii continuă

cu bastonul și 'cu revolverul, pole-

mica începută în ziarele lor!
-;
„Oricum ar fi, noi ne- am făcut; datoria şi fi
„ră ca să aşteptiim laurii de mulţumire — sim- ,
„im satisfacția că, şi în aşa: de triste condiţi-

"" uni, totuşi, ne-am îndeplinit o datorie de ce„tăţenie şi: de umanitate.

N

10 Noembrie. — Şi-a deschis” larg braţele,
ma coprins cu ele și, profitând. de zăpăceala
"mea, în-plină stradă a început să mă îmbrăţişeze. Am căzut ca dintr'al şaptelea cer şi, faţă
„de atâta „Curagii, am rămas zăpăcit.

E
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„. LETOPISIȚI

Sa

— Ce mai faci, dragii Am auzit că ast sI-

_părat pe mine!..
ăi
Cei ce mă acostase aşa da. deiaonstrativ.« era
un fost amic al mei. Ne uneaii înainte două...
zeci de ani de muncă comună, şi 'eti—-naivul— .
„ credeam că numai moartea ar putea distruge .
acea amiciţie, în ciuda politicei şi a luptelor -.

„. Totuşi

când. furtuna

a venit împotriva.

mea, unul dintre cei d'întâi cari a Jucat ro-

„ul

sfântului Petre a fost amicul mei. Şi

caşi alţii —

...

crezându-mă mort — a. încereat

să-mi dea lovitura din fabulă. Azi, când a vă-:.-

zut că mortul de ieri "este mai viii decât. ori

„când, a uitat că îl părăsise în momentele grele
şi a venit să se arunce în braţele mele.

. ..

* Când m'am putut desmeţici şi reculege, am
" întrebat. pe cel ci demonstraţia amicală:
__*— Cine sânteţă d-v? Desigur aţi făcut: eroaTe; nu vă cunose!

.

|

-

— Dar cum, dragă Mille, ai uitat pe vechiul tăă amice X?
|

— 3...? Da, l-am cunoseut, a “fost un băiatEa|

foarte de” treabă; dar a murit săracul ă, —_D-zeii să-l ierte!
:
— Ce ieşti. nebun, omule? bolborosea total tă

_-amie;,,

Bă însă eram

departe acum,

lăsând

de

E “astădată po el« :în. zăpăceală. Da

ă

IN „CONST. Mie!

: za a

a

za Noembrie. == -De câte. va i zile; mă. lupt cu
„| nine: însumi. “Am putinţa: ca odată în vieaţa
mea să câştig o avere, eii care nu am fost în
'stare-să pun până acum. la o parte nică cinci paale... Şi odată cu averea: personală să capătși
“ putinţa unei vieţi liniștite şi plăcute... Oferta
“este ispititoare.

Când toată ' vieaţa ai muncit,

„când. te simţi îmbătrânit, Şi obosit, O asemenea
„ofertă te poate tenta.
Aa
„Un moment, am stat pe gânduri: şi am Cum=

-pănit vicaţa, de ază cu cea de
„“ materială;- nimic” în urma ta,

ieri: nici o grijă
nimie înaintea

"ta; iarna liniştea, şi “căldura, Coastei de Azur,

„Parisul cu vieaţa lui artistică, intensă şi inte:„lectuală, văra Elveţia şi munţii Tyrolului, o
scurtă vizită prin ţară, depârte la moşie, apoi
"din noii. pe drumuri, căutând să-ţi umpli viea„a cât mai plăcut, până când va veni moartea. :
şi-ţi va. închide ochii, fără. ca: tu să simţi nici
" durerea de a muri şi nică Plăcerea: de a scăpa
„de zbuciumul

„o Am
»

vieței. .

-

îndepărtat cu un gest sigur situaţiunea

de-mâine

şi am preferat

să: rămân

la, postul

„ meti de Inptă și de necazuri,. de griji şi de su„părări, de robie de zi şi de noapte, de enerva-

„re şi de asalturi ce-ţi daii duşmanii, la cinstea
“i "reputaţia ta. Am rămas la postul mei de.
primejdie,: dar şi de onoare; de oarece, când |

nu înţelegi vieaţa, fără de luptă, ea pare altfel.
un fel de goliciune şi desigur că aş fi mai nenorocit, neavând . nimie de făcut, decât azi

|
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„când muricese și: mă tirudesc mai mult
decât. *
perm

îmi

it puterile,

„Și apoi mai este.ceva.:Nu vrea: să, am
ae-.

rul că dezertez de la război. E prostie
aceasta, mi se spune; dar nu-i singura; din vieaţ
a, imea. .
DE ati

„12 Noembrie. — Recitesc în carnetul mei

notele pe cari le-am luat astă vară în călăto- - "„zie, Ei câte ceva de spicuit. Iată de pildă o sce-

nă care mi-a rămas în minte: -.
a
: După câteva zile petrecute în sânul. fâmili7

„ei mele pe Rhin, trebuia să plec, căci d, Pocor-.

„ny a binesăvo
invad
it
eze localul nostru. Bo-

na, nepotului mei-—un copil de un an de zile—
„i-a dato floare ca, să mi-o dea, mie. Copilul
a...
întins maşinalmente mâna, mi-a. dat floarea;
- *
dar, cânda văzut-o la pieptul meii, a început
să plângă, întinzându-șă mânuţele, spre.
ea, |
Bona era ruşinată că educaţiunea ei n'a
fost.“

» în stare încă să făcă să tacă natura, care nu:
ştie de convenţii sociale.
In copi
'se arată
l
perfect omul, în toată goliciunea lui, şi
numai

mai târziă educaţiunea îi schimbă firea,
pune

...
„0 mască de făţărnicie pe ea, care totuş
i se ma- > . :
nifestează
dar în chipul aşa zis civilizaţ, . e

» 13 Noembrie,— Stati la fereas
tră şi privese
în grădin
cum
ă.o. pisică mică şi slabă lupt
ă
cu vigurosul: nostru... setter,
' Hector. Câinele
a
Si latră, lace zgomotşi miş
cări: violente. Pisicu-

.

„246

n
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-_ța:stă însă în apărare, stă neclintită locului,
“priveşte fintă în ochii

adversarului, dar nu

„dă înapoi şi îi ţine piept cu mare curagiă. Ea,
nu atacă; . daz, când câinele se apropie: prea
mult, îl schipă și îşi repede, ghiara spre botul

„lui; el se retrage lătrând, dar totuși neavând
curajul să tabere. pe pisică. Dacă ar avea, acest

- curaj,
puțin
scapă
ceasta

pisica ar fi zdrobită, căci ea este de cel
opt oră mai mică decât adversarul. O
însă, curajul, pe când câinelui toemai aîi: “lipseşte ca să treacă dela lătrat la

. fapte.

Să

o

“La an: moment dat. însă, profitând de o
lipsă de atenţiune a cîinelui, pisica s'a repezit
întrun copac, şi de acolo a început să pri-

""ească,

cu linişte la adversarul

de jos care

„lătra disperat, dar de astădată prosteşte, de-

. oarece duşmanul îi scăpase din labă.

Ri „pe cînd Hector mă asurzește cu glasul
hu, eti îmi pun problema: dacă din partea
- pisicei fuga i-a
i
fost laşitate ori pur şi simplu
o strafagemă a unei” lupte în care forţele şi
„conăiţiunile de „aptă hu
i erai de. loc egale?
A

XASIV

“DE LA 14—20 NOEMBRIE

:

14 Noembiia.— Sunt la ţară şi, aşteptând
| irăsura ca: să plec spre oraş,. îmi cade sub
mână un! număr din Y 'oinja Naţională, o bu-

|
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"ceată de număr mai bine zis, şi îmi arune ochii
pe e]. Se vorbeşte acolo de mine şi se face apel

- :

„la parchet ca să intervină spre a pune capăt
punsăşiilor şi eserocheriilor mele.

Sînt momânte cînd te întrebi tu însu-ţi dacă n%o fi fiind adevărate cele ce se scriii împotrivă-ţi.

Când trei îţi spun

că eşti beat, zice

proverbul, trebue să te duci să -te culci. Mi so repetă de atâta timp că sînt cel'de pe.urmă .
“borfaş,

în cît mă

înțreb. şi -eă

dacă cinstea,

.

care este aproape unica mea fală, no fi fiind .. |

o simplă iluziune?

Imi

fae totuşi examenul

şi nu găsesc

nici

o pată. Îmi

conştiinţei male
zic însă:

dacă

eii

în unele momente mă întreb ce este” adevărat

şi ce nu e, ce o fi zicînd cealaltă lume, atât de

lesne: crezătoare, cînd e vorba de a bănui cin-

„stea cuiva?
5 însă un noroc că, în “tara românească, a
nu fi cinstit nu este o pată, este o calitate, căcă

se identifică necinstea cu deșteptăciunea. "Când
eşti cinstit va să zică că eşti „prosteşi se vede

că, pentru unii, de .aică: înainte trebue să fi

-

câştigat în aprecierea. lor, în ceea: ce priveşte
inteligenţa.

15 Noembric.—rDelegiramele din străinătate
sînt pline de cazul tenorului Carusso.. A fost
dat judecăţei la New-York sub cuviut că ar

-

„fi spus “vorbe necuviincioase unei i femei
, şi a. po

23

CONST: MLLE, „i

NEI fost: osândit lao o mică amendă. Nu eunose
«
viaţa americană, dar o cunose perfect “pe cea ro„_mâmească. La noi, o fată mare saii.0 femee
i tînără nu poate ieşi. pe stradă singură. Chiar

la braţul tăă, tată, soţ, frate, riscă să fie in- sultată şi -tu nevoit să bastonezi. pe. obraznic.

In

America: fetele:şi. femeile pot ieşi fără să

„“'zisce a fi batjocorite, căci atât legile cât şi mo-

- ravurile sînt aspre, Je apără. Cine se leagă de
0 femee plăteşte ca. şi Carusso,—şi asprimea
"legei şi rigiditatea judecătorilor pun pe femei

"în stare: de egalitate cu bărbatul, în ceea ce

.:

priveşte strada
şi localurile publice.. Să pot. -

tești, tu -femee, la noi, şi să faci apel lă.ur. gar-"
= dist, „contra. unuia care îţi spune. necuviinţe.

"EI sava, face că nu'te aude, va rîde de prostia
- ta, căci şi el, gardistul-—păzitorul ordinei—nu. . |
„vede: nimica răi să,. „ciupească pe o tînără-Mâ- .
zişcă care trece pe lîngă dosul
coșul plin.
Va trebui de alifel mult: timp să treacă, pentru ca să înţelegem şi să: "simţim aceea ce se

„simte în Americă, şi care împrejurare explică
„libertatea

de: care se bucură

femeea, şi faptul

„că sep scoate, egală cu: bărbatul,

|

|

16 Noembr ie:—Un amic a venit; să mă con-

_sulte asupra scoaterei unei. gazete, Lam sfă-.
tit să-şi astimpere. zelul şi să stea liniştit. O
gazetă... dar ce-ţi trebue acest bucluc? A fi
Ziarist este a te corta cu toată lumea, a-fi pier-

aa
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E de prietenii, ai crea dușiiăniă pe
p vicaţă. Un
„ziar trebue să se pronunţe asupra; tuturor lu =

„ eruzilor. şi: despre. toată lumea: care joacă: un.
- Tol în acest cinematograf al actualităţei. Ru,
“simplu cetăţean,

nu eşti silit să-ţi spui: păre-

rea! „asupra tuturor. întâmplărilor zilei, Ziaristul însă este obligat. să vorbească şi, vorbind,
" Tatalmente va supăra, pe cineva, fie direct fie "indirect. Uiie.eiă, acum cînd! stai cu tine de
vorbă, şti eii ce buclue noii îmi creez pe cap? .

La un ziar. colaborează peste o sută de inși, |

din

cincizeci

de. oraşe

şi. orășele

ți: se, trimit

ştirii şi aprecieri, şi toate ori unele din ele Jia,
- nesc sati. indispun pe cineva şi toate îți crează

un inamic ori mâi mulţi. Nu, nu, cel mai cu- minte. lueru

este să stai liniştit: în colţul tă;

„să vorbescă când.âi: poftă, să serii când eşti
„dispus, şi să nu, tremuri

îîn fiecare moment că.

poţi îi compromis ori bănuit..
„B însă foarte probabil că axnicul mă nu va.
“ asculta. de sfatul ce i-am dat. Gazetăria, este ca şi lumina, care: atrage muştele, lumină la
flăcările căreia , multe își
î
ard aripile: .

