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PREFATA 

Int”'un volum de 614 pag. al operelor complete 

dela 1875-—76, Alecsandri şi-a adunat scrierile sale 
în proză, împărțindu-le în Că/ătorii și studii şi Bio- 

grafii. Acel volum însă nu conţine toate lucrările 

poetului. Prin diferite reviste şi în manuscrisele ine- 
dite se găsesc bucăţi publicate sau scrise după apa- 

riția ediţiei îngrijită de Alecsandri, fapt de care la 

o nouă tipărire a operelor „complete trebuia să se 
țină -seama. | | 

Volumul de faţă este o încercare de-a umplea'la- 

cuna simțită şi de-a face cetitorilor accesibilă opera 
„întreagă a autorului. | 

Astfel, la o parte din materialul vechiului volum 

-am adăugat nuvela romantică inedită <Mârgărita» şi 

fragmentul de roman «Dridri», precum şi «Tarde 
venientibus ossa», un episod din viaţa literară a lui 
Alecsandri. | - | 

Adausele au făcut necesară o grupare nouă a prozei . 

întregi, după înrudirea genurilor diverselor bucăţi. 

Totodată ni s'a părut indicat a compară textul cu
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prima redacţiune şi cu manuscrisul şi a stabili în: 

note deosebirile de text uneori esenţiale. Filologul, 

ca şi istoricul literar vor găsi în deosebirile aceste: 

material instructiv, cel dintâiu pentru a vedea evo- 

luţia limbei, al doilea pentru a urmări felul de muncă 

al lui Alecsandri. | | 

Schimbări de text din partea editorilor nu s'au 
făcut, ci s'a păstrat — cu puţine excepții în orto- 

grafie — toate urmele dialectale, până şi construc- 

țiuni, cari astăzi nu au îndreptăţirea gramaticală de-a 

mai fi menținute. 

Volumul al doilea de proză va conţine criticile 

literare, biografiile, apoi, ca material nou — «Mi- 

siunile politice» şi alte mici lucrări inedite. |



  

BUCHETIERA DE LA FLORENŢA ') 

SUVENIRE DIN ITALIA 

l. 

De o săptămână mă aflam la Florenţa, alergând în toate 

zilele, de dimineaţă pâm în sară, prin deosebitele părți 

ale oraşului, 2) spre a vedea nenumăratele .minuni cuprin- 

se în sânul său; la tot pasul un nou lucru vrednic de lau- 

dă se arăta ochilor mei şi îmi însufla un sfânt respect pen- 

tru maistrii nemuritori. cari au înzestrat patria lor cu a- 

tâtea podoabe ce făceau mirarea călătorilor). „Când a 

da D-zeu (ziceam în mine, în faţa :) unui monument sau 

a unui tablou). să avem şi noi în Moldova un Raphael, un 

Michel Ange. a căror produceri minunate 5) să poată a- 

trage ochii şi laudele naţiilore) asupra noastră! Dar a- 

ceste vistiri mândre) făcea loc îndată altor idei trezite 

“ în minte-mi prin priveliștea vre unui alt capo-d'operă de 

zugrăvie sau de arhitectură ce se înfățoşa ochilor mei %, 

căci obiectele de artă sunt atât de multe în Italia şi mai 

ales cu aşa talent lucrate, în cât călătorul nu mai are vre- 

me nici să gândească, ci îşi simte ființa cufundată într'o 

mirare îndelungată şi plină de .ptăceri. EI în trecerea sa 

prin alia gustă o viață nouă, necunoscută; şi când ese 

de pe țărmurile acelui pământ poetic, atunci i se pare că 

s'a visat sburând printr'o câmpie îmbogăţită cu toate po- 

doabele raiului.
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Intro duminică, trecând pe piața de Domo, văzui o mul- 

time de echipagiuri aşezate în linie, în fata catedralei S. 

Maria del Fiore») ce se găseste în mijlocul pietei: şi în- 
demnat de curiositatea de a vedea =) damele aristocrate 

din Florența, întraiu în ea *). Priveliştea ce mi se înfăţosă 
mă umplu de un sentiment atât de puternie şi de sfânt, că 
rămăseiu împietrit ca statuia sfântului loan, lângă care 

mă aflam. Biserica era luminată de vr'o câteva candele 

“ascunse pe după coloane, încât razele lor arunca o lumi- 

nă slabă ca glasul cel de pe urmă al unui om ce moare, şi 

misterioasă ca sfintele taine ce se serba. înaintea Vecini- 
cului părinte 2). Un popor) întreg sta îngenunchiat în 
fața altarului şi cufundat în dulcea mângâere a rugăciu- 

nei;: glasul răsunător şi plin de melodie =) al organelor 

sbura prin norii de tămâe ce se ridica în văzduh. şi vuia 

ca o harpă cerească i) ce părea că cheamă sufletele la. 

pocăință. Un aer de sfinţenie ce răcorea inima de toată 

durerea. domnia asupra tuturor acelor capete plecate. 

După vre-o câteva minute petrecute în cea mai dulce 

extazie, mă apropieiu (?) de mormintele lui Brunellesco 

şi a lui Piotto, arhitecţii acelei biserici: vizitau cu dea- 

mănuntul toate frumuseţile acelor două monumente de: 

glorie =) şi. lăsându-le în urmă 7), mă îndreptaiu cătră o 
- capelă lăturală spre a examina icoana sfintei Ceciliei +), 
ce zărisem de departe luminată de razele unei candele de 
argint *). Ingereasca expresie a figurei. colorile melanho- 

lice a obraiilor, şi mai ales duioşiea tipărită în ochii ace- 
lei icoane, îmi părură atât de măestroase. că mă apro- 
pieiu de ea ca să văd de nu era vr'un tablou a lui Andrea 
del Sarto »), căci în toate figurile lucrate de acest vestit 
artist însemnasem umbrele acele dulci, întinse ca un văf 
transparent asupra ochilor. Insă care fu mirarea mea. 
când cetiiu în josul icoanii un nume a unui prieten al meu 
ce-l cunoscusem la Paris, V'":. — „EI oare să fie? (gân- 
diam în mine”), tânărul italian cu care am petrecut 
atâta vreme în capitala Franţei?“ %). — Un suspin
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greu şi înăduşit ce auziu în colțul capelii unde mă ailara, 

mă făcu să-mi întorc iute capul, şi văzui un om în- 

genunchiet lângă mine, care părea a îi într'o meditaţie 

dureroasă =). Curiositatea mă împinse să fac vr'o două 
pasuri spre «el =), atunci tânărul îşi ridică capul şi se uită 
la mine. Faţa sa lungăreaţă şi albă,,ochii săi negri, mari 
şi înfocați. părul său lung ce-i pica în plete netede pe u- 
meri, şi în sfârşit fisionomia, aerul său de artist, toate îmi 
era cunoscute; socotiam că văd umbra prietenului meu =). 
Necrezându-mi ochii şi socotind că visez, mă duseiu lân- 
gă el şi îi zisei: Tu eşti V"**2 — Străinul sări pe picioa- 
re 2), mă strânse în braţe şi, luându-mă de mână, mă 
scoase afară din Catedrală. 

— Vină la lumină, să te văd bine: îmi zise el oprindu- 
se pe piată. Nu pot crede încă, că eşti tu. — Şi se uită la 
mine cu niste ochi a căror expresie era de tot curioasă, 
— Te miri, prietine, de starea în care mă vezi, urmă 

V""*; mă socoti poate nebun?... însă când ai şti în ce fur- 
tuni pluteşte sufletul meu! Când ai cunoaşte îeluritele sim- 
tiri şi cugetări care mă muncesc ”), te-ai mira Cum n'am. 
nebunit de tot!“... După aceasta el se puse *) pe gânduri 
şi) țânti ochii-pe crucea Catedralei Santa Maria del 
Fiore. - 
— Drept să-ţi spuiu, iubite, îi răspunseiu. de când te 

cunosc nici odată nu te-am văzut aşa de tulburat, şi-mi 
pare rău că tocmai acum, când după multă vreme te în- tâlnesc fără veste în patria ta, te văd într'o amărăciune 
asa de crudă“. — V*** îmi strânse mâna şi ne îndreptarăm spre cafeneaua Donne %), - 

„Pe drum începuiu a-i vorbi de frumoasele” monumente ale Florenţii şi a-i aduce aminte. de nenorocita vreme când ne găsiam la Paris, fără a lua Sama că el) nu mă asculta, şi că mintea lui era Cuiundată 32) în gânduri cu totul deosebite de ale mele. De odată =) el se opri cău- tând la o fereastră a unui palat pe lângă care treceam =) ŞI aruncând un țipăt şi întinzând mânile spre ea, | 
. 

îmi zise:
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_— „Ai văzut-o“? — Spăriet de dramatica sa positie, râ- 

dicai ochii, dar nu văzuiu nimică la fereastră. — „Ce vrei 

să văd? îl întrebaiu; perdeaua este trasă“, — „Nimic, îmi 

răspunse, făcându-se ros pe obraz; nimic;... o nălucire nu-- 

mai, căci Cecilia s'a duis de mult de pe pământ!“ 

La aceste cuvinte două lacrimi părură în ochii lui 35)... 

Autnci un fulger de adevăr îmi lumină mintea, și înțelesei 

că prietenul meu era înamorat s)1... Intrarăm în cafine s7),. 

In Italia caiinelile sunt toată ziua pline de consumători 

(musterei). din pricina căldurilor s) nesuferite. carele a-- 

duc pe om întrun îel de moletă foarte plăcută; pătruns 

de fluidul magnetic în care crierii înnoată. te sâmti furat 

de o somnărie =) uşoară şi toată fiinta ti se cufundă în. sâ- 

nul unei lene poetice »), [cunoscută în Italia sub numire 

de dolce far niente "). Pare că întins-pe un leagăn de îlori 

te cobori din nouri încet, fără a vedea măsura, care te des- . 

parte de pământ 22). 
Ne puserăm la: o masă de marmoră albă. Indată un bo- 

tega (iecior *) de dugheană) îmbrăcat curat, aleargă înain- 

tea noastră întrebându-ne de vroiam granite, sau gelate, 

şi îără a aştepta răspuns, începu a număra vr'o două-zeci 

de soiuri de înghețate cu atâta iutime, încât neînțelegân- 

du-l ce spune, îl poftii să ne aducă ce-a vroi. 

V*** nu eşise încă din melanholia în care căzuse n): în 

zădar căutam să-i pricinuesc oare care distracție prin ce- 

tirea gazetelor îranceze. Mintea sa părea muncită de o: 

idee crudă, care înăduşia toate suileteştile sale însuşiri. 

Nu ştieam cum să mai îac pentru ca să-l trag din medita- 

rea lui:5) şi, plin de tristeţă pentru starea prietenului 

meu, ină hotărâi a-i da pace şi deschiseiu gazeta Curie- 

rul francez. Deodată un murmur de mirare se ridică îm- 

pregiurul nostru; un glas unanim de laudă “) umplu toată 
sala. Unii zicea: ah! ce îrwmoasă buchetieră! ce aer nobil 

şi elegant! — Cine oare să fie? zicea alții 7), Pare că am 
văzut figura aceasta:... ce semănare cu primadona de la 

Pergola! — Râdicai capul, dorind *) a şti cine pricinuise
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acea tulburare în sală. și zării în fața =) noastră o femee 
de o irumuseţe îngerească, care zâmbind cu o grație 5) 

deosebită, ne prezenta bucheturi de flori. Un nour de me-. - 

lanholie flutura pe fata sa palidă şi arăta că inima ei era 
sdrobită de vr'o durere secretă; părul său negru şi luciu 

eşa în bucle unduioase de sub o capelă de paie subţire 

şi se împrăştia înpteiurul gâtului său alb ca crinul *); o- 

chii săi mari şi negri avea mândria ochilor de vultur, dar: 

tot odată luminele lor înnota într'un îoc limpede şi mis- 
terios, prin s2) care se zăria o înduioşire nemărginită. In 

siârsit toate în ea era făcute pentru plăcere: gura ei care 

legăna :) un zâmbet melanholic. talia sa sveltă şi delica- 

tă, mâinile sale mai îragide decât florile ce ținea... toate 

avea o atragere”) ascunsă care îţi aprindea închipuirea.. 

Când aruncai ochii asupră-i mi se păru că văd icoana 

din Santa Maria, lângă care întâlnisem pe prietenul meu: 
două lacrimi sticlea ca două briliante pe genile sale... Mă 
întorsei iute cătră V”*” cu gândul de ai comunică ideea 

mea, dar el55) era leşinat. Infăţoşarea acelei necunoscute 
îi făcuse o impresie =) atât de mare: că îşi perdu simţire-- 
le s7), strângând la sân buchetul ce luase de la dânsa. 
Străinii din cafine alergaseră lângă V*** şi cerca deose-. 

> bite chipuri de a-l aduce. în cunoştinţă 5)... In sfârşit V*** 
deschise ochii; figura lui era galbină şi tulburată; căută-- 
turile lui era sălbatice. EI se uita peste tot locul cu înfio-. 
rare, şi pe urmă apucându-mă de mână: „Haideţi degra-. 
bă, îmi zise, haideţi să o găsim... Cecilia mea trăeşte!'“ 

Esirăm din caține fără a şti unde mă va duce; trecurăm 
iute vr'o câteva uliți unde toți ne lua de nebuni, şi ne în-. 
dreptarăm spre o primblare pitorească, ce este. afară din 
Florenţa şi care se numeşte Boschetto s), 
„La începutul acestui parc este o piată mare. unde se: ridică Palazzo delle Cascine, adică palatul lăptăriilor a 

Ducăi de Toscana. În toate sările, după ce se culcă soa-- 
rele, aristocrația Florenţii îşi opreşte echipajele strălucite 
dinaintea. acelui palat, şi damele se desfătează prin co-.
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vorbirea «) tinerilor cavaleri, care saltă călare împrejurul 

lor, si prin dulceaţa laptelui proaspăt ce le împuterniceş- 

tes sănătatea şi le învioşază «) colorele obraiilor. Acea 

piață este locul de întâlnire a multor «) intrigi de amor!... 

De câte ori treceam pe lârigă un oblon şi vedeam vre-o 

damă aşezată pe perne de mătasă în iundul trăsurei, nu 

mă puteam stăpâni de oarecare palpitare s) de inimă. Fie- 

ste care caretă pentru mine era un isvor de impresii nouă, 

însă V*** părea că nici le videa. Cu. cât ochii mei era în- 

focaţi. cu atâta ai lui era răci în fata «) unei privelişti atât 

de vesele şi de încântătoare «). 
— N'ai de gând să te opreşti aici? îl întrebaiu. 

— Nu! îmi răspunse. 

— Dar unde vrei să mergi?... spune-mi să ştiu şi eu. 

— Nu-ţi pasă: vină. — Şi apucă printruin câmp, împre- 

giurat de copaci nalți şi vechi, care; oprind razele soare- 

ui, îşi întindea umbra) asupra ginvaşelor dame ce se 

primbla pe earbă. Pe urină intrarăm într'o luncă deasă. 

şi după o jumătate de ceas.aiunserăm pe un mal ridicat 

şi plin de îlori. care se înaintează ca un promontoriu între 

curgerile line ale lui Arno şi a lui Miunione «). Acolo era 

sfârşitul boschetului. | 
Când ne oprirăm, figura lui V“"* se prefăcuse de tot: 

“fața lui era roşie ca ceriul, ce se întindea deasupra noas- 

tră; părul său, ridicat de vântul de sară, fâlfâea în aer şi 

Tăsa liberă e) îruntea sa largă şi genială. — „Priveşte“ 

e] 2) zise deodată cu un glas puternic =); priveşte, iubite. 

_cu ce mărime. soarele se ascunde după munţii care se înal- 

tă în iaţa noastră. Nu-ţi pare că asistezi la dărâmarea îm- 

părăției Romane?... Priveşte norii aceşti văpsiţi *) de pur- 

pura razelor lui; lcum] se ridică către periuri ca o jertfă 

a pământului îăcută în gloria :) prea puternicului ziditor. 

VUită-te şi te miră de frumuseţile patriei mele: în îaţa =) 

noastră poeticul Arno şerpueşte prin câmpii vesele şi prin 
lunci misterioase, şi malurile sale vuesc de cântecele me- 

odioase ale păsărilor; în dreapta, verzile colnice aco-
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perite cu =) grădini şi palaturi de marmură se par că zâm- 

besc una alteia ca niste copile =) ce sar uita în oglindă: 

în stânga se întinde 9 câmpie plină de livezi, prin care se 

rătăcesc vr'o câte-va grupe de amorezi; în urmă-ne se 

clatină un zid de copaci tuioşi, care opreşte vuetul. ora- 

Şului :) de a veni până la noi; numai murmura tristă a lui 

Arno tulbură tăcerea adâncă ce ne împregiură. Din vreme 

în vreme țipetul a unei :) păsăruici care adoarme, sau no- 

tele rătăcite prin văzduh a unei ghitare se aud în depăr- 

tare. Acum e ceasul când mintea se cufundă în meditări 

plăcute, când inima înoată în extasii dumnezeesşti, când 
sufletul aprins de sperare *) îşi întinde aripile şi se leagă- 

nă pe plaiurile «) unei. lumi necunoscute. Acum e ceasul 

siânt când toată ființa omenească se adapă la isvoarele 

“cereşti şi bine-cuvintează mâna ce au zidit-o. Spune-mi: 

nu Sâmţi tu în tine acum o mulţemire ascunsă: ca şi când 

ai fi dobândit tot ce ai dorit?. Nu-ţi pare că eşti un alt 

om ?. Peptul tău_nu se smunceşte în isbiturile inimii tale? 

Nu simți ceva ce îți răcoreşte şi îți desmiardă lumina o- 

chilor ?... ) Spune: nu socoți tu că pare că ai să sbori în- 

tr'o lume străină, unde norocul te aşteaptă?.. Ah! acum, : 
acum Viaţa-i dulce şi nepretuită: acum închipuirea mea 
S'aprinde; acum o! Cecilio, te văd strălucind ca o stea în 
seninul limpeziu s) a ceriului; îmi zâmbeşti ca un înger de 
blândetă, îmi faci semn cu mâna să te urmez... Ah! de ce 
nu am aripile acestui vultur ce trece pe de-asupra noastră 
ca să spintec văzduhul şi să mă arunc în braţele tale!“ 

V*** cu ochii plini de lacrimi, întinse “mânile spre ce- 
riuri s), | 
VP era de un caracter iute, simţitor =) şi supus impre- 

siilor celor mari; când sufletul său era miscat s) de vre- 
un lucru, atunci toată fiinţa-i se pătrundea de el, imagina- 
iat-i se înflăcăra si baterea inimii sale îi sdrobia peptul.... 
Natura lui îl făcea să simtă lucrurile cu mai mult foc decât 
alți oameni, dar tot odată fieşte-care simţire era pentru 

-
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dânsul un îulger care îl străbătea, îi aprindea sângele şi 

îi surpa puterile. Ă 

După ce se linişti ss) V*** se înținse pe earbă; fruntea 

lui unde tremura razele luceafărului la care se uita, era 

aburită s) de sudoare, şi tot trupul. său era obosit de oste- 

neală. Nevroind să-i tulbur plăcerea ce părea că gusta în 

răsuflarea vântului de sară, care îi răcorea mintea şi îi 

alina ferbințeala inimii, mă întinseiu de o parte lângă dân- 

sul şi îmi aprinseiu o tigaretă, . 

Liniştea care domnia împregiurul meu, întunecarea pro- 

gresivă a ceriului, ceata care se întindea pe Arno, şi în 

sfârsit mulțemirea ascunsă ce gustam în lăuntru-ani. mă 

aduseră fără ştire într'o reverie dulce si armonioasă, în 

care mintea-mi plutea uşor. Fumul albăstriu al tigarei. ce 

se ridica în spirale unduioase, îmi îngâna ochii si îmi pri- 

cinuia o distracţie plină de plăcere, din care mă trasă gla-. 

sul lui V*** + 
— Mă eartă, prietene, îmi zise els), că ţi-am pricinuit 

întristare, dar nenorocirea care s'au legat de capul meu... 

— Ce nenorocire poţi tu avea. îl întrebaiu, la vârsta 

unde eşti? s) 

— Ah! se vede că eşti încă un copil, care de abia ai 

intrat în lume, si că nu ai călcat încă pe ghimpii care 

presară calea vieții. Ştii tu că tocmai vârsta mea esţe cea 

mai primeidioasă şi mai supusă patimilor sufleteşti? Tine- 
rețea este ca un copac mic şi îraged; cele mai slabe vân- 

uri sunt furtune pentru el... Dar ascultă mai bine istoria 

vieţii mele, ş'apoi vei putea judeca tu») care este neno- 

rocirea ce mă prigoneşte. . a 

V*** îşi aruncă părul înapoi pe umere şi ştergându-și 

fruntea, începu aşa: 

Il 

„Din cea mai fragedă a mea copilărie eu am răinas or- 

fan si lipsit de povățuirile şi de desmierdările părinteşti 

care sânt razimul ei; deabia aiunsesem la vârsta de 9 ani.
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şi nenorocirea își înfipse căngile în mine; la cel întâiu. pas 

a vieţii mele, în loc de a mă găsi pe o cale înflorită ca cei- 

alalți copii, mă treziiu într'un pustiu fără margini şi fără 

umbră!... Un moş al meu, fiindu-i milă de ticăloasa mea 

stare, sau mai bine poate, vroind a se folosi de micul venit 

ce-mi rămăsese 2) de la părinţi, mă luă sub epitropia lui, 

şi pentru ca să nu-mi tot audă bocitele şi să nu vadă la- 

crimele care neîncetat îmi uda ochii. mă lepădă într'un 

pnasion unde petrecuiu zece ani bătându-mi capul cu lim- 

bile străine. cu literatura şi mai ales cu zugrăvia. Inain- 

tările ce făceam din zi în zi în această artă, şi mai ales 

plăcerea *) ce găsiam în studia ei, singure mă făcea 

să uit bătăile care mâncam necontenit de la Padre-Ber- 

tholomo, profesorul meu de limba elină, căci cruda mea 

soartă mă silia să caut în însu-mi mângâerea de care ini- 

ma-mi era însetată, ear nu în brațele unei mame drăgă- 

laşe »). Cu ce nerăbdare aşteptam ceasurile lecţiei de zu- 

grăvie şi cu ce bucurie vedeam intrând în sală lpel pro- 
fesorul Îmeul +), care nici odată nu lipsia să-mi spuie câte 
o vorbă de mulțămire şi de îmbărbățire. când îi arătam 

„ nouele mele produceri. 

Sinor Alsari (aceasta era numele lui), avea pentru mine 
o dragoste cu totul părintească, şi mă recomanda la toți 
ca cel mai bun şi mai sârguitor elev al lui. Sfătuirile pline 
de bunătate care îmi da şi laudele ce îmi prodiga, pentru 
propăşirile ce făceam sub direcţia lui, îmi însuflaseră atât 
respect şi atâta iubire pentru el, încât la, moartea moşu- 

“lui meu, când eşiiu din pension, alergaiu la dânsul şi îl ru- 
Baiu să mă priimească în casa lui. Sinor Alsari mă luă cu 
o bucurie nespusă sub protectia sa, şi nu cruţă nici un sfat 
şi nici o osteneală, ca să s) aducă la bună ispravă talentul 
ce incepusem a câştiga în zugrăvie. In toate zilele visitam 
“împreună. strălucitele galerii din %) Palazzo. Pitii, din Pa- 
lazzo Vecchio şi din alte =) palatari mari din Florenţa; ne 
opria ceasuri întregi dinaintea îieşte cărui tablou, şi după 

“ce îmi tălmăcia *) cu. deamănuntul toate însuşirile şi fru-
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museţile lor, apoi ne înturnam -acasă şi mă apucam de lu- 

cru sub necontenita lui privighere. Un an de zile petre- 

cuiu cu el în cea mai dulce linişte şi în cele mai plăcute 

îndeletniciri: toată vremea mea era întrebuințată în studii 

serioase asupra artei la care mă dasem, Gloria %*) îmi zâm- 

bia de departe şi mă chema în braţele sale. De când in- 

trasem în cariera unde Michel Angelo. Tiziano, Raphaelo 

şi cei mai mulți maeştri nemuritori păşiseră cu pasuri de 

urieşi, singurul ţel al vieţii mele era să pot şi eu adăugi o 

irunză la corona strălucită a patriei mele şi aprins de o 

idee atât de îndrăzneață şi de nobilă, îmi alcătuisem un 

traiu cu totul artistic, încât fără a mă îngriji de lucrurile 

ce nu se atingea de zugrăvie. gustam zile line. netulburate 

şi pline de încântările sperărei :%), însă această linişte su- 

îletească mă părăsi după puţină vreme. - 

Intr'o sară Sinor Alsari intră î- cabinetul meu şi îmi 

zise: | 

— V***, îosta-i de mult la teatru? 

— De când au murit bieții mei părinti nu am fost; îi 

răspunseiu. Lo 

__— Vrei să mergem desară să videm Norma? Are") 
să joace o actriţă nouă. 

— Haideti. 

— Găteşte-te de grabă, că'i vreme. 

Mă îmbrăcaiu iute. şi ne duserăm la teatru de la Per- 

gola. | 

Sala era ticsită de amatori şi lojiile pline de dame ele- 

gante şi frumoase. 
De odată se făcu o mare tăcere; toţi se aşezară pe la 

jocurile lor. şi orhestrul începu uvertura... Acea musică 

plină de o melodie cerească, născu +) în minte-mi o mul- 

țime de idei triste şi de lamare] ::) suvenire. Aducându- 

_mi aminte că înainte de zece ani mă găsiam tot la acel 

teatru cu iubiții mei părinţi, mi se păru că le videam um- 

brele îluturând împregiurul meu, şi tânguindu-mă cu milă, 

ca şi când 0) mar îi aşteptat o nenorocire cumplită! In-
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vânat de iantasmele acele iubite. nici nu luasem sama că 

perdeaua se ridicase de vr'o câtă-va vreme, şi că“corul 

Druizilor era pe la sfârşit 1). Cine stie! poate aşi fi stat 
toată sara fără a mă uita pe sceriă. dacă un murmur, ce 

se tidică în sală. nu mar îi scos din meditarea în care 

picaseiv. şi nu nvâr fi făcut să arunc ochii înainte-mi. Vă- 

zui o îiintă albă) şi cerească, o comoară de grații, de 

tinereţe şi de poesie, un înger a cărui glas dulce, limpide 

şi armonios .îmi pătrunse inima. Sala vuia de aplausuri: 

iar când Cecilia începu a cânta rugăciunea Normii cătră 

lună; când picând=*) în genunchi şi ridicându-și mânile 

spre ceriu întonă acea arie strălucită Casta Diva, atua- 

ci tot publicul în entusiasmul său :) se sculă pe picioare 
şi bătu în palme, astiel că Cecilia se spăriase 1), Pare că 
o văd îndreptându-şi ochii“) cu sfială asupra noas- 
tră; nevinovăția, mirarea :) mulțămirea. toate aceste deo- 
sebite sentimente lucia în căutătura ei. Ah! ce zâmbire în= 
cântătoare păru atunci pe buze-i!... +2) ce nobilă mândrie 
se arătă +) pe îrunte-i! Ea sămăna cu o ființă din alță lu- 
me, [frumoasă și răpitoare ca geniul armoniei cereşti!] 14). 
Ah! iubite. ce ţi-oiu spune? 115) ce cuvinte să întrebuinţez 
ca să-ți descriu frumuseta sa? Cecilia era, precum zice 
poetul nostru, bella comme un angelo :ch'Iddio creo, nei. 
Suoi piu ardenti transporti d'amore **). 
Două zile necontenit am fost ca un nebun: mi se părea: 

că videam neîncetat un înger cu aripile de aur, care îlu- 
turând împregiurul meu, îmi cânta Casta Diva. împreu: - 
nându-şi glasul pe o hartă ce tinea în mână... Pe urmă 
când m'arn trezit din visul acel plăcut. am ailat de la Sinor 
Alsari că a fost silit să mă scoată cu de-asila din teatru 2) 
jiindcă neputându-mi stăpâni entusiasmul, făceam prea mare vuet, încât toți mă socotia lipsit de minte. 
„Trii luni de zile «=) am urmat regulat toate representa- 

iile, un magnet tainic") mă trăgea fără voie spre teatru când ştiam că era să cânte 1) Cecilia. Gustul pentru mu- Sica se desvălise în mine:=) tot odată cu dragostea, şi 
v. Alecsandri! — Pruză. 

? = LL 3
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[dar] profitând: de cunoştinta celor întâi principuri, ce lua- 

sem din vremea încă când trăia părinţii mei +2) începui a 

face ceva progresuri. Adese-ori mă treziam cântând pe uliţe 

vrio bucată din Norma, sau din Lucia di Lamermoor, şi ru- 

şinat de mirarea cu care toți trecătorii se uita Ja mine, aler- 

gam degrabă acasă şi mă închideam în cabinetul meu, 

unde mă apucam de zugrăvie cu o siguranţă şi mai ma- 

re '%) căci făceam portretul Ceciliei. | 

De mult aveam de gând să lucrez icoana sfintei Cecilie ca 

să o expun în biserica Santa Maria del Fiore, dar neştiind 

ce espresie să-i dau, tot prelungisem lucrul ei. Când vă- 

zuiu pe Cecilia la teatru, îrumuseţea 1) figurei sale se ti- 

pări aşa de bine în minte-mi, că pe din afară şi fără. ştire îi 

făcui portretul :5), fisionomia sfintei. Ceciliei se întâmplă a 

îi întocmai fisionomia slăvitei primadona de la Pergola. 

Bucuria de a videa lângă mine icoana îngerului ce iu-: 

biam 1%), mă aduse într'o esalaţie atât de mare 127), că picai 

pe genunchi dinaintea ei 13), şi apucând-o cu, amor în 

braţe :»), o acoperii de sărutări... Tocmai atunci: Sinor 

Alsari întra în cabinet, şi spăriet 10), de delirul meu, smuci 

icoana de la sânu-mi şi alergă îndată de o puse în. capela 

unde mai întâlnit. 

Nu am trebuință să-ți spun că din ceasul acela mă îă- 

cui cel mai bun creştin, că în toate zilele mă duceam la bi- 

serică, şi că stam ceasuri întregi plecat dinaintea sfintei 

Cecilie. Lesne înţelegi că de vreme 'ce persoana, care iu- 

biam, purta acest nume, nu puteam alege altă patroană 

spre a-i încrede secretele mele rugăciuni de cât pe. sfânta 

Cecilie. | ” 

Intr'o zi... ah! cât oi trăi mi-oiu aduce aminte de ea!... 

mă găsiam îngenunchiat dinaintea icoanei mele şi cufundat 

într'o meditare =), sfântă. Un vis plăcut îmi dismierda 

sufletul; mi se părea că o fiinţă nevăzută mă îndemna să 

am bună sperare “*), pentru îndeplinirea dorințelor meie, 

când simţii pe lângă mine fâlfâirea unei rochii de mătasă...
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Două dame întraseră în capela unde eram. Peste puţin au- 
zii convorbirea lor. . îi | 
— Santa Maria, ce minune! zise cea mai mare. Ean ui- 

tă=te bine, Cecilio, la icoana asta din faţă. Aşi jura că'i 
portretul tău. | 
— Bine zici, răspunse ceealaltă. — Şi amândouă se a- 

propieră de icoană şi se uitară mai cu luare-aminte. 
— Curios lucru! zise iar cea dintâiu; cu cât mă uit mai 

- mult cu atâta găsesc mai mare asămănare. Fată ochii tăi 
negri şi plini de foc; eată-ți gura cea graţioasă. A! ce'i 
drept :), măcar că sunt femee, nu pot tăgădui că ai o gu- 
riță de tot frumoasă; pare că'i o rosă =). Fan spune-mi; 
cât ai plătit zugravului, sau mai bine în ce monedă i-ai 
plătit lucru!... cu bani, ori cu inima s3)? căci am de gând 
şi et să mă fac sfântă. o 

— Tot veselă şi nebună ai să fii, lulio, răspunse cea- 
laltă; crede-mă însă +) că nici odată n'am gândit să-mi fac 
portretul şi că nici nu cunosc numele artistului 137), 
— Cât pentru aceasta e lesne de a-l cunoaşte. — Şi se 

apropie de. icoană ca să-şi cetească numele însămnat 
gios 12). Eu rămăsesem înlemnit, căci nici odată nu mă gă- 
sisem aşa de aproape de Cecilia. Nu îndrăsniam nici să mă 
răsuflu, ca să nu o spariu +2) şi să nu perd nimica din cu- 
vintele sale. 

Dama care se numia Iulia se întoarse gătre Cecilia şi 
- îi zise râzând: 

-— Numele lui este V***; îi cunoşti, Cecilio?... 
— Ba nu. | 
— Sărmanul tânăr! l-ai legat şi pe dânsul în lanţurile ta- 

le!... însă el ţi-au dat bune dovezi că te iubeşte; portretul 
„acesta lucrat în ascuns este marturul slăvirei ce are pen- 

„tru tine. Eu când aşi fi în locul tău aşi face toate chipurile 
să aflu cine este şi l-aş prefera tuturor prinților din Flo- „tenta, care-ti îac curte şi-ţi“) repetează în toate zilele că „Mor după tine, îără a muri cât de puţin 1). 
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hui venia să sărut picioarele acelei femei care, fără a mă 

cunoaşte :2), căuta să înduplece pe Cecilia în favorul meu. 

-— Nusţi este păcat) lulio, răspunse Cecilia, să zici 

acest fel de vorbe în biserică? ' 

_— De ce să-mi fie păcat? ::).. Amoriul nu este oare cel 

mai sfânt şi mai curat sentiment însuflat 9 oamenilor de 

însuşi Dumnezeu? Pentru ce să mă sfiesc de a vorbi de 

el înaintea celui ce l-au creat 4) în inimile noastre? Ce 

păcat u) poate a fi de a spune adevărul tocmai în locaşul 

unde adevărul domnește, şi de a mărturisi că un oin, de 

ori şi ce rang să îie, este mult mai vrednic de iubit când 

el ne iubeşte din toată curăţenia inimei sale, decât nobili 

acei ruginiți care, departe de a avea cea mai mică dragoste 

pentru noi, vreu numai să-și împliniască o capriţie trecă- 

toare 5), şi să ne arate pe urmă ca victimile vanităţii lor! 

Cecilia zâmbi şi îi zise: Nu-ţi cunoaşteam atâta elocven- 

tă lulio. De când te-ai făcut advocatul amoriului? *”). 

— De când am aflat că nu'i adevărată fericirea fără ade- 

vărat amor. 

Cecilia privi**) cu o espresie deosebită la portretul ei. 

şi mi se păru că strânse **) mâna luliei. [Ele] se uitară una 

la alta cu o iubire îrățească, zâmbiră amândouă ca doi în- 

geri şi**) se depărtară. 

Inchipueşte-ţi poziția mea după ce auzii acea convor- 

bire as) ce se atingea atât de mult de soarta mea. Nu pu- 

team crede că cu adevărat Cecilia fusese lângă mine; so- 

cotiam că. visasem. Atâta nenorocire nu putea fi pentru 

mine, dar tot odată, ca 'un om ce caută să-şi prelungiască 

visul plăcut din care s'au trezit, îmi înfăţişam lângă mine 

pe Cecilia cu fruntea luminată de razele candelii ce arde în 

capelă, cu ochii ridicaţi spre icoană ss), şi îmi închipuiam 

aceste două figuri ce sămăna mirându-se una de alta de 
frumuseţe: lor. Imi repetam în minte) toate cuvintele 
acelor două femei care representa geniul amoriului, chie- 
mând în braţele sale pe îngerul 5) nevinovăţiei. Viitorul mă 

se arăta acoperit de flori; toate nălucirile mele se deştepta
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> 
ră, şi O dulce sperare 7) îmi dismierda suiletul şi mă înăl- 
ţa la ceriuri. | 

Când ină trezii din reveria acea dulce biserica era pustie, 
şi razele lunii tremura pe coloanele-i de marmură. Mă 

” duseiu degrabă acasă, îmi luai mandolina şi mă îndrep- - 
tai :*) afară de Florenţa, spre Bosqueto. Mă primblai vr'o 
câtăva vreme prin rădiu, şi mă întinsei în sfârşit pe iarbă 
lângă un copac. Liniştea, îrumuseța poetică acelei seri de 
vară, dispozitia melancolică în care mă găsiam, şi mai a- 
les ideile de amor şi simţirile ce mă: stăpânia 5), îmi însu- 
îlară dorința de a cânta, împreunându-mi glasul cu man- 
dolina: începui improvisa cuvintele aceste se): 

— 

Ah! te iubesc, şi drag mi-e de-a o spune, 
Ş'ori cât de mult în lume voiu trăi 
Tot vreau să-ţi spun, să-ţi spun, dulce minune, 
Că te iubesc, şi veşnic te-oiu iubi! 
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Acel cuvânt, acea destăinuire, 
Dulce parium al sufletului meu. -. 
Naşte voios la scumpa ta privire 
Ca un odor plăcut lui Dumnezeu ! 
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Dar, te iubesc şi-mi dau sufletul ţie, 
Căci pe pământ şi 'n raiul îngeresc 
Nu poate fi mai sfântă armonie, 
Decât acest ferice te iubesc... 7 

O! de-ar sună acuma peniry mine 
Ceasul dorit al zborului ceresc, . 
Eu aş muri ferice lângă tine, | 
Căci aş muri zicându-ţi: fe iubese 118.) 

Când sfârşii de a cânta, văzui că se deschide o fereastră 
la rândul întâiu a unei case din îaţă 2). O femee se arătă 

- în balcon, cu o ghitară în mână, şi întonă rugăciunea. cea „Vestită a Normei cătră lună. Glasul ei nu-mi era necunos- „Cut; dulcimea ruladelor sale născu 
Mă sculai iu 

'5) în mine nu prepus. 
te şi mă apropiai de fereastra unde auzisem
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“acel glas; tocmai atunci razele lunii se aruncară în plin pe 

faţa necunoscutei. 

„Cecilio!“ strigai în delirul meu, şi picai gios inundat 

în sânge... O umbră neagră trecuse pe lângă mine şi-mi 

înfipsese un stilet în pept :e). | 

Când deschisei ochii, mă găsii, o fericire! :) în braţele 

Ceciliei... Ea auzise gemetele mele şi trimisese slugile, 

care găsindu-mă întins ca un mort pe pământ, mă aduseră 

în salonul :%) ei. Slăbiciunea în care picasem prin perderea 

sângelui, şi mai ales sguiduirea 7) electrică ce sâmţiiu, vă- 

zându-mă lângă sânul Ceciliei, măvaruncară încă odată în 

ghiarele **) morţii; iar când mă trezii de a doua oară, in- 

traiu într'o desperare =) cumplită, căci mă văzui în came- 

ra +0) mea. In zădar căutam să-mi aduc aminte de toate 

cele ce se întâmplaşeră; nu puteam înţelege pentru ce Si- 

nor Alsari se uita la mine cu ochii plini de lacrimi, şi pentru 

ce doctorul îmi pipăi mâna, când dee odată simţii o 
durere groaznică în piept +2). Cătaiu împregiurul meu: aş- 

ternutul +) era plin de sânge. 
Atunci îmi adusei aminte de toate întâmplările... Cea 

întâiu întrebare care îăcui a fost despre Cecilia: 

— Unde'i, 5) s'o văd încă odată ş'apoi să mor? — Nime 
nu-mi răspundea, şi toţi se uita la mine cu milă şi cu frică, 

Sdrobit de durerile care mă muncia =) şi vrând a-mi tâl- 

măci tristeţa celor ce era pe lângă mine, socotii că Cecilia 

murise. Toate simtţirile mi se turburară la o idee atât de cru- 
dă şi ne mai putând suferi viața, smulsei de pe rană legătu- 

rile ce-mi pusese [doctorul] spre a opri curgerea sângelui; 
dar când râdicai mâna ca să le arunc departe de mine, un 

răvaş pică pe genunchi-mi. li deschiseiu îndată şi cetii a- 
ceste cuvinte scrise de mâna Ceciliei. II ştiu derost. 

„Un tiran care mă prigoneşte din copilăria mea mă si- 
leşte să mă pornesc în ceasul acesta din Florenţa, căci au 
ailat dragostea mea pentru tine.: Nu-ştiu în care parte a
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lumei are de gând să mă ascundă, însă nare este Dum- 

nezeu! ne vom întâlni poate vr'odată, ş'atunci...“. 

CECILIA. 

Acest răvaş mă pătrunse ca un trăsnet şi mă aduse înh- 

tr'o nebunie cumplită. Trei luni de zile vieața mi-au fost în 

brațele morţii. Am aflat pe urmă că în vremea aceasta 

„mă sculam câte odată, săriam prin casă, râdeam, îmbrăţi- 
. sam pe toată lumea şi spuneam fieşte căruia că Cecilia 
„mă iubea, că eram cel mai norocit loml de pe pă- 

mânt 5)... Pe urmă începeam a plânge, a-mi smulge părul 
şi a blăstăma ceasul în care m'am născut şi soarta, care 

„ca unui om însătat cărui i-ai presenta un pahar cu apă şi 
l-ai trage de la gură-i când ar vroi să bee, m'au făcut să cu- 
nosc dragostea Ceciliei tocmai când ea .a fost silită să se 

„depărteze de mine. 
i _Insfârşit după şase luni mă ridicai de pe boală; şi cum 

jusei în stare de a eşi afară din. casă, mă dusei la sinora 
“Iulia ca sto întreb de nu cunoştea locul unde se găsia prie- 

tena ei, | 
“Sinora lulia era singură într'o cameră elegantă, şi [sta] 

pe. o canape de catife roşie. li cerui ertare de îndrăsneala” 
ce o luasem a mă înfățișa dinainte-i, fără a avea onorul 76) 
de a-i fi cunoscut. Ea însă îmi răspunse zâmbind: că mă 
înșelam, căci mă cunoştea prea bine. | | 
— Mă găsiam la Cecilia, îmi zise, când te-au adus îm- 

plântat în sânge, şi nişte hârtii ce picaseră din buzunarul 
d-tale +=), nişte cărţi de visite a d-tale, ne-au prileiit la a- >» mândouă chipul de a-ţi cunoaşte numele. Ne gartă, dom- . nule, dacă am avut indiscreţia de a le ceti, însă trebuia să iacem revisie acelor hârtii, pentru ca să, putem afla numele ȘI adresa persoanei care era în mânile noastre şi S'o trimi- tem în sânul familiei sale. 
— Nu vă pot multțămi, sinora, 

a-ți avut pentru min 
„NOScător. 
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__ A fost o datorie pentru noi, domnule,-ca să-ți prodi- 

găm îngriiizile de care aveai o neapărată trebuinţă în sta- 

rea periculoasă =) îrr care te aflai, şi dacă nu am putut face 

mai mult pentru d-ta, crede că aceasta nu a atârnat de la 

voința noastră. | 

— Stiu, sinora, pricina care pentru *) nenorocirea mea 

mau depărtat atât de degrabă de sub cereasca privighere 

a dumilorvoastre, şi tocmai pentru ca să ailu urmarea ace- 

Tei întâmplări +) misterioase, am luat îndrăsneala de a veni 

aici. Te rog deci, sinora, şi te giur pe numele prietenii 

d-tale, să-mi ascunzi adevărul :2). Spune-mi în care loc se 

găseşte acum sinora Cecilia?... Ah! fie-ţi milă, spune-mi 

unde'i Cecilia?... Când ai şti... 
— Că o iubeşti, poate? Aceasta o sciu de şase luni, toc- 

mai din sara când te-au adus mai mort în casa prietinii 

mele 12). | - 

— Cum? [cine au descoperit?...] '*). 
— Icoana sfintei Cecilie, care se găseşte în Sfânta Ma- 

"ria del Fiore. | 
Mă făcuiu roş pe obraji. | 
— Vezi adăugă lulia, că îţi cunosc toate secretele“) 

inimii, , 

— Ah! tocmai pentru aceasta ar trebui să-mi spui unde 

se găseşte Cecilia. 

— ţi dau parola mea că nu ştiu nimic desore ea, şi că, 

de când s'au pornit, n'am luat nici o scrisoare de la dânsa. 

Te pot însă încredința că Cecilia te iubeşte, şi că dacă 

a trăi şi vei îi statornic, ai să fii odată fericit. Fa te iubea 

de mult fără a te cunoaşte**), Chiar din ziua când îşi văzii 

portretul în Catedrală 8a s'a. înamorat de artistul care o 

zugrăvise atât de bine. Bravo, domnule! bravo, ai un ta- 

lent vrednic de laudă. 

— Incă un lucru te-aş ruga să-mi spui, sinora: Cine este 

acel tiran care prigoneşte pe Cecilia? 
— A! a! domnul **) Barbarissimo? eu aşa lam botezat 

EI e un moş a Ceciliei care a crescut-o de mică, a educat-o,
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şi acum vroeşte să o ia de nevastă '”) dar nu te spăria. Ce- 

cilia nici nu gândeşte la dânsul, şi dacă mai şade cu el, 

aceasta o face numai prin recunoştinţa ce-i poartă, pentru 
că a avut îngrijire de copilăria ei! ss). 

— Da bine. un aşa om '”) e primejdios. 
— Eu m'aşi teme să şed cu dânsul, dar Cecilia îl stăpâ- 

neşte cum îi place :») cu toate acestea biata copilă e silită 
să-l urmeze peste tot locul unde gelozia lui N mână 1), Pur- 
tările lui sunt nesuferite; nu lasă să se apropie nici un om 
de nepoata lui: însfârşit îi cu totul barbarissimo. 

— Şi de ce, mă rog, s'au pornit aşa de iute din Florenţa? 
— De ce? Pentru că un gelos :2) amirose amorezaţii ca 

un copou [cale] de o poştă de departe; s'apoi trebue să 
ştii că sinor Barbarissimo era ascuns lângă noi, în sara 
când ţi-am spălat rana, şi că auzise toată convorbirea 1%) ce 
se făcu atunci asupra d-tale între Cecilia şi între mine... 
Pune-ţi în gând cu ce furie s'a înfățişat dinaintea noastră 
când a auzit pe Cecilia mărturisind *) că eşti: vrednic de 
dragostea ei. [Turbat de mâniet, întocmai] '*) ca un urs, 
s'a aruncat între noi; a poruncit slugilor să te ducă acasă 
la dumneata: mie mi-au poroncit să es afară, şi pe la mezul 
nopţii s'au pornit ca să: alerge lumea toată, numai lcal să 
îugă departe de dumneata. 

După aceste vorbe îmi luaiu adio de la sinora lulia şi a 
doua zi, îmbrăţişând cu lacrămi pe sinor Alsari pornii şi eu 
din Florenţa cu hotărârea să alerg Italia întreagă ca să dau 
de urma Ceciliei *). Patru luni de zile am cercetat cu amă- 
nuntul toate colţurile Italiei... în zadar!) nime nu putu 
să-mi dea vr'o ştire despre *%) Cecilia. Insfârşit, perzând 
toată speranţa +) mă duseiu la Paris pentru ca să uit du- rerea. Ştii cât de bine am petrecut un an de zile 2) în capi- 

stracţii, dar uu am putut suferi Străinătatea, şi am alergat earăşi în 
iai astăzi dimineaţă am sosit în 

orât din trăsura veturinului care 

&,.
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m'au adus, am alergat să îngenunchez dinaintea icoanei 

sfintei 22) Cecilia. 

Nu ti-oiu vorbi de duicea: impresie, ce-ti pricinueşte vi- 

derea patriei după o lungă despărţire 2). Când te'i întoarce 

în Moldova, îi simți ca şi mine acea fericire adâncă **) ce-ti 

imsujlă locul iubit unde te-ai născut şi care îţi trezeşte în 

suflet o mie de suvenire scumpe 2%). Ă 

Şi apoi socot că nici aşi putea să-ți descriu bine acea 

impresie, pentru că mintea-mi era prea tulburată de gân- 

diri amare =»). Fieşte care parte a oraşului 2), când intraiu 

în Florenţa, mi-au adus aminte de câte o scenă a vieţii 

mele, mai mult tristă de cât dulce, şi =) bucutia ce gustam 

în priveliştea patriei mele a fost amărâtă prin suvenirul su- 

părărilor 2») care au împregiurat tinereţa mea. 

După aceste cuvinte V*** îşi plecă îruntea =) cu o tristă 
obosire. - . 

—Cunoşti acum nenorocirea mea =). Nu te miri cum 

de imai trăesc, sau cum de nu am nebunit de tot?... Ah! tre- 

bue să pătimeşti muncile sufleteşti care le-am pătimit eu, - 

pentru ca să poţi înţelege ce lucru grozav şi crud este de 

a-şi perde 22) cineva fiinţa ce-a iubit! | 
V""* se opri încă odată, şi uitându-se la buchetul de flori 

ce îi dase buchetiera necunoscută în cafineaua Donn€: 

— Sărmanelor floricele, le zise =), şi voi aţi veştejit ca 
şi tinereţea mea! 24). | 

Un bilet mic pică din buchet pe iarbă; V*** luă cu repe- 
giune, îl deschise, îşi aruncă ochii de-asupra, sări în picioa- 
re **) şi începu a îugi spre Florenta din toate puterile sale. 

| In Zădar îl chemaiu şi strigaiu să se opriască.... Atunci 
ină aruncai şi eu după dânsul, alergând =) cât puteam de 
iute, şi în sfârşit îl găsii întins pe scările ue marmură ale | 
catedralei Santa Maria del Fiore, obosit*7) de osteneală. 
a a Ce dracu te-au apucat? îl întrebaiu, apropiindu-mă za) 

e el.
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— Taci că vine, îmi zise; şi sărind ear de lângă mine, 

se făcu nevăzut în întunericul pieţii. | 

Neputând să-l mai urmez, mă hotărâiu să-l aştept [ca] 
să-mi tălmăciască taina purtărei şi la! cuvintelor sale, dar 

în zădar mă primblaiu =») vr'o două ceasuri pe piaţă... V""* 

nu veni, . 

Piaţa era pustie *”) când mă pornii spre otelul") unde 

şedeam; dar când vrui să întru în uliţa Calzaioli, auzii ur- 

mătoarea convorbire **) între două persoane ce sta sub 

„icoana Maicei-fecioare =»), la colțul uliții **). 

— Şi au murit? 225). 

„— Ba nu; se zice că-i rănit foarte rău şi că ==) este o 
Slabă sperare de scăpat. 

— Şi nu ştii care-i pricina acestei întâmplări? * 
— Nu, n'am putut afla de cât că pe la 11 ceasuri un om 

învălit cu o manta neagră a sărit cu cuțitul asupra unui tâ- 
năr ce trecea în dosul Baptistariului 2) zicându-i: „Cine 
iubeşte pe Cecilia trebue să moară“. Atunci se iscă o luptă 
crudă între amândoi, şi unul din ei rămase pe pave împlân- 
tat în sânge. 

Spăriet de ceea ce auzii, mă apropii de străini şi întrebaiu 
de nu ştia unde poliţia dusese trupul celui rănit?—Nu ştiu, 
răspunse unul din ei, şi se depărtară amândoi de mine. 

Mă duseiu degrabă acasă, mă închiseiu în camera mea 225) 
şi nu putuiu dormi toată noaptea; mi se părea că tot vi- 
deam trupul prietenului meu acoperit cu răni 2). 

Cât am şezut pe urmă în Florenţa nu !am mai văzut pe 
V*”, nici n'am auzit vorbind de el. — 

= 

- 

IUL 

Peste o lună după această întâmplare, mergând de la 

. 2 . EI .. . . 
ca să-şi odihnească caii dinaintea unei case vechi şi dişărate** ce era în drum, şi care] sămăna mai mult a îi o vizunie de E „hoți decât un tractir pentru călători. Mă scoborâiu din tră-
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sură cu gând ca să mă plimb pe jos. Afară era o lună plină 

şi voioasă ca figura unei tinere fecioare 2»); toate lucru- 

rile se videa înpregiur ca ziua 22) şi în depărtare se auzia 

vuetul groaznic şi monoton a mărei, care steclia la razele 

“Tunii şi a stelelor ca o lungă vale de argint. Acel tablou mă- 

reţ îmi făcu o impresie foarte mare; şi în suvenire repur- 

tându-mă la ruinele antice ce văzusem în Roma, începui a 

face. triste meditări =) asupra nenorocitei stări în care au 

picat Roma Cesarilor sub ticăloşia guvernului papal==). 

Plimbarea însă totodată iscă şi în stomahu-mi o foame nu 

mai puţin tristă de cât acele gândiri. Intraiu îndată în sin- 

gura sală ce se găsea în acel tractir 25). Vr'o câteva lăiți 

de lemn, cu picioarele rupte, şi vr'o trii butelci deşărte, cu 

gâtul stricat, alcătuia tot mobiliarul acelui lăcaş =). Când 

păşiu pragul uşei, o groaznică horăire îmi vesti că acea 

vizunie =) era lăcuită de mai multe suflete, şi =: in adevăr! 

zării la pământ vr'o trii oameni înzestrați cu figuri foarte 

problematice. Toată scena era luminată de razele roşii a 

unui mic jăratic ce mai ardea în cuptior. Stătui un pic la 

îndoială de trebuia sau nu să păşesc mai înainte, dar în- 

sfârşit, făcându-mi curagiu **) mă apropieiu de o laiță mai 

lungă ce eră în fund, şi pe care dormia un soiu de urieş 2»). 

Socotind după împrejurări, adică de pe cerga ce-l acoperia, 

că trebuia să fie tractieriul ==), îl scuturaiu încetişor 22). 
Insă el. departe de a se trezi, se întoarse pe ceea parte. 
dând din umeri şi împreunându-şi mişcarea cu o mulțime 
de complimente în soiul acestora, de pildă: „Va al diavolo, 
sangue del Christo, Corpo di Baccho“**). 

Eşii de grabă din acel loc, păşind pe vâriul picioarelor 
de irica altor âsemine complimente. Când fuseiu afară, mi 
se păru că mă răsuilam mai lesne 2), şi cu ochii încă plini 
de îuimul ce era în sala tractirului, mă îndreptaiu, făr'a videa 
mai nimică dinainte-mi, spre o matahală neagră ce gândii 
că este trăsura noastră, hotărât fiind să mă culc *) pentru 
ca să-mi treacă foamea. După ce mă împedecaiu de vr'o 
câteva ori de nişte buruene mari, pe care nu le zărisem din
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pricina usturimei ochilor, pipăind mai mult ca un orb, dă- 

duiu în siârşit cu mâma de un oblon, îl deschiseiu şi să suiiu; 

mi se păru însă că trăsura în care intrasăm era mai ridicată. 

Când era să mă aşez, simţii un braţ puternic că mi se puse 

pe pept, şi un glas străin =) îmi zise: „Cine-i acole?—Eu 

răspunsei, începând a râde: Ce dracu! tare eşti îricos, dom- 

nule! socoți că ai a face tot cu tâlhari?“ 

Trebue să spun că în trăsura noastră se găsea un popă 

spaniol, bătrân, care se pornise de la Roma cu mine şi cărui 

îi era mare frică de tâlhari, fiindcă pe atunci se vorbia mult - 

în-ltalia de nişte hoţi ce eşiseră la drum. 

— Cine eşti tu? întrebă încă odată acel ce mă ţinea de 

pept 27). 
Deschiseiu ochii mari şi văzuiu dinainte-mi un om şi e 

jemee!... Nu mă puteam dumeri cum se făcea că mă gă- 

seam într'o trăsură streină? dar =) după vr'o câteva se- 

cunde, în care vreme dama căuta să aprindă 2) o lampă 
_de argint, înțeleseiu că în loc de a mă îndrepta către ade- 

i 
£ 
- 

      

vărata noastră trăsură, mă rătăcisern =) în altă parte şi 
intrasem în vr'o trăsură străină **), ce sosise în vreme ce 
căutam să trezesc pe tractieriu **). De odată carâta se. 
umplu de lumină, şi văzui o! minune, pe V”** jângă buche- 
tiera ce îmi dase flori la Florenţa! . | 

Mirarea şi bucuria noastră fură nespuse şi îmbrăţişările 
noastre nenumărate. 

— Nu pot să mă încred ochilor mei, zisei după o scurtă 
tăcere; tu în viaţă? Te socotiam mort, ucis în dosul Bap- 
tistariului, 

— Slavă Domnului! am scăpat şi atunci din mânile lui. 
Ştii, Cecilio, că ucigaşul care au sărit la mine era tot acela 
care mi-au străpuns peptul înc'odată demult? 259), 

— Şi nu ţi-am zis ceva când au vrut să te omoare? î ÎN- 
trebă ea 2). 
— Aşteaptă; dar, mi-au zis: „Cine iubeşte pe Cecilia, 

trebue să moară!“
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_—— 'Ticălosul! =5) strigă Cecilia. Ştii cine este acel om 

îără de suflet? 

— Cine? 
—Tiranul care m'au prigonit şi pe mine de când trăesc. 

— Sinor Barbarissimo poate? întrebai. 

V*** buîni de râs auzind acest nume curios, şi lapoil 
sărutând cu foc pe Cecilia: - 

— Nu mai gândi, îngerul meu, îi zise =), la o fiinţă tică- 
ioasă care ne-au amărât la amândoi cea mai îrumoasă parte 

a vieţii noastre; lasă-l să putrezească în mârșşăvia carac- 

terului său, precum eu lam lăsat împlântat în sânge, fără 

a avea nici o milă de el. 

V*** o sărută earăşi, şi veselia renăscu pe faţa amorezii 

sale. . 

Aceste adese sărutări »:) mă cam tulbura. Rugaiu pe V*"* 
să-mi tălmăcească un lucru de care eram mult intrigat. De 

ce fugise de la Bosqueto? 25). 
V*** 2) se plecă spre mine și îmi spuse la ureche: 

— Biletul ce picase din buchet **) era de la Cecilia. Fa 
îmi scriea că de două zile se găsia în Florenţa, când sm'au 
văzut de la fereastră trecând pe uliţă. 

» — Acolo poate unde te-ai oprit şi m'ai întrebat de am 
văzut-o? | 

Tocmai; că îndată după aceea şi-a procurat prin lulia 
un costum de buchetieră, cu hotărâre să intre incognito 
după noi în cafineaoa Donn6, să-mi dee buchetul acel cu 
scrisoarea sa, în care mă ruga să mă aflu la 11 =) ceasuri 
din noapte în capela sfintei Ceciliei din Santa Maria del 
Fiore =»). ” 

N'aveam oare dreptate să alerg ca un nebun =), când ain 
primit, fără a mă aştepta, o veste atât de norocită, care 
schimba cu totul faţa soartei mele?... De-abia ajunsesem 
pe scările bisericei, de-abia te apropieseşi şi tu de mine, 
când zării pe Cecilia pe lângă Baptistariu. Vrui să merg 
inaintea ei, dar tocmai atunci îuseiu atacat de un om necu- 
noscut 2). În furia mea îl răsturnaiu pe pave cu atâta iu- 

7
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1ime, încât el pică tocmai pe stiletul ce ţinea în mână şi se 

îniipse în el!... Atunci auzii sunând 11 ceasuri, alergaiu în 

biserică şi găsii pe Cecilia îngenuchiată dinaintea Patroanei 

sale 25). De acolo eşirăm lamândoil afară unde ne aștepta 

această caretă cu 6 cai; ne suirăm în grabă şi, fără a ne o- 

pri, nu aim făcut altă de atunci decât voiaiuri, petrecându-ne 

viaţa în cântece, în sărutări =) şi în veselii. 

— Se vede că aveţi multe secreturi împreună, ne zise 

frumoasa Cecilie, zâmbind şi aninând de fundul caretii lam- 

pa =) de argint ce aprinsese. 

— Vorbiam de tine, îngerul meu =), îi răspunse pre 

strângând-o în braţe cu o dragoste înfocată 269), | 

Acum zorile coronaseră orizonul cu o linie argintie ce fă- 

găduia-o zi frumoasă călătorilor. Caii erau înhămaţi la ca- 

retă şi postaşul ”*) sta gata să pornească; dar până a nu-ini 

lua adio de la norocitul meu prieten, rugaiu pe sinora Ce- 

cilia să cânte Casta Diva, căci tocmai atunci luna era să 

se peardă după un deal. Strălucita cantatriţă îşi luă man- 

dolina şi începu; dar de odată V*** îi fură mandolina din 

mâni, şi ridicând =:) pe amoreza sa, o puse pe genunchi. 

Cecilia zâmbindu-i şi uitându-se la el cu dragoste =), se 
răzimă cu braţul drept pe umărul lui,- şi întonă de al doile 
Casta Diva cu un glas mai tulburat dar mai pătrunzător 2). 

Cu cât se înainta, îngerescul cântec slăbea 22), dar cu 
0 dulcime încă mai încântătoare 25) și degitele lui V*** se 
rătăcia pe strunile mandolinei. Insfârşit glasul Ceciliei nu 
se mai auzi; mandolina căzu din mânile lui V*** 22) şi a- 
mândoi rămaseră îmbătaţi de dulcele delir al iubirei. Fi 
sămăna ca doi îngeri adormiţi în voluptatea estasisi ce- 
reşti. 

Atunci mă coborâiii din trăsură; îi privii pentru cea de 
pe urmă oară 2) şi făcui semn postașului 275) Să încalece. 

Careta se depărtă cu repeziciune: iar eu, tiindu-mi încă 
multă vreme ochii ţintiţi în partea care apucase, mă întor- 
seiu suspinând î în trăsura noastră 20),
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P. S. — Iubite Negri. — Acum sunt 16 ani de când am 
făcut cea întâi călătorie a mea în Italia, întovărăşit de tine 

"care petrecuseşi cea mai îrumoasă parte a tinereţii tale sub 
ceriul limpide acelei țări. Tu ai fost martur celor mai. gin- 
gaşe impresii a mele; ție ţi-am destăinuit, ca unui frate 
iubit, toate pornirile, toate visurile, toate sperările sufletului 
meu, . şi precum atunci ai primit cu blândeţă acele destăinuiri 
entusiaste, primeşte şi acum dedicarea celei întâi scrieri a 
mele în limba patriei. Ea este o slabă încercare. o ştiu, şi 
nu aştept de la dânsa altă mulţămire, de cât să-ţi aducă 
ție aminte de trecerea noastră prin Florenţa, şi de îrumoa- 
sele buchetiere care ne da în toată sara câte un mic buchet 
de îlori, pe când luam îngheţate dinaintea, cafinelei Donn€. 
“împreună cu prietenul nostru D... 

1) Publicată întâiaşi dată în Dacia literară, laşi; 1840, pp. 355-—407 
Traducerea germană Das Blumenmădehen von Floreriz de Leon Schân- feld în Romănische Revue UI (1887). /dem Separatabdruck. Resicza. ] br. 26 p:—2) In Dacia... «prin toate părțile târgului». — *) Tot acolo 
«cu atâtea /ucruri ce fac mierarea tuturor călătorilor». — 4) «..privind 
vrun moitument Sau vrun tablou...» — *) ca căror produceri maes- 
oase...» — 6 «laudele tuturor năţiilor». — î) «Dar aceste gânduri 
îriste...» — 5) — ace se înfățoşă d'inainte-mis.» — 9) Această cate- 
drală ce se numeşte Domo, din pricina frumoasei şi îndrăzneţei arhi- 
tecturi a bolţei cu care vestitul Brunellesco a încoronat-o, este cea mai 
mare din Florenţa... Zidurile ei sunt pe dinatară acoperite cu trii soiuri de marmoră: roşie, albă şi neagră. (Nota lui Alecsandri), — 5) «...ş 
înainte de o curiozitate firească la vârsta mea, de a videa etc. 11) În 
«Dacia», după sea» este punct şi virgulă şi frasa face una cu cea ur- mătoare. — !2) Acelaş lucru aci. E o singură frază, dela «Biserica eră 
luminată», până la «sufletele Ia pocăință». —"15) «un norod...x — 4) «plin de -metod...» -. 15) e..ca o trâmbiță cerească», — 18) «..„monumente de slavă...» — 1) cîn urmă-mi. — 19) sicoana : della Santa Cecilia».: — 19 După sargint»>, e punct şi virgulă şi fraza continui, — 2) De «căci», în «Dacia» se începe o nouă frază. — 21) «ziceam în mine...» — 22) Termină asttel: «Cine ştie. poate... V*** avea mult talent în zu- grăvie». — 2) <într'o meditaţie plină de durere». 
continuă astfel: 
mine cu mânie ; 

— 2%) In «Dacia» . 
«deodată tânărul îşi ridică Capul şi uitându-se la 
— «Ce obrăznicie este aceasta Domnule 2.» Şi.ne- putând spune mai mult, stătă înlemnit ca când m'ar fi cunoscut ş'ar
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"fi voit să-şi aducă aminte cine erum... Glasul acestui om. faţa sa lun- 

găreaţă, etc.». — 25) «...prietenului meu V&*%, — 25) «Atunce lânărul 
sări pe picioare». — 27) Continuă astfel: «...Jeparie de a avea o ase- 

minea opinie de mine, mi-ai dă toute dreptăţile şi atunci te-ai mieră 

cum n'am înebunit de tot». —%) «După aceasta se pusă. — 2) «şi-şi 

ţinti»>. — 3) numită Caffe donne». — 21) «că V*** nu mă ascultă». — 

33) «.şi că mintea lui eră împregiurută în gânduri .„»—3) «Când de-o 

„odată se opri.» —3%) Continuă: «aruncă un țipăt şi întinzându-gi...» — 
3%) aîn ochii 8âiis.—9%6) seră una din jertfele amorului». — 57) «...în ca- 

fineaua Donn&. —%) Continuă astiel: «...căldurile nesuferite a atmos- 

ferei carele înrâurind asupra sistimei nervelor, aduc pe om», etc. — 

39) «..de o somnolență...» — 30) «...unei lene apatice. » — 4!) Cuvintele 
din paranteză lipsesc în «Dacia». — 32) Continuă astiel: «Această dulce 

letargie din care se trage îl dolce far niente a Italienilor, este pricinuită 
mai ales prin lesnirea cu care norodul “sărac poate vieţui, toate pro- 

ductele ţării fiind ettine ; căci dacă ar fi silit ca norodul francez, a lucră 

de dimineaţă până seara necontenit, spre a-şi c*ştigă pânea, nu cred că 

S'ar vi:ă adeseori în plăcerile dulcelui far niente». — 43) «...slugă de du- 

gheană». —- 4%) «..în care. intrase...» — 45) « „din meditaţia adâncă în 
care picases. — 45) «0 exclamaţie unanimă de laudă...» — 7) Continuă : 

«Şi toți şopteau, îşi comunică prepunerele lor». — 8) «...plin de curio- 

zitate a, şti...» — 49) «...în preajma noastră». — 50) «...cu o dulceaţă deo- 

i;  sebită. —51) «...alb cazăpada şi moale ca gâtul lebedei». — 52) «în care 
3 se zăria o dulceaţă şi o dragoste nemărginită». — 5) «gura ei unde se 

,  legănă totdeauna...» — 5) o atracţie.. — 55) «Dar V eră leşinat...» — 

56) «O comoţie aşa de mare...» — 57) «îşi pierdu minţile, strângând pe 

sânu-şi.. »—38) In «Dacia» fraza aceasta este astfel: «Toată lumea cu: 
prinsă de mirare pentru oîntâmplare atât de curioasă, alergase lângă 

V*** şi îi prodiga toale chipurile de a-l aduce în simţiri». — 59) 1 bos- 

eheito». — 8%) «...prin conversaţia...» — €!) «carele împuterniceşte».— 

62) «.. şi le îmbujorează...» 5) e..„.tuturor intrigilor de amor».-— 8) «pal- 

pitaţie». — 55) «în preajma unei privelişti». — 6) «şi de pitoresc». — 
6) «umbra lor...» — 6) Aceste două râuri mici curg pe marginile Bos- 
quetului şi formează insula unde se face primblarea (Nota lui Alec- 

să sandri), —69) «şi lăsă slobodă». — 70) «.. îmi zise». — 71) «cu un glaspu- 
[. ternic şi disperate. — î2) «boiţi de purpură...» — 35) «cum» lipseşte în 

«Dacia» — 2) « „făcută în slava prea-puternicului său ziditor». — 75) «în 

prejma noustră». — 76) «de grădini...» — 77) «vuetul târgului.» — 
%) «vreunei păsăruici ; care se adoarme...» — 79) «aprins de nădezde...2— 

* 40) «se leagănă în plăcerile...» — SI) Continuă, în aceiaşi frază : «în sfârşit: 
“&%. mu socoţi-tu,..s —82) «...în seninatul întapnecat...» — 85) Continuă apoi, 

“aşa :' «Suspină un gemet înăduşit şi pică în braţele mele. Focul energic 
; şi delirul cu care declarase acel şir de cuvinte, îi slăbise de tot pute- 
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rile, dar totodată îi făcu mult bine, potolind vulcanul ce se zguduia de 

mult în el.» 8) «iute, aprins şi supus, etc...» — 8) «eră lovit...» -— 

36) «După ce îşi veni în fire pentru al doilea oară...» — 81) ceră inun- 

dată de sudoare...» — 8) Urmează astfel: că ţi-am făcul aşa mari su- 

părări. De mi-ar fi fost cu- putinţă, nu te-aşi fi supus la ele, dar ne- 

norocirea care s'au legat de capul meu... V*** suspină şi tăcât».— 8) Con- 

tinuă aşa: «In vârsta unde sunt? — îmi răspunde el curmându-mă... 

Ah! se vede», etc. — 9%) In «Dacia», tu lipseşte. —91) «ce-mi rămase....— 

%) şi mai ales gustul şi plăcerea...» =— %) «...unei maice drăgăstoase, ca 

ceilalți copii...» — 3%) In « Dacia» lipsesc cuvintele din paranteze —55) «ca 

să-mi aducă...» — 98) «del Pallazo...» — 97) «şi a altor palaturi...» —%8) «...şi 
după ce îmi arată şi îmi tălmăcea...» — 5%) «Slava». — 100) «...de în- 
cântările nădejdei».—101) « Căci are să joace...» —192) «iscă în minte-mi,,.» — 
103) «şi de suvenire». — 104) «...ca şi când». — :%) Continuă in aceiaşi 

frază: şi socot că aşi fi stat. — 1%) e...albă. fragedă şi cerească, o al- 

cătuire de graţii, de tinereţe, de nevinovăție şi de amor, a căreia glas». 

—197) a...când puindu-se în genunchi».—!9) «...în entuziasmul său fără 

margini se ridică în picioare...» — 109) «...şi bătu atât de tare în palme, 
că Cecilia se spăria. — 110) «ridicându-şi ochii...» — Ul) «...mirarea, frica, 

mulţămirea...»—I12) «...pe gura-i...» — 113) ese 2ări pe îrunte-i». -— 114) Cu- 
vintele din paranteză lipsesc în « Dacia».—!15) «In sfârşit, ce ţ'oi spune?» — 

116) Continuă: «Simfirile deosebite care se sguduia în sufietu-mi eră 

prea mulle:şi prea puternice, pentru ca să pot lămuri firea uneia 

măcar din ele. Ştiu numai că două zile...» — 11?) Continuă : «în seara 
când am fost împreună...» — 18) «Trei luni de zile după aceea...» — 
19) «...uh magnet nevăzut.» — 120) «...să joace Cecilias, — î) «...în 

însu-mi». — 22) Continuă: «mă dusei cu mare ahotă la ea.. Un glas 

necunoscut mă îndeamnă să cultiveze acea artă, în care Cecilia meri- 

tase lauda şi adoraţia -tuturor Florentinilor». — 125) «şi mai mare 

încă».—- 12%) «...atuncea îrumuseţa...» — 1%) «...portretul ei...» —1%5) «por- 

tretul îngerului ce slăviam» — 127) «atât de delirantă». — 1%) «inaintea 

icoanei...» — 13) «...şi apucând-o pe urmă în braţe, o acoperii de să- 

rutări, ca un tânăr amorea ce ar fi strâns în braţe pe amoreza sa».— 

130) c...spărie, de nebunia mea...» —131) «...într'o meditaţie .„»—12) «...bună 
nădejde...» — 1%) «Ah! ce-i drept nu-i păcat...» — 1) Urmează astiel: 

<Apoi bine, se poate, artistul nu a uitat nimica, nici macar alu- 

„_niţa care ai pe obraz». — 155) a...cu bani ori Cu gura». — 155) «dar 

crede-mă...» — 137) «artistului care...» — 1%) «însemnat în giosul ei...» — 
139) Continuă: «—şi ascuns întrun colț îmi. întinsei capul spre. ea, 
ca să nu pierd...» — 14) «...şi cari îţi repetează». — KW) «...fără a muri 

niciodată». — 142) Urmează: «...luase partida mea şi căută...» — 
15) «Nu-ţi este ruşine...» — 1%) «.„să-mi fie rugine...» — 14) «...dăruit 

oamenilor...» — 16) e...ce lau însuflat...» — 147) «Ce ruşine,..» — 18) Con-



  

    
4 

     

BUCHETIERA DE LA FLORENŢA 35 
  

“tinuă: «„.necinstindu-ne şi arătându-ne pe.urmă cu degetul, în lume. — 

149) Urmează astfel: «De când am cunoscut ce este lume şi de când 

am aflat...» — 15) «Cecilia se uita...» — 151) «că strânge cu recunog- 
Zința..> — 152) «...şi eşiră», — 155) «...acea conversaţie care se atingea...» — 

15%) Continuă: «ca şi când sar fi căutat într'o oglindă». — 155) «...în 
însu-mi...9 — 156) «... duhul nevinovăţiei...e — 157) «...0 dulce nădejde». — 

158) «şi mă îndreptai fără ştire...» — 159) «ce mă împresură...» — 1%) Con- 

tinuă astfel: Vi: mi declama vre-o câteva versuri italiene, dar vă- 

zând că eu mă uitaiu drept în ochii lui, se opri şi-mi zise zâmbind : 

«Pui rămăşag că nai înţăles nimică». —- «Nu prea, îi răspunsei, dar dacă 

ai vroi să mi le tălmăceşti franţuzeşte». — «Şi prea lezne, fiindcă în vreme 

„cât am fost la Paris, eu am tradus în limba franceză... Ascultă : 

«De quel nom te nommer, âtre incomprhensible, 

Qui n'as rien de mortel, 

Toi qui fais soupirer lâme la moins sensible ; 

Toi qui pour nous charmer abandonnas le ciel? 

- Bouquet de volupte, d'ivresse et d'harmonie, 

Melange de îraicheur, de grâce et de beaute, 
Astre plus doux*que lastre du rayon argent€, 
Foyer d'enchantement, d'amour, de poâsie, 

De quel nom te nommer? 

Helas! Sur cette terre il n'est rien qui t'egale, ! Du 

Rien qui pât, comme toi, soudain nous enilamimer, 

Comme toi nous ravir par sa voix triomphale; _ 

Non, îl mest point de fleur souriante au zephire 

Point d'etoile brillante au fond du firmament, 

Point de r&ves dorâs au coeur dun jeune amant 

Plus gracieux que ton sourire; ! 

Non, la nuit au milieu d'uiie bois silencieux, 
Quand lâme se complait ă la melancolie. 

La voix de Philomăle ofire moins d'harmonie, 
Que ta voix qui s'epanche en flots mâlodieux. — 
Les accords incertains d'un harpe sonore 

Quv'effleure de son aile un papillon d'azur. 

Le murmure €touife d'un ruisseau lent et pur 

Qui se mâle aux soupirs du pâle sycomore, 
Le doux fr&missement de la feuiile des bois. 

Le bruit voluptueux des baisers de delyre, 
La voix de l'esperance au sein d'un long martyre, 

Sont moins doux, moins touchants. moins divins que toi». — 

151) Versurile româneşti au fost introduse într'o .redacţiune ulterioară 

“publ. în «Salba liter.» laşi, 1851, pp. 59--86). — Din traducerea ger-
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mană citată versurile lipsesc. — 152) „...unei case în preajma-mi». — 

163) «.iscă în mine». — 15) s...stiletul său în pieptu-mi». — 165) «...0- 
norocire!» — 185) «..in odaen ei...» — 167) «..comoliu elecirică...» — 

168, « în mânele morţei...» — 18) «..:într'o desnădăjduire cumplită...» — 
170) «. în odaea mea». — 171) « „in pieplu-miv. — 122) «mi eră...» — 

123) «Unde-i ziceam — unde-i, ca să o văd...» — 14) Urmează astiel:. 
" «şi desniidăjduit prin tăcerea şi misterul celor ce eră pe lângă mine».— 

135) Continuă, în aceiaşi frază: «şi pe urmă...» — 1%) «cinstea de a-i 
fi cunoscut». — 177) Continuă astfel: «printre care am însemnat nişte 

„versuri iare frumoase, «dresuile cătră Cecilia şi nişte cărţi de vi- 

zită...» — 17%) «...în starea primejdioasă...» — 19) «..care prin neno- 

rocirea...» — 180) «acelei anecdote misterioase ..» — 181) «...nu-mi ascunde - 

adevărul...» — 18) « ..în casa Ceciliei...» — 18) Cuvintele din paranteză 

lipsesc în « Dacia» şi după cum «cum ?» urmează astfel: «Ți-am spus, 

mi se pare, că neputându-mi opri curiozitatea de a-ți cet versurile, 

ce ai ficut în numele Ceciliei, mam supus acelei slăbiciuni prea 

firească sexului meu. Dar pe lângă acesie, am şi o altă dovadă 

mui puternică, o icoană, a sfintei Cecilia ete.» — 18%) «...toate secretu- 

rile inimei...» — 18) Fraza continuă : «de când îşi văzu portretul în ca-. 

tedrală, se amoreză». —- 18) «...1] sinor Barbarissimo». — 187) «,..să o iee 
de femee...» —.188) «de copilăria sa». — 18) «..un 072 aşa...» -— 19%) «dar 

Cecilia îşi bate joc de el, cu toate că îl duce de nas, biata fată e 
silită...» — 19%) «. îi împinge». — 19) «Da nu ştii că un gelos-amiroasă 

ca un copou amorezaţii, de o poştă de departe. » —18%) «toată co- 

versația...5 — 8% «...zicându-mi că eşti vrednic...» — 1%) Cuvintele din 
paranteze lipsesc în «Dacia». — 1%) «să alerg toată Italia ca să-i 

găsesc». — 197) «îasă de geaba...» — 1%) «de Cecilia». — 1%) «toată 
nadejdea». — 2%) «..trei ani întregi...» — 21) «Am căutat prin toate: 

chipurile, să-mi pricinuesc oarecare distracţie...» — 22) «...della Santa 

Cecilin». — 2) «...0 lungă depărtare». — 2%) «. „acea fericire dumne- 

zeească....> — 23) «o mie de suvenire plăcute». — 28) «...prea îndeletni.- 
cîtă de dragostea Ceciliei». — %7) «... a târgului...» — 258) «şi, în. 

sfârşit...» — 25) camărâtă prin înfăloșarea nenorocirilor... — 219) «După. 

aceste vorbe, V*** işi plecă capul pe pieptu-i..» — 211) Continuă. astfel : 

«Îmi zise cu desnădiijduire V***, după or'o câtăva vreme». — 212) Ur- 
mează : «de-aşi pierde cineva femeea, ce a iubit, şi într'a căreia brate - 

a prirecut numai o minultă, fără a putea gustă în deplin nici atunce 

fericirea sa». — 213) «Săracilor floricele, zise plângând...» — 4% Con- 

tinuă : «După aceasta rumpe buchetul în două şi un bilet mic pică 
din el pe iarbă». — 215) «.. sări, țipând, de patru palme de la pământ» .— 
216) «alergni..:5 — 27) «şi obosit...» — 218) «când mnă apropiui de: 

el.:.» — 219) e...dar în zadar făcrui caraul..» — 2%) «Cafinelele se în-. 

ehisese de mult şi piaţa...» — 221) «..„.spre tractirul...» — 22) «...urmă--
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toarea conversaţie...» —.2%) «Maicei Precistei. .» — 2%) «Da bine, au 
murit 2... — 25) «...decât că este o slabă nădejde de scăpare...» — 2%) In 
târgurile Italiei, mai pe Ia toate colţurile uliţilor, sunt icoane sau statue | 
-de sfinţi, dinaintea cărora ard necontenit candele. — 27) Acest monu- 
"ment, ce se numeşte încă sfântul loan, se găseşte tot pe piaţa de Domo 
şi se socoate c'ar fi fost in vechime capiştea Zeului Mars. Printre alte 
multe lucruri vrednice de privit ce cuprinde, are trei porţi de aramă, 
“săpate una de Andrea Pizano, şi celelalte două de Laurean Giberti. Să- 
păturile lor înfăţişează deosebite 'sceue din vechiul testament, dar lucru 

“lor este atât de delicat şi de măestos, încât Michel-Angelo zice că: «Sunt _ 
vrednice de a îi porţile raiului». (Nota lui Alecsandri), — 2%) e. în 
odae...» — 2%) «..trupul prietenului meu, plin de rane şi de sânge».— 
2%) «unei case dișă, ate și scârnave». — %1) aunei fete de 16 ani».— 
22) aca şi când ar fi fost zi».—%3) începui a mă plimbă făcând în 
însă-mi 0 mie gândiri asupra...» — 4) «guvernului papese». — 235) în 
acel soidisant tractir, şi care slujea, tot odată de bucătărie, de sofra- 
gerie şi. de iatac». —%%) «...acelei case». — 22) «..Că acel locaş scâr- 
nus, — %5) Continuă: «şi cu adevărat zărd vre-o trei oameni întinşi 

Jos, d cărora figuri problematice îmi deşteptă oare-cum instinctul 
conservaţiei». — 2%) «...luându-mi curagiul». — 40) ape care dormiă 
un homme ă Vaspect farouche». — 2!) «tractirgiul...» — 242) Con- 
tinuă astfel: — «Domnule, domnule. ean scoală Domnule. Scoală de 
îmi dă ceva să mănânc, Domnule! Insă el, departe de “i-mi împlină 
„pofta se întoarsă... — 2%) Urmează: «care vreau să zică român»şte : 
«Te poftesc să-mi dai pace să dorm. Fiind deci mai civilizat decât 

'el, îi făcu dorinţa fără întârziere. eşind de grabă afară însă pă- 
i şind..e — 24) Con inuă aşa: «însă atribuii acest lucru uşurărei sto- 

- macului meu şi cu ochii...» — 45) Fraza con inuă; «să mă culc, ca să 
viu de hac hangiului, ne făcându-i nici cel mai mic câştig. 2%) «şi 
:un glas ce mă mirti».,. — 242) Continuă astiel: «Eu ştiindu-mă în tră- 
-sura noastră şi socotindu-mă cu vorbiam cu popa spaniol, îi răspunsei 
cam în mânie : «Fan dă-mhi pace Padre, că nam chef de râs şi 
vreau să dorm». — « Răspunde-mi. cine eşti», îmi zise pentru al triile 

& -oarii acel glas, care acum hu-mi Păru să semene cu a popii. Des- 
, “Chisei ochii cât putui şi...» — %8) în sfârşit după vre-o câte-va,. » -— 

29) Continuă : să aprindă un chibrit fosforic prepusei că poate fumul 
'ce-mi intrase în ochi mi-ar fi jucat -festa şi în luc de a mă în- 

dreptă... — 230) «...m'aş fi rătăcit în altă parte şi aș fi intrat...» — 
Ă %1) Continuă: «că ar fi sosit fără ştirea nea, când căutam.» — 
3%) atractirgiu...» — %%) In «Dacia», continuă astfel: «Arum mi-adue 

bine aminte aveă o manta neagră». — Cecilia se puse pe gânduri - 
"la aceste cuvinte, — 258) aîntrebai pe V***>. -— 335) Infame b — 3%) Nu 
$ ie mai gândi, îi zise anima mea...» — 25?) Continuă astfel: «...mă cam 
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supără şi pentruca să depărtez dela mine nişte gânduri cam ciu- 

date, îl rugai să-mi tălmăcească...» — 2'8) In «Dacia» îraza e astfel: «De- 

ce ai rapt-o de fugă dela Boschetto, în sara aceea ? — 25) Continuă: 

«V**, nelăsându-mă să urmez nai departe, se pleacă...» — 28) «.. din 

buchet când l-am rupt în dou... —%:) la 12. — %2) urmează: «având 

a-mi spune o mară taină». — %3) «...să alerg aşa de tare. » %) s...de 

un om misterios». — 2%) Continuă: «Acolo ne îmbrăţoşan, jurându-ne 

um vecinic ainor, şi egirăm afară...» — 2%) Continuă: în veselii şi în 

amor.» — 857) «o lampă» — 28) «anima mea...» — %9) In «Dacia» 

urmează astfel: «După multe alie desmerdări, care cu toată nevi., 

novăţia lor, îmi pricinuiau oarecare turburare nevrednică, Vs: 

porună lacheului de ne aduse din săcrieş un «souper deleciable» 

care împreunate fiind de un nectar dulce, şi de o conversaţie fa- 

miliară şi plăculă îmi atrase deplina mea bine-cuvântare asupra 

fumului, ce îmi prilejise «qui proquo» atât de interesant». — 270) «şi 

surugiul...» — 27:) şi ridicând ca 0 pană.» — 272) «şi uitându-se la el 

cu nişte ochi plini de blândele», se razimă cu mâna dreaptă... — 

273) Continuă: «buzele lor se apropiaseră dela sine-şi, ca când ar fi 

vrut să nu răsufle alta decât aerul plin de iubire ce eşiă din sânul 

lor». — 2%) «glasul Ceciliei slăbiă...» — 215) «mai deosebită...» —*75) Con- 

tinuă: «...şi frunțele lor se lipiră cufundaţi în delirul cel mai pu- 

ternic al amorului...» — 277) pentru cea mai de pe urmă dată». — 

:18) asurugiului... — 7) In «Dacia», îraza întreagă sună: «Careta se făcu: 

în puțin nevăzută şi eu ţiindu-mi încă multă vreme ochii aţintiţi în 

partea care apucase, suspinai şi mă întorsei cu capul plecat în tră- 

sura noastră». — 80) Acest post-scriptum nu se află în «Dacia lit. ş. 

a fost adăogat în 1857. în «Salba lil» unde nuvela a fost reprodusă. 
N
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In noaptea trecută, pe la un ceas după două-spre-zece, 

am fost trezit din somnul dulce ce. gustam, prin un zin- 

ghet metalic care m'au mirat foarte mult, nefiind obicinuit 

a auzi asemine armonie la ceasuri atât de târzii. Acel su- 

net mi se părea că venea din fundul odăei şi că eşa din- 
tr'o cutioară de îildiş, săpată, ce se zărea pe masă în razele 

lunei care răsbătea prin fereastră. M'am sculat iute din 

pat pentru ca să cunosc pricina zuruitului pomenit, am 

luat în mână acea cutie unde pusesem dimineața un galbin 

olandez şi o para mare turcească, am luat-o cu luare a- 

minte, şi adâncă a fost mirarea-care m'a cuprins 2), auzind 

de-odată două glasuri străine eşind din cutie *), două gla- 

suri.de altă lume, care sbârnia, ţiuia=) şi se sfădia de 
moarte. 

Să mărturisesc că m'au apucat fiori răci în faţa acelei 

minuni, nu socot că ar îi vre-o ruşine din parte-mi pentru 

că nu sunt deprins a trăi pintre spirites). Spun drept că 

atunci m'am văzut înconiurat de vedenii, fantasme, stahii, 

strigoi, moroi, şi de toate fiinţele fantastice câte joacă 

parola şi hora cu mezul nopţii în lumina lunei. Peste puţin 

însă liniştindu-mă ceva, nu ştiu cum s'au făcut că am gân- 

dit la A. Donici Ifabulistul],s) şi aducându-mi aminte?) 
Idel fabula lui, Ferul şi argintul, în care aceste două meta- 
luri ţin un dialog atât de înţelept, de-odată zic, o lumină ce-
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rească îmi trecu prin minte), şi am înţăles următorul ade- 

văr: că şi metalurile au suilet, mai ales aurul şi argintul, 

de vreme ce ele însuilețează şi mai multe ori desuile- 

țează oamenii; în urmare trebue să aibă şi graiu. 

Spriiinit de această îrumoasă descoperire, mam simţit 

- îndată cuprins de. o femeiască curiositate, şi, fără dar a 

perde vreme, m'am lungit într'un jâlţ elastic, am aşezat 

cutioara lângă mine pe masă şi, cu ţigareta aprinsă, mam 

pus pe ascultat. Razele lunei, precum am zis, se juca pe 

covorul din odae. zugrăvind felurimi ») de îiguri, şi unele 

lunecând pe cristalul călămărilor, tremura chiar deasupra 

galbânului şi a paralei, la care mă uitam cu ochii ţintiţi. 

Aceste două monete se afla atunci în focul cel mai înflă- 

cărat al convorbirei :), amândouă săltând =) din vreme în 

vreme cu mânie şi bătându-se ==), zuruind de marginele cu- 

tioarei. Eată ce zicea: 

Galbânul. — Dar, mă mir de stăpânul, meu cum de a 
uitat cine sunt eu, şi m'a pus la un loc cu o biată para *) ca 

tine ce nu faci acum nici trii bani, atât eşti de ştearsă 

şi de ticăloasă! 

Paraoa. — (Plesnimd de ciudă). Râde dracu de porumbele 

negre!... Dar nu te vezi, ciuntitule, cât eşti de ros de chila 

zarafilor?... nu te vezi că ai agiuns în trei colţuri, că ai scă- 
zut şi ai slăbit ca un irmilic de cei noi?... Ţi-ai perdut 

toţi dinții, sărmane şi vrei să mai muşti şi pe alţii? 
Galbânul. — (Cu fudulie, ridicându-se în picioare). Leul 

de şi înbătrâneşte tot leu rămâne, asemine şi galbânul tot 
galbân! 

Paraoa. — (Săltând des și iute de. râs). Galbân, tu?... cu 

adevărat, sărmane, eşti galbân, dar de gălbinarea mortii. 
Galbânul. — Fan ascultă, kadână bătrână, nu te giuca 

cu cuvintele, că de şi sunt acum în trei colţuri, pe loc în- 

fig *) unul în tine. 
Paraoa. — (Cu dispreț şi cu un aer de mărire). Eu an 

trecut prin degetele enicerilor şi nu mi-a fost frică! toc- 

mai tu vrei să mă sparii?: 

Ambele mele nionete stătură puţin într'o posiţie teatrală



  

ISTORIA: UNUI GALBÂN . 41 

ca doi duşmani viteji care se măsoară cu ochii pârwa nu 

răsuila ss), atât eram de curios a videa un duel bănesc; dar 
aşteptarea mea îu- şi acum înşelată, precum a mai fost de 
multe” ori în acest soiu de întâmplări. Provocatorul, adică. 
galtinul, văzând maiestatea şi curajul protivnicei lui, se: 
dămuoli, se trase înapoi, şi prin această mişcare aduse o 
nouă dovadă observărei ce am făcut de mult, că) îala 
mare ispravă n'are. | 

Galbânul. — (După o scurtă tăcere). Nu te bucura, proasto 
că eu mă voiu îngiosi a te onora=) cu loviturile mele, şi 
dacă te-am şi ameninţat dinioară,-nu spera ) că-mi voiu 
uita rangul meu într'atâta încât să mă ating de tine. Ştiu. 
slavă domnului! câtă depărtare este între noi. Familia mea 

- îi de aur şi neamul tău de-abia de argint. Cum îndrăsneşti 
dar. a socoti că, eu am fost slăvit de cei mari şi legănat 
în sânul lor, eu care sunt fruntea banilor 1), eu să mă măsor 
cu tine? Sărmană! gândeşte cât ai rămas de neînsemnată 
în lume, şi vezi mai înainte de toate că eşti de o mie patru 
sute două-zeci de ori mai puţin de cât mine. a 

Paraoa. — Fricosule aristocrat! se vede că ai locuit mul- 
tă vreme în sânul domnului. M. şi că de la dânsul ai câş- 
tigat simţirile dobitaceşti, sub care îţi ascunzi lipsa cura- 
iului. Tu, olandez, tu ră rosteşti cuvinte de familie şi de 
nobleţă! Ruşine, ruşine să-ţi fie! Am cunoscut mulţi com- 
patrioți de-ai tăi în deosebite rânduri şi în deosebite pungi, 
şi mărturisesc că i-am aflat curaţi în fire şi de caracter! dar 
tu, negreşit eşti mincinos, calp, bastard, căci îţi arăţi arama 
fără cât de puţină sfială. (Suspinâud). Unde-i, unde-i fru- 
mosul şi nobilul olandez cu care m'am iubit atât de ferbinte 
la anul 1820 în buzunarul căpitanului Costiţă, pe când acest 
“corăbier călătorea pe Marea Neagră!... Unde-i acum să te 
facă una cu cutia în care ne găsim şi să mă răsbune de 
obrăzniciile tale. : , “ Mae 

Galbânul.—(Uimit de turburare). La anul 1820?... Căpita- 
nul Costiţă?... Marea Neagră?... Ce spui?... Tu erai atunci 
cu mine?
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Paraoa. — (Intro nespusă mirare). Cu tine! Ce fel? 

Galbânul. — (Revide, adunându-şi suvenirile). Dar... îmi 

aduc aminte... într'o noapte întunecoasă, Marea era întă- 

râtață de îurtună... corabiea era să se înece la Sulina... *). 

“Toţi se ruga lui Dumnezeu ca să-i scape... 

Paraoa. — Aşa este, bine zici. Eu tremuram de îrică, şi 

de-odată, zuruind cu desperare =) nam aruncat şi m'am: 

lipit... 

Galbânul. — (Dându-se de-adura cătră para). Şi te-ai lipit 

de peptul meu, care de mult ardea pentru tine în focul unei 

dragoste nemărginite. 

Paraoa. — (Lunecând către galbin). Ah! 

Galbânul şi Paraoa. — (Lipindu-se într'o amoroasă îm- 

brățisare). Soarele meu! Luna mea! 

Zinghetul pricinuit prin înfocata atingere a monetelor se 

schimbă încet încet într'o zuruire slabă, sau mai bine zi- 

când, într'o suspinare metalică care se perdu în deşertu- 

rile lumei şi a cutiei. O tăcere drăgălaşă urmă după aceasta, 

tăcere ce dovedia o mare cătime de simţire în sânul mone- 

telor 22), tăcere scumpă şi mult mai glăsuitoare de cât însăşi 

vorba; tăcere %*) care mi-au atins până şi mie un străin, 

coardele inimei şi mi-au adus două lacrimi de compătimire 

pe margina genelor *). 

Peste câte-va secunde ambii amorezi se traseră puţin 

înapoi, se uitară lung unul la altul, făcându-şi amândoi o 

dureroasă revizie, şi ziseră următoarele cu glas pătruns: 

Galbânul. — (Oftând dim greu). Cât eşti de schimbată. iu- 

bita mea! 

Paraoa. — (Suspinând cu durere). Cât ne-am schimbat, 
dragul meu! 

Galbânul. — (Cu amărăciune). Ce crudă şi nemilostivă”i 

vremea! Coasa ei nu se osteneşte nici odată!... plăcere, 

frumuseţe, tinereţe, toate sânt săcerate de dânsa!... astăzi: 

ele strălucesc cu tot farmecul lor şi mâini se perd. Tristă 

soartă! lume deşartă! vieaţă ticăloasă! ah! ah! *). 

“ Paraoa. — (Cu blândeţă îngerească). Nu te mâhni, lucea-—
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îărul meu, că nu sântem numai noi supuşi acelor crude» 

pravili ale soartei. Ferul că”i fer şi încă rugineşte, dar apoi: 

noi care sântem meniţi prin însăși îirea noastră a îi jărtia- 

lăcomiei oamenilor! 

Galbânul. — Iţi aduci aminte, scumpa mea, de-acea e-- 

pocă fericită când ne-am întâlnit în buzunariul căpitanului 
Costiţă?.. Sufletele noastre era făcute unul pentru altul, 

căci îndată ce ne-am zărit ne-am şi sâmţit cuprinși de: 

dragoste. Cât de frumoasă erai tu atunci cu îaţa ta rotundă 

şi albă ce steclia şi strălucia *) ca o tabla de dulcețuri. Cu: 

câtă graţie se îndoia talia ta gingaşă şi subțire! Ce glas: 

dulce şi armonios aveai tu atunci! 

Paraoa. — Atunci?... Dar, atunci şi tu erai tânăr, îru- 

mos, voinic; atunci erai luciu şi plin de farmec; atunci a- 

veai pe'mpregiur o coroană cu zimţi din care eşa scântei: 

amoroase, ce pătrundea inima. Atunci eram amândoi în 

vrâsta dragostei, ne iubiam şi ne desmerdam toată ziua şi: 
toată noaptea, în cât mi s'a ros giumătate de față atunci... 

dar acum.. 

Galbânul. — (Into deplină desperare). 3 Dar acum? 

Paraoa. — (Râzând). Acum suntem ca doi tăciuni care 

îac numai fum făr'a da pară. 

Galbânul. — Eu tăciune, eu care... 
Paraoa. — Lasă monologul pe altă dată, şi'mi spune ce 

te-ai mai făcut din ceasul acel crud când am fost des-- 

părțiţi?.. Prin care valuri, prin care pungi, prin câte soiuri 
de degite ai mai trecut? 

Galbânul. — Ah! iubita mea, întâmplări am avut de la: 

1820 încoaci!.. De câte ori am trecut de la treptele cele 

mai înalte ale societăţii la cele mai de jos, din mânile cele- 

mai curate *) în [labele] cele mai mârşave, de la sânurile- 

cele mai nobile la pepturile cele mai deşerte de ori care 

simțire! Nu este soartă în lume mai curioasă şi mai vaga- 

bondă de cât a îiinței nenorocite ce se numeşte monetă.. 

In veci şi peste tot focul slăviți şi doriţi, noi suntean pricina 

celor mai multor fericiri şi nenorociri pre pământ şi,. cu
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toate aceste, rareori întâlnim suilete de acele închinate nouă 

şi vrednice de toată lauda, cunoscând preţul nostru, ne 

păstrează ca moaşte sfinte în îundul unei lăzi de fer, ne 

păstrează zic, ani întregi şi ne scapă de acea îrecătură ne- 

contenită a degitelor omeneşti, care roade podoabele noa- 

stre. | | 

Paraoa. — (Cu ceva verăbdare). Le ştiu aceste toate; spu- 

ne-mi mai.bine istoria ta. 

Nu am trebuință să mai adaug cât de inuit se aţâţase « Cu- 

riositatea mea. Istoria unui galbân, povestită în întuneri- 

cul şi în tăcerea noptii, era pentru mine 0 petrecere nes- 

perată 2). Mi-am aprins iute oa “doua țigaretă, şi galbânul 

începu aşa: 

Galbânul. — Istoria mea este legată cu deosebite anec- 

dote ce s'au întâmplat subt ochii mei persoanelor la care 

m'am -aflat, anecdote triste sau vesele, unde eu am. jucat, 

totdeauna rolul cel mai de căpetenie, şi în care mi s'au. 

înfăţoşat prilej a, îace multe însemnări şi descoperiri asu- 

pra oamenilor. M'am folosit. mult de privilegiul ce avem noi, 

banii de aur, a fi strânşi cu scumpătate la peptul lor, pentru 

ca să le cercetez şi să le cunosc inimile de aproape: şi tu, 

iubita mea, ştii ca şi mine câtă mârşăvie plină de desgust 

este ascunsă în lăuntrul unor bipede care se zic creştini cu 

frica lui Dumnezeu. Ascultă dar, şi nu te supăra dacă îără 
voie ideile mele ţi-or părea câteodată cam posomorâte. 

După ce, ne-au . despărțit căpitanul Costiţă la Galaţi, 

 dându-mă pe mine unui boierinaş ce-i vânduse grâu, am 

-suspinat multă vreme gândind la tine, la îericirile perdute 

:a dragostei noastre, şi crede-mă, că dacă mi-ar fi fost cu 

putinţă mi-aşi fi răpit vieata de desperare ”); dar firea, ne- 
dreaptă nau yroit să ne dee şi nouă, galbinilor, dritul 

SCUMP 2) de a ne sinucide; în urmare am fost silit sămi 

mistuesc: durerea î în suflet şi să urmez pe noul meu stăpân 

da mosia lui. Dar poți tu să gâceşti în ce chip lam urmat?,.. 

"  ASCun$,. soro. dragă, în ciubota lui şi călcat în picioare ca. 

un ban, „de nimică, pentru. că boeriul se temea de tâlhari.
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Ştiu că această ruşine se 'ntâmplă ades banilor care au 
nenorocire a pica în pungile boierinașilor de la tară, dar 
eu încă nu păţisem o asemine înjosire şi mă înăduşiam de: 

„ciudă. Ah! ziceam atunci, de ce nu am putere să'i fac o. 
provocare =) precum se cuvine între persoane bine cres-. 
cute, şi să-l străpung cu spaga rigăi de Olanda!.. Ce folos 
însă! eu ziceam, eu auziam. Insfârşit acel 'drum pliri de 
chinuri se săvârşi după cum dori stăpânul meu: el ajunse 
acasă cu toţi banii în ciubotă fără să îi întâlnit nici riăcar- 

"un potlogar pe drumul mare. 

„..Vai mie! nu putea şti : 
Că procesu 'n a lui stare stă gata a năvăli. . 

Paraoa =). — Nu'mi spui că te-ai făcut literat? 
Galbânul. — M'am găsit odată din întâmplare giumă-. 

„tate de ceas în buzunarul unui poet =). 
Paraoa. — Urmează-ţi povestirea. | 
Galbânul. — O împresurare de moşie îl sâli pe bietul 

boier a alerga la laşi spre a să lupta cu tagma 25) giude- 
cătorească, însă ) din nenorocire în capitala asta el nu 
putu să întrebuinţeze miilocul ciubotelor spre scăparea gal- 
binilor lui, precum 0 făcuse în drumul cel mare, căci aici 
oar€ care director de tribunal i-au luat până şi ciubotele 
din picioare. li de prisos să mai adaug că eu împreună cu 
toți ceilalți ai mei tovarăşi, trecurăm în punga acestuia, ”)- 
şi că sărmanul boierinaş se întoarse acasă cu părul alb, su: 
giubeaua ruptă şi cu buzunarele sparte. Nenorocirea lui' 
m'au cuprins de puţină jale, dar pe de altă parte mi-au 
adus o mulțămire ascunsă, căci răzbunarea este una din 
cele mai vii mulţămiri 5) a oamenilor şi a galbinilor olan-.. 
dezi. 

Paraoa. —(Oterindu-se). Mă îngrozeşti cu vorbele aceste.. 
Galbânul. — (Cu fanfaronadă). Da cum socoți? 
Paraoa. — Nu mi-ar părea curios dacă ai fi un. ducat ve- 

neţian, pentru că aceştia cred numai în vendeita lor, dar: 
tu, olandez...
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Galbânul. — Nu te atinge de naţionalitate, soro dragă. 

„că mă supăr. 

Paraoa. — Pardon, scumpul meu; nam vroit să te nâh- . 

-nesc, 

Galbânul. — “Te cred, iubita mea. Unde mă găsam?.. 

a directorul de tribunal. Nu ti-oiu vorbi de buzunarul său. 

“Ştii că noi, banii, giudecăm mai totdeauna oamenii după 

pungile şi după buzunarele lor, şi eu mărturisesc că acest 

fel de giudecată mi se pare cea mai nimerită într'o epocă 

unde domneşte interesul. D. Bufion, naturalistul francez, 

-au zis că: stilul arată omul; eu zic că: buzunarul arată o- 

mul, El este cea mai sigură caracteristică a firei, a patimi- 

lor şi a moralului său. De pildă, buzunarul unui cheitui- 

tor este spart; punga unui sgârcit e făcută de materie groa- 

să şi trainică, şi e legată cu nouăzeci şi nouă de noduri, ş 

<. [.; ear buzunarul directorului putea foarte bine să dee o 

lămurită idee de haos, căci nu avea nici margini nici fund. 

Inchipueşte'ţi dar, scumpa mea, ce groază ma cuprins 

când m'am rățăcit în acel sac lung şi adânc! Mă credeani 

-perdut întocmai ca un călător în pustiurile Airicei, dar mă 

'înşelam pentru că buzunarul sus pomenitului director de 

tribunal nu sămăna nicidecum cu un pustiu; acesta d'im- 

potrivă era locuit de feluri de neamuri străine şi pribegite 

.acolo din alte pungi. . 

Când am agiuns la marginele acelui sac, am găsit o po- 

-poraţie foarte amestecată de galbini olandezi şi nemţeşti, 

-de irmilici vechi şi noi, de carboave, pănă şi de sfanţigi, 

“până şi firiirici, care cu toţii trăiau într'o armonie ce 

m'au adus în mare mirare, cunoscând dihoniiie ce des- 

“part astăzi naţiile. 
Paraoa. — Cum, îrate [carboavele] şi irmilicii era prie- 

teni? 

Galbânul. — Nu numai prietini, dar aşi putea zice îraţi 

„de cruce, dacă n'aşi şti că irmilicii sunt duşmanii sfintei 

„cruci. Şi această unire eterogenă ştii tu de unde se tră- 

-gea?... din crudul -obiceiu care silise pe fieşte care monetă
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a-şi lepăda naționalitatea când au intrat în acel buzunar 

directoresc. Acolo galbinii, irmilicii ş. c. |. nu se mai numia 
nici galbini, nici irmiiici, nici carboave. 

Paraoa. — Dar cum, cum? 

Galbânul. — Marturi!... Inţelegeţi acum? De pildă gal- 
binii se chema marturi de triizăci şi cinci de ani; irmi- 
licii martori de patrusprezece sau de şesesprezece ani, du- 
pă vârstă; carboavele marturi de doisprezece ani; şi toți la 
un loc alcătuia ”) un popor nou cunoscut subt nume de: 
nația dovezilor sunătoare... Mă pricepi acum? 

Paraoa, — (Oftând). Te pricep. (După o mică tăcere). 

Şi mult ai şezut tu acolo? 
Galbânul..— Aşteaptă. Voi, Turcilor, aveţi un proverb pe 

care nu mi'l aduc aminte, dar care se începe cu haram... 
Paraoa. — Haram sheldi, haram sghiti. 
Galbânul. — Tocmai; acest proverb, precât înţăleg, 

vrea să zică că [de] banii luaţi nedrept nu s'alege nimică »). 
Paraoa. — Bre! nu te ştiam poliglot. | 
Galbânul. — Cum să nu îiu poligot, soro dragă, dacă u) 

am Slujit oarecând drept plata unei subscrieri la un Te- 
tragloson care era să iasă... dar să venim la proverbul po- 
“menit, pentru ca să vezi cum se adeveri înţălesul lui. 

A“doua sară, după intrarea mea în colonia dovezilor 
sunătoare, stam la vorbă cu câţi-va marturi de deosebite 
vrâste şi povestiam pe rând chipurile înșelătoare ce între- 
buințase stăpânul nostru pentru ca să ne tragă în sânul 
lui de la răzăşii, de la văduvele sărace şi de la toţi neno- 
rociţii împricinaţi, la care ne aflasem mai înainte, când 
-de-odată o mână lacomă *) ne cuprinse grămadă în palmă 
şi ne trânti ca vai de noi! pe o masă de cărți unde se 
giuca stos *). Câte-va părechi de ochi se țintiră cu dra- 
goste asupra noastră, şi după câteva talii *), o altă mână 
străină se întinse spre noi şi ne trase într'un alt colţ “ai 
„mesei. Directorul riu mai era stăpânul nostru... el ne per- 
duse pentru totdeauna. Pare că'l aud şi acum cât de tare 

„se blăstăma, cum se ocăra ca pe sine cu cuvintele cele mai



48 v, ALECSANDRI 

proaste pentru că giucase, în vreme ce noul meu stăpân îi 

zicea din vreme în vreme cu sânge răce: haram gheldi, 

haram ghiti! De-atunci m'am pătruns de adevărul acestui 

proverb şi am luat o mare opinie de înțălepciunea musul- 

“mană. 

Paruoa. — (Se închină). Imi. pare foarte bine. 

Gulbânul. — (Urmând cu foc). Ințălepciunea şi paralele 

“turceşti ”) sunt două lucruri cari mi-au câştigat inima. 

Paraoa. — (Cu ceva cochetărie). Berbantule... 

Galbânul. — (După un zâmbet). Tânărul ce mă câștigase 

în cărți, una din acele ființi a cărora name se sfârşeşte în 

escu, când se aîlă în Moldova, şi în eanu când merg la Va-. 

lahia; ființi problematice care trăesc făra avea Nici un 

chip de vieţuire, care pică năpaste în casele şi la mesele 

oamenilor, şi care astăzi se primblă în droşte de Brand- 

maier, îmbrăcaţi în strae nouă, încălţaţi cu botine de glanţ 

şi mâni îi vezi plămădind glodul uliţilor cu ciobote rupte, 

cu surtucul descusut şi cu pălăria 'roasă pe cap; trântorii 

părăsiți ce s'au întrodus de o bucată de vreme în societatea 

Românilor, speculând nevinovăția şi încrederea lor, şi care 

au fost crescuți la şcoala vestitului Robert-Macarie de coţ- 

cărească *) pomenire. 

Acel interesant copil al civilisaţiei, acel nobil cavaler... 

de industrie, petrecea o mare parte a zilei închis în odaea 

lui cu o pereche de cărți în mână, pe care le amesteca 

neconienit, le aşeza în deosebite chipuri, le sucia, le tăia 

deprinzând şi iscodind îel de îel de teşmecherii ce între- 

buinta sara spre a pungi pe pontatori. Şi trebue să măr- 

“turisesc că el agiunsese la o ghibăcie atât de măestră în 

măsluirea cărților, încât ar îi meritat cu toată dreptatea o 

-odă escamotofilă în soiul acelei adresate d-lui Rodolfo de” ”) 

|d. Eliade marelelamiratore della prestidisitazione. 

- Pâraoa. — (Boldind ochii). Ce cuvinte sunt acestea? 

Galbânul.. — Aceste sunt câte va cuvinte dintr'o nouă 

limbă românească ce se deşcopere acum la București. 

Paraoa. — Dar escamotofil ce basaconie este?
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Galbânul. —- Escamotofil e văr primar: cu brafalba, cu 

lurgumbra, şi îrate de cruce cu Broascăoaetaurie şi cu 
impercaicoitagi (a d-lui Aristia) *). 

Paraoa. — Nu le înţeleg. 

Galbânul. — Te cred; dar ean întreabă pe croitorii lor 

dacă înțeleg cuvintele feşmecherii şi haram, şi să vezi că 

ți-or răspunde: nu fe capisc, sau: nu te cumprind. 

Paraoa. — (Clătinând capul). Mari sunt minunile tale, 
Doamne! | 

Galbânul. — Zi mai bine: mari sunt minciunile oame- 

nilor!... Tânărul meu avea, precum ţi-am spus, degitele. 

ioarte sprintene la cărţi şi se folosa binişor de meșteșugul 
său, căci aceste era pentru dânsul un soiu de fondos sigur 
din care trăgea dobândă pe fieşte care sară; dar el nu se 
mulţumia cu acel venit şi, în urmare, se împrumuta ades 
pe la zarafii jidovi. Trebue să'ţi spun că stăpânul meu se 
trudea demult ca să desluşească un problem foarte greu: 
chipul de a face datorii fără a le plăti. In adevăr el descope- 
rise de mult partea cea dintâiu a problemii, şi acum era a- 
proape să o găsească şi pe cea din urmă, căci hotărâse să 
îugă a doua zi pe ascuns la Bucureşti, când de-odată şi fără 
veste unul din creditorii lui, un jidov bătrân, i se arătă gro- 
zav înarmat cu patru slujitori de la Agie. Pricina acelei în- 
jăţosări polițienești era un vecsel iscălit de stăpânul meu, 
dar neplătit, după obiceiul său cel economic. Noul Macarie 
îu silit să numere banii îndată şi, numărându-i, mă lepădă şi 
pe mine în palma nebotezatului zarai. 

Paraoa. — (Cu tânguire). Nenorocite prieten! 
Galbânul. — Dar, dar, plânge-mă scumpa imea, tângueş- 

i „te-mă, luna mea, căci aici încep pentru mine durerile, tică- 
loşiile, chinurile unei inchiziţii mai crude de cât acea spa- 
niolă ; boceşte-mă şi te îngrozeşte, pentru că ai să mă vezi 
muncit în mâni de calău, precum era munciti creştinii în 
vremea pâgânismului; ai să cunoşti însiârsit misteriul - 
acel înfricoşat a deformării mele şi chipul nelegiuit 
Prin care eu, mândrul şi slăvitul tău odinioară amorez, am 

V. Aleesanari, — Proză, 4
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fost despărţit pentru totdeauna de podoabele mele. Neronul 

israelit ce mă luase în robie, mă închise de-ocamdată într'o 

temniță neagră şi unsă *), pe care el îndrăznia a o numi 

pungă, şi agiungând acasă la dânsul, după ce mă arătă cu 

bucurie *) la vr'o şese copii strenţeroşi şi nespălaţi, el mă 

ascunse sub o podea din odaea lui, într'o gală îngropată în 

năsip. Auzi tu?... într'o oală de făcut bors, eu ce locuisem 

în-pungi de mătasă! eu care ținusem adeseori loc de onor ”) 

printre oameni, să mă văd ţâind locul fasolelor şi pitriniă- 

_ Tului! Această idee mi-ar fi dat gălbănarea negreşit, dacă 

n'aşi îi fost, precum sânt, galbân de firea mea. Dar toate 

aceste nu sunt încă nimica pe lângă chinurile ce mi se 

pregătia. 

Pe la mezul nopţii. calăul acel nemilostiv mă scoase la 

lumina unei lumânări de său şi, apropiindu-mă de ea, îmi 

atinse zimţii cu un intrument de moarte ce'i zic chilă. Dure- 

rea ce mă cuprinse dintr'o margine la alta, mă făcu să sai 

în sus de trii palme, şi, scăpând dintre degitele lui, alergai 

iute deadura sub pat unde mă ascunsei tremurând. Ce folos 
însă! luda mă găsi peste puţin şi îmi roase toţi zimţii cei 

frumoşi care, după cum zici iubita mea, îţi arunca odinioară 

în inimă atâte scântei de dragoste. Intr'o clipală m'am văzut 

ras, pilug de giur împregiur întocmai ca capul bărbireului 

meu; glasul mi se dogise de durere *) şi, neputându-l blăs- 

țăma atunci cum se cădea, m'am răsbunat asupra lui asvâr- 

lindu-i un zimţ în ochi. De atunci el a rămas chior, şi socot 

Ca rămânea tot aşa pân” la judecata cea de pe urmă. 

Paraoa. — (Plesnind de mânie). Amândoi ochii să'i îi 

scos. Auzi!...%) să-ţi chilească zimtii! Eu mă mir cum de 
sufer Românii atâtea mii de tălhari. 

Galbânul. — [Ce să le facă dacă sânt sudiţi!] *). 
Paraoa. — Şi cum ai scăpat din mâinile călăului tău? 

Galbânul. — In codrul Herţii!... Ştii că acest codru e 

moartea jidovilor: numai de le'i pomeni de dâsul îi vezi 

că-şi schimbă feţele şi-i apucă ducă-se pe pustii. Tâlhariul - 

meu de zaraf avea nevoe să meargă la hotarul *) Mamor-
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niţii pentru oare-care speculaţii cu folos sigur şi ştiind că a- 
vea să treacă prin acel codru atât de duşman perciunilor, 

„el îsi cumpără două pistoale şi un eartagan ruginit, se sui 
singur într'o brişcă şi se porni cu frica 'n spate şi cu galbinii 
în sân. După multă trudă aiunseră în sfârşit în codrul Her- 
ţii. Tărtanul meu tremura ca de friguri; măselele-i clănță- 
nia, şi el se bătea necontenit cu pumnul în pept. Era în spre 
sară, la ceasul acela sfânt a zilei unde toată natura se liniş- 
teşte în tăcere şi pare că se pregăteşte pentru serbarea unei 
taine înfricoşate. Caii mergea încet la deal, când de-odată 
eşiră de după copaci doi oameni înarmaţi. 

luda răsări ca [şi] când Par îi muşcat un şărpe, dar nu'şi 
perdu minţile, căci scoţându-şi iute cuşma şi chitia de pe 
cap, le puse lângă dânsul, una 'n dreapta şi una "n stânga 
şi începu a striga de departe: „Nu veniţi, nu; noi suntem 
trii, voi sunteţi doi“. — Cu toate aceste, tâlharii opriră caii 
şi se apropieră de brişcă. 
— Măi, târtane, zise unul din ei *), pentru cine ai luat ar- 

- mele aceste? 

— Pentru tălhari; răspunse zaratul. 
— Noi”) suntem tâlhari. 
— Poftim, mă rog, — şi ijidovul dete îndată arinele. 
— Da bani ai cu tine ? 
— Ba nu, n'am nici o para, pe legea me. 
— Pe dânsul, măi; răcniră atunci hoţii *), şi [pe Leiba ] 

mil trântiră din brişcă gios la pământ. luda se sbuciuma 
cu desperare *) şi răcnia vai mir, ghevalt, cât îi ţinea gura 
dar unul din tâlhari îi puse un genunchiu pe pept şi o mână 
"n gât, şi glasul i se curmă pe loc. Această scenă nu ţinu 
mult, căci peste puţin cei doi voinici intrară iar în codru, lă- 
sând trupul zarafului lungit în mijlocul drumului, fără su- 
flare şi cu ochii holbaţi. Socot de prisos să mai adaug că ei 

„nu uitaseră să-i iee punga din sân. Tălharii de drumuri 
mari, precum şi cei de târguri mari au într'acest soiu de îu- 

- tâmplări o deosebită luare aminte, | 
- Paraoa. — Cum? dragul meu, ai încăput în mâini de tăl- hari şi nu i-au fost îrică?
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Galbânul. — Adă-ti aminte, scumpa mea, că trecusem mai 

înainte prin mânile *) unui director de tribunal, a- unui sto- 

sar şi a unui zaraf. Deprinderea se îace fire, după cum ştii. 

Paraoa. — Adevărat; oamenii şi banii se deprind cu so- 

cietăţile cele mai rele. 

Paraoa. — Adevărat; oamenii şi banii se deprind cu so- 

căpătaseră tot-odată, ne duseră în îundul “codrului la gura 

isvorului care se numeşte fântâna hoților. Acolo era adu- 

naţi toţi tovarăşii lor împreună cu căpitanul ce sta mai de 

o parte lungit pe iarbă, cu pistoalele lângă dânsul s), 

Op! voinici cu spete late 

Cu mânece suflecate 

Şi cu puştile 'ncărcate. 

— Ei! copii, prins-aţi iepurele? — zise căpitanul, oin 

"nalt de stat, vânos în braţe și cu mustăţile de-un cot. 

— "L-am prins, căpitane; răspunse tălharul ce mă ţinea 

în palmă. ” 
— Gras îi? 
— Cam gras, că nu putea îugi bine. 
— Poate-a fi fost cuşer. 

— Cuşer, dar: avea nişte perciuni de-o palmă. 

— Şi unde-i pelea? i 

— Fat-o căpitane *). 

Căpitanul deschise punga *), se uită la noi şi“), clăti- 

nând din cap cu mânie. Ean vezi, zise *), cum 'i-au ciocâr- 

tit! [Lifta blăstămată] ne-au furat pe giumătate dintr înşii. 

Pe urmă vărsându-ne în palmă “), chiemă toți tovarăşii lui 
împregiur şi ne împărți în sume drepte pe la fiecare. Eu 

însă rămăseiu partea căpitanului. Acest român era cu ade- 

vărat voinic, şi dacă se făcuse tâlhar de drumul mare, nu 

că doar îi era sete de bani, dar pentru că simţia ceva în ini- 

ma lui, care îl îndemna să caute prilejuri de viteiie; primei- 

diile avea pentru dânsul un farmec magnetic care îl trăgea 

fără voie, şi sunt încredinţat că dacă ar îi avut norocire să 

se-nască cu trii sute de ani mai înainte, pe când Românii era
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în lupte. el şi-ar fi dobândit un nume de viteaz mare. Sin- 

gura slăbiciune ce avea era că iubea prea mult nevestele 

măritate, şi fiind că aceste au avut de când lumea o fer- 

binte aplecare pentru voinici, s'au întâmplat că mulţi băr- 

baţi însurați era mânioşi foc asupra căpitanului şi giuraseră 

să 'şi răsbune asupra lui. 

Mai ales unul, un grec care îusese arnăut în vremea 

Domnului Ioniță Sturza, îi păstra o duşmănie de cele 

ascutite, pentrucă simţea pe frunte, de o bucată de vrme, 
oare-care mâncărimi ce-i înferbânta crierii şi'] făcea să vi- 
seze noaptea tot soiul”) de vite cornorate. El se aşezase 
de vr'o doi ani în târgul Herţii, şi de vr'o opt luni se însurase 
cu o fată tânără, care era vestită de îrumoasă pe toată linia 
hotarului %), 
Cum şi ce fel se cunoscuseră şi se daseră în dragoste că- 

pitanul cu femeea arnăutului, nu ţi-oiu putea spune... dar 
ştiu că în toate serile, pe la asfinţitul soarelui, stăpânul meu 
îşi încăleca murgul şi se ducea de se întâlnea cu dânsa la o 
cumătră a gi ce şedea în marginea târgului. Arnăutul, se 
vede că înţălesese în sfârşit pricina visitelor dese ce făcea 
nevasta lui în casa cumătrii sale, căci se pregăti de vânat, 
iuându-şi haitaşi, arme şi c. |. t. Hăitaşii însă îi alesese 
printre câţiva bărbaţi, care, ca şi dânsul avea pică asupra 
căpitanului. 

Intr'o sară, cum răsări cea întâi stea pe cer, stăpânul meu, 
după ce îşi împărți tovarășii pe la deosebite potice, încălecă 
murgul şi se porni pe o cărare îngustă ce ducea la mar- 

> ginea codrului. Era o lună cum o doresc amorezii, 0. lună 
plină de tainică lumină, care învăluia tot codrul-şi răzbătea 
printre îrunzele copacilor. O tăcere adâncă, o linişte sfântă 

+ domnea *) n lume. Nu se auzia altă de cât pasurile calului 
„ Pe cărare. Căpitanul scoase de sub mintean o tambură mică 
„Cu strune de sârmă şi, împreunându-şi glasul cu ea, începu 

a cânta un vers jalnic, ce-mi pătrundea inima măcar că-i 
de mețal. 7 . 

Tot mergând şi cântând, eată că eşirăm din codru şi so- 
Sirăm pe o culme, nu departe de târgul Herţii. Acolo stă-
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pânul meu se opri, cătă împregiur și, puind două degite în 

gură, dură o şuerătură de cele haiduceşti, care clocoti gro- 

zav în vodru şi care îmi ţiui multă vreme în urechi. Îndată 

pe urmă o ferestruică se lumină la o casă din târg; ear că- 

pitanul, sărind vesel de pe cal, se îndreaptă răpide în partea 
ei. După câteva minute el era în brațele îrumoasei sale 

iubite, şi se desmierda şi se drăgostea amândoi, precum 

odinioară ne desmierdam noi, scumpa mea lună... Îţi mai 

aduci aminte? 

Paraoa. — (Oftând). Ah!... | 
Galbânul. — (Asemene). — Şi ear ah!... (După o scurtă şi 

dureroasă tăcere). Nimic nu-i statornic în lume; tinereţile 
trec, norocul pere tocmai când gândeşti să guşti mai bine 

plăcerile lui *). Cât de fericite minute petrecea stăpânul 
meu cu iubita lui şi ce triste minute era să urmeze dună ele! 

Aşa-i legea crudei soarte 

| Azi plăcere, 

Mâni durere, 

Azi viaţă şi mâni moarte! 

Paraoa. — (Din fundul înimei). Oi... oi! 

Galbânul. — (Asemene). Şi ear oi!... Ce să-ţi mai spun? 
Voinicul meu căpitan se văzu de odată încuniurat de vr'o 
zece oameni înarmați şi comenduiţi de însuşi bărbatul iu- 
bitei sale. Intr'o clipă el fu aruncat la pământ şi, în locul 
albelor braţe ce'l strângea cu un minut mai înainte lângă un 
pept înfocat, sărmanul! simţi nişte lanţuri *:) reci ce-i cu- 
prinseseră tot trupul ca un şerpe. Posiţia lui era cu atât mai 
neplăcută că avea multă asămănare cu posiţia zeului Mars, 
când acest viteaz Don Juan ceresc fu prins cu Afrodita în 
mrejile lui Vulcan. Airodita din târgul Herţii a îost tri- 
mesă *) la o monăstire după stăruinţeie arnăutului, şi ne- 

norocitul meu stăpân dus la una din cele 13 Isprăvnicii a 

Moldovei. Acolo Ispravnicul îi făcu o de aproape cercetare 
şi-l espedui la laşi, unde, fiind judecat, i se închie o hotărâre 
destul de sărată, adică: i se încuviinţă un cvartir de câţiva
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ani la Ocnă, pentru ca să-și prefacă, să-şi îmblânzască şi 

să-şi îndulciască sâmţirile morale!... Cât pentru tovarăşii 

săi de hoţie, am aflat mai târziu că unii au trecut peste 

hotare *), pentru ca să facă voeajuri de plăcere, ear câtiva 

au isbutit a se înălța între oameni... prin ajutorul ştreangu- 

rilor spânzurătoarei, “ 

Paraoa. — N'ai făcut, dragul meu, o observare?) că 

toți tâlharii de drumuri şi de codri sunt spânzurați în târ- 

guri... Oare pentru ce? 

Galbânul, — (Declamând). Ou pet-on ître mieux qu'au 

sein de sa famiille! i 
Paraoa. — (Râzând). Ha, ha, ha... bată-te norocu! că poz- 

naş mai eşti. 

Galbânul. — Ispravnicul ce mă luase odată cu doprosul 

era, cum se zice, un om a trebii. Cunoscând toate chipurile 
legiuite de obiceiul pământului întru a să folosi de prilejuri, 

el isbutise a'şi preface sluiba în chiverniseală, şi slavă Dom- 
nului! după câţiva ani, îşi făcuse o stare ca oarnenii. Avea, 

sărmanul, două moşidare luate de la răzeşi, avea câteva 

suflete de țigani, şi era cunoscut în tot tinutul de gospodar 

cum Se cade. Mai era încă cunoscut şi de creştin cu îrica 

lui Dumnezeu, pentru că ştiea Crezul greceşte pe de rost, 

măcar de şi nu înţălegea nici de cum astă limbă; pentru că 
se împărtăşa de două oripe an, şi pentru că făcea ades para 

clisuri în casă. Cu toate aceste bunul nostru creştin nu se 

sfia a porunci să bată la talpe pe vre-un român *) ce nu-şi 

putea plăti birul, tocmai când el rostia Tafăl nostru, tocmai 

când zicea cu mare evlavie: „Şi ne iartă noă. Doamne gre- 

şelele noastre precum şi noi ertăm greşiţilor noştri...“ Al- 

mintere era bun la .suflet, atât de bun încât cucoana d-sale 

îl trimetea fără voe în comisii când avea gust să rămâie 

singură acasă. “ 

Boierul ispravnic, precum am spus, avea o cucoană; cu- 

coana avea un verișor al doile. Boierul ispravnic era bătrân 

si urât; cucoana era între două vârsit, adică: nici prea 

crudă nici ptea coaptă, nici urâtă nici frumoasă, dar mai
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mult hazlie. Verişorul era numai de vr'o nouăsprezece ani, 

destul de nosfim, dar cam prostuţ din fire şi cam obraz- 

nic din creştere. Boierul ispravnic iubia numai două lucruri 

în ume: l-iu banii şi al |]-lea nevasta. Cuooana asemine 

slăvia numai două lucruri pre pământ: I-iu banii şi al II-lea 

verişorul. Verişorul earăşi adora numai două lucruri în 

viaţa lui: L-iu banii şi al II-lea vânatul. 

Aceste trei deosebite patimi a cărora fondos eram noi, 

banii, se specula: între ele cu fel de fel de chipuri, unele mai 

curioase de cât altele, şi prilejia nişte scene de tot comice. 

Spre pildă: când simţia cucoana că iubitul său bărbat se 
folosise de vr'un kilepir, îşi pregătia un arsenal întreg de 
căutături înfocate, de suspinuri fermecătoare şi de note în b 

mol carele cu toate era menite spre a-i întoarce capul şi 
spre a-i stoarce banii. Aşa, înarmată 'de acea grozavă şi pri- 
mejdioasă artilerie, isprăvniceasa intra în odaea boierului 
şi începea dintâiu a-l împroşca cu mii de săgeți din ochi, 
unele mai dulci de cât zaharul, altele mai pătrunzătoare de 
cât ferul; şi când videa că nenorocitul începea a să uirni, 
atunci. da drumul oîtărilor arzătoare şi a notelor b mol ca- 
rele, ca un batalion de cavalerie, se arunca asupra lui, îl 
ameța, îl turbura şi-l aducea în starea unui automat. Pe ur- 
mă o încolăcire de braţe împreiurul gâtului si o dulce să- 
rutare între sprincene desăvârşia biruinţa, şi îndată toți 
galbânii din buzunarul boierului se strecură zuruind în pal- 
ma cucoanei. Nu am trebuinţă să mai adaug că el, când se 
"deştepta din acea amorosă magnetire, se trezea totodată și - 
pornit într'o comandirovcă poroncită de însăşi drăgăstoa- 
sa lui nevastă. 

Paraoa. — Şi ce făcea ea cu atâte parale? 

Galbânul. — Ce parale!... zi galbini. 

Paraoa. — Aşa vine vorba. 

Galbânul. — Cucoana isprăvniceasa lua lecţii de limba 
iranceză, pentru că astăzi în Moldova e cam ruşine să vor- 

biască cineva romănesce, şi alesese drept profesor pe veri- 
şorul ei, care fusese crescut într'un pension din laşi şi care 
invăţase acolo a rmoncheri pe fieşcare. Acele lecţii se da şi
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se priinia sara, după procedura bărbatului, într'o odae pli- 

nă de divanuri şi luminată numai de o singură lampă. Pro- 

fesorul şi cu şcolerita lui se punea pe o sofa şi lecţia se fă- 
cea în următorul chip: 

Scolerița. — Spune-mi, verişorule, cum se zice frantu- 
zeşte: te iubesc? 

Profesorul. — Je vous aime? 
Scolerita. —— (Cu o drăgălașă căutătură). Je vous aime? 
Profesorul. — Sau: ie vous adore. 
Scolerița. — (Adăugând pomenitei căutături un glas dulce 

si tremurător). Je vous aime, verişorule, je vous adore. 
Profesorul. — (Ruşinându-se). Et moi aussi. 
Scolerița. — (Luînduei de mână). Dar... aşi vrea să fe sărut 

Cum se zice? 
Profesorul. — (Coborând ochii). Je voudrais VOUS em- 

brasser. 
| 

Scolerița. — (Cu glasul înfodat). Je voudrais vous em- 
brasser, verişorule. 

Profesorul. (Turburându-se). Et moi aussi, 
Scoleriță. — Dar... Cine te opreşte cum se zice? 
Profesorul. — Qui vous en enpeche. 
Scolerița. — Hai să spunem de la început. 
Profesorul. — (Tremurând). Je vous aime. 
Scolerița. — (Cu patimă). Je vous adore. 
Profesorul “). — Je voudrais vous ermbrasser. 

„ Scoleriţa. — (Iute). Qui vous en ermpeche, verişorule? 
Dă-mi voie, scumpa mea, să nu urmez pân'la sfârşitul 

lectiei; ți-oiu spune numai că din je vous aime în je vous 
adore toți galbinii luaţi din sânul ispravnicului trecea în mâ- 
nile verişorului, drept plata sârguinței sale. 

Prin asemine chipuri şi eu, draga mea, am călătorit din 
pungă în pungă şi am agiuns în sfârşit a fi proprietatea țâ- 
nărului profesor de: je voudrais vous embrasser 2, 

Ți-am spus că el iubea vânatul, Această patimă se des- 
vălise în inima lui cu atât mai straşnic că era foarte rău chi- 
chitas şi în urmare, mai toate paserile îi trecea pe la nas. In
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zădar el le alunga, cu haliciurile prin văzduh: nici una din 

ele nu voia să-i împlinească mulţumirea de a pica. Intr'o zi, 

nenorocitul meu vânător se trezi cu hotărâre să facă minuni 

şi să nu se întoarcă acasă de cât cu cel puțin două care in0- 

căneşti, pline de jigănii ucise; dar, precum ştii, hotărârea 

şi împlinirea sunt două lucruri care n'au obiceiu a se întâlni 

cam des. Cu toate aceste, stăpânul meu se îmbrăcă în tot 

costumul de vânător, şi se porni cu pălăria de paie pe urechi, 

şuerând o bucată din opera Zampa: I! faut ceder d mes lois... 

ca un om sigur de biruinţă. Şi nici nu putea fi altminteri de 

vreme ce avea cu el trei-zeci de încărcături gata, o torbă 

nouă şi o puşcă de Lepage cu două țevi. Bine încredinţat 

deci în ghibăcia lui, el eşi la câmp aruncând împregiurul 

său căutături pline de lăcomie şi de cruzime. 