17 Noembrie. —Ază la tribinal se judeca un "- proces, Unul din împricinaţi avea, o curioasă
înfăţişare: bătrîn, olog 'şi aproape..orb. Un |
"ochiiă îi este pierdut; iar cu. celalt, ca să poată vedea, trebue:să ridice pleoapa ori colţul 0-.
: chiului: cu1 mâna, cu
« o niscare ori tie. ciudaţ..
e«

.

pi.

..
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„.B prost îmbrăcat, aproape ar. părea un cerșetor. Se agită însă. grozav,

merge

dela avocat

„la avocat, deschide” şi închide o.cârte veche,
uni anuar al Bucureştilor, pe care îl descifrea"- ză mereii cu ochiul lui cel bolnav. Partea cea- . -

lalţă este un biet negustor, şi înţeleg că-i vorba de bani împrumutaţi, de o prăvălie deschi„să cu banii celuilalt, care celalt este, după
cum înţeleg, sun avid cămătar. Acesta din ur„mă, este mai bine apărat, are martori cari pledează aproape pentru el, în sfârșit se pare că
dreptatea este cu dânsul.
Şi totuşi: simpatia mea nerge la, celalt, la

ar

|

“vietal meseriaş, căzut în mrojile cametei, care
poate, a făcut mișcări greşite şi nepermise ca

"_să.scape de uzurar; dar este sigur că la mijloe
- este munca

şi inteligenţa supte şi mâncate de

“banul atotputernic,.de banul hrăpăreţ care îşi
„ cere livra lui de. carne, de banul fără de care
pari şi necinstit. şi lipsit de dreptate. a

Cum

se va .rezolvi procesul nu şti; dar va.

fi -greii judecătorilor să îndepărteze volumele

aroase de legi şi să judece
--pe

îîn sfânta dreptate

aceşti doi oameni: pe muncitorul produe-

„tiv şi inteligent şi pe cămătarul parazit şi fără
de milă SI) pentru el, nenorocitul şşi -peniru
alţi.
18N oembrie.—Am pledat ază la tribunal un

proces, personal
şi cîţiva
.

prieteni

şi colegă

-
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„m? ai

solicitat că n'am

i

dot

uitat încă. să

pledez,

cum altădaţă făceam: zilnic şi în ' mai. multe
cauze într?aceeâşă zi. Ei arătată speranţa de.a a
mă întoarce în mijlocul lor. |
|
,
—
Oh! nu, vă foarte mulţumesc, 1e- am răs- ..

puns. Imi pare foarte.bine că am. scăpat de .
'baroă. Sufeream prea mult văzînd cum zilnic
se pălmueşte dreptatea, cum cel puternice triumiă, şi cum chiar tu—omul dreptăţei—ești şi-

“lit să conspiri mână în mână cu cel răi şi pe- .:
„drept... Nu, nu! Mai bine cum sînt astăzi, ju-. decător

al

tuturor,

liber

pe conştiinţa

mea,

|

neavînd nevoie să, cer dreptatea după legi, ci
"de multe ori să silese pe alţii să o facă; Şi apoi
desigur n'am fost făcut pentru a fi avocat.
"Tirebue o anume ştotă şi eii mărturisesc că în
„Xieaţa mea nu m'am pasionat pentru faptul că.

cutare articol din cod este interpretat de Laurent într'un chip şi de Demolombe îîn. chip:
opus.
-- 19 Noembrie.— Eşti prieten cu cutare mi“nistru? a venit 'să mă întrebe cineva, cerîn- du-mi. an servicii către amicul met, ministrul
n

— Da
prieien

domul. mei, i-am răspuns
cu acest

domn

ei, sînt

ministru, dar ştiţi cu

ce preţi Cu unul :foarte curios, şi anume cu

acela de a nu-i cere nimic. E un principii la
mine de a cere cât mai i - puţin miniștrilor; şi
e

NE:
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„aceasta din mai multe motive, Primul că îmi
„

este-amilă' de aceste victime ale politicei, cari
|
sînt debordatede cereri şi de intervenţiuni, pe

> cari fatalmente nu le -pot satisface decitîn
“foarte mică proporţie. Al doilea; motiv este că
„mă tem:să nu fiii socotit şi eii ca ceilalți, cari

„Văd în amiciţia: cu un ministru, mijlocul de a
specula această simpatie. Nu zic că n?am cerut |
„nimic miniştrilor; “totuşi,: cînd sînt nevoit să

“are

acest calvar, sînt stăpînit între altele de

„două sentimente: mila și frica de a nu fi luat
“şi ei ca alţii mulţi. :

a

De alifel,: în .această privinţă, ţii minte o

"-. vorbă. profundă a unui bătrîn, căruia îi vor-

„beam. de .simpatiile: ce mi le arată o întreagă
- „wategorie de oameni. - e
„. — Nici vorbă, le eşti cu atît mai simpatic,
“cu cît.nu le-ai cerut nică odaţă nimic. Incear-

|
că de le cere ceva, şi vei vedea, scăzând şi ter>» “mometrul simpatiei lor. .
20 Noembrie.—E cel puţin

liber să facă ce

„Vremi
a,se spunea azi despre 'cineva.'

|

„Liber !iată un cuvînt care nu există decît pe
hîrti6! Cei mai liberi sînt desigur cei mai ro„biţi. Dacă eşti sărac te robeşte sărăcia, ea îţi
paralizează toate mișcările şi libertatea supre-

mă este aceea de a muri. de. foame. Dacă eşti

bogat, bogăţia ta îţi dă atitea griji, deviă sela-

vul ci şi de multe ori bogatul invidiează pe cel
—
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i

DB

” sărac care nare .ce pierdeşi deci nu poartă. A

„grijile celui dintâiă

-..

De

Liber! liber!..... nu-i nimeni; totul: este Te.

lativ şi Libertatea cea mare,- dacă voiţi, este...
foarte frumos zugrăvită ori cântaţă în imnuri

revoluţionare, dar; aşa cum ar trebui
să fie...

„ înţeleasă, ea nu exisță. . -

În CA

aa

DE LA-21 —27 NOEMBRIE,

"21 Noembrie. — Azi am dat 'un dejun în“:

„cinstea, concesionarilor “Bublicităţei”

noas

tre.
Schulder şi Bergher, căci în primul. anal
!
„concesi

-

unei aă dezvoltat.o activitate graţie
că: .
„reea ziarele noastre aă fost puse
în primul . - ..
rând.

A. fost energie și din partea. noastră, să-..

facem acest pas noii în publicitatea: româ
nă,
dar a fost energie şi din partea conc
esionari-.,

lor cari riscati să-şi rupă gâtul dacă
nu reu-. .
seaii. Ati reuşit, însă, şi această reuşită
o săr- -....
bătorim
noi astăzi...

DRE

a

îi

“Şi pe cînd şampania curgea, pe cînd
limbile.”
'se

dezlegat, pe. cînd” toasturile deve
neati mai...
„dese, eă mă duceam cu. gândul
în trecut, cui... :
cincă-spre-zece
ani în urmă, şi mă gîndeam

Ja. .....
ciudăţenia vieţei omenesci
şi la ce poate aduce. a
întâmpla
rea, - unită;: cu pute! re
voina
ţei, -Pe.
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„+ Sehulder lam cunoscut tot la Adevărul. Bă- *
* +riînul Beldimanu se despărţise de editorul lui,
"Toma _Basilescu, care se încercase să-i sfeterisească. ziarul. Un proces a urmat între ei, ci
am fost ales ca avocat. In faţa unui tribunal
-de arbitrii, alcătuit din dinii Panu şi Dissescu

“din partea lui Beldiman şi d-nii Aristid Pas- .
„cal şi George Tocilescu din cealaltă parte, supra

„arbitru fiind Nicolae Pleva, procesul a fost
' câştigat. Piecat dela tipografia Basilescu care
era în casele d-rului Steiner, Beldiman se mutase în strada Academiei, în casele Carapati,
„ “iar expediţia se făcea întruna din camerile
tipografiei Grigore Luis, de peste drum. În
aceu expediţie, Carol Schulder ocupa un post modest, adus acolo de către cumnatul săi Hu„sar, care

era: adiministrator

şi secretar de re-

„dacţie. Cînd. Hussar a fost. expulzat, poliţia
„inteligentă ca totdeauna—a expulzat şi pe
-Carol Schulder, care avea singura vină că
| frecventa, Clubul Muncitorilor şi că în exuberana, celor şasesprezece ani îşi manifesta poa-

te. prea mult simpatiile sale pentru, mișcarea
„ soeialistă.- Această expulzare a, fost e)« fericire pentră cel
“lovit. In străinătate el a dus-o desigur grei,
dar orizonturi novi îi s'aă deschis, a înțeles
. rostul vieţei mai adînc şi azi, după, cinci-spre_:Zece- ani, micul slujbaş, cu cincizeci de lei pe
-Jună din expediţia ziarului Adevărul, este cel

mai însennat- agent de. publicitate

şi ei cu

0 LETOBISIȚI
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* plăcere strîng mâna acestui om plecat de Jos
şi ajuns prin muncă și.6nergie atâta de sus: Ei

Nu ştii dacă cel sărbătorit se gândea, azi la
„umilele sale începuturi, ei însă cu atîta, mai. mult Pam

sărbătorit, cu. cît imbrăţişam 0oîn-..

” treagă vieaţă de muncă, şi răsplăteam greutatea de a reuşi în lupta pentru existenţă, când:

nai fost năseut nici cu avere şi nică în cercul

celor fericiţi, cărora toate ușile le sînt deschise.
Drept vorbind, gîndind la Schulder mă; gîn„deam puţin şi la mine însu-mi, a cărui istorie
este cam identică.
.
a

. -|

22 Noembrie. —Mă fericea azi un tînăr şi
îşi explica cum pot lucra, în acest mijloc înte„lectual şi în colosul artistic ce mi-am creat,
în-' : -

tre cărţi și tablouri, între opere de artă pe
cari le adun încetul cu încetul din prima, mea,
copilărie.
i
SI
a
— Să fiă şi ei ca d-ta, cum aş mai lucr
ade -

"uşor şi cât aş produce de mult!

mărul.»
L-am

|

suspina - i-

a

consolat. arătându-i că n'a fost tot.

deauna astfel, că toi ce ara produs mai
bun a. fost în

alt mijloc mult maj sărăcăcios, şi
i-am
explicat că numai, când nu aj
ceeace doreşti, :
acest ceva îţi face impresiune.
Ei, unul, nică . |
nu-mi

dati seama de mijlocul înconjurător

de, .-:
„acest cadru pe care tînărul îl. găsea
artistic, - In ceea ce mă priveşte, regret
cei douăzeci...

..

ap

comite,

gi cincă de ani lăsaţi în urmă,în cari am pro„- dus atât: de puţin şi âtât de neîndestulător; re--

-

“gret puterea şi entuziasmul. tinereţei de altă: dată eu care am putut pătrunde şi învinge dar
- cari ază. sânt pierdute pe vecie. Caşi bătrânul,
Faust, ce naș da să retrăese vieaţa trecută şi
:să?mi' croiese "cu experienţa de astăzi o alta -.

= mult mai tinită, mai
a
înteligsentă, mult mai
- fericită...
Tînărul, care are 'azăA desigur tot ce îmii lipseşte. mie, doreşte: altceva, care azi nu'mi mai

foloseşte, un mijloc, [+) atmosferă de artă, care
vine — dacă vine — vai! prea. târzii |
IN

,

E “a
"23 N dembrie1e, — “Doi: tineri. ziarişti aii editat

un Anuar genăral al Presei. Intenţiunile lor
aii. fost de sigur excelente; dar mă întreb ei:
„dacă în acest; anuar există ceeace ar trebui să

existe: ziarişti! Nu, şi de'sigur nu din vina
„tinerilor „editori, ci dir faptul că de o bucată
“de vreme din'ce în ce se împuţinează această .