Trebue să ştii, iubita mea, că nu este tigru, nu este hienă, 

nu este în sfârşit lighioae pre pământ mai crudă decât un 

vânător prost în cele dintâi a lui cercări. Țelul său este nu- 

mai ca să ucidă pentru ca să se încreadă că-i puşcaş: de 

aceea trage în toate părţile, în toate iigăniile fără deose- 

bire: găini, prepeliţi, curcani, vrăbii, ba încă de nu s'ar sfii, 

ar Slobozi pușca şi peste oameni. Se înţelege de la sine că 
cele mai multe ori el împrăştie în vânt oci întregi de praf 

şi că se osteneşte zile mari degeaba. lar dacă i se întâmplă 

să doboare vre-o păseruică oarbă... să-l vezi atunci cum a- 

leargă cu ochii boldiţi la locul unde au zărit-o picând: gard, 

şant, spini, el răsbate tot, fără siială, ar trece şi prin îoc 

îără a lua sama, căci, atunci el nici nu vede, nici n'aude. Își 

pierde ceasornicul, pălăria, puşca... dar nu-i pasă; el au 

_Tovit!... şi de vreme ce-au lovit, e puşcaş bun. Această idee, 

măgulitoare ațâţă focul ce-l înflacără şi dă aripi picioarelor 

sale carele aleargă, saltă, sboară făr'a atinge pământul. Şi 

când zăreşte în eartă paserea rănită, să-l vezi cu ce turbare 

se aruncă asupra ei, şi pe urrhă cu ce fudulie o ridică până 

la ochi ca să o priviască mai de aproape. Atunci i se pare 

că ţine o lume în mână! Bucuria lui este nebună; ar voi 

să lege paserea la piept ca o decorație, dar, aducându-și
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aminte că are torbă, o pune într'însa, şi apoi o scoate *) de 

zece ori pe minută pentru ca să o mai vadă. Deşertăciunea 

hi găseşte pricină de fală în moartea unei ființi nevinovate! 
Cea întâiu pasere care au fost jertia cruzimei stăpânului 

meu era un botgros. Pare că-l văd şi acum pe creanga unui - 

păr sălbatic cu guşa umilată de cântare! Vânătorul meu se 

apropie de el pe îuriş ca un motan *), îl chiti multă vreme, 

trase chedica puștii, şi bietul botgros pică pe earbă slobo- 

zind un țipăt dureros!... Îl lovise tocmai în guşe. Acea sce- 

nă mau înfiorat aşa de tare şi tot odată au trezit în mine o 

ură atât de cumplită asupra tuturor oamenilor, în cât m'am 

hotărât pe loc a mă depărta de verişorul isprăvnicesei, şi, 

dar, profitând de uimirea ce'l cuprinsese în vremea când 

alerga să puie mâna pe victima lui, am sărit iute din buzunar 
şi m'am ascuns în earbă. De atunci, iubita mea, am rămas 
încredințată că în oameni sunt seminte de cruzime carele, 
dacă ar avea prilejuri favoritoare pentru desvălirea lor. ar 
acoperi fața pământului cu mii de Neroni. . 

Paraoa. — Ce nerozi? 
Galbânul. — Neroni. Cât pentru nerozi, după cuin le zic 

în Valahia, slavă Domnului! seminţia lor s'au desvălit şi au 
înflorit destul de bine în lume. 

Puraoa. — Mai ales de când s'au lăţit mania de a avea 
spirit *), 

Galbânul. — Acum eram liber!... liber!...*) înţelegi tu, 
iubita mea, toată dulceaţa şi toată puterea acestui cuvânt? 
Neatârnat de mine, scăpat de închisorile punzilor!... volnic 
de a face tot ce-mi plăcea!... In ceasul acela am gustat cea 
mai mare fericire în sufletul meu, căci nimic pe lume nu e 
mai scump şi mai slăvit de cât libertatea; ea este odorul cel 
mai nepreţuit ce lau dat Dumnezeu oamenilor. Şi să ştii de 
la mine că atunci o nație se apropie de moarte când începe 

- a îi surdă la glasul libertăţii! 

Paraoa. — Acest adevăr e vechiu de când lumea. şi îl știu 
de mult. 

--
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Galbânul. — Cum se poate?... Eu credeam că lam des- 

coperii singur. 

Paraoa. — (Zâmbind). Spiretele înalte *) se potrivesc ades 

la gânduri. 

Galbânul. — (Se închină). Eram liber *), precum ţi-am 

spus, într'o câmpie înflorită ce răsuna de cânticile păsărilor. 

Ciocârliile voioase în văzduh se legănau 
Şi nturnarea primăverii prin dulci ciripiri serbau. 

Florile desmierdate de un vântuşor lin răspândea în aer 

feliuri de miroase ce mă îmbăta de mulțămire. Stam culcat 

între doi toporaşi şi mă uitam la soare cu dragostea unui 

îrate, căci, după zisa poeţilor, soarele nu este altă de cât 

un glob de aur. Razele sale luneca pe faţa mea, dându-mi o 

sărutare ferbinte ce mă făcea să strălucesc de bucurie. Vai 
mie! puteam oare gândi că tooimai el va fi pricina nenoro- 

cirei mele şi a de isnoavei robiri în care am agiuns!... Acum 

sunt încredințat de adevărul proverbului românesc ce zice 

că: fratele-ţi scoate ochii!.... şi păstrez o deosebită admirare: 

epntru fabula lui Afexandrescu, Toporul şi pădurea, care 
zice: 

Că'n fieşce ţară 

Cele mai multe rele nu vin de pe afară, 

Nu le aduc străinii: ci ni le face toate 

Un pământean de-ai noştri, o rudă sau un îrate. 

Paraoa. — (Cu entusiasm). Aferim, aferim! 

Galbânul. — (După o scurtă tăcere). Ţi-am spus, draga 
mea, că câmpia unde mă desfătaim cu atâta mulțumire vuia 

de cântecile păsărilor, dar mai cu samă de vr'o câteva mi- 

nute ea răsună de glasul îngeresc a unei tinere copile ce cu- 
legea iîlori aproape de mine. Zic îngeresc, pentru că aşa-i 

obiceiul, cu toate că nime nu cred *) că au auzit glasul în- 

gerilor; şi socot că aşi nimeri mai bine zicând argintiu, 

mai ales că acest cuvânt îmi aduce aminte de glasul tău ce 

ma încântat aşa de mult în buzunarul căpitanului Costiţă.
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Paraoa. — (Varsă o lacrimă de înduioșare). | 

Galbânul. — Ai însemnat ca şi mine, scuinpa mea cât 

e de îrumos neamul ţiganilor, care trăesc în partea munţi- 

ior şi ce iiguri regulate şi vioae se găsesc pintre femeile lor; 

dar crede-mă că nici odată, de când mă ailu în principatele 
romăneşti, n'am întâinit trăsuri atât de gingaşe, atât de bine 

împreunate şi într'un cuvânt atât de plăcute ca a Zamfirei, 

(aşa se numea copila ce culegea flori lângă mine). Lasă că 

era tânără numai de vr'o şeisprezece ani, şi că avea încă 

acea îrăgezime copilărească atât de nepreţuită în podoaba 

unei femei, dar apoi toate mişcările ei, căutătura sa, glasul 

său, avea un ce mai deosebit, un aer de sălbătăcime încân- 

tătoare ce o asemăna cu o căprioară”) sprintenă în mo- 
mentul *) când simte vânătorul în codri. Părul său negru 

ca pana corbului era împletit în cosiţi împodobite cu bănuţi 

de argint şi. cu floricele; la gât purta o saibă de mărgele 

roşii şi albe şi de rubele care sălta pe sinu-i la tot pasul, 

pricinuind un zinghet delicat şi strălucind îelurit sub razele 

soarelui. Toată haina ei era o cămeşă, altă cusută cu altiţe 

de fir şi de mătasă pe la umeri şi pe la gât, şi o îotă albastră 
cu dungi vişinii ce încungiura trupul său mlădios ca o tres- 

tie şi ras prin ing], după cum zic Românii. Ce să-ţi spun... 

Pentru ca să-ţi dau o slabă idee de toată persoana Zamfirei 

ar. trebui să fac o iisiologie întreagă de fieşte care parte în 

deosebi, sau să urmez unor autori care, vroind a descrie 

un portret, întrebuinţează chipul obicinuit în pasporturi. Aşi 
zice dar ca dânşii, că avea: 

Ochii, ca seninul după ploae,. sau ca floarea de cicoare. 
Genele, lungi ca un văl de mătase. 

Sprincenele, bine arcate ca arcul amorului. 

Obrazii, rotundo-lungăreţi şi văpsiţi uşurel de purpura 
aurorii, care de câte ori se iveşte tot-odată şi zâmbeşte peu- 
tru îniesnirea rimei şi plăcerea poeţilor. 

Gura, boboc de trandafir, giumătate destoiat. 
Dinţii, sâmburi de măr fără coajă, sau mărgăritar.
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Părul, vezi mai Sus. 

Gâtul, de lebădă. după obiceiul vechiu. 

Sânul... 

Paraoa, — (Cu puțină gelosie). Cred că nu l-ai cercetat de 

aproape. 

Galbânul. — Ba încă m'am şi itegănat pe el!... şi pot zice 

fără ruşine că m'am simţit oare cum mângâet de perderea 

libertăţii mele, când au dat Zamfira cu ochii de mine, (căci 

sticliam din pricina soarelui!) ş ma ales când, zâmbind cu 

mulțămire, mau aninat de salbă, şi mau culcat pe sânul ei 

atât de minunat, atât de rotund, atât de frumos! Ce leagăn, 

scumpa mea, ce leagăn! Să trăeşti şi să mori pe dânsul 

îăr'a dori altă fericire pe pământ şi alt raiu pe ceea lume. 

Paraoa. — Bre, bre! ce entusiasm!... Dacă nu te-aş cu- 

noaşte, aşi crede că eşti un tânăr poet ce ai scăpat de-abia 

de pe laiţele şcoalelor. 
Galbânul. — Şi m'ai greşit pentru că întăţoşarea Zamii- 

rei m'au cuprins de o mirare aşa de înfocată, încât de odată 

mau trăsnit un fulger şi am improvisat pe loc următoarele 

versuri: 

Frumoasă copiliţă ! Tu eşti o nălucire, 

Spune-mi de unde vii Un farmec âurit, 
Cu zâmbet pe guriţă, Un vis de fericire. 
Cu mândri ochi şi vii ? Un înger de slăvit! 

Ce înger mult ferice Din cer eşti o minune, 

Din ceruri te-au adus Şi dulce?i glasul tău 
Şi pre pământ, aice. Ca sfânta rugăciune 

Gingaşă te-au depus? "Când bate ceasul râu! 

Paraoa. — Bravo, bravo!... îmi pare bine că, pe lângă 

cele mulţe calităţi, mai ai şi talentul impravizației în privirea 

țigancelor. Toată bucata e plină de o armonie musicală ce 

sună a drâmbă: dar mai cu samă farmecul aurit îmi place 
şi-mi aduce aminte de minunatul compliment *) ce au făcut 

odată un scriitor de la oarecare instanţie unei duduci din
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oare-care mahala, zicându-i: că-i frumoasă ca o ofnoşenie 

scrisă pe hârtie galantchi. 

Galbânul. — Ah! parale, parale! fiinţe neînţelese ce sun- 

teţi! Vroiţi totdeauna să ne ţineţi în mreiele voastre şi să 

nu avem nici ochi, nici gură, nici suflet decât numai pentru 

voi. Far dacă ni se întâmplă să ne întoarcem căutăturile 

aiure, atunci vai şi amar pentru noi sărmanii galbini olan- 

dezi!... Acele versuri pe care nu eu ştiu cât am asudat până 

ce le-am improvizat!... acele versuri în care mi-am vărsat 

toată inima!.. tu le iei în râs pentru că au fost adresaje al- 

tie, ear dacă le-aş îi făcut pentru tine, sunt sigur că le-ai fi 

găsit minunate. Dar, ce stau eu de te învinovăţesc... 

Astfel este sexul, nu e vina ta. 

Puruou. — Aşa, îrumos vă șede. Voi ne înşelaţi şapoi 

voi săriți cu gura înainte; altă vorbă n'aveţi de cât că astiel 

este sexul, fără a mai lua în privire toate ijeriile câte le fa- 
cem noi pentru voi. 

Galbânul. — Dacă-i vorba de iertie, apoi mă închin cu 
plecăciune (se închină) şi mă întorc iarăşi la sânul fărmă- 
cător al Zamiirei. Ea mă duse spre nişte corturi ce se zărja 
departe, la poalele unui codru, şi când îuserăm aproape de 
ele. ne eşi înainte un îlăcău ţigan, înalt, sprinten, voinic, cu 
ochii mari şi negri, cu părul lung, şi negru, cu faţa arsă de 
soare, dar îrumoasă şi vioae. El era Nedelcu, lăutariu vestit 
ce îți rupea inima când trăgea din arcuş un cântic de iale, 
şi care te făcea să gioci fără voie, când suna o horă. El se 
iubea cu Zamfira din copilărie şi după multe necazuri şi 
chinuri ce suferiseră amândoi de ceea parte de Milcov, is- 
butiseră a scăpa din ghiarele unor stăpâni nemilostivi şi a 
trece în Moldova unde trăia în pace împreună de vr'o şase 
luni. ” o 
— Cules-ai multe flori. dragă Zanifiră? îi zise Nedelcu 

sărutând-o. 

— Am cules cele mai îrumoase din câmp, pentru ca să
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le pun la pălăria ta, dar cea mai scumpă mi-am pus'o eu la 

gât.—Şi zicând acestea, Zamiira mă arăta pe mine în salbă. 

— Un galbân! strigă Nedelcu cu mirare. Unde şi cum Vai 

găsit? 

— In câmp căutând îlori cu gândul la tine... căci de câte 

ori gândesc la tine, totdeauna dau de noroc. 

Nedelcu sări în sus, chiuind de bucurie, şi pe urmă ridi- 

când pe Zamfira în braţe, o duse până sub cortul lui. giu- 

când ca un copil şi sărutând-o cu dragoste %), 

Nu ştiu dacă ai însămnat vre-odată şătrile ţigăneşti. şi 

dacă ai vre-o idee lămurită asupra vietuirei curioase acestui 

neam nomad *) ce se poartă necontenit cu toată - averea 

lui din câmp în câmp, din sat în sat, din codru 'n codru?... 

Fieşte-care ţigan are şatra lui făcută din mai multe bucăţi 

de toluri afumate, şi o căruţă cu roţi 'nalte ce-i slujeşte 

de culcuş sub cort, când se opreşte, şi în care îşi poartă 

toată îamilia şi toate măestriile când călătoreşte. Puşchin, 

vestitul poet rusesc, zice în poemul său Tiganii, tradus ro- 

mâneşte de A. Donici: 

Măgarii în spinare duc Ce veselie, ce cântare! 

Copii mici ; iar ceilalţi, Ce vorbe şi ce vuet mare! 

Femei şi îete şi bărbaţi Răcneşte ursul, cânii latră 

După căruţe pe jos se duc, Şi scârţie neunsa roată. 

Toţi peticiţi şi desbrăcaţi. 

“In adevăr nu e privelişte mai deşănţată şi mai originală 

de cât a unei cete de ţigani la drum! Giudele cu barba 

albă şi cu îaţa neagră merge pe un cal pag înainte, îmbrăcat 

cu giubea roşie şi încungiurat de vr'o trei sau patru bă- 

trâni *) ca dânsul, serioşi şi purtând giubele albastre ”) [şi 

lungi]. Fi sunt cârmacii caravanei şi tot-odată sfatul -ce 

giudecă şi hotăreşte pricinele şi gâlcevile între cei-l'alţi ţi- 

gani. După dânşii vin în rând o mulţime de căruţi 'nalte şi 

pline de copii *), [de capre], de foi, de strente, ş. c. |., căci 

tiganul nu poate trăi fără strenţe. EI şi ele au o tainică po- 

trivire *). Cu cât giubeaoa e mai îerielită, cu atât ţiganul 

e mai îudul, şi când îi trece părul prin căciulă, atunci îi pare
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că poartă coroană. Aşa'i firea lui; îi place să-l bată vântul şi să-l-ardă soarele; şi cele mai de multe ori, pentru ca să-şi împlinească această plăcere, el se desbracă gol până ja brâri. Atunci să-] vezi cât e de vesel! să-] auzi cum cântă de voios! pare că-i toată lumea a lui. 
Paraoa. — Mi s'au întâmplat şi mie odată de am văzut O iaie de lăeşi în treacăt, şi cu adevărat acel spectacoi mi-au făcut aşa de mare impresie, că nu-] pot uita. Bă- trânii, gârbovi de vârstă, sta culcaţi în căruţe şi se pârlia la Soare, iar pe lângă ei urma pe gios toată familia: femei cu copii la sân, fete cu cofe albe pe cap, îlăcăi trăgând. urşi după dânşii, cai, mânzi, vaci, câni, toţi buluc la un loc, toţi &răind, răcnind, râzând, nechezând, urlând şi umplând câm- pii de un sgomot sălbatic ce da fiori, Cât pentru strenţe nici uu pomenesc ”), pentru că în adevăr ele sunt una din părţile cele mai caracteristice a țiganilor nomazi: am însemnat "Însă că ei au Şi O dragoste mai deosebită pentru caii pagi şi bălțaţi. 

Galbânul. — Aceasta e încă o taină a gustului țigănesc, be care nu mi-am putut-o tălmăci decât prin proverbul la- „tinesc: de gustibus non disputandurm... Câţi oameni care : în privirea coloritului Sunt şi mai neînțeleşi, căci îşi schimbă floarea în toate zilele atât trupeşte cât şi sufleteşte! dar să 

| cu atât şi popasurile lor sunt curioase. Puşchin face o des-  criere foarte vie de un lagăr țigănesc, la începutul poemului Său, 

Ei astăzi iată au rămas In depărtare se privede «La mal de apă pentru mas. Cum caii pasc la iarbă verde =. Cu foluri rupte, afumate, lar după şetre, deslegaţi, „= Căruţele le învălesc Şed urşii bine învăţaţi, +» Pe de-asupra până la roate; Gâlcevi şi vorbe şi strigare Apoi femeile gătesc Amestecate cu cântare * Mâncare proastă şi se pun Şi sunetul de ferării Buluc pe lângă ceaun. -Asurdă locul în câmpii.   Tr, Alvesandri -— Proză,
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Cum şi-au aşezat corturile în apropierea unui târg sau a 

unui sat, bărbaţii, dintre care cei mai mulţi sunt ferari sau 

lingurari, purced să vândă drâmbe, coveţi, lăcăti, îuse ş. c. 

1.; babele se duc de trag cu sortii fetelor românce pe la 

case; îlăcăii merg de gioacă ursul prin ogrăzile boerilor; şi 

numai nevestile rămân la şetre pentru ca să gătească de 

mâncat, în vreme ce copiii lor aleargă goli pe câmp giucând 

tananaoa. lar când se întorc cu toţii sara la corturi, atunci 

să auzi răcnete de copii ce cer de mâncare, latrete de câni 

goniţi de la ceaunul cu mămăligă, nechezuri de cai ce vin de 

la păscut, cântece de îlăcăi şi de îete mari ce se întorc din 

luncă de la culesul fragilor, sfezi, dismierdări, vaete, hoho- 

te, chiote, sunete de cobze, de scripce, de drâmbe; toate 

acestea la un loc, ridicându-se în văzduh odată cu îumul ce 

ese de sub fiecare şatră. Şi puţin mai în urmă, cum s'au cul: 

cat soarele, cum s'au stins focurile, pare că nici mau fost, 

nici nu mai sunt... O tăcere adâncă domneşte peste tot; oa- 

meni şi dobitoace toţi se odihnesc; numai cânii se aud lă- 

trând la lună [şi numai vr'o babă-cloanţă se zăreşte cule- 

gând burueni pentru discânteci] =). 

Astiel de viaţă petrecea şi Zamfira cu Nedelcu, cu. astă 

deosebire însă, că pe dânşii nu-i fura somnul îndață ce ră- 

sărea stelele, pentru că ei se iubia cu tot focul tinereţii şi le 

plăcea lor mult») a se primbla împreună pe lună. 

Paraoa. — Curios lucru! ce plecare au poeții, amorezii 

şi privighetorile pentru lună. 

Galbânul. — Eu socot că aceasta vine din tainica legă- 

tură ce este între ei. Razele lunei sunt dulci ca glasul pri- 

vighetoarei, cereşti ca poezia sufletului, şi tainice ca amo- 

rul sfânt. 

Paraoa. — Foarte frumos; dar pentru buhne şi lilieci, ce 

poţi zice? _ 

Galbânul. — Acestea iubesc luna pentru că... nu le place 

soarele, şi trăesc la întuneric pentrii ca să facă cum au 

făcut părinţii şi strămoşii lor. Dar încă odată, să ne întoar-
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cem la Zamfira. Istoria ei este ioarte interesantă şi trebue să "ţi-o povestesc. 
Paraoa. — Caută însă, te rog, să fii mai scump la vorbe, “pentru că vorba multă îi sărăcia omului, 
Galbânul. — N'ai frică ;.mi-oi face gura pungă. Zamfira s'a născut sub şatră, pe malul Oltului, unde îşi întinseseră lingurarii corturile pentru ca să petreacă vara. Tatăl său era giude şi maică-sa trăgea cu boghii, sau căta în oglindă şi în talgere cu apă prin curţile boereşti, pentru că era vestită de măiastră şi le spunea la toţi norocul ca şi când ar îi cetit pe carte. Știi, scumpa mea, că țizăncile sunt foarte ghibace, în tot soiul de vrăjitorii şi de descântice de diochiu, de şerpe, de dragoste ş. c. |. Aceste taine au fost in- troduse în ţările acestea %) odată cu venirea țiganilor şi, după părerea mea, ele nu sunt alte de cât nişte slabe şi proaste rămășiţi a acelei ştiinți oculte, care era atât de des- voltată la vechii Egipteni. ” 
Toată copilăria sa Zamfira o petrecuse în călătorii din- tr'un ţinut într'altul, oprindu-se cu şătrele vara în apro- pierea târgurilor şi earna în fundul codrilor, sub bordee de 

pământ. Acea vreme fu pentru dânsa o vreme fericită, căci îndată cum răsărea soarele, ea alerga pe câmpii cu cei-lalți copii, alungând fluturi din floare în floare, se rătăcea prin lunci după [cules] «) mure, după cuiburi de paseri, sau cu- 
legea lemne verzi de făcut fuse şi linguri la strug. Dumini- 
cile se ducea la horile din sat, se da în scrânciob, privia cum 
giuca ursul după sunetul daerelii, şi sara, când se întorcea 
la şatră, se aduna grămadă cu ceilalți copii pe lângă foc, as- culta poveşti de la moșnegi şi adormea voioasă în cânticele îluerilor :%). Nu avea nici o grijă!.. puţin îi păsea că de-a- 
bia o acoperia o cămeşuică ruptă, căci dacă îi era cald, [ea] 
se scălda în Olt, şi de-i era frig, [ea] giuca tananaoa, cân- 
tând din gură: 

O para, dă-mi o para, 
Ca să-ţi joc o tanana. 

Nici nu ştia ce sunt papucii; ea călca cu picioarele goale
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pe earbă verde, şi când era osetnită, tatăl său o punea în 

irun desag aninat de spinarea unui cal. Fericit traiu a îost. 

acela pentru Zamiira, dar mau ţinut mult din păcate. 

Intr'o zi (abie era atunci Zamiira de şepte ani), un do- 

robanț veni la tatăl ei şi îi poronci să-l urmeze cu țiganii. 

la Ocârmuire. li duse pe toţi la: Craiova, unde cu adevărat 

îi aştepta O mare nenorocire. Stăpânul lor sărăcise, şi: 

jiind-că era silit să plătiască nişte datorii ce avea, el se ho- 

tărâse a-şi vinde robii prin mezat. 

Când sosi ziua mezatului, piața Ocârmuirei îniăţoşa un 

tablou vrednic din cele mai crunte vremi a barbariei. Fa 

era tiesită de tigani lungiti la pământ cu ţigancele şi cu 

copiii lor, plângând împreună şi căinându-se ca nişte ade-- 

văraţi osândiţi ia moarte. O mulţime de boieri şi de ne-— 

gustori umbla printre dânşii călcându-i în picioare şi ară- 

tându-i cu degetul ca pe nişte vite. Unul zicea: — Aista 

face zece galbini. — Altul răspundea: — Eu n'aşi da nici 

un căuş de făină pe el. — Altul ear striga: — Vere, vere, 

nu te încurca în negustorii de ţigani, că's «mai bune cele 

de boi. — Din toate părţile auziai vaete amestecate cu râ- 

suri, iovituri de biciu, țipete, ocări [și] blăstămuri. 

Telalul în sfârşit eşi din cănţelerie în mijlocul ogrăzit 

şi răcni în-gura mare: Cinci galbini sălaşult.. Cine dă mai 

mult? 

Şese, răspunse un boier. 

Şese şi trii parale zise, râzând un casap bogat. . 

„ Sese şi opt parale, adăugă altul. 

Şepte galbini, răcni iar cel dintâi. 

In vremea asta, un boier cu şlic şi cu -ciubote roşii se 

apropiase de Zamiira, o apucase de mână şi o întorcea. 

când în dreapta, când în stânga, măsurând-o cu ochii din: 

cap până 'n picioare. După aceasta îi porunci să umble 

"putin, pentru ca să vadă de nu-i oloagă; îi cercetă dinţii 

şi se duse de grabă spre telal zicându-i: dau zece galbini 

pe fata giudelui. — Telalui strigă îndată: Zece galbini fata
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giudelui!... cine dă mai mult? una, două, trii, hareci! Să- 
ți îie de bine, cucoane. 

Boierul plăti banii şi se întoarse la Zamfira ca să o iee. 
Tată! ei însă şi naică-sa, care auziseră târguirea, se oţe- 
riră ca şi când le-ar îi trecut un şerpe rece prin sân şi se 
-aruncară la picioarele boierului, sărutându-i poalele anre- 
reului şi rugându-l cu desperare ca să nu-i despartă de co- 
pila lor. — Nu te îndura de noi, măria ia, zicea sărmanii, 

"că n'avem alt copii şi suntem bătrâni; nu ne lua pe Zam- 
fira, pentru numele lui Dumnezeu sfântul! că ne rupi inima. 
Vai de noi şi de noi!... Fie-ţi milă, cucoane, că d-ta eşti bo- 
ier mare şi ţi-a da Maica Precista toate bunătăţile lumei. 
Să-ti trăiască cucoana şi copilaşii ca să-i vezi mari ca 
nişte împărați... Cumpără-ne şi pe noi ca să fim la. un loc 
cu Zamfira, şi ți-om fi robi la ce ne-i porunci... Zamiiro, 
draga tatii şi a mamei, sărută şi tu poalele măriei sale ca 
să se îndure de tatăl tău şi de măta, că măria sa "i boier 
mare şi-i va da sfântul Hristos ori ce-a dori. Vai de noi! 
păcătoşii de noi!... Oi! tasă-ne pe Zamfira: — Şi plângea 
nenorociţii de ar îi înduplecat o inimă de tatar, şi se în- 
colăcia de picioarele boierului, şi se trăgea cu mânele de 
păr, şi strângea pe copila lor în braţe, ca şi când ar fi vroit 
să o facă una cu trupul lor. Boierul însă îi împinse cu pi- 
ciorul ca pe nişte câni, lovindu-i cu călcâiul peste cap, şi 
strigă mânios: duceţi-vă la dracu, cioare bălțate, că vă pun 
acuş să vă măsoare cu biciul. — Şi zicând uceste el smun- 
ci pe Zamiira dintre dânşii ca pe o burueană din pământ, 

„_ Tiganul se sculăgde gios plin de sânge şi se puse peptiş 
dinaintea boierului nemilostiv:-— Dă-mi copila, striga el 
cu glas desperat :«); dă-mi copila că mă sâmt întrun ceas 

Tău; dă-mi... —- Nu apucă. însă să Siârşească şi boierul îl 
“ isbi cu palma peste ochi. Atunci nenorocitul giude nebuni 
de tot... Intr'o clipală el se aruncă asupra boierului de'| a- 
mestecă cu ţărâna, şi luând în braţe pe Zamţira, o sărută 
de trii ori şi o râdică în sus cu gând ca să-i sfărâme capul
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de o peatră: -— Mai bine te-or lua moartă de cât vie!.... 

răcnea sărmanul părinte în durerea sa. ! 

Câtiva dorobanţi, ce se găsea aproape, îi smunciră co- 

pila din mâni, ear pe dânsul îl legară cu picioarele la îalan- 

gă şi începură a'l sdrobi cu ticele. In vremea asta stăpânul 

Zamiirei se sculă din colb şchiopătând +2), şi apucându-o 

de păr,.o trasă cu deasila de pe piaţa Ocârmuirii, care ră- 

suna de vaetele iatălui său şi de bocitele maicăi sale. Aşa 

biata fetiță îu despărțită pentru totdeauna de dragostea şi 

dismerdările părinţilor săi!... | 

Oiu trece cu tăcerea asupra vremilor celor d'intâiu a pe- 

trecerei sale în casa noului stăpân “*). Toată acea epoliă 

e plină de dureri sufleteşti, de lacrimi, de zădarnice ţăliri 

şi mai ales de necazuri mici, de pedepse fără vină mai 

crude şi mai înfricoşate de cât o mare nenorocire. Opt ani 

de zile ţinu acea chinuire necurmată!... opt ani biata co- 

pilă fu supusă la lucrurile cele mai ostenitoare. Zi şi noap- 

te ea trebuea.să îie pe picioare gata a urina tot soiul de po- 

runci. Earna, vara, pe ploae, pe ninsoare, era osândită la 

spălat în casă, la ceruit scândurile, 'la văruit pereţii ş. c. 

]. şi pentru cea mai mică greşală, pentru un păhar stricat, 

pentru 0 împunsătuiră greşită la gherghef, ocări, bleste- 

muri, bătăi, toate năpădea asupra ei din partea giupânesii 

Saftei. | | 

Această rea femee era tipul acelor sluinice obraznice, 

cărora slăbiciunea şi bunătatea stăpânilor le încredinţează 

oarecare putere pentru privigherea casii; ea părea să îi 

fost destul de frumoasă în vremea €isşi se înţelege prea 

lesne cum au agiuns treptat din îată'n casă a îi giupânea- 

să în casă, şi în sfârsit stăpâna casii şi a boierului, căci a- 

cesta era holteiu **). Giupâneasa Saita avea acum vr'o 

patruzeci de ani, era naltă, uscată, salbănă de venin şi 

slutită mai mult de răutatea ce îerbea într'însa, căci ni- 

mic nu preface atât obrazul unei îemei ca răutatea inimei. 

Ea simţia îoarte bine că şi-au trăit traiul şi şi-au mâncat 

malaiul, după cum zice vorba, şi de ciudă îi răsbuna asu-
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pra Zamiirei, pentru că Zamfira acum era de cinsprezece 

ani, era tânără, era frumoasă, vestită de frumoasă, în câi 
toți din târg se minuna de ea. Far mai cu samă boieriul, 

de o bucată de vreme, o găsea foarte pe plac şi, fără nici 

o ruşine, îi zicea vorbe şi îi făcea propuneri mârşave, pc 
care Zamiira nu le putea înţelege. De câte ori se întâlnea. 
cu dânsa el o săruta, o desmierda şi, dacă ea vroea să 

fugă, o amenința cu bătaia: De acolo prepusuri din partea 

giupânesei Saitei, gelozii şi în urmare ear pedepse pentru 

"biata fată. Aceste scene triste se reînoea pe toată ziua; 

dar în sfârşit Dumnezeu se milostivi de dânsa. 

Intr'o sară, după ce adormiră toţi în casă, Zamfira se 

cobori în grădină. Era o lună plină şi voioasă ce-i aduse 

aminte de copilăria sa. Ea se puse pe gânduri şi începu 
a plânge, când deodată auzi după zaplaz un glas străin ce 

o chema pe nume, şi zări diucolo de grădină un țigan tâ- 

năr ca de v'ro douăzeci de ani.. 

— Zamfiro, Zamfiro, zicea ţiganul, nu mă cunoşti? Uită- 

te la mine; eu sunt Nedelcu. Adă-ţi aminte când ne giucam 

impreună pe malul Oltului lângă şatre, şi când alergam 

prin cuiburi de păseri. E 
—— Nedelcu! tu eşti Nedelcu?... — Nu putu rosti mai 

mult biata îată, căci o apucă un plâns de iale şi de bucurie 

ce o înăduşa. 

—Eu însumi, Zamfiră dragă, m'am pornit înadins de la 

şătre ca să te găsesc, şi deabia după trii luni am putut afla 
că eşti aici. 

— Sai degrabă zaplazul, Nedeicule, şi vină lângă mine. 

Intr'un minut amândoi fură în braţele unul altuia. 

— Ce face tatăl meu şi maica-mea? întrebă ea. 

— Trăesc sămanii şi te jălesc! 

— Unde se aîlă acum? 
Nedelcu cătă împregiur şi coborând glasul răspunse: 

Ei sunt fugiți în Moldova şi te aşteaptă la hotar dincolo: 
dacă vrei să-i mai vezi până ce mai sunt cu zile, hai cu 
mine, Zamiiro.
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La aceste cuvinte neașteptate Zamiira era să  nebu- 

nească de multă bucurie; ea se lipi de peptul lui Nedelcu şi 

zise: „Dumnezeu să'ţi dea înzecit tot binele ce mi'l dai tu 

acum, Nedelcu... Haideţi, să scăp odată de această casă, 

unde mi-am ros inima în dureri şi în desnădăiduire. Haide, 

Nedelcu; eu de astăzi mă dau ţie; tu să-mi îii frate, rudă, 

ce-i vrea; îmi pun viaţa în mâinile tale. Far tu, casă atu- 

risită, ce mi-ai Slijit de temniţă... să -pice trăsnitele pe 

tine, şi să nu mai cunoască nici locul unde eşti zidită! 
Zicând aceste, Zamfira sări cu Nedelcu peste zaplaz şi se 

depărtară amândoui de casa boierească. 

Paraoa. -— Ştiu că acum ai să-mi povesteşti şi greu- 

tățile ce au întâmpinat amândoi până ce au trecut hotarul 
şi bucuria ce au simţit Zamfira, când şi-au văzut părinţii, 

însă fiind că toate aceste mi le pot închipui eu însu-mi, te . 
poftesc să treci cu tăcere asupra lor şi să-mi spui în 

scurt cuim te-ai despărțit de Zamfira. 

Galbânul. —— Această observare. este ioarte puţin imă- 

gulitoare pentru ambiția mea de martor; cu toate aceste, 

eată că-mi înfrânez limba... Zamiira şi Nedelcu trăea acum 

de vr'o 'şese luni de zile în toată fericirea unei dragoste 
liniștite; toate le mergea pe plac şi dulce le era vieaţa. 
Intr'o noapte cerul se acoperise de nori întunecaţi, piu- 

tre care şerpuea mii de îulgeri, şi bătea un vânt puternic 

care clătina' ţolurile şătrelor ca pe nişte pânze de corabie. 
Trii călăreţi se opriră lângă cortul lui Nedelcu, pentru că 

acum începuse a ploua, şi intrară în lăuntru. Zamfira se 
îngălbeni ca o moartă când îi zări, căci unul din trii era 

tocmai stăpânul ei. | 
— Ha, ha! răcni boierul; aici ini-ai fost, giupineasă Zam- 

firă?.. De şese luni de când ai îugit de la mine, te lăfăești 

cu cioroii prin şatră?... Las” că te-oiu învăţa eu să părăseşti - 

casa stăpânului. 

— Şi: cum îi învăţa=0? strigă de-odată Nedelcu, sărind 

drept în picioare dinaintea lui. 

— Cum?... Aşa! răspunse boierul isbindu-l cu palma peste



ISTORIA UNUI GALBÂN 13 
  

gură. Să ştii, cioară, altă dată să nu te vâri în sufletul | 
boierilor. 

Nedelcu se iăcu vânăt de mânie, ear stăpânul Zamfirei, 
întorcându-se către ceilalţi doi călăreţi, le dete poruncă 
ca să o lege cot la cot şi să o puie pe unul din caii lor. Slu- 
gile se aruncară asupra ei, dar nu avură vreme nici să se 
apropie de dânsa, căci Nedelcu apucând iute un topor, 
îl răpezi orbiş într'înşii, şi boierul pică mort ia pământ 
cu capul crăpat în două. Tovarăşii lui se făcură pe loc ne- 
văzuți. Aşa biata Zamiiră au scăpat de a doua oară de lan- 
tul robiei, dar ce folos! Nedelcu peste câteva zile fu prins, 
ferecat, giudecat şi spânzurat. 

Paraoa +). — Dar Zamiira? a 
Galbânul. — In ceasul când iubitul ei se sbătea în ştreang 

dând o lecţie de moral] poporului adunat, sărmana leşină 
lângă spânzurătoare şi îşi pierdu minţile pentru totdeauna. . 

Paraoa. — (Cu spaimă). Cum! nebună ? 
Galbânul. —- Nebună! Din ceasul acela sărinana simţi 

'0 ură grozavă asupră oamenilor şi părăsi tot, şătre, rude, 
părinți, pentru ca să se ascundă în mijlocul codrilor. Toată Ziua ea alerga cu ochii ţintiți înaintea ei ca [și] când ar fi alungat o umbră şi, dacă întâlnia vre-un om, ţipa cu în- fiorare şi fugea până ce pica obosită la pământ. Far noap- 
tea, când toată natura era cufundată în tăcere, Zamfira în- 
cepea a cânta cu glas jalnic doinele ce învățase dela Ne- 
delcu, şi îndată pe urimă fața ei se lumina de o bucurie ne- 
Cunoscută; ea se apuca la gioc atunci **), până ce iarăşi 
cădea ca o moartă gios. Sărmana Zamiiră! ea care era atât 
de frumoasă, să o fi văzut peste câteva săptămâni, te-ai fi 
spăriat!... Ochii i se înfundară în cap, obrajii i se uscaseră, 
părul ei curgea pe uineri displetit şi încâlcit. Din tot trupul 
ei atât de bine făcut nu'i rămăseseră decât pelea şi oasele. Sărmană Zamiiră! în ce stare ticăloasă o adusese dispera- rea 197) ț 

Paraoa şi Galbânul. — (Oftează împreună), 
Galbânul. — (După o scurtă tăcere). Intr'o zi câţiva va- 

>
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__meni beți întâlnind-o pe câmp, o luară de goana %) ca pe o 

fiară sălbatică, [cu gând de a glumi]. Nenorocita îugia spă- 

rietă, ţipând cu groază, când deodată un tânăr, ce se găsia 

pe acolo la vânat, se puse înaintea gonaşilor şi întinse puş- 

“ca spre ei. Aceştia se iăcură pe loc nevăzuţi prin tufe, iar 

Zamfira apropiindu-se de apărătorul ei, se uită la el cu o- 

chii plini de lacrimi şi-i zise: „M'ai scăpat de la moarte!... 

ține galbânul ista că ţi-a fi cu noroc“. — După aceasta ea 

mă deslegă pe mine din salbă, mă dete în mâna tânărului 

care sta înlemnit de mirare, şi se depărtă de dânsul în 

fuga mare. 

Paraoa. — Şi nai aflat ce sau mai tăcut? 

Galbânul. — Peste câteva luni ea a murit la mănăstirea 

Varaticului după multe dureri grele! 

Paraoa  ). — Nenorocirile Zamiirei şi â lui Nedelcu 

mau pătruns peste măsură. Dar cu toate aceste, te rog iu- 

bite să mai scurtezi povestirea întâmplărilor tale, pentrucă 

de abia ne mai rămâne un ceas pân” în ziuă şi, după cum 

ştii cântecul cucoşului este pentru noi, ființi neglăsuitoare, 

um sămn de spaimă *%). Numai oamenilor le este dată drep- 

tatea de a rosti minciuni şi parascovenii în ziua mare; iar 

noi nu putem avea glas decât de la miezul nopţii şi pân” 

în zori. 
Galbânul. — Nu te îngriii, scumpa mea; voiu căuta să 

sfârşesc cât mai de grabă, pentru că de când vorbesc mi 

Sau cam dogit glasul, şi mai ales că sânt curios să cu- 

nosc şi întâmplările tale. Afară de tânărul la care mă gă- 

sesc acuni, nu am mai avut alţi stăpâni decât pe necunos- 

cutul, căruia mă dase Zamfira, şi pe un poet. Cel d'iîntâiu 

avea o figură blândă si frumoasă, un port elegant, un glas. 

pătrunzător, care făcură într'o clipă prietinul său. Toată 

persoana lui avea un ce magnetic care mă trăgea la el, 

şi mărturisesc că din ceasul cum am intrat în mânile lui, 

m'am simțit gata de a-mi iertii şi vieața pentru dânsul!... 

Insămnat-ai „draga mea, ce înrâurire are îisionomia unor 

persoane asupra inimilor. -şi putut-ai vre-odată săi tăl-
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măceşti misterul simpatiei? De unde vine că deodată te 

simţi robit' la privirea unei figuri, făr aţi putea da seamă 

de ceea ce simțeşti? De unde vine.. 
Paraoa. — Acuşi cântă cocoşul. | 

Galbânul. — (Zâmbind). Am înţeles!.. Dar dacă mă în- 
tind cu vorba aşa de mult asupra simpatiei, aceasta o fac 

pentru ca să poţi înțălege cum am îost în stare să-mi pun 

eu zilele în pericul pentru ca să scap pe stăpânul meu de la 

moarte. Nu râde şi nu socoti că mă laud, căci nu am slă- 

tăciunile oamenilor. Eu, precum mă vezi, fiinţă mică şi 

neînsemnată, m'am împotrivit dușmanului ce-l ameninţa. 
m'am luptat cu el, l-am biruit şi am scos din ghearele 
morții pe singurul om din lume ce mi-au însuflat dragoste. 
Să fi fost altul în locul lui, îl lăsam să peară. căci de şi 

oamenii ne slăvesc pe noi. monedele. stii Că din împotrivă 

noi nu-i avem la ochi buni. . 
Paraou. — (Cu nerăbdare). Nu-ţi lăsa ear sugetul, frate. 
Galbânul. — Tânărul meu iubia o damă cu multe graţii, 

cu mult spirit şi cu mult urât bărbat. 
Paraoa. — Ear o istorie de amor şi de bărbat urât? 
Galbânul. — "Toate istoriile din lume sânt drese cu a- 

_mMOr; acesta este cel mai vechiu şi cel mai cu gust mezelic 
a unei întâmplări; cât pentru bărbatul urât, se tălmăceşte 
lesne prin nătângia oamenilor care repetează, de când Mi- 
tologia, istoria Afronditei cu Vulcan. Eu. dacă aşi fi 
Domn într'o țară, aşi îace o pravilă după care numai oa- 
minii cei frumoşi ar avea drept să se căsătoriască cu fe- 
mei frumoase, iar cei urâţi ar îi siliţi să iee pe cele urâte 

şi prin chipul acesta, sânt sigur că a-şi curma răul nesta- 

torniciei şi a necredinţei. Ah! Doamne! de ce nu's Domn! 

Paraoa. — Pentru că eşti numai un biet ban. 

Galbânul **). — Mihai Viteazul încă a fost ban, dar 
s'a făcut erou stăpânitor, încât au tremurat Ţarigradul la 

numele lui. Eu sânt un ban de Olanda şi, de şi nu-mi este 

dat a îi niciodată Domn, gândeşte că pot să fac Domni! 
Paraoa. — Pare că cântă cucoşul.
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Galbânul ). — Cu vorba de cucoş mă faci un pui de 
de găină. Eată dar că mă întorc la tânărul meu. 

La unul din balurile strălucite ce s'au dat în earna trecu- 

tă ei sta şi vorbia cu o damă de cele pe care potiteţa vea- 

cului nostru le numeşte mobili, când deodată un cavaler 

strâns în frac, ce ţinea două dame de mână, se opri di- 

naintea lui şi îi făcu întrebarea dacă preferează un înger sau 
un drac? Aceasta era o figură de la mazurcă. Tânărul meu 

se sculă pe picioare şi răspunse zâmbind, că: „fiind sigur 

să meargă în ead după moartea lui, vroeşte să câștige mai 

dinainte favorul dracilor şi că, în urmare, îi preferează 

mai mult decât pe îngeri“. Atunci cavalerul îi prezentă 

mâna unei din îmbele dame şi se depărtă giucând cu ceea- 

laltă. Acea mână era aţât de mică şi altă!... braţul era atât 

de alb şi rotund, încât ochii tânărului meu, lunecând de pe - 

“mână pe braţ, de pe braţ pe umeri, de pe umeri pe figură, 

au făcut în câteva secunde cel mai îrumos voiai din lume, 

dar tot-odată şi inima lui, urmând drumul ochilor, se gă- 

seşte şi departe de starea liniştită în care se afla c'un mi- 

nut mai înainte. EI sta cufundat într'o mirare, sau mai bine 

zicând admirare adâncă ce îl înlemnise pe loc, şi când dul- 

cele glas.al damei îl scoase din acel vis dumnezeesc, el 

se trezi înamorat ca şeptezeci de amorezi. 

— La ce te gândeşti, domnul meu, „Cu atâta tintire?... ȘI 

întrebă dama. 

— Gândesc, doamna mea, răspunse el, că dacă eadul e 

locuit de draci ca d-ta, el trebue să fie raiul acel tăgăduit 

sufletelor plăcute lui Dumnezeu. 
Dama începu a râde, arătând nişte dinţi de mărgăritar, 

şi zise: „Se vede, domnule, că ai mare plecare pentru ead, 

de. vreme ce cauţi să te faci păcătos  snuind neadevă- 

ruri“ E i 
— Ce poate îi mai plăcut de cât un păcat care să- mi îme= : 

riteze drept osândă compania d-tale? iii 

Aceste puţine cuvinte fură zise în vreme ce amândoi "tă. 
cea figura mazurcei. Stăpânul meu duse dama la locul ei
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şi până a nu să depărta, priimi din parte:i făgăduinţa de a 
giuca un contradant împreună. 

Peste puțin orhestrul începu acel mult dorit controdanț. 
Tinerii mei aleseră locul lor şi făcură cea întâi figură făr'a 
se vorbi nici un cuvânt. Amândoi sta pe gânduri ca nealtă- 

dată, dar mai ales stăpânul meu era tulburat de tot şi nu 

putea găsi nici două cuvinte ca să înceapă convorbirea. A- 
morul e cel mai mare duşman a limbei şi a minței; pe una 

o leagă şi pe alta o amețeşte într'atâta, încât omul cel mai cu 
spirit **) poate atunci să fie socotit de prost. Această tăce- 
re S'ar îi prelungit încă mult, dacă nu ar îi curmat-o prin o: 

întrebare ce-i făcu asupra unei persoane ce le făcea vis-a- 

vis la contradanţ. 

— Cum o găsești pe doamna G?... aşaii că'i frumoasă de 

tot în astă sară? 

— Cu adevărat, răspunse stăpânul meu, îrumoasă pre 

cât poate îi o statuă fără viaţă şi fără suflet. Fa domneşte 

asupra ochilor, iar nici de cum asupra inimilor. 

— Cu atât mai mult dar ea meritează slăvirea d-voas- 
tră, pentru că puteţi gusta în pace plăcerea de a o privi. 

— Aveţi toată dreptatea, dar natura noastră e atât de ciu 
dată că omul cel mai paşnic iubeşte a să răsboi cu sineşi 
în preaima unei figuri frumoase. Acea luptă sufletească 

are un farmec ascuns ce se răvarsă asupra lucrurilor care-l 

împregiură, le împodobeşte, le înviează şi îl face pe om a 
se crede într'o altă lume. 

— Ce fel e acea lume? întrebă dama zâmbind. 
„.— Aceea e o lume de năluciri plăcute, de sperări mă-. 
gulitoare, de podoabe dumnezeeşti, un rai de îngeri, sau, 
mai bine zicând, un ead ca acela al cărui locaş samănă 
d-tale. | 
— La care număr crezi, domnule, că se pot sui com-- 

plimentele ce s'au zis în astă sară prin bal)? 
Contradanțul era acum pe la sfârşit; cele de pe urmă 

acorduri răsuna vesel în salonul acel plin de lumină, şi îo- 
-cul veseliei lucia în ochii tuturor damelor: şi a cavalerilor. 
Stăpânul meu se plecă spre dama sa şi-i zise cu glasul tre--
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murător: Sânt lucruri, doamna mea, care nu ar trebui să 

aibă sfârşit. 

— De pildă? întrebă ea. 
— Contradanţul acesta. 

“Dama se făcu că nu înţelege şi răspunse e râzând: „Ideea 

unui danţ vecinic nu mi-a trecut încă prin minte, şi aşi fi 
curioasă să văd îigura ce ar face nişte persoane care ar fi 

osândite a dănțui toată vieaţa lor“. 
Tânărul se măhni mult la aceste cuvinte şi s'ar îi depăr- 

tat de dânsa cu desperarea **) în suilet, dacă ea nu l-ar îi 

mângâet prin o dulce căutătură. Din minutul acela însă el 

fu nebun ca un amorez şi înamorat **) ca un nebun. E de 

prisos să mai adaug că în tot cursul balului el nu mai avu 

ochi decât pentru iubita lui, 

Paraoa. — Dar ea? 

Galbânul, — Fa, ca o îemee bine crescută, îşi stăpânia 

ochii cât putea, dar ori cât făcea “), tot îi scăpa destul de 

ades în partea lui. 

Agiungând acasă [tânărul], îmbătat **) de delirul dra- 
gostei, se puse pe scris răvaşe de amor atât de înfocate, că 

putea să îrigă degitile, şi alese dintre toate pe următoriul, 
pe care îl trimise damei. 

Doamna mea, 

„Vieaţă sau moarte! Cu un cuvânt puteţi să-mi daţi “*) 

una din două. Nu aşi îndrăsni să vi le scriu aceste, dacă 

mu aşi şti că aveţi un spirit **) prea mare pentru ca să vă 

mânieţi, '*) şi o inimă prea nobilă pentru ca să râdeţi '*) 

de nebunia în care m'au aruncat balul de eri. 

Eată răspunsul ce primi peste două ceasuri: 

Domnul meu, 

„Mâni, când s'a face ziuă, te aştept la rediu cu doi prie- 

teni ai mei, un martur şi un secundant; te cred prea bine 

crescut pentru ca să lipseşii de a veni să iei răspunsul ce 

meritezi “. . SN 
BĂRBATUL î*3).
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“Imi este peste putinţă ca să-ţi descriu mirarea ce cu- 

prinse pe stăpânul meu la cetirea acestor rânduri, iar ceea 

ce îl despera **) mai mult era de a gândi la poziţia critică 

în care adusese pe iubita |ui. “ 

Adoua-zi el se găsi la rediu, la ceasul hotărât, Cu O Cu- 

tie de pistoale şi'cu doi prieteni ai lui, dintre care unul fiind 

poet, îi făgădui ca mângâere o frumoasă elegie asupra 

morții lui. Ambele părţi protivnice se închinară una la alta 
în tăcere; locul duelului se hotărî de secundanţi, şi stăpâ- 

nul meu şi duşmanul său se puseră față'n iată la depărtare 

de cincisprezece paşi. 

Semnul se dete de către un martor şi de-odată bărbatul 

slobozi pistolul. Fu însă care pândiam din buzunarul jelet- 

cii, unde mă aflam, toate mişcările dușmanului nostru, sim- 
țind că plumbul lui venia spre noi, prin o răpide mişcare 

mă pusei drept în contra lui, şi îi amorţii astfel '*) lovi- 

tura. Plumbul pică jos, ruşinat, şi stăpânul meu scăpă cu 

viaţă teafăr. Eată, scumpa mea, cum l-am scos eu de la 

moarte. Fi bine! ştii cum mi-au răsplătit pentru fapta 

mea?... dându-mă unui sărac bătrân care, întâlnindu-l în 

uliţă, când'se întorcea de la rediu, îi ceru pomană cu 0 

mână, în vreme ce cu cealaltă îi dete un răvaş de la iubi- 

ta lui. 

Paraoa. — Ce nerecunoştinţă! Şi cum ai scăpat de la 

acel calic! 

Galbânul. — Poetul ce sluiise de martor duelului, vă-. 
zând o astfel de nelegiuire din partea prietenului său, mă 

scoase din mânile săracului, dându-i trei galbini pentru 

mine, şi mă păstră la dânsul ca o monedă rară, care, după 

cuim zicea, el, avea meritul de a îi poetică. | 

Paraoa. — Ş'apoi pas de mai zi că ă poetilor le lipsesc 
o doasză. 

Galbânul. — Aceasta o zic numai acei cărora le lipsesc 

două doage. 
Paraoa. — Spune-mi, te rog ce îel de lighioae era 

acel poet?... căci trebuie să ştii că doresc de mult a mă lă-. 

muri asupra acestui soiu de oameni ce se zic cântăreţi.
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Galbânul. — In adevăr ei îşi dau acest titlu cu mare si- 
„„urantie, dar crede că puţini am cunoscut care să fi ştiut 

a cânta două note. Glasul lor stă în condeiu. Deosebitele 
Scârţâituri qe îac cu acest instrument pe hârtie, produc 
câte odată **) nişte armonii poetice, care încântă sufletul 
şi închipuirea **). De pildă aici în țările româneşti... 
Paraoa. — Lasă pildele scumpul meu, pentru ca să nu 

se supere acei ce merită **) de a fi trecuți sub tăcere. 
Galbânul. — Ai dreptate; nu este ființă mai [ţâinoa- 

să] '*) ca poetul fără talent. 
Paraoa. — In care număr îl pui pe acela la care te- 

ai aflat? 

Galbânul. — Il scot între poeţii cu viitor. El avea numai 
un defect“), o uitare curiosă care-i pricinuia o mulţime 
de desplăceri şi care au fost şi pricina despărţirei noastre. 
Un lucru iar m'a mirat mult la el: nici odată versurile ce 

"scriea nu era în analogie cu starea sufletului său; vreau să 
zic că, în contra altor poeţi “*), el făcea elegii duioase când 

“avea vr'o bucurie mare, şi dinpotrivă, cântice vesele când 
era mâhnit.. „Dar pentru ca să înţelegi mai bine această ne- 
potrivire, trebue să-ţi descriu ziua în care el a compus una 
din cele mai triste poesii a lui intitulată Desperarea **). 

Intr'o dimineață de primăvară el. se trezi voios, pre-cât 
poate îi un om ce a petrecut o noapte plăcută la bal, şi care, 

când deschide ochii, vede un cer frumos dinaintea lui. Pă- 
sările îi cânta pe la ferestre, şi. razele soarelui se juca ve- 
sel pe patul lui. Toate lucrurile părea că se împodobiseră 
înadins pentru ca să-l îndemne a gusta bunătăţile lumei, şi 
cu adevărat el însuşi simţea în inimă acea mulțumire liniş- 
tită pe care nici o grijă nu o ameninţă. Cu toate aceste po- 

„tul meu luă degrabă condeiul şi scrie într'un album urmă- 
toarele versuri: - 

Ce soartă nemiloasă - 

E soarta ce m'apasă! 

Ades în desperare eu siau şi mă gândesc.
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După-ori ce mulţumire, 
Necazuri şi mâhnire : 

Ca o răsplată crudă asupră-mi năvălesc. 

  

Ă Peste puţin el se îmbrăcă în haine.) nouă; îşi puse un d Îrac care-i desina o talie cu adevărat elegantă; îeciorul îi încreți părul după modă, și el, după ce îşi găti toaleta i se duse în îața psişelei unde, zâmbindu-şi cu dragostea unei tinere cochete, adăugi această a doua strofă la cea dintâi: 

  

La orice pas in viaţă 
Simţirea-mi se îngheaţă . 

Şi de desgustul lumei amar mă simt cuprins; î Plăcerea tinereţii i Şi farmecul frumseţii 
Imi par nimic, căci focul din inimă-mi sa stins! 

  

Feciorul intră în odae aducând gazetele româneşti. Tâ- nărul meu le luă iute şi îşi ținti ochii cu bucurie asupra „uneia în care se găsia un articul plin de laude pentru talentul lui în poezie. Nu pot să-ți descriu mulțămirea ce se Zugrăvia pe faţa sa, în vreme ce cetia pentru a triia oară pasajurile măgulitoare din acea gazetă; şi măcar că sufletul lui era” plin de mândrie, eată ce versuri minci- noase el compuse îndată: 

Gloria-mi zâmbi odată, 
Şi în calea-i luminată 

„O tainică sperare de suflet mă trăgeă. 
Voiâm atunci în lume 
Să dobândesc un nume... 

Eram copil!... şi lumea atunci încă-mi zâmbiă. 

Paraoa. — Da bine că'i de necrezut. Galbânul. — Aşteantă că încă nu 
crise acele versuri, el se sui într'o tr 
duse la o damă irumoasă ca raiul lui , O iubia cu tot focul unui suflet [de] tâ 

V.- Alecsanâri. — Proza. 

-i tot. După ce pres- 
ăsură elegantă şi se 
Mohamed, pre care 
năr poet. Acea vizită 

ti  



s î v. ALECSANDRI 

îu pentru dânsul epoha. cea mai fericită din vieata lui, 

căci se încredință de amorul îngerului adorat“). (Fi bine, 

soro %), când se întoarse acasă, el sfârşi bucata de poezie 

începută dimineata, Prin următoarele stroie: 

/ 

Ca şi şoimul tânăr încă 

Ce saltă de pe stâncă, 

Şi vrând la cer să sboare, jos pică fărâmat. 

Aşa trista-mi junie 

Ş'a mea sperare vie 

Din visul lor de aur în pulbere-au picat. 

Acum s'au trecut toate! 

Acum nimic nu poate 

Răsunet să mai nască în pepiu-mi obosit. 

Acum glorie, iubire, . 

Le văd ca nălucire, 

Ca umbre ce'n pustiuri de mult miau părăsit! 

Paraoa. — Poetul tău mavea nici cât de puţină simţire. 

Galbânul. — Ba dimpotrivă, te pot încredința că avea 

prea multă. 

Paraoa. — Apoi dar vroia numai decât să adevereze 

proverbul ce zice: mincinos ca un poet. 

Galbânul. — Zi mai bine: uitit ca un poet; căci din pri- 

cina acelei uitiri m'a depărtat pe mine de la sânul lui. 

Paraoa. — Ce îel? 

Galbânul. — M'a dat, făra băga de samă, în plata sub- 

scrierei la un jurnal ce ese acum în laşi Propăşireu. 

Paraoa. — Cui te-a dat? 

Galbânul.. — Tânărului la care ne găsim acum împreună 

şi care este unul din redactorii foaei. 

Paraoa. — Alah! de-a îi auzit toate cele ce-am spus în 

astă noapte, el îi în stare să ne puie în gazeta [lui]. 

Galbânul. — Măcar de ne-ar pune”) ca să ne îacă 

" nemuritori. 

Paraoa. — (Coborând glasul). Ce opinie ai de stăpânul 

nostru? 

Galbânul. — „]mi pare un tânăr"...
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De-odată cântecul unui cocoş răsună în odaie, şi glasul 

monetelor mele se curmă pe loc. Ciuda ce mă cuprinse 

=. asupra acelei păsări blestemate nu se poate tălmăci în cu- 

; vinte, dar *7) mărturisesc că în minutul acela aş îi avut 
muită plăcere a privi într'o frigare pe acel cocoş]'*%), 
fiindcă glasul lui mă oprise de a cunoaşte opinia galbinului 
asupra mea, opinie dreaptă şi nepărtinitoare, căci, după 
socotința mea, banul este cea mai sigură peatră de cer- 

j care a firei omeneşti. 

NB. A douazi, când mam trezit am avut curiositate 
„să văd de aproape galbinul şi paraoa care îmi prilejiseră 
» 0 noapte atât de interesantă prin convorbirea **) lor, dar 
: din nenorocire am scăpat paraoa dintre degite şi am vâ- 
; zut-o, cu mare mâhnire, picând între scândurile camerii **) 
 miele. Rog dar pe iubiţi mei cititori ca să binevoiască a 
îngădui până ce voiu scoate-o din locul unde s'a ascuns, 

+ pentru ca să le pot împărtăşi istoria ei 1). 
t1S44) 
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i) A fost publ. mai întâi in «Propăşirea». (laşi 1844), 97, 109, 116, 
„129, 173, 189, 304, 307, 317, — Sub titlul: «Istoria unui galben şi 
La unei parale», şi cu următoarele deosebiri. — :) «Și închipuiţi-vă 
jcât mam minunat de straşnic», — *) «Eşind din ea. —€) «ţiuia, 
Zuruia şi». —5) «.. printre duhuri şi spun drept...» €) — Cuvintele din pa- 

4 Tanteze lipsesc totdeauna din. textul primitiv. — 7) «şi deodată, aducân- 
duci...» — 8) «îmi treci prin cap» — 9), «fel de fel de figuri». — 10) «a 
„Conversaţiei». — 1) «pentru că amândouă săltă. — 12) «şi se băteâ».— 

PB) c...0 biată para de nimica...» 14) «..Să nu-ţi înfig...» —15) ea mă 
"- Tăsuflă, măcar...» — 18) Continuă: «că cel ce o ie pe sus, nu ţine mult 

si că fala...» —17) «...A te cinsti». — 18 «Nu nădăjdui».. — 19) «Eu 
„Câte sunt generalul banilor»... 0) «la Dardanele». — 21) «zuruind cu 

"+ desnădățduire». =) «în “sânul personajiilor mei». — *3) «tăcere, în + “Sfârgibu. — 24) «genelor mele... — %) «ah, ah, vai! vail. — 25) Ur- 
- „mează astfel: ««ca razele unui soare alb daci ar fi făcut D-zeu un 
soare alb>.— 21) «desnădăiduire»...— %) «curate şi cinstite. .9—*5) «...ne- 

„ mădăjduită ..» — 30) «...de desnădăjduire...» — 31) «dritul Sfânt...» — 
2) o provocaţie...» 3%) «Paraoa (zâmbind). — 3%) «unui autor...» — 3) 
iu Partea giudecătorească), — 3%) «şi din nenorocirea lui...» — 37) în 
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punga lui...» — 3%) «fericiri». — 3) cân forma... — 30) «nu Salege ni- 
mică de ej», — îl) «după ce am slujit...» — 5%) «...0 mână ghibace..»—. 

43) «...unde se [giuca banc...» — 4%) «şi după cinci minute...» — 4) şi. 

paralele 2or,..» — 4) «de fericiti pomenire...» — 4?) «de oarecure, ami- 
ratore. .» — 45) Amintesc eă cuvintele din parenteze lipsesc în prima redac- 

iiune. — 49) «neagră şi Scârnuvă»... — 50) «mă arătă ca pe un urs»... — 

51) loc de cinste»... — 52) de desnădăjduire...» — 5)<Auzi luda 1...» — 5) 

n locul acestor cuvinte erau două şiruri de puncte. —5) la granița...» — 

56) «zise unul din ei râzând...» — 5?) «Iată noi suntem tâlharii...» —- 58) 
«răcniră de odată amândoi hoţii...» — 59) «cu desnădăjduire». -— 60). 

«.. prin pungile...» — 6) Continuă: «ei de toți er&..» — 82) Urmează: 

«tâlharul îi dete punga în care mă aflam...» — 65) «Căpitanul o des- 

chise...» — 5) Continuă : «şi trânti o sudalmă răsunâloare». — 65) zise— 

Hftă blestemată! cuni ..» — 8) «Pe urmă, clătinând capul cu mânie. 
chemă,..». — 67) «Să viseze noaptea fel de îel de minotauri. — 68) « ..toată 
linia gramiţii», — 5) «stăpânea himea». — 7) «plăcerile lor !. — 71) 
«nişte lanfuguri». — 72) «fu trimeasă». -— 3) «peste graniță...» — 23). 

«o observaţie...». — 35) «vre-un biet român». — 76) («roşu ca un rac>).— 

î7) In «Propăşirea», urmează astfel: PARAUA iute: «qui vous en em- 

peche, scumpul meu soare ? — GALBENUL râzând «0 singură pricină ;. 
a cântec românesc: 

Fost-ai leleo când ai fost 

Ş'ai rămas... 

PARAUA (supărată) Frai mai galant odaiă. — GALBENUL. Nu le su- 

pără, luna mea, că n'am voit să zic ceeace gândești ; din polriră,. 

era să spun. că deși ai fost, dar acum tot ai rămas plăcută. : 

| «Ca câşlegile în. post. 

PARAUA (foarte mulţumită) Eşti un înger. — GALBENUL (închinându-se): 

Bunătatea matale. Ţi-am spus, mi se pare, că verişorul cucoanei . 

îspravnicului iubiă vânatul... — 3) «de unde o scoate...». — 79) «ca un 
Spaniol...» — 5) «mania de a fi cu duh. — 8!) «Acum eram slobod: 
slobod!». — 8?) «Duhurile înalte...» — 5%) Eram slobod...» — 8%) «cu 

toate că nici nime altul nu au auzit...» — 85) Ai însemuiat poate ca 

şi mine...» — 85) «cu o cerboaică..» — 8?) «în ceasul...» -- 85) «...îmi 
aduce aminte— nu ştiu pentru ce complimentul ce... — 5) continuă : 

«ca un amorez ce eri. —%) «acestui popor nomad...» — 9) trei sau 

patru țigani ca şi dânsul bătrâni...». —%) «albastre 'nchis». — 9%) «de 
copii, de pureei.,.». — 9%) Frasa e schimbată :. <E/ şi ele sunt făcuţi 

unul pentru altul». — %) «nici nu nai pomenesc». — 9%) Sfârşitul pro- . 

zei, cuprins în paranteză, lipseşte în «Propăşirea». —57) «...şi în urmare 

le plăceă». — %) «în ţările Româneşti, odată cu ţiganii dela... — 9) «după 

fragi mure...». -- 100) cîn cântecele trâmbilor»... — 10) «cu glas desnă- 
dăjduit»... — 102) «se sculă șşchiopătând din colb„.e — 10%) «în casa 
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stăpânului său...» — 104) «...era burlac...». — 105) PARADA ( pătrunsă) — i 196) «se apucă ia joc «singură». — 192) «...0 dusese desnădăjduirea...«— 1%) Continuă: «cu ciomegile în înână, ca pe o fiară sălbatică». — 109) i PARAOA: (după o scurtă şi tristă lăcere). — 10) «un sămn de mu i fire.»— i!) GALBÂNUL (cu mândrie). — 112) GAUBÂNUL: (liniştindu-se).— -U13) «cel mai Car duh.» — 114) Continnă astiel: «Stăpânul mai tăcu, căci înţelese că dama eră una din acele persoane cu duh, care E “sunt totdeauna gata a întoarce în râs atât cuvintele cele măguli- i; toare .cât cavaler ul cei le adresează...» — U5) «cu desnădăjduirea,..» — 116) «...şi amorezat...» — 7) «..dar cu toate acestea...» — II8) «acesta, ; Îmbătat...». -- 115) «Cu an singur cuvânt poţi să-mi dai...». — 120) «că ÎN arun duh...» —1%) «să te mănigi..» — 12) ca să zici» — 1%) «I3- (i -călit : Bărbatul...» — 124) «îl desnădăjduiă,... — 15) «şi îi amorţii de tot :lovitura». — 1:5) Continuă : «zic câte-odată...» — 127) «şi imaginaţia.» — F1:8) «..ce neritează,.. — 12) «nu este ființă mai susceplibilă — după cum zic Francezii—ca,..» — 10) «un CUSUT...» — 13%) «..altor oameni...» — 32) «Desnădăjduire». — 15) «în strae nouă...» — 154) «îngerului slă- îl “vitei sale...» — '%5) «Şi lucru neauzit... când... — 138) — «Măcar. de ar i „da D-zeu, ca să ne facă nemuritori». — 137) «şi mărturisesc». — 138) ca-l i privi într'o frigare, schimbat în friptură pentru-că glusul. lui...» — 139) A prin conversaţia lor...» — 49) codăii mele...» — 141) Continuă astiel: Sf Până atunci însă rămâi al D-tale prieten şi frate».



  

MARGARITA! 

In una din serile ernii-de la 1850, palatul X din oraşul 

laşi era luminat ca pentru o serbare mai deosebită. Toate 

ferestrile străluciau pe întunecata lui faţadă şi trecătorii 

din strada mare zăriau înlăuntru un mare număr de dame 

şi cavaleri, intrând în valuri de lumină. Un lung şir de ca- 

lesce elegante se opriră una după alta la scară, şi din ele 

se coborau alte dame şi alţi cavaleri întârziați, cari se suiau 

repede la rândul de sus în sunetul armonios al unui or- 

chestru şi intrau apoi în salonul cel mare al palatului. 

Acea sală ornată cu oglinzi nalte cât păreţii şi cu lăzi 

de portocali de-a lungul colonadei de marmură, ce susți- - 

nea galeria musicanţilor; acea sală, zicem, coprindea în 

sânu-i tot ce poate încânta privirile si închipuirea: Analele 

parisiane de gustul cel mai periect, brilianturi strălucitoare, 

flori ecsotice, policandre numeroase de bronz aurii şi mai 

cu seamă figuri tinere, frumoase, vesele şi mult adimeni- 

toare. Toate aceste formau un tablou magic. 

Focurile petrelor scumpe se uniau cu razele scântei- 

toare ale ochilor; parfumul îmtătător al florilor se înălța | 

în văzduh cu armonia orchestrului, şi lumina candelabrelory 

se revărsa ca un val de aur pe frunţeie, pe braţele şi pe u- 

merele albe ale damelor. Strălucită era într'adevăr acea a- 

dunare, căci venise să asiste la cununia cele mai frumoase 

ilori din aristocrația Moldovii, a domnişoarei Margărita X. | 

In aşteptarea acelei serbări, damele aşezate pe canape-
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lele de iur împrejurul salonului vorbiau cu cavalerii de 

frumuseţile miresii şi se pregătiau vesel pentru balul ce 

era să urmeze după ceremonia nunţei. De odată uşele unui 

alt salon mai mic se deschiseră şi Mărgărita, întovărăşită 

de maica sa, se arată în toată pompa toaletei de mireasă 

şi în toată măreaţa ei splendoare. Damele se sculară ră- 

pide ca să o vadă mai bine, iar cavalerii, adunaţi grămadă 

în fata ei, se închinară ca dinaintea unei tinere regine. 
Un lung fior de uimire trecu prin inimile tuturor. 

Margărita şi cu maica sa, după o scurtă oprire, se în- 

dreptară către uşa din fund care ducea ia capela palatu- 
lui. Ajungând însă la acea uşă, copila se opri şi se îngăl- 

beni pe faţă, dând cu ochii de un tânăr, care galben ca 

şi dânsa, i se înclină profund pentru ca să-şi ascundă tur- 
burarea. Această scenă mută, ce cuprindea un mister a- 

- dânc, trecu nevăzută de nimeni, şi mireasa, urmând după : 

maică-sa, care o trăgea de mână, eşi din salon. Damele și 

cavalerii 'se îndreptară în grabă spre capela unde era să 
se celebreze cununia. iar tânărul, rămas singur, căzu pe 
un jâlt cu inima sdrobită de o crudă suferinţă;' ochii i se 
umolură de lacrimi şi moartea i se păru ca o bine-facere 
dumnezeiască. 

După o oră societatea se întoarse în salon, felicitând pe 
socrii şi pe tinerii însuraţi după vechiul obicei. Socrii, plini 
de bucurie, şi noul însurat, glorios de fericirea lui, mulță- 
mea în dreapta şi în stânga, pe când Margărita se ținea 

de o parte, în tăcere, ca o statue de marmoră albă; nu- 

mai ochii săi dedeau încă semne de viaţă prin două la- 
crimi dureroase în care se reflecta veselia adunărei. 

Tânărul de care am vorbit şipe care îl vom numi Alexis, 

se apropie de dânsa şi îi zise cu glas uimit: 
— Daţi-mi voe, doamna mea, să adaug şi eu felicitările 

me[e pe lângă toate complimentele câte aţi primit în astă- 

seară. Toţi v'au adresat urări de fericire, eu vă doresc îm- 

plinirea dorințelor ce aţi avut necontenit de a călători în 
Francia şi în Italia.
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Margărita privi la tânărul, ce-i grăia cu o cătătură lungă 
şi întristată; apoi zise: 

— Primit-aţi un buchet de flori? 
— Dar; mi Pau dat domnul M... bărbatul d-voastră, când 

am intrat în salon. 

— Şi v'a spus că-i din partea mea? 
— Nu. 

— Acel buchet lam compus .eu însu-mi pentru d-voas- 
tră; adăugi ea, roşindu-se pe obraji. 
— Şi eu mă iur să-l păstrez toată viaţa mea ca un su- 

venir nepreţuit!... răspunse Alexis, tremurând de uimire. 
Câteva persoane se apropiaseră de Margărita; iar Alexis 

se retrase încet, strângând la peptu-i un mic buchet de 
flori de trandafir, de viorele şi de rozedă. Din cea mai 
adâncă desperare, el trecuse pe loc în cea mai vie: bucurie. 

Mă iubeşte! gândi el, mă iubeşte! ah! de-acum nu-mi 
pasă de suferinţi, nu-mi pasă de moarte! mă iubeşte Măr- 
gărita! 

Pe când Alexis improvisa în sine acel monolog poetic 
şi naiv, pe care toți înamoraţii îl: repetează de când există 
amorul, Domnul M. îl observă de departe şi zâmbia văzâu- 
du-l rătăcind prin salon ca un OM, Ce nu ar avea con- 
ştiinţa de sine. El veni în faţa lui, îl atinse cu mâna pe 
umăr şi îi zise glumind; 

— Trezeşte-te, poetule, şi te coboară pe pământ din re- 
giunele lumei ideale, căci balul o să înceapă în curând. 

Alexis tresări la glasul ce-l apostrofa şi rămase puţin 
tunburat; însă d. M. luându-l de braţ, prinse a se plimba 
cu ei prin mijlocul salonului, în urmă a glumi asupra na- 
turii îantastice a poeţilor, pretinzând că ei sunt vânători de 
visuri nebune şi de rime ne-bune... D-l M. cultiva cu destul 
succes soiul acel de spirit îrancez, care se introdusese în 
societatea Iaşilor şi care consistă întru a face iocuri de 
cuvinte şi calambure. 

— În adevăr, observă Alexis, lumea ne crede pe noi, 
poeţii, cam nebuni, fiindcă noi vedem tucrurile printr'un
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văl magic ce le înfrumuseţează; înse nu mergem cu ne- 

bunia până la gradul de-a nu recunoaşte defectele şi ridi- 
colele societăţei, 

— Nu mă îndoesc despre aceasta, însă mărturisesc că 
dacă 'societatea are unele părți urâte şi blamabile, ea po- 
sedă şi avantagiuri de o mare valoare. 

— Care? întrebă Alexis, oprindu-se lângă una din co- 
loanele galeriei. . 
— Poeți de talent ca d-ta, amici sinceri ca mine şi mai 

cu seamă fiinţi îngereşti ca Mărgărita. Priveşte cât e de 
frumoasă sub cununa ei de peteală. Ce asemănare poetică 
ai putea găsi pentru ea? Un înger încoronat cu raze de 
soare? Un crin zâmtbitor sub roua dimineţii? Un... urmează 
d-ta care eşti poet, căci eu nu mai găsesc nimica. 

— Nici eu, spuse Alexis, privind cu admirare pe Măr- 
gărita în mijlocul amicelor sale. 

— Cum? Musa d-tale îţi ace infidelităţi? întrebă d. M. 
râzând. 

— Musa mea, am obiceiu să o culc irumuşel a casă, 
când mă duc la baluri. 

— Şi ea doarme în tot timpul cât eşti absent? 
— Doarme dusă pe ceea lume. 
— Bună casă ţineţi împreună! Am să spun -Mărgăritei 

istoria musei d-tale şi chipul ce ai descoperit de a trăi cu 
dânsa în bună armonie. 
— Cred că nu ai de gând a întrebuința cu doamna M, 

acelaşi sistem? 

— O! nu,'nu încă... mai târziu... vom vedea. Insă, spu- 
ne-mi în toată sinceritatea ce ai face în locul meu, dacă 
te-ai îi însurat d-ta cu Mărgărita? 
— Eu? întrebă Alexis tulburându-se... nu înţeleg... 

"— Vreau să zic, cum ai urma în timpii cei dințâi ai 
căsătoriei? 

— Aş urma moda engleză; adică mi-aş lua soția la fi- 
nitul balului, m'aş sui cu dânsa într'un cupeu de voiai şi 
m'aş duce întins la Neapoli sau aiure, pentru ca să-mi



petrec luna numită de francezi luna de miere. Astiel aş: 

realisa un vis plăcut a d-nei Margărita şi... 

— Cum? ai petrece pe drumuri zilele cele dintâiu a îe- 

ricirei casnice? O! poet, poet, poet! Eşti sublim! Mă duc 
să te spun Margăritei. 

Zicând aceste, d. M. alerga râzând lângă iuna lui soţie, 

şi începu cu ea o convorbire, în vremea cărei aruncau 

împreună priviri deosebite asupra lui Alexis, el cu-o ex- 

presie sardonică şi ea cu o expresie de jale adâncă. 
Semnalul balului se dete, orchestrul preluda prin un 

vals nou de a lui Strauss şi mai multe perechi de dame 

şi cavaleri se repeziră veseli în vârtejul danțului. Margă- 
rita, obligată de-a începe balul, făcu de două ori iurul 
salonului, strânsă la pieptul tărbatului său. După vals veni 

un contra-danţ. Margărita avea de astă-dată pe Alexis de 

cavaler; amândoi însă erau într'un neastâmpăr sufletesc 

ast-fel de mare, în cât mânele lor tremurau; lor li se părea 

că toată lumea îi observă cu maliţie şi că citia în inima. 

lor. După figura întâi, Margărita zise lui Alexis: 

— Adevărat că eşti decis a pleca din ţară? 

— Adevărat. | 

— Şi pentru muli timp ai de gând să te depărtezi? 

— Pentru mai mulți ani. 
Ea cobori ochii şi după o scurtă tăcere întrebă iar: 
— Când ai hotărât să pleci? 

— Peste două luni, la primă-vară. 

— Ai să petreci vara la Paris? | 

— Nu cred, fiind-că voi merge negreşit la Londra ca să 

vizitez. palatul exposiţiei universale, şi afară din Englitera 

poate că mă voi inbarca pentru ca să mă duc în America. 

— "Tocmai în America!... singur!... replica Margărita cu 
- “durere, 

— Singur în America, sau singur în Europa, nu e tot 
una pentru mine?—observă Alexis suspinând. 

De-odată Margărita îşi ridică ochii, îi ținti drept în ochii 

lui Alexis şi zice, inspirată de-o gândire ademenitoare.
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_— Dar... dacă voiu veni şi eu la primă-vară în Paris... 

sau la vară... sau la earna anului viitor, îmi promiţi că 

te-oi găsi acolo? 

— Promit să mă aîlu în ori-ce parte a lumei vei merge: 

şi ori unde îi dori să fiu. 

Figura Margăritei se lumină de tocul unei bucurii nemăr-: 

ginite; şi când la îinitul contradanțului Alexis o duse la 

locul ei, tânăra mireasă îi zise strângându-l de mână: 

— „Mă încred în cuvântul d-tale.“ 

E] se înclină în tăcere şi peste puţin timp eşi din bal, 

purtând în sufletul lui o comoară de simţiri vesele şi du-- 

reroase, cari îi aduceau în ochi când lacrimi amare de: 

desperare, când dulci lacrimi de fericire. 

II 

Cu patru luni înainte de scenele descrise în capitolut 

precedent, Alexis se întorcea din străinătate, unde îşi ter- 

minase studiile”). | 

Era pe la finele lui Octombrie, când în tara noastră ploile 

încep a îi în două cu zăpada, şi drumurile devin din zi în 

zi mai grele. Caii harabagiului de la Mihăileni, plini de 

god până la urechi. înghetati. căzuti de osteneală. de abia. 

mai putea trage trăsura pe câmpul moale, în care roţile 

intrau până la butuc. Vezeteul perduse drumul din cauza. 

întunecimei; iar caii buimăciţi, la fiecare ridicătură de pă 

mânt, se opriau suflând greu şi păreau că nu 'mai simt lo- 

viturile biciului ce lăsau urme dese pe umeda lor spinare. 

— Unde ne găsim? întrebă Alexis pe harabagiu. 

Dumnezeu ştie! răspunse acesta. Eu nu mai văd nimic 

înaintea mea. 

— Ei bine, ce facem acum? 

— Nu ştiu, zău! Să aşteptăm până s'o mai ridica pâcla, 

ca să ne putem găsi calea. 

— Fie! zise tânărul; şi învelindu-se bine cu mantaua, 

el se ghemui în colțul trăsurei.
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Perdut astfel, noaptea, pe locuri necunoscute, el se puse 
a gândi la tările civilisate de unde venea şi a face o tristă 
asemănare între starea de înilorire a acelor părţi ale Eu- 
ropei şi starea de mizerie a patriei sale. Acolo oraşe mari, 
bine îngrijite, bine luminate, bine zidite, ornate cu monu- 
menturi de artă, cu muzeuri, cu universităţi, etc.; Ja noi 
oraşe păcătoase, glodoase, întunecoase, înghesuite cu i- 
dani strențeroşi şi lipsite de cel mai mic confort al vieţei! 
Acolo şosele minunate, poduri îrumoase, canaluri lungi, 
drumuri de fer, oteluri luxoase, etc.; la noi drumuri cu hau- 
„aşe, podețe de lemn putred, crâşme mizerabile pe ici pe 
colea; acolo cai nalți, curați. plini de foc, vite grase, bine 
tinute şi graiduri de piatră; la noi cai mici, nesăcelaţi, 
obosiţi de muncă, stâlciți de bătae, morţi de îoame; vite 
slabe, chircite, părăsite pe câmp la toate asprimele timpu- 
lui! Acolo în fine oameni cari, bucurându-se de bine-îace- 
rile civilisației, au simțimântul demnităţei personale (şi 
“port pe obraz semnele prosperităţei =); la noi uin Popor În- 
"genunchiat dinaintea stăpânului moşiei, dinaintea arenda- 
'Şului şi a vătavului şi a feciorului boieresc! (un popor se- 
cat de mizerie şi ajuns în stare de anima vilis în ghiarele 
„Evreului care-l speculează fără milă!). 

Toate aceste gândiri întristau adânc pe tânărul nostru 
călător, dar el se găsea la acea epocă frumoasă a tinere- 
tei, unde nălucirile *), ca un cârd de păsări primăvăroase, 
'sbor în calea omului şi-l îngână cu melodii încântătoare. . 
Prin urmare tristeţea lui nu ținu mult, căci el se mângâia 
cu ideea de a îi unul din pionierii civilizaţiei în patria Tui, 
misiunea nobilă şi visată de fie-care tânăr de pe timpul 
acela, însă misiune descurăjătoare pentru mulţi (din ziua 

" :de astă-zi)! s 
Vezeteul se coborâse de pe capră ca să caute drumul. 

Caii cu capetele lor plecate şi cu urechile pleoştite, fume- 
Sau de sudoare şi se clătinau în glod, ţinându-se de-abia 
pe picioare, şi noaptea se întuneca tot mai mult... Alexis



      

  

începea a pierde răbdarea şi a rosti un şir de imprecaţii 

în contra guvernului, când el auzi un tropotede cal şi un 

glas străin care striga: „Măi, cel cu trăsura, ce te-ai bă- 

gat în arături?“ 
Vezeteul veni iute din câmp şi răspunse: „Ne-am rătă- 

cit“ (şi acum caut să găsesc drumul). 
— Dar încotro mergeţi? 
— La laşi, 

— La laşi? Aţi lăsat drumul laşului departe!... 

Cum se poate? întrebă Alexis, scoțând capul din. 

manta? 

Si unde ne aflăm aci? 

— Pe moşia cucoanei Elencu. 

— Care Elencu? | 

— Dorianca. - - 

— Departe-i satul? 

— Ba nu; cât colea. 

— Şi este cine-va la Curte? 
— Este cocoana şi duduca. 

— Poţi să ne îndrepţi spre casa boerească? 

— Cum nu! Eu sunt chiar din Curte... Sunt puşcaş. 

— Minunat! fii călăuzul nostru şi-i avea bacşiş bun. 

— Sărut mânele... Hai! 

Călărețul apucă înainte, peste câmp, şi trăsura se puse 

a-l urma, suind şi coborând din brazdă în brazdă. Peste o 
jumătate de oră 'se auziră lătrări de câni şi se zăriră câte- 

va lumini slabe prin îerestre afumate de case țărănești; 

apoi se ivi o poartă mare, ce se deschidea într'un zid şi 

trăsura, intrând înir'o ogradă spațioasă, se opri la. scara 

unei case vechi cu două rânduri. 

Mai mulţi servitori alergară să deschidă oblonul, iar unul 

din ei conduse pe Alexis întrun mic apartament, în care 

domnea tot confortul ospeţiei româneşti *). 
— Pe cine să anunt cucoanei? întrebă servitorul res- 

pectuos. 

Pe d-nul Alexis Lunceanu ., răspunse călătorul nostru
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care, rămas singur, îşi dresa toaleta, îşi peptăna părul si 

'se privi într'o0 oglindă, cu destulă mulțămire de sine. 

Nu trecură 10 minute şi servitorul se întoarse, zicând lui 

Alexis că este invitat de stăpâna casei a i se prezenta ei. 

Tânărul nostru sui la rândul de sus, pe o scară îmbră- 

cată cu scoarțe şi luminată de un policandru, cu patru lam- 

pe; apoi intră în salonul unde îl aştepta d-na Dorian 7). 

E! se găsi în prezența unei dame ca de 45 ani şi a unei 

tinere d-şoare, fiica ei; amândouă având tipul distins al 

adevăratei aristocrații. 

D-na FElencu Dorian, de şi trecută de tinereţe păstra 
încă urmele unei frumuseți care acum luase un caracter 

de maiestate (graţioasă). Cât pentru fiica sa, Margărita 5), 

ea produse lui Alexis efectul unei minuni!... 

Şi în adevăr, talia sa de regină şi expresia inteligentă, 
(poetică), atrăgătoare a figurei sale, fermecau ochii la în- . 
tâia -privire. , 

Alexis se închină respectuos şi zise: „Vă cer o mie de 

scuze, doamna mea, pentru libertatea ce am luat de a căuta 

un adăpost în casa d-v., fără a avea onorul de a vă fi cu- 
. NOSCuEt, , 

— Vă înşelaţi, d-nul meu, răspunse d-na Dorian... Dacă 

vă văd acuim pentru întâia oară, este că v'aţi dus de mic 

în străinătate, însă am bună cunoștință. cu părinții d-v., 
şi fiica mea, Margărita, e amică de pension cu sora 
“d-voastră. Si 

Şi puteţi adăogi, maman, o iubită amică; zise d-ra Mar- 

gărita cu un glas desmierdător, căci Alina şi eu eram ne- 

despărțiți la pension *). 

Atunci sunt fericit de a mă introduce în castelul d-v. 

sub auspiciile surorei mele, replică Alexis, şi când m'oi în- 
tâlni cu ea, oi săruta-o de o mie de ori pentru serviciul 
ce-mi face în acest moment. | 

D-na Dorian se puse pe canapea şi arătă lui Alexis un 
jilt alăturea; apoi zise Margăritei ca să ordone a se aduce 
ceaiul. SE
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MARGĂRITA Di iti 

Salonul în care intrase Alexis nu era mare, însă prin mo- 

bilarea lui arăta că era locuinţa favorită a unor dame, de- 

prinse cu luxul vieţei elegante: covoare (pline) pe parchet, 

flori exotice în jardiniere de lemn de trandafir, oglinzi în 

cadruri sculptate, albumuri şi note de muzică pe mese 

rotunde, mulțime de mici obiecte de artă pe etajere de pa- 

lisandru, un piano (lung) de Pleyel între fereştri şi un 

papagal verde, stând într'o labă pe marginea acelui mobil 

şi făcând monologuri în limba lui. 

(In sobă) un foc vesel răspândea căldură plăcută în sa- 

Jon, iar dinaintea gurei de la sobă se încovoia o mâţă albă, 

care torcea de mulțămire. 

După o scurtă tăcere, în timpul căreia Margărita dete 

ordine pentru ceai şi venise apoi de se puse pe un scai 

în fața lui Alexis, d-na Dorian întrebă pe tânărul oaspe ce 

impresie i-a produs revederea patriei sale, după o absenţă 

delungată. 

— D-na mea, răspunse Alexis, voiu mărturisi că am siin- 

țit o mare bătae de inimă, când mă apropiam de îrunta- 

riile Moldovei. Toate suvenirile din copilărie se deşteptară 

în minte-mi şi îormaseră un cortegiu ademenitor, care mă 

îmbăta prin imaginile iermecătoare, ce-mi prezentau. 

' Fram, întrun cuvânt, convins că am să intru în rai, nici 

mai mult nici mai puțin; însă când am sosit la Mihăileni, 

am găsit raiul cam glodos şi locuitorii lui cam nespălaţi, 

fiind în loc de îngeri, niște iidani în halaturi- (rupte) de pie- 

lea dracului... Raiul se prefăcuse în purgatoriu, (ca să nu 

zic iad). 

Damele începură a râde, iar Alexis, încurajat, urmă cu 

descrierea călătoriei sale în compania harabagiului, voiaj 

comic şi plin de întâmplări cari aţâțau râsul. D-na Dorian 

şi cu Margărita găseau multă plăcere a-l asculta. El grăi 

de Paris cu entusiasm, mai cu seamă că Margărita mani- 

festase o mare dorinţă de a vizita frumoasa capitală a 

Franţei. (Apoi afirmă admirarea lui pentru literatura fran- 

ceză), înalță până la ceruri pe (Lamartine, pe Victor Hugo 
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şi mai ales pe Alfred de Musset), căci acest poet era poe- 
tul favorit al Margăritei... Şi astiel, pe nesimţite, începu a 
se naste o comunitate de idei și simpatii între amândoi. 

Un servitor aduse tablaoa cu ceaiul, Margărita umplu 
ceştile de portelană (de Saxa) şi oferi una lui Alexis, în- 
trebându-l dacă-i place ceaiul dulce, sau fără zahăr pre- 
cum obisnuesc Chinezii. 
— Chinezii, răspunse tânărul, au dreptate să prefera 

această băutură sade, căci aromul ei este ast-fel mai tare. 
însă eu sunt de 'părerea papazalului d-v., care vă cere o; 
bucăţică de zahăr. 

In adevăr, pasărea sburase pe piano şi se rotea grațios: 
pe dinaintea stăpânei lui, băiguind toate cuvintele ce în- 
văţase. Margărita îl sărută, desmierdându-l şi-i dete partea 
Iui de biscot. 

— Ce pasăre curioasă! observă d-i:a Dorian; ast-fel e 
deprinsă cu fiica mea, că nu vrea să primească mâncare 
de cât din mâna ei. N'am văzut încă o aşa simpatie... Pe 
toţi şi chiar pe mine, ne muşcă rău când avem să o luăm 
pe deget, iar când vede pe Margărita îşi întinde penele, 
se gudură şi face toate cochetăriile... »), 

Imi daţi voe, d-ră, să cere şi eu a lega amicie cu el? în- trebă Alexis pe Margărita, luând o bucăţică de zahăr în: mână. 

— Bucuros, însă luaţi seama să nu vă muşte. 
Alexis începu a zice cu glas blând: „Giali, Giali, îi fru-. 

-- mos, Giali“, şi pe loc papagalul cătând cu coada ochiului, 
se apropie încet, repetând: Coco, Coco şi se sui pe dege- 
tul lui Alexis şi luă zahărul fără nici o sfială. 
— Maman, maman, strigă Margărita: priveşte minune! Giali se arată amic cu d-nu V. | 
— In adevăr, e lucru de mirare!... se vedâ că d-nu Alexis. 

are talentul de a îmblânzi fiarele sălbatice. 
— Giali, fiară sălbatică? Auzi, Giali, cum te ocărăşte. 

maman? Giali frumos, Giali drăgălaş... Vin'aice Giali, vin! In zădar însă Margărita îi prodiga cuvinte desmierdă-.. 

4
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toare şi-i arăta bucăți de zahăr (şi de biscot), pasărea alin- 
tată îsi plecase capul şi Alexis îi ciugulea cu degetul: pe- 
nele de la gât, 

El răspundea încet la glasul stăpânei sale, dar nu se 
mişca din loc. 

— Pare-mi-se, observă d-na Dorian, că favoritul tău, 
Margărita, îţi îace infidelități şi că s'a dat în dragoşte cu 
d. Alexis. EI nici nu mai vrea să ştie de tine şi tu eşti ge- 
loasă... o văd în ochii tăi... eşti geloasă. 

Zicând acestea, începu a râde cu hohot. 
Papagalul se trezi de-odată ridicându-şi capul, îşi des- 

făcu aripile în formă de evantail şi imită râsul vesel al d-nei 
Dorian, apoi îşi luă zborul şi se puse pe umărul Margăritei. 
— Vezi, maman, că ai calomniat pe Giali?... Fl tot mă 

iubeşte. i | 
— Te iubeşte dar, însă iubeşte de-o-potrivă şi pe d. A- 

lexis. El vă uneşte pe amândoi în aceiaşi simpatie. 
In aceste cuvinte a maicei sale, copila, întâlnind ochii 

expresivi ai lui Alexis se tultură puțin, iar tânărul vrând 
să dea o explicare naturală incidentului, se rătăci într'o 
explicaţie =) psichlogică, din care nu mai putea să iasă. 
Doamna Dorian îl ascultă zâmbind şi îl întrerupse zicând: 
„Efectul simpatiei nu se poate explica“. 
Atunci -el schimbă şirul convorbirei şi luă de pretext ele- 

gantul piano din salon, pentru ca să vorbească despre 
muzică. ' | 

— Ştiţi a juca din clavir? îl întreabă Margărita. 
— Putin, îoarte puţin, :d-ră. răspunde el. In vreme cât 

am fost student, îmi variam studiile serioase cu muzica, 
însă n'am parvenit a fi artist, 
— E destul să fie cineva simplu diletant pentru ca să 

producă mulţămire ascultătorilor. Cred că sânteţi măcar 
diletant. 

— Pentru mine, dar; însă pentru alţii... mă îndoesc. 
— Să vedem, zice d-na Dorian mergând să deschidă 

Clavirul. Pune-te aicea şi executează ce ştii mai nou. Ale- 
V. Alecsandri. — Proză. 

7 
N
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xis fără a face multe dificultăţi, după obiceiul diletanţilor, 

se aşează dinaintea clavirului şi execută cu gust şi: preci- 

zie una din compunerile amicului său Charles Mikuli, o 

simfonie elegantă asupra melodiilor româneşti. EA încântă 

damele prin talentul său şi primi sincere complimente din 

parte-le. „” 

— Sânteţi artist, d-le, îi zise Margărita, şi ce e mai rar, 

un artist modest“. 

Alexis se roşi de bucurie şi răspunse că e îericit de a 

primi acest atestat din partea unei persoane atât de ama- 

bile; apoi, după îndemnul ei, continuă a juca diverse bu- 

căți, dintre cari una — mai cu seamă — plăcu foarte mult. 

— Ce melodie-i asta? întreabă Margărita. 

— E o romanţă nouă, ce se cântă acum în toate saloa- 

nele Parisului. 

— Cunoaşteţi şi cuvintele? 

— Dar; mi le aduc aminte. ! 

—Nu aţi voi să le cântaţi pentru ca să le învăţ şi eu? _ 

_—LE-aş cânta bucuros pentru ca să mă supun dorinței 

d-voastră, însă am un glas care mă tem că va face să 

fugiți. 

— Vă asigur că maman şi eu sântem foarte curagioase, 

replică Eliza, zâmbind. 

— Dacă este așa, iată romanţa. Ea poartă titlul de. L'oi- 

seau bleu, însă în consideraţia calităţilor papagalului d-v., 

o voi numi: L'oiseau vert. 
Glumind astiel, Alexis, cântă cu glas simpatic următoa- 

rele versuri puse pe o melodie delicioasă: 

II est un bel oiseau volage 

Qui rarement reste en sa. cage, 

C'est le bonheur, 

Hâte joyeux de notre coeur. 

Chacun de nous voudrait le prendre 

Mais lui, dit-on, ne veut se rendre. 

Qw'au doux appel 
Des coeurs aimants, des voix du Ciel. . 

Li
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Chantez, aimez, et sur mon âme, 

Aupr&s de vous soudain, Madame, 

L'oiseau viendra 

Et jamais ne s'envolera,. 

Tânăra copilă ascultă cu multă luare aminte şi când A- 

lexis se sculă de la clavir, rugând-o ca să cerce a cânta ro- 
manța, ea răspunde că nu poate, nefiind bine dispusă în 
astă-seară *). (Adevărul este că ea se simtea cuprinsă de 
o tainică uimire). 

— Atunci nu vreţi ca să am şi cu niuţănirea de 2 vă 

auzi? observă Alexis. : 

— Pentru ce?“ întrebă Margărita. 

— Pentru că mâni dimineaţă trebue să vă zic adio şi 

să plec. | 

— Să pleci aşa de grabă?, zise d-na Dorian... 
Nu se poate... In astă-seară v'am dat 'ospeţie pentru d-v.; 

mâni v'o oier-pentru mine şi pentru fiica mea. 

— Dacă îmi permiteţi să rămân, răspunse Alexis, închi- 
nându-se, primesc cu recunoştinţă. 

— Şi noi vă mulţumim pentru orele plăcute ce ne-ai: 

făcut să petrecem, replică d-na Dorian, întinzând mâna lui 

Alexis. El sărută mâna respectuos şi se retrase în aparta- 

mentul lui, tocmai când pendula din salon suna miezul 
noptei. 

— Ce nobilă damă e d-na Dorian... Ce înger grațios e 

d-şoara Margărita, zise el în mintea lui până a nu adormi. 

— Ce amabil tânăr! zise şi Margărita în gândul său, 
când se găsi singură în camera ei. 

HI 

Peste noapte iarna sosi la Moldova şi întinse pe câmpii 

un covor de zăpadă albă. Văile, dealurile dispăruseră sub 
acel văl strălucitor în razele soarelui şi răsunau de crou- 
cănitul cârdurilor de corbi ce sburau în aer (cu mulțămire). 

- Alexis, treziudu-se dimineata şi privind pe fereastră. văzu
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copacii grădinei încărcaţi de ţurţuri argintii, basinul în- 

ghețat şi pe straturi mulțime de sticleţi, cari căutau se- 

minte. pentru hrană. 

O simţire de bucurie îl cuprinse în prezenţa acelui spec- 

tacol nou, căci iarna vine cu un mare cortegiu de plăceri: 

baluri, teatruri, nunţi, etc. şi pentru un om tânăr ea aduce 

câte. odată chiar realizarea îericirilor visate. 

(Alexis) ar îi dorit să facă o primblare prin aleele par- 

cului, însă nu singur... ci cu d-ra Margărita... ar fi fost în- 

cântat să vadă pasurile £i, lăsând urme mici şi delicate pe 

faţa omătului... (ar îi vrut... ar îi vrut...). 
Pentru ce? Răspunde tot omul care a fost pradă fanta- 

ziei amoroase. 

Suindu-se în salon pe la 11 ore, el găsi pe d-na Dorian 

şi pe fiica sa în toaleta de iarnă şi pe Giali ciugulind cu 

pliscul blana mâtei culcată lângă sobă. | 

-- V'am adus iarna, d-na mea, zise Alexis salutând. . 

— Aşa este, răspunse d-na Dorian, însă e iarnă cu soare. 

— Si cu una din cele mai mari plăceri ale iernei cu con- 

corturi, adăogă Margărita. 

— Dacă aş îi poet, d-ră, aş zice, auzindu-vă, că aud pri- 

măvara făcând panegiricul iernsi, şi acest subiect grațios 

mi-ar inspira un sonet ioarte poetic. 

—Cine ştie dacă nu cum-va sânteţi şi poet, d-nul meu? 

Dbserva zâmbind Margărita. 

— Asta o ştiu, eu, d-ră, replică Alexis râzând *). 

— Ce ştiţi? că sânteţi sau nu unul din favoriţii muze- 

lor? întrebă d-na Dorian. 

— Mie nu-mi este ertat să vorbesc de mine, dar să în- 

trebăm pe Giali... | 

Însă până a nu i se adresa această întrebare. Giali se 

puse a rosti: oui, oui,oui. 

— Ce pasăre inteligentă! observă Margărita... Nu vă 

mai puteți apăra în contra verdictului lui Giali, d-nul meu.. 

lată-vă proclamat poet! Prin urmare luaţi condeiul şi îm-- 

provizati 0. strofă î în onorul pasărei mele favorite.



  

Alexis deschise un album şi scrise următoarele patru 
versuri: 

«Un papagal prin naltul său decret 

M'au înălţat la rangul de poet: 
Să-i fac un imn ? ar fi cam în zadar. 
E! are gust mai bun pentru zahar». 

— lată, zice el, demisia mea din calitatea de poet. 
Damele citiră râzând aceste versuri, şi apoi d-na Do- 

rian. luând braţul lui Alexis. îl duse în sala de prâuz, zi- 
cându-i: se spune că poeții sânt adese-ori cu stomacul gol, 
sper dar că vei împărți cu plăcere deiunul nostru. 

Masa, după obiceiul ţării noastre, era acoperită cu o 
mare varietate de comestibile, numite mezelicuri, făcute 
în casă: smântână, murături, păstrămuri, dulceţuri, etc., 
aşezate în ordine pe îariurii fine, semne vederate şi gustoa- 
se de îmbelşugarea camerei, probe de spiritul de gospodă- 
rie a stăpânelor castelului. 

După dejun, Mărgărita propuse o plimbare pe câmp cu 
sania, şi fără întârziere se suiră tus-trei într'o sanie ele- 
gantă. la care erau înhămaţi doi cai negri de mare preţ. 
“Telegarii aţâtaţi prin biciul gerului şi prin clinchetul zur- 
galăilor, plecară ca nişte zmei, ridicând un nor de pulbere 
de omât sub copitele lor. 

— Vă place plimbarea cu sania? întrebă Margărita pe 
Alexis. 

—O găsesc răpitoare ca un vis, D-ră..  Visat-aţi vre-u- 
dată că sburaţi prin aer? Intocmai acest! efect î îmi produce 
lunecatul saniei pe zăpadă. 
— Şi mie tot asemenea mulțămire îmi face... îmi pare 

că mă găsesc într'o lume fantastică unde sânt condusă pe 
aripele. unui zmeu, chiar ca în poveşti. 

— Mărgărită, întreabă d-na Dorian, se află şi lupi în a- 
cea lume fantastică?... Şi fără a aştepta răspuns, ea ţinti 
ochii cu grijă spre marginea pădurii, pe lângă care treceau 
cu repeziciune. Caii dădeau semne de spaimă. sforâind și



muşcând zabalele, iar vezeteul, strângând frânele, cerca 

să-i liniştească cu glasul. 

—Gheorghe, Gheorghe... strigă d-na Dorian... Ce se 

vede alergând spre noi de la pădure? 

— Ori fi cânii ( de la stână), cucoană; răspunse veze- 

teul. 

— Ba sunt lupi, lupi, Gheorghe!... Vai de mine, sântem 

perduţi. 

— Nu vă temeţi, zice Alexis, nu vă temeţi căci nu e nici 

un pericol. Am revolverul cu mine. | 
EI se sculă pe picioare şi văzu alergând trei lupi spre 

sanie. 

— Gheorghe, poţi să stăpâneşti caii? 

— Pot, cuconaşule. 

— Ţine-i vârtos în mână ca să nu răpească sania. 

Lupii veneau mereu cu gurele căscate ca la o pradă si- 

gură. 
| 

— D-le Alexis, suspină plângând d-na Dorian, scapă pe 

Margărita. | 

— Apără pe maman, d-le Alexis, strigă copila, îmbra- 

țişând pe maica sa; şi amândouă, strânse pept la pept, se 

uitau la tânărul lor tovarăş, ce sta gata a se lupta cu fia- 

rele sălbatece. Conservând toată prezenţa de spirit în acel 

moment critic, el aştepta să se apropie lupii, apoi întinse 

revolverul, chiti şi dete foc. Una din fiare se rostogoli ucisă 

în omăt, iar celelalte se opriră, lătrând cu spaimă. 

— Mână acum, Gheorghe, porunci atunci Alexis: dar 

ia seama la prăvălişuri. , 

Vezeteul pocni din biciu şi telegarii plecară ca îulgerul. 

Cei doi lupi rămaşi se luară din nou la goană şi în câteva 

minute îură alături cu sania; colții lor se vedeau sângerați 

şi răsuflarea lor se auzea hârâind... Damele îngrozite scoa.-- 

seră un țipăt fioros, iar Alexis, chitind !upii, descărcă re- 

volverul în ei. Amândoi se svârcoliră în loc, (fiind răniți 

de moarte), şi începură a se rupe între dânşii, luptând cu



  

îurie şi pătând ormătul cu sângele lor. Sania se depărtă cu 

o răpeiiune ameţitoare şi sosi în curând acasă 14), 

Cine poate descrie manifestările de recunoştinţă a d-nei 

Dorian şi ochirea îngerească cu care Margărita recom- 

pensă purtarea lui Alexis?... D-na Dorian îl săruţă cu dra- 

goste ca pe copilul ei, iar Margărita îi strânse mâna zi- 

când: 

— Ne-aţi scăpat, pe maica mea şi pe mine, dintr'un pe- 

ricol de moarte 15), cum Să vă mulţumesc? 

Alexis era atât de uimit că nu găsea nimic a răspunde; 

el ridică îrumoasa mână a copilei şi o sărută fără a şii ce 

făcea şi din acel sărutat inocent se născu scânteia menită 

de a-i'înflăcăra inima pentru toată viaţa lui. 

Insăşi Margărita simţi un îior fierbinte în sânul ei, fior 

prevestitor 5) de mari fericiri, sau de mari suferinţi. 

Ziua întreagă se trecu în convorbiri asupra incidentului 
ce transtormase pe Alexis în erou; şi seara când salonul 
se umplu de lumina lampelor, tinerii prin îndemnul d-nei 

Dorian se puseră a face muzică. Clavirul răsuna acum ar- 

monios sub degetele copilei, în vreme ce Alexis, cuprins 

de un dulce extaz. întorcea foile notelor. Pe urmă frumoa- 

sa diletantă începu a cânta o arie Napolitană, foarte origi- 

nală, precum sunt toate melodiile din Italia. 

— Minunat! strigă Alexis cu entuziasm; îmi pare că 

mă găsesc la Neapole....A! D-ră, ce glas armonios aveţi! 

şi cu câtă expresie ştiţi a cânta!... Nu vă fac complimente; 

vă mărturisesc adevărul cu toată francheța... rare-ori mi 

S'a întâmplat să fiu aşa de pătruns în suflet... 

Eliza deveni rumenă ca o garoaiă, văzând admirarea en- 

tuziastă a lui Alexis, iar d-na Dorian adresându-se fiicei 

sale zise: Vezi dragă, că ai un glas de primadonă?... Tu: 
nu vroiai să mă crezi pe mine. 

— Ba te cred, scumpă mamă; replică Margărita, sculân- 
du-se şi sărutând pe maica sa cu veselie. 

— Dacă-i aşa, cântă pentru mine melodia cea fără « CU-



vinte, care îmi place atât de mult. Amicul nostru va judeca 

dacă am gust bun. 
— Oiu cânta-o bucuroasă, maman, dacă d-nu Alexis va 

promite să compue cuvintele ce lipsesc. Şi gândind astfel, 

grațioasa copilă se uită cu amicală zâmbire la tânărul poet. 

— Promit tot, d-ră, numai să mai am fericirea de a vă 

auzi glasul (răspunse Alexis, ducând'o la pian). 
Margărita se puse din nou a cânta, însă astă-dată o me- 

lodie pătrunzătoare, ce deştepta mii 'de visuri în suflet. 

Glasul ei când se accentua puternic, când se reducea la o 

suspinare armonioasă; când exprima cu foc tainicele as- 

pirări ale inimei, când părea că intonează triumiul fericirei 

dobândite. 

Alexis, uimit, încântat, luă albumul de pe masă, se re- 

trase de o parte şi scrise câte-va strofe în vreme ce Mar- 

gărita urma şi revărsa melodia; apoi el duse albumul sub 

ochii frumoasei cântărețe =). 

Ținând de a scrie această romanţă Alexis depuse albu- 

mul sub ochii Margăritei şi zise: 
— lată versurile ce mi-au inspirat melodia d-voastră. 

Cercaţi vă rog de a le potrivi pe măsura muzicei. 

(In vremea aceasta) d-na Dorian eşise. Margărita citi 

versurile cu o gingaşă uimire şi asigură pe ijunele poet că 
ele exprimau visurile şi aspirările inimei sale; apoi ea a- 

plică melodia pe acele cuvinte şi le găsi conforime cu ca- 

racterul poetic şi înduioşitor al muzicei. 

— Ce titlu să-i dăm romanţei? întrebă ea cu puțină 

siială. 

— Fiind-că versurile mele au meritul de a vă place, răs- 

punse Alexis, vă rog să primiți ai da titlul de Cântecul 

Marsăritei. , 

— Primesc şi încă odată vă mulţumesc de plăcerea ce 

mi-ati făcut, replică copila, lăsând fără voe a se destăinui 

prin ochii ei simţirile care se deşteptară în sufletul ei 

(virginal). 
Tinerii priviră lung unul la altul (cu o expresie ferme- 

 



cătoare şi din momentul acela ei simțiră că soartele lor 
erau strâns legate împreună pentru tot-d'a-una! :) 

Poetul a zis: 

O singură minută a lui şi-a ei fiinţă 
Sau întrunit în raiul ferbinţei adorări, 
Dar din acea minută cereasca Provedinţă 
Ar face-o vecinicie de scumpe destătări! 1) 

Serata se prelungi până târziu, iar când Alexis îşi lua 
adio de la dame, căci el avea a pleca a doua zi dimineaţă, 
o umbră de mâhnire se întinse pe faţa lui. 

-— D-le Alexis, îi zise d-na Dorian, mam nevoie să vă 
învit a considera casa mea ca și casa părintească. Cred 
dar că-i veni des să ne vezi la laşi, unde o să ne întoar- 
cem în curând. Adio!... Vaş mai opri aci vre-o câteva zile 
dacă n'aş şti că sânteţi aşteptat acasă cu nerăbdare. Mergi 
de-ti îmbrăţişează familia şi nu ne uita pe noi. | 
— Cât oiu trăi, d-na mea, îmi voi aduce aminte de orele 

prețioase ce am petrecut aici şi... El nu mai putea zice mai 
mult căci era foarte turburat, ci săruta mâna d-nei Dorian 
şi se întoarse palid spre Margărita. 

Drăgălaşa copilă era ca şi dânsul cam palidă pe frunte: 
— A revedere, d-le Alexis... Spune-i Alinei, sorei dum- 

neavoastră, că o sărut de o mie de ori... (Să nu mă uite şi 
să-mi scrie câte o dată). A revedere! | 
— A revedere, băigui sărmanul tânăr ameţit, îndreptân- 

du-se spre uşă. | 
— Dar lui Giali. nu-i spuneţi nici un cuvânt amical? 

adăogă ea. 

— II uitasem!... EI se întoarse de la uşă, luă papagalul 
în mână, îl netezi pe pene, îi adresă cuvinte desmierdă- 
toare, îl sărută pe cap şi-l dete apoi Margăretei. Papagalul 
mulțumit începu a rosti: ami, ami, gentil... pe când Alexis 
eşia din salon împreună cu d-na Dorian. | ” 

Trebue oare să comit o nediscreţie? Să descoper un se- 
cret?... Margărita găsindu-se singură un moment, sărută 
pe îuriş capul fericitului Giali!... 19) 

 



_ IV») 

Alexis, după multe, dificultăţi causate prin starea iică-. 

loasă a drumurilor, sosi în fine la laşi, însă deşi câmpiile 

erau acoperite cu mantia perversă a ernii, lui se părea că 

lumea-i înilorită ca în frumoasele zile de Maiu; însuşi 
croncănitul corbilor, singurele paseri ce zări el în cale-i 

avea ceva armonios, căci inima lui sta deşteaptă pe semne 

de acele tainice şi îmbătătoare melodii, ce cântă amorul în 

anii tinereţii. Imagina graţioasă a Margăritei răspândea 

colori şi raze fermecătoare pe tot ce se arăta dinaintea. 9- 

chilor lui, în cât deşi roțile trăsurei scârtâiau prin omăt, 

tânărul poet declama cu entusiasm: 
- 

«In ţara mea dulce sunt drumuri de flori 

In dulcea mea ţară sbori, murgule, sbori...» 

Reintrând în sânul familiei sale după lungi ani„de ab- 

sență. şi întorcându-se în societatea Iaşului. Alexis deveni 

simpatic tuturor persoanelor cari-l cunoscură: părinții lui 

erau fericiţi şi mândri de dânsul, căci el le arăta o aifecţie 

respectuoasă, iar mai cu seamă sora lui, Alina, îi prodiga 

cea mai dulce şi ingenioasă probă de iubire, grăindu-i ne- 

contenit de Margărita. Ore întregi petreceau împreună, ea 

povestind toate incidentele vieţii de la pension, şi el ascul- 
tând-o fără saţiu, căci Alina vorbea mai mult de amica ei, 

de cât de dânsa. Drăgălaşa copiliță ghicise secretul său, 
si încet încet devenise chiar coniidenta lui. , 

„Nimic mai gentil pe lume ca importanţa ce 'şi atribue 

o fetiţă graţioasă şi inteligentă, care surprinde un secret 

amoros; natura ei îngerească îi inspiră uit tact delicat în 
toate cuvintele şi în faptele sale. Fa găseşte expresii des- 

mierdătoare, care dau glasului său o întonare mai. dulce: 

şi mai armonioasă: ea: se transformă în geniul mângâierii! 

Intr'o dimineață, ca o veselă rază de soare, Alina intră. 

în. camera îratelui. său şi îi zise sărutându-]: Astă .noapte:
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ni „S'a arătat prin vis un înger îrumos care mi-au vorbit 

de Margărita. 

— Şi ce ţi-au spus? întrebă Alexis zâmbind. 

— Mi-a spus că amica mea se ureşte mult la ţară de o 
bucată de vreme, că ea cântă necontenit o romanţă foarte 

poetică şi că are să vie în curând la laşi. 

— Draga mea Alină! zise Alexis, ridicând în braţe pe 

gingaşa lui surioară, şi sărutând-o pe ochi: esti tu însăşi 

îngerul care l-ai visat şi îmi aduci vestea cea mai îericită... 

Are să vie, zici?,.. când? azi?... mâine? 

— Inima-mi vestește că au sosit! replică Alina cu o dră- 

gălaşă maliţie. 
— Sosit! răcni Alexis, devenind pâlid de uimire. Eşti 

sigură? 

— lată proba! adăogă copila, arătând un bilet mic şi e- 

legant. 
— Un bilet de la Margărita! 

— Deschide-l şi vei vedea. 

Alexis deschise iute plicul şi ceti: 

„Scumpa mea Alină! Am sosit chiar acum de la ţară, 

unde mă luase urâtul; doresc să te îmbrăţişez. Vină de- 

grabă peutru ca să te sărut pe tine mai întâi de cele-lalie 

amice; te aştept cu nerăbdare. Vină. Complimente îratelui 

tău din partea lui Giali. 

- , Amica ta, Marsgărita.“ 

Alexis simţi inima lui bătând puternic la vederea acestor 

linii scrise din repeijune. EI. îndemnă îndată pe sora lui ca 

să se gătească, şi dete ordin ca să înhame caii la cupeu, 

—Vii cu mine? întrebă Alina. 

— Aş veni... însă nu ştiu de se cuvine... aşa de dimi- 

neaţă... ce socoţi tu, dragă Alină? 

— Socot că nu e nici.un rău să mă întovărăşeşti într'8 
visită amicală.



— Ba nu: oi merge singur mai târziu... Acum du-te tu 

Şi-i spune... 
— Ce? 

-— Ce ţi-a spune inima. 
—Dar biletul meu... nu mi-l dai? întrebă copila zâmbind. 

— Îl vrei? 

— Ba nu; ţine-l la tine pentru ca să nu-l] perd. Şi zicând 

aceste Alina eşi râzând, sprintenă şi graţioasă ca o îloare, 

Rămas singur, Alexis deschise din nou biletul, îl reciti de 

mai multe ori şi-l sărută. Apoi el se puse a se primbla de-a 

lungul camerei, gândind la visita ce avea să facă Margă- 

ritei şi închipuindu-și o convorbire amoroasă cu dânsa, 

convorbire compusă din îrase perfecte şi coniorme cu do- 

rinţele sufletului său. 

Acea visită mult aşteptată avu loc a doua zi, însă el se 

siniţi atât de tulburat în presenţa Margăritei, că uită toate 

frasele ce le pregătise şi convorbirea se ţinu asupra unor 
obiecte cu totul indiferente. Noroc pentru e], că ochii lui 

avură o elocvenţă rară şi grăiră, a parte, cu ochii Margă- 
ritei despre un obiect cu mult mai interesant, de starea 

inimei lor. Astiel, când buzele trandafirii a copilei -ziceau 

că stăpâna lor petrecuse în linişte zilele de pe urmă la 

țară, frumoşii săi ochi protesta în contra acestei inocente 

minciuni şi declarau că a lor stăpână muria de dor dea 

se întoarce la laşi, pentru ca să se apropie de Alexis și 

Ochii acestui exprimau o fericire nemărginită, o recunoş- 

tință adâncă, un amor demn de îngereasca fiinţă ce purta 

nume de floare. 

Asemenea visite se repetau ades, graţie legăturilor ami- 

cale ce existau între Margărita şi Alina şi care înlesneau 

dese întâlniri între Margărita şi Alexis, atât în salonul d-nsi 
Dorian, cât şi în alte saloane din laşi, pe la visite, pe la 

serațe, pe la teatru, pe la baluri. Ambele amice erau ne- 

despărțite pretutindene şi Alexis, profitând de această ne- 

despărţire vedea în toate zilele pe Marsgărita, şi cu cât o 
.
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vedea mai mult, cu atât el îi descoperia mai frumoase ca- 
lități şi se exalta mai tare în simţul adorărei .sale. Pre- 
sentul. era aşa de strălucitor, răspândia raze aurite chiar 
pe întunecimea viitorului şi acel viitor se arăta lui Alexis 
ca 0 lume nouă, plină de încântări şi de dorinţi realisa- 
bile... Intr'un cuvânt Margărita şi îratele Alinei plutiră în. 
regiunile cereşti, pe aripile visurilor fermecătoare ale iu-. 
birei şi aspirau la unirea soartei lor prin sacrele legături 
cereşti. : 

Insă!... o, cuvânt fatal! piatră nesimţitoare, de care vin 
de se sdrobesc proiectele şi sperările omului! Ce geniu 
răuvoitor te-au pus în calea dorințelor noastre?... 

Alexis îu obligat a se absenta din laşi, timp de o lună, 
fiind trimis de tatăl său la Bucureşti şi în lipsa lui se dă- 
râmă palatul feeric al visurilor sale! 

O amică a d-nei Dorian, una din acele. dame. care după 
ce îmbătrânesc îşi impun misia de peţitoare, găsi de cu- 
viință a se ocupa de căsătoria Margăritei, şi propuse de 
mire pe un nepot al ei, d-l M.. care într'adevăr unea toate 
condiţiile de posiţie de avere şi de bună educaţie. Pro- 
punerea conveni sub toate privirile d-nei Dorian, şi aceaşta 
exercită toată influenţa sa de mamă asupra Margăritei 
pentru ca să obţie consimţimântul ei. 
Sărmana copilă, cercă în zadar să lupte în contra des- 

tinului, care-i ucidea fericirea. Zile şi nopți întregi, ea 
plânse lacrimi amare, dar nu avu puterea să reiuze rugă- 
inintea maicei sale când o văzu în genunchi, cerându-i 
sacrificiul tinereţilor şi al inimei... 

Margărita se cunună cu d-l M., zicând un adio dureros. 
ilusiilor veselei junii. 

V 

Câteva zile în urma cununiei, Alexis trimise Margăritei 
un mic medalion, smălțuit, ce cuprindea îrunzi din florile: 
buchetiilui, compus de dânsă pentru iubitul ei şi tânărul 
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primi în aceiaşi zi, din partea iubitei lui, o mică ciuciuliţă 

de briliante, ce din copilăria ei, purtată la sân, îusese mar- 

turul misterios al tuturor simţurilor inimei sale de virgină.. 

Primăvara sosi! Cu dânsa veni timpul de plecare în 

străinătate pentru Alexis. EI făcu o visită de adio Margă- 
ritei, dar nu avu norocul de a o găsi siugură; salonul ei 

era plin de persoane străine. In zadar el prelungi visita 

lui vr'o două ore, cu sperare că îi sar presenta ocasie 

de-a zice jubitei sale un cuvânt neauzit de nimeni altul de 

cât ea! Salonul, departe de a se deşerta, se umplea încă 

mai mult de visitatori şi atât Alexis cât şi Margărita erau 

munciţi Ge un neastâmpăr sufletesc, pe care de abia îl 

puteau ascunde în ochii străinilor. _ 

In fine, Alexis, desperând de-a putea îndeplini dorinţa 

inimei sale, se pregăti de plecat. De-o dată Margărita, in- 

spirată de geniul amorului, eşi iute din salon şi se întoarse 

încurând cu imedalionul aninat la piepi. Alexis îi mulţămi 

prin o căuțătură plină de dragoste şi de recunoştinţă; apoi 

îşi luă adio şi plecă. Margărita rămase cufundată într'o 

dureroasă melancolie, în vreme ce persoanele adunate în 

salonul ei ziceau, vorbind de Alexis: „Original tânăr! în 

veci pe drumuri, în veci pe mare! Trebue să fie inamorat!” 

Alexis se porni de la Moldova în luna lui Martie, luând 

pe sora lui cu dânsul pentru ca să-i arate minunile civilisa- 

ției în Germania, Francia şi Englitera. Şi pe cât Alina se 

estazia la privirea acelor minuni, pe atât fratele ei era ne- 

simţitor în îaţa lor, căci gândirea lui stură necontenit aiu- 

rea, fiind preocupată de suvenirul Margăritei. In zădar gin- 

gaşa copilă căta să distragă mintea lui prin veselia tesa- 

urului ei, el zâmbia numai câte odată şi chiar acea zâmbire 

era mâhnită. 

Primă-vara, vara şi toamna trecuse fără ştiri dela Mai- 

gărita, căci nici un răspuns nu veni de la dânsa la toate scri 

sorile ce-i adresase Alina din străinătate. De şi ea promise- 

se că va veni la Paris, bărbatul ei nu se găsi în posiţie de a
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îndeplini dorinţa ei de călătorit şi prin urmare ea îu silită 
a petrece o mare parte din an la moşie. Perzând deci spera- 
rea de a o vedea la Paris. Alexis decise a se întoarce în 
țară, mai cu seamă că Alina începea a simți dorul de părinți 
şi pe la sfârşitul lui Noembrie el ajunse la Iaşi. 
__Revederea Margăritei' cu Alexis iu pentru amândoi un 
iSvor de chinuri, căci bărbatul junei femei se găsia faţă. 
După O lungă şi ferbinte dorinţă de-a se revedea şi a-şi co- 
munica siimțţirile cele mai gingaşi ale inimei, soarta îl o- 
sândi a se presenta unul altui ca nişte străini, şi a-şi cum- 
păni vorbele şi a-şi ascunde uimirea, de care erau cuprinşi. 

Conversaţia lor nu avu nici un interes, deşi Alexis, ca un 
călător nou sosit, avea multe de spus, multe observări de 
făcut asupra ţărilor ce visitase şi mai ales asupra minu- 
nilor din Londra. 

— Adevărat e, întrebă d-l M. pe Alexis, că ai făcut un 
voiaj cu balonul? 
— Adevărat! Am avut curiozitatea a cunoaşte impresiile 

unei asemenea călătorii în aer. 

— Cum? zise Margărita. v'aţi expus în aşa pericol? Şi 
nu va fost frică?.. , 

— Frică? replică bărbatul ei râzând. Amicul nostru e 

deprins să sboate prin nouri; în calitatea sa de poet nu se 
înalță ei în toate zilele prin ceruri, călare pe Pegaz? 
— Cu toate aceste, observă Alexis, nu aş îi îndrăsnit 

poate să nă risc prin nouri, precum zice foarte maliţios d-l 
M., dacă nu aş purta la sânu-mi un talisman nepreţuit, care 
mă apără 'de orice pericol. 

Mărgărita înţelese că Alexis făcea aluzie la cruciulița 
ce-i dase şi toată figura ei se lumină de razele acelui 
soare tainic, ce răsare în inimile iubitoare, când ele sunt pă- 
trunse de neaşteptata fericire. D. M. începu a râde cu ho- 
hot şi adăugi glumind: 
— Zău! Ai slăbiciunea a crede, ca orientalii, în puterea ta- 

lismanelor? : 
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— Mărturisesc răspunse Alexis, că am această slăbi- 

ciune. 

"— O poet, poet, poet! 

— Nu râde, d-l meu, căci dacă ai îi avut norocire să ca- 

peti un talisman ca al meu şi mai cu seamă tocmai ta- 

lismanul meu,te -ai considera omul ce! mai ferice din lume. 

Bărbatul intrigat, încetă de-a râde; Margărita zâmbi, a- 

runcând lui Alexis o ochire expresivă, iar acesta închinân- 

du-se, eși din salon. 

— Ce talisman să aibă întrebă d-l M. pe e Margărita când 

se găsiau singuri. | 

—: Cine ştie? poate vre-o cruciuliță! răspunse juna îe- 

meie, deschizând un album. 

-— Nu se poate... Alexis e crescut în Paris şi Parisul 

nu-i fabrică 'de bigoţi. Mai lesne înni vine a crede că o îi 

vre-0 viţă de păr de la o persoană iubită, căci poeţii sunt 

peruchieri amorului. 

Margărita supărată pe această observare ridicolă, se 

sculă şi se retrase în camera ei de toaletă, iar bărbatul ei 

începu a cânta încet şi se duse la un amic al său, unde îşi 

petrecuse zilele cu jocul de cărţi. | 

larna întreagă trecu fără ca ambii amorezi să aibă pri- 
lej de a se întâlni aiurea de cât la teatru şi la baluri sub 

ochii unei numeroase adunări. Toate cercările lor de a se 

găsi împreună, erau zădarnice, căci într'un orăşel ca laşii, 

unde purtarea fiecărui e controlată de toţi, ei erau obli- 

gaţi a se feri cu multă luare aminte de a nu da prepusuri. 

Prin urmare vizitele lui Alexis în casa Margăritei se ră- 

riau cu cât iarna înainta, şi graţie acestei tactici ei reuşiră 

a păstra secretul ilor neghicit de nime, însă numai Dum- 
nezeu ştia câte suferinţe pătimiau ei în tăcere. 

Astfel anul 1852 găsi pe Margărita şi pe Alexis în luptă 
necurmată cu iubirea,lor, iubirea ce creşte cu atât mai 

tare, cu cât ei caută a o suprima. 

Când soarele lui Maiu aduse naturei o nouă întinerire, 

Alexis decise a merge să viziteze muntii şi monăstirile Mol-
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dovei. FI se duse la Făiticeni, oraş vestit prin iarmaroa- 
cele lui, şi de acolo la Slatina, unde piosul Mitropolit Venia- 

min muri după retragerea sa din scaunul Eparchiei. 

De aici, Alexis se îndrepta spre târgul Neamţului prin 

kişca, şi se opri câte-va ore pe ruinele cetătei, ascultând 
în uimire glasurile tainice, care şoptesc între ziduri. cu 
suflarea vântului şi amintesc gloria strămoşilor noştri. 

Înspre seară, el apucă drumul ce duce la Agapia şi a- 

iunse odată cu noaptea în sânul acestei misterioase mă- 

năstiri, aşezate între munţi. Intunecimea străpunsă de 'câte- 

va raze argintii a stelelor ce se iveau printre brazii de pe 

colinele înălțate. răspândea un vă] de tristeţă asupra acelui 

sfânt locaş; tăcerea adâncă ce domnea în el era îngânată 

prin curgerea pârâului Agapia şi prin țipătul înfiorător a 
păsărilor de noapte, care sturau din clopotniţă pe streși- 

nile inănăstirei şi de pe acoperiş în codri. 

Alexis îu primit'la arhondărie de maica iconomă şi dus 

într'o chilie simplă, mobilată, ce se găsia în fundul unei 

tinzi întunecoase. Bătrâna călugăriţă îl întreba de numele 

lui şi dacă avea neamuri în mănăstire. El răspunse că 

uvea o vară primară, numită Eugenia S$., pe care nu o vă- 

zuse tocmai din copilărie şi că doria prea mult să se în- 

tâlnească cu dânsa. 

— Prea bine, fiule, zise iconoama; mă duc să-i dau de 

ştire c'ai venit; şi eşi din chilie. Alexis se duse la balconul 

de lemn al arhondaricului, balcon care se prelungia pe di- 

naintea chiliilor de iur împreiurul ogrăzii. El se simţi pă- 

truns de o melancolie adâncă, privind vârfurile munţilor ce 

păreau a cădea pe mănăstire, biserica pierdută în întuneri- 

cul nopții şi zidurile acele tăcute, care serviau de locuinţă 

călugărițelor. Din timp în timp, el zăria umbre negre ce se 

furisau de-alungul galeriilor sau pe cărările care aduc de 
la chilii la biserică şi i se părea că se găseşte sub impresia 
unui vis fantastic. 

— lată, zise el în sine, o colonie întreagă de femei COI- 
damnate a duce o viaţă monastică, a stinge toate glasurile 

vV. Alecsanări. — Proză. R



ALI Ve AMINE 
  

inimilor, -a opri sborul imaginaţiei, a-şi îngropa tinereţele, 

a se lipsi de mulţumirile lumei şi a trăi numai cu sperarea 

de a merita intrarea lor în rai. 
„Curios şi puternic efect al bigotizinului asupra omenirei ! 

Cum denaturează chiar legile dumnezeeşti!... Femeia, a că- 

rei misie pe pământ e atât de frumoasă şi sacră, feimeea 
destinată a fi amantă, a îi soţie, a fi mamă, a îi măngăerea 

cea iai scumpă a omului, iată-o redusă la un rol contrariu 

naturei sale iubitoare, iată-o ajunsă în starea unei lori veş- 

tede, decolorată, fără parfum şi fără viaţă!“ 

Gândurile lui ar fi mers departe, dacă nu ar fi fost dis- 

trase prin sosirea a două umbre, ce se opriră lângă el. 

Frau maica iconoamă şi vara lui Alexis. 

Domnule, zise bătrâna, eată maica Evghenia! şi se de- 

părtă în întuneric. 

— Dumneata eşti, vere Alexis? întrebă un glas dulce şi 
tânâr. 

— Eu, măicuţă. Am venit să vizitez Agapia şi am dorit 

să te văd. 

— Şi eu de mult o doresc, căci sunt ani de când nu ne- 

atn mai întâlnit. 

—— Haideţi dar în chilia mea, observă Alexis, pentru ca 
să ne vedem în îaţă. 

Intrând în acea chilie şi arumcându-şi ochii la călugăriță. 

el rămase uimit de îrumusetea ei şi de espresia adevărat 

îngerească a figurei sale. Albă ca un crin, albeata ei era 

mult mai strălucitoare sub comanacul şi neagra îmbrobo- 

dire a hainelor călugăreşti, ochii săi albaştri în floarea 

imnului avea o limpezime, care reflecta verginitatea sufle- 
tului, gura ei mică şi graţioasă se desemna sub o zâmbire 

de bucurie şi genile sale lungi lăsau umbre uşoare pe rotun- 

ziimea obrajilor. Intr'un cuvânt se păru atât de adinirabilă 

în lumina lampei, că Alexis, nu se putu opri de a zice: 

— Ah, verişoară, cum de te-ai călugărit, fiind aşa de 

frumoasă? 
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Juna măicuţă cobori ochii şi răspunse: Nu n'am călugă- 
rit de bună voie, verişorule! 

— Cum? strigă Alexis, luând-o de mână, — o mână deli- 
cată de copil. 

— Miau silit părinţii mei să pun rasă. 
— Ce nelegiuire! N'au avut milă de tinereţele tale? 
— Nu! Am vărsat şiroae de lacrimi, le-am căzut la ge- 

nunchi, i-am rugat, le-am declarat că nu mă trăgea inima | 
să mă îngrop de vie în mănăstire... toate au fost în zădar. 
Intr'o zi m'au amenințat, că m'or blestema, dacă nv'aş îm- 
potrivi. dorintelor lor şi atunci am trebuit ca să plec capul. 
Eu care eram mândră de lungimea şi de îrumuseţea pă- 
rului meu, am îost tunsă ca un făcător de rele; eu care 
mă numiam în lume Lucia, m'am trezit de-odată despărțită 
de această lume sub numele de Evghenia“. 

Zicând aceasta, maica începu a plânge și căzu pe un 
scaun. Alexis, înduioşat, cătă să o liniştească prin cuvinte 
mângâetoare, dar nu putu să reuşeze decât pomenindu-i de 
zilele copilăriei lor. 

— Ii aduci aminte, dragă verişoară, de teiul cel mare din 
ograda de la moşia noastră? Iţi aduci aminte cum ne jucam 
la umbra lui şi cum ne spăriam unul pe altul, ascunzân- 
du-ne după trunchiul său? 

* Copila, auzind aceste cuvinte: îşi ridică ochii plini de la- 
crâmi, îi ținti cu drag asupra lui Alexis şi zise zâmbind: 

—- Iti aduci si tu aminte, verişorule, când te-ai suit în co- 
pac pentru ca să-mi rupi o creangă înilorită şi ai căzut 
lângă mine?... Doamne, cât m'am spăriet atunce! Chiar a- 
cum, după trecere de-atâţia ani, încă îmi bate inima când 

gândesc că puteai să te ucizi. | 
— Aş! otservă Alexis; ştii că lucrul rău. nu piere. 
— De-aceea poate nam perit nici eu când m'au călu- 

gărit, replică măicuţa, râzând încet. Dar spune-mi, verişo- 
rule, ce te-ai mai făcut din copilăria noastră? Ştiu că ai 
îost multă vreine în străinătate. Ai studiat în Franţa... Sânt 
si acolo mănăstiri şi călugărițe? 