"speţă de oameni. Avem de sigur oameni politică cari înţeleg să se serve de ziar ca de o armă de luptă; âvem slujbaşi cari, îşi. fac dato_ria ca simpli funcţionari; avem o mulţime de
nechemaţi cari s'a aruncat

îîn presă, cum al-

„tădată copiii cei stricaţi se dădea la miliţie
ori cei proşti la moşie. Ziarişti însă— cu patimă pentru. acest meşteşug, cu

cultura gene-

| rală. absolut trebuincioasă: ziaristului, — za

e

/

„eroism

-

a

stii

risti cară să înţeleagă ceeacee este un ziar,
ase- N
„menea ziarişti (mulţi, foarte mulţi acum
donă- zeci de ani)- acum ati dispărut şi alţii
nouă nu
“se ridică, Şi- e curios!. rai ziariştă: într
un

“timp când ziaristica-nu era o profesiune Ten.
| tabilă, ori! cel puţin. care să-ţi dea hrâna, zil-:
„nică; iar acum, când lucrurile sai schimbat,
„profesioniştii presei aproape a dispăruţ, | E de sigur un semn al decăderei nivelului
intelechzal, căci: ceea ce se întâmplă, îîn presă
„se întâmplă aproape pretutindeni - unde este o

.:

„» „ mare.criză de oameni cari să vrea, şi cari mai NE
ales să poată lucra. ;...
Ă

- De altfel, nu e vorba, a fi ziarist este o grea. -

Piatră, de încercare.: Nu toată lumea poate re-

“uşi, — şi am văzut cazuri de oameni improvizaț. -gazetari, cari ati început să dea lupta cea
mare şi cari în curând ai dat dovadă tocmai -

de lipsa lor de putere de- aptă șiŞi. -mai ales. de

inteligenţă.

24 WNoembrie.—

Cineva îşi aducea aminte

"cu groază de trecutul săă şi îi părea răi de el.
“Iată un.-lucra pe care nu l-am făcut niciodată. _Nu'mi pare răă. de cele. ceam indeplinit. Rele
Oră i bune, faptele trecutului aă avut însemnăta.. tea lor anumită îîn vieaţa mea. Fără, de ele multe :
lucruri nu s'ar „explica şi-nu sar fi întâm:
plat. Vieaţa este o. serie neintrerupt de fapte . | şi. aceea ce. ta zegreţi, dacă te. gândești. bine,

EI

Bă

Se

E

-
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a, axut şi o parte bună, din care ai decurs alte
cară nu te poţă plânge. Fiecare să-şi
de e
- fapt

.
- seruteze trecutul şi va vedea că aşa este. Nu-i

jueruşi fapt cât de răi şi de trist care să nu
fi' adus şi urmări plăcute şi folositoare!
Nu, nu! Ei nu zegret nimic: din trecutul
fi eii
> -meti, Dacă n?ar fi așa cum a fost,.nu aş
aşa

cum

sânt astăzi şi desigur că trebue

constat că—ori

A

să.

cât de triste sânt amintirile—

-- totuşi am urcat povârnișul vieţeişi sânt faţă
de alţii: cu mult mai sus. Or, fără: de” acest
, aș fi poate?
unde:
trecut

Desigur,

nu acolo

unde am ajuns astăzi. Trecutul explică totul,

cine
el este lecţia faptelor, este cartea vieţei şi
în-.
sine
pe
| îşi blestemă trecutul se blestemă

|

suşi.

3

25

Noembrie.—După rugăciunea unui func-

“ ționar, fără de protecţiuni,:m'am dus să văd
pe un înalt demnitar

versaţia noastră:

al statului.

i

Redaii con-

e

— Xi. Vii pentru X?1... E un băiat excelent, muncitor, inteligent, dar are Un. mare
cusur,şi anume pe acela de a nu fi susţinut
.
-. de nică un ministru, şi încă de nici unul din
cci cu.putere mai mare. Uite cazul meii, relativ la locul pe care i aş da” bucuros dacă aş fi

liber pe actele mele: „pentru un

singur 10€

susține

şi d-ta în

am pe cap patru miniştrii, din cari fiecare
pe protejatul săii.
' Cugetă

N
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ag

- ce poziţiune sânt, căci nu aş
voi.să supăr pe.

Mică
„

unul

dintre dînşii, şi totuşi . la dispozi- țiunea mea nu este decâţ un sing
ur loc. Mai
poate fi vorba oare de protejatul
d-tale, când
ei, și fără el, nu pot so scot la capă
t?

„„— Bine, dar cu sistemul acesta
veţi” avea

todeauna nulităţi în posturile superioa
re, „n — Ai perfectă dreptate; dar
ce să faci dacă ?
poli
tica îşi vâr

ă coada în toate, şi—cum chiar
.:
că sânt aici graţie -politicei — e natu
ral ca, să

dati concurs acelora cari fae politică cu
mine:
Şi cari, dacă mă asaltează cu protejaţii
lor, e
-

că şi dânşii sânt asaltaţi de partizanii
. lor po-.

-

litică pe cari sânt nevoiţi să-i: satisfacă, —

de sigur constatând şi ei caşi mine
nenorocit este sistemul pentru mersul

al trebilor generale.

cât de.
regulat

a-i

Faţă cu această sinceritate, am strâns mâna

amicului, care mi-a vorbit atât de deschis, dar
n'am îndrăznitsă spun protegiatului meă
ca
„Să facă şi el apel la politică pentru ca să par-

„vină; n'am îndrăznit fiind că a face politică
„este o armă

periculoasă pentru

să o mănuiească,

. --

cine .nu știe.

Ei

26 Noembrie.—. Când am început, să fac so-

=>

cializm, am fost anarhist. Numai mai târzii
_-am devenit adeptul lui Karl Marx; dar totdea-|. “ună impresiunea tinereţii mi-a rămas în ceea

„ce privește dorulde libertate şi deci neputinţa
3

|

N
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ap

i.

niei parti-de a mă supune tiraniei, fie” și tira
început să
"duluiă tăi. Când această tiranie a:
ci sânt mă, apese, am ieşit din partidşi de atun

faptele mele, Şi.
“stăpân pe mine însumi şi pe
tele gândesc
toa
te bine. Acestea

mă, simt foar
franceză — .
- citind mizeriile ce le fac alegătorii
deputaţi„şi în special alegătorii” socialişti —
de depulor lor, fiind că ai primit ea diurna
de 9.000
loc.
în
lei pe an
tat să fie de 15.000
e
mţa.
cât era până acînuFran
e câşti:“B eterna, gelozie între cel ce nu poat
se bu“ga decât un. salarii mic şi acela, care
că :
vadă
să
însă
cură de unul mai mare. Cine
stea
să
țăi
- atuncă când trimeţă pe unul de ai

ne bu- alături de alţii cari sânt într?o situaţiudelega-

pe
- mă materială, trebue să nu umileşti
e infeiun
diţ
con
tul tăi, să nul pui într?o'

i
oară 2 i
aceste discuţiuni
sânt
le
abi
ent
__: Oht'ce lam
us“de cestiuni materiale. Oh! cât sânt de dezg

ice
“taţi :bieţii deputaţi cară. trebue să se expl
casa
în
i
e
iţvers
“cu partidul, cari sânt nevosă
ent, şi la câte. lam
par
de
t
vota
sul
acestuia 'plu
ta
umilinţe nu sânt ei supuşi, -pe când . sfân

ca
dreptate este cu dânşii, cari ştiii mai bine
să
ue
treb
când
l
. alegătorii ce va să zică banu

stai alătuzi de aceea, cari îl preţuesc....
mă aflu
" Şi cât de bine
A
La
ă

|

dul
ază “când parti
.
A

A
E,
*
pă
cere seamă, când nu mai sânt judecat
nu'mi

la club că am băut o stivlă. de şampanie, ori
x

ORL

ao

că m am dus îîn: „musca i la şosea, fără de au:

torizaţia, partidului ori a şefului! -

29 Woembrie. — Ştirea cutare din ziar. nu
este exactă, îmi zicea ieri un om politie.

'—. Se poate; i-am răspuns ei. Uiţi însă că,

„- de îndată ce ea a circulat, ei sânt în drept să!
.o înregistrez. Pentru linia: d-tale de conduită,
„poate să nu-ţi convie acest lucru; eii însă. nu
fac politică, ci gazetărie, şi ca, atare. ne aflăm
în două punețe de -vedere opuse.
Şi apoi ce va să zică o ştire falşă? Cele rărăai

multe din aşa “zisele ştiri falşe n'a fost falşe
- ditr?an moment dat, dar aă devenit mai apoi
„când s'a schimbat sitnaţiunea. Un ziar, însă.
-. este instantâneul momentului, şi pentru el es: -

„te deajuns acest moment, dacă îl prinde exact, .
puţin import tând dacă. mâine se vor.- schimba,

-

: Tucrurile,

x

XXXVI

„DE

LA: 28 NOEMBRIE FARA LA
4 DECEMBRIE +

- 28 Nocinbrie. — Am rămas — constat
cu
părere de răi — acelaşi visător idealist - care...:

„Ju se poate

acomoda

cu practica

prozaică

a.

Li

22
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“ Tucrurilor. Sânt acuma departe &de oraș, în mii

locul pădurei. Sub -picioarele mele troznese
frunzele şi crengile uscate, uşor vântul cântă .
“printre ramurile văduve de “podoaba lor. Pe -

ând negustorul, urmat de: câţiva oameni
cu prăjini lungi, măsoară pădurea, înarmaţă
- disentă calitatea lemnului, îşi face socoteală
decât ar putea; câştig a, eă par "că „simt o mare

- durere, par'că mi se rupe inima, par'că mă

„mustră

conştiinţa de ceeace săvârşese. Mâine,

“oamenii celui ce cumpără azi şi măsoară pădurea vor veni înarmaţi cu ferăstrae şi topoare; mâine va răsuna codral de loviturile de
„moarte date copacilor; mâine va dispare aceea
ce azi este' pădure, în care se adăposteaii pa-i
sările măestre

şi atitea vietăţi.

a

Nu ştiii cum şi pentru ce, dar pădurea mi
s'a părut! mie totdeauna ceva sfânt. Când am

luat parale pe ea, am: avut acelaş sentiment
“ca şi cum aşi fi vînduț o relicvă scumpă, ceva
"care trebue ținut din “generaţiune în genera-

„ţiune. Pare că în mine răsună strigătul ţărei

" “devastate şi despădurite;

e un ecoi al nu ştii

„cărui strămoș, pentru care pădurea era loc
de adăpost şi mijloc de traiti...
|
zile
târzii
acestei
a
- În frumuseţea, măiestră

de toamnă; o vâgă melancolie mă cuprinde,
şi mă întreb dacă, în astfel de dispoziţie de

suflet, voiă putea, să fiii atîta de negustor ca

să discut serios clauzele contractului, să nu

scap nimic. din asigurările

ce 'trebue 'să iai,

-

.
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0268,

să mă înarmez;eu toate mijloacele.

Na ştiă

care va fi rezultatul practic al târgului ce fac:

acum; dar o frunză îngălbenită, deun splendid...
“colorit ârămiu şi auriu, ceva asemănător cu o

„foaie de tutun. uscată, muiată sai bătută, în

praf de aur, frunzișul acesta mă, atrage aşa de
„mult, caut să fixez în mintea mea aceste su-.
perbe dar discrete tonalități, în cît mă mustru !
pe mine însumi că nu mă gândese mai mult la |

vilul interes care mă aduce aici, în. mijlocul
pădurei sfinte.

29 Noewmbrie—Cînd învăţam ştiinţele natu-:
„ale la Institutul Academic din Iaşi, răposatul
Gr. Cobilcescu ne:arăta chipul cum animalele.
se

adaptează

mediului

şi. împrejurărilor

vie-

ţei. Imi aduc aminte de pilda pe care ne-o dădea relativ la gâtul lung al girafelor. Intr'un

moment dat, o secetă colosală „bântuind părțile
calde, copacii aii fost despuiaţi de frunzele lor
de către animalele infometate. Ne mai fiind.
frunze decît în vrtul copacilor; numai ani-.
„malele cu gât lung ai putut să supravieţuiea„scă şi, în aceste împrejurări, gâtul girafelor s?a dezvoltat în chip anormal. .
|
“Nu ştii dacă
această- explicaţiune
este.

exactă; dar 'aică la ţară, unde sînt şi unde .
„“ soarecii s'aă îmulţit înspăimîntător, țăranii
îmi: „explică de ce nu mai: fac moşoroaje şoarecii. Inainte, ei „acolo-îîşi strîngeaă. Proviziu.