 



— Sânt, dragă verișoară, în toate țările persoane neno- 

rocite, căci prostia omenească nu are hotare. 

— Dar tu, fost-ai încalte şi eşti fericit? 

— Eu dragă? răspunse Alexis suspinând, de şi trăesc: 

în lume, duc zile mai negre şi mai amare decât voi, care 

sânteţi închise în mănăstire. 

— Eşti nefericit, tu, Alexis? zise copila aprOpiindu-se de 

vărul şi apucându-l de mână... Cam ce durere poţi să 

- Simţi, când părinții tăi au iubire pentru tine, când toată 

lumea trebue să te stimeze si să-ţi arate simpatie?... Iu- 

„teşti poate vre-o persoână pe care împrejurările nu-ţi per- 
mit de-a o. lua de sotie? Dar... inima îmi spune că nu este 

altă causa durerii tale. 

— O! suflet îngeresc! ai cetit în sufletul meu şi ai des-: 
coperit adevărul! răcni Alexis cu desperare. Aşa este, Lu- 

Cio, iubesc o fiinţă înzestrată cu toate darurile naturei și 

ea-i condamnată a face bucuria altuia. 

— Ah! replică Evghenia, eşti mult mai de jălit de cât 

mine, dragă. Alexis. 

Amândoi rămaseră câtva timp cufundațţi într” o dureroasă 

tăcere, când sunetul unui clopot îi trezi din cufundarea 

gândurilor. 

Ce este? întrebă Alexis; pentru ce trage clopotul la mie-. 
zul nopţii? 

— Trage pentru utrine, răspunse -maica... Merg la bise- 
rică... Vii. şi tu, verişorule? 

— Vin să te văd în strană. 

— Şi să mă auzi cântând, adăugi ea, că sânt eu la rând. 
în astă noapte. 

Peste un cuart de oră “Alexis cobori scările arhondari- 

cului şi apucă pe-o cărăruşă în sunetul toacei. bătută de o 

călugăriță pe'mpreiurul bisericei. El intră în sfântul locaş 

luminat de o singură lampă aprinsă dinaintea icoanei mai- 
"“<ei Domnului. De la uşe până lângă stranele cântărețelor 
biserica era plină -de călugăriţe, perdute în umbră, unele 
culcate pe lespezi, altele dormitând prin strane, iar aproape 
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de uşa altarului sta maica Evghenia, acopdită cu o mantie . 
lungă şi creață. Fa cânta psalmul rugăciunei, cu ochii ridi- 
cati spre icoane şi luminaţi de flacăra slabă a lămpii de 
argint. Glasul ei melodios răsună sub bolta întunecată şi 
vărsa în inimi simţirea pietăţii. Alexis o privi cu 0 respec- 
toasă admirare şi crezu că vede un palid serafim coborât 
din ceriuri pentru ca să continue pe pământ imnul de a- 
dorare către Dumnezeu. 
Rezemându-se de strana Mitropolitului, el căzu într'o re- 

verie profundă şi adresa ceriului îertinte rugăminţi pentru 
fericirea Margăritei, căci imaginea iubitei sale îi apărea în 
toate tablourile măreţe ce se presentau ochilor lui. La îi- 
nitul serviciului Evghenia întovărâşi pe Alexis până la 
scara arhondaricului, unde îşi ziseră adio, căci el avea a 
pleca a doua zi de dimineaţă. 

— Câud ne-om mai vedea, verişorule? întrebă maica. 
— Dumnezeu ştie! răspunse Alexis; căci sânt decis a 

pleca iarăşi în străinătate. 
— Vrei să fugi de durere? zise copila; în zădar, ea-i 

umbra omului! . 
— Dar poate că omul e umbra durerei! Adio, dragă 

Lucie! | | 
— La revedere, dar, verişorule, — când a vrea Dum- 

nezeu. — adăugi ea cu glas întristat, şi dispăru ca o nă- 
lucire. 

VI 

Plecând în faptul zilei de la Agapia, tânărul călător se 
duse la Văratic. altă mânăstire de călugăriţe, aşezată în 
poalele unui munte, apoi trecând prin satul Bălţăteşti, el sui 
dealul Doamnei, se cobori la Hangu, şi acolo luă o plută 
ca să meargă la Peatra pe apa Bistriţei. EI făcu această 
plimbare încântătoare fără a îi distras din tristele cuge- 
tări, cari îi frământau mintea, căci în acel frumos period al 
vietei, unde inima omului domneşte în toată suveranitatea



  

“sa, lumea se luminează şi se întunecă după starea inimei.. 

Un cântec poporal zice: 

Inima-i voioasă 

Lumea-i luminoasă. 

De la Peatra, Alexis se decide a merge la moşia unde se 

găsia Margărita de câteva zile. EI sosi acolo pe o minunată 

dimineață de primă-vară şi se cobori în grădină pentru ca 

să aştepte momentul fericit în care va vedea pe iubita lui 

singură, căci astă dată bărbatul ei era absent. După o rătă-. 

cire prelungită prin alee şi prin desimea parcului, el căzu 

pe o laiţă la umbra unui stejar bătrân și cercă în zădar să 

aline bătăile inimei sale; minutele-i păreau lungi, ver-- 

deața naturei posomorâtă, cântecul  pasărilor monoton, 

când deodată, prin un efect magic, totul se înveseli îri ochii 

lui. Soarele deveni splendid, verdeaţa îrunzelor se înviora.. 
ciripitul pasărilor se schimbă în armonie plăcută, căci 

Margărita intrase în grădină. 

Imbrăcată într'o rochie albă de gază. tânăra femee venea 

iute prin o alee năsipită şi strălucia ca o apariţie cerească 

în umbra deasă a copacilor. Alexis, uimit, se sculă şi se re- 

pezi înaintea ei, mânele lor se strânseră tremurând şi ochii 

lor să umplură de lumină aurită. - 

— Ai venit, zise ea cu glas febril; inima-mi spunea că 
ai să vii. 

— Am venit; răspunse el, căci nu mai puteam trăi îără 

să te văd. 

Zicând aceste, e ei se apropiară de un boschet şi se puseră 

pe bancă. 

Cine poate inventa o limbă atât de expresivă ca să fie 

în stare de a descrie lămurit simţirile sufletelor lor, când 

ei se văzură amândoi, singuri, în misterul acelui boschet 

de îlori? Bucuria, mirarea, uitarea suferințelor trecute, îm- 

bătarea fericirei presente şi chiar o tainică timiditate se 

corncentrau în aspirările cele mai înfocate ale amorului. Tă- 

cerea lor avea o elocvenţă neresistibilă si privirile lor a- 
veau electrice luciri.



    

  

— 0. Margărită, scumpă Margărită ! zise în fine Alexis; 
aş vrea să mor în momentul acesta pentru că nu cred 

să găsesc în viaţa mea alt moment mai divin. După atâtea 
suferințe te văd singură, te admir în deplină libertate și 

pot să-ți spun că te iubesc şi câtă înrâurire ai asupra 
soartei mele. | 

— Ah, amicul meu, replică Margărita cu tristeţă; dacă 

ai muri, nu mi-ar rămânea multe zile de trăit,.. căci sunt 
ioarte nenorocită şi datoriile mele de soţie nu-mi permit 

a realisa visul inimei mele. Mă iubeşti, Alexis, o ştiu, şi 

aceasta este singura mea mângâere în viată, însă“... Ea 
tăcu şi plecă capul plângând. 

— “Te înțeleg iubita mea; legăturile căsătoreşti nu-ţi per- 

mit a dispune de soarta noastră; ele sunt nişte ziduri înalte, 

care ne despart pentru tot-d'auna. Ce-mi rămâne dar de 
îăcut mie, care nu pot suferi mai mult viaţa fără tine? Să 
şed în ţară ca să fiu necontenit marturul fericirii altuia? Nu, 
nu mai simt destulă mărinimie pentru asemene sacrificii, 
nici destulă putere pentru a răbda asemenea chin. 
— Şi ce ai de gând să îaci? întrebă ea, ridicându-şi 

ochii plini de lacrimi. | 
— Nu-mi rămâne de cât să mă depărtez de tine Şi să 

mă duc în fundul lumii! 

— lar să mă laşi singură? strigă ea, apucându-l de braț 
cu o mişcare convulsivă, iar să te arunci în valurile pe- 
riculoase ale vieții vagabonde? Ce-oi să mă fac eu în lipsa 
ta, când ştii, că de când m'am măritat, nu am nici o mul- 
tămire alta, de cât aceea de-a te vedea din vreme în vreme”? 
— Ascultă-mă, dragă Margărită, replică Alexis, coprin- 

zând-o cu braţele şi lipind-o de inima lui; numai D-zeu 
ştie câtă iubire mi-ar inspira şi câtă amară disperare se 
adună în mine, când gândesc a mă depărta de tine; dar 
ceea-ce vreau să afli este că te iubesc de o mie de ori 
mai mult pentru tine, decât pentru mine şi că nici un sa- 
crificiu pe lume nu m'ar opri a- ți asigura liniştea şi a-ţi 
ieri reputația de clevetirile străinilor. 
— Şi ce-mi pasă mie de clevetirile lor? strigă Margă-
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rita: amorul nostru e mai presus decât răutatea oameniloj. 

Tu mă iubeşti Alexis... lumea îmi este indiferentă. 

— Te iubesc cum meriţi de-a fi iubită, scumpa mea, 

ca pe o îiință îngerească, care a deşteptat în sufletul meu 

cele mai gingaşe şi mai nobile simţiri! Amorul ce ai aprins 

în mine a deschis înaintea mea raiul unei fericiri la care 

nu-mi este permis de a aspira, căci în poarta acelui raiu 

stă îngerul virtuţii, blând şi frumos ca tine. Tu ai făcut 
pentru mine ceea-ce numai Provedinta era în stare să facă, 

mi-ai daţ o nouă viaţă şi eu nu pot să-ţi arăt recunoştinţa 

mea decât numai prin sacriiiciul înimei mele. Trebue să 

îug de tine pentru ca să rămân demn de tine. | 
— Nu vreau! nu vreau să mă laşi singurătăţei! Nu vreau e 

să mă părăseşti pradă suferinţei '—suspină Margărita, ple- 

-cându-şi capul pe umărul lui Alexis. 

Uimit, nebun de dragoste, tânărul depuse o înfocată să- 

rutare pe îruntea iubitei sale. La acest contact îerbinte ea 

se trezi din amețeala ce o coprinse, se smuci din bra- 

țele lui Alexis şi cu ochii rătăciţi şi cu glasul tremurător, 

ea zise: 

— Ai drepiate... trebue să ne despărţim... de ai rămânea 

mai inult, simt că aș fi perdută... Adio!“ şi vru să se de- 
părteze. 

Alexis o ţinea de mână. 

— Adio, adăoga el, adio pentru tot-d'auna. 
— Pentru tot-d'auna! Ah! Alexis, acest cuvânt e moarte 

pentru mine!—şi ne mai putând resista îndemnului inimei 
sale, Mărgărita se aruncă în brațele lui Alexis. Buzele lor 
se încleştară într'o lungă şi voluptoasă sărutare. Sufletele 
lor se întâlniră în acel sărutat şi soarele străluci mai splen- 
did pe limpedele senin al cerului. 
lu curând Alexis luă calea străinătăței. 

Vu 
La Galaţi, unde era să se îmbarce pentru Viena, el scrise 

un bilet Margăritei şi i-l trimise la ţară. 
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MARGĂRITA 121 

„Scumpa mea Mărgărita, 

Când îi întreprinde o călătorie depărtată şi te-i găsi ca 

“mine îu momentul de a părăsi patria ta, îi cunoaşte una 

din simtirile cele mai amare şi îi afla atunci, câtă mângâere 
gustă bietul călător, adresând ultima lui gândire fiinţei ce 
iubeste. Acest adio a inimei în ora plecărei cuprinde un 
amestec de jelini dureroase şi de tainice prevestiri, care îl 
mâhneşte adânc și îl înfiorează, căci i se pare că zice adio 
pentru tot-d'auna! Fericit acela, care într'un aseminea mo- 
ment găseşte în fundul inimei sale o imagină frumoasă, 
un suvenir drăgălaş, un nume adorat. cărora să poată în- 
china comorile sufletului său. 

Nu ştiu, cât pentru mine, ce-mi reservă destinul şi cum 

are să fie viitorul, dar ce ştiu bine este. că zicând acum 

adio ţării mele, siint o dulce mângăere de a gândi la tine, 

îngerul meu şi de-aţi trimete în aceste rânduri tot ce este 
mai gingaş, mai nobil, mai iubitor de inima mea. 

Marinarii au obicei foarte poetic. Pân a nu se arunca 
în pericolele mărilor, ei merg de ornează cu flori altarul 

Maicei Domnului dinaintea cărui îngenunchiză şi se roagă. 

Cu, a cărui soartă seamănă cu a lor, am aceleaşi crederi 
ca dânşii şi îmi place să încunun scumpul tău suvenir cu 
toate minunele cele mai graţioase ale închipuirei şi cu toate 

disinerdările unui amor nemărgimit. 

Adio, dar. Margărită! Adio, îngerul meu!... Plec mun- 
„Cit de o cumplită durere, da ori cum să fie, sunt mulțumit 

de a sacrifica fericirea mea în favoarea liniştei tale, căci, 
precum ţi-am declarat din viu graiu, te iubesc de o mie 
de ori mai mult pentru tine, de cât pentru mine. Dacă so- 
coţi însă, că merit o recompensă, îă ca s'o găsesc în Paris, 
sub forma unui răvaş, scris de tine, cu toată încrederea 
si sinceritatea amorului puternic ce m'a supus ție pentru 
viața întreagă. 

ALEXIS V. 

lată răspunsul Margăritei ce găsi el la posta din Paris. 
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„Scumpul meu Alexis, 

La iubitul răvaş ce mi-ai scris din Galaţi, mă grăbesc 

a-ţi trimite aceste rânduri. Nu ţile trimit însă ca o recom- 

pensă, cum zici, ci ca o rugăminte şi ca o destăinuire. Află, 

scumpul meu amic, că dacă m'am ferit de amorul meu în 

timpul cât te găseai aproape de mine, a îost pentru că sim- 

team cât de puternic dormea el în sufletul meu şi pentru 

că nu mă credeam în stare de a resista îndemnurilor lui; 

dar de când te-ai depărtat, de când al tău adio au deşteptat 

în sânu-mi durerea despărtirei, simt că am nevoe de toată 

dragostea ta pentru ca să mă susţie în cruda singurătate 

în care m'ai părăsit. Acel adio, care cuprinde un sacrificiu 

atât de mare din parte-ţi la favoarea liniştei mele, a adus 
o dulce apropiere între noi şi mi-a dat o vie încredere în 
amorul tău. amor desolat, mare şi mobil ca inima ce-t 

conține. 

lată, dragul meu, taina ce de mult. doream a-ţi desco- 

peri; ea îţi va explica tot ce au putut să-ţi pară neînțeles: 

în purtarea mea către tine. Spune-mi dar acum că nu mai 

păstrezi nici o îndoială asupra simţirilor mele, încredin- 

tează-mă că te depărtezi de mine, pătruns de fericirea, 
ce gustă tot omul care se ştie iubit. 

Ai văzut cum soarta nemiloasă au stins visul cel mai 

frumos al juniei mele? Trebue să mai adaug, că neîmpli- 
nirea acestui vis de îericire m'a aruncat într'o descura- 
jare adâncă? O, scumpul meu Alexis. Fericirea mi s'au ară- 
tat de departe, ca o îantasmă înşelătoare şi a dispărut iute. 

din ochii-mi pentru ca să o iălesc cât oi trăi. Spera- 

rea m'a părăsit şi nu mai văd înaintea mea de cât un Ori- 

zon întunecat. 

Crede-mă, Alexis, trist e lanţul ce te leagă de mine. 

Singura idee ce mă susţine este, că ființele care trăesc 

fără nici un ţel în viaţa lor, mor în îloarea tinereţii. Fie 

<a sirul zilelor mele să se curme cât mai curând, dacă sunt 
condamnată de legile sociale a trăi făr'de tine. 

„Adio!... Aud pasuri în sală... de-abia. pot găsi un minut, .
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unde să fiu singură cu suvenirul tău... îți trimit în acest: 

adio partea cea mai iubitoare a inimei mele sdrobită. 

MARGARITA. 

Alexis ceti printre lacrimi acest răspuns duios al iubitei 

sale, şi cu lacrimele în ochi el scrise următoarea epistolă. 

şi o expedia surorei lui, cu rugăminte de a o înmâna Mar-. 

găritei! 

Scumpa mea iubită, 

Scrisoarea ta e de natură a nebuni pe un om de îeri-. 

cire; ea conţine cuvinte de acele, ce vibrează în inima 

lui, îl încântă, îl înduioşează şi înalță mai presus de cei- 

lalţi oameni. Şi însă. trebue oare să pun întregul adevăr?... 

După ce am citit-o de multe ori, după ce am analisat fie-care 

irasă. fiecare cuvânt, am descoperit în ea o mâhniciune: 

atât de mare cât toată veselia mea s'a stins într'o clipă. 

Tu îmi vorbeşti de fericirea ce produce încredințarea 

de a îi iubit în lume, şi cu toate că această cugetare ar trebui 

să fie pentru tine un puternic apărător în contra suferinţei, 

totuşi din scrisoarea ta respiră o descurajare fără margini. * 

Eşti tristă! tristă până a te gândi la soarta celor ce mor în 

floarea tinereții... Cum vrei dar, ca după o asemenea măr- 

turisire din parte-ţi, să mai pot îi fericit?... 

Nu, draga mea, am fost crud înşelat când mam crezut 

în stare de a răbda chinurile despărţirei. Zicându-ţi adio, 
am sperat că voi asigura liniştea vieţii tale şi chiar parte 
pe a mea, dar văd că în zadar am pus o lungă distantă 
între noi doi. Departe de tine, inima mea se luptă cu do- 
rul neîmpăcat, dorul care coprind> o lume întreagă de 
suferinți. ii cunoşti şi tu, Mărgărită, acel chin ce sfâşie 
inima şi cât e de crunt. Crede-mă însă, că el e mai puţin 
dureros de cât durerea ce simt, gândind la tristeţa ta. 

lubirea mea pentru tine este un cult de adorare şi dar 
numai dacă te-ai şti fericită, aş putea gusta vre-o slabă 
alinare. Imagina ta, strălucitoare şi veselă, ar răspândi asu-
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pra singurătăţei mele luciri mângăitoare, dar întunecată sub 

vălul mâhniciunei, ea întunecă lumina zilelor mele. O, 

“ scumpa mea Margărita, îă ca amorul meu pentru tine să 

îie un soare splendid; fii zâmbitoare, îii radioasă la razele 
lui, şi astfel îţi promit să uit presentul, uitându-mă chiar 

pe mine însu-mi. | 

Dacă ai videa ce se petrece în sufletul meu, ai fi mân- 

dră că ai deşteptat în el atâtea mari şi frumoase simţiri: 

iubirea, dorința gloriei, devotamentul, indulgenţa şi aspi- 

rarea către un viitor ce ţi !am hărăzit numai ţie. Tristeţă 

sau veselie, toate îmi vin de la tine, căci în fiecare din 

-cugetările mele tu domneşti singură şi singură ai o dră- 

gălaşe înrâurire. Ai produs în mine o înviere morală şi îţi 

sunt dator mai mult de cât cu viaţa, îţi sunt dator cu des- 

“voltarea calităţilor inimei mele. | 

Ah! dacă am trăi pe timpul zânelor, pe când aceste gra- 

țioase zeități protegiau destinul celor ce iubiau, şi când 

ele ne-ar fi adunat la un loc pe amândoi, cu ce mândră 

aureolă de fericire aş corona fruntea ta! Cât de bine aş 

sti să realizez visurile tinereţei tale! Ce inspirări minunate 

aş undi în zâmbetul tău! Ce nume strălucit de poet aş do- 
bândi pentru ca să fiu demm de tine. Viaţa împreună ar îi 

pentru noi doi o comoară nestârşită de cele mai gingașe 

simţiri, de cele mai ferbinte desmierdări. Lumea nu ar mai 

exista pentru lume, căci am uita tot şi chiar pe noi înşi-ne 

ne-iâim uita în beţia încântătaore a amorului. 

Câte minunate visări de aceste. am făcut în cursul călă- 

toriilor mele! In frumoasele seri a primă-verii, pe când plu- 

tiam pe Dunăre, de-câte ori închipuirea mea te-au adus 

lângă mine pe podul vaporului, şi prin efectul acelei ilusii 

drăgălaşe, măreaţa privelişte a Carpaţilor îmi părea de-o 

mie de ori mai poetică. La Dresda am visitat cu tine ga- 

leria de tablouri. In vreme ce mă primblam în saloanele 

Muzeului, te simțeam rezemată pe braţul meu, şi admira- 

rea mea pentru. tablourile artiştilor renumiţi creştia, căci
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tu mă făceai să descoper în ele frumuseți. ne-cunoscute: 
de mine până atunci. 

Ce să-ţi şpun, iubită Margărită? In presenţa minunelor 
naturei, precum şi în faţa productelor geniului omenesc, 
inima mea te-a asociat la toate uimirile sale, şi pretutin- 
dene iubirea mea te-a înălțat pe tine de-asupra tuturor 
făptuirilor dummezeesti şi tuturor operelor care ornează. 
geniul omenirei. , 

Ast-fel te iubesc şi ast-fel te-oi iubi până m momentul 
când mâna mortei mi-a închide ochii si mi-a îngheta inima. 

ALEXIS V, 

Peste o lună de zile Alexis primi un mic bilet, în care 
Margărita îi anunţa sosirea ei la Paris pentru iarnă şi îl 
ruga să nu-i mai scrie. căci bărbatul ei începuse a da 
semne de gelozie. Alexis aştepta iarna. cum aşteaptă un 
bolmav primă-vara, însă la finitul toamnei toate speranţele: 
lui căzură ca frunzele copacilor. Margărita îi trimise aceste 
câteva rânduri, care îl făcură să zacă trei luni de zile în 
patul durerei: 

„Alexis, 

Cu moartea în suflet îţi scriu aceste Hinii!... Uită pe Mar-. zărita, care de astă-zi nu mai există pentru tine... Sunt 
mamă! Să întindem un văl negru asupra trecutului şi asu-- bra promiterilor viitorului... Adio! Adio pentru tot-d'auna. 

MARGARITA, 

VII, 

Cum se terminară fazele acestui amor atţât de mare şi 
de înflăcărat? | . 

Francezii, cu caracterul lor vesel, zic: Tout finit par des 
- chansons dans ce monde!. 

lată cântecul final al romanului Margăritei: 
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ADIO 

Adio! ah, nici odată 

N'am gândit ca pre pământ 

A mea inimă 'ntristată 

Va rosti acest cuvânt 

Dar tu însâş, tu pe care 

Te-aveam tainic Dumnezeu 

Ai voit fără 'ndurare 

Ca să sting amorul meu. 

Adio, rămâi ferice 

Şterge din inima ta 
"Pe celce adio îţi zice 

Deşi ?n veci nu te-a uită, 

Te-am iubit cu dor ferbinte 

Şi-astiel te iubesc că vreu 
Să văd stins din a ta minte 

Intreg suvenirul meu... 

In urma acestui strigăt suprem şi dureros al inimei, 

Alexis întreprinse o lungă călătorie prin Africa şi Ame- 

vica, iar în lipsa lui de mai mulţi ani, Margărita, prinsă în 

sloiurile vieţii căsătoreşti, deveni mamă de o gentilă şi uu- 

meroasă familie. 

Când se revăzură amândoi în salonul Alinei, care se mă- 

ritase de curând, focul patimei lor părea cu totul potolit şi 

fie-care din ei părea că au făcut un vis frumos, la care se 

gândesc câte odată cu o zâmbire înduioşată. 

Margărita, încuniurată de copilaşii săi, întinse o mână 

amicală lui Alexis şi-i zise cu glas sincer: 

— Alexis, vrei să fii fratele meu? 

Alexis îi răspunse. depuind pe acea mână treimnurândă un 

sărutat respectuos! 

UNT0) 

D După. Manuscrisul. No. 817. Din Biblioteca Academiei Române. — 
2) Capitolele II şi III publicate deosebit în 4lbumal macedo-român. (Bu- 

cureşti 1880) p. 1—7, sub titlul «Papagalul simpatic». Intâia propoziţie 
e astfel schimbată: «In toamna anului 1840, tânărul Alexis se întorcea 
din străinătate, unde» etc... —3) Cuvintele din paranteze adause în edi- 

ţia din «Album», lipsesc din manuscris. — $) In manuscript îlusiile. —
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5) In manuscris: tot confortul ospitalităţii bine înțelese. — 5) In ma- 
uuscris: Alexis V. — ?) Unde îl aşteptă stăpâna castelului. — S) in al 
bum îi zice consecvent Eliza. — 9) Cuvintele supliniate adause după * 
manuscript. — 10) In manuscris: gentilețele. — 1) În manuscris: diser- 
tare. — 12) Continuă în manuscris: ...dar se angajază a. cântă în seara 
viitoare. — i2) Cu veselie. — 14) La castel. — 15) . din momentul acesta 
ie consider ca un frate iubit. — 18) In manuscris; prevestitor ul unui 
amor nemărginit. — 1?) În manuscris Fără a zice un cuvânt, el iuă 
albumul de pe gheridon, se retrase la o parte şi scrise următoarea poe- 
zie, în vreme ce Margărita urma cântecul ei. 

Auzit-ai frate de un plai frumos 
Care "n văi răsună de cântări iubite ? 
Unde se 'mpieună ceriul luminos 
Cu albastrul imărei cei nemărginite ? 
Acolo 'mi-e dorul, acolo mă vreu 
Pe-ale tale braţe du-mă dragul mew. 

etc. etc. (Vezi pag. 278 în vol. Mrăgăritărele). — 1) In locul pasajului 
din paranteze, găsim în manuscris : «priviră lung şi cu dulce dragoste 
unul la altul şi prin razele amoroase a ochilor ei legară soartele lor îm- 
preunâ». — 19) Pentru a rotunji, cumva acest episod din <Margărita», Alecsandri îi adăugă următorul sfârşit: 

«Şi astfel incepu şi astfel se sfârşi acest roman intim între două fiinţe, 
demne una de alta și care păreau menite a trăi împreună în lumea fe- 
ricirilor lumeşti... . . 

Cine ar crede?... Eliza, în contra voinţei sale, se mărită după şase 
luni şi Alexis pleacă în America pătruns de disperare. 

Trecură doi ani de amară despărţenie... 
Când se revăzură amândoi în salonul Elizei. focul patimei lor părea 

cu totul potolit, şi fiecare din ei părea că făcuse un vis frumos, un vis 
ce se stinsese ca toate visurile. 

Fliza, având un îrumos copilaş pe genunchiu, întinse o mână amicală 
- lui Alexis şi zise cu glas sincer: -: 

— Alexis, vrei să fii fratele meu? 
EL răspunse, depunând pe acea mână cam iremurândă o respectuasă 

şi mult afectuoasă sărutare, pe când papagalul de pe fereastră, dintre 
flori zicea:. Quel dommage ! quel dommage!» (Adaosul acesta lipseşte 
în manuscris), — :0) Continuare după manuscris, 
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Ziarul îrances Teatrul cu data de 25 Iunie 1551 conține 

liniile următoare: 

„O tânără artistă, cea mai irumoasă din toate câte le-am: 

zărit pe scenele teatrelor de pe bulevarde, a murit în îloa- 

rea tinereţii! Veselă şi grațioasă, ea poseda calităţile inimii 

si ale spiritului. Toţi acei artişti cari au cunoscut-o regretă 

în persoana sa o artistă de talent ş'un mode] perfect de ele-. 

ganță şi de isteţime parisiană. Ea purta între amici gentila 

- denumire de Dridri, însă numele ei adevărat era: Marie 

„Angelique Chataignez!” 

Citind aceste rânduri, mulţi din România cari au îost 

emigraţi la Paris în anul 1848, îşi vor aduce aminte de acea 

drăgălaşă copilă atât de parisiană în spiritul său, atât de 

română în inima sa!... Fa s'a unit la toate aspirările pa- 

triotice ale generației entusiaste de acum două-zeci de ani,. 

care a dat semne de viaţă naţională în Iaşi şi Bucureşti: 

ea a împrăștiat adese-ori cu farmecul veseliei sale negurile 

posomorâte de pe fruntea celor descurajați şi a lucit ca o 

rază de soarele patriei în ochii multor emigrați din ţările: 

noastre. | 

Prin care mister însă capricioasa natură sădise o inimă 

“română în gingaşul sân al unei parisiene? 

Pe când publicul frances se găsea în cea mai deplină 

ignoranță despre Moldova şi Valahia, pe când aceste ţări 

erau considerate ca pământuri aflătoare în fundul Asiei,
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„pe când un deputat al Constituantei din Francia declară 

că Bucureştii erau capitala Bulgariei şi un ministru al Re- 

publicei confunda Cronstadtul din Ardeal cu portul de 

lângă Petersburg. Dridri cunoştea România mai bine de cât 
compatrioții săi, şi chiar de cât mulţi dintre compatrioţii 
noştri. Ea era părtaşe la toate secretele politicei Românilor 
din Paris şi se simţia mândră de a o putea servi prin in- 
iluența ce avea asupra unor corifei ai presei francese. 
Acea iună artistă, admirată pe scenă; urmărită de un cor- 
tegiu de adoratori, deprinsă de a trăi în luxul şi în plă- 
cerile modernei Babilone, părăsi de odată calea aurită, pe 
care călca de patru ani cu nepăsarea tinereţii şi se retră- 
sese sanctuarului imimii sale. Regina. banchetelor parisiene 
abdică de tună voe şi lumea o perdu din vedere îără a 
înțelege motivul dispariției sale. In ziua când s'a decis a 
face acest pas atât de serios în viata unei femei, Dridri a 
scris amicilor săi un soiu de circulară enigmatică în care 
le zicea: i 

„Adio! plec într'o călătorie la care am visat adese-ori; 
mă duc să cunosc o lume nouă de unde nu cred că m'oiu 
întoarce printre voi. Nu vă încercaţi însă să ghiciţi care-i 
acea luine, cunoştinţele voastre geografice nu se întind până 
la marginile ei!" - : 

Până a nu descrie însă realisarea visului frumoasei că- 
lătoare, să aruncăm o privire asupra îaselor existenţii sale 
trecute, precum ne-am uita într'o grădină înflorită ce am 
întâlni în calea noastre. 
Domnişoara Marie Chataignez se născu la Bordeaux şi 

rămase orfană de mică copilă. Ea îu crescută de o mătuşă 
a ei, cu care veni Ja Paris, când copila împlini 18 ani... La 
Paris! La Parist... Cine poate spune ilusiile, sperările, visu- 
rile seducătoare, cari flutură prin mintea unei tinere îete, care se simte în primăvara vieții şi în deplina înflorire a trumusețelor, atunci când ea intră în atmosfera îmbăță- toare a Parisului! - 
Mătuşa ei era amică de pension cu celebra actriţă De- 
V. Alecsandri, — Proză, ” 

s 
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e atunci parvenise la culmea talentului şi îer- 

mecase publicul parisian. Ambele amice se revăzură Cu ma- 

re bucurie după un şir de mulţi ani şi chiar de la prima 

întâlnire Deiaset simti nare simpatie pentru Dridri. 

— Draga mea, îi zise ea: eşti tânără, eşti graţioasă, ai 

tot, ce trebue unei iemei ca să placă, însă îţi lipseşte pie- 

destalul de pe care să poţi atrage ochii mulţimii. Fie o femec 

înzestrată cu darurile cele mai irumoase, dacă ea nare no- 

rocul a se face cunoscută în Paris, sărmana! rămâne pă- 

văsită departe, ca o coimară neştiută. Tu însă, Angelico, 

fii fără nici o grijă; eu mă însărcinez cu viitorul tău si 

prin mine, promit că vei reuşi a deveni o personalitate în 

Paris. 

_— Eu! replică Dridri cu glasul uimit. | 

_— Tut... însă spune-mi ai gust pentru arta dramatică? 

__"Nepoata mea nu visează de cât teatru, răspunse nă- 

tuşa ei cu grăbire. 

_— Mimunat! zise Dejaset. In curând ea va debuta pe scena 

Varietăților. Directorul este amicul meu şi va îi prea fericii 

de a primi în trupa lui o actriţă presentată de mine. Până 

atunci, draga mea, să vii în toate zilele aici pentru ca să-ţi 

dau câte-va lecţii de declamare şi să repeti cu mine rolul 

prin care să-ţi inaugurezi cariera dramatică. 

Dridri, fericită de astă propunere neașteptată, şi co- 

prinsă de recunoştinţă, apucă mâna protectriţei să o să- 

rute; însă Desajet atrase pe gingaşa copilă în brațele sale, 

şi o sărută pe ochii săi urmezi de lacriime. 

In adevăr după şase lumi, afisul Teatrului Varietăților a- 

nunță debutul D-rei Marie Angelique Chataignez, într'ui 

rol de subretă, compus înadins pentru dânsa de autorii 

Duvest şi Lausane. 

Mari lupte între ambiţie şi spaimă se petrec în suiletui 

unei iune artiste la începutul carierii sale, atunci când sala 

e plină de spectatori, când cele-lalte actriţe privesc la 

dânsa cu ochi pismaşi şi întrebuințează toate manoperile 

pentru ca să împiedice succesul ei. Sărinana! în acel mo- 

iaset, care p 

-
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ment critic, mintea i se turbură, inima i se bate iute, gla- 

sul i se întunecă. Fa ar voi să fugă, să se ascundă în îundul 

pământului, însă nu! ea trebue să înfrunte pericolul, trebue 

să iasă pe scenă, chiar dacă ar fi să cadă moartă de uimire... 

Orchestra execută uvertura, cortina se ridică, lumina poli- 

-candrelor inundă teatrul, publicul numeros aşteaptă cu ne- 

răbdare ca un judecător aspru. care are să-şi dea sentința... 

E un moment îngrozitor, căci de la el depinde succesul sau 

căderea, adică: viaţa sau moartea bietei artiste! 

Cu toate aceste, Dridi avu norocire de a produce o ini- 

presie favorabilă publicului chiar de la prima sa intrare 
pe scenă; un murmur încurajator se ridică în sală, când 

ea apăru cu figura sa vie, cu talia sa elegantă, cu farme- 

cul tinereţii sale. Ea-şi iucă rolul foarte natural şi la cel 
dintâi cuplet ce cântă, glasul ei argintiu deşteptă un re- 
sunet voios în inimele spectatorilor. Celebra Dejaset dete 
semnalul aplaudării din loiă şi toţi o imitară, bătând din 
palme cu entusiasm. Dridri se simţia nebună de bucurie, 
căci succesul ei era astfel consacrat chiar de la începu- 
tul piesii; iar când cortina se cobori, publicul rechemă pe 
îericita copilă, care se presintă cu modestie, salută lojele 
și parterul, Zâmbindu-le grațios şi primi un frumos buchet 
de rose de China aruncat la picioarele ei de însăşi Lejaset. 

Intre acte juna debutantă veni să mulțumească protec- 
toarei sale, care o sărută în presenţ publicului, îelicitând-o 
de succesul ce avuse. Toate lornetele dif sală se țintiră 
spre acea loiă şi cavalerii în unanimitate declarară că d-ra 
Marie Chataignez nu perdea nimic din grațiile ei afară de 
scenă; damele însă din contră îi descoperiră multe de- 
iecte închipuite, cari erau de natură a face din copila 
drăgălaşă un monstru înspăimântător. 

Nu trecură zece minute şin loie se presintă un cavaler 
de o aparență nobilă plăcută; era contele de Farol, unul 
din membrii de la Joquey-Club, unul din fahsionabilii Pa- 
risului. EI avea o figură care exprima calitățile inimii şi 

| , |
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maniere de un adevărat zentilom. Intrând, contele dete: 

mâna d-nei Dejaset după moda engleză şi-i zise: 

__ Vin să salut luceaiărul scenei parisiene. 

Deiaset îi mulţumi cu o zâmbire şi' replică; „Salută, dom-. 

nule Conte şi pe d-ra Chataignez, o nouă stea care răsare 

pe orizonul artei dramatice“. Contele se închină tinerei ar-- 

tiste. zicând: „Am adinirat pe domnisoara din stalul meu; 

am rupt o pereche de mănuși aplaudând-o. şi sunt mândru 

de a fi cel d'intâiu a o complimenta“”. Apoi adăugi, adre-. 

sându-se direct la Dridri: „Domnişoară, aţi făcut în astă 

“seară, mulți fericiţi şi tot odată mulţi nefericiți... Cavalerii 

var duce în triumi ca pe.0o grațioasă regină, însă damele- 

v'ar scoate ochii fără milă... şi zău ar comite o mare crimă, 

căci nu-i nimic mai încântător şi mai dulce la privit ca doi 

ochi îrumoşi, cari înnoată în îlacăra triumfului”. 

Dridri răspunse roşindu-se: „Doamnele cari ar voi să 

mă orbească, nvar nenoroci foarte mult, condamnându-mă 

ast-fel a nu mai putea admira grațiile lor. 

— Bravo domnişoară, strigă Contele: am să duc da- 

“ melor răspunsul d-voastră, ca să se afle că pe cât sunteţi 

de gentilă, atât sunteţi de generoasă.: 

-— Adaugă şi din parte-mi, observă d-na Deiaset, că 

d-lor au prea multă ocupaţie cu ochii bărbaţilor, pentru. 

ca să-şi, peardă timpul cu ochii copilelor. 

— Mă duc îndată să înfig cu mulțumire această săgeată 

în sânul lor, zise gontele Tâzând. | 

Dar până a nu eşi din loiă, se adresă încă odată la Dridri 

-cu următoarele cuvinte: Domnişoară, sunt unul din cei mai 

sinceri admiratori ai talentului d-voastră, daţi-mi voe a 
spera că veţi priini a mă număra şi între amicii d-voastră 

cei mai devotați. 

_„-. După finitul. spectacolului. Dejaset conduse pe Dridri la 

- hotelul unde locuia tânăra actriţă şi pe drum ea-i zise cu 

amiciţie: 

— Draga mea, iată-ne acum pe cale de a-ţi îace nume,. 

avere, posiție: să te gândeşti totdeauna însă că o bună



      

- 
reputație este pentru o artistă corana talentului şi a ca-. 

-rierii sale. 

E. de prisos să mai observăm că noaptea întreagă Dridrt 

wa închis ochii. Trimniul alungă somnul. A doua zi direc- 

torul veni să-i propue un angajament de 500 îr. pe lună. 

— Suna, zise el. nu e mare, dar va creşte în proportie 

-cu rolurile ce veți crea. 
Contractul îu sum semnat şi d-ra Marie Ang€lique Cha- 

taignez îu auunţată prin gazete ca una din pensionarele 

Varietăților. 

Fericită de posiţia ce câștigase, Dridri se ocupa cu âr- 

doare de arta sa şi pe fiecare zi atrăgea mai mult favoru- 

rile publicului. Autorii dramatici scriau roluri vesele pen- 

tru dânsa, siguri fiind de succes: jurnalele o lăudau nu- 

mind-o Dejaset II, însă camaradele sale o considerau cu 

invidie ca pe o rivală nesuierită. Şi în adevăr, sărmanele 

aveau bune cuvinte de a îi îngrijite, căci toți adoratorii 

lor începuseră 'a flutura împreiurul ei. Una din ele mai. cu 

scaină, lstera, îi declarase răsboiu neîmpăcat din Causa. 

admirării ce avea contele de Farol pentru Dridri. 

k:stera, o celebritate a Parisului de pe atunci, purta în 

trăsaturile iigurei sale 'sigiliul frumuseţii ebraicei. Ochii 
săi negri şi lungăreţi aruncau săgeți înfocate; părul ei for- 
ma 0 ghirlandă bogată pe îrunte-i: talia sa era majestu- 
pasă, umerii săi albi erau de un inodel perfect, însă gura e: 
avea o expresie despreţuitoare, care producea un. efect 
isolăcut. Fa se deprinsese a primi omagiile tuturor băr- 
baţlor, cari îi erau presentaţi şi această deprindere. îi. dase 
un aer măret. Echipagiile sale luxoase, briliantele de pteţ 
Cu care se arăta în public, îi ridicaseră un piedestal 'fki 
“ochii Parisienilor. Aceştia o numiseră regina de Saba, 
nume potrivit cu soiul îrumuseții sale Şi care-i inspira 
atâta mândrie, în cât nu putea suferi nici o rivală alăturea 
-cu 4 dânsa, Prin urmare chiar din seara când Dridri se ur- 
e pe scenă, Estera simți pentru tânăra actriță o antt- 

Datie instinctivă, antipatie care cu timpul se prefăcu într-o o



ură de moarte. Mândră de luxul ce afişa pretutindenea, eu 

găsia mulțămire a umili pe modesta ei camaradă, făcând | 

obsc- vări puţin generoase asupra simplităţii tualetei sale 

şi “e câte ori o întâlnia pe stradele Parisului. Estera, cul-. 

cată pe pernele calescei, arunca din treacăt ochiri fudule 

asupra bietei Dridri, ochiri la care copila răspundea prin- 

trun zâmbet foarte maliţios. Ast-îel se născu între ambele 

astiste o luptă surdă şi neîncetată, care trebuia numai de 

cât să producă scandal la cea dintâiu ocasie. 

Intr'o zi de repetiție generală, Estera veni la teatru în 

cupeui ei, după obiceiu, fără a se îngriji de ploaia care că- 

dea pe strade şi intră îu foişor purtând o roche lungă de 

“aniea vişinie. Dridri ca o modestă pensionară de 500 îr... 

pe lună, veni alergând sub coperişul unei umbrele: tua- 

leta ci sc resimţia de furtuna, care domnia afară şi ghe- 

tele sale umede lăsau urme după ele pe parchetul îoişo- 

“ rului. Toţi artiştii precum şi mai mulţi amatori, cari aveale 

liberă intrare în culise, erau adunaţi pe lângă cămina de 

marmoră şi râdeau cu sgomot ascultând glumele vestitului 
actor comic Oury. De odată râsetele conteniră la giasul.. 

care trerâ;:d pe dinaintea rivalei sale zise cu insolente.: 

——Cârd nu are cine-va nici doui franci ca să poatu 

lua o. hiriă pe un îimp ploios, ar trebui cel puţin să-şi 

lase botinele ia uşă şi să intre jesculță în foişor. 

Dridri: la această grosolană aluzie se roşi pe ahraz şi 

observă cu glas indignat: că e mai lesne de a pcseda un 

cupeu de cât delicateţa inimii. Estera, ast-iel săgetată, ținti 

ochii săi aprinși asupra copilei, şi apropiindu-se de ea. 

răcui cu îurie: 
—: Sărmano! m'aş înjosi poate a-ţi răspunde, dacă ut 

„mi-ar fi milă de miseria în care te afli... Priveşte nenv- 
"rocită: eşti muiată ca şi când ai fi scoasă din mare.. 

— Care Mare? replică Dridri, Marea Roşie, în care s'a 
botezat strămoşii dumitale? 

Un hohot general resună în foişor la auzul acestei ma- 
litioase întrebări. Estera înciudată. eşi ca o bombă fără a /



        

R
E
 

găsi ce respunde, în vremea ce toţi actorii înconjură pe 

Dridri ca sto complimenteze. Contele de Farol îi luă bra- 

tul şi-i zise cu amicie: 
| 

__ Estera a voit să vă insulte, dar insulta a căzut 2e 

iruntea ei, căci aţi ştiut a răspunde cu spirit şi cu mult 

“tact; primiți felicitările mele domnişoară... Acum permnite- 

ți-mi a vă găsi ca un adevărat amic: nu e destul de a 

avea talent în Paris, pentru a-şi crea cine-va o posiţie pre- 

cmu o meritați. căci directorii de teatru sunt nişte ex- 

ploatatori cari gândesc mai mult la punga lor de cât la 

viitorul artiştilor. 

-— Nu înţeleg, domnule Conte... 

__ Bine-voiţi domnişoară. a mă asculta cu răbdare şi a 

pune cuvintele mele pe seama simpatiei ce mi-aţi inspirat. 

Aveţi acum 500 îr. pe lună şi poate peste vre-o doi ani 

să câştigaţi îndoit. Ce sunt însă 12000 îr. pe an' în viața 

parisiană? o picătură de apă în mare fie chiar în Marea 

Roşie a Esterei!... o femee tânără şi îrumoasă nu poate 

trăi într'o atmosferă de zilnică şi strictă economie; ea 

este chemată a domni în toată splendoarea luxului, a îace 

pe publicul parisian a se ocupa necontenit de dânsa, a 

eclipsa mai cu seamă pe toate elegantele oraşului, ca să 

rămâe singura stea strălucitoare în ochii lumii. - 

— Şi pentru a veni la acea culme ce este de făcut? 

imtrebă Pridri. 

— Unicul chip, răspunse contele cu puţină sfială. este 

de a-şi alege un amic devotat, care să fie fericit a con- 

sacra viața şi averea lui la realisarea dorintelor... " 

— Domnule Conte, eu am doui amici, cari nă opresc 

de a dori un al treilea. 

— Doui! exclamă contele cu mirare: | 

— Unul de vreme bună şi unu! de vreme rea. 

— Şi cum se numesc? Cine sunt? 
— Cel de vreme bună este caracterul meu nepăsător şi 

neambiţios. : 

—. Şi cel de vreme rea?



— Este cortelul mătuşii mele, care mă apără şi de ploaie 

şi de ispite. 

— Aveţi răspuns la toate şi vă găsesc adorabilă! zise 

contele oprindu-se, însă tot sper că într'o zi voiu avea sa- 

tisfacerea de a vedea pe Estera învinsă, chiar prin armeie, 

cu care se făleşte. 

— Care arme? 

— Splendoarea luxului, de care a-şi dori să vă văd în- 

conjurată. 

Adio, Domnule Conte. 

— La revedere mai bine! replică el sărutând mâna gra- 

tioasei artiste. | 

Astiel de scene se petreceau imai în toate zilele în îoi- 
şorul teatrului; altele mai scandaloase se produceau câte 
odată chiar din 'naintea publicului. De pildă într'o piesa 
în care Dridri şi Estera aveau roluri principale, aceasta 
voind să compromită succesul rivalei sale. întârzie înadiris 
intrarea sa pe scenă. Dridri, aşteptând-o în zadar, de și 6 
zăria între culise, se văzu nevoită a împroviza câte-va fraze 
pentru ca să-şi prelungească rolul şi între alte cuvinie, eu 
zise foarte apropo: 
— Aşteptarea e nesuterită : atunci mai cu seamă, când 

persoana care trebue să vie, este lipsită de simuţi bunei 
Cuviințe. 

Publicul înțelegând alusia, făcu să răsune sala de aplause 
şi dete astie! o lecţie aspră Esterei. 

Putin timp după convorbirea Contelui de Faro! cu Dridri 
juna artistă primi biletul următor: 

  

Dommnişoară, 

Pavagiul: Parisului nu merită s ăfie călcat de picioare 
delicate ca ale d-voastră. Dacă poliția miar îngădui, aşi 
întinde covoare de la poarta hotelului până la teatrul va- 
rietăţilor; însă poliţia nu înțelege actele de gaalnterie, şi 
S'ar împotrivi sub cuvânt de desordine publică. Nu-mi ră- 
mâne dar, de cât a lua îndrăsneala să depun la picioarele 
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-d'voastră un cupeu, care va aştepta la scară până vă veţi 
decide a vă urca în el. lapa înhămată la acest cupeu poarta 
numele de Lady, însă fiind proprietatea d-voastră sunteți 
liberă a o chema Estera, drept probă de amicie pertru a- 
mabila camaradă, care vă iubeşte atât de mult! 

CONTELt DE FAROL. 

P. S. Echipagiul vă va conduce, când veţi ordoua, la o 
mică bombonieră din strada Magdalena, care poartă nu- 
mele de hotel Chataignez, îiind tot proprietatea d-voastra. 

Citind acest bilet original. Dridri se aproprie de fereastra 
şi zări în curte un foarte elegant cupeu galben. Vezeteui 
în livrea căta să liniştească sburdările epei de soiu, car 
irământa paveaoa sub copitele ei, iar alăturea cu oblonul 
se ţinea un grcom <a de vr'o 15 ani. tantțuş şi seros cu 
un personagiu important. Dridi se uită lung la acel eclu- 
pagiu. Imaginea Esrerei sbură pe din 'nzamea ochilor ci 
-ca iantasmă îurioasă... însă copila E.răgându-se iute de la 
fereastră, zise în gândul ei. 

—Nu nă voiu sui în. cupeul Conrelui!... nai bine pe 
:495, dar onestă şi liberă ! 

Zece zile d'a rândul ea trecu pe alăiurea echipagiului, 
iără a ceda dorinței ce prindea trainice rădăcini în inima sa. 
Zilele erau senine. aerul dulce. primblările încântătoare. 

— Nu, zicea Dridi, nici odată! şi însă în tot momentui 
ea se ascundea după perdele şi admira cupeul, u:'mira 
iapa şură care necheza, muşcându-şi zăbala plină de spune. 
Mărul raiului sub formă de echipagiu lucsos începea a pru- 
duce influența-i seducătoare asupra fiicei Evei! 

Un nou bilet de la Contele de Farol veni s'aducă o nouă 
turburare în mintea fragedei copile. lată cuprinsu' lui: 

Domnişoară, 

Biata Lady se plânge de indiferența d-voastră. Ea care 
„e deprinsă a îi desmierdată şi hrănită cu zahăr, nu a primut 
încă din parte-vă, nici o probă de simpatie! Ce v'a făcur



sărmana. de' sunteti aşa de aspră cu dânsa?... Lady e blân- 

dă, celebră în Paris pentru calitățile sale aristocrate. Daca 

ar avea graiu, var spune multe lucruri interesante şi s'ar 

prinde cu d-voastră a întrece tot-d'auna caleasca Esterei. 

Mâine este tocmai sărbătoarea Longchamp; mâine ies la 

Câmpii Elisei toate elegantele Parisului. Faceţi multămire 

îrumoasei Lady ca să vă -plinbe şi să se mândrească de 

stăpâna ei sub ochii Parisienilor... Estera a învitat două 

dintre camaradele sale. cele mai impertinente şi s'a lăudat 

că va trece cu echipagiul ei somptuos pe sub ferestreie 

d-voastre. înadins a să vă wmilească. Dacă ați asculta pe 

Lady, Estera ar căpăta mâine gălbinare de, ciudă, căci nu- 

mai cupeul d-voastră e de coloare galbenă în tot oraşul. 

- Secretarul întim al Ladyri 
CONTELE DE FAROL. 

Bloauenta perfidă a secretarului aduse o mare schimbare 

în ideile iunei artiste... Dridri îşi umplu buzunarale Zu 

bucățele de zahăr. cobori iute scările şi merse drept la 

“Lady ca să o desmerde. lapa necheza vesel sub mâna ei 

şi luă zahărul, apoi întinse gătul, ca să îie netezită. Vetezeur 

observă că Lady cu nimeni nu se arăta aşa de familiară. 

iar groomul replică serios: 

— Isi cunoaşte stăpâna. | 

—— Aşa este, adăogă vezeteul: însă de o mai sta doua 

zile ast-fel înfiptă pe picioare, fără a îace primblare, mă 

tem că s'a beteji. | 

Auzind aceste observări. Dridri atrase capul iepei lângă 

sânul ei, o sărută gingaş, apoi se întoarse sburând cav 

păsărică spărieată în apartamentul ei. 

Ziua serbării Longchamp se anunţă de dimineaţă: ca o 

zi splendidă, ceru lera albastru, soarele luminos. aerul cald! 

Şi cer şi aer şi soare învitau pe oameni a eşi afară dn 

casele lor, ca să se bucure de farmecul timpului. Jumătate 

din locuitorii Parisului se îndrumau spre Câmpii Elisei în 

tualete elegante şi răspândeau veselie în atmosieră. 

Ca în toate zilele cupeul galben aştepta la scara D-rei



    

Chataignez, însă ea decisă a merge pe jos, îşi făcust o: 
tualetă simplă şi de foarte bun gust. Multțămită de dâusa. 
Dridri se apropiase de oglinda dintre ferestre, când auzi 
trecând pe stradă o caleaşcă răsunătoare; ea deschise una. 
din ferestre şi zări pe Estera cu amicele ei. cari aruncând 
ochii spre dânsa, începură să râdă cu hohot. 
— Sărmana! strigă Estera, aşteaptă să-i cadă o biriă 2) 

cin cer! 

La 0 aşa insultă, copila simţi tot sângele suindu-i-se la 
creieri; ea îşi puse mâna la inimă, ca să-i aline bătăile, apo! 
întrun acces de nebunie. fără a mai avea  cunstiința ae 
ce iace, se cobori iute la scară, ordonă groomului să des- 
chidă oblonul şi se aruncă în cupeul... Lady auzind vuetul 
oblonului, se ridică pe două picioare şi plecă în sbor. 

In câte-va minute cupeul sosi la Câmpii Elisei şi pre- 
senţa lui atrase pe loc atenţia tuturor. Forma lui eleganta. 
coloarea lui originală şi mai ales gentileța persoanei în- 
chisă: în el, produseră un efect extraordinar. Toţi pietnou 
se îndesau să-l examine de aproape şi toţi gentlemanii 
călări părăsiră îndată celelalte echipagii şi înconiurara 
cupeul artistei. Unii o salutau cu amabilitate şi ea le răs- 
pundea printr'o zâmbire cochetă, care-i încânta: alţii mat 
iericiți îi adresau complimente şi presentau buchețe de 
violete de Parma. Intr'un cuvânt eroina noastră fu procla- 
mată Regina de Longchamp, şi în adevăr, judecând după 
cortegiul de fashionabili. cari o urmăreau, e apărea o ade- 
vărată regină. 

Cupeul se sui încet la arcul de triumf, care se înălța 
majestuos în fundul Câmpilor Flisei; iar de acolo întor- 
cându-se îndărăt, se întâlni cu caleasca Esterei. Patru ca- 
pete aprinse de curiositate se plecară să vadă cine era 
obiectul unei asemenea ovaţii şi de odată îngălbeniră ca 
şi când ar îi fost zărit îaţa îngrozitoarei Meduze. Dridri în- 
cepu a râde şi le zise din treacăt: S'a coborât biria din: 

„cert... 

Primblarea continuă până la 6 ore şi tânăra artistă se:



bucură de un triumf foarte măgulitor. Ea era deplin răs- 

bunată de insolența Esterei. Apoi. când ordonă vezetiului 

să plece de la Câmpii Elisei. Lady porni iarăşi cu repe- 

ziciunea unei căprioare și în curând se opri din naintea 

“unui otel din strada Magdalena. 

— Unde te opresti, strigă Dridri la vezeteu; dar de oda- 

iă oblonul se deschise, şi ila oblon apăru Contele de Faroi, 

-care răspunse: 

-— La otelul d-voastră. 

— Domnule Conte! zise copial uimită; asta-i o trădare! 

— Ba-i un Sinplu omagiu către suverana inimii mele. 

Şi zicând aceste cuvinte, Contele-i întinse mâna pentru 
ca să-i ajute copeli a se cobori. Dridri sta neclintită n 

fundul cupeului, dar Contele adăugi: 

— Biata Lady na mâncat nimic de azi de dimineaţă: 

iie-ţi milă de dânsa, dacă nu de mine. 

— Fis, replică în fine Dridri; vă sânt datoare cu o preu 

mare niulțămire, ca să mai am dreptul a refusa. 

— Sânteţi un înger, exclamă Contele cu fericire. 

— Un înger căzut! gândi biata copilă cu un suspin 

înăbuşit, - 

Din momentul ce d-şoara Chataignez păşi pragul acestui 

otel, ea intră pe cărarea unei nouă existențe de lux, de 

plăceri, de nebunii parisicne, o viaţă în care amorul pro- - 

priu găsia toate satisfacerile dorite fără însă ca inima-i 

să fie părtaşe la ele. 

Otelul .pus la disposiţia ei de Contele de Farol era un 

cap-d'operă de arhitectură italiană: mobilarea lui realisa 

minunile Halimalei. Satonul principal se deschidea pe u 

grădină plină de plante exotice şi umbrită de copacii mari 

de Pautonia, un adevărat colț de raiu. Acel salon era or- 

nat cu oglinzi înalte şi cu tablouri lucrte de cei d'întâiu 

pictori moderni; el comunica prin porţi de cristal cu alte 

două mici salonuri, unul mobilat în stil persian şi cel-Valt 

în stil pompeian. 
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Camera persiană era îmbrăcată pe pereţi cu stotă cita- 
rie de Brusa şi pe pachetul: cu un covor de Smirna, care 

producea sub picioare efectul unui gazon molatic. 

În unghiurile lui se rotunzeau patru divanuri acoperite 

cu şaluri în dungi de diferite culori. O lampă de argint,. 

de forma imaurescă, se cobora din mijlocul tavanului şi 

răspândea o lumină misterioasă în acel cuib de visuri o- 

rientale. Camera pompeiană era întreg ornată cu mobile 

romane de bronz, care-i dau un aer de antichitate şi care. 

deşteptau în minte imagina traiului casnic de pe timpul 

împăratului August, pe când artele frumoase ajunseră la 

gradul cel mai înalt de periecţie. 

ISala de prânz, spațioasă. bine luminată cu trei feresti» 

mari, era învălită cu piele nohutie de Cordova şi conti- 

nea un asortiment frumos de mobile de stejar sculptat, 

toate adunate de prin casteluri cu multă diiicultate şi cu 

prețuri iabuloase. lar mai cu seamă camera de culcat în 

. fățişa o adevărată îeerie! Patul de abanos avea forma pa- - 
„ turilor regale, purtând în baldachin de patru coloane Iu- 
„ crate la strung cu o măestrie periectă şi fiind capitonat cu 
» brocart vişiniu de Lion. La colţurile acestei camere deli- 
; cioase se iviau statuete de marmoră de ale celebrului sculp- 
! tor Pradier, una representând amorul, a doua inocenţa, a 

treia cochetăria şi a patra voluptatea. Pe pereți erau ani- 
nate oglinzi de Veneţia şi pe cămin strălucia o pendulă de - 

' argint încrestată cu lapislazuli. 

E de prisos să mai cercăm a descrie numeroasele obiecte 
„ de artă răspândite prin apartamente: etajere de palisandru 
| înghesuite cu mii de bagatele preţioase precum îiligrane 
- de Geneva, coraliuri de Neapole, cutii de lac de Japon.. 
“porțelane de China, etc.; e de prisos să mai emumerărn 
“lampele de malachit, argintăria masivă de prin  bufeturi, 
lăzile de portelană de Saxa, în care înfloriau arbori de ca- 
melia şi de naramze. Vom adăugi numai că graidurile 
 otelului conţineau şase cai de prei, doi de călărie și patru 
„ide ham, şi că în şură se găsea un landau, o victorie şi fai. . 
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mosul cupeu galben, care a jucat un rol atât de important 

în viata eroinei noastre. 

Totul era somptuos şi perfect! Dridri sa afla în elemen- 

tul ei. In îie care chrisalidă este ascuns un fluture stră- 

Iucitor! În fiecare femee este ascunsă o regină! Feineea 

se naşte cu instinctele eleganţei şi frumosului; ea simte 

că toate odoarele pământului sânt create pentru dânsa. 

lori, pariumuri, pietre scumpe, arte, industrie ornamentală. 

etc., şi nu e departe de a crede că însu-şi soarele a îost 

aprins în ceruri numai şi numai pentru ca să lumineze gra- 

țiite ei. Pe când bărbatul are nevoe de ani întregi spre a 

se ciopli şi a aiunge la oare care grad de distingere, îe- 

nreea în câteva săptămâni se metamorfozează ca prin văr- 

auța unei zâne şi se apropie de perfecţie. Crisalida se des- 

hide, fluturul este sturând şi strălucitor la soare.. 

Dridri, care trăise până atunci în simplitatea unei vieţi 

lipsită de avere, deveni în curând una din primele dame e- 

legante din Paris. Pe cât era plăcută ca artistă la teatru. 

cu mult încă ea dobândi renume de castelană amabilă în 

otelul ei. Gustul perfect al tualetelor sale servia de modei 

societăților bogate din capitală, în cât multe din obiectele, 

de lux purtau numele si. Aşa cusătoresele vindeau mau- 
tite şi capele d lu Chataignez, orievrii lucrau medalionuri 

Chataisnez; caretaşii fabricau cupeuri Chataignez şi co- 

loarea galbenă fu declarată de modă chiar din zina ser- 

bării de la Longchamp. 

Dridri avea loie cu anul a opera italiană şi la teatrul 

îrancez; ea asista în avant-scenă la toate primele repre- 

zentări de piese nouă; ea nu lipsia nici-odată de la ale:- 

gările de cai de la Chantilly ş: când un domino elegant in- 

triga cu spirit pe fashionabilii de la îcişorul operei celei 
mari în nopţile de carnaval, toți se jurau că e Dridri. 

In adevăr, nimic nu lipsia eroinei "noastre pentru ca să 

strălucească în toată splendoarea parisiană, căci Contele 

de Farol puşese toată averea lui la picioarele iubitei sale 
amente, fiind mândru şi fericit de concheta sa. EI se crt-
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dea născut cu misie de a-i îndeplini toate capriciurile ui 

şi prin urmare nu se trecea o zi fără ca săi aducă nouă 

obiecte de toaletă sau de artă: şaluri. mătăsării. biiuterii, 

dantele tablouri, etc. etc., astiel încât Dridri îi dase în 

- glwmă porecla de Contele de Bazar. 

Jună, veselă spirituală, seducătoare în deplină puter- 

a cuvântului, ea avea—lucru lesne de înţeles—un cortegiu 

ioarte numeros de adoratori; puţini însă se bucurau de 

favoarea de a pătrunde în sanctuarul divinității lor şi aces- . 

tia erau "numai amicii intimi ai Contelui. Dominaţi de un 

farmec neînvins, ei ar îi părăsit ori-ce adunare aristo- 

crată din cuartierul Saint Germain, pentru ca să petreacă 

seara în saloanele otelului Chataignez şi ar fi schimbat 

. Chiar masa lui Luculus pe un supeu animat de spiritul 

irumoasei artiste. Toţi făceau în jurul ei un concert dr 

complimente, de suspinuri., de declarări amoroase, în cât 

Dridri îi numea orchestrul meu precum 0 regină zice curteu 
mea. Acea denumire era cu atât mai potrivită. că vesela 
copilă atribuise fie-cărui din adoratori caracterul unui in- 
strumeut: aşa de pildă unui mare financiar. care se lăuda - 
necontenit cu milioanele lui, ea-i zicea: la grosse caisse, 
unui marchiz. care se făcea că are vedere scurtă, pentru 
oa să nu salute pe nimeni, ea-i dase porecla de clarinette 
clarineta fiind instrumentul favorit al orbilor din Paris. 
Unui lung şi uscat cavaler de Malta, care ofta mereu lângă 
«dânsa, îi lipise titlul comic de flautul fermecat etc. Unui 
însă dintre ei, un Englez din cele mai însemnate familii du 
Scoţia. Lord Arthur B. era mai serios înamorât de Dridri 
şi totodată mai rezervat în purtarea lui. El tocuia în Paris 
de patru ani, era amicul celebrului Lord Seymour, care a 
îost tipul Englezului elegant şi excentric şi devenise unui 
din oaspeții cei mai exacţi ai otelului Chataignez. Fiind în 
relaţii intime cu contele de Farol, Lordul Arthur nu lăsa 
să treacă o zi, fără a îace vizita sa atectuoasă tinerei ar- 
tiste, mulțumindu-se numai de a o privi în tăcere Şi păs-
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trând necontenit o fisionomie demnă şi rece. Dridri îl nu- 

mise Lord Nord. 

O singură dată el cercă a pune conversaţia pe calea în- 

îtorită a sentimentului, dar găsi calea prea îngustă pentru 

doui şi se retrase cu prudență îndărăt. Era întro ssara 

diu luna lui Maiu: D-ra Chataignez se afla în grădină cul- 

cată întrun hamac aninat de doui salcâmi înfloriţi şi ad- 

mira eiectul lunei asupra îrumzelor copacilor. Lord Arthui 

se puse pe o canapea de bronz şi după câte-va minute ae 

contemplare zise: 

— Frumoasă seară! 

-— Frumoasă ca hnra, care o luminează, răspunse artista.. 

—- Mai frumoasă încă!... frumoasă ca d-stră, replică 

lordul cu jumătate de glas. 

Dridri privi cu mirare la el şi zise zâmbind: | 

— Milord, iată cel întâi compliment, ce-mi adresezi de 
când ne cunoaştein... Are să se schimbe vremea. 

— Ba nu, domnişoară, căci de ar fi după dorinţa mea, 

toate zilele şi nopţile ar fi pentru d-stră pline de lumini 

de îericire, de... 
_— Şi de ce alta? întreabă copila cu puţină cochetărie. 

— De amor! răspunse lord Arthur făcându-și curagiu. 

Dridri căzu pe gânduri. Emglezul se apropie de dânsa 

şi-i zise uimit: " 

— Spune-mi drept domnişoară: iubiți pe contele de 
Farol? 
— Contele-i ce-l nai bun amic al meu. 

— Intre amicie şi amor distanţa e mare!... însă dacă 
aşi veni şi eu la rândul meu ca toţi ceilalți, să vă spun 
că vă iubesc, ce mi-aţi răspunde? 

— Milord! am declarat ducelui de Valmont. că nu-l poi 

iubi, pentru că-i însurat; am, declarat archiducelui de Bre 
nis că nu-l pot iubi, pentru că-i holteiu; am declarat prin-- 
tului Osticofi că nu-l pot iubi, pentru că-i Rus, şi d-tale ţi-aşi 
declara că nu te pot iubi, pentru.că eşti Englez. Eu imă aîhr' 

iericită de amicia conteiui şi nu doresc nimic mai mult.
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—- Vă înțeleg, replică lord Arthur cu tristeță şi vă mul- 
tămesc de îrancheţă... Ori-care să îie soaria noastră, eu 
rămân acelaşi către d-stră, donmişoară, şi vă stimez înca 
mai mult. 7 | 

Zicând acestea, lord Arthur, sărută mâna artistei şi eşI 
din grădină. Rămasă singură, Pridri se simți pătrunsă de 
melancolie; un fragment din conversaţia precedentă tre- 
cea necontenit ca' o îantasmă prin mintea ei: între arui- 
cie şi amor distanta e mare! 

— Amorul, gândia copila; amorul! ce să fie această pa- tiimă puternică? Ce fericire, necunoscută mie, trebue să producă în realitate, când chiar pe scenă, în comedii ima. ginare, ea pruduce aşa de proiundă inipresie! 
Și tot lăsându-şi Cugetarea pe valurile acestei reverii fermecătoare, ea Suspină şi începu a cânta încet o ro- martă cu refrenul următor: 

Amor, amor 

Incântător ! 

Amor, amor 

Te chem cu dor. 

Un axiom pretinde că: q vorbi de amor este a face Gntor. S'ar putea cu drept adăogi că 4 cânta amorul este u-l dori... Tânăra noastră eroină se g găsia acum în acea criză suiietească unde femeea simte că:i lipseşte adevărata viață a inimii, adevăratul țel al misiei sale pe pământ, iubirea, coroana femeii!...: 
Lord Arthur, întorcându-se la otelu 

intendentul său şi-i zise: 
— Sir Brown cum stau treb'le contelui de Farol? 
— Rău, răspunse Brown. După ordinele ce mi-aţi dar 

] său, chemă îndată pe 

» am luat informări exacte şi am aflat că averea sa e în de-  ficit. Contele: a Sub-semnat mai multe obligaţii ale căror termene sânt expirate şi nu cred să aibă cu ce să le plă_ „tească, 

— Cumpărata-i toate biletele sale? 
V. Aleesarulri. — Proză. 

10



146 V. ALECSANDRI 
    

—— Am cumpărat până acum pentru suma de 368.000 îr. 

— Prea bine! reclamă îndată prin tribunalul de comerţ 

lichidarea acestei sume în numele d-tale şi dacă debito- 

ul va întârzia cu plata, cere lichidarea lui la Clichy. 

— Bucuros Mylord. 

Sir Browm ieşi, iar Lord Arthur, aruncându-se pe un di. 

van, zise în sine cu mulţămire: 

— Secfestrând pe Contele, rămâne locul vacant în otelul 

Chataignez şi poate să-l ocup eu. 
Parisul e um chaos în care se prăbuşesc repede averile 

cele mai mari, posiţiile sociale cele mai solide; e! este un 

balaur care înghite zilnic mulţime de existențe tinere şt 

de reputaţii neatinse. Patrimoniul Contelui de Farol, pa- 

trimoniu de un milion şi jumătate, se risipi în timp de pa- 

- tru ani şi de-odată gentilomul se trezi ruinat, prigonit. de 

creditori şi amenințat să-şi peardă libertatea. Deşteptare 

grozavă dintr'un vis încântător! 

Contele luă pe loc o decidere supremă şi scrise amantei 

sale: 

- Iubita mea contesină, 

Cunoscând noblețea inimii tale nu vreau să-ți ascund 

posiția critică în care am ajuns. Sânt ruinat! Mai muti 

„decât ruinat, sânt falit, căci, vânzând tot ce am, nu-mi ră- 

mâne cu ce să lichidez datoriile mele. Falit!... aceasta mâ 

disperează, fiind o pată pe numele părinţilor mei!... Două 

drumuri îmi sânt deschise: să mă împuşc, sau să mă fac 

soldat. Ucigându-mă nu şterg pata; angaijindu-mă în oaste, 

am mângăerea de a plăti măcar datoria mea către patrie. 

Adio dar, scumpa mea Contesină!... chiar în acest mvu- 

ment plec la Alger ca să intru în armata Airicei. lea 

Domnul să fiu ucis la cea întâiu lovire cu Arabii! Am cu- 

rajul ca să mor, şi nu am curajul să-ți zic adio din viul 

grai... Adio! gândurile mele vor îi cu tine până în ultima 

oră a vieţii mele... Adio!... | 
Fostul CONTE DE FARUL.
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Dridriprimi acest bilet a doua zi după o masă mare, ce 
dase Contele amicilor săi şi în care el se arătase mai ve- 
se] decât totdeauna. De abia copila uimită finise de citit 
biictul şi otelul se unmplu de oameni ai tribunalului de cu- 
merţ, cari veniau să aresteze pe Conte. Dridri avu pre- 

sența de spirit a !e spune că Contele ar îi plecat în Bel- 
gia, pentru ca să asiste la duelul unui amic al său. și astiei 
făcu să i să piardă urma. După dânşii se prezintă Sir 
Brown, omul de confiență al ordului Arthur si reclamă 
suma de 368.000 îr. 

— Contele-i absent, îi zise d-ra Chtaienez. 
— Vreţi să ziceţi că-i fugit? observă sir Brown. 
— Ce te face a crede?... ! - 
— Contele a fugit pentru că nu mai are miiloace de a 

solda creditorii şi noi rămânem pe pavea, caliciţi din cauza 
luit... Cine ar îi crezut ca un gentleman ca d-lui cu tri- 
diţii de familie onorabilă, îşi va compromite astiel numele, 
declarându-se falit „fără a se îngriji de scandalul ce va 
produce această veste în publicul parisian!... 
— Scandalul?... strigă copila înspăimântată? 
— Negreşit domnişoară. Toate jurnalele au să relateze 

nu numai ruinarea şi dispariţia Contelui, dar şi chipul cum 
sa ruinat prin cheltueli mai pre sus de averea sa. Vă las 
a gândi ce comentarii scandaloase au să se publice asupra 
onoratilităţei contelui. Cel mai puţin la care d-lui se poaie 
aştepta, este de a se vedea tratat de cavaler de industrie. 
— Sir Brown! observă Dridri indignată, nu uita că ai 

onoarea de a vorbi de Contele de Farol. 
— Mă ertaţi, domnişoară, răspunse Brown cu umilinţă, 

mă ertaţi... Poate că în disperarea mea am întrebuințât 
vre-o calijicare cam supărătoare pentru Domnul Conte. 
Insă gânditi-vă că eu rămân păgubaş de suma considerabilă 
de 368,000 îr. întreaga. stare a mea şa familiei mele?... 

Aici sir Brown se făcu a plânge, ascunzându-şi ochii cu 
mâna; apoi schimbându-şi tactica, el atacă o altă strună, 
în vreme ce observa pe îuriş fisionomia d- rei Chataignez.
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— Ce trăsnet pentru familia Contelui! exclamă gl pe un 

ton tragic. Falit! falit unul din cei mai însemnați membri 

ai aristocrației franceze! Ce durere de moarte mai cu 

seantă pentru sora d-sale ducesa de Briennes, care-l iu- 

beşte cu adorare!... Sărmana! când a citi gazetele de mâne 
a îi în stare să înebunească!... | 
„ Dridri simţi un fior rece prin inimă şi într un acces de 

sublimă generositate, ea întreabă: 

— Nu mai rămâne nimic din averea Contelui? 

— Nimict... Contele a vândut pe rând roşiile sale şi a 

aruncat banii, pe fereastră cu nepăsarea unui nobil risipi- 

tor... singur otelul acesta mai rămâne; însă acesta este 
înscris pe numele d-voastră şi creditorii nu pot să ridice 

nici o” pretenție asupră-i... Otelul este proprietatea d-stră 

cu tot ce coprinde în el şi d-stră nu sânteţi responsabilă 

de nebuniile contelui. | 
— Te înşeli sir Brown! replică Dridri. Chiar astăzi eu 

îl voi scoate la vânzare şi poliţile contelui vor fi toate achi- 

tate. D-ta mergi de opreşte orice măsuri ar îi de natura 

a compromite cât de puţin numele contelui și liniştea suro- 

rii sale. Eu pun garanţie pentru el. 

Sir Brown salută pe Dridri cu respect şi se duse îndată 
să înştiințeze pe Lord Arthur de resultatul visitei sale; iar 

Dridri agitată ca de îriguri, se ocupă fără întârziere cu 

formalităţile vânzării otelului Chantaignez. Fa putu realisa 

în puţine zile o sumă considerabilă pe acest imobil şi plău 

datoriile- Contelui. Nobila copilă se desiăcu fără multă 

mâhnire de luxul princiar, în care se deprinse a trăi de 

patru ani, dar nu se putu opri a plânge când se despărți de 

Lady. Săvârşind acest act de sublimă abnegare şi mutân- 

du'se într'un apartament din Strada Havrului, Dridri tri- 

mise contelui de Farol următorul bilet la Alger: 

Iubitul meu Conte, 

Fii liniştit! onorul d-tale este ferit de orice pată, credi- 

iorii d-tale sunt plătiţi. De vreme ce soarta ne-a despărţit 

 



        

pentru totdauna, îţi trimit un adio de cea mai sinceră amu-! 

cie şi rog pe Dumnezeu să-ţi păstreze zilele în cariera pr- 

riculoasă, ceai adoptat ca un adevărat gentilon, brav ŞI 

onorabil. 
- Amica d-tale 

MARIE ANGELIQUE CHATAIGNEZ. 

Contele îi răspunse aceste trei cuvinte: „Mulţumesc 
sora „ea“. | 

Să lăsăm acum pe Dridri fericită de nobilul ei sacriticru 
şi să facem cunoştinţă cu un alt personagiu, care a ocupat 
un loc important în existenţa junei artiste. Vom vedea 
Cum soarta conduce printr'un şir de întâmplări extraorai- 

nare două fiinţe una către alta şi le jace a se întâlni pe 
calea vieţii. 

II 

Incercarea de rescoală din ziua de 28 Mart 1848, care 
avu în laşi o nereuşire atât de tristă, grație unor şefi buni 
de gură şi mai buni încă de fugă, obligă pe mulţi tineri din 
Moldovg, victime entusiasmului patriotic, a se desţera, 
pentru ca să scape de persecutările unui guvern coprins de 
spaimă. 

Unul din ei. pe care-l vom numi Vali, eră mai cu dev 
sebire ameninţat de a resimţi efectul acelei spaime domi- . 
nesti, care se traducea în acte de cruzime, însă el parveni 
la eşi din capitală] *) şi a se refugia în munţii Hangului. 

In momentul de plecare tatăl său, om venerabil, cu minte 
înaltă si cu inimă tare, îl îmbrățişă şi-i zise: „Fătul meu, 
a sosit pentru tine timpul pribegiei, mergi şi fii bărbat tare 
în toate păsurile vietei“. Vali sărută mâna părintelui său 
cu lacrime în ochi, apoi se sui cu sora lui într'o calească în- 
hămată cu doi telegari voinici şi se îndreptă spre bariera 
de la Copou.



— „Niculae!“ zise el către vezeteu; „este cineva la ba 

rieră?* 
— „Zăresc vr'o câţi-va soldaţi“, răspunse vezeteul. 

— „Dă Bici cailor şi treci în îugă printre dânşii!“ ordona 

sora lui Vali. 

Şi pe loc telegarii se repeziră şi trecură ca fulgerul prin- 

tre păzitorii de la barieră. Caleasca se opri la una din viile 

de la Copou, unde aştepta pe Vali o trăsură cu patru cai. 

'Fânărul sărută pe iubita lui surioară, îi zise adio şi sc 

depărtă de'ea. In curând el pecă spre munţi, apucând pe 

drumuri laterale şi după două zile de o călătorie plină de in- 

cidente diverse, trecu râul Moldova pe podul de la Cristești 

şi sosi la Hangu. i 
Visul său, în urma evenimentelor din Capitală, nu ținteu 

la mai puţin decât la răscularea poporimei muntene pe 

care voia so reverse ca un torent asupra tronului... Vis 
naiv al unei închipuiri de poet! Acel tron devenise în adevăr . 

_un Simplu scaun muscălesc, după zisa mulţimei, dar pres- 

tigiul lui nu se întinsese încă în ochii ţării, căci țara zăcea 

în amorţire şi întunerec! 
Vali găsi curtea boerească de ia Hangu, o adunătura 

de vre-o 200 Români înarmaţi cu topoare, cu lănci, cu coase 

şi cu puşti. : 

— Fată — zise el în sine — începutul realizărei visului 

meu ! : 

Prinţul C., proprietarul Hangului, întâmpină pe Vali cu 

îmbrățişări şi-l rugă să facă un cuvânt elocuent țăranilor, 

pentru ca să-i înflacăre şi să-i pregătească de luptă. Tâ- 

nărul refugiat primi cu bucurie sacra misiune de orator re- 

voluționar şi după obiceiul oratorilor, îşi. drese glasul mai 

întâi, cătând a produce note vibrante, care să pătrundă a- 

„dânc în urechile ascultătorilor. 
Era în spre seară, pe când natura pare că e în aşteptare 

de un eveniment misterios. Soarele — coborându-se după 
creştul munţilor, părea că regretă de a nu putea asista la 
o scenă atât de nouă în plaiurile Carpatilor; iar câteva ra- 

a



ze răsleţite printre barzi se furişau în desimea îrunzelor N) 

ca nişte şerpi de aur. In vale vuia Bistriţa pe patul ei de bu- 

lovani. şi pe cărările ei de pe coastele dealurilor se zăreau 

şiruri de plăeşi, urcându-se spre curte la chiemarea (răsu- 

nătoare al unui buc'um. 

Tăranii formaseră un rond mare împrejurul lui Vali”). 

Exaltat şi uimit, tânărul nostru admira tipurile frumoase şi 

caracteristice *) [ale locuitorilor de munte]; în fie-care 

plăeş el privia pe un demn pogorâtor din vitezel= legioan. 

„a lui Traian: pe un adevărat nepot de ai veteranilor lui Şte- 

fan-Vodă... 

Vali improviză dar un discurs colorat de poesia ilusiilo: 

sale, grăind de patrie, de glorie, de libertate, de egalitate, 

de fraternitate, de virtuțile strămoşilor, de viitorul măreț 

al României, etc... etc..... apoi voind să închee prin 9 pe- 

rorațiz victerioasă 7), el se adresă de-a dreptul la ţăran, 

zicându-le: | 
— Aţi aîlat ce s'a întâmplat la laşi? 

— Am aflat, răspunse un vânător înalt şi spătos, anume 

Crețul, Cică Vodă ar îi prins pe ciocoi şi le-ar îi tras o 

sfântă de tătae... cum S'ar zice bătaea păpuşoiului. 

Bieţii ciocoi! nu le-a fi fst prea îndemână. 

Un hohot răsunător se ridică şi făcu într'o clipă giurul 

rondului. Vali se miră mult de acest râs produs prin ima- 

ginea suferințelor boereşti; însă presupunând că poate ves- 

tea *) întâmplărilor din laşi ar fi ajuns desfigurată în sânul 

munţilor, cl întreprinse a face istoricul zilei de 28 Martie, 

sub culori vii şi înfiorătoare. EI spuse deci în cuvinte [co- 

iorate şi] bine alese, cum feciorii de boieri, indignaţi de abu- 

zur'le Guvernului, se întruniră cu decidere de a cere de la 

Domn vindecarea suferințelor ţărei, îmbunătățirea stărei 

clasei de jos, respectarea libertăţei individuale *), egalitatea 

pentru toți dinaintea legilor, desființarea privilegiilor, liber” 

tatea gândirei şi-a presei, [luminarea poporului prin învăţă- 

mântul obligator şi gratuit, moralitatea împiegaţilor, etc.] 

etc., cum guvernul trimisese în contra lor mai multe sute 

 



de soldați ameţiţi prin băuturi spirtoase, şi o ceată de a- 
năuți deghizați în haine militare, [care se purtară ca o ban- 
dă de hoţi]; cum -nenorociţii amici ai poporului fură înşe- 
laţi [cu promiteri îalşe din partea Domnului de consimțaă- 
mânt la cererea lor şi apoi] prinşi, legaţi Sdrobiți de stratu- 
rile puștilor, târâți de păr de-alungul stradelor şi închişi la 
cazarmă ca nişte făcători de rele; cum arnăuţii, comandati 
de Aga oraşului. luase oraşul în pradă. năvălind prin casele 
Oamenilor, şi furând tot ce le cădea la mână, arme, bani, 
argintării, etc... cum lumea înspăimântată se credea în tim_ 
pui Enicerilor şi îugia în toate părțile şi cum în fine adevă- 
raţii patrioţi erau desemnaţi a îi victimele răsbunărei donu- 
nești. 

Vali se înălța la culmea elocvenței şi spera să producă 
o impresie [adâncă] însă un om cărunt îl întrerupse... în- 
trebându-]: S - 

— Pentru ce s'au răsculat boerii [asupra stăpânirii]? . 
— Pentru ca să scape țara de o domnie tirană şi degru- 

dată!“ [răspunse oratorul nostru]. 
— Schimbarea Domnilor, bucuria nebunilor! replică bă- 

trânul clătinând din cap. , 
Vaii rămase mut“). Necorhpătimirea tăranilor - pentru 

soarta boerilor, îi smulse de pe ochi un văl Care-i ascunsese 
adevărul pân'atunci, tristul adevăr, că distanța sociala 
dintre clasa privilegiată şi popor, desvoltase în inima pPOopu- 
rului o indiferență absolută în privirea boerimei şi că abu- , 
zurile impiegaţilor făcuse pe Români a stigimatisa cu pore 
cla ce ciocoi =), pe toți acei cari miu erau din rândul lo;. 
Val: [astiel trezit din iluziile sale] începu a se cam îndoi de 
coiicursul gloatelor la realizarea proectului “) său şi sub 
efectul amărârei care-i inundase inima, el era acum să a- 
postrofeze pe ţărani într'un mod violent: „O voi, nedemn 
urinaşi ai lui Traian, strănepoți degeneraţi ai lui Ştetan cel 
mare! voi... când de-odată un străin apăru călare în curte, 
aducând o scrisoare de la Peatra. Prințul C. se retrase ae 
oparte cu amicii lui şi le ceti răvaşul. Toţi se întristară şi că-



zură pe gânduri, căci printre multe alte veşti rele, corespou- 
dentul mai adăogia că poliția din laşi ar fi arestat un mare 
număr de persoane, pe care le supunea la torture în întunt- 
ricul închisorilor, că o sumă de tineri [boeri] ar fi iost espe- 
duiţi spre Dunăre în căruțe de poştă, iar că sosind în pădu- 
rea de la Poeni, nu departe de capitală *) ar îi îost ucişi ae 
arnăuţii care îi escortau: în fine că unul din şefii miliției, 
prințul G.. plecase către munţi cu un regiment de soldaţi şi 
cu mulţi slujitori "),pentru ca să calce Hangul în ajunul Iu- 
vierei, etc. etc. 

Stirile aceste provenite din isvor sigur ca toate veştile 
ce se pasc şi se împrăștie în timp de tulburări, erau de na- 
tură a inspira îngrijiri. Prinţul C. îormă îndată cu amicii sa: 
un soi de consiliu de războiu, pentru a chibzui miiloaceie 
de împotrivire şi de apărare. 

Unii din membrii acelui consiliu, propuse de a merge cu 
tăranii de vale, pe malul Bistriţei şi a se ține la capra podu- 
lu'de la Rănciune, pentru a opri trecerea dusmanului. 

Un altul *), unindu-se cu acest plan, adăogi cu prudenţă 
că ar îi c măsură destul de nemerită. ca să dărâme chiar 
podul. 

Un al treilea, mai fantastic, opină de a se înainta pe cul- 
inta dealului Doamnei şi de a se aşeza Pușcaşi prin copacii 
de pe marginile drumului pentru a ploua cu glonţi în ca- 
petele soldatilor; însă nu al patrulea pretinse că nu ar îi 9 
miscare Strategică de a merge înaintea pericolului cu o 
mână de oameni rău înarmaţi şi nedeprinși cu răsboaele: 
prin urmare el găsi mult mai avantagios de a sta locului p= 
piscul umde era casa boerească “) [din Hangu] fiind a- 
ceastă poziţie tare şi grea de luat) cu asalt, 

le îață la acest consiliu răsboinic, “se afla şi un vectiiu 
Enicer, anume Mehmed-Aga, care îăcea de câți-va ani nt- 
goţ de chereste: El ascultă serios toate opiniile, cumpăni 
[în minte] toate planurile, apoi luând cuvântul, zise ci ui 
accent turcesc, de origină *); 
— „Boeri D-voastră, să mergem la pod la Răpciuna, 

  
 



bun este; ama dacă duşmanul trece Bistriţa pe aiurea şi ne 

înconiiură pe la spate, moi ne găsim prinşi între foc şi apă! 

si asta rău este. Să ne urcăm pe dealul Doamnei şi acolo să 

ne acăţăm ca măimutele pe copaci.. bun este ama dacă dus- 

mamnul dă foc la pădurele, noi sântem fripţi şi asta rău este: 

Să stăm aice pe loc închişi în curte pe vâriul piscului, bun 

este; âma la batalia omul se 'nfierbântă, are sete, trebue a«- 

pa la dânsul... aice apa nu este cişmea nu-i, ace apa se adu- 
ce cu sacaoa din vale. Ce îacem noi dacă duşmanul ne tale 

isvoarele? 

Când se 'nzepe îocul bumba, bumba, bumba, cum stir- 

gen setea la noi?... foc la şuşanea, foc la inimă, foc la 

gură“... ). Ama, asta rău este! Fu cred, boeri d-voastră. 

că am nimeri mai bine dacă ne-am retrage mai în îundui 

munţilor, la schitul Hangului, unde sânt ziduri tari cu patru 

tunuri”) si unde apa este. Acolo ne punem la mstereze ") 

şi îinpuşcăm tot în plin, bumta, bumba, bumba, ha! | 

Planul lui Mehmet-Aga, deşi expus astiel într'un mod 

comic păru cel mai cuminte şi îu adoptat în unanimitate. 

Deci sc ordonă pregătirile necesare pentru retragere 

pe-a doua zi la szhitul Hangului, iar spre paza nopței s. 

aşezară sentinele pe la diferitele locuri: învecinate cu casa. 

se trimise zece puşcaşi călări la capătul podului dela Răp- 

ciune şi se împărți merinde la oamenii adunaţi în curte. 

Acum noaptea se lăţise, ca un văl negru cusut cu bri- 

liante *), o lună plină poleia valurile Bistriţei, şi îmbrăcase 

munții cu o draperie fantastică de lumină. Românii apriu- 

seră mai multe iocuri în curte şi se grupară cete, cete îm- 

preiur, grăind, povestind, glumind şi răzând de păcălituri- 

le ce-şi adresau după obiceiul lor. Vali se preumblă printre 

grupe, repurtându-se cu gândul la timpurile acelea de băr- 
băţie, unde poporul nostru era dedat cu viaţa răsboinică. 
Adese-ori el cercase a-şi închipui o tabără de ostaşi români 
din epoca lui Şteian-Vodă şi o convorbire dintre acei ou- 
meni, cari trăiau în îrăţie cu moartea şi care-şi oțeliseră 

inima în focul luptelor necurmate. Imbătat de poesia mun-
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tilor şi-a nopţilor, răpit pe aripele imaginărei *) afară din 
domeniul realităţei, el crezu un moment că'şi vede visul cu 

ochii. ] se păru că se vedea cu patru secoli în urmă, că, sv 
găsea în ajunul bătăliei de la Valea-albă, şi asculta uimit 
şoaptele de prin prejurul focurilor. Fată ce auzi: 
— Măi flăcăi, înțelesu-ati voi ce a Spus boerul cel îugit 

din laşi? 

— Ba cât hâciu; el grăia păsăreşte. 
— Ci-că să ne ducem ca să alungăm pe Vodă. pentru-că 

Vodă a prins pe boeri cu mâţa 'm sac *) şi i-a pus la pt- 
deapsă. 

(Asa pare-mi-se c'am înţeles eul. 

— Şi ce avem noi cu boerii? Fi ne ciomăgesc pe noi. Vo- 
dă pe dânşii... parte dreaptă“. 

— Bătaia-i din rai, [vorbea ceea]. 
— Dar dacă or veni oamenii stăpânirii să ne calce în lo- 

curile noastre? 
— Pentru ce să vie, fărtate? 
— Pentru ca să ne ceară seama de ce ne-am adunat cu 

arme la curte? 

— Le-om spune că ne-a poruncit stăpânul. 
— Dar dacă nu star mulțămi cu atâta şi-or căuta să ne 

facă vre-o daună? 

— Atunci i-0m ciomăgi şi noi pe dânşii. 
La acest răspuns simplu dar cuprinzător, Lun cimpoier] 

puse a cânta: 

Mult mi-e drag. mult mi-e drag. 

Frăţiorul de ciomag! 

în duşmani cu el mă bag 

Şi le trag şi le trag etc., etc. 

Vali deşteptat din vis se depărtă de țărani şi se opri de 
societatea dametor, care eşiseră în balcori, ca să admire 
irumuseţea nopței? ”), Aice. se vorbia de representaţia ce 
se dase cu puține zile înainte pe teatrul din aşi în iolosw 
săracilor şi de talentul cu care diletanţii aristocrați *) iu- 
caseră rolurile lor.



Graţioasa prințesă Olga, sora prinţului, rugată de toată 

compania, cântă un cuplet*) din vodevilul francez: „La 

posie d'honneur; iar Vali, inspirat de armonia glasului, im- 
proviză |pe loc] un sonet, o minune de sonet. plin de poesia 
cea mai delicată. Din nenorocire, el nu gândi a-l pune pe 
hâriie şi îl uită până a doua zi: însă junele improvizator se 
mângâia de perderea aceiui cap d'operă,_ observând cu 
multă iusteţă] că e mai bine pentru un poet să- -Şi uite sin- 
gur versurile, de cât să le uite lumea! 

A doua zi, un lung şir de calesce cu dame elegante. de 
brisci, de servitori, de care cu merinde, de țărani pe jos şi de 
câț-va călăreți cari procedau cortegiul, se îndrumai pe 
valea ce duce la Ceahlău trecând pe la schitul Hangulu. 

Acest schit, odinioară adăpost de călugăriţe, era acum 
părăsit şi începea a se degrada. Ca toate mănăstirile vechi. 
ascunse în munți, el era întărit cu ziduri, înalte, dintre catc 
unul se dărâmase de curând şi cu patru turnuri ridicate pe 
la unghiuri. Unul din acele turnuri |[cuadrate] siib care se 
deschide poarta, servia de clopotniță. In lăuntrul schitu- 
lui”) se găsia [încă] o mică biserică de piatră. şi câte-va 
chilii prin care şuera [acum] cântul pustietăţei. Farba cres- 
cuse mare în ogradă şi acoperise Jespezile mormintelor. de 
prin prejurul bisericei. Câteva cruci de lemn zăceau răstur- 
nate prin burnene, ca o tristă mărturie de părăsire. 
Ajungând în acest loc singuratic, pe care moartea DU- 

sese acum stăpânire şi care inspira o adâncă tristeță, da- 
mele se adăpostiră într'o chilie. iar bărbaţii se pregătiră de 
apărare *). 

Mehmed Aga iu însărcinat să pue în “practică cunoştin- 
ele de strategie, ca unul care, în calitatea sa de ienicer, 
trebuia să fie deprins cu luarea şi cu apărarea cetăților. 
Prin urmare, el aşeză câte opt puşcaşi în fiecare turn. puse 
sentinele deştepte îmmpreiurul schitului: *) alese vre-o zecc. 
ilăcăi de-i postă avant-gardă la 200 “de paşi departe de zi- 
duri, în marginea unui rediu de molivţi prin care trecea 
drumul; iar [cât pentru] gloata înarmată cu lănci şi topoa-
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re. el o înşiră pe din întrul [schitului], dealungul zidului dă- 
rămat care era în faţă cu rediul. | 
— Când sa ivi duşmanul, zise Mehmed țăranilor. şi 

se cerca să dea însuş] *), voi să-l împuşcaţi cu bolovam; 
asta artilerie este!“. | 

- Ziua întreagă se trecu în așteptare.. Un nou Tăvaş din 
ISvOr Sigur aduse vestea sigură, că o armată numeroasă 
ar îi plecat de la Piatra şi chiar că ar îi început a sui dea- 
lui Doanmmei. 

Un om necunoscut se oprise la poarta schitului ), lăsând 
în mâna unui plăeş un sac mic de prai şi”) zicând că se 
întoarce în curând ca să ia parte la luptă. Un cioban CO- 
borât din vârtul munţilor. pretindea că zărise în depărta: 
re ”) cete mari de siuiitori şi luciri de arme printre ei. Aerul 
era plin de veşti îngrijitoare, însă liniştea cea mai. deplina 
se arată pe ieţele Românilor. ei păreau a nu avea conştiinţă. 
de pericolul care-i ameninţa şi continuau glumele lor, ca în 
zi de sărbătoare *). Cu cât însă lumina scădea, cu cât um- 
brele serei se întindea pe văi, o umbră de seriozitate aco- 
peri îrunţile Hanganilor, căci amurgul aduce spiritul medi- 

- tărei, pe aripile sale. Amurgul e pragul nopţei *), anunţăto- 
rul misterelor întunerecului, balaurul care înspăimântă . 
soarele şi-l] îace a se retrage grabnic cu toată pompa lui de 
raze aurite şi veselitoare. , 

Incă o clipă şi cerul se întunecă şi i munții luară forme fan 
tastice şi codrii începură a se răsuna de vuete bizare. Toate 
buhnele şi cucuvaele, începură a se trezi între ruine, che- 
mându-se cu țipete înfiorătoare. Țăranii îşi făcură cruce: 
— Semn rău! observă unul. 
— Semn de moarte, adăugă altul. 
Tocmai atunci se ridică în văzduh şi urletul lung al unui 

câne, pe afară de ziduri. Ă 
— Măi, aungați haita ceea 

potniţă. 

Nu auziţi cum urlă a moarte? | 
Câţiva ilăcăi se alungară după câine, aruncând Cu petre 

  strigă un plăeş din clo- 
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după dânsul, însă cânele îugea prin preiurul schitului şi iar 
urla cu iale. | 

— Al cui e cânele, întrebă prințul C. Nu sfârşi însă Line 
întrebarea şi se auzi un pocnet de armă într'una din chili. 
Prințul C. cu am'cii lui se duseră în grabă la acea chilie ŞI 
găsiră împlântat în sânge pe un biei Leah care vrând să-şi 
descarce puşca, se rănise cumplit. Nenorocitul espiră dupa 
o jumătate de oră. 

Cânele ce urlase atât de jalnic era al lui: el presimţise 
incartea stăpânului său! Această întâmplare aduse o în 

- presie tristă şi descurajătoare în spirite. „Sărmanul om!', 
ziceau țăranii. cum a murit de grabnic, departe de ţara lu 
îără împărtăşanie, fără lumânare. Ă 
— „Cine ştie * dacă n'om peri şi noi tot astiel!“- 
—,lLa] ce sânteţi proşti! răcni Creţu Cu glas puternic, 

Nu vedeţi voi că urletul cânelui şi vaetul păsărilor de 
noapte ”) a iost o prevestire pentru bietul Leah. Primeidia 
sbura prin văsduh şi s'a strecurat ca fulgerul pe capul lui. 
— Bine zise Cretul! adaogă Udrea bătrânul. Ne facem 

spaimă de geaba ca nişte copii: Cui a fost scris să moară 
a murit... Dumnezeu să-l ierte. 

— Amin, ziseră cu toții. , 
— Ean vezi dracui, observă Cimpoierul... Leahul toi 

cu cap!... el a răposat spre înviere, cu gând ca să reînvie 
dintre morţi la miezul nopţei, odată cu Domnul Hristos. 
— Taci afurisitule, striga Creţul indignat! nu te atinge 

de cele sfinte, că-ţi sfărâm capul cu ghioaga.... 
— Stii una, măi Creţule, replică Cimpoerul. De murcai 

tu în locul Leahului, mi-aşi fi durat un cimpoi nou cu pielea 
ta; numai ăsta-i dracu, ar fi sunat a fedeleş dogit. | 

Tăranii râseră cu hohot la această replică originală *), 
[căci Cimpoierul avea mult succes prin spiritul săul, însa 
râsul ilor fu curmat de sunetul clopotului care chema pe 
creştini la biscrică. Un preot de la schitul Durău, care se 
află în poalele Ceahlăului, deschisese altarul părăsit şi în- 

_Cepuse ceiebrarea serviciului divin. In curând biserica se
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umplu de credincioşi veniţi ca să asiste la sacrul mister al 

învierei-l)omnului! 

In iată cu altarul se închina veneratila prinţesă C, încon- 

g:urată de numeroasa ei familie; în strane, culcaţi pe mici 

salteie, dormiau trei copilaşi ca nişte îngeri obosiţi de calea 

depărtată a cerului, iar fundul bisericei era ocupat de ţă- 

rani pierduţi în umbră; o singură lampă, aprinsă dinaintea 

unei icoane veclii "), lumina această scenă de pietate creş- 
tincască. | | 

Tăcerea adâncă ce deimnea în lăcaşul Domnului, aveu 
un caracter misterios *) şi era întreruptă din vreme în vre- 
me prin strigătele sentinelelor din afară. Toate capetele 

stau plecate, toate suiletele erau pătrunse de uimirea dulce 
a rugăciunei, toate cugetările îşi luaseră sborul către plaiu- 
rile cereşti. De-odată altarul se deschise! Preotul apăru în 
prag cu siânta cruce în mână şi glasul său răsunător vesti 
împlinirea marelui mister! 

— „Hristos a înviat!” 
— „Adevărat a 'nviat!“, strigă toţi creştinii. 
Pe loc biserica se umplu de luinine ca prin un efect 

magic *). Princesele aprindeau, zâmbind, una de la alta. 
jăclii de ceară altă şi poleită, iar din mijlocul bisericei şi 
până în tund, mulțime de plăeşi răzemaţi pe armele lor. ti- 
neau în mână lumânările de ceară galbenă *). Figurile !or 
espresive, pletele lor lungi, costumul lor pitoresc, topoa- 
rele, lancele, puştile care străluceau printre ci. compuneau 
un tablou *) de o mare originalitate. 

Serviciul era acum pe la finele lui, când unul dintre pă- 
zitorii turnurilor veni în grabă de spuse că se auzeau împuş- 
cări în direcţia Hangului. La această veste se făcu o miş- 

„care sgomotoasă în biserică. Țăranii eşiră strigând: „Vine 
duşmanul! pe luptă, de-acum, băeţi“. Damele cu servitoa- 
rele lor se retraseră în altar, ca într'o cetate apărată de 
însu-şi Dumnezeu, iar prințul C. cu amicii săi se opriră în 
pridvor, ca să împartă praf şi plumb la puşcaşi. 

Aice se petrecu o scenă îngrozitoare. Praiul era vărsat
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într'o ladă neagră de pele*); Vali îngenunchiat dinaintea 
ei şi înconiurat de plăeşi care se îndesau plecându-se de- 
asupra-i cu lumânările [lor] aprinse, le da pe rând fiecărui 
câte o mână de vprai şi le zicea: „tot în plin să trageţi, co- 
pii!“ fără a se gândi nici el nici ei la pericolul cei amenin- 
(a. O singură scânteie căzută dintr'o lumânare, ar îi Ssvârht 
în nouri şi biserică şi oameni. 
— Mare noroc avut la voi! observă Melimed Aga, după 

ce se termină împărțirea prafului]. 
— Pentru ce, Efendi? întreabă Vali. | - 
— Pentru că norocul ține cu cei nebuni "): răspunse 

Enicerul îndreptându-se spre poartă. 
Prinţul C. se urcă în clopotniță şi auzi în depărtare un 

vuet de împuşcături care părea că se tot apropie [de schit]. 
EI ordonă unui călăreț ca .să se repadă spre Hangu şi să a-. 
ducă ştiri despre cele ce se petreceau acolo. Călărețul sări 
pe sprintenul său cal de munte, plecă în îugă şi dispăru 
în întunecimea rediului de molivzi "); tot odată Vali, în- 
tovărăşit de doui plăeşi, se duse să viziteze sentinelele de 
prin prejurul zidului. Eşind pe poartă, el se îndreptă mai 
întâiu spre locul unde Mehemed-Aga aşezase avan-garda, 
însă nu găsi pe nimeni în calea lui. 

— Sau speriat mişeii şi au îugit [de la postul lor]; 
zise el în gura mare. i 

— Cine a fugit întreabă un glas din marginea rediului. 
— Puşcaşii rânduiti de pază aice. i 
— Noi, replicară mai mulți oameni. culcaţi pe sub co- 

paci. Noi să fugim! 
— Voi sânteţi? |zise Vali]: ce V'aţi retras în rediu? 
— Ne-am retras la umbră *), pentru că bătea luna în 

plin pe locul unde ne pusese iupânul Mehmed %). De-arii 
să vie duşmanul, el ne-ar fi luat la ochi ca pe nişte rațe în 
baltă, când noi n'am fi văzut în cine să tragem. Mai bine 
să fim noi în umbră şi ei în lumină. | 
— Bine, dar văd că Sânteți culcaţi; v'aţi pregătit de 

somn *),
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— Aş; ne-am lipit urechea de pământ ca să auzim de de- 
parte pasurile soldaţilor“. 
— „Și aţi auzit ceva, [până acum?“]. | 
— Auzit nişte răcnete surde şi câte-va lovituri de puşcă. 

Poate că s'au luat la harță slujitorii cu cei zece plăeşi tr- 
mişi de ieri la capra podului de la Răpciuni“. 
— Se poate, să ştiţi dar, că dacă vor înainta soldaţii 

până aice, să vă retrageţi în schit %). 
— Ne-om. retrage după ce ne-om descărca durdele în 

i, ca să le mai răcorim. 

— Rămâneţi cu bine, îlăcăi— 

— „De bine să auzim, cucoane!“ 
Vali se depărtă mulţumit şi ajungând lângă turnul des- 

.pre părâul Hangu, găsi acolo pe Creţul rezemat într'o 
ghioagă monstruoasă de stejar. 
— Ce faci aice, Creţule? îl întreabă. 
— Stau de streaiă, cucoane. 

* — Singur, singurel? 

— Ba cu astă ghioagă. 
— De ce n'ai luat mai bine o puşcă? 
— Ce să fac cu ea? Să trag odată şi apoi să-mi pierd 

vremea cu încărcatul? Mai de folos mi-e ghioaga; când 
mă întorc într'un picior sfarm câte cinci tidve cu o lovitură. 
— Bravo Creţule, eşti un voinic—dar spune-mi: ai auzit 

ceva despre Hangu? , 
— Dar, nişte pocnete de puşcă %). 
— Ei ce crezi să fie? 
— Ştiu eu; însă precât mă ajunge mintea, nu cred să 

vie duşmanul ca să ne calce chiar acum. 
— Pentru-ce? 
— Pentru cădoar n'a i el aşa de prost *), ca să-şi înch:- 

pue că [noi] îl aşteptăm cu colaci calzi, Şi lui e grijă ca şi 
nouă, mai mult încă decât nouă, pentru-că are să treacă 
prin strimtori [şi] prin păduri unde şi-ar putea găsi pe 
dracul... 

De-o îi să-şi cerce norocul, el o să vie pe furiş în faptul 
YV. Alecsandri. — Proză. 

su
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zilei când om fi obosiţi *) de osteneală şi de somn. Astiei 
se vânează cocoşii de munte. 

— Dar dacă or veni, ce-i zice? 

— „De venit poate să vie, dar de întors nu ştiu cum 

s'or întoarce“. 
Vali lasă în urmă pe voinicul plăeş, şuerând o doină şi 

după ce făcu jurul schitului, se întoarse la poarta unde 

găsi pe Principele C., pe amici şi pe Mehmed-Aga. 
— Toţi oameni se găsesc la posturile lor, zise e. 

— Şi cum le stă inima? întrebă Prinţul. 

— Bine de tot, ei sunt gata de luptă. 

— Aferim! murmură Enicerul, sucindu-şi mustaţa. 

Timpul însă trecea şi călărețul trimis nu se mai întorcea. 

Vântul de noapte aducea din când în când vuete de 

larmă, care deveneau îngrozitoare şi nedomirirea da peri- 
colului nevăzut proporţii colosale. Un al doilea călăreț fu - 
repezit pe drumul Hangului, dar nici acesta nu se întoarse. 
— Ce li s'a întâmplat oare, se întrebară cu toții. 
— l-o fi ucis soldaţii. 

— Ascultaţi, zise Vali. 
'Toţi tăcură... Acum larma se înainta cu răpeziciune, îo1- 

mată de răcnete, de tropote de cai, de pocnete înmulțite %), 
prin sonoritatea văilor... 

Un puşcaş din avanguardă veni alergând spre poartă ŞI 
răcnind: 

„Eată-i că vin, iată-i %). 
— Gata sunteţi copii? strigă Prinţul C. %). 
— „Gata!“ răspunseră numeroasele glasuri *); şi în ade- 

văr, sub razele lunei se iviră la ferestrele turnurilor plăeşii 
cu puştile întinse, iar pe ruinile zidului dărâmat se înşirară 
ca nişte umbre oameni înarmaţi cu topoare şi cu lănci. 
Prinţul C., Vali şi tovarăşii lor îşi pregătiră armele; Meh- 
med-Aga îşi scoase iataganul din seleai şi zise: La Allah! 
illa Alah! *) apoi se făcu 0 tăcere “*) în sânul căreia tor 
omul îşi auzea bătaia inimei. Larma răsuna acum în ve- 
cinătatea schitului; ea pătrunsese în rediul de molitvi... 

 



Incă puţine minute şi duşmanul era să apară... 

Deodată vre-o cinci-spre-zece împuşcături trăsniră între 

copaci, urmate de răcnete sălbatice şi pe loc se ivi în 
marginea rediului... un cupeu înhămat cu 8 poştalioni şi: 
înconjurat de un pâlc de călăreţi! Era o cumnată a prin- 
tului C. [care nu avea nici cât de puţin aspectul unui duş- 
man.. din contră] acea damă [graţioasă] venea de la 
Piatra şi negăsind pe nimeni la curtea de la Hangu, ea luase 
pe lângă trăsura ei atât plăeşii de la capra podului *) de 
la Răpciuni, cât şi cei doi călăreți trimişi de la schit... 

Toţi aceşti oameni, vrând să celebreze după obicei se- 
barea Invierei, chiuiră şi împuscară tot drumul. Chiotele 
lor şi ale surugiilor, pocnetele armelor şi ale harapnicilor, 
tropotul cailor pe prundiş, produseră larma care ţinea în 
uimire [de două ore] pe apărătorii schitului; apărători ima- 
ginari, căci toate veştile sosite, erau falşe, de la Peatra 
fiind pornite din isvor sigur. 

Astfel se termină lupta neîncepută de sub poalele Ceah- 
lăului! 

Noaptea întreagă se petrecu în veselie şi cântări. Cim- 
poerul, mai cu seamă, avu mare succes prin balada %) un. 
mătoare: 

ŞTEFAN ŞI CODRUL 
"Ştefan Vodă rătăcit Codrul zice: Dragul meu, 
Întră "n codrul înfrunzit, «Mângâie. sufietul tău, 
Codru-i zice: Domn viteaz! «Că din brazii mei trutaşi 
«Iţi curg lacrimi pe obraz. «Face-ţi-oi voibici ostaşi !,.. 

— Dar! îmi plâng ostaşii mei — Fă! răspunse mult voios 
«Morți, luptând ca nişte smei! — Domnul nostru inimos, 

Codrul prinse a vui 
Brazii a-şi însulleţi, 

Pe loc brazii mari şi mici 
Se schimbară în voinici 
Şi spre Domn- se 'naintă : 
„— Să trăeşti, Măria ta! etc. . 

A doua zi boerii şi țăranii se întoarse la satul Hangu-



lui. Schitul rămase ear în părăsire, având un mormânt mas: 
mult, un mormânt pe care sta bietul câne plângând!.... 

Câteva zile în urmă, Vali primi un bilet de la un ainic. 
al său din laşi, care-i zicea: 

„Frate, nu mai este nimica de sperat! Intreaga tinerime 
inteligentă a fost arestată sau împrăștiată. Domnul e tri- 
umfător! Rămâne de acum ca bătrânii să răsbune pe copiii 
lor; şi o vor face-o! Grigore Ghica s'a pus în capul miş- 
cărei şi s'a înţeles cu boerii ca să lucreze la răsturnarea 
lui Sturdza-Vodă. Eu te stătuesc îrățeşte să te depărtezi 
din țară cât mai curând, căci sunt date ordine să te ares- 
teze“, etc. 

„„Luând dar adio de la Prinţul C. şi de ia familia sa în 
sânul căreia găsise o graţioasă ospeţie, Vali plecă întovă- 
răşit de doi plăesi, Creţul şi Cirpoierul, şi apucând pe că- 
rări cunoscute de ei, peste munți, și printre codrii, aiunse 
către seară într'o poiană mărginaşă cu Ardealul, 
— Cuconaşule, zise Creţul, să te oprești aice până o că-. 

dea noaptea, căci hotarul este păzit de Sluiitori, care au po- 
runci aspre a nu lăsa pe nimeni să treacă. Descalecă în 
poeana asta de brazi şi stăi acolo ascuns până ce moi 
întoarce eu. 

— Dar unde vrei să te duci Creţule? întrebă Vali. 
— Vreau să merg ca să mă înţeleg cu Ungurii de din- 

colo de la pichet, pentru trecerea dumitale. 
— Şi nu te temi că te-or prinde slujitorii? 
— Atunci să ajungă ei când or pune mâna pe Creţul ! 
Eu am poticele mele, pe care numai şoimii şi urşii le 

Cunosc... Ş'apoi ce zici de ghioaga-asta? Fan priveşte cum 
îşi arată dinţii. Zicând acestea, Creţul dismierda cu: mâna 
'piroanele cu care arma lui favorită era țintuită, apoi îşi 
legă calul de un brad şi se depărtă în desimea pădurei. 

Vali rămase deci cu Cimpoerul şi să 'ungi pe muşchiul 
verde, observând îisionomia inteligentă şi originală a to-. 
varăşului său. Acest om de stat mijlociu, avea un cap mic 
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unde ochii ocupau atâta loc, în cât şi gura şi nasul şi băr- 
bia se găseau ioarte strămtorate. 
— Cimpoierule, îi zise Vali, crezi tu că sar fi bătut plăeşii 

cu soldaţii, dacă aceştia ar fi venit la schitul Hangului ? 
— Cum nu, cucoane? Le venise în taină vestea că stă- 

“pânirea voja să-i ia cu de-asila la oaste, ca să-i ducă să 
se bată cw Turcii şi cu Muscalii... 
— Ei şi? - 
— Şi Sar fi luptat până muriau cu toți, numai ca să 

scape de răsboi! Aşa e Românul îi place bătaia de bună 
voe nu silită. 

Vali găsea o mare plăcere, ascultând observările Cim- 
poerului, în vreme ce întunericul se strecura printre cren- 
gile brazilor şi da codrului un aspect posomorâț. 
— lacă şi noaptea cu ştergarul pe ochi: zise acesta... 

Acuş S'auzi miorlăituri de mâţe sălbatice pe vâriurile co- 
pacilor, să te crezi pe cea lume, unde îferb jidanii în smoală 
clocotită. 

Și în adevăr, peste puțină vreme codrul începu a răsuna 
de un concert monstruos. O miorlăitură sentimentală dete 
semnalul acestui concert şi sute de glasuri îi răspunseră 
dintre crenge, unele subțiri şi duioase, altele răguşite, altele 
provocătoare, altele furioase; unele în tonuri de prima 
dona assoluta, altele cu tonuri de contralto, de tenore, de 
basso şi toate formând la un loc un sgomot înfiorător. In 
îie-care copac străluciau ochii tintiţi asupra lui Vali şi asu- 
pra Cimpoierului şi numărul diletanţilor se creştea necon- 
tenit. 

| 
— Hei, suspină Cimpoierul; căci n'am cimpoiul cu mine 

'să le ţin hangul! ” 
— De ce nu V'ai luat de acasă, întrebă Vali. 
— Cum nu Paşi îi luat, păcatele mele! dacă Nu mi-ar 

Îi ars casa cu cimpoi cu tot! Ştii vorba Românului: Ne- voile umblă cu cârdul şi cu colinde! 
— Şi-ti pare rău de casă, Cimpoierule? 
— Ba mai rău de cimpoiu, el mă făcea să-mi treacă
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de urît şi aduna pe toate fetele din munte prin preiu-. 

rul meu. e 
— Se vede că-ți plac fetele. 
— Imi plac foc. 

— Dar tu lor? 

— Şi ele mie... Ştii cântecul? 

— Care? 

— Nu-l ştii? ascultă; am să ţi-l cânt în ciuda motanilor 

cari ne asurzesc, 

Cimpoierul se rezemă de un brad şi cântă o arie cu toiul 
originală» pe cuvintele următoare: . 

Câte flori şi câte stele, De-aş putea, n'aş mai alege, 

Toate 's fete frumuşele! Ci pe toate le-aş culege 

Câte stele, câte flori Şi le-aş strânge la un loc 
Toate 's fete şi surori! Lângă inimă cu foc. 

" Armonia cântecului întrerupse concertul motanilor, dar 

şi cântecul îu întrerupt prin sosirea lui Creţul, care zise: 

— Hai, cucoane, că am pus la cale cu Ungurii de din- 

colo... Hai iute, nui vreme de pierdut. 
— Bine, răspunse Vali, îndreptându-se către calul său. 

— Lasă calul, cucoane şi hai pe ios, adăogi plăeşul; 

căci tropotul cailor ar trage luarea aminte a slujitorilor 

de pe hotar. Eu oi apuca înainte şi tu, Cimpoierule, să te 

iei cu boierul, după semnul ce voi da din când în când... 
Ştii tu semnul nostru. . 
— || ştiu ca pe tine, răspunse Cimpoierul. Creţu se pierdu 

în umbrele nopţei. 

— Încotro mergem? întrebă Vali pe tovarăşul său. 

— În partea unde se aude ciripind o păsărică. 
Vali asculta şi auzi o ciripire foarte naturală, care se 

tot depărta. . 
Cimpoierul răspundea din când în „când prin o altă ciri- 

pire- tot aşa de bine imitată şi se abătu de pe cărare, ca 
să apuce mai în stânga, pe iarbă. Acele semnaluri se re- 
petau regulat şi făceau a crede pe Vali că se găsea in 
codrii Americei, luând parte la una din scenele sălbati-
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cilor, descrise de Fenimor Cooper. Spre completarea aces- 

tei iluzii, un tablou neaşteptat se presintă de-odată ochilor 

lui; într'o poeană largă ardea un mare foc de vreascuri 

şi răspândea lumini fantastice împrejur, iar pe lângă foc 

şedeau vre-o zece oameni înarmaţi şi cu piepturile goale. 

— lacă slujitorii, zise încet Cimpoierul. 

— De unde cunoşti că's slujitori? întrebă Vali. Nu au 
uniformă şi după figurile lor, aş presupune 'mai de graba 
că's o ceată de hoți. " | 
— Şi asta se. poate, cucoane... Slujitori, hoţi, tot ca 

una fata mea. Noi să ne ferim de dânşii şi să ne furişăm 
pe sub copacii de pe marginea dumbrăvei. 

Ei se dosiră pe după brazi şi înaintară cu multă pru- 
denţă în direcţia sluiitorilor cari. ocupați fiind cu un mare 
ceaon de mămăligă, râdeau şi mâncau fără a-şi întoarce 
capul spre cărarea ce ducea la hotar. 
— Acu-i acu, boerule, observă Cimpoierul; avem ae 

făcut vre-o sută de paşi între umbră şi lumină pân'a sosi 
la zăvoiul cela, unde aud pe Creţul ciripind... Să mi te 
faci şopârlă, cucoane şi să luneci pe iarbă ca vântul, ca 
să nu te simţească mâncăii cei de sluiitori. 
— N'ai griiă, Cimpoigrule... De-or sări la mine le-oi 

arăta gura pistoalelor. 
— Nu zic ba; însă ce-i în mână nui minciună... Nici 

să vezi draci, nici cruce să faci. “ | 
— Cred că nu ţi-e frică, Române, întrebă Vali zâmbina. 
— Ba zău, frică de tot, însă pentru d-ta, nu pentru mint. 
Pălăria d-tale e albă, se zăreşte de departe şi de te-a ve- 

dea vre-un slujitor, ar avea țintă minunată de tras cu 
îlinta.. Ține căciula mea că-i neagră şi dă-mi mie pălăria 
ca Să nu Cum-va... 
— Mulţămesc, replică Vali, uimit de generositatea Cim- 

poierului. Nu vreau să te expun la moarte. 
— „De mine ma îi pagubă mare C'oi peri, dar “d-ta... 

Cneazul te-a dat pe seama noastră şi trebue să te ducem 
bun teafăr, până dincolo de hotar.



—FEşti un bun suilet de om, Cimpoierule! şi nu te-oi 

“uita niciodată! zise Vali strângând mâna cimpoierului « 

recunoştinţă. 

— Bun, nebun... să nu perdem vremea... Na căciula mea. 

— Mulţămesc încă odată dar nu mă lasă cugetul sa 
primesc... 

O nouă ciripire mai accentuată răsună în zăvoi. 

— Creţu 'şi pierde răbdarea! observă Cimpoierul.... Hai 

cu ajutorul Domnului!—YVali se repezi, lunecând pe iarbă 

ca 0 umbră şi ajunse în zăvoi fără accident, urmărit de to- 

varășul său; aici el găsi pe Creţul vorbind cu un om străin. 
un Ungur scurt şi şchiop care tinea doi cai de căpestre. 
— Iute pe cal cuconaşule! îi zise Creţul, şi du-te cu 

Ungurul ăsta unde te-a duce el. 

Vali mulţămi ambilor plăeşi după cum se cuvenea şi te 
spuse rămas bun. 

— „Să mergi cu Domnul, replicară Creţul şi Cimpoierul 
şi să te aducă D-zeu cu. bine în ţară.“ 

Incălecând şi luîndu-se pe urma ungurului, Vali pătrunse 
mai afund în zăvoi şi trecu un pârâu care desparte A:- 
dealul de Moldova, apoi începu o fantastică alergare, când 4 
prin desimi de arbori, când pring locuri deschise şi lumi- 
nate în plin de focul sluiitorilor, până ce în fine se afun- 
dară în întuneric, depărtându-se de linia hotarului. În cu- 
rând ajunseră la un deal drept, pe care caii se suiră în îugă 
şi când se opriră pe culme, Vali se văzu înconjurat de 
Vre-o zece oameni, cari aveau un aspect destul de săl. 
batic. Aice era pichetul unguresc. * 

Căprarul: un Român din satul învecinat, se apropiă şi 
zise: 

— Bine ai sosit, Domnule! 
— Bine vam găsit! răspunse Vali. 
— Vrei să mergi la Tulgiş? . 
— Dar! 

— Bine, te va duce Mioleş; Roftim în casă ca să te afu- 
măm, 

.



o 
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Vali se cobori de pe cal şi intră în camera pichetulu,, 
foarte intrigat de această - propunere; însă nedumerirea lui nu tinu mult, căci căprarul aduse o lopăţică plină de 
cărbuni aprinşi, aruncă peste ei un pic de câlţi şi atumă hainele tânărului călător cu o gravitate de pontii antic. 
— Pentru ce-mi dai fum? întrebă Vali râzând. | 
— Pentru ca să te curăţim de ciumă şi de holeră. răs-- 

punse căprarul. , 
Micleş, un Ungur înalt, cu părul roş şi cu un țepoi . de 

îer în mână, veni să spue că e gata de plecare. Vali, pân'a nu €şi. împărţi câți-va galbeni la grăniceri, cari strigară 
cu sgomot: „Elljen!“ lar căprarul ajutându-i a se urca pu cal, îi zise la ureche: 

Pentru binele d-tale, Domnule, să laşi pe Micleş să 
meargă tot înainte şi să ţii mâna pe piștoale tot drumul... 
Auzi domnule? să nu rămâe Micleş în urma d-tale. 

— De ce? întrebă Vali... Micleş nu-i om bun? 
— Ba-i bun el, dar a văzut că ai bani; şi banu-i ochiu 

dracului. . 
" Vali plecă iar pe întuneric, observând cu luare-aminte 
povaţa căprarului şi după o nouă alergare de o oră, ajunse 
“la Tulgis. 

— „Halt!“ strigă de-odată o sentinelă ascunsă; Micleş 
intră în explicare cu soldatul şi peste puţin tânărul nostru 
emigrat fu dus şi închis într'o casă de lemn. sub paza a 
doi grăniceri. 

FI era arestat de autorităţile austriace -), 

se 

țAdaugăm aici şi următorul fragment răsleţ, aflat ulterior în manu- scrisele Academiei Române (2254 p. 64—66).: Pasagiul face parte din sfârşitul necomplet al romanului |. 

Peste 15 zile Vali primi următorul răspuns. . 
- ! Londra. 1849. 

Ah, scumpul meu Vali, îmi tremură mâna scriindu-ţi a- 
ceste rânduri şi inima mi se bate astiel de tare că pare a 

4 
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: roi să-mi iasă din sân pentru ca să sboare la tine. Scri-. 

soarea ta iubită e dinaintea mea, dulce, spirituală, plină 

de simţire, plină de soarele Orientului; ea mi-a adus câteva 

- raze fierbinte care au luminat pentru mine ceriul întunecat, 

sub care mă aflu de câteva zile; căci, nu ştii? soarta bizara 

m'a adus la Londra. 

Iţi închipueşti, iubitul meu, pe biata Dridri, pierdută în 

negurile Engliterei, tristă, regretând trecutul şi neștiind ce 

'i pregăteşte viitorul? Oh! pentru ce destinul ne îace să 

gustăm încântătoarele fericiri depline, dacă este ca ma: 

târziu să le perdem pentru totdeauna! Pentru ce te-am în- 

tâlnit eu pe tine în viața mea dacă nu mi-a fost permis să 

mor înainte de-a cunoaşte amarul despărțirei! Dar ce vor- 

besc de mine, când tot sufletul meu e aproape de Vali? Nu 

vreau să mai plâng, nu vreau să te mai întristez cu ielui- 

rile mele, nu vreau să mă arăt ochilor tăi altminteri, decât 

cum nai cunoscut, veselă şi râzătoare. 
Ce voiaj încântător am. făcut în compania ta pe Marea 

Mediterană, pe la Napoli, pe la Malta, pe la Smirna, pe 

Bosfor, prin toate acele locuri dismierdate de razele. soa- 

relui, unde viaţa cu tine ar fi atât de dulce!... Viaţa cu 

ține... ear mi se umple ochii de lacrimi. 

Napoli! ai văzut Napoli, dragul meu, şi ai avut curagiu 

să te duci mai nainte! Eu în zilele mele de splendoare am 

cunoscut pe un nobil Napolitan, Contele Giuseppe Morri, 

care era foarte îngâmfat de frumuseţea lui şi repeta necon- 

tenit faimosul proverb: Vedi Napoli e poi Mori. El îmi spu- 

nea că luna din patria lui e mai caldă şi mai luminoasă de- 

cât soarele Parisului. Aşa să îie? 

„Ai observat, iubite Vali cât mă precoup de soare? De 

Când ne-am despărțit îmi e tot îrig şi am căpătat nostalgia 

soarelui, mai cu seamă aici în Londra, unde el este înlo' 
cuit prin gazul fanarelor. Ce oraş trist e Londra! Ce nație 

maşinală, ce obiceiuri diferite de ale noastre! Aice veselia 

pare o importaţie străină, căci singurii oameni care se aud 

grăind. şi râzând pe strade sunt Francezii. Englezii nu se 
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primblă, ci toți aleargă după trebi, cu gândul la bani şi 
urmând preceptul lor favorit Times is monney, căci En- 
glezii au monetisat chiar şi timpul. Aice e locul contrastu- 
rilor celor mai exagerate a bogăției iabuloase şi a miseriei 
sordide; aristocrația se arată la Heyde Parc în carete stră- 
lucite cu câte doi lachei pudruiţi . în derept şi săracii cu 
picioarele: goale sunt învăluți în nişte rufe peticoase care 
întrec' mantaoa arlechinului prin impestriţarea lor. a 
Am văzut într'o dimineaţă de la ferestrele mele mătu- 

rătorii stradelor în frace, dar ce frace! şi femeile lor cu 
şaluri şi capele, dar ce capele, ce şaluri! Am crezut că 
văd un vis fantastic şi că asistez la carnavalul miseriei. 
Insăş atmosfera umedă şi plină de fum de cărbune de pă- 
mânt părea că plânge de mila lor, stropindu-i cu lacrimi. 
de cerneală. 

Eacă, iubitul meu, în ce iad sunt ecsilată eu, vesela ta 
Dridri, care mam mai râs de când am rămas singură... Ii 
aduci aminte de râsetele noastre nebunateci din Paris? 
Resunctul lor depărtat vine câte odată de mă trezeşte 
din somn; atunci deschid ochii, te caut împrejurul meu 
cu O dulce bătaie de inimă... dar au fost un vis... şi eu 
cad suspinând cu capul pe perne... 
Am întrerupt această scrisoare în timp de câte-va oare 

pentru ca să mă liniştesc şi să-ţi pot spune pentru ce mă 
găsesc la Londra, însă înainte viu să te sărut ca 0 soră 
şi se reclam indulgența ta. Acum ascultă. 

Zece zile în urma plecărei tale, lord F. Se prezentă la 
mine şi îmi zise: eată trei ani de când te cunosc, trei ant 
de când te iubesc, trei ani de când aştept ca să perzi ura 
ce ai în contra Englezilor. Când locuiai în otelul d-tale, 
ai respins propunerile mele sub cuvânt că erai fericită de 
amicia contelui şi că nu doriai nimica mai mult. Amica 
contelui ținu cât averea lui şi într'o zi el dispăru atrăgân.. 
du-te în ruina lui. 
— Te înseli, Mylord, i-am răspuns. | 
— Ştiu, replică Lordul, că singură ai sacrificat tot ce.
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"era a d-tale, pentru ca să scapi numele Contelui de pata 
“de falit. Ai făcut un act sublim, da şi o nebunie totodată 
„Şi astfel ai resturnat toate planurile mele. 

— Ce plamuri? 
— Contele fiind un obstacol între d-ta şi mine, am cătar 

să-l înlăturez şi am contribuit mult la ruina Contelui, în- 
-demnându-l la cheltueli mai pre sus de averea lui... Nu te 
indigna domnişoară, căci am o scuză triumfantă în amorul 

«ce mi-ai inspirat din ziua cum te-am văzut. 
Aici lordul tăcu puțin, plecând capul cu tristeță şi apoi 

continuă: 

— Soarta mea e amară şi neînțeleasă!... Sunt tânăr, ani 
:0 avere colosală, fac parte din aristocrația cea mai îdalta 
:a Engliterei, sunt membru Parlamentului şi cu toate aceste 
nu am nici destul merit nici destulă elocuenţă pentru ca 
să înduplec în favorul meu inima unei copile! Mărture- 

“sesc, Domnişoară, că merit măcar de-a fi jelit... După 
-dispariţia Contelui ai rămas singură şi te-ai mutat în strada 
-Havrului, unde ocupai un apartament modest. M'am pre- 
sentat şi atuncea dinaintea d-tale şi ţi-am oferit un otei 
“mult mai luxos de cât acel ce ocupaseşi, punând toată ave- 
rea mea la picioarele dale. [ţi aduci aminte cuvintele ce 
mi-ai răspuns? Mie îmi stau înfipte în inimă ca nişte pum- 
nare: Prea târziu Mylord, mi-ai zis cu o zâmbire grațioasă 
dar crudă, acum cunosc distanța care există între amicie 
Şi amor“ 

Lord F. îngălbeni şi urmă cu glasul uimit: In adevăr 
nenorocirea care mă prigoneşte îăcu şi astă dată ca să 
viu prea târziu; un străin din ţara lui ştiuse să găsească 
“calea inimei d-tale! li iubeai cum iubeşte o femee pentru 
intâia oară în viaţa ei în abnegare, cu credinţă, cu toate 
ilusiile tinereței. EI însă te iubea cum meritai să fii iubită? 

— De mă iubea Vali? am zis, sculându-mă în picioare. 
Priveşte în ochii mei, Mylord, dacă vrei să te convingi 

cât am fost de iubtă! 

— Nu mă îndoesc, răspunse lord F. că îi daseşi toață 
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inima şi tocmai aceasta m'au desperat mai mult atunci. Imi fusese cu putință să ruinez o avere <a a Contelui: pentru ca să te despart de el, dar nici D-zeu nu ar fi: Putut să risipească comorile de dragoste ce se desvăliseră în sufletul d-tale... şi însă trebuia să fii a mea, căci mintea. şi viaţa îmi erau în pericol; trebui să fac pe d. Vali a părăsi Parisul. 
— Cum, Mylord, ai avut cruzimea să contribui la ple-. carea lui Vali? am strigat eu indignată. — Te rog, domnişoară, linişteşte-te şi mă ascultă până: n Sfârşit... D. Vali era emigrat. Moldova era ocupată de armia rusească. Singurul chip de a câştiga amicia d-tale era de a contribui la desrobirea patriei sale. Am alergaț; la Londra, am contribuit prin tote chipurile a pregăti: opinia publică în favorul Românilor; câţi-va amici ai mei au luat cuvântul în Parlament pentru ca să silească pe Minister a cere de la curtea de St, Petersburg evacuarea Principatelor, şi nu am părăsit Londra până ce nu am vă-. zut nota guvernului englez către Czarul Neculai plecând de la Foreign-Office... Acum un nou Prinţ este ales. Moldova, el au şi deschis otarele ţării emigraților din străinătate şi d. Vali au plecat cu toţi ceilalți Moldoveni în patria sa. Astiel şi d-lui este fericit de a-și revedea pă- rinții şi eu sunt fericiţ de a te revedea iarăşi singură. — Insă eu, Mylord, eu mai pot fi vre-o dată îericităr am zis năbuşindu-mi lacrimile. 

— D-ta, Dridri, eşti jună, ai Cunoscut toate încântările - amorului, ai gustat din cupa îericirei lumeşti şi poţi să-ţi încununi viața prin un act de generositate îngerească, cou-. iribuind la realisarea dorințelor unui om care te iubeşte de trei ani... Ascultă-mă, te rog, fără a mă întrerupe. D. Vali e dus din Paris şi negreşit perdut pentru d-ta... El este che- mat a juca un rol oarecare în patria lui, a prinde rădăcină în ea, a se însura poate... dar, a se însura, căci e tânăr şi prin urmare supus la îurtunele vieţei... Care este persper-. tiva ce se desiăşură dinaintea d-tale? Singurătatea şi jeli-
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rea? Perspectiva e tristă şi eu te iubesc prea mult pentru 

ca nu se cerc tot în lume spre a te feri de un asemine: 

viitor... " 

Aci lord F. se apropie de mine, îmi luă mâna şi îmi zise 

-cu multă simpatie:: „Dridri, vrei să scapi de singurătate? 

Vrei să cunoşti nemărginita imulţămire de-a ferici zilele 

unui om onorabil?“ Dridri, vrei să îii soția mea?... dar, 

" soţia mea legitimă! zi un cuvânt şi în curând te vei nunu 

lady F. Iţi cunosc calităţile inimei şi ştiu cât este de demnă 

a intra cu îruntea naltă în societatea cea mai respecta- 

bilă... Inţeleg că propunerea mea te surprinde şi că ai 

poate nevoe să consulţi pe... Ei bine, fie! Iţi dau timpul 

necesar ca să te gândeşti şi pentru ca să te las cu totul 

liberă în deciderea. ce vei lua, eu plec astăzi la Londra. 

Acolo te va aştepta un apartament în casa unei dame res- 

pectabile, care m'au crescut de mic... Când tei hotări să-mi 

acordezi graţia pe care ţi-o cer, îi trece Manşa şi vei veni 

la Londra; eu. voiu merge în toate zilele la Miss Howard 

ca să cercetez dacă ai sosit, şi să-ţi aduc coroana: de mu- 

reasă...* | 

Zicând aceste cuvinte: lord F. îmi sărută mâna şi se duse 

Tăsându-mă sub o impresie adâncă!... 