204
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"mile de iarnă; oamenii însă le-aii aflat obiceiul şi, dînd la o. parte moviliţele acelea, despuiaii
„pe bieţii şoareci de agoriiselile lor. Azi nu mai
„= găseşti pe câmp nici un. .moşoroiii, căci 'deştep- -

- tele animale s?aii învăţat - minte ! şi ceea ce
„adună bagă în pămînt, unde sapă întregi ga-.
o lerii cu culoare: întortochiate, avînd la mijloc

|

hambarul comun...
„O fi exactă. 'şi explicațiunea accasta, “iarăşi

|

„nua pot da "garanţie;

d ar:. si 110% .E' VETO...

30 'Woenibri6.—Moş. Ivan— Constantin Ioan
|

_—cum este starea lui: civilă, este păzitorul şef .
al pădurilor de pe moșia Iveşti... Are peste
- şaptezeci şi cinci. de ani; dar încă este destul

„de verde, vine'călare la Birlad pe ieapa lui
“sură, şi îşi caută cu sîrguință şi de gospodărie

“şi de afacerile. lui şi de ale...

boerului. Moş |

„Ivan însă! este 'şiret de nu-l 'ţine pămîntul.
-“Să-l pică cu lumîuarea, nu ţi-o spune el ceva
„ afirmativ şi categoric. Ta general: aşa este el,
“zomînul. Atâţia | ai fost şi.sînt încă pe capul „ui, cari -vor să-l înșele şi să-l. jupoaie, să-l.

„ prindă:cu vorba, în cât el ocoleşte- totdeauna,
”<înd: vorbeşte cu un albastra,

ocolește : să. se

pronunţe. :

i"— Câte fălci are. pădurea de peste deal? îl
| întrebi pe moş 'Ivan.
— Păi, cât o fi cucoane...
i — Dar cît crezi: d-ta că: estof mai i insistă,

|
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.— Păi, am. — măsurat: -0 ca Oi credeji ax. =

—- Bine, moş Ivan, d-ta, eşti de- aici de un...

,

veac de om şi ştii din ochi câte fălci sînt: donă| zeci, treizeci...
—.0O îi douăzeci, Doate să fie ;Şi. treizeci. m.

Voind, să ieaii altă: vorbă, mai interesantă
pentru moş Ivan, îl întreb:
—

Moş

Ivane, dar parale. af

trebue?

-Moş Ivan începu să râdă făcînd l pe! prostul, E
şi se scărpină în cap.
ea
— Păi, cum credeţi și d-y.

„— Bă, ce să cred?.Nu cred nimica.. Rispun-

-

- de d-ta, moş Ivane.
|
Aici unchiaşul vede că nu mai merge fără -

„de răspuns, totuşi nu se hotărăşte
“la vorbă.

să
s ECĂ drept

„—Păi cui nu trebe parale, 'cucoane? —Cui, necui, e vorba de d-ta, moşule. Ai
să mai iei ceva pe anul trecut.
Dă
—

Păi d-v. nu aveţi însemnat?

— Nam

socoteala la mine; 'spune d-ta.

-.

„— Apoi nu mi-aţi dat pînă la Sf. Dumitru?

_Și de astădată, 03

pundă

Ivan a reuşit să nu răs-

el, ci să-mi pună mie o întrebare, care

totuşi pentru dinsul era răspuns.
„?

2: Decembrie—E plictisitor drumul de zi
în trenul dintre Birlad şi Iaşi. Patru ceasuri.
- de tren de persoane; cu o pauză de cel puţin
douăzeci de staţiuni, mici. E natural ca, după
2

26
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ce ai citit i ziarele din Bucureştă, să examinezi
"pînă şi pancartele din vagon, pancarte pe cari
“le-ai citit de atîtea ori, dar pe cari totuşi maşinaliceşte le reciteşti. De mult mi-a atras
atenţia inseripţiunea relativă la . scuipatul pe
scânduri, pe care desigur am găsit-o foarte higienică şi- de bun gust. “Nici odată .însă.nu
-*:mn?am, gîndit că acei ce aii pus acolo acest sfat
| folositor,. nu aii fost ei cei dintii cari să nu se
_ conformeze

lui. Apucat totuşi de un acces de

„tuse, dai să. găsese seuipătoarea... Ia-o de
- unde nu-i! Există sfatul: şi injoneţiunea pe
fiecare perete din vagon, dar cei dela căile fe- : „rate aii uitat

trebue

că, pentru a nu

scuipa pe: J0s,

(ce-i dreptul). oarecare

educaţiune şi

buă simţ, dar mai trebue cel puţin... o scuipă- toare, Şi toemai aceasta ati uitat-o cei cu hi-

„giena publică, ceea ce de altfel este icoana
țărei romîneşti, în care găsești la comunele rurale 'doctor. fără medicamente, spitale fără
"doctori, şi alte frumuseți de felul acesta.

„2 Decembrie.—Ce străin mă simt în Iaşi!
Pare că n'am copilărit aici, pare că nu am petrecut acolo cei dintii şi cei mai frumoşi ani

“ai copilăriei mele! Casele; pieţele, străzile aii
„rămas aproape aceleași, mai vechi, mai dără- .
„mate, mai lamentabil; oamenii însă s'a
dus. Cei mai bătrîni ca mine: aii dispărut în cea mai mare parte, pe cei tineri nu-i mai cu7
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nosc. Aşa, fiind, cînd ies pe stradă, Ochii mi

se aţintese mai mult asupra celor cu barba şi

părul cărunt. Cine ştie dacă printre aceştia nw . !
voii regăsi o cunoştinţă, de care îmi este le-

-.. gată“o amintire plăcută ori urâtă, căcă aceștia
sînt contimporanii mei! 4

3 Decembrie —Ştiii că ai să mă creadă ori
„englez, ori ţîcnit; dar vroiă. să vevăd. pinaco„teca diu Iaşi, pe care n'am mai văzut-ode a:
proape douăzeci şi cinci de ani, de cînd ea era

instalată în fosta “Universitate din strada de.
Sus.

Pinacoteca este însă închisă, Ori nu-i ceasul:
reglementar, ori pentru ce şi pentru cine să o.
„ţină deschisă, dacă nu se duce nimeni acolo?
Totuşi, faţă, de vizita. mea, toţi aleargă să ca-ute cheile, cari se găsesc cam grei, dar se
gă-.

sese în sfîrşit, şi iată-mă introdus cu multă
a_ abilitate în sanctuarul artei ieșane; iatăm
ă-s
„acolo pe unde n'am mai călcat de un sfert
de

veac. Desigur că acest mic muzeii merită
o...
soartă mai bună. Sînt acolo multe
bogății artistice, sînt adunate multe amintiri
istorice: rr
scumpe; dar ce cadru meschin şi
mizerabil, ”

ce lipsă de lumină şi de cântort în:
acest fost

local al Ziceului Naţional,al unei
aripi mai.

bine: din fosta Academie Mihăilean
ă, fondată,

|
de Mihail Sturdza, al cărui tabloii (foa
rte inte- |
resant de

altfel), ornează vestibulul muzăulni,.
+ N
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Adică nu star găsi iun , ministru de culte,

nu se. poate” afla-un ieşan mai

cu putere, dare

să, deciâă pe unul din guvernele prezente ori
„viitoare ca această mică bogăţie a Iaşilor, ace"ste Jjuvaeruri

cu cari s'ar mîndri un alt mu-

zău din străinătate, să fie puse îatr'un cadru
“el. însuşi” artistic, şi apropiat „necesităţilor L
nui muzăii ?

Astfel ofta directorul - Bardasare, nepotul
:-wăposatului Panaitescu, o glorie a Iaşului şi
um

talent: desigur 'mare; aşa . ofta

directorul,

- “aşa am oftat şi ei, fără multă speranţă că acei
- -ce conduce destinele ţărei se vor gândi la ase»
“menea, fleacuri, la. cari se gândese visătorii,
poeţii și unii ziarişti.

NE

4 Decembrie— De astăvară sînt un cititor
asiduă al Epocei. E un avantagiii să duci o
campanie

contra unui om: ți faci cititor pe

“viitor, şi eii măriurisesce că sînt în fiecare zi

un cititor

„

decepționat, fiindcă

aii încetat să

„mă trateze” de pungaş, de şnapan, de ticălos,

de'vîndut

străinilor, ete., ete. Totuşi, zilele

* 4recute, îni mica mea călătorie de câteva zile în
Moldova, am fost. răsplătit de atîtea zile de
" “decepţiune, fiindcă am dat peste nişte scrisori
"fuarte interesante, asupra nebuniei lui EmiLi
“reproduse 'dealtmintrelea după Conbirile liiaratet Unaî în special n m'aa interesat

LETOPISIII
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scrisoarea

A 200
poetului | către

d. Kivică-Răvneanu, bunul săă amic,
după ce şi-a revenit din nebunie.

imediat
a

Ce strigăt omenesc în această, bucată şi ce.

“dramă în acest suflet oropsit al soartei! BE o-.
„mul

care a fost nebun, care ştie de ce a, suferit.

şi care este torturat de ideea dacă da saii nu -

|

este complect vindecat şi dacă lumea nu-l vă.

. crede şi de acum înainte tot nebun!
E
Şi dacă m'a emoţionat atât de 'mult această.

„Scrisoare, este că: în ea văd oglinda aceluiaş.
“Eminescu, revenit în Bucureşti. după însănătoşire, a aceluiaş

Eminescu

timid,

timoros. Şi.

„neîncrezător, care din cînd în cînd, împins de.
„nevoie, venea să urce cele două caturi ale.ca-.

„sei Steiner din strada Academiei,

unde

locu--

iam pe atunci, Par'că îl văd sosind cu: galoşii a
ui mari şi greoi, cu paltonul: lui prea larg; .
par'că am şi-acum în ochii. mei privirea, lui
îngrijorată, tristă şi întrebătoare; par'că, aud.”

cuvîntul săii măsurat şi jenat. Era omul: care:

fusese nebun şi 'care încă se îndoiea dacă nu|
"+ mai era şi dacă lumea îl credea însănătoșit;:

„era omul pe care azi îl regăsesc aproape aidoma în scrisoarea pe care Convorbirile literare.
„o publică toemai acum.

îi

|.

pi
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“DE LA 5—11 DECEMBRIE

-

.5 „Decembrie.—Uă tânăr, începător în-meş"4+eşugul .de a scrie, îmi-cere sfaturi. Cum să
procedeze: el .ca să fie original, ca să poată
să-şi dovedească talentul? Intrebarea este în
“tot cazul complexă, şi răspunsul. iarăşi esto
greii de dat..
|
"Totuşi mă voiă încerca să si
stui tînăr.
:

mentorul ace-

_ —In prima linie, cel mai bun mijloc de a
“fi tu însu-ţi, de a fi deci cineva, este să uiţi _
"tot ce ai învăţat, tot ce s'a scris; să poţi des-

"fiinţa din mintea ta întregul bagagii

clasic,

"romantic și nodern, să-l laşi la. gară şi să te
aruncă în luptă singur-singurel; să serii cum
“ cugeţi, cum simţi,
fără să te gîndeşti la cutare “formulă, la, cutare epitet, la cutare întorsătură
de frază. Serie dar cum vorbeşti, pune personagiile. tale să se misce cum te-ai mişca tu însu-ţi în cuiare împrejurare. a
:

Procedând astfel, nu zic că vei fi bine dela
început; dar vei avea cât mai mulţi sorţi de a
produce. ceva original: ceea ce ucide pe începători,

aceea ce ne ucide pe noi toţi, este tre-

-cutul; trecuiul ne apasă, el ne persecută, el ne
urmăreşte,

el ne dizolvă originalitatea, el este ”

LETOPISIII
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« care:stă

legată

one
de ambele

- noastre

„picioare.
- .
Trecutul ne este fatal 3în 'toate. ramurile ar"tei şi poate mai mult chiarîîn sculptură ŞIș pietură, decât în literatură.- Bi bine, cine ştie să
scape de acest duşman

poate

reuşi mai uşor,

dacă... are talent. Nu e vorbă, cînd ai această...
însușire aleasă, poţi să scapi şi de prigonirea
trecutului, dar totuşi nu. uşor îți capeţi miş-

cările libere, ci trebue şi pentru aceasta, o lup| tă aprigă şi de multe ori inutilă, fiindcă nu
-. xeuşeşti să devii tu însu-ță. şi să: înlături tre

“cutul cu desăvirşire.