Scumpul meu Vali! am luptat cu mine două săptămâni 

de-a rândul, în sperare că voi primi de la tine vre-un ră-: 

vaş, care să-mi vestească întoarcerea ta în Paris, dar în 

fine perzând orice sperare şi văzându-mă ameninţată de-a 

cădea, ca multe din cunoştintele mele, în valurile unei vieţi 

svânturate spre a învinge zilnicele nevoi, mi-am pus mâna 

-pe inimă, zicându-ţi ţie, amicul meu, un adio dureros şi 

eată-mă-s la Londra. 

Lord F. face acum pregătirile necesare pentru cununia 

noastră. In ziua când vom fi uniţi vom pleca împreună < 

să ne aşezăm în Italia... Fată, scumpul meu, tot adevărul 
acum, cu lacrimile 'n ochi, viu să te auz ca sămi răs- 

punzi: bine sau rău am făcut? Ori cum să fie însă sufle-



DRIDRI . 175 
  

  

tul meu va fi în veci cu tine, Vali, tu care mi-ai dat cea mai 
mare îericire pe pământ. 

Adio, iubitul meu, adio! Permite-mi în viitor ca să am 
ca în trecut un loc cât de mic în inima ta... O, Vali! O dra- 
gul meu, nu mai văd ce scriu, lacrimile mă înăduşă... A- 
dio... Scrie-mi... Iţi dau ultima mea sărutare şi pun tot su- îletul meu în ea. | 

Constantinopole 1549. 

Scumpa mea Dridri, ţi-am promis să-ţi fac descrierea călătoriei mele la Constantinopoli, şi dacă m-ai asculta, ti-aş trimite un volum întreg, ast-iel mă simt fericit şi de a convorbi cu tine. Imi pare că eşti lângă mine în genti- leţa ta de veselă păsărică, îmi 'pare că te văd zâmbind cu Oarecare maliţiositate în vreme ceţi povestesc cele ce-am făcut şi văzut de când ain plecat :din Paris. Imi pare câ. aud glasul tău mult iubit aplicându-mi proverbul francez a beau 'mentir qui vient de loin. Cu toate acestea, încep Mai întâi a te săruta, apoi te ieu pe genunchi, ca pe un co- Pil sburdalnic şi îţi promit o lungă şi frumoasă poveste. 

1) A fost publ, în «Revista coniimporană» (Buc. 1813) pp. 189, 237, 89 sub titlul «Dridri». In «Sumarul» revistei, însă titlul e «Didri», roman 

Care avea de gând să-l scrie Alecsandri, căci la sfârşitul părţei a I-a scrie «va urma». Continuarea nu a mai fost însă publicată... şi nu se găseşte nici în manuscrise (Mss. Acad. No. 817). Partea doua „— nu întreagă: însă, — fusese publicată în «0onv. Lit.» 1869 pp. 57—65 — sub titlul «Un epizod din 1848», ca o pagină de amintiri şi — neapărat, fără nici o legătură cu <Dridri» unde a fost introdusă ulterior. (Vezi şi scri- . sorile lui Alecsandri către |. Negruzzi în Conv. Lit. XXV p. 220, 304, * 305, 421, 577). — 2) In manuscris: un fiacru. — 3) «Cuvintele din pa: rântese lipsesc în «Convorbiri», unde a fost publicată această a doua. 
5) «un rond mare, în mijlocul căruia intrase Vali. — 6) In «Convw». urmează: «de care se vedeă, înconjurat». — î) «prin o perotaţie aprin-. zătoare». In Mscris: peroraţie dibace.— 8) însă Judecând că vestea». —
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3) «respectarea dreptății fiecărui om». — 10) In «Conv.»: -Oratorul. 

rămase âncremenit» — 1!) «cu porecla îsultătoare de ciocoi..,»— 12) «la 

realizarea dorințelor sale...» — 13) «nu departe, de Iași». — 14) «şi cu- 

o ceală numeroasă de slujitori»- — !5) In Mscris: un al doilea. — 

16) cunde era clădită casa boerească». — 17) «fiind această poziţie foarte 

greu de luat cu asalt». -— 18) destul de comics. — 15) «Foc la puşcă, 

foc la pept foc la gât...» — %) unde sunt ziduri, unde sunt patru 

turnuri. .»— 21) Acolo stăm la meterezu...» —22) «cusut cu diumanturi. > — 

%) «pe aripele nălucirei». — 2%) a prins pe boeri îmblând cu..— %) In 

«Conv.» fraza ac. e astiel: «Vali se deșteptă din visu-i şi se apropie 

de grupul damelor. C. eşise în balcon». — 3%) «talentul cu care per- 

soanele din societatea aristocrată...» -- 27) «un cuplet vesel dintrun 

vodevil îrancez...» — %) «în lăuntru zidurilor...» — 2) «se ocupară cu 

pregătirile de apărare»... — %) «puse de jur împrejurul schitului 

sentinele deştepie, alese vre-o 10 plăeşi roinicis. — 3) «şi a da asalt 

schitului. — 52) «se oprise câteva minute la poarta...» — 35) In «Conv». 
continuă : «şi se depărtase răpede spre Durău...» —%) Continuă; «Stră- 

dlucind ceva care semăna cu puştile soldaţilor». — 3) ca în ajunul 

unei sărbători.» — 55) Continuă: «anunţătorul nopței...» — 37) «şi de 

odată se auz o împuşcătură...»— 38) în «Conw.s: «Rău început. Cine 

ştie...» — in Manuscris: Rău augur !. — 53) »şi vuetul cucuveicelor».— 

40) «la această observare.» — 3!) «dinaintea icoanei Haicei Domnu- 
lui... — 4) Continuă: «cu atât mai impozant, că din vreme în vreme 

era întrerupt prin...» — %) In «Conv.» fraza continuă: «şi prezentă un 

spectacol de un caracter cu totul nou».—*) «ţineau cu mâna stângă, 

lumânările mici de ceară galbenă». 455) un tablou demn de penelul 

unuă mare artist». — %) «praful era într'o ladă neagră, în care el 

se împrăştiase».— 1?) «Pentru-că norocul e frate cu nebunii. — 25) In. 

«Conv.» fraza e: «Călărețul plecă în fugă și se făcu nevăzut în în- 

tunericul rediului de molivi». — %) Ne-am dat la umbră, răspunse 

unul sculându-se, pentru-că...» — 3) Continuă: «şi am chitit aşa, că 

de-a fi să vie dușmanul. — 5!) în Conv.»: «Bine dar de ce v'aţi re- 

gătit de somn?» — 52) «să vă retrageți în lăuntrul schitului...» — 

33) aNe-om descărcă flintele».— 5%) «Auzit nişte impuşcături...»—55) «...doar: 
nui el aşa de prosto. — 5) «când om fi cu toţii obosiţi...» —57) «de 

pocnele, de tropoie de cai înmulţite...» —— 35) «lată-i că vin, iată-i că 

vin. .» —39) «strigă.-Prinţul C. la țărani... — 80) «...răspunseră sute de 
glusuri.. » — 81) In «Conv.»: «La Allah, îla Allah, Măhmed rasul 

Allah! — 62) «o tăcere de mormânt...» — %) «plăeşi postati la capra 

podului dela Răpciuni». — 5%) «prin cântecul urmălor». — 8) Aci se 

sfârşeşte episodul ce fusese publicat în «Conv.» — 8%) Sfârşitul fragmen- 

tului tipărit 

 



  

IAŞII IN 1844) 

D-lui M. Cogălniceanu 2) 
IDoreşti ca să-ţi trimit o descriere a Iaşilor. Eată dar că, pentru mulțămirea ta, mă hotăresc a-mi scurta lenea şi a încăleca pe condei spre a întreprinde o primblare pito- rească prin uliţile capitalei Moldovei. Te înştiințez însă că această primblare am de gând să o fac fără a-mi întocmi dinainte un plan de drum, precum se obişnueşte mai în toate voiajurile. Nu, eu nu înțeleg călătoriile ca cei mai mulți, adică de a se face robul unui plan, şi în urmare, de a alerga ţintă pe linie dreaptă până la telul propus, fără 

maşină drumeaţă. Numesc voiai acela singur care, liber *) de orice înrâurire Străină, urmează numai caprițiilor vre- melnice a închipuirei, şi care ia fiinţă fără pregătire, pre- cum şi fără scop hotărât, 

Iașii în 1044. 

astăzi spre răsărit, mâni spre apus, astăzi pe mare, mâm pe uscat. Ear cât pentru acela Care se jertfeşte de buna voie unui ţel întocmit după harta geografică, acela îl socot un curier însărcinat de a să purta pe sine-şi ca pe un pachet dintr'un loc într'altul. 
Pentru ca să nu întru dar în categoria plicurilor de poştă, dă-mi voie 2) să urmez după placul meu şi să mă V. Alecsanări, — Proză. 

2.
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rătăcesc pe unde m'a duce condeiul. La aceasta mi-i zice 

poate că un bun călăreț trebuie să ştie a stăpâni sburdările 

calului său; dar oiu răspunde şi eu că din toate lighioanele 

lumei, condeiul este cel mai greu de cârmuit, şi că ades e 

răsturnat cine vrea să-l înfrâneze. 

Ori din care parte vine străinul la Iaşi: vie despre Du- 

năre, despre Prut, sau despre Siret i se înfăţişază de de 

parte o panoramă măreaţă şi vrednică de a trage toată a 

lui luare-aminte. Pe coastele unor dealuri mici ce se întind 

pe malurile Bahluiului, şi în faţa *) altor dealuri acoperite 

cu păduri şi cu vii romantice, el vede o adunătură curioasă 

de case mari ce par a îi clădite unele deasupra altora, şi 

de turnuri bisericeşti ce răsar printre ele ca nişte catarguri 

nalte într'un port. Acele palaturi, fără arhitectură cunos- 

cută, carele, precum am zis, samănă că se acaţără între ele 
pe petele lor, sânt cea mai vie icoană a ambiţiei locuito- 

rilor lor, şi acele turnuri numeroase ce se ridică în văzduh, 

par ca nişte urieşi ce ar căta la ei cu multă mirare şi cu 

mare milă. Cu toate aceste, întrulocarea lor produce un 

„efect plăcut străinului, şi oraşul *) întreg: înşirându-se în 

amfiteatru deasupra frumosului şes al Bahluiului, înfor- 

mează (!) un tablou original şi minunat cu zidirile sale al- 
be, cu mulțimea sa de acopereminte în îer alb ce lucesc ca 
oglinzi sub razele soarelui, şi îusiârşit cu tot farmecul unei 

“poliţii, ce are două feţe, una orientată şi alta evropienească. 

Alăturarea acestor două caractere deosebite, care dove- 

deşte atât de mult înrâurirea Evropei asupra unei părţi 

dintre Români, partea bogată şi privilegiată 7) şi lupta ne- 

contenită între ideile vechi şi nouă, nu era nici de cum ti- 

-părită pe faţa capitalei noastre cu vre'o câțiva ani mai in 

urmă. Atunci ea purta o fisionomie mai mult orientală; 

“însă de când spiritele *) au început a se desvălui în razele 

civilisaţiei, o mare prefacere s'au ivit în toate, o schimbare 

răpide s'au săvârşit atât în gusturile cât şi în obiceiurile 

acelei mici părţi a societăţii romănesti de care am pomenit.
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Hainele lungi şi largi au dat rând straelor mai strâmte a 
"Evropei; şlicul s'a închinat dinaintea pălăriei; ciubotele 
roşii şi galbine au dat pasul încălțămintelor de yacs; di- 
vanurile late s'au cioplit în forme de canapele elegante, 
şi în urmarea tuturor acestor noutăţi şi a mai multor alte 
ce S'au introdus cu moda, casele au trebuit negreşit să 
“primească o formă străină şi potrivită cu natura ideilor de 
astăzi. Ele au început a se supune regulelor proporţiei, a 
să împodobi cu coloane, cu îerestre largi şi luminoase» 
cu balcoane desfăţate; au început a eşi în îața uliţilor, pă- 
răsind fundul ogrăzilor unde se ascundea nai înainte, a să 

“îngrădi cu ostreţe =) de lemn sau de fer, dărâmând gios za- 
plazurile şi zidurile acele tari care le dau un aer, de cetăţi: 

“au început, într'un cuvânt, a să ridica pe planuri elegante 
şi plăcute ochilor. 

Aceste zidiri nouă formează partea evropinească a ora- 
şului *). Cât pentru cea orientală, ea este representată 1) 
prin o mulţime de hardughii vechi, nalte, strâmbe, mucede, 

cu păreţii afumaţi şi crăpaţi, cu ferestrele mici şi chioare, 
cu streşinele putrede şi ascuţite, cu scările întunecate, cu 
odăile ofticoase cu ogrăzile mari şi. pustii, cu grădinile 
“pline de buruene sălbatice, şi cu ziduri groase pimpregiur. 
Cuiburi de bihne, locuinți de stahii ce te înfiorează, şi unde ţi se pare că vezi zăcând câte un matuf gârbov, cu 
ghigilic pe frunte, cu mătănii în mână, şi care hârcâeşte, 

“ocărând necontenit câteva țigance strențeroase ce stau 
“dinaintea lui. 

Mai adauge la acest tablou câteva clopotniți rotunde sau cvadrate, fără stil cunoscut câteva cişmele cu înscrieri greceşti şi turceşti, şi vei avea o idee destul de lămurită - despre acea parte a Iaşilor, pe care o numesc orientală, neavând alt cuvânt ca să 0 botez mai bine. | Acum, amestecă-le pe toate la un loc în închipuirea ta, „aruncă'le ca nişte giucării dinaintea ochilor tăi, şi de vei “produce un total neregulat şi neobicinuit, atunci vei do- bândi o icoană adevărată a capitalei noastre şi te vei în-
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credința că nu este oraş *) în lume alcătuit de mai multe 

contrasturi. laşii este un teatru curios, decorat cu palaturi 

şi bordee lipite împreună; actorii lui sânt lucsul şi sărăcia; 

ear comedia ce se gioacă în toată ziua pe scena lui poartă 

deosebite titluri, precum : 

Cine'i mare, ii şi tare; cine'i mic, tot nimic». 

Şlicul şi pălăria, sau idei vechi şi idei noue». 

_Un bătrân onorat *) care a îost faţă la multe întâmplări 
în îndelungata lui viaţă, a făcut observarea aceasta: „că 

Românul e ca ceara, şi că primeşte foarte lesne toate în- 

tipăririle ce-i lasă vremea. — Românii, zicea el, se fac turci 

cpu turcii, îrancezi cu francezii, englezi cu englezii. Ei as-- 

tăzi poartă îrace strâmte şi ciripesc bonjour şi bonsoir, 

pentru că așa-i moda. In vremea Turcilor ei purta ceal- 

male şi făcea temenale, zicând hojghioldum, safaghioldurn. . 

Sub Domnii greci, ei îşi încărca capetele cu şlice, şi din țe- 

lebimu nu se scotea. Cine ştie, de-or veni Hinezii în ţară: 

dacă ei nu s'or face mandarini şi dacă nu s'or numi Cing- 
ching-tung-fo?2" 

Această observare m'ar despera +) asupra caracterului 

nostru, dacă n'aşi şti că ea se atinge numai de o mică parte 
a societăţii romăneşti; căci ţăranii, cari, slavă Domnului! 
alcătuesc cel mai mare număr, nu şi-au părăsit nici odată 
obiceiurile, nici limba, nci portul, de şi tristele întâmplări *) - 
ce au trecut peste ţară au apăsat mai mult asupra lor. 

Cuvintele acele însă a bătrânului m'au adus a gândi ta 
oraş”) în vremea Dacilor? ce schimbare a luat mai în urmă 
deosebitelor prefaceri prin care au trecut locuitorii lui, şi 
a trezit în mine dorinţa de a şti ce fisionomie a avut acest 
oraş *) în vremea Dacilor? ce schimbare a luat mai în urmă 
sub stăpânirea Romanilor, pe când el se numia Municipium 
Jassioruim? şi care a tost caracterul său original în epoha 
Domnilor pământeni, când era adevărată poliţie româneas- 
că, şi mai ales după mutarea scaunului Domniei în ei din 
Suceava sub Alecsandru Vodă Lăpuşneanul. 

Aşi dori dar nu se poate, zice un cântic vechiu. Ase..
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mine sânt silit să zic şi eu în privirea acelor notiţii. Las 
dar în sama persoanelor cu răbdare ca să facă cercetări 
despre ele; cât pentru mine, acum de-odată m'oiu mulţămi 
„a-ți arăta laşii precum se găseşte în anul 1844. 

Dealul Răpidea, care este în faţa Iaşilor, ne va sluji de 
punct de pornire în călătoria ce întreprindem.  Fată-ne 
dar pe vâriul lui, având dinaintea ochilor în depărtare ca- 
pitala Moldovii, în dreapta şi în stânga munţi acoperiţi de 
vii îmbelşugate, şi sub picioarele noastre şoseoa ce duce 
“spre Galaţi şi care, şerpuind printre livezi vesele păn' în va- 
le, se întinde ca o pânză albă pe şesul Biahluiului şi merge 
de se perde în sânul târgului. Priveliştea de aici este una 
“din cele mai frumoase şi mai minunate din ţările noastre, 
unde sânt atâte privelişti minunate şi frumoase. Nu oiu des- 
“Cri-o însă pentru ca să nu stric impresia ce are a simţi tot 
călătoriul cu închipuire. ” ” 

Ne pornim: copacii din toate părţile îmi întind crengile 
lor încărcate de poame, dar fugariul meu *). condeiul, nu 
mă lasă să mă supun îndemnului ce-mi fac. El a apucat 
la vale şi îuge ca un îulger, căci dealul Răpidea nu poartă 
în Zădar un nume atât de potrivit. Ea că trecem pe dinain- 
tea Socolii, acest pare domnesc împodobit cu un palat e- 
legant de vară, cu drumuri năsâpite ce se perd sub bolta de 
irunze, cu basinuri, cu mii de îlori ce umple văzduhul de 
miroase plăcute, şi unde societatea Iaşilor merge de se des- 
ătează la umbra copacilor, gustând dulceaţa sărilor de va-. 
ră şi ascultând simfoniile musicei militare. | | 

In îaţa acestui parc, în stânga şoselii, zărim Seminarul 
Socolei, fabrică sfântă de popi, în care mulţime de tineri în- 
vaţă a câştiga potcap pentru ca să aibă drept de a scăpa 
sufletele creştineşti din ghiarele mult poznaşului Scaraoţ- 
chi de cornorată pomenire. 

Incă câte-va sute de păsuliri şi am ajuns la sfârşitul valei. 
Acolo se începe acel vestit şes a Bahluiului ce se întinde 
cale de mai multe poşte între două şiruri de dealuri, şi care 
:se duce de se uneşte cu şesurile Prutului, pentru ca să se
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coboare împreună păn' în Dunăre. Aici dealurile Răpidei: 

şi a Socolii se dispart fugind într'o parte şi "n alta; locul se 

deschide ca un port, şi şoseoa se înaintează în linie dreaptă 

păn'în oraş *5). 
Acum ne apropiem de Iaşi, lăsând în stânga valea Ne- 

bunii, ce se ascunde cu numeroasele ei livezi din dosul 

unui deal gol şi prăbuşit, pe a cărui culme se află ruinele 

Cetăţuei. Această mică cetate a fost zidită la anul... de Du- 
ca Vodă, şi s'au împotrivit adeseori năvălirei Turcilor şi a 
Tătarilor. Astăzi însă ea este o mare râsipă, locuită de vr'o 

trii călugări greci şi de mai multe alte buhne. Zidurile sale, 

odinioară atât de puternice, se darmă din zi în zi mai mutt, 

sub coasa vremei, şi vântul pustietăţii acum vâiie prin me- 

terezile lor, carele răsuna odată îalnic de împuşcători voi- 

niceşti. In lăuntrul ogrăzei vezi un palat cu două rânduri, 

gol, cu bolțile crăpate, cu uşile şi ferestrele râsipite; un 

schelet de piatră pustiu care îți umple sufletul dejale; pala- 

tul lui Duca Vodă locaş plin de suveniruri, şi pe care călu- 

gării "l-a prefăcut în hambar. Etacul Doamnei, în care te 

scobori pe o scară strâmtă cioplită în petrele păreţilor, a- 

cum e plin de ciocălae de popuşoi!.. Trist efect a nestator- 

niciei timpului! tristă pildă a schimbărilor lumeşti! 

Celelalte zidiri ce se găsesc în Cetăţue sânt toate mai mult: 

sau mai puţin păstrate în întregime. Turnul cvadrat 'de dea- 

supra porţii poate încă sluii multă vreme de cuşcă clopote- 

lor în lipsa prilejilor de războae. Biserica, în care sânt por- 

tretele a lui Duca Vodă şi a familiei sale, se ailă încă în bună 

stare şi merită a îi arătată ca una din cete mai nimerite ce: 

s'au ridicat în Moldova în veacul XVII. Ear din toate, cea 

mai curioasă şi mai vrednică de însămnat, este o bucătărie: 

veche ce se vede aproape de clopotniţă, şi a cării boltă sprin-- 

tenă şi alcătuită de trei bolți elegante, aşezate una asupra 

alteia, samănă a îi lucru de vre-un geniu a văzduhului, ear 

nu de om. Păreţii să; pe din lâuntru sânt megri de îum şi lu-- 

cesc ca marmora; forma sa este rotundă, şi bolta sa e atât 

de îndrăzneață, că te miri cum de se ţine în aer, şi mai ales:
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cum de 'S'au luptat cu elementurile, fără a fi biruită nici ae 
apă, nici de focuri, nici de cutremure ? 

Un palat domnesc, teatru atâtor mari întâmplări, cade în 
ruine, când aproape de el o biată bucătărie, fără nici un su- | 
venir istoric, stă încă pe picioare după sute de ani! Ce suiet 
măgulitor pentru gastronomi! Ce isvor bogat de idei adânci 
asupra deşertăciunei măririlor lumeşti pentru filosofi!... 

La picioarele dealului Cetăţuei, despre oraş *), se văd 
lucind pe şesul Bahluiului turnurile monăstirei Frumoasa 
acoperite cu fer alb, şi mai departe, pe un alt lanţ de dea- 
luri, se zăreşte monăstirea Galata, lângă care se află rui- 
nele palatului Ipsilanti. Aşi dori mult să intru în sânul a- 
cestor două sfinte locaşuri pentru ca să le visitez cu amă- 
nuntul, dar cadrul acestei scrisori nu mă eartă, şi sânt dar 
silit a trece înainte, neputând altă aduce la cunoştinţa ta, 
prietine: decât că Galata a îost zidită în suvenirul mahala- 
lei din Țarigrad, ce poartă acelaşi nume, şi că Frumoasa a 
fost înzestrată cu un. nume atât de cochet de ctitorul ei... 
nu ştiu pentru ce. 

Este însă un punct în partea şesului Blahluiului ce se în- 
tinde dinaintea Frumoasei, pe care nu'l pot trece cu vede- 
rea. Acea grămadă mică de pământ slujeşte, în vremea 
iamaroacelor, de teatru osândelor de moarte. Pe vâriul ei 
se ridică spânzurătoarea, şi în sânul ei se îngroapă trupuri- 
le acelor spânzurați. Loc îngrozitor, la care poporul *) se 
uită făcându-şi cruce cu frică! Mormânt afurisit şi plin de 
aducere aminte atâtor fapte neomeneşti! Acea moviliţă se 

„ numeşte Movila blăstămată. Dar să ne grăbim a ne depărta 
de o privelişte atât de ticăloasă, şi a face în sfârşit: intrarea 
noastră în capitala Moldovei. 

Fată cele întâi case a mahalalei Socola. Intră acum în- 
tre două şiruri de bordee ce se întind pe marginile şosehi, 
şi a căror înfăţişare ticăloasă nu răspunde nici de cum îl 
ideea măreaţă ce câştigasem de oraşul") laşilor când il 
priviam de pe vâriul Răpidei. Cele mai multe sânt crâşme 
„proaste ținute de jidovi strenţeroşi, şi printre ele de-abia



zăreşti câte-va locuinţe de Români. Acestea se  osebesc 
prin un aer de cochetărie *) ce mulțămesc privirea; păreții 
ei lucesc vesel de departe ; prispa îngustă şi curată te în- 
deamnă a te odihni pe dânsa, şi perdelele albe ce se arată 
la ferestre, îţi însuflă dorinţa de a intra în lăuntru. Casele 
Românilor *) sânt mici şi plăcute ca nişte jucării. 

Dar să ne grăbim a judeca târgul de pe mahalale. lașii 
samănă foarte mult cu un boier îmbrăcat în haine scumpe 
şi încunjurat de ţigani cu strenţe. Centrul său aşăzat pe 
zarea unui deal, este compus de case mari şi frumoase in 
care domneşte luxul, când dimpotrivă mahalalele lui îm- 
prăştiate pe coastele acelui deal. sânt alcătuite mai mult 
de bordee acoperite cu stuh, unde zace sărăcia. Capul 
poartă coroană şi picioarele sânt goale! 
Să trecem însă bariera, şi fără a mai cerceta înzadar da- 

că şantul ce încuniiură oraşul slujeşte de îortificare, să . 
vedem care va îi obiectul cel mai caracteristic ce ni se va 
înfăţişa ? Ce zărim ? O fiinţă cu barbă şi cu perciuni, un 
jidov!... după acesta alt jidov, şi ear, şi tot jidovi! Nu cum- 
va sântem în Iudea? nu cumva capitala Moldovii este un 
târg ijidovesc? nu cumva vom îi siliți a zice că Românii 
sânt străini în laşi? — Fată Lipovenii cu barbe şi cu haine 
lungi; eată Bulgari culcaţi prin grămezile de carne de la 
căsăpii; eată ţigani negri şi peticiți care umblă pe uliţi, vân- 
zând peptini şi lăcăţi; eată Arnăuţi cu fustanele şi cu ie- 
suri mari; eată Nemţi, eată Armeni cu nasurile „coroite, 
dar Români nici unul ! 

Unde sunt aceşti nenorociți? şi pentru ce au părăsit aşa 
oraşul ”) lor în mânile străinilor ? Fată pentru ce : 

De mai mulți ani acum Moldova s'a făcut locul de scă- 
pare a tuturor jidovilor, a tuturor vagabonzilor goniţi din 
Germania şi din ţara rusească %). Aceste mii de locuste flă- 
mânde au umplut toate colţurile pământului, toate târguri- 
le de ticăloşia -lor, şi aninându-se de toate ramurile indus- 
triei, au smucit tot negoțul din mânile Românilor. Concuren 
ta iidovilor au omorât industria şi comerţul naţional. Şi -a-
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Ceasta se înţelege prea lesne. Românul este din fire curat =) 
în relaţiile lui, când dinpotrivă jidovul este mârşav, şirei, 
caută totdeauna să înşele pe aproapele său. Românul este 
obicinuit la un traiu îmbelșugat: îi place să aibă căsuţa iu, 
împodobită cu toate ale gospodăriei, şi a-şi vedea familia 
nelipsită de nimica. Jidovul dimpotrivă, povăţuit totdeauna 
de lăcomiea ”) ce îl caracterizează, împărțeşte singura o- 
«lae ce locuește cu două şi trei alte familii, se lipseşte de toa- 
te, până şi de hrană, trăeşte în ticăloşie pentru dragostea 
câştigului. Cum poate dar să se ţie concurenţa între amân- 
“doi? De aceea şi Românul s'a văzut silit a se da de o parte, 
a eşi din centrul târgului, a părăsi negoţul şi a se retrage 
în mahalalele cele mai depărtate. 

Fată pricina de căpetenie pentru care un neguțitor ro- 

mân este cei mai râr lucru ce întâlnim în laşi. Deabie daca 
zăreşti unde şi unde câte un crâşmar rătăcit pintre crâşma- 

rii jidovi, sau vre un blănar şezând greceşte şi cosând pe 
taraba casii lui, sau vre un pitar pârlit de căldura cuptoru- 
lui, sau vre un băet perdut printre panerile de măsline şi de 
stafide din dugheana lui împodobită cu hârtie poliită. Afară 
de aceste bresle, mai toate celelalte se află în mânile străi- 
nilor, precum ne vom încredința cu cât vom înainta în sânul 
“Oraşului. 

Fată pentru ce Iaşii, privit cu deamănuntul, nu păstrea- 
ză nici o îisionomie originală; şi dacă de departe el pare că 
poartă două caractere deosebite, precum am zis mai sus: 
adică: unul oriental şi altul evropienesc, de aproape însă 
el le perde cu totul, şi merită cu dreptate %) numirea de o- 
raş cosmopolit. Deporte de a fi o poliţie românească, el este 
„un amestec încurcat de grec, de armean, de neamţ, de lipo- 

“van, şi mai ales de jidov; mozaic curios de tot soiul de 
„neamuri, afară de Români. 

Iaşii se poate lesne înfățișa prin un mannequin *) îmbră- 
cat cu halat jidovesc de pelea dracului, cu porturi greceşti, - 
cu pălărie lipovenească, cu mănuşi de Paris%*) cu opinci 
româneşti. Naţionalitatea se calcă în picioare!



  

Uliţile lui nu sânt altă de cât nişte lungi galerii de con- 

trasturi. Lângă o casă mică şi ticăloasă, unde zăreşti printre 

geamurile sparte vr'o duzină de jidovi, grămădiţi unii peste: 
alții şi lucrând într'o atmosieră“puturoasă. vezi o magazie 

„mare şi frumoasă cu ferestrile largi şi luminoase: în care 
strălucesc materii scumpe, bronzuri, cristaluri săpate, ju- 
vaeruri de aur, într'un cuvânt, tot îelul de lucruri de lucs. 
Aproape de acesta întâlneşti o crâşmă scârnavă ce pare 
că voeşte a fermeca trecătorii prin butelcile mari, pline de 
rachiu stricat, carele stau înşirate pe laitele de la fereas- 
tră; locaş mârşav ce-ţi însuilă desgust şi în care un jidov 
strențuros speculează patimile rele. Vine pe urmă o băcălie 
înghesuită de panere cu roşcove, cu masline, cu piperi, ş.. 
c. Î., în mijlocul cărora şede un grec uns de unt de lemn, ce: 
priveşte cu plăcere la îumul ciubucului Său, râdicându-s 
pintre căpăţinele de zahăr. pintre păpuşele de smochine,. 
şi pintre măturile spânzurate de bolta dughenii. După dân.-. 
sa se arată ochilor un şopron de câteva scânduri pârlite, im 
care străluceşte la para focului figura neagră a unui țigan 
ferar. Mii de scântee sboară împregiurul lui, în vreme ce e]. 
bate necontenit cu ciocanul peste ilău, şi formează un tablou: 
cât se poate de pitoresc. 

'Mai departe se ridică :o caiinea grecească plină de îe- 
Suri mari, de fustanele, de figuri serioase cu barbe lungi, 
de capete cu 'cealimale, carele stau împrăştiete pe laiţene: 
de la păreţi. Felegenele de caiea, ciubucile şi narghilelele. 
gioacă roluri însemnate în acea sală, şi iumul de tiutiun 
domneşte în toată nourimea*) sa. Fată acum o spițerie 
nemţască . lipită de o tiutiungerie arminească. Aceasta: 
poartă o fisiononiie cu adevărat originală. şi se poate nu-.. 
mi magasia cea mai dischisă de cât toate, fiindcă peretele 
ei despre uliţă lipseşte mai întreg. Ea este împodobită în: 
iață-i cu bucaluri mari pline de liulele, de imamele, de tiu-. 
tiun; pin lăuntru este ticsit de dulapuri, în care sunt întinse 
je de iel de chisele cusute cu fir, tot soiul de mătănii de: 
mărgean sau de chihrimbar, şi prin colțuri stau grămezi de: 
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ciubuce de cireşi şi de iasomie. Maria orientală ce se vinde : 

într'însa aşezarea-i curioasă, şi mai ales îigura caracteris- 

tică a armanului ce trage necontenit ciubuc pe pragul uşii,.. 

îi dau un aer străin din care un zugav-”) ar putea face uu. 

tablou foarte original... 
Aici un cofetar italian se loveşte de un crâşmar iidov;. 

mai colo un croitor francez se înghionteşte cu un ciobotar 

neamt; mai departe o modistă parisiană dă braţul unui cea-- 
sornicar sviţer. Peste tot locul nu vezi altă decât străini ce: 

înoată în valuri de jidovime; însă Români neguţitori, nu. 

Tablele de deasupra magaziilor sânt toate alcătuite în limbi 

străine, şi mai ales în limba franceză, prelucrată după o: 

nouă ortografie. Aşa, ceteşti Pottier în loc de Bortier, Confi : 

sseur de Suise, Tailleur d'hommes de Pest, Jouaillier ş. c. 

|. O singură tablă au cercat a se ţinea de naţionalitate, şi: 

sărmana au fost pricina că stăpânul ei era să se ruineze *).. 

Fa era scrisă în următoriul chip: 

Crâşmă pentru persoa- 

necinstite 

Nenimerita transpunere a silabei ne la începutul cuvân- . 

tului cinstite au oprit multă vreme persoanele ce ştia carte - 

de a intra într'un ioc defăimat prin însăşi marca sa, şi crâş= 

mariul s'au văzut silit să şteargă pe acel biăstemat ne pen-.- 
tru ca să nu se şteargă el însuşi de pe faţa pământului. El 
dar au prifăcut tabla aşa: 

Crâşmă pentru persoa- 

cinstite 

Şi de atunci am aflat că au făcut stare. 

Dar să păşim înainte, lăsând în stânga Podul-luns care - 
duce la Cerdacul ui Ferenţ *). Acum trecem podul de pea- - 
tră aruncat asupra Bahluiului, râu poznaş ce se face cu 

curge la picioarele Iaşilor, râu tainic pe care nu-l vezi, dar. 

pe care îl simţi de departe! Un poet de baltă (lighioae nouă 
şi necunoscută în istoria naturală), au cântat Bahluiul în: 

următorul chip: 

i.



BAHLUIUL 

MEDITARE MLĂȘTINOASĂ 

Adeseori, departe de-a lumei triste valuri, 
Cu pasuri regulate eu măsur al tău pod, 
Bahluiu ! locaş de broaşte! râu tainic, fără maluri, 
Ce dormi chiar ca un paşă pe patul tău de glod. 

Trecut-au, zic cu jale, a tale negre unde, 
Precum trece poetul cu inima-i de foc. 
Ba, n'au trecut stăpâne, atunci nasu-mi răspunde, 
Eu le simţesc prea bine, căci mă cârnesc din loc!... 

Când luna se iveşte, când soarele apune, 
. A tale dulci conterturi imi place să ascult; 

imi place s'aud glasul a broaştelor nebune, 
De şi a lor prohimen mă asurzeşte mult. 

O'! dar, atunci în peptu-mi simt inima că saltă 
Ca la un glas de frate iubit şi aşteptat, 
Căci gingaşele broaşte sânt dulci poeţi de baltă, 
Precum mulţi poeţi gingaşi sânt broaşte pe uscat. 

Autorul acestei meditări au cântat glodul Bahluiului” şi 
fiind că ne aflăm înglodaţi într'un sujet atât de bogat, gă- 
“sesc apropo ca să pomenesc şi eu ceva despre tina ce îm- 
podobeşte mai totdeauna uliţile capitaliei noastre. Ea me- 
rită a îi cunoscută în lume, întocmai ca negurile Londrii, ca 
“colbul Odesii, ca umezeala Parisului, ca vântul înfocat a 
Neapolii (Sirocco); ş. c. 1. Adeseori laşii are o privire vene- 
țiană prin ulițele lui prifăcute. în canaluri mlăştinoase. De 
unde tragem următoarea închiere: că laşanul este o fiinţă 
-amiibie care trăeşte o giumătate din vieaţa lui pe uscat, şi 
care înoată în tină cealaltă giumătate. Vieaţa plăcută şi 
vrednică de dorit! Noi o recomandăm tuturor iubitorilor 
-de traiu molatic. ă ă 

Dar văd că m'am adâncit atât de mult în sujetul acesta, 
în cât îmi este cu neputinţă de a mă urni din loc spre a păşi 
mai înainte. Fugariul *)) meu s'au înglodat pân'în genunchi 

-si nu mai poate face nici un pas. Te rog dar, prietene, ca 
“să aibi răbdare vr'o câteva zile, până ce se va mai usca 
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puțin (oraşul), şi atunci voiu urma Cu mulțămire primblarea. 

mea prin laşi %): 

P. S.”) Iubite Cogălnicene. — Ani şi ani au trecut dela: 

1845; mulţime de prifaceri s'au cercat în ţările noastre de 

atunci; eforiile s'au schimbat pe tot anul; un ministeriu de 
lucrări publice s'au înfiinţat, dar glodul Iaşilor nu sa mai 
uscat! Răbdare; în curând soarta îndurătoare ne va disglo-- 
da şi țara şi capitala. Pân'atunci însă, vale. 

1) Publ. întâiaş dată în «Calendarul p. poporul românesc». laşi 1845. 
pp. lil—25. — 2) In «Călindare, dedicaţia aceasta lipseşte, în locul ei 
fiind: «Prietene !» — 5) «slobod»... — 3) «mi-i da vo...» — 5) e..şi în 
preajma». — 6) «şi târgul intreg.» — 7) «...şi nobilâv. — 5) «de când 
duhurile...» — 9) «cu gratii...» — 10) «a târgului...» — 1) «ea este în-- 
fătişată...» — 1) «nu este târg...»— 15) «un bătrân cinstit...» — 14) mar: 
desnădăjdui». — 15) «deşi — poate — întâmplările...» — 16) acest târg.— 
1?) «dar povodnicul meu. — 18) «până 'n târg...» — 19) «despre târg»..— 
2) la care norodul...» — 21) «de târgu». — 2) «aer de gospodărie...»— 
2%) «Casele Românilor gospodari...» — %) «târgul lor...» — 5) »din țara 
iegească...» — 35) «cinstit:..» — 27) «de sgârcimea...» —%) In «Calindar» 
continuă aşa: «<Numire de târg pestriţ, numire nimerită ce i-au dat-o. 
un călător».—*) «printr'un om de lemn...» —3%) amănuşi de Joernar».— 
31) «In toată slava sa». — 3) Continuă: «s'ar puteă folosi pentru ca 
să facă un tablou foarte original». — 3) Că stăpânul ei mai s'a 

ruinat...» — 5%) Ferenţ au fost un general ardelean carele, în vremea 
răstoiului dintre Turcia şi imperiali, veni la 1716 ca să prindă pre Mihail 
Racoviţă, Domnul Moldovii. Insă acesta, agiutat de câteva steaguri mol- 
dovene şi de un' buluc de Tătari, îl birui pe şesul Bahluiului şi, prin- 
zindu-l viu, îi tăie capul. Ferenţ este îngropat peste drum de cerdacul 
ce-i poartă numele. O cruce mare de peatră, cu o înscriere ce este încă 
astăzi, povesteşte toată această întâmplare. (Nota lui Alecsandri). 
3%) Povodnicul meu».— 3%) La sfârşitul «Călindarului foi săteşti>, pag. 210. 
se află următoarea notă a redacţiei: «Sfârşitul articolului întitulat laşii în 
1844, se va publică în calendarul anului viitor 1846». Nădăjduim că în 
vreme de zece luni ce mai rămân, glodul se va sghici, atât pentru pedeapsa 
autorului, carele atunci va fi silit a-şi lăsă lenea de o parte spre a-şi urmă 
plimbarea prin laşi, cât şi pentru slava Eforiei capitalei noastre. Sfârşitul 
însă nu a mai fost publicat. — 37) Post-scriptum-ul a fost adăogat la repro-. 
ducerea acestei bucăţi în «Salba literară» (laşi) 1857, pp. 13952. 
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" Scenele următoare se petrec într'un salon elegant, mare, împodobit 
“cu tot luxul parisian, Lumina aurită a policandrelor de bronz se re- 
varsă pe deosebite grupe de dame şi cavaleri în toalete de bal; un 
- orchestru armonios se pregăteşte a suna contra-danţul cel nou corpus 
; pe ariile din opera Zrovatore. 

' SCENA |]. 

Două dame pe o canape, în fundul salonului: una din ele, vădană ce a fos 
„odinioară frumoasă; ceealaltă tânără, nurlie şi destul de nevinovată încă. Cea dintâi 
poară o rochie de cațife, vişinie; cea a doua o rochie de crep trandafiriu cu bu- 
cheturi albe, ş 

, 

Rochia de catifea. — Cum ai petrecut alaltăsară la adu- 
-narea doamnei A? 

Rochia de crep. — Cât se poate de bine; am giucat până 
la trii ceasuri. 

Rochia de catifea. — Eu mam găsit adunarea plăcută... 
Era prea multă amestecătură... Numai jupâneasa mea din 
casă lipsia, , 

Rocha de crep. — Se poate; însă eu, doamna mea, nu 
- caut într'un bal decât petrecere şi nu cer alta decât să arm 
„cavaleri plăcuţi pentru joc. 

Rochia de catifea. — (Zâmbind). Şi mai ales pe vărul 
"d-tale, aghiotantul. Nu-i aşa? 

Rochia de crep. — (Turburându-se). Aghiotantul?... vă- 
rul meu?... Pentru ce mai ales el? 

Rochia de catifea. — (Cu glas prietensc). Ascultă, draga 
„mea, ştii cât te iubesc, şi cred că nu tei supăra de cele ce 
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ti-oiu spune, pentru că eşti o persoană de spirit, de şi încă 

ioarte tânără. Lumea începe a vorbi de d-ta, şi aceasta mă 

“măhneşte cât nu-ţi pot mărturisi... Vărul d-tale e uşor de 

minte, şi nu-l socot să fie în stare de a simţi vre-odată câte 

are obiceiu a înşira din gură. Eu îl cunosc... 

Rochia de crep, — Il cunoşti?.. cum? | 
Rochia de catifea. — (Coborând ochii). A cercat să'mi 

facă curte; dar l-am luat în râs, şi de-atunci... 

Rochia de crep. — (In parte zâmbind). Şi de-atunci, dra- 
ga mea, îţi pare rău şi faci morală altora.(Sculându-se). 
Pardon; mă duv să zic sara bună doamnei B. care a sosit: 

(Sc închină rochiei de catite şi se îndreaptă către uşa nnui salou lăturalnaic, unde 
-se întâlneşte ca un aghiotant strălucitor sub uniforma sa aurită). 

Aghiotantul. — Sărut mână, verişoară; eşti frumoasă 

“în astă sară ca o zână! Vrei să jucăm cel întâiu contra- 

danţ împreună? 

Rochia de crep. — Nu se poate, verişorule, că'l joc cu 

domnul D; însă dacă n'ai damă, du-te de pofteşte pe 

doamna cea cu rochia vişinie: care îţi vroeşte mult bine. 
(Se depărtează, râzând cu mulţumire). 

Aghiotantul. — (Posomorându-se). Ce însemnează asta + 
D-nul D. joacă mai toate contradanțele cele dintâiu cu 
verişoara!... Nu-mi prea place, nu, nici decum. 

(Se apropie de bărbatul verigoarei, tănăr smolit, foarte îngrijit de când s'a însurat 
şi care stă înfipt, ca o sentinelă, lângă uşa salonului pentru ca să poată urmări cu 
ochii toate pasurile nevestei sale). 

Aghiotantul. — (Dându-i mâna). Ce ai, vere, de stai aşa 
pe gânduri? Ţi s'au înecat corăbiile? 
“Bărbatul. — (Cu glas înăbuşit). N'am nimică. 
Aghiotantul. — Ba, ai. Te vezi de pe faţă că-ţi pare rău 

de ceva. 

Bărbatul. — (Mirându-se). Mie?... De ce săimi pară 
rău? | | 

Aghiotantul. — (In taină). Pentru că verişoara joacă tot- 
deauna cel întâiu contradanţ cu D. 

Bărbatul. — (Boldind ochii). Ba că să zici!... Nam băgat 
de samă pân'acum. ,



Se LASA ON LIANT AAA, 

  

Aghiotantul. — Hmmm!... vere, nu-mi place, nu'mi 
place! d-nul D.. | 

Bărbatul. — (Ştergându-şi fruntea). Nu pot să-l sufăr; 
par'că'i o muscă leşinată. 

Aghiotantul. — Muscă, muscă; dar ştie să bâzâiască 
. îrumos la urechile damelor. In sama, vere, ia sama bine. 

(Bărbatul, roş ca un bujor îmbobocit, îşi caută nevasta prin salon, şi nezărind-o se răpede pe urma ei, în vreme ce aghiotantul se apropie de dama care poartă rochie de catife vişinie): 

Rochia de catifea. — (Foarte grațioasă). Unde-oiu scrie 
că'ți mai aduci aminte de prietine şi că te apropii de ele! 

Aghiotantul. — Doamna mea, am avut totdeauna de 
mare plăcere a mă găsi în compania d-tale, şi dar... 

Rochia de catifea. — (Iute). Şi dar, vii să mă pofteşti la 
cel dintâiu contradant?.. Priimesc cu mare mulțămire. 
(Făcând loe pe canape). Pune-te lângă mine, că am să-ţi 
vorbesc multe. 

" 
Aghiotantul. — (In parte). Am păţit-o. 

(Se pune pe canape, fără voc, şi în vreme ce rochia de catife îi înşiră o mulţime de vorbe măgulitoare, el se posomorăşte cu atât mai mult că zăreşte mai departe pe verişoara lui, care ochindu-l cn coada ochiului se face că ascaltă cu multă plă- cere complimentele ce-i adresează D, — Lângă uşa salonului, bărbatul îşi mănâncă o mustață, şi aruncă asupra lui D. fulgerătoare căntături). 

  

SCENA 112). 

Această. scenă se petrece întrun salon mic, pe care francezii îl numese boudoir alătare cu un salon de joc. EI este luminat prin două lampe cu gazojen, care răspândeşte o palidă lumină pe tapiseriea bogată, pe mobilele elegante şi pe eta- jerile pline de bronzuri artistice şi de porţelane preţioase care împodobese acel locaş misterios. Trii dame tinere s'au retras în el, urmărite fiind de un cortej de cavâleri, admiratori a framuseţei lor. Una din ele şede pe o canape îmbrăcată cu stotă argintie; a doua s'a încuibat ca o porumhiţă delicată, întrun Şilţ elastic; a tria stă pe picioare lângă un clavir mie de Erhard, şi degetele sale fragide se primblă pe tușele instrumentului, scoțând note armonioase şi cercând melodia unei romanțe nouă. Fiecare dintr'aceste trii graţii este înconjuzată de tineri eleganţi ce îlutură cu uimire împrejurul lor. , 

Dama de pe canape. — Frumoasă melodie!.. Ce ariei 
asta? - 

Un cavaler spân. — Un solo din Trovatore. 
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Dama de la clavir. — Te înşeli domnul meu, că'i o ro- manță nouă ce mi-au dedicat mie domnul X, Un cavaler bărbos, — Nu ştieam că X este compositor de musică... Pân'acum l-am cunoscut ca un mare amator de cai, şi nu'mi închipuesc ce relați€ poate fi între călărie şi arta musicală. 
Dama de la clavir, — (Zâmbind). Un om de gust iubeşte tot ce e frumos, încântător şi armonios; prin urmare d-nul X poate fi şi bun călăreț şi music de talent, precum de Pildă, d-ta eşti şi dânţuitor desăvârşit de giudecător cu Știință. | 
Cavalerul spân. — (Incet către altul). L.a lovit unde-l doare. Prietenul nostru cade la toate valţurile şi nu ştie sa descurce două buchi la giudecătorie. (Toţi încep a râde încet. Cavalerul bărbos se posomorăşte şi ese din salon, sub 

cuvânt că are să poftească o damă la controdanţal viitor), _Dama de pe iâl. — Ori cum să fie, te fericesc, draga 

nui poet. ” 4 

- Cavalerii. — (In hor). Cuvintele dumitale sânt în stare să ne preiacă pe toţi în geniuri poetice şi musicale, Dama de la clavir. — Nu ştiu eu am fost pricina ins. pirărei d-lui X dar ştiu că romanţa d-sale mi-au pricinuit o nespusă plăcere. 
Dama de pe cartape. —. De este aşa, nu fii egoistă şi ne împărtăşeşte şi pre noi cu acea plăcere. 
Dama de la clavir. — Cum? 
Dama de pe canape. — Făcându-ne Să auzim romanța. Cânt'o numai pentru noi, ca să vedem dacă poesia e vred- nică la armonia cântecului, (Dama: de lângă Clavir, rugată de toţi, primeşte în sfârşit şi cântă următoarea 

romanţă cu un glas limpede şi duios). 

Ce gândeşti, o! Margărită. Când din luna zâmbitoare Când de visuri eşti răpită Vine-o rază călătoare Intr'al nopţii miez senin, : De se joacă pe-al tău sin? V. Alecsandri. — Proză. 

i3
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"Nu crezi tu: 6! :Maigărită, Şi. c'o şoaptă de iubire, 
C'acea rază fericită Nu trimiţi a ta gândire 
Este gingaşul meu dor Să -mă caute pe mări? 

Ce'i trimis din depărtare 
Să-ţi aducă-o sărutare 

De la bietul călător? 

Mult frumoasă Margărită ! 
Barca mea «e rătăcită 

Pe al mării val turbat! 
Ş'atunci. dulce Margărită: Glas de, moarte 'n aer trece, 

Nu te simţi duios uimită Şi de-al morţii fior rece 

L'ale razei desmierdări ? Suiletu-mi e tulburat! 

O; duioasă Margărită ! 

Dă-mi o lacrimă iubită 

Intr'acest minut amar, 

Dorul meu în cer s'o suie, 

Şi, ferice so depuie 
Pe al Domnului altar! 

Toţi. — (Incântaţi şi bătând în palme). Bravo! Bravo! 

minunat!.. Doamna mea, ai un glas de înger. 
(0 sută de complimente sboară împrejurul damei de la clavir), 

Dama de pe jâlț. — Romanţa e de mintme: dar sânt 

foarte intrigiată de a şti cine'i acea Margărită atât de 
îrumoasă? | 

Dama de la clavir. — Socotiţi poate că e vre-o persoană 

în ființă?... Vă înşelaţi. Domnul X e un original înamorat 
de o floare. | 

Damele. — (Oprindu-se iute de clavir). De o îloare? 

Dama de la clavir. — Dar d-l X mi-au mărturisit chiar . 
însuşi că într'o zi de primăvară, fiind la vânat şi ador- 
mind sub un copac au avut un vis foarte” poetc... ] s'a 

părut că se găseşte într'un câmp acoperit cu flori de mar 
gărite, şi că au văzut de-odată pe una din acele îlori cres- 

când şi prefăcându-se într'o fiinţă albă, grațioasă şi încân- 

tătoare; o minune cerească, o închipuire fără samăn pe lu- 

ms! Acea floare însufleţită se apropia de dânsul se pleca 

zâmbind asupra lui, îi zise câteva cuvinte misterioase, şi a- 

poi se făcu nevăzută în seninul albastru al cerului. De a-: 

tunci X este înamorat de acea drăgălaşă arătare a visului 

său,-şi o slăveşte ca pe un înger, şi pentru dragostea ei
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s'au dedat poesiei şi armoniei, pentru ca să 0 cânte: în Vet- 
suri şi în note. 

Dama de pe Jâlț. — (Zâmbind). Si non e vero e ben tro- 
vato, zic Italienii. Dar ori cum îie... primeşte, draga mea, 
mulţămirile noastre pentru plăcerea ce ne-ai pricinuit prin - 
cânticul Marsariftei. 
Dama de la clavir. — (Arătând pe X lângă uşă). Compli- 

mentele -d-voastre se cuvin mai cu drept autorului. Dom- 
nule X, vină de culege laurii ce meritezi. 

Domnul X. — (Intrând). Cel mai preţios laur pentru 
mine este că am avut norocire de a îi cântat de d-ta şi as- 
cultat de prietenile d-tale. 

Dama de pe iâlţ. — Domnule X, vrei să-mi dai voe de 
'a-ți îace o rugăminte? 

Domnul X. — (Inchinându-se). Ori ce rugăminte din par- 
tea d-tale, oiu socoti-o ca o poroncă, doamna mea. 

Dama de pe jâlț. — Imi tăgădueşti că nu mă'i refusa? 
Domnul AX. — Făgăduesc tot ce'i vroi. 

Dama de pe jâlț. — De este aşa apoi te rog, atât din 

partea prietenelor mele, ca să ne cânţi d-ta însu-şi una din 
melodiile d-tale. 

Domnul X. — (Râzând). Foarte bucuros; însă 1mi se pare 
că aici suntem la bal, ear nu la concert. 

Damele. — Ba, suntem la petrecere, şi petrecem cum 
ne place. Nici o lege nu ne sileşte a ne desfăta numai cu 
danţul. . 
Domnul X. — Fie precum doriţi. Numai vă rog să nu 

râdeţi pre tare de glasul meu. | 

Damele. — Fii liniştit; vom râde cât se poate de înce- 
tişor. 
(Domnui X se pune la clavir, face câteva acorduri armonioase, și apoi cântă ur- 

mătoarele versuri, pe o melodie plină de lacrimi) : 

Adio... ah! nici odată Dar tu însăşi, tu. pe care 
N'am crezut că pre pământ. Te-aveam tainic Dumnezeu, 
A mea inimă 'ntristată Ai voit, fără 'ndurare, 
Va rosti acest cuvânt: Să jertiesc amorul meu!



  

Martur am în vecinicie 
Dumnezeul tău slăvit, . 
Cu ee sfântă poesie, 
Cât de mult eu te-am iubit! 
Câte lacrimi de durere 
Pentru tine am „vărsat, 
Și lipsit de mângâere, 
Câte lacrimi ţi-am ertat! 

„Ani întregi am fost departe 
De al ţării dulce sân, 
Numai ca să ai tu parte 
De un traiu plăcut şi lin, 

Ani întregi, ascuns în mine. 
Plâns-au gingaşul meu dor. 
Făr'a cere de la tine 
Nici o jertfă de amor! 

N'am dorit eu alta n lume 
Decât, până ce-oiu muri, 
Să mă'nchin la al tău nume, 
Să mă laşi a te iubi, 
Ah! din raiul nălucirei 
Pentru ce miai deşteptat? 
Din locaşul îericirei 
Pentru ce m'ai alungat? 

Adio! rămâi ferice ! 
Şterge din inima ta 
Pe cel ce adioţi zice, 
De şi 'n veci nu te-a uita! - 
Te-am iubit cu dor ferbinte, 
Ş'astiel. te iubesc... că vreu 
Să văd stins din ata minte 
Întreg suvenirul meu! 

(Cântecul e întrerupt prin năvălirea în salon a. mai multor cavaleri ce vin să poftească damele la contradanţ). 

Unul din cavaleri. — Ştiţi ce s'au întâmplat mai di- 
nioarea? 

Toţi. — Ce? | 
Cavalerul, — (Im taină). Să rămâe între noi... Domnul D. grăia cu Rochia de. crep Şi îi zicea vorbe foarte plăcute, giudecând după zâmbetul grațios cu care acele, vorbe era 

primite, când de-odată Aghiotantul ce sta lângă Rocha 
de catife, se apropie de bărbatul Rochiei de crep, ce era 
ocupat a-şi mânca cea-l'altă giumătate de musteaţă, şi-i 
zise cu un ton tragic: E 

Deşteaptă-te, sermane! şi lasă cea mustață, 
Căci soarta îţi atârnă de la un fir de aţă! 

Bărbatul tresări înspăimântat şi întrebă ce este? Aghio-. 
fantul îi arătă pe domnul D., carele tocmai atunci se ple- 
case la urechea Rochiei de crep pentru ca să-i spue... că 
salonul e foarte bine ceruit! La această privire Bărbatul
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se jace Dunăre, îşi smulge trii peri din musteaţă ce-i ră- 
mânea, se răpede, lunecă şi se arată ca o fantasmă între 
jemeea lui şi domnul D. 

— Domnule! îi zise el cu glas răguşit de mânie, femeea 
mea nu-i surdă; n'ai nevo€ să-i vorbeşti la ureche. | 

— Nu te înțăleg, domnul meu; îi răspunde D. cu mirare. 
— Te credeam mai priceput; adăugă bărbatul cu un 

:aer râzător. E 
— Pricep în adevăr că îmi cauţi pricină, dar nu-mi pot 

închipui pentru ce? 
— Pentru ce?... Du-te de întreabă pe vărul meu, Aghio- 

tantul; el e însărcinat să-ţi dee toate tălmăcirile ce vei vroii 
— Foarte bine! răspunde D.; şi, închinându-se la Ro- 

:chia de crep, care sta îngălbiniță şi spărietă de această 
scenă, se apropie de Aghiotant, şi după o scurtă convor- 
bire cu dânsul, îi zice: Mâni dimineaţă secondanţii mei se 
vor înţălege cu d-ta despre locul întâmirei mele cu vărul. 
“d-tale, despre condiţiile duelului. 

Damele. — Far un duel? Ce nebunie? | 
Cavalerul spân.— Aşa suntem noi! Când iubim ne fa- 

cem lei! | | 
O damă. — (Incet cătră alta). Leu spân încă mam văzut. 

(Intră cu toţii veseli în satonul de joc şi, în curând plăcerea, danţului îi face să -uite şi duelul domnului D. cu bărbatul Rochiei de crep şi romanţele d-lui X). 

SCENA UI. 

Inaintea contradanţului. 

(Donă dame tinere şi destul de graţioase, pentru ca să aibă dreptul de a se jucă cun arma plăcută a cochetăriei, se primblă prin sală răspândind împrejurul lor şi mai ales în direcţia orchestrului, unde se află doi cavaleri ce le admiră, un amestec încântător de zâmbete pline de farmec şi de ochiri pline de o gingaşă expresie, “Una din ele poartă pe cap un diadem strălucitor: cealaltă o ghirlandă de flori). 

Dama cu diadem. — Cu cine gioci contradantul? 
Dama cu shirlandă. — Nu-mi aduc bine aminte... Mi se 

pare că cu d. C.; dar d-ta? 
z



  

Dama cu diadem. — De nu mă înşăl, cred că m'au poitit 
domnul V. - | 
Dama cu ghirlandă. — (Zâmbind). Un cavaler foarte. 

plăcut! 
Dama cu diadem. — Cu adevărat, şi samănă a îi bun 

prieten cu d. C. Amândoi sunt nedespărțiţi, ca Orest şi: 
Pilad. 

Dama cu ghirlandă. — Orest şi Pilad în frace. Dar unde's: 
oare? Nu-i văd. a | 

Dama cu diadem. — Fată-i lângă orhestru. Se vede că 
au multe taine de spus împreună, că îşi vorbesc tot la. 
ureche. . 

Dama cu ghirlandă. — (Râzând). Or îi făcând planul luă-— rei Sevastopolului, 
(Se duc amândouă, râzând, şi se pun pe o canajea. In vremea aceasta domnii V. și C. fac următoarea convenţie între ei), 

Domnul V. — Mărturiseşte că dama cea cu diadem e: 
chiar regina balului. . | 
Domnul C. — In privirea diademului, poate; dar în pri- 

virea frumuseţii, nu. Pentru mine, prietina sa îmi place: 
de o mie de ori mai mult. 
Domnul V. — Cum se poate!... Tw care eşti om de gust,. 

să preferezi pe dama cea cu ghirlandă, când ceea'laltă are 
o înfăţişare atât de graţioasă. atât de nobilă, atât de răpi-. 
toare, atât de... - | 

Domnul C. — Şi celelalte. Zi că-ți e dragă, să te cred. 
Domnul V. — Nu ştiu de-mi e dragă, dar ştiu că aşi 

iace toate jărtiile din ilume pentru o singură zimbire a er.. 
Domnul C. — Ştii una? 
Domnul V. — Spune. . 
Domnul. C. — Iţi sunt prietin şi vreu să te slujesc. Gioc 

contradanțul viitor cu îngerul tău slăvit, şi îți făgăduesc; 
să-i vorbesc numai de tine şi de iubirea ta, în toată vremea 
danțului. 
Domnul V. — (Strângând mâna prietinului său). De-i Du- 

tea s'o interesezi la soarta mea, să ştii că toată viaţa... 
Domnul C. — (Curmându-i' vorba). Toată viața ta mi'i fii
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plătit îndată. 

Domnul V. — Cum? 
Domnul C. — Slujba ce ţi-oiu face ca advocat pe lângă 

luceaiărul inimei tale, să mi-o îaci tu însuşi pe lângă dama 

cea cu ghiarlandă. 
Domnul V. — Să-i vorbesc în favorul tău?... Bucuros; 

mai ales că gioc cu ea contradanțul. 

Domnul C. — Minunat!... Facem vis-d-vis împreună? 

Domnul V. — Se înţelege; dar ascultă-mă: eu îţi făgă- 
duesc să iiu cât se poate de elocvent pentru interesurile 

tale. Caută de mă sluieşte şi tu cum se cade. 

Domnul C. — Lasă pe mine. Am să întrebuinţez tcate 
iigurile retoricei câte le-am învățat la şcoală şi câte mi-a 

inspira geniul prieteniei. 

Contradanţul se începe. Aleargă de-ţi e dama şi-i spune. 

că ai un prietin care ar îi murit de mult după dânsa, dacă 

War dori să trăiască o vecinicie întreagă numai pentru 

dânsa. 
(Orhestrul dă semnalul contradanţului ; cavalerii se răped do-şi iau damele; pă- 

vechile se aşează vis-ă-tis, domnul V. a luat pe dama cu ghirlanda şi s'a pus în 

faţă cu prietenul său. care este cavalerul damei cu diaden). 

In vremea contradanţului. 

Domnul V: — Ştiţi, doamna mea, ce observări am fă-:ut 

cu prietenul meu C., de când am intrat în bal? 

Dama cu ghirlandă. — (Zâmbind). Negreşit ear vr'o luare 

în râs, după obiceiu. 
Domnul V. — (Serios). Mă ertaţi... Am observat că une: 

ori o simplă ghirlandă de îlori plăteşte mai mult de cât 
un diadem de brilanturi. | 
Dama cu ghirlandă. — (Vesel). Când de pildă? 

Domnul V. — Când încunună .0 frunte graţioasă ca a 

d-tale. „. 

Dama cu shirlandă. — (Râzând). Şi cine au făcut această 
discoperire nouă? D-ta, sau prietinul d- tale? 

Domnul V. — (Inchinându-se). Eu... prietinu' meu are- ochi
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pentru ca să nu vadă. EI e bun tânăr, dar are un defect moral .din cele mai triste! 
Dama cu ghirlandă. — Care? 
Domnul V. — (In taină). E făr' de inimă... Şi cu toate aceste, el nu încetează de a giuca o comedie sentimentală cu. damele, tot acea comedie şi ear aceea, de când îl ştiu. Dintâi el cearcă a trage mila persoanelor, prin destăinuirea ce face de nenorocirile sale căsătoreşti, zicând că au fost amar înşelat în alegerea soției sale, căci, departe de a răspunde la dorințele sufletului său, ea îi întuneca vieaţa prin 0 gelozie neîncetată... etc. etc. După ce au isbutit prin această tactică a însufla compătimire persoanei care îl ascultă, apoi caută a câştiga încrederea ei sub titlu de prietin şi, însfârşit, îi declarează într'o zi că prietinia lui s'a prefăcut într'un amor înflăcărat, 
Dama cu ghirlandă. — Roşindu-se). Care vrea să zică prietinul d-tale e un ipocrit? 
Domnul V. — (Imcet şi foarte serios). Foarte primejdios! Un om de acei ce am putea numi franțuzeşte: Un Târtuffe de boudoir. . 
Dama cu ghirlandă. — Bine, domnul meu, dacă cu- nosti că domnul C. este astfel: cum de te găseşti într'o le- gătură de prietenie atât de strânsă cu el? Contactul unui asemine ipocrit ar putea înrâuri chiar şi asupra caracte- rului d-tale. | - - Domnul V. — (Poarte sentimental). Eu, doamina mea, an o inimă de acele care rămân vecinic curate, şi când ai vroi să cobori ochii în Sânul ei, ai videa... 

„(Figura contradantţulni șl sileşte să-şi taie fraza, şi să se depărteze de dama lui, 
care stă pe gânduri, aruncând, asupra lui C. o căutătură tristă, : 

In vreme ce V. aşterne astfel de bine pe prietenul său în Opinia dameicu ghir. landă, C, are convorbirea următoare cu dama lui): ” 

Dama cu diadem. — Pe cine avem de vis-d-vis? DomnulC. — Pe prietina dumitale cu V. Dama cu diadem. — A!... îmi pare foarte bine. Cum o găseşti? Aşa că'i de tot graţioasă în astă sară? - Domnul C. — Cu adevărat; însă are o nenorocire. 

y 

4
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Dama cu diadem. — O nenorocire? 
Domnul C. — Dar; are o prietină atât de frumoasă:că o întunecă, precum soarele întunecă stelele... 
Dama cu diadem. — (Râzând). Şi luna? 
Domnul C. — (Trist). De ce ai cruzime de a râde, când, 

departe de a vroi să-ți fac madrigaluri cu stele şi cu lu- ceferi, îţi mărturisesc cele ce simt în inimă ? 
Dama cu diadem. — Domnule, trebue șă ştii că cine 

merge la bal, îşi lasă inima acasă mai întâi, pentru ca să nu o peardă. Un asemenea juvaer e de prisos aici. Fă mai 
bine ca prietinul d-tale; fii vesel şi nu gândi la alta de cât 
la plăcerile danțului. 
Domnul C. — Prietinul meu e un om lipsit de ori ce simțire, şi poate să guste veselia. balului, căci pentru dân- sul nu'i nimic serios pe lume. , Dama cu diadem, — (Intrigată). Cât eşti de misantrop! Iti calomniezi chiar prietenii! 
Domnul C. — Eu?.., feriască Dumnezeu! [] iubesc pe V. ca pe un irate, dar nu pot tăgădui adevărul. V. con- siderează vieaţa ca 0 călătorie, din care caută să tragă tot soiul : de plăceri, din treacăt, Pentru dânsul femeile sunt ca miște îlori bune de cules, de mirosit şi de părăsit. Amoriul îl socoate ca o îantazie drăgălaşă; într'un cu- vânt V. este cel mai nevinovat nestatornic din lume, şi il iubesc cu atât mai.snult, cu cât îmi Samănă mai puţin. Dama cu diadem. — (Pe gânduri). Cine-ar crede că fiind aşa de tânăr... 
Domnul C. — Tocmai pentru că'i tânăr el-nu ştie a prețui valoarea simţirilor puternice, care fac fericirea sau nefericirea -vieţii; când eu, din :potrivă, găsesc că cel mai..; (Figura contradanţului îl sileşte să înghită urma frasei), 

După contradanţ. 
Domnul V. — (Viind iute lângă C.) Ei! vorbit-ai în favo- rul meu? - 
Domnul C. — (Strângându-l de mână). Am făcut de tine 

“un portret încântător; dar tu?
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Domnul V. — Te-am aşternut cum se cade, 

Domnul C. — Şi ce socoţi? 

Domnul V. — (In taină). Socot că în curând ai să fii 
iubit; dar eu? 

Domnul C. — Şi tu, adorat. 