-.

:

N

6 Decembrie. — Oraşul este plin de zăpadă.
_ "Toată urâciunea şi murdăria Capitalei, ati dispărut sub albul veştmânt de iearnă. Ceea 'ce |
mă intereșează însă între altele sânt diferitele chipuri originale în cari se depune nemeţii
pe copaci, pe grilajuri,
pe case şi mai ales pe:

monumente, schimbându-le forma şi dându-le. alt aspect. Astfel tree pe bulevard şi mă uit
la statuia lui Lazăr. Zăpada : i-a alcătuit pe
cap un fel de căciulă cae îi este de sigur, pe
„aceste vremuri, foarte trebuincioasă, iar pe
spatele încovoiat haina îi este. .0 grea sarcină
pe. car6 o poartă anevoie.
,
a

Poetuul Heliade are o înfăţişare: carăghioasă ,
„la care nu s'a gândit de sigur 'statuarul când
: l-a cioplit în această atitudine, pentru unii

-

sc

PI

a

a
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de, a ţine disenreui, pentru alţii de: a întinde |
„mâna... LL
„Pe braţele şi. “picioarele ai Rosetti, pe în“Areg pieptul lui,-zăpada a alcătuit o cuvortu-ră;-um simbol poate al uitărei care” acoperă
din partea acelora pe cari el; i-a.Creat politi„, cește.

i

Ta

i, Decembrie. —
"vei .Dardl&e, care

Aseară la reprezentaţia di
Gi-avea, rolul. principal din

“ Emoch Arden, —. ascuns în fundul lojei din

N

sala întunecată — ei, foarte -puţin înţelegă“tor în. ale muzicei, cugetam la această femee
“extraordinară, care este diva Darelâe. Mai
ieri era în America de sud 'repurtând succese |
“colosale la Montevideo şi Buenos-Aires, azi
„cântă la București, mâine pleacă. în Spania,

„apoi: în Rusia, ducând după ea, ca o stea lumi' noasă, o dâră de lumină care o inundă şi îi dă

| senzaţiuni desigur plăcute.
A
N

T

avea tâlent,; a-ţi păstra

o avere,

cum

se

zice, în gâtlejul tăii, a trece triumfătoare pretutindeni, a: câştiga banul uşor şi în chip inte_ligent, a vedea lumea întreagă şi a fi admi"rată de ea, a gusta în sfârşit toată vicaţa plăcerile

triumfului, iată de sigur

plăcut şi o vieaţă. pe care, când
- poţi-găsi

banală

un „meşteşug

mori, nu o

şi ai de 'ce s'o regreţi;:

E altfel: chipul de-a înţelege. vieaţa când eşti ceea ce este Darelle, decât noi ceștilalţi

:
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„muritori, torturați de munca noastră zilnic
ă,

„eu orizonturi absolut înguste, aproape fără alt

idea] decât. de. a -muri sub brazda pe care
o.
sapi,— scăpaţi de abia pe câte o lună de
li-..

bertatepe an, dar în care tot te muncesc gri.
“jile şi preocupaţiile de tot soiulşi în tot cazul
„cele mai meschine,
.
o
o
ci
8 Decembrie. — Inveliţi în blănuri şi şo„Soni, shemniţi
în fundul. cupeului, aşteptam
- în piaţa teatrului. ca, să putem intra în rândul

trăsurilor cari se înghesuiaă ea să ajungă mai .

repede sub gangul 'Teatrului. Strigăte, înjură- :

turi, ghionturi din toate părţile, căci aşa, este.

„românul: nu are răbdare să aştepte şi nerăb. .. „darea, lui “încurcă şi mai mult lucrurile... In
toată această. zăpăceală şi întreg acest scan-

dal de câteva minute, domină
un glas, de sigur

„ glasul gardistului pus acolo să reguleze: defi- |
larea trăsurilor.O vorbă a acestui glas mi-a -

- atras. atenţiunea şi mi-a rămas și acum
minte:
e

în

„1 — Ale dracului lchele, mai. răi ca boeriif ..

exelamă glasul întrun moment de impacien-'.-

ţă. Eraun apartei,. spus ca la teatru, ca să-l |

„auză toată lumea, şi eii nu ştiă dacă alţii Dată:
„auzit, dar pe mine unul m'a impresionat,
O-.
- „mul acela a dat drum fundului conştiinţei sale
_ şi a spus o întreagă şi sinceră părere, pe'care

|

04
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“data? alte ocaziuni n'ar fi. dat-o la iveală, şi ca- ve este un întreg poem după mine. „— Mai răă ca boierii! Pentru omul acala,
“ culmea -xăutăţei şi:a lipsei de respect pentru
“autoritatea lui de gardian al ordinei publice
“este bocrul.' Şi de sigur că dreptatea este cu.
“dânsul. Noi: boerii, adică noi ceia din clasele „de. sus, nu avem respect de nimic, nu vrem
.

“să. ştim de nimic. Totul ne este permis, şi nu

„respectăm.- pe. alţii, ba încă mai mult: nu ne:
„. respectăm nică -pe, noi înşine.” De altfel, un
popor -care nu s'a învăţat să respecte cel pu-

“ ţin pe gardistul de stradă este incapabil să se
facă respectat şi să aibă respect de cineva, âfară bine înţeles de respectul simulat, liche_lizmul care ne face să ne plecăm până la pă„mânf faţă 'de acela de care avem nevoie astăzi

şi să fim aroganţi şi fără de creştere faţă de
- aceia cară ne sânt indiferenți,
„9 Decembrie.—' Pe calea Dorobanţilor, un
ţigan

7

şi o ţigancă.

'Tineră

amândoi, rupți. şi

-goi amândoi, slabi şi "prăpădiţi şi unul şi altul. 'Piganul însă avea oarecare mândrie în atitudinea lui, păşiea cu destul ifos şi mai puţin zerebulitîîn zdrenţele lui printre cari se
vedea

corpul lui: negru

şi slab. “Piganul

era

mândru fiind că la subţioară purta o singură
- bucăţică de lemn,

subţire

ca

mâna, dar care

vera'o probă pentru 'cel'ce o purta că el, când

-

LEJORISIȚI aaa
-va “ajunge

acasă, va, Butea

să-şi încălzească .

- soba şi. mâncarea, totdeodată,

o mâncare

pe

care desigur n'o avea decât în imaginaţiunea
lui bogată şi fantastică.
a
Mai puţin mândră, iganca . sta oprit. în.
drum şi mi-a întins mâna ca să-i fac” poma- ."nă cu un ban „In sănătatea copiilor şi a cu-

eoniţei, să trăești, boerule !*<.
- Am trecut . înainte fără să-mi. pun. mâna :

în buzunar, ain trecut înainte cum fac totdea- .':

“una faţă de cerşetorii ţigani cărora nu le daiă

niciodată de pomană. Pretestul mei este că

„aceşti

oameni

face din cerşetorie.

o meserie,

„că mint pe deantregul, că nu-i poţi, crede că
n'aii mâncat de trei zile şi că întreaga lor de-

monstraţiune este ceva teatral, ceva convenţi-

-onal care îţi îndepărtează mila dela aceşti
.nenorociţă proletar. Cu toate acestea ce. neno-“
“zocit neam este acesta'al ţiganilor:- se nase în

frig şi în mizerie, trăesc câ vaide ei, rasa lor
depiere în nişte condițiuni de traiii mizerabi- - le, femeile la cincisprezece ani par că. aiă trei- :
-zeci, vieaţa lor este o întreagă pribegie, o întreagă Qesconsiderare, — şi totuşi neamul per- sistă, — printre“ veacuri —-şi scântei de ori-

|
-

“ginalitate şi de talent scapără câte odată din -:
capul
|
acestor nefericiţi . nomazi fără de țară şi fără de cămin.
,
Mă mustră par'că conşinţa, că am fost şi
sâni nedrept. te Dai ata n

mr

me Ba se

.

oi
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“20 Decernbrie. -— Mi. sa povestit armătoarea, întâmplare hazlie: Intr?o- berărie . din
Miinchen, mai mulți tineri studenţi şi artiştă
" români stătea de vorbă şi, când românii sânt
-. în număr mai mare de doi, este cu: neputinţă
“să nu se „pronunţe o înjurătură, să nu se SpuIN nă ceva care de obicei nu se rosteşte în: sa-

loane și faţă de doamne. Cum tinerii erai la
“Miinchen şi vorbiată româneşte, era foarte natural ea geniul limbei românescă să fie la lar“sul lui și în conversaţia lor să facă să tresară
în groapa: lui neuitatul. nostru capelmaistru
Hubseh.
„Lângă grupul românilor stătea un venera- bil bătrân, care îşi fuma liniştit ţigara, şi îşi

' deşerta, erighelui de bere

cu.o

conştiinţiozi-

tate de adevărat miinchenez. Bătrânul se părea:

însă că „trage cu urechia la conversaţia tine"ilor. Cine însă era să se jeneze şi să sepre
ocupe de.un neamţ; care își bea berea şi care
deci nu se putea simţi. atins de înjurăturile
„lor! La un moment dat, totuşi, bătrânul se
- seulă şi politicos apropiindu-se de srupul tinerilor îi întrebă pe româneşte:

-— D-v. sânteţi români?

.. >

» — Da, răspunseră tinerii...

'— Şi eă am ştiut românește, dar poate de-

+

mult,

Am

uitat aproape totul, dar vorba d-v

de adineauriinu. am aitat-o, mi-a rămas

înti- |

„părită în memorie.
Bătrânul se aşeză la masa tinerilor şi le po-

O LETOPISIȚI
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vesti cine era: fusese caretaşul lui Cuza-Vodă:
“Si după detronarea. lui a, plecat şi el din ţară,

„unde nu s'u mai. întors de patruzeci: de ani.
Totuşi, oricâta uitat limba românească, câteva, vorbeşi speciala înjurătură românească
nu le-a uitat.

“Mica anecdotă dovedeşte că şi românul are |
un semn distinctiv după care îl poţi deosebi :
de alte neamuri, şi acesta e chipul de a, înjura

„şi de a semăna. înjurii ori unde, ori când şi -

în ori ce-ocaziuni. 7.

NE

zi

.

11 Decembrie.— Citesc într?o revistă fran- |
„„ceză scrisorile de amor ale-lui Gambeta, scrise:

săle Leonie
de mai -mulţi -ani amice
decurs +.
înLeoni,
pita
|
Pe

mine

totdeauna

scrisorile

intime _date

„publicităţei m?aii lăsat -rece. Din două una: ori autorul:
lor le-a scris pentru ca odată să!
fie publicateşi în cazul acesta totul este jert„fit artei şi publicului, totul este artificial; ori
ele aii fost 'serise pentru o anume

persoană şi -

„atunci tot farmecul dispare pentru acela care
nu

poate

înţelege

puterea

“sentimentului.! ce

“s'a degajat din ele, odată când ele erai citite
de destinatorul lor..Oh! dacă această persoa- -

nă — şi numai ea — le-ar reciti. acum, de si- . -

gur -că ar impresiona-o, căci i-ar. răscoli amintirile, i-ar redeştepta patima dinainte, i-ar
reconstitui: vieaţa de altădată. Un nimic, o
IS
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siinplă vorbă
-“Turi, cari nu
"- tătorul' rece
*.. acele pagini

poate: „zedeștepta atitea suvenia 'nică o importanţă, pentru ce-.
de. ază, care își aruncă ochii pe
cari nu pot fi un tezaur. decât -

. el. mult t pentru domă persoane,

N

o

XS
DE
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2 Decembrie.
contră

.

12— 18 DECEMBRIE

—: 0. doamnă

Drotestează

chipului” cum. facem „noi : caricatura

d-lui Ionel Brătianu: „—, Ştii, zice în rezumat doamna; că sânteţi dușmani de moarte cu
fraţii Brătianu: Treaba d-v. Totuşi, de ce mer-.
„Sei cu ura până, acolo că' faceţi: din figura
frumoasă şi senină. a li Ionel Brătianu o po-

i. citurăt“ ,
-

. Relevez protestărea aceasta pentru că ea
zugrăvește chipul ciudat în care unii înţeleg

cum facem noi ziarele. D-na
D
îşi închipue că di-.
rectorul ziarului — pe lângă linia de conduită politică faţă de redactorii săi — în ceeace
: priveşte partea artistică, cl ține acelaş limba- -gii artistului caricaturist şi îi arată ca pe
â&-

„nică să-i facă îrurmoşi iiar pe adversari
doşi!. |
Nu, doamnă,

noi

nu "mergem cu

hi-

răutatea |

- până acolo, Treaba artistului. cari părți ale

| trupului oră ale fisurei să le exagereze, pen.

„ VETORISITI

a

iai

2.

7

aa tra a. alcătui un tip ecare să îrtrumească toate.

părţile

caracteristice,

şi în acelaşi timp

.

să” semene cu modelul

să, constitue .o caricatură,o

exagerare în răi ori în. bine, după cum se întâmplă. .. ..
D.. Izer, caricaturistul Adăeitrului, de: si_gur. că nu face politică, că nu are nici un Te- --ssentiment contra u-lui I. Brătianu, ci a căutat
să facă ceva orginal din acest tip și a reușit
pa „de. Sigur, căci una din caricaturile sale cele.

mai bune este aceea a viitorului şef al partido

p

.

E lui liberal.

E în adevăr-în figura sa, ceva, trist, un aer.

al lui Christ. Cu o exagerare a mişcărei
E sprâncenelor,- a: contracturii . gurii, - aceste +. două trăsături” devin o grimază, dar grimaza

,

"“unuă tip real — şi aceasta este idealul carica:
„turei. Dacă artistul s”ar apuca să reproducă—.
cum făcea răposatul Jichidi — figura aidoma,
după o fotografie, aceasta nu ar mai fi o. cari"„.catură artistică. propriu zisă si nu ar avea,
„nică o valoare.

“Partea politică a. “satirei ilustrate

N

stă în

| chipul cum pui să reieasă situaţiunea, din vor-.

.„... birea personagiilor, — şi-atunci când d. Io.*
„nel Brătianu ar ieşi în chip ideal de frumos,
totuși politica îl va, înţepa cu ghimpele ei.
Ta tot cazul, dacă-i vorba de protest, pro-

mi se putestez şi eii împotriva intenţiunei ce

.

din îi îi
„ne în socoteală, de. a face.un monstru.
E
E sura simpatică, a d-lui: IL. „Brătianu.
îi

Sei

,

y

.
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—.Un

|

coleg de redacţie îmi

-- înaintează o serie de.proeete publicistice. Fantezia colegului

este foarte viă, explorează şi

„exploatează toate genurileşi de succesul tuturor el garantează cu: un entuziasm juvenil,

„ care..desigur nu .şeade răă celor. douăzeci şi
patru de ani ai săi,

„1. -Nu voi da. curs nici unuia din proectele ti- -

mărului .meii amic. El este poate prea tînăr
“ea să-şi poată da socoteala şi de greutatea de

„a

duce la bun capăt o întreprindere. Am tre-

„cut şi eii prin acea epocă fericită când, înar- !

mat de uu creion și o bucatăde hârtie, făceam „socoteli şi întemeiam atâtea ziare şi reviste!.“
„Bl este prea tînăr şi eii sânt prea în vârstă
„ca să mă pot încălzi de strălucirea atâtor vise.
„. Şi totuşi recunose că sânt utili aceşti nebuni,

„aceşti entuziaşti.

Câte odată ei face

„ dezvoltă „atâta energie încât

reuşesc

minuni,

chiar.

„:*- Pentru retişită trebue de sigur calcul şi muncă
„liniștităde toate zilele şi de toate clipele; totuşi trebue şi ' entuziaşti cari concep. pla„urile cele mari, p6 cari cei cuminţi şi cu ex- „perienţle
ă fac realizabile, şi astfel omenirea

merge înainte şi Ineruri. mâri se pot face.
"Când însă te-ai lovit de atâtea ori de pragul tristei realităţi, ajungi să fii sceptic față
„de cei tineri, să socoţi: aproape totul ca o fantazie și să 'nu te opreşti aproape niciodată
lângă aceşti nebuni,de multe ori geniali, —

eari sânţ. premergătorii: omenirei
!

_-.

i

“vezoism a „al

.

| Tânărului: mei. amic: cei pot. răspunde? A„ceea ce i-am spus, mai sus: sântem faţă în faţă:
două fiinţe, dintre cari una prea entuziastă

„Şi

alta prea

sceptică; din atingerea

acestor

două intelectualităţi: nu “poate ieşi . nimica .
„ -praetie, Entuziasmul. tînărului nu încălzeşte

|.

„pe cel: bătrân.şi experienţa acestuia nu va 'cu"minţi pe cel tânăr. Timpul —- singur el — va

îndeplini această operă, ecâteodată dezastroasă.

4

Decembrie, -—

zentat

_:

Intr :0 familie mi s'a 'pre-

un copil, o minune

de

care

părinţii |

“sânt, încântați. Băiatul. este deștept de sigur;

-, dar

aceea ce alţii găsesc

la el calitate eă so-.

„_<otese un mare defect. Pe lângă că este” pre- coce, a fost crescut în cercul celor mari, a as-

cultat tot ce se vorbeşte îîn casă, a fost ames- “
„tecat direct la tot ce: 'se petrece în familie;
în
sfârşit fiinţa aceasta, în loc să fie educată ca "mn copil, a fost crescută ca un om mare și
azi
— de acilea,- vine - admiraţia părinţilor — |
el vorbeşte ca un om matur, se amestecă în
vorba tuturor, cumpăneşte ceea că spune, are

gusturi şi! pretenţiuni nu ale vârstei sale; cu.

|

un cuvânt e cu cel puţin zece ani. mai bătrân.

" decât îi este etatea.- |
Ma
„.
Zie că aceasta este un defect și spre, nenoro:
| cirea copilului. El va: putea zice. în curând. ..„că nu-a avuţ copilărie, va începe vieața mult

2
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mai curând ca, alţii, va fi deci mult mai. de
vreme, bătrân de cum sânt de obicei copii de.
vârsta lui,va începe lupta traiului cu: mulţi

---ani mai înainte, şi deci va ajunge să fiă dez- .

“gustat de tot şi de toate toemai atunci când

vieaţa este mai dulce şi când o vedem în culori

mai

vii!

|

:

pe

„„- “Piecare vârstă cu. plăcerile eil:Şi apoi. pe.
" “lângă aceasta,o asemenea ființă va percepe
„totul în mod superficial; căci impresiunile,—

lovind-o într?o epocă când dânsa nu-i deplin
formată,—

se vor înregistra în chip necom-

„."“pleet, nu vor 'putea să aibă tăria acelor im:
-* presiuni cari te ating, atunci. când ele se pot
„întipări pentru totdeauna şi în chip desăvâr|
Nu, nu!

Da
„i
|
j
Ei nu admir 'acest fenomen, mă

" impresionează chiar ărât, — cum de altfel.
y-

nu-mi face plăcere

să văd un bătrân căzut în

„copilărie, o femee bătrână căznindu:se să re-

pare întipăritura vârstei asupra făpturei sale.

15 Decembrie. — Pe biroul meăi.zae cărţile

„pe cari autorii în persoană yin să mi le aducă

- cerându-misă le citese. De sigur este o gentileţe aceasta;
dar vai! la care nu pot răspun- .
„de.cu alta, cu citirea lucrărilor, Şi nu vorbese

de cărţilde
e
specialitate, de" monografiile
N groase. şi documentate; vorbese de literatura

_Propriu zisă, de poezii, de romane şi de nu-

“ ueropistri

i

. adi

îi

vele, de acele lucrări uşoare pe cari îţi poţi a-i
xunca ochii întrun ceas de libertate. Nu pot .
face nici aceasta şi de sigur că îmi este ciudă.
- Dar ce pot face când timpul îmă - „lipseşte. şi
cână, dacă ziua âr coprinde mai multe ore, "ele ar fi foarte bine venite?
|
De altfel, este o durere pentru mine că 'mă
'iea timpul înainte, că devin şi eă bătrân, înca-

_pabil să. înţeleg mersul vremei şi pe cei. ti- .
merit cc
A

„16 Decembrie. — Reviiă absolut epuizat de
la Palatul Justiţiei. Am:stat acolo şeapte.ore . .:
în şir şi această stare febrilă şi obositoare nu -

o mai pot suporta. Dacă ar fi să reiaii vechia.
| profesiune, cine ştie dacă aş mai fi în stare?
“Poate însă că şi aici este o chestie de antrenare. Altădată făceam” acest lucra uşor, 'suportam aceleaşi numere de ore, aveam câte patru, ii
“cinci procese pe zi, alergam dintr?o secţie în- . -

ir?alta, trăiam zilnie îîn această atmosferă de .
enervare şi de: “muncă, şi totuși nu eram obosit. Azi, ori a venit bătrâneţea, ori am pier-

_

dut -obiediul, ori “boala de sigur mă

doboară

SE încetul ca încetul. Oră cam ar fi, am nevoie de
ă repaos, 'simt o. colosală lasitudine, aş trebui
să stai într?o

-

complectă inacţiune morală şi :

corporală, — şi totuşi nică această n'o pot face .

-

! „căci, jidov rătăcitor al datori iei, simt la spatele.
„mei

biciul care
e
mă loveşte şi aud un las, ace.

E

E

.

gg.
7

7

Ă

Ni.

a

i
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laş glas ecare mă obsedează: mes i, mergi, înqÎN îmte, nmerei înainte.
|

+17

Decembrie.— Am: asistat aseară la re:

prezentaţia actorului italian Desanctis. Juca
„într o sală aproape goală şi eă făceam comparaţie între publicul de ieri delu.Jeanne Ha„Jing şi publicul de astăzi. Teri era şcoala veche franceză, cu multă declamaţie. şi conven- ţional, cu mult vid sforăitor. Azi este pe scenă
5 „vieaţa adevărată; actorii nu recitează, ci trăiese rolurile lor -şi —

oră cât de distrugătoare

„este convenţia teatrală Şi textul piesei — totuș
- şeoala italiană dramatică este cu“mult mai.
înaintată, decât cea franceză: Acolo de abia

- Antoine a încercat; cu sueces să-i dea o vieaţă
„nouă, pe când italienii aproape ati schimbat-o
cu totul şi naturalizmul

în scenă a triumfat

în Italia întâi, |

a

|

"18 Decâmbri ie. — Teri îmi
î
spunea un îinistru: — De ce d-v. ziariştii nu spuneţi totdea-una adevărul?
— Adevărul?

Care adevăr Oreză d-ta, dom-

„nule ministru, că ceea, ce pentru d-ta este ade“văr nu:i crezut de alţii altfel? Şi apoi este ces-

„tiunea de 'optică şi mai

este şi altceva:

de

multe ori adevărul nu există tocmai în lumea |
în care. noi căutăm să-l peseuim. Fiecare are

.

LETOPISIII:

„085

interes: ca să-l mascheze. şi să-l altereze: fie.
care pune ceva dela el şi, atunci când ajunge -

“la noi, de multe ori nu mai este adevăr. Ast„fel

fiind,

domnule

ministru,

—

am sfârşit.

- ii — întrebarea ar trebui de pus d-v. şi în chi- ..
oul următor: De-ce d-v, cei din lumea, politică

„ne transmiteţi de multe ori adevărul alterat? .

“DE LA 19 — 25 DECEMBRIE
29

Decembrie. — Ază dimineaţă Grigoretti,

baritonul operei, a venit să-şi iea ziua bună

“dela mine, că pleacă. în Italia. L-am cunoscut.
* acum.zece ani — tocmai zece ani — când era

|
„.