Amândoi. -— (Veseli). Vivat!... 
(Îşi dau braţul şi se primblă prin sală cu pas triumfător, aruncând asupra da- 

melor căutături ucigătoare); 

Damele. — (Pe.canape, țin ur mătoarea conversaţie:) 

— Crezi tu, draga mea. că prietinia esistă între bărbaţi? 

— Nici de cum. Un prietin este duşmanul cel imai de 
aproape. . 

— Wapoi ce zici de Orest şi Pilad din antichitate? 

— Pâră vechie, soro!... fabulă... mitologie... 
(Incep .a râde şi își istoriaesc convorbirea lor cu V. şi C.). 

Amândouă. — (Cu usi aer râziător). Ce prietini de co- 
medie! 

SCENA IV. 
(Toţi cavalerii din scenele precedente, împreună cu alţii, adunati întrun salon 

destinat pentru fumători; unii işi fac țigarete împrejurul unei mese, pe care se 
găseşte un vas frumos 'de bronz plin de tutun turcesc; alţii stau Tnngiţi pe diva- 
puri şi urmează cu ochii fumul albăstria ce se ridică îa văzduh). . 

Domnul V. — Frumos şi strălucit e balul din astă sară! 
Toaletele damelor sunt de minune, şi se deosebesc! atât 

prin eleganța cât şi prin lucsul lor. 
Domnul C. — Cred şi eu dacă's aduse din cele mai cu- 

noscute magazii de la Paris. 

Aghiotantul. — Aşa este; însă trebue să mărturisim 
că damele noastre au un gust mai deosebit pentru toaletă; 
şi că nicăire nu ai putea găsi o adunare de femei elegante 
si frumoase tot odată, ca în salonurile Iaşului. 
Domnul C. — Dar de cavaleri ce zici? 
Domnul V. — Noi?... Fracele şi legăturile albe de gât 

ce purtăm, ne face a sămăna cu cioclii din Paris. 
Un boer cu anteriu. — Nu ştiu cum or îi acei cioctii. 

pentru că m'au ferit Dumnezeu de a merge peste hotar
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de când trăesc, dar, curat să vă spun, nu vă șede. irumos 

nici de frică în hainele aste strâmte şi sucite.. Par'că sân-. 
teţi nişte ahtori nemți. (Râde cu hohot). 

Doinnuul: V. — Bine: zice: boieriul.: Când, dinpotrivă» pri- : 
viți mă rog la d-lui, ce mândru îl prinde anteriul în care . 

se împedică, şi giubeoa asta în care se coace de atâţi amar 
de ani, şi tot încă nu'i copt! 

Boieriul:: — Ce îace?. Poate. blana mea nu- i rumoasă? , 
Ce râdeţi, mă rog, ce râdeti? | 
Domnul P. — Râdem pentru că-ţi e blana de râs. 

(Toţi râd cu veselie. Boicrul supărat ese). 

Un tânăr iurnalist. — (Intră răpide). Domnilor, aţi auzit 

vestea cea nouă? 

Toţi. — Ce veste? 
Jurnalistul— Francezii şi Englezii au desbarcat la, Crâm. 
Toţi. — (Se scoală cu entusiasm). Au desbarcat! 

Un fost ministru. — (Decorat cu. Vladimir). Ha, ha, ha. 

Cum au desbarcat, nu ştiu, dar îi jălesc de s'or întâlni cu 
Ruşii. 

Jurnalistul. — 'Astă- ți e grija? Apoi linişteşte: te boie- 

riule, pentru că armile aliate au şi avut o lovire cu armia 
rusască. | 

Fostul-ministru, — Unde? 

Jurnalistul, — La Alma. 

- Fostul-ministru. — (Cu sarcasm). Şi câţi Anglo-Francesi 
au mai rămas în Crâm? | | | 

Jurnalistul. — (Scoţând o gazetă). Ascultă: (Citeşte). „As- 
tăzi, 10 Septemvrie, armiile aliate au câştigat cea întâi 
biruință asupra duşinanului, silindu-l după o luptă crâncenă 

de câte-va ceasuri, a părăsit posiţiile întărite ce ocupau pe: 

înălțimile de la Alma. Generalul Mencicoi au fost nevoit a. 

se retrage în grabă spre Sevastopol cu toate puterile sale, 

de şi aceste era mult mai numeroase de cât ale noastre!“ 

Toți. — Ura! să trăiască Franţia şi Englitera! 

Jurnalistul. — Ce mai zici acum, boieriule?
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Fostul-ministru. — (Tulburat). Nu se poate una ca asta... 
Minciuni de jurnalist! (se). . a 

Jurnalistul. — (Râzând). Mergi de-ţi pune lipitori ca să nu-ți vie damla. 
Aghiotantul. — (Cu lacrimi în ochi). Francezii şi Engle- 

zii îşi varsă sângele pentru popoarele Imperiului Otoman! 
pentru scăparea noastră, îraţilor! pentru viitorul României! 
şi nici un român nu aleargă să ice rând printre vitejii eroi 
a Occidentului! Când mă gândesc că țările noastre sânt 
una din pricinile acestui războiu, şi că ele sunt cu braţele 
legate, că nu pot să le ridice spre apărarea lor... mi se um- 
ple ochii de lacrimi şi sufletul de amar! | 

Bărbatul. — Ei vere... nu mă face... că plâng şi eu... na..: 
(Scâncirile bărbatului nasc un râs nebunesc). , | : 

Domnul V. — Să lăsăm politica, domnilor, că dumnealui” 
e în stare să se bociască în mijlocul balului. — Fată prie- 
tinul nostru X, vecinicul călător! Haideţi mai bine să-l ru- 
găm ca să ne spue vr'o anecdotă din călătoriile lui. i 
Domnul X. — (Zâmbind). Dacă mi-ţi îate o țigaretă, v'oiu 

istorisi înecarea vaporului Seceni pe Dunăre. 
Toţi. — (Păcând țigarete). Bucuros, bucuros. . 
Domnul X. — Şi eu ear bucuros. Eată că încep; dar să 

nu mă întrerupeţi, după cum vă e obiceiul. Poitim pe di- 
vanuri „şi ascultați *): 

„In noapiea de la 9 Noembrie 1851, 'vaporul Seceni -u 
companiei Loyd se coboria răpide pe Dunăre între Giurgiu 
şi Brăila. - e Ei a 

„De şi nu este voie a cătători pe acest. îluviu - după ce 
îhoptează; de şi nu era lună, nici stele, căpitanul: însă de- 
dese poruncă să urmeze 'drumul, căci avea toată încrede: - 
rea în ghibăcia cârmaciului carele era român“. 

„Luneca deci vaporul între malurile Țărilor: Româneşti 
şi Sârbeşti, ca un balaur de noapte, tulburând faţa Dunării 
sub loviturile lui, şi lăsând în: urmă-i o lungă coloană: de 
îum negru și de scântei. 

„Frigul şi umezeala nopții goniseră toţi călătorii de pe
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pod şi, prin urmare, amtele saloane de rândurile | şi UI, 
precum şi cabinele, era ticsite de tot soiul de neamuri: 
Români, Italieni, Englezi, Francezi, Turci, Sârbi, Grec,, 
Jidovi, ba încă şi un principe Indian, nababul Ecbalod- 
Daula-Dod, cu care plecasem odată din. Paris. Unii din ei 
giuca cărţile, alţii cetia, alţii scria, ear cei mai. mulţi grăia 
în deosebitele lor limbi, prefăcând astfel vaporul într'un 
adevărat turn de Babel. De pildă: împregiurul unei mese 
rotunde din salonul I, eu mă găsiam în adunare cu un turc, 
un italian şi cu printul indian, şi vorbiam între noi prin chi- 
pul următor: | 

„Nababul, vroind să aibe ceva lămuriri asupra drumului 
pe uscat de la Galaţi la Constantinopoli, adresa întrebă- 
rile sale în limba arăpească italianului, care îi sluiia de 
dragoman“. | 

„Italianul mi le tălmăcia mie în limba franceză. 
„Eu le repetam grecului în limba elină-apla. 
„Grecul le spunea turculuii în limba otomană. 
„Şi pe urmă răspunsurile turcului trecea ear înapoi pe 

la grec, pe la mine, şi pe la italian, până la urechile india- 
nului, carele da din cap spre semn de mulţămire. 

„Această harhalae limbistică +) ţinu până despre mezul 
noptii, când începu somnul a amorţi glasurile» a micşora 
ochii şi a produce un căscat obştesc, care făcu de mai 
multe ori giurul salonului. Atunci, câte unul, câte unul toţi 
se lungiră pe laițe, pe scaune şi pe mese; candela se stinse 
ca nealtădată, şi în sânul întunericului se ridica o horăitură 
urieşă, alcătuită de deosebite horăituri botezate şi nebote- | 
zate. Salonul răsuna ca zece ogeaguri aprinse şi ca zece 
mori hârbuite! | 

„Pas de dormi, dacă poţi, în miilocul unei asemenea ar- 
monii:“ 

„Cât pentru mine; după ce am făcut toate chipurile ca 
să adorm; după ce m'am întors multă vreme când. pe o 
coastă, când pe alta; după ce am cercat să număr până 
la o mie: înzădar!... mi-am aprins țigareta şi m'am pus să
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“gâcesc naţionalităţile deosebitelor horăiri care-mi da 0 se- 
renadă atât de melodioasă. Studie nouă, interesantă, şi pe 
care sfătuesc să o facă toţi acei călători nenorociți ce sânt 
osândiţi de împregiurări a petrece nopţi întregi de nesomn“. 

„Aşa, la picioarele mele suspina o horăire musicală care 
'sămăna cu o gamă de la do şi până la mi, Şi care câte o- 
dată părea că a să înceapă o arie din Bărbierul de Sivilia; 

“dar” acel început înşelător se sfârşia îndată cu o notă ial- 
nică din Lucia. Cine putea îi acel horăitor-diletante? Ne- 

"greşit un italian! Şi în adevăr un tânăr 5) care inergea ta 
Bucureşti“. - 
“Mai departe vuia un horăit lung- şi gros care mă făcea 

să gândesc la sărbătorile Crăciunului. EI se rudia cu cân- 
ticul prea puţin armonios a unui dobitoc, care ca şi sgâr- 
ciții, e bun şi folositor numai după moarte. Cine altul putea. 
să-l imiteze aşa de bine de cât un om deprins a trăi în com- 
pânia... sgârciților? Care ţară hrăneşte mai multe vietăţi 
râtoase de cât țara ungurească? Horăitorul trebuia să île 
negreşit maghiar! Şi în adevăr era un graf care se ducea 
în Siria. 

„In mijlocul salonului, pe o masă care sluiia de pat în 
acea noapte, suspina cu sfiată un horăit foarte curios. EI 
părea că ese numai dintr'o singură nară, şi era întrerupt 
de spasmuri: de înăduşeli, de gemete slabe, carele dovedia 
o grijă neîncetată în sufletul stăpânului acelei nări. Cine 
altul de cât un iidov putea fi astfel gonit de dimonul spai- 
mei, până şi prin somn? Cine altul de cât un evreu-zarai 
putea să aplice viţiul cămătăriei până şi la răsuflare, şi să 
se slujiască numai cu o nară, de iconomie? Şi în adevăr, 
era un Herşcu carele mergea la Moldova ca să contribueze 
la: înflorirea comerţului acestii ţări!“ 

„Lângă uşe şuera un horăit ascuţit şi supțire ca siriitul 
unui. şerpe, şi cu toate aceste, însuila un soiu de „miloasă 
compătimire. EI te înfiora şi tot odată îţi fura luarea-amin- 
te; te adimenia şi tot odată îţi sbârcia nevrele. Omul ce 
xhorăia astfel trebuia să fie primejdios; o lighioaie cu două
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ieţe, cu buze dulci şi cu dinți înveninaţi, cu ochii blânzi şi 

cu înimă pestriță! Ce putea îi acel necunoscut?... patriot 

de drumu mare sau spion? Care era naționalitatea lui, 

meserid lui?...“ 

„Deodată, pe la două după mezul nopţii, toţi călătorii 
se treziră spărieți într'un grozav şi o grozavă sgâlţâire a 

vaporului! Laiţele: mesele, scaunele se răsturnâră gios cu 

acei ce dormia pe dânsele, şi soba se dărâma ca de cutre-. 
mur. Întunericul era cumplit! cumplită şi spaiina tuturor, 
căci în vălmăşagul acela, de-odată se ridicară vr'o două- 

zeci de răcnite înfricosate carele zicea în deosebite limbi: 

Suntem perduţi! lesus Maria und losef! 

Nous sommes perdus Allah! Allah! 

Siamo perduti! Aman! Aman! 

Kirie eleison'! Aivei! ghevalt! Vei! vei! 

etc. etc. etc. 

„Dincolo de salonul nostru, peste tindă, cabina damelor 

răsuna de ţipete ascuţite, de istericale, de plânsete, de bo- 
cite carele da fiori!” | 

„Ce se întâmplase? Nime nu o spune; dar toţi striga de- 

laolaltă că ne-am înecat, şi strigând, toţi- se răpezia spre 

uşă, împedicându-se de mobilele răsturnate şi dând chio- 
râş unii peste alţii. Mulţi cădea prin întuneric şi se scula 
încă mai spărieţi! Insfârşit: după o luptă desperată la uşă, 

isbutirăm a ne urca pe pod. , 

„Vaporul nostru era oprit în miilocul Dunării, ca 0 îiară 

rănită, iar în zarea nopții se videa mai departe o matahală 
neagră ce fugia în susul apei. Cârmaciul ne spuse că era . 
un alt vapor care, după ce căzuse orbeşte peste al nostru 
şi ni-l fărâmase, se depărta acum de noi fără a ne da cei 
mai mic agiutor. In vremea asta, un marinar, viind de la 
provă, trecu, răpide pe lângă noi zicând cârmaciului: mor 

oamenii noştri!... şi, sărind într'o barcă mică, se îndreptă 
cătră capătul de înainte a vaporului“. 

„Ne înţălegând încă nimică din câte auziam, mă duseiu , 
prin întuneric spre locurile al 2-le (!) unde rășuna glasuri
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de femei spăriete. Lângă maşina vaporului zării un om 
lungit pe pod şi văitându'se că-i rănit de moarte la cap şi 
la picioare. Mai înainte, mă întâlnii cu pasagerii din salo- 
nul II cari îugia strigând că se umple vaporul de apă şi că 
salonul lor e înecat“). Cu toate aceste, mă coborâiu în lăun- 
tru, şi tabloul ce mi se înfățişă, mă făcu să uit că păşiam 
prin apă. Trii oameni înarmați cu topoare cerca să „darme 
păretele din fund, care despărţia salonul de cabina mari- 
narilor, pentru ca să scape doi tovarăşi ai lor, prinşi şi sdrobiți între fearele acelei cabine prin ciocnirea vapoare- 
lor. In acea groaznică lovitură tot capătul de dinainte al corăbiei noastre se îrânsese, şi doi din oamenii echipaju- lui muria acum turtiţi şi fărâmaţi în patul lor!... Gemetele lor slabe se auzia dincolo de părete împreună cu bulbuci- tul apei care năvălia în cabină; iar oamenii de dincoace, din salon, lovia mereu cu topoarele. Cercare zădarnică! căci păretele era îmbrăcat: cu table groase de fer. « „Peste puţin nu se mai auzi glasul acelor nenorociţi, ci numai un vuet surd de valuri. Dunărea îi înecase pe amân- doi!... Eşii afară din salon cu sufletul înfiorat de jale şi de groază!“ , 

„Pe pod, căpitanul, frângându-şi mânile cu desperare, da porunci ca să desbarce pasagerii pe mal, căci, în vreme cât iusesem în salonul II, cârmaciul îndreptase vaporul spre țărmul ării Romăneşti, şi Dunărea, luându-l la vale, îl lipise de uscat, Se aduse îndată luntrea între vas şi între 
mal; ear călătorii, aruncându-se grămadă în ea, săriră de pe dânsa pe pământ“, 

„Acum era trii după mezul nopții. Vaporul era pustiu, şi aburii maşinei, eşind cu putere pe țăvia ogeagului: produ- cea un vuet trist şi îngrozitor. Se părea o dihanie urieşă ce Si-ar fi dat duhul în valurile Dunării!“ 
„Toţi tovarăşii mei de călătorie se primbla pe mal, ca nişte umbre rătăcite; eu însă, văzându-mă lângă pământ, 

găsii, de prisos a mă cobori din vapor şi, pentru ca să scap din ochii căpitanului, mă vării în cabina principelui indian.
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Această cabină era pe pod, lângă roata care venia în partea 

Dunării. Acole, întinşi pe divanuri cu dragomanul Naba- 

bului începurăm a vorbi despre felurite înecări de vase pe 

mare, fără să avem idee de pericolul în care ne aflam. Va- 

porul se răsturna pe nesimţite în Dunăre, şi noi nu Ştiam 
nimică!'“ 

„Apa care năvălise în salon şi în magazia locurilor al 

2-le pleca vasul încet, încet, şi călătorii de pe mal privia 
la el aşteptând din minut în minut să-l vadă răsturnându-se 
cu totul. Prin urmare, Nababul, dragomanul şi eu, prinşi 
de valuri în cabină, ne-am fi înecat chiar la mal, întocmai 
ca oare-cine! 

„Soarta însă nu vroi să păţim asemine ruşine, căci în 
vreme ce Nababul îmi istorisia, arăpeşte, o cruntă îne- 
care pe marea Indiei, auzii, ca prin vis, un glas strigând: 
Se răstoarnă vaporul! Intr'o clipală sării, eşii din cabină 
şi alergaiu la marginea vaporului despre mal. Malul mi se 
păru mult mai gios de cât înainte. 

»Oameni buni! veniţi de mă scoateţi!” strigaiu la 
marinari. 

— „Da, tot în corabie eşti? îmi răspunse unul. Fugi de 
grabă că te îneci!“ 
— Impingeţi luntrea spre mine“. 
— „Nutţi trebue luntre. Apucă înainte pe pod că-i găsi 

o punte de scânduri de pe vapor pe mal.“ : 
„Mă întorseiu degrabă la cabină ca să dau de ştire to- 

varăsilor mei să fugă, şi, găsind puntea cea de. scânduri, 
eşirăm tustrii pe uscat în mirarea tuturor“. 

„sTărmul pe care ne aflam era mlăştinos şi coperit cu 
stuh în întindere de mai multe poşte; pustietatea domnia 
în toate orizonturile, ear malul unde desbărcasem înfățișa 
un tablou vrednic de zugrăvit. La para unui foc aprins, 
lângă apă se zăria de-o parte vaporul cufundaţ pe giu- 
mătate şi răsturnat într'o coastă; iar de altă parte lumina 
se răsirângea pe deosebitele grupe de călători şi pe felu- 
riteie lucruri scăpate din vasul înecat : unii, pânzi, îerării, 

V. Alecsandri. -- Proză. . 14
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saltele, perine, saci de drum, lăzi, îariurii stricate, stecle 

sfărâmate, găini şi curcani legaţi de picioare, etc., toate as- 

vârlite unele peste altele. Mai la deal, pe un pat de stuh vr'o 

şese dame sta culcate în mantelele lor şi tremura de frig; 

alăture, câţiva din pasageri se căina împreună despre pier- 

derea măriii lor; alţii, mai departe, se primbla fumând şi 
glumind; alţii căta să mângie pe unul din marinari, carele 

plângea pe îrate-său înecat în cabină, şi să dee agiutor ne- 

norocitului ce îusese rănit la cap şi la picioare în isbitura 

vapoarelor. Cei mai mulţi însă se grămădiseră pe lângă îoc 

şi se lăuda că nu le-au fost îrică nici de cum!“ 

„Frigul era mai cumplit şi umezeala mai pătrunzătoare 

cu cât se apropia zorile; iar noi, în nerăbdarea de a videa 
ziua, ţâneam ochii ţântiţi asupra unei dungi albe ce se i 

vise Ja poalelle ceriului, peste Dunăre. Răsăritul soarelui 

era pentru mulţi din noi un spectacol nou, şi îl doriam ca: 

o veste bună. Însuşi cârmaciul îl aştepta cu vie dorinţă, 

căci el şi începuse a cânta: 

Oliolio ! soare rotund, 
De-ai răsări mai curând! 

„Soarele se ivi îndată la glasul lui, răspândind un snop 

de raze aurite peste noi iar noi îl primirăm ca pe un oaspe 

iubit, cu o lungă urare de bucurie. După el se arătară în- 

dată pintre stuh vr'o patru dorobanţi de la pichetul megie- 

şit şi vr'o zăce ţărani români, care ne spuseră că ne găsim 

chiar în dreptul Călăraşilor, şi în lungă depărtare de ori-ce 

sat. Această aflare ne desperă, căci toate proviziile noastre 

se înecaseră! a scăpa de apă şi a muri pe uscat de foame 

era un lucru care nu ne venia la socoteală nici de cum)". 

Căpitanul însă, care se îngrijia mai mult de lucruri de 

cât de stomahuri, puse îndată oamenii ca să descarce va- 

porul şi trimise o stafetă la Brăila ca să îrştiințeze compa- 

nia despre întâmplarea acestii nopţi. In curând lucrurile 

noastre îură aduse pe mal *)“. 
„lată că pe luciul Dunării se ivi o ghimie cu pânzele um- 

ilate! Ea ni se arătă ca corabia lui Noe în miilocul potopu-
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lui! Atunci toți de la olată începurăm pe loc a striga în 
gura mare, a trage clopotul vaporului, a îace semne, pentru 
ca să cerem agiutor. Ghimia cârimi spre mal, cobori pânze- 

“le, se opri puţin, ne luă pe vr'o câţiva pe dânsa, plecă din 
nou, căci avea vânt bun şi ne aduse până 'n sară la Brăila. 

„De acolo, a doua-zi, mă dusei la Galaţi cu o căruţă jl- 
dovească în două ceasuri, şi de la Galaţi venii la Iaşi în pa- 
tru zile, cu cai de poştă şi pe şosea! 

Astiel s'au întâmplat cu vaporul Seceni, carele în două: 
rânduri mai nainte s'au stricat pe Dunăre şi care în sfârşit 
S'au perdut în fiinţa mea, pentru ca să mă pue în nevoie de 
o istorisi înecarea lui de 27 ori *) pân' acum. 
(La sfârşitul acestei povestiri, întră stăpâna casii. şi toţi cavalerii se scoali în 

picioare, aruncând ţigaretele). 

Stăpâna casei. — Domnilor, domnilor, cotilionul se îu- 
„cepe şi damele se plâng că le-aţi părăsit. 

Cavalerii. — Domnul X. e pricina şederei noastre aici. 
Stăpâna. — Cum? | 
Cavalerii. — Ne-au povestit înecarea sa în Dunăre. 
Stăpâna. — Aşa, domnule X.? d-ta îmi smomeşti cava- 

lerii din bal? Am să te pedepsesc, țiindu-te prizionier lângă 
mine până la sfârşitul balului. Dă-mi braţul. 

Domnul X. — (Dând braţul). Pedeapsa d-tale e cea ma! 
“dulce răsplătire pentru mine. doamna mea!... 

(Es cu toţii ca să se întoarcă în salonul balului). 

  

1) Nu a fost publ. dela început în forma aceasta. 
Cele dintâi trei scene au apărut întâiaş dată în. «România literară» 

- (laşi, 1855), pp. 90, 113, 125. Povestirea intercalată în scena IV a fost 
. publicată mai întâi — separat — în «Almanach p. Români» laşi 1853) 

pp. 23—33, sub titlul: Inecarea vaporului Seceni pe Dunărea». 
Bucata, complectă cu scena IV-a (aşa cum € în volum) a fost pu- 

blicată pentru întâia oară in «Salba literară». (laşi 1857). pp. 177—206.— 
2) In « Rom. lit.» la scena II este următoarea notă a lui Alecsandri : 
«Inceputul articolului întitulat Un salon din laşi, care au eşit în nu- 
mărul 7 a acestei foi, au înşelat pe câţiva din cititori a crede că per- 
sonajurile scenei |. adică: Rochia de catife, rochia de crep, Domnul 
D., Aghiotantul şi Bărbatul ce-și mănâncă mustața, ar îi portrete
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adevărate a unor persoane din societate! Autorul acestui articol găseşte: 

prin urmare, de datorie a declara că nu au avut nici-odată asemenea 

portreturi, şi că atât scenile din «Salonul din laşi», cât şi personajurile 

ce figurează în ele, sunt închipuiri imaginare».— 3) Narațiunea ce urmează, 
publicată la începutul independent de «Un salon din laşi», aveă urmă-- 

toarea notă: 

«Dela 11 Noembrie a anului trecut, zi în care am intrat în Moldova,. 

la întoarcerea mea din Englitera, şi până astăzi, 1 Februarie 1852, am 

fost silit a istorisi de 27 ori înecarea vaporului Seceni pe Dunărea! 

Deci, pentru ca să scap de nevoea în care m'aş putea află de a mai: 

începe un nou şir de naraţii verbale, am hotărât a scrie acea întâm- 

plare şi a o tipări în Calendarul «Buciumului român». Cine e curios să 

o ştie, ceteasc-o şi dee-mi bună pace...» 

(V. «Ahmanach p. Români». laşi 1853, p. 53). — €) In Călindar: «această 

harhalie babilonică. — 5) Mai întâi: cun tenor...» — 5) «salonul lor €: 
plin». — 7) In «Călindar» îraza continuă: «mai ales că acum se apro- 

pia şi ceasul cafelei cu lapte». — 8) Tot acolo, urinează: dar ce folos! 
ele mi ne puteă îndestulă foamea». — 5) Continuă: «de 27 ori din 
gură, şi odată din tipărit.



  

O PRIMBLARE LA MUNŢI!) 

De mult doriam a videa portretul lui Alecsandru Vodă 
Lăpuşneanul, şi aflând că se găsia la monăstirea Pângăraţi 
mă hotării a face o primblare păm'acolo. Mă pornii deci în- 
tr'o amează de la Piatra, întovărăşit de doi tineri poeţi şi 
de un tânăr giudecător, care având norocire de a nu fi cât 
de puțin poet, se înzriii de viitor şi luă cu el doi harbuji 
groși ca cei de Bender şi o pungă mare plină de tutun. A- 
ceste provisii ne părură cam dişănţate pentru o primblare 
de două ceasuri însă urma ne încredință, că în privirea 
mulțămirilor trupeşti e mult mai priitor de a fi cine-va 
giudecător decât amorezul Muzelor. 

Ne pornirăm pe la sfințitul soarelui, plini de veselie şi de 

sperare, şi grămăditi ca vai de noi! într'o brişcă de Braşov, 
care, urmând obiceiul surorilor sale numite braşovence, ne 
scutura ca pe nişte [saci de]? )muci; dar ce ne pasă nouă! 
Luimea întreagă atunci era a noastră! cerul era atât de lim- 
pede şi de albastru, priveliștea în toate părţile se arăta atât 

de veselă şi măreaţă, toată firea ne zâmbia cu un farmec 
atât de dulce! Ce ne păsa nouă!... In ceasul acela nime din- 

tre noi nu şi-ar îi dat locul său nici măcar pe un tron, pentru 

că de şi struncinăturile briştei se îmulţia cu cât ea se înain- 
ta pe petrişul drumului de pe malul Bistriţei, cu atât creştea 
si mulțumirea noastră. 

Convorbirea noastră se putea asemăna fără greşeală cu 
un sabaş jidovesc: toți vorbiam de-odată făr'a mai aştepta
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răspuns, şi toți ne porniam de la olaltă la râs ca nişte nebuni” 

unul într'o notă scârţâitoare» altul cu un ton de bas-taille,. 

un al treilea imitând ruladele oare-cării demosele vădane ce: 

are obiceiu a cânta prin adunări. Românii ce întâlniam, sta 

în drum şi se uita ta noi făcându-şi cruce, ear unii luând pil- 

dă fără voie, trântia nişte hohote de se răsuna câmpul. A- 

cest lucru îmi aduse aminte de un provincial cu îrica lui 

Dumnezeu, carele fiind întrebat la teatru de ce râdea mai 

tare de cât toți, de vreme ce nu înțelegea nimic, el răspunse 

cu nevinovăție că râde de râsul celorlalţi, și mai ales: pen-. 

"tru că plătise zece lei *). 

Cu toate aceste, fiindcă tot lucrul în lume trebuie să aibă 

un sfârşit, convorbirea noastră atât de ferbinte începu a slă.. 

bi, şi se prefăcu încet încet într'un quatuor musical, vrednic: 

de a încânta urechile îngereşti, dacă nu ar fi avut o deplină 

asemănare cu un concert drăcesc. Unul din noi suspină cu: 

duioşie o bucată dintr'o simfonie a lui Mozart; altul, mai 

tare la suflet, îi răspundea prin vestitul şi voinicescul cân- - 

tec al lui Bujor: Frunză verde de nesară; al triile şuera ca 

o mierlă un valţ şiăbesc, şi al patrulea striga în gura mare 

horul dracilor din opera Robert diavolul. Această armonie» - 

alcătuită din atâtea armonii deosăbite, înforina un soiu de 

dihanie musicală, vrednică de însămnat în analele cacofo- 

nici. 

Din vorbă în vorbă. din hohot în hohot şi din cântec în 

Cântec, ne trezirăm de-odată în miilocul Bistriţii. Atunci, 

ca [şi] când o putere nevăzută ne-ar îi strâns de gât, gla- 
surile noastre se strânseră *) şi se făcu între noi o adâncă 

tăcere. Câteva feţe schimba feţe, căci Bistriţa clocotia *) 

împrejurul nostru, pare că ar fi dorit a ne trimite în fundu! 

ei ca să ne sfârşim concertul; valurile se isbia cu o repe- 

ziciune turbată asupra roţilor şi Glătina trăsura ca cu e 

mână de urieş! Fieşte care din noi se cumpenia în toate 

* chipurile, pentru ca să nu se prăvăle brişca, mai ales câ 

malul era cam departe şi bolovanii din fundul apei cam 

mari. Cu cât însă ne înaintam,. valurile clocotia *), roţile:
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luneca pe petre, caii se spăriea, vezeteul îndesa cu tipetele 
şi cu biciul, şi Bistriţa se suia mereu ! Fară noi... noi nici 
cântam, nici râdeam. Ştiu însă că atunci am îi schimbat cu 
bucurie locurile noastre pe tronuri. 

Eată-ne pe mal dincolo: slavă Domnului! am scăpat; pa- 

re că ne răsuilam mai lesne. Ne oprim putin ca să se răsu- 

île şi caii şi să ne aprindem ţigările. Următoarea convor- 
bire naşte între noi: 

— Măi, măi, grozavă'i Bistriţa! 
— Răpide apă! 

— Frică v'a îost? 

—- Dar pare că eraţi schimbaţi la faţă. 
— N'ai văzut bine. 

Pas de nu te încrede după aceasta că graiul a fost dat 
omului ca să-şi răstălmăciască gândul! 

Ne pornirăm peste un sfert, aruncând câte o căutătură 
posomorâtă locului pe unde trecusem, şi agiunserăm în cu- 
rând la alt vad mai mic: însă în tot drumul acesta, ce se 
întinde pe malul drept al Bistriţii şi care trece prin satul 
mumit Vaduri, ne-am arătat mult mai cuminţi în îaptă şi în 
vorbă. Fieşte-care grăia 7) pe rând, povestind câte o întâm- 
plare tristă sau grozavă, în care apa giuca rolul însămnat. 
Câte înnecări am ştiut, toate s'au istorisit cu un talent deo- 
sebit, mai ales că suvenirul Bistriţi era încă viu. 

Acel al doilea val l-am trecut cu o nepăsare eroică, fiind 
că acum ne deprinsesem cu primejdiile. Omul se deprinae 
cu toate lucrurile în lume. Cei mai vestiți eroi au simţit un 
Ce, care 'sămăna cu îrica la cele întâi bătălii; în urinare ni se 
poate erta neliniştea care ne-au cuprins la cea întâi luptă a 
noastră cu o apă atât de înșelătoare, ca Bistriţa, mai ales 
că acea mică turburare nu ne-au oprit nici de cum de a ad- 
mira mai târziu frumosul şi mărețul apus a soarelui. Un en- 
tusiasm poetic ne-a pătruns pe toţi până şi pe giudecător; 
căci priveliștea era vrednică de a încânta suiletele cele mai 
adormite şi vrăimaşii cei mai aprigi ai maturei. In dreapta 
noastră un lanţ de munţi printre care Săricica se înălța cu
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mândrie; în stânga alt lanţ de dealuri îmbrăcaţi cu tufani 

sălbatici; în urmă-ne ca o prăjină depărtată, Petricica, ce 

pare că păzeşte târgul Petrei culcat la picioarele ei; în faţa 

moastră un amfiteatru de alţi munţi acoperiţi cu brazi nalti, 

care se zugrăvia ca o armie întreagă pe ceriul înflăcărat de 

razele cele de pe urmă ale soarelui. Din toate părţile tot 

înălțimi adevărate, care te fac şi mai mic de cât eşti şi la 

care trebuie să te uiţi cu capul gol pentru că-ți cade căciula 

de la sineşi. Cum să nu se mire cine-va! cum să nu i se a- 

prinză închipuirea! 

Noi, în ciuda celor ce se fac că nimic în lume nu poate fi 

destul de îrumos pentru ei, noi, zic,-am găsit o mare mulţă 

mire la privirea acelor locuri măreţe, şi negreşit am îi stri- 

gat:mari sânt minunile tale Doamne! dacă u ne-am îi a- 

dus aminte tocmai atunci de un străin care, văzând şlicul 

unui logofăt mare, au zis tot acele cuvinte. | 

Acum amurgise mai de tot, caii obosiseră, şi noi începu- 

răm a simţi oare care dureri prin şolduri, când sosirăin 

la Pângăraţi *). Precuviosul egumen aceştii vechi monăstiri, 

om verde de trup şi de suflet ne primi cu o bucurie şi cu v 

bunătate ce îi câştigară îndată dragostea şi respectul nos- 

tru. De-abia ne aşezaserărmn în casă pe un pat lung, şi îndată 

ni se înfăţişă un îrate purtând o tablă încărcată de chisele. 

cu dulceţi şi de pahare cu apă rece. Atunci, tus patru am 

zis într'un glas: binecuvântat să fie în toate veacurile acel 
om înțelept care a introdus în ţara noastră un obicei atât 

de dulce şi răcoritor! Dulceţile, caieaoa (în felegene) şi ciu 
bucul turcesc alcătuesc o triime nedespărţită, care în toate 

întâmplările vieţii aduce mulţămire trupului şi mângăiere 

sufletului! 

“După ce sfârşirăm cu toată pompa cuvenită ceremonia 

numitei treimi, ne aduserăm aminte de ţălul primblării noas 

tre, şi îndată am rugat pe sf. sa egumenul să ne arete por- 

tretul lui Alexandru Vodă Lăpuşneanul. 

— Acea icoană, ne răspunse sf. sa, a fost ridicată de aici
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şi dusă la monăstirea Slatina, ce este zidită tot de acel 
Domn. 

Cuvintele acestea îmi pricinuiră o tulburare întocmai ca 
[şi] când mi-ar fi picat pe cap vre-un îes din cele patru care 
împodobesc turnurile Mitropoliei! Vrui să vorbesc, în za- 
"dar!... glasul mi se tăiese. După atâte osteneli şi primejdii, 

să-ani văd de-odată toată dorința nimicită!) Nu, nu-nu 
rămâne alta de făcut de cât să... es în cerdac ca să mă ră- 
-Coresc, j 

Ceriul era senin; câteva stele lucia de-asupra bisericii, 
“şi unele se ivia pintre copacii ce acoperea vârfurile mun- 
tilor. O tăcere înfricoşată domnia în toată monăstirea şi 
numai din vreme în vreme se auzia în vale urletul a unui 

'câne din sat, sau ţipetele spărioase a unei buîniţe ascunse 

în râstpuri. Mă pusei pe gânduri: Câte idei triste şi vesele 

trecură în câte-va minute prin minte-mi! Câte năluce se a: 
rătară ochilor mei şi se perdură în întunericul depărtării!.. 

Tovarăşii mei veniră după mine în cerdac; visul ce mă 
“îngâna se şterse, şi ne duserăm cu toţii să vizităm chiliile 
călugărilor *). 

Ne îndreptarăm prin întuneric spre o fereastră deabie lu- 
minată, ce se zăria în jurul chiliilor de lemn *) ; cu cât însă 
ne apropiam de ea, ni se părea că auziam un soiu de gemet 
slab, care se prefăcu la urmă “într'o psalmodie tristă şi mu- 
notonă. Aprinşi de curiositate, ne acăţarăm ca mâţele pe o 
scară ce se îndoia scârţiind sub picioarele noastre, şi ne gă- 
sirăm de-odată cu toţii înşiraţi pe un dulap îngust ce slujia 

ide cerdac pe dinaintea acelor chilii. Posiţia noastră era cu 

atât mai giudată că trebuia să călcăm pin întuneric, lipindu- 

ne cu mânile şi cu trupul de zid, făr'a şti unde punem picio- 

rul; şi dacă perdem cât de puţin cumpăneala, negreşit că 

am îi făcut gios un salfo niortale foarte vătămător cape- 

telor noastre; în sfârşit, găsind o uşă deschisă lângă noi, 

am dat năvală în lăuntru, făr'a mai zice după obiceiu: bla- 

gosloveşte părinte. 

Călugărul ce şedea în acea chilie era un om ca de şei-zeci
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de ani, cu barba albă şi lungă până la brâu; el ţinea întro 

mână o psaltichie veche şi afumată, şi în cealaltă o păreche 

de metanii de lână neagră. Faţa lui brăzduită de vreme şi 

de patimi, vădia în el un suflet ce au fost tulburat de dureri: 

însă în toată persoana lui era zugrăvită o sfinţenie măreață 
ce îi da un aer de profet. | 

Un pat de scânduri acoperit cu o cergă roasă: un scaun 

cu trii picioare şi o masă pe care se videa o cruce săpată 

de lemn, două prescuri şi un ceaslov, alcătuia tot mobilierul 

acelei chilii luminate de razele unui mic jaratic şi a unei 

mici lumânări de ceară galbână. Insă lucrul cel mai curios 

de însămnat în acel simplu locaş, era un pistol vechiu şi ru- 

ginit, ce sta spânzurat la părete deasupra patului. li luai 

în mână, mă uitai la e] cu mirare şi nu mă putui opri dea 

râde, întrebând pe călugăr dacă țânea acea armă pentru 

tâlhari? Călăgărul se posomori, şi îmi răspunse cu glasul 
schimbat: 

— Ba nu, fiiule, nu-l ţin pentru tâlhari, pentru că tâlharii 

m'au ce căuta la mine; dar îl păstrez ca un lucru ce au pri-- 

cinuit toată nenorocirea vieţii mele! 

Auzind aceste cuvinte, ne-am apropiat toţi de călugăr. 
EI îşi lăsase capul pe pept, şi două lacrimi îi curgea pe v- 
braz. L'am rugat să ne tălmăcească vorbele lui, şi el: după 
o scurtă tăcere, îşi scutură capul ca să alunge ideile triste şi 
zise. 

— „Acum or îi mai douăzeci şi doi de ani, pe vremea 
când au intrat Turcii în Moldova ca să idee goană volintiri- . 
lor, eu eram vânător de munte, şi pot zice fără îală că în 
tot ocolul Bistriţii nu se găsia alt Român mai verde şi alt 
chitaş mai sigur decât mine. Atunci să mă fi văzut când mă 
iviam pe vâriul unui munte, cu pletele'n vânt, cu peptul gol, 
cu fața rumenă şi cu durda pe umere! Toţi care mă cunoş- 
tea nu mă chema altfel decât Păunaşul codrilor, voinicul 
voinicilor. Atunci să mă fi văzut când dam de urma unui 
Ferb, sau a unui urs, cum săriam din stâncă pe la guri de 
prăpăstii adânci; cum intram singur fără frică în vizunia |
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fearelor sălbatice. Acum însă nu sânt de nimic; capul mi: 

s'a făcut alb, puterile mi-au slăbit, şi aştept moartea din zi: 

în zi, din ceas în ceas. Facă-se'n voiea Domnului! Călugă- 

rul îşi făcu cruce, La 1821 eu mă însurasem, şi trăiam mul- 

tămit de soarta mea. Nevasta-mi era cea mai îrumoasă fe- 

mee de la munte; pare că o văd încă după atâţia amari de 

ani, cu părul ei negru ca pana corbului şi lung păn'ta călcăe,. 

cu Ochii săi mari şi veseli, cu faţa ei albă, cu trupul său nalt 

şi mlădios. Sărmana Elenuţă, sărmana Elenuţă !... cum îi râ- 

dea ochii când mă zăria pe deal, întorcându-mă acasă cu 

vânatul de-a umere! cum alerga ea degrabă înainte-mi ca 

o paseră voioasă! cât îmi creştea mie inima pept, auzind 

glasul ei! Dumnezeu s'o erte, căci bune zile am petrecut,. 
cât am trăit cu dânsa“. 

„Călugărul: zicând aceste, ținti ochii în jos şi stătu puţin: 
„ afundat în gânduri; tot trupul lui părea înpetrit; numai bu-. 

zele i se mişca, şi din vreme în vreme pronunţa cu un glas 

slab: bune zile, bune zile. In sfârşit el se trezi şi sări de- 

odată pe picioare, tulburat, aprins; părul i se sburli pe cap. 

mâinile-i tremura, muşchii obrazului i se încordaseră. 

„Intr”o zi, răcni călugărul, eată că mă întorc acasă dela: 

vânat» şi găsesc casa pustie; caut, strig nevasta... nime; es 

afară, mă duc la vecini să-i întreb; casele lor ca şi a mea: 

era părăsite. Alerg ca un nebun în toate părţile, chiui prin 

munte... muntele sângur îmi răspunde. In sfârşit dau peste: 

un biet cioban care îmi spune că pe la amează au trecut 

prin sat o mână de Turci. Atunci inima m'a povăţuit, mă 

arunc turbat pe urima cailor, ajung într'o dumbravă pe ma-. 

lul Bistriţii, şi de-odată aud răcnitele nevestei mele. Săr-. 

mana se sbătea cu desperare ?) în braţele unui turc nele- 

giuit?... Intr'o clipă, fără a şti ce îac, slobod puşca şi văd 

păgânul svârcolindu-se în sânge. Ceillalţi trii tovarăşi ai 
lui sar la iatagane, dar nu le dau vreme, ci mă isbesc între: 

ei ca un leu turbat, şi îac proaşcă cu stratul puştii. Pe caret 

ajungeam era mort! Pare că-i văd tus-patru lungiţi la pă-. 

mânt, unul cu fălcile strămutate, altul cu capul sfărâmat i
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Priviam *) la ei cu o mulţămire crudă, râdeam ca un nebun 

şi strigam în gura mare; am ucis păgânii !...*) dar mă înşe- 

lam; toţi nu muriseră; unul din ei era numai ameţit“. 

„rii zile după acea întâmplare, mă găsiam cu nevasta 
în căsuţa mea. Afară era un întuneric de nu-ţi puteai zări 

mâna; nici o stea nu strălucia *) pe cer, şi bătea un vânt 

rece, care şuera printre crăpăturile uşii. Elenuţa era îngri- 

jită, şi din vreme în vreme îşi făcea cruce. Eu însumi mă 

simţiam neliniştit, căci o presimţire *) uricioasă mă tulbura. 

De-odată auzii în depărtare urletul unui lup şi nechezirea 

spărietă a unui cal. Luaiu degrabă puşca şi vrui să es, însă 

Flenuţa mă opri, zicându-mi: Nu te duce, bărbate, nu te 

duce că-mi vesteşte inima a rău; nu mă lăsa singură. Dar 

eu n'am ascultat-o şi am eşit. Ah! blestemat să fie ceasul 

în care am trecut pragul uşii! căci de şideam acasă nu mi 

S'ar îi întâmplat 'ceea ce vă povestesc eu acum ”). 

„Două ceasuri am alergat pe câmpi după glasul lupului, 

cu dorință de a-l găsi; dar cu cât mergeam spre dânsul, el 

se depărta; însfârşit negăsindu-l m'am întors spre casă. 

Uşa era deschisă, şi în lăuntru se.auzea un vaet slab ca de 

om care moare. Intru şi văd pe biata nevastă lungită gios ia 

pământ, plină de sânge, şi dându' şi duhul. 

„Atunci durerea m'au turbat, desperarea m'au făcut ne- 

bun, şi nu-mi aduc altă aminte din ceasul acela, decât cu- 
vintele cele de pe urmă a Elenuţei: De ce nu ai şezut cu mi- 

ne, Gheorghi? îmi zicea sărmana, că poate acum eu n'aşi 

muri. Bine îți spuneam că inima-mi prevestia de rău!,.. 

Cum te-ai dus, peste puţin au intrat'aici unul din acei patru 

Turci cari ai ucis când m'ai scăpat, s'au uitat la mine cu 

ochi de îeară, şi fără milă au tras cu pistolul în mine. Ah! 

Gheorghi, de ce nu m'ai ascultat? Acum vezi că-mi dau su- 
fletul. Rămâi sănătos, dragul meu; nu uita pe Elenuţa“. 

Călugărul plângea şi se bocia ca un copil, povestindu-ne 

moartea femeii lui; ear după ce se linişti puţin, el luă în mă 

nă pistolul ce ne mirase atât de mult, şi urmă aşa: 

„Lângă trupul Flenuţii, am găsit pistolul acesta: el au
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răpit viata nevestii mele, el mi-au răpit norocirea mea! Ea- 
tă de ce îl păstrez, ear nu pentru tâlhari!“. | 

Stârşind, bătrânul eşi iute din chilie; pasurile lui se au- 
ziră Sunând pe lespezile din ogradă şi se perdură în depăr- 
tare. Am aflat a doua zi că el au putrecut noaptea rătăcina 
ca o nălucă pe malurile Bistriţii. ş. c. |. 

Ne întoarserăm mâhmiţi şi pe gânduri la arhondaric, un- 
de aştepta o masă vrednică de a îndestula nişte stoma-. 
huri *) de poeţi şi de judecători carele de când e lumea, 
sânt cunoscute de flămânde şi lacome; şi fiind că din neno- 
rocire materialismul înnăduşă foarte ades*) idealismul, 
priveliștea acelei mese ne-au împrăștiat îndată ideile triste 
Si au trezit în noi oare-care gâdilire stomahică, ce avea 
multă asămănare cu foamea. Ne-am pus deci boereşte îm- 
prejur, am ospătat frumos, şi fără a mai prelungi cu vorba, 
ne-am dus la culcat ca nişte creştini ce aveam de gând a 
ne scula dimineaţă spre a ne întoarce la Piatră. Somnul în- 
să nu vine lesne la patru tineri când ei sânt culcați într'o sin 
gură cameră; căci afară de glumele vesele şi de nebuniile 
ce au de făcut între ei până a nu stânge lumânarea, adese-. 
ori ceasurile lor trec răpide în povestiri de întâmplări înte- 
resante. Astiel se istorisiră între noi următoarele anecdote: 
Toader şi Mărinda. — In satul Mireşti de pe Siret%) era 
un biet copil ca de vr'o 10 ani, fără nici o rudă *) care să fi 
avut cea mai mică grijă de el; acest băiat se numia Toader 
şi slujia de văcariu satului. Toată ziua el o petrecea pe 
câmp cu vitele ce ducea la păscut, şi sara când le întorcea. 
în sat, sărmanul copil se culca unde putea, când într'un co- 
şar, când într'un zămnic părăsit, când subt un copac, căci 
m'avea nici masă» nici casă. | 

Cum se mizia de zi, Toader se scula degrabă, îşi aruncă. 
sucmanul pe umere şi cu măciuca sub-suoară; acolo, după 
ce da vitele la earbă, el se întindea la pământ şi cânta din 
fluer câte cântece ştiea ; aceasta era tot traiul lui. Singur”) 
toată ziua şi toată noaptea, pentru că nici un îlăcău din sat 
nu vroia să se amestece cu dânsul, sau de şi se apropiea
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vre unul de el, o făcea numai pentru ca să-l iee în râs. La 

hore nime nu-l îndemna să între în gioc, şi măcar că era cel 

mai frumos dintre toţi flăcăii, nici o fată nu se uita la el, 

“pentru că era sărac, pentru că n'avea cămaşă cu altiţe şi 

„pălărie cu mărgele. 
Într'o zi de primăvară, cum sta Toader, culcat pe earbă 

-eată că vede o fată fugind către el: şi după dânsa o vacă 

neagră ce o alunga. Cât pe ce era să o aiungă pe biata co- 

pilă, cât pe ce era s'o iee în coarne, când Toader, sărind 

într'o clipă, se aruncă cu măciuca înaintea vaci şi o isbi atât 

- de tare în frunte, încât pe loc ea pică ameţită jos. 

Sărmanaă fetică era mai moartă de frică; inima i se bă- 

tea de-i cutremura pieptul *), şi deabia se putea răsufla. 
Toader alergă iute la pârău aproape, aduse apă rece în 

pumni şi-i stropi îruntea; încet, încet copila se linişti şi îşi 
“veni în sâmţiri. 

In vremea asta Toader se uita la ea cum era culcată pr 

earbă, şi sâmţi de-odată că se tulbură şi că i se bate şi lui 

inima mai tare decât altă dată. Nu se putea dumeri el ce 

- era pricina; însă nu-şi putea întoarce ochii de la fată, şi din 

“vreme în vreme îi venia să ofteze fără voie. 

Avea dreptate să se turbure bietul Toader, pentru că Ma- 

rinda (aşa se numia copila), era cea mai frumoasă fată din 
sat; ea avea şaisprezece ani părul negru ca pana corbului 

şi faţa albă ca omătul, guriţa mică şi ochii mari, plini de 

foc; ea mai avea şi un trup mlădios ca o salcie, glasul dulce 

ca un glas de păsăruică, şi când se împodobia duminica cu 

îlori pe eap, cu salbă la gât, cu catrinţe nouă, cămaşă sub- 

țire cusută cu altiţe de îir, toate fetele se făcea slute de ciu 

dă şi toţi îlăcăi îi săria în cale pentru ca să şuguiască cu ea.. 

Far când Mărinda juca la horă, moşnegii îşi trăgea barbele 

privind la dânsa, babele o săruta care de care, ear îlăcăii 

se apuca la bătae, pentru că Mărinda juca şi cu trupul şi cu 

inima, şi nici se cunoştea locul unde călca piciorul ei. Avea 

dar dreptate Toader să nuşi poată întoarce ochii de la 
dânsa.
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— Cum ţii Mărindo?... au zis el peste puţin. Fa se uită 
la el cu nişte ochii ce îl pătrunseră la inimă şi-i răspunse: 
— Mai bine acum, Toader. Slavă Domnului, c'ai sărit de 

m'ai scăpat; căci de nu erai pe-aici acum aşi îi moartă. 
— Să feriască Dumnezeu! strigă Toader, oţărindu-se, 

mai bine să mor eu... tot nu's de vr'o treabă... un biet văcar 
îără tată, fără mamă; dar tu, Mărindo, tu ai neamuri; pe 
tine te iubesc toţi sătenii; mâni, poimâni, te-i mărita... te-i 
mărita... 
— Nu vreu să mă mărit aşa degrabă, şi măcar că pân 

acum m'au cerut mulți, dar nu m'a îndemnat inima s'aleg 
pe nici unul din «ei. 
— Nici măcar pe lon Ghiurca? întrebă Toader. 
— Ion Ghiurca?... Şi cine'i lon Ghiurca, de mă întrebi de 

el, 'ca şi când ar fi Făt-Frumos?...) Ce ? Pentru că are mai 
multe oi şi mai mulți boi decât alţii, socoţi că numai de cât 
trebuie să-l ieu de bărbat? 
— D'apoi el s'a lăudat că-ţi este drag, şi că n'are de cât 

să te cee pentru ca să mergi după dânsul. 
— Minciuni a spus, minciuni a spus. Ion Ghiurca'i unu 

- ticălos un minciunos. 
Zicând aceste copila se sculă în picioare de mânie, şi o- 

chii i se umplură de lacrimi. Toader cu bucuria în îaţă se a- 
propie de dânsa, o luă de mână şi căută să o împace. După 
-putină vreme fata începu a râde, şi toate fură uitate. 

ICeasurile trec răpide între doi tineri când încep a simți 
dragoste unul pentru altul, şi se vede că Mărinda şi Toa- 
der avea multe taine a-şi spune, pentru că mai se făcuse 
noapte când ei se întoarsecră în sat. 
"A doua zi, Mărinda se trezi cu poită de a culege îlori, şi 

se porni îndată la câmp, dar nu ştiu cum se rătăci, că ni- 
meri ear lângă Toader, şi în urmare ear înoptase când au 
apucat amândoi drumul spre sat. 

A triazi, Mărinda îşi aduse aminte că în oare care loc îşi 
prăpădise un cercel, şi alergă îndată ca să-l găsiască; însă 
nezărindu-l nicăiri, îi veni în cap să meargă să întrebe de el
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pe Toader? Toader nu găsise cercelul, dar propuse Mă 

rindei săși caute amândoi prin câmp; ei l-au căutat atât de 

mult, în cât se făcuse ear sară când au îost ca să vie acasă. 

Aşa» în toate zilele Toader şi Mărinda găsia pricini de a 

se întâlni. Cât era ei de fericiţi atunci! cu câtă dragoste sr 

uita unul la altul! cu câtă plăcere Mărinda asculta pe Toa- 

der cântând din îluer doina de la munte!... Amândoi era la 

vremea viitoare; nu gândia că nimic în lume nu e mai nes- 

tatornic ca norocul! 

Intr'o zi, lon Ghiorca, unul din îruntaşii satului, care de 

mult căuta să se însoare cu Mărinda, a zărit pe aceasta îm- 

preună cu “Toader, şi îndată a alergat în sat de a înştiinţat 

pe părinții fetii. „Veniţi, le zise el, de videţi pe Mărinda cea 

cuminte cum se drăgosteşte cu văcarul satului, ea care se 

fudulia cu ceialalți îlăcăi“. 

Părinţii Mărindei, împreună cu vr'o câțiva bătrâni săteni, 

călăuziţi de Ghiurca, a alergat cu grabă şi au văzut în ade- 

văr pe copilă culcată pe earbă lângă Toader. 
Din ceasul acela soarta lor îşi schimbă faţa, şi toată feri- 

cirea lor se Stinse!... Mărinda, ocărâtă de tată! său şi de 

mama sa» îu închisă zi şi noaptae în cămara casii lor, şi Toa 

der-îu alungat din sat ca un rău. 

„Bietul copil văzând că nu mai avea nici o sperare %) de 

a mai videa pe draga lui Mărindă, veni la laşi şi se scrise 

la oaste. 

„ Peste trii lumi după sâlnica ei despărțire, Mărinda fiind 
ertată de părinţi, se primbla pe marginea luncii care este 

pe malul Siretului *). Ea era cuiundată în gânduri triste 
căci gândia, sărmana, la Toader. De trii luni nu auzise ni- 

mic despre el şi nu ştia ce se făcuse. 

_ "Tocmai atunci o ţigancă bătrână şi strenţeroasă eşi din 

luncă şi veni drept la ea cu mâna întinsă, zicându-i: „Dă-mi 

o părăluță, draga mea, că trii zile n'am mâncat şi mor de 

foame; dă-mi o părălută că ţioiu căuta în oglindă Şi ți-oiu 

spune sorții“. 

Mărinda căută colţurile naîramei ce purta în mână, dar
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văzând că nici unul nu era înodat, deslegă salba de la gât, 
scoase un bănuţ din ea şi îl dete ţigancii. | 
— Na, babă îi zise ea; dar te rog să-mi cauţi în oglindă 

şi să-mi spui unde-i iubitul meu. că de trii luni nu lam 
văzut. 

Țiganca scoase îndată din sân o cutie mică de plumb 
ce avea în lăuntru o oglinzioară, deschise capacul şi, că- 
tând în ea, începu a discânta. După câte-va minute ea se 
întoarse cătră fată şi-i zise cu glasul tulburat: 
— Mândrul tău se află acum departe de aici, întrun 

târg mare, mare cât nouă-zeci şi nouă de sate, unde sunt 
case 'nalte de domni şi de boeri mari ; acolo-i mândrul tău. 
— Dar oare socoţi că /'oiu mai videa? întrebă Mărinda. 
— Odată numai li zări, draga mea, şi apoi nu l-îi mai 

videa. . 

— De ce, mătuşă? | 
— Pentru că s'au pus de-odată o ceaţă neagră de-asu- 

pra oglinzii, când mă uitam în ea. Dar de vrei să m'asculți, 
fata mea, să fugi de el, să nu-i mai eşi în cale. 

Zicând aceste bătrâna se îăcu nevăzută în luncă, ear 
Măriuda rămase cu ochii plini de lacrimi. Toată ziua ea 
gândi la vorbele ţigăncii, făr'a le putea înţălege; toată 
noaptea ca întoarse în mintea ei îel de fel de planuri de în- 
tâlnire cu Toader, şi în siârşit hotări a îugi în noaptea vii- 
toare de la casa părintească şi a se duce prin toate târgu- 
rile pentru ca să caute pe iubitul ei. 

A doua noapte, cum se culcară părinţii ei, Mărinda pu- 
ind câte-va Iueruri de trebuinţă într'un sac mic, eşi pe îu- 
riş din casă, şi după ce îşi făcu trii cruci, apucă drumul 
spre Târgul-Frumos. 

Ceriul era plin de stele şi luna plină de lumină. Mărinda. 
“sprijinită de sperarea ”) că va videa în curând pe Toade», 
mersă cu un pas răpide din sat la Luncă *) trecu podul Si- 
retului, lunca Teiuşului şi pădurea Strungăi, şi agiunse în 
zori de zi la marginea Târgului-Frumos. . 

Acolo ea se opri vr'o cinci zile» alergă prin toate uli- 
V. Alecsandri. — Proză, 

35
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ţile; întrebând despre Toader; însă toate cercetările sale 

fură zădarnice. Fără dar a mai perde vreme, copila se por 

ni spre laşi, şi a doua zi dimineata capitala Moldovei i se 

arătă cu toate pompa ce o împodobește... când o vede cine- 

va de departe. i 

- Mirarea ei au fost mare când au văzut acea adunătura 

de case mari, ce se înalță una de-asupra altia, când au ză- 

rit clopotniţele bisericilor, şi mai ales când au auzit acel 

vuet fără nume, care ese din sânul oraşului *) ca dintr'u 

răsuilătură a iadului. , 

Mărinda au stătut putin de s'au pătruns de îrumuseţi 

panoramii ce înfăţişează posiția capitalei noastre, şi pe ur- 

mă au intrat în ea. 

Nu am trebuință să mai spun ce vârtej o apucă pe biata 

copilă când se văzu de-odată în ulițele Iaşului, în mijlocul . 

“a sute de oameni străini ce trecea pe lângă dânsa, în hăul 

acel de răcnite, de țipete, de urlete, de pocnete şi de ho- 

dorogiri de trăsuri. Ea care nu eşise nici odată din satul ei, 

care nici nu putea să-şi închipuiască ce este un târg mare 

locuit de mii de oamini, ochii ei se painginiseră, urechile-i 

țiuia şi inima i se bătea de spaimă. 

Copila mergea dinaintea ei fără'a şti unde se ducea” şi 

se uita necontenit la toţi pe care îi întâlnea, cu sperare că 

va da cu ochii de Toader.. Ajungând la Poarta Palatului 

criminalicesc *) ea înseamnă o mulţime de trăsuri şi de 

persoane pe jos, carele se îndrepta spre Copou: se luă şi 

ea după dânsele şi peste puţin trecu bariera Podului-verde 

şi se găsi în câmpul Copoului. 

Acolo, nu departe de Prăvărie, era adunaţi toţi ostaşii 

de la casarmie, îmbrăcaţi în uniforma cea de paradă, şi 

sta cu toții înşiraţi pe linie şi cu armele în mâni. Pedestri- 

mea şi călărimea împărţite în deosebite cete, sta gata a 

purcede pentru ca să treacă pe dinaintea comandanților, 

şi tot poporul, ce îi privia, aştepta cu nerăbdare ca să în- 

ceapă marşui. De-odată un glas puternic răsună, dând sem- 

nalul de pornire: soldaţii puseră armele la umere, şi to-
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bele “) începură a bate. Pedestraşii trecură cu un pas re- 

gulat, şi în urmă-le se înaintară călăreţii, mândri, voinici 

ca nişte adevărați Români: ţiind sulițile lor nalte în a că- 
rora vâri fălfăia steguşoare jumătate roşii şi jumătate al- 
bastre. 

Marmda, perdută pintre popor, se uita cu mirare şi cu 
luare aminte la soldaţi, şi de-odată, țipând cu desperare, 

pică la pământ leşinată. Sărmana! ea zărise în miilocul că- 
lăreților pe Toader, pe dragul ei!... 

Câtiva oameni, ce se găsia lângă dânsa, au sărit să-i dea 
ajutor, şi cu mare greu au adus-o în simţiri; dar ce folos, 
nenorocita se trezi nebună! In zadar toţi căuta s'o liniş- 
tiască cu vorbe blânde; Mărinda se uita la ei cu ochi săl- 
batici, şi pe urmă începea a râde, sau sta puţin de asculta, 
ca şi când i-ar îi grăit un glas din altă lume, ş'apoi se a- 
puca zâmbind a juca hora. Aceasta era toată nebunia el. 
Numai din vreme în vreme biata copilă începea a plânge 
şi a se boci, zicând: “Ah! Toadere, Toadere, ce-ai făcut!“. 

Aşa se sfârşiră dragostele Mărindei şi a lui Toader: aşa 
se împliniră proorociile ţigancii. Copila muri peste doi ani 
la Golia, în casa nebunilor, iar Toader nici odată n'au ştiut 
„nimica din cele ce s'au întâmplat, 

O intrigă de Bal-Masche. — Domnul A. este o persoana 
de spirit *), tânăr încă şi elegant, de şi însurat. Vorbirea Im 
e foarte plăcută şi necontenit presărată de anecdote vesele, 
întâmplate lui în voiaiuri ce au făcut pe când avea două- 
zeci de ani; într'un cuvânt, A. este înzestrat cu multe ca- 
lităţi: dar fiind că nici un om nu-i periect în lume, el are 
Sau mai bine zicând, avea defectul *) de a se socoti un di- 
plomat desăvârşit, şi în urmare credea că nime nu-l putea 
prinde cu vorba sau cu fapta. 

Această idee se înrădăcinase atât de tare în mintea lui, 
încât într'o sară, bând ceaiu cu femeea lui, tânără persoană 
de mare isteţime *) şi de o minunată îrumuseţă, au îndrăz-
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nit a-i zice, că nici ea însă-şi nu Par putea înşăla. Dama i-a: 

răspuns zâmbind: | 

— Ştii: dragă, că acest soiu de rămăşag e tot-deauna 

cam primejdios pentru bărbat? 

— După cum e şi bărbatul, iubita mea. a zis A. Cu ur 

aer de faniaronadă. 

Femeea lui i-a aruncat o căutătură foarte poznaşă, şi 

puind ceaşca de porțelan pe masă, a adăugat serios: 

— A venit la Miculi câte-va şaluri de preţ, dintre care 

unul îmi place îoarte mult: vrei să-l punem rămăşag? 

— Dacă mi-i înşăla, şalul să fie al tău. 

— Trimit dar să-l şi aducă îndată, pentru că sunt sigură 

să câştig. 

— Nu te grăbi, draga mea; haideţi mai bine la Bal- 

Masche&. 

— Eu nu pot să merg; dar tu ai de gând să şezi mult 

acolo? 

— Câte-va ceasuri. 

— Adio dar; nu uita să spui lui Miculi să trimită şalul. 

A: a eşit râzând din casă, s'a suit în droscă şi a mers la 

teatru. Acole, în zădar s'a primblat câtă-va vreme cu spe- 

rare %) că va fi poate intrigat de vre-o mască ; nici una . 

nu s'a apropiet de el să-i vorbiască. În sfârşit, ostenit de 

“atâta zădarnică primblare, înăduşit de căldura sălei, asurzit 

de țipetele trâmbiţilor, s'a hotărât a se duce aiure ca să 

caute vr'o petrecere. 

Cum eşia însă pe uşă, iată că un domino bogat şi ele-. 

gant îl opreşte de mână şi-i zice: 

—— Domnul A. se duce din bal? Se vede că sala-i plină 

de dobitocie în astă sară. 

— In astă sară ca mai tot-deauna: a răspuns A., cătând. 

cu luare aminte la acel domino, dar ne putând descoperi 

altă, decât că avea mâni foarte delicate, picioare îoarte 

mici şi talie foarte plăcută. 
— Nu te miri, domnule A., de sărăcia balurilor noastre,
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când le asămăluezi cu balurile măscuite din alte țări, cu 
cele de la Paris, de pildă? 

— In minutul acesta nu pot să mă plâng de balul nostru 
fiindcă mi-a prilijit o întâlnire atât de plăcută cu o per- 
soană de spirit şi care... 

— Şi celelalte; mă rog, lasă complimentele de-o parte 
dacă doreşti să-mi placi. 
— Sunt gata a. face ce-i porunci; a spune şi minciuni, 

de vreme ce mă opreşti a spune adevăruri. 
Zicând acestea A. a intrat într'o loje cu masca necu- 

noscultă, şi s'a pus aproape de ea, sperând că doar va zări 
măcar un semn care să-i descopere persoana; dar toate 
cercările lui au fost zădarnice. Peste puţin, dama s'a în- 
tors spre el şi i-a zis: 

— In zadar cauţi să afli cine sunt; acest lucru nu-l vei 
şti nici odată. 

— Socoti? Eu d'impotrivă sunt sigur să te cunosc până 
peste un ceas, mai ales că am discoperit pân'acurn... 

— Ce-ai discoperit? 
— Că ai spirit,*) că ai un glas de înger, că ai o talie: 

«le silfidă. 
— Dacă m'aşi şti că eşti de mult însurat, aşi crede că 

ai eşit eri din Academie; cu toate aceste, bravo domnule, 
acum sunt încredințată că eşti bun diplomat şi că poți pă- 
trunde secretele cele mai adânci. 

— Râde-mă cât ţi-a plăcea; numai îmi spune de ești îru- 
moasă, ca să ştiu că trebue să te iubesc din tat sufletul. 
— Mă poţi iubi şi mai mult dacă vrei, pentru că în ade- 

văr sunt destul de frumuşică. 
— Şi eşti măritată? 
— Sunt şi măritată. 

— Mai mult nu vreu să aflu; te iubesc acum cu atât 
mai fierbinte, cu cât îmi eşti mai necunoscută; misteriul 
acesta mă încântă şi-mi aduce aminte de întâlnirile curi- 
oase şi de ințrigile plăcute, care nasc şi se desfac în carna- 
valurile Parisului şi a Italiei. Ce fericire, ce mulţămiri pu-



4 

230 V. ALECSANDRI 
  

ternice pătrund inimile ce se iubesc numa câte-va ceasuri, 

iar'a se cunoaşte şi fără a se videa. Câtă irumuseţă, câtă 

“ poesie răvarsă atunci închipuirea noastră asupra