-

i

-

un începător în carieră şi totuş a fost simpaie primit de către: publicul bucureştean. A
„colindat apoi lumea, întreagă timp de. zece .:
ani. Din fiecare oraş. îmi trimitea câte o no|
tiță. de ziar tăiată cu roşu, doveditoare a suc„ceselor sale, Apoi a tăcut, când anul. acesta,

| „după. zece ani de lipsă, ss”a întors în Bucureşti .
“şi a venit să-mi strângă mâna.
..
Su
„Nu-mai era Grigoretti de altădată, subțire;
“de par'că ar fi fost tras prin inel, cu obrazul
|
bronzat şi fin ca o medalie; L'am găsit îngră-. a.
sat, cu faţa mai rotundă şi mai umflată, mai
|
greoiti în mers;
'

dar totuşi aproape, acelaş Gri-. să

2060
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goretti, care îmi rămăsese întipărit îîn minte,

pe

când atăţia baritoni! „Şi tenori aii - trecut

prin. Bucureşti fără să lase. urme în „aminti„rea mea, Azia venit să-şi iea ziua bună. o umbră de

a tristeţe

acoperea

par'că. ochii lui ' expresivi,

da
“Adio! La; revedere, cine ştie, în lumea
- largă, dacă ne vom mai revedea |.aa îi spuse
el. strângându-ini mâna,.
Ia

„1. — Adio, la revedere! i-am răspuns ei şi - într?o clipă am măsurat: întreg cuprinsul ce- or zece ani scurşi, şi am cumpănit şi conţinu-

„tul anilor cară vor trece pănă când, încăodată,

- Grigoretti,- pasăre călătoare,

va

mai

veni —

„dacă o veni — să ne unim gândul, şi Urechea

-să mi-o gâdile că glasul lui...
.
Zece ani trecuţi... trecuţi ca o clipă, în cari
totuşi stă petrecut atâtea! In ramurile lor

„. pline de spini ai lăsat atâtea făşii din vieaţa
ta; atâtea. iluziuni, atâtea părţi din tine În-

„suți —— şi poate cele mai bune!

Ra

AN

20 “Decembrie. —- - ge Vorbea 3în familia mea
de. cazul nenorocit al unei doamne pe care a..
“lovit-oo aplopexia, fără să-i poată lua odată cu
mişcarea şi înţelesul lucrurilor, Pricepe tot ce
se petrece în jurul că, dar nu mai poate vorbi,

- nu se poate mişca; atâta poate. însă:
să ur“mărească! cu ochii mişcările celor din casă,
în
neîncrederea ci de > femee zeîrcită să trem
ure

„ LETOPISIȚI ag
>

. de frică șşi de furie” că desigur «o pradă cei din î
juru-i, că o jefuesc; că va rămâne desigur pe .
drumuri. Dar ea. nu poate face nimica contra.
„acestor jefuitori, trebue: să aziste nemișcată |
la ruina sa, să-şi bată joc de ea şi de averea :

E

„ei fiecare. Oh! Să fie dînsa sănătoasă, să se
poată mişca, să fie cel puţin îîn stare să strige,
cum. i-ar goni dînsa şi -cum ar pune din noi:
_. stăpînire pe cheile şi pe averea ei, pe care o "crede deja risipită, pierdută pentru. totdea- una,

E

Cână
zul

câte o lacrimă tăcută şiroește pe obra-

ei galben şi liniştit,

o furtună trebue

să -

„se fi dezlănţuină în sufletul nefericitei, o fur-.
tună de ură, de desperare şi de furie inutilă.
- De altfel, cine a văzut pe teatru Theresa
Raquin a rămas emoţionat în special. de rolul:
bătrînei mame. paralizate, care. ştie totul, care
cunoaşte că fiul ei a fost ucis de nevasta lui;

ajutată de amantul dînsei,'şi totuşi nu.poate

|

"spune nimic, decît doar la urmă când îi revine . .
glasul şi într?o sforțare „strigă ucigaşilor:
.
Asasinil.. Ti
e
- 23 Decembrie.—Astară la. o perie, un vin:
- zător mă plictisea cu, „ceva ciorapi fină

„Cu.

_ batiste, cu tot felul de nimicuri cu:cari se pă-.
"călesc aceia cari șe lasă a fi păcăliţi.: După ce
- şi-a făcut inventarul întregului săi magazin
-.
| „por tativ, pe care-l scotea din toate buzunarele
RN
.

8
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de sub haină, din vestă, din toate colţurile pal-

- tonului, ca un argument suprem îmi
scoase
"un ceasornic. de metal, strălucitor 'ea;
un soare
în înturecosul colţ al berăriei unde mă refu-

„ giasem. SR
|
e
„n — Un chilipir, zăă! un.a chilipir, Numai do“măzeci de lei.
.
|

i

— Haide, pleacă «că. mă iei drept unul dela

Mizil,
„= "Băiatul, un papugiiă ae Bucăreştă, măa privi
o clipă; apoi, băgîndu-și. ceasornicul în buzu- |
nar, plecă murmurînd:
1
— Adică, ce credeţi d-v., că numai cei “dela.

“Mizil pot să fie prostiţi?

„
Cuvintele negustorului m'aii surprins şi:
- mai silit un moment să mă gîndesc la prostia. :

„ generală, care se întinde dela Dorohoiii la Se-

» Verin, care desigur cuprinde îîn zona ei şi Ca“pitala.-

- Și aşa: trebue să fie, deoarece băiatul acela,
eu 'ceasul chilipir, desigur că-şi cunoaşte lu- .

„mea şi ştie că— pentru a fi păcălit—nu trebue
„să fii numai decît dela Mizil, ci că este suficientă o clipă de sugestie, şi pe semne că el, ne-

Sustorul, este conştient de acest dar de a prosti lumea; ceea ce este un mart talent, şi. pe
„care îl întrebuinţează şi alţi oameni
mai sus
puşi pe scara socială decît nenorocitul prole-

„tar, improvizat negustor de lucruri
de ocazie.
ori de lucruri de păcăleală.
|
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"22 Decembrie.-Azi este ziua, mea: -de
naştere
si dela multe. rubedenii, unchi şi mătuș
i primese felicitări. Aceste neamuri țin minte ziua
”- fericită a nașterei mele, fiindcă ea, coinc
idea“ză cu, onomastică sfintului Ignat, care la
noi -

ortodoxii este un fel de Sf. Bartelimy
-..— iertaţi vorba — a] porcului. :
„Ce legătură o fi între mine şi între nenărociţii tovarăşi ai Sf. Anton, nu ştii. Vreun metafizie inventiv poate o găsi explicaţiunea că,
_- graţie metemsichozei, sufletul vreunui sacrifi-. :.
“cat din anul de graţie 1861 s'a refug iat în cor-

. pul meii, şi astfel s'ar explica, după: numeroșii
. mei amici și detractori, o mulţirae de particularităţă ale firei mele.
--:

- Chiar de ar fi. astfel, eii nu mă simt deloc
înjosit. Dimpotrivă, aş putea să fiii chiar
mindru; căci nu mă cred dator să fac ca toată
. lumea, şi să calomniez porcul,.pe care Monse: .
„let îl drăgostea cu cuvintele: Cher angel As- .
tăzi ştiinţa a reabilitat pe acest excelent ani„mal, care dă totul omenirei şi în schimb nu,
„primeşte decit batjocură” şi calomnie, pe acest.

- “animal care ne hrăneşte cu delicioase feluri de.: EI

mîncare, care se sacrifică întreg pentru ome-”
„ nire şi care totuşi este calomniatşi batjocorit,
- şi de cine, Dumnezeule ?—toemai de oameni,
.
cărora ar trebui să li se intervertească- denu-.
-mirile. Dacă este cineva pore,—În senzul răi
“al cuvîntului:—ch î. desigur omul merită acest a
epitet, nu , nenorocitul , sare, pe lingă «alte bu-

„19
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„ităţă, ne descopere şi delicioasele UZ ufe, cari:
fac onoare-atitor mese

bogate. !-

Sai: reabilitat atâţia oameni şi “atâtea lucruzi! Cînd

va, veni

oare

vremea

aceasta şi

cînd ne vom ridica, noi oamenii fără recuno- ştinţă, pentru! a. reda porcului ceea, ce este

„al lui? E
Cât despre: mine, "de
| mult a început să-mi fie
- „ruşine, nu dacă cineva mi-ar da epitetul de
“porc, ci de numele şi de făptura de om, care
ne

pune alăt turi de atitea creaturi, cărora 0a-

- menii nn le- aiă făcut onoarea, de a le crea un
- Sf. Ignat, graţie. cărui sfînt să ne scăpăm de
ele! luase
Ă

„23
„vechii

Decembrie.—M'am întîlnit; - ieri cu un
coleg de şcoală. Când

eram

copii, ne

.. înţelegeam foarte bine; azi nu mai sîntem în
-“stare să ne. pricepem. TI este un vecinie pro- testator, nu-i place nimic; critică totul, 'oameni. şi lncruri; şi soluţiunea lui, în: toate

discuţiile, este foarte simplistă: de ce oamenii
să: nu fie buni, de ce să nu îie drepţi, de ce să
nu “fie muncitori?

Şi cii şi toată lumea sîntem de părerea fos“tului meii coleg. "Totuşi e întrebarea: ce poţi
face, dacă lumea este astfel, cu totul. altmintrelea de cum ar trebui să fie? E inutil de a
“protesta, .nimie nu. se va: schimba
cu această:
„Protestare platonică. Lucrurile trebuese luate .

itopist

m

991

aşa. cum “sînt, şi” pentru. judâcata de toate
zilele trebue să pleci delia, starea existentă şi

apoi să le apreciezi şi să- ți dai părerea.
- Amicul meii nu consimte să facă această operaţiune intelectuală; el rămîne un vecinie |
protestator, an
nemulțumit, - perpetuă, “an

amărît fără de leac şi un om-pe care ceilalţi
oameni

îl privesc. curios

şi tree pe lîngă dîn-

sul fără să țină seamă de protestările şi imprecauţiunile sale... El de alţfel nu jenează pe
„nimeni; cel mult dacă îşi. stînjeneşte singur
"- mişcările sale şi îşi toarnă în paharul vieţei, Ş a
” destul de amar şi fără aceasta, v nouă şi contânuă amăriciune!

24 “Decembrie.

Ta. fuga vieţei, mi: s'a schi-

-

_ţat înaintea ochilor o dramă reală de familie.
Subiectul

este

Iuat

după

natură

şi,

cum

-

ei

no să pun pe scenă nici odată o astfel de întîmplare, o cedez gratuit altora cari, cine ştie, .

poate să înjehebeze chiar şi o-capod? operă...
_ Nu voii: cere nici măcar

drept de autor:

N

O. familie: tată,mamă, copii,—în “umbră
“profilată silueta vagă a amantului. "Tatăl moae ucis încetul cu încetul de 'soţie... - Copiii. .
cresc; ei aii înţeles ceva din drama la care âă.
“luat, parte.... Oroare din partea Log, $şi pentru .
„mamă, şi pentru... celalt...
a
—N enorociților, le spume mama, dar. acesta

este, tatăl vostr 1, adevărat!

Dă

:
a
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'Premold la. orchestă, Tuptă sufletească, îîn
sfârşit materie cu care să amp cinci acte şi
“tacă batiste. de lacrimi!
„ Acum, vedeţi şi. d-v.:o asemenea, vogţie o
daiă gratis tuturor dramaturgilor cu sai fără
_talent,—ceea “ce învederează

că Pokorny- nu a

spus adevărul, cînd în broşura lui m a arătat |
| “robii Banului

şi vilului interes!

-

.-

„A venit însă momentul reabilitărei, şi, după
cum . vedeţi, nu stati cu mîinile în Sîn!

25. Deconibrie.—B o brută! Nică nu poate”

N simţi, Dică nu. poate : gîndi! îmi, zugrăvea

ci-

„„meva pe un bun amic al săă...
„„
-— Perfect! i-ara” răspuns eăi. “Iată desigur

a

un om în tot cazul fericit. Să nu mai simţi ni-

„2. mie, să reuşeşti a nu mai putea gândi, adică
. să devii moleculă inconștientă; dar
"0 stare-pe care nu o: poate: atinge

aceasta e .
orişicine.

Simţirea te. face să suferi, cugetul te sileşte
- să-aibi idei şi judecată; aceasta îţi aduce
-.. multe buclucuri, pe, cari nu le are fericitul Şi
"inconştientul “tăi amice. EI se gîndeşte desigur

„ doar la mîncare cel mult, lu culcare, îl biciuese.
„cîte

odată dorinţele

ascunse. ale sinăţului gra-

„ție căruia se perpetuiază speța umană

şi cea

“animală în. goneral.. -Incolo, între. somnul inconştient şi trezia inconștientă aproape nici o

„deosebire; timpul 'se scurge fără de zguduiri
sufletesci, vi
viaţa devine un. rîă “limpede, fără

LETOPISIȚI

293

-..de valuri, şi moartea un accident ca oricare .
alțul; neluat în seamă nică de fericitul amie şi

„mai puţin încă de lumea cealaltă, care desigur
„că n'a băgat de seamă, nică că individul a trăit
- şi-mai. puţin încă că el a murit;

“Amicul omului-brută m:a privit foarte” BiU-.
„„ dat, nu a încercat să-mi riposteze; dar desigur .
că. nu m'a găsit deloe echilibrăt la minte şi—
pentru un om care are, pe lîngsă altele, încă şi
păr eri—luerul nu-i de loc cu neputinţă.
,

.

-
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DECEMBRIE,

Decembrie. — “Oraşul răsună de cânte-

- câle băieţilor cu ajunul. Pe mine, în care cre-

dinţa demult nu mai

"aceasta mă indispune.

are ecoii, toată gălăgia

Cred, însă că tot aşa

trebue să fie şi cu cei binecredincioşi, Meşte“şugul de a merge

cu ajunul s?a comercializat.

„Nică cei ceţi strigă subt fereastră ori la uşă:
Bună dimineaţa la Moş. Ajun]
:.
„Ne dați, ne daţi? Ori mu ne dați?. .

-- preeum nici aceia, gari sânt nevoiţi să asculte
„pe colindători, nu mai sânt subt farmecul ve- -.
chiii al tradiţiei. Unii se gândese, cântând ia sumă, ce poate le va.da boerul, dacă nui va:
--.goni cu servitorii; ali, se> gândesc la. plicti- n
3

,

-
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seala de a deschide punga ori de a da, ordine
la fiecare clipă că acei tulburătoră ai diges„tiei să fie goniţi... -

- Poate, cine ştie, în cătunele îndepărtate, a„colo unde n'a ajuns civilizaţia oraşelor, poate.

„acolo să mai :fie credinţă şi în aceia cari um„blă cu JM CE Ajunul. şi în aceia, cari îl primesc.

Dacă o fi saii nu această credinţă la ţară,
nu pot şti bine. "Totuşi mă, gîndesc cu oarecare
emoţiune la timpurile :vechi, la ajunul de a-

„cum cîteva, sute de ani, şi în mintea mea reconstituesc acea ce a trebuit să se petreacă şi în
suflete. şi în lumea naivă şi binecredincioasă,
care-vedea desigur în această concretizare gro'sieră a sărbătorilor sfinte, ceva mai mult decît

„ dorința de a câştiga gologani pentru eca apoi
să-i cheltuiască la cârciumă.

“Nu este departe timpul, când se vor cons"-titui societăţi anonime ori cooperative pentru .

- exploatarea urărilor de Moş Ajun şi de Anul
— n0ă, după cum citeam zilele trecute prin

„că

ziare

la Ierusalim s'a” constituit o societate ano-

nimă americană pentru exploatarea sfinţeniei
apei lordanului, pe care o “exportă în. butoae în toate părţile luraci, în-toemai ca pe vi-.

“nul de Bordeaux, ori. ca, , pe unele: lieoeuri Te„numite,

.
9

27> Decembrie. — Citese: prin ziare că Stoica:

” Alexandrescu,

care

acum

două

zeci: de ani a

i

Di
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atentat la “iaţa. Tu Tori Brătianu, după săvîrşirea deplină a osândei, a fost pus în sfârşit în
“libertate. .
Mă duc cu amintirea în urmă şi revăd fi
| gura osoasă şi brună a acestui om, statura lui
înaltă,

şi pare că îl am

şi acum

înainte-mi

în

- |

modestul meiă biroii de avocat din strada Ştir-

.

„_bei-Vodă. Era înaintea atentatului. adevărat
oră pus la cale; dar acest Stoica Alexandr escu

colinda casele celor cari erai reputați ca:0po- :

zanţi: de la, George Palade venise la mine care
pe atunci — în calitate de redactor la Lupta
d-lui Panu — eram desigur socotit ca opozant.
- şi care, deşi 'socialist, nu eram partizanul re„gimului plin de arbitrarietate al celor doui-

sprezece ani de satrapie ai lui Ion Brătianu.

" Când s?a comis atentatul, am socotit un mo-

u

"- ment că voii fi fost şi eă supărat;

căci

pe acele

timpuri ar fi fost deajuns o singură vorbă-a'
— celui acuzat ori mărturia unui simplu spion.
- “a să ţi se facă vină din faptul că l-ai primit
a în casă, — după cum s'a și făcut vină contra

„Fraţilor. Oroveanu, fiind că
rescu

Stoica

Alexan-

era ca şi dânşii de la Râmnicul-Sărat.

. Ori-ce sar zice, timpurile s'aă. schimbat,.
şi în bine. Mi-aduc aminte cu oarecare groază

de vremurile poliţiei de-subt Radu

Mihaii,

“de figura fioroasă a căpitanului Stănciulescu,:
de: răposatul “Mişehiu. Şi totuşi din punctul!

de “vedere al pitorescului, era mai frumos -a-.
„tund,

xolul ziaristului, era mai plin de emo-

6
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țină, — toate acestea mai aies văzute la i in- terval de douăzeci de ani, când n/a, mai ră:mas

decât partea

pitorească şi

ati.

-

dispărut

- părţile displăcute ale „meşteşugului de a.ţine
“pana într?o mână şi revolverul: întrialta!

- 28 Decembrie. — Presa franceză nu este
tocmai

entuziasmată

al! preşedintelui

de: debutul parlamentar -

Magnand

de la. -Chateau-

e “Thiery, azi deputat al Parisului și care a crezut

că poate

face mai

mult

ca: parlamentar,

"ca fabricant de legi, decât ca judecător care
„le

aplică, :şi care le aplică astfel

încât i s'a

carare

„dus vestea de a fi fost dunul judecător.
+ Aşa este firea omenească: nu se mulţumeş te.
. nici.odață cu cea ce este, cu rolul din care şi-a
făcut o specialitate şi cu un renume pe drept
câștigat. In această privinţă, îmi aduce aminte
de greşeala pe care a comis-o Ion Nădejde, a“legându-se deputat în“ 1888'şi părăsind căsuţa .
“lui modestă,

din

fundul

Sărăriei de la . Iaşi,

Tarent

mim pm

4 pentu a veni în Bucureşti, a apare în Cameră şi a-şi. pierde. reputaţia şi

prestigiul. Acolo

„la Sărărie, el era apostolul misterios şi temut
de

toată lumea, era: omul

care,

conspira

în

.

noapte; o întreagă aureolă îi acoperea fruntea şi chiar: duşmanii respectati acea putere
înconjurată de mister, acel soare îndepăriat,—
care deci putea fi luat drept un soare adevă-

) rat.. Conu Iancu însă nu a înţeles

îîn ce constă

.

e
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adevărata lui putere — în aceea că nu putea.
fi cunoscut de toată lumea, că nu era expus
"vederilor tutulor şi că el dădea lupta așa, cum.
„îi convenea lui, fără, să poată fi adus de adver“sari la "bătălie

pe

câmp

deschis

şi Piept

„Aa

- piept.

Când a luat cuvântul pentru prima, oară la

Cameră a fost emoţiune şi în tabăra duşmanilor şi în acea a amicilor, Iancu Marghiloman, care îl privea , „de câteva, săptămâni cu:
teamă, a Inat un scaun şi sa aşezat în faţa o0-

ratorului, sorbindu-i cuvintele; iar când, după
“două. zile de un lung discurs, descusut, lipsit.
de. vederi. generale, lipsit şi de formă şi de:
"gând, — după două zile, oratorul a isprăvit,.
Marghiloman a început să daneze în, Cameră
şi să strige:
mai tem de-acum înainte! Nu mă
—Numă
“mai te!

„Bătrânul vulpoiii înielesesei cu. cine avea
“a face, pricepuse că zeul din fundul Sărări ici
era un zeii de carton, că nu de la Ion Nădejde

|

va purceda. revoluţia” socială şi. deci despuie-

averi. pe care le agonisise 0-

rea, de imensele

mul

cum

putuse.

Profeţia lui

conu “Tancu

Marghiloman. s'a...

adeverit. Descinderea din Sărărie a fost fa-:.

tală lui Ion Nădejde, cum desigur şi preşedintele Magnaud ră a făcut că a “părăsit. scaunul:
- săi de bun judecător de. la Chateaii Thiery.

pg
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29 Decembri ie. — Un fină. s'a sinucis la
„Neapole, din curiozitate. dea şti ce e dincolo
"de viaţă. Dacă motivul sinuciderei este ade-..
-vărat,gustul acestui tânăr este foarte ciudat.
„ Experienţa aceasta avea timp s'0 facă cât de
târziu. Mai curios ar fi fost pentru, dânsul ca
“să stea în viaţă pentru a vedea ce i se întîmplă
„pentru a studia lumea şi a o studia de sus, de.
ot, ca un om atît de puţin legat de existen-“ţă terestră. De altfel. pentru cine vrea, să stu„ dieze cele ce se petrec, aci jos este o întreagă
“osie de observaţiuni. Unde mai pui că, dacă
xecă graniţa dincolo, poate să fii păcălit,
„fiindcă

nu' se ştie

dacă: hu dai. de neant,

„inconştient, "de colosalul şi eternul” nimic.

de.

,

"80 Decembrie. — Un bun amic al meii m'a
"întrebat; eri, dacă nu m'aşi simţi jicnit când,
"el -ar lua parte ca avocat în procesul unui fost
. adversar al-meii, proces în care eă nu mai am
„mici un interes...
- Bineînţeles că. am. declarat: aanieului

mii

“că nu am nimic de zis contra, că nu mar jigni
-de loc aceasta,:.
Me
-- Am fost foarte atins de această atenţiune
«cu atît mai atins cu cât până acum am văzut
-amică cari — fără să fie la mijloc nici un in-

teres material —
ap,

s'aii încercat .să'mi dea la

în ziua când (vitejii)
4

ai crezut că a sosit
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pentru mine momentul dectirelvi şi că
« steaua,
mea a- început să apună..
-.

„.

Acest amicînsă ar fi putut perfect să ia pro-

" cesul adversarului meii, să-şi exerciteze pro“fesiunea din care trăieşte, şi eă nu.m'aşi fi - simţit de loc supărat. El însă a refuzat această.
.propunere,a, ezitat să accepte acel mandat, -

chiar când ştia că eă mă dezinteresam, — cea.
„

ce dovedeşte
că, prin excepţiune, într?o lume.
„de canalii şi de laşi să găsesc din
când în
“când şi oameni cari ati sufletul, nici în burtă

-

nică. în pungă şi mai puţin încă, în . băşiea de

“venin şi de învidie.,

o

a

"31 Decembrie. — Ce. amî..: O & oboseală,
__o fi.un noii acces de neurastenie, o fi începu-_
“tul sfârşitului? Nu ştii. E însă în ţoată fiinţa _
mea o lasitudine generală, şi corporală şi in-

telectuală, că parcă nu aşi fi în stare să încep...
- ceva;
nu

sânt în stare

să mă

gândesc

la ni-:

„mie serios şi totuşi nici nu-pot să mă repauzez. . E un fel de oboseală amestecată cu leneşi cu.

-.._.o febrilitate care nu mă lasă să staii locului.
Mă simt descurajat şi nu am de ce; sânt.
sceptic şi totui dimpotrivă mă împinge spre
entuziasm şi optimism, totul mă oboseşte.. E.

un sfârşit de an, în care am cheltuit multă e
nergie, în care am luptat din răsputeri şi, cine
ştie, acum deabia a sosit momentul „reacţiunei. :

No oroe însă că în profesiunea mea de ziarist:

|
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n: am: nici tipul nică putinţa de a ai bolnav
în “aceste

+şi,. cine ştie, poate. tocmai

timpuri

"de lasitudine, cititorii mă vor găsi. mai com„ bativ şi mai plin de curaj, — cea ce însem„-. nează încă "odată că aşa. cum se serie. istoria
_

“este în chip cu totul falş.

- -Sitrşitul anulat 1906.
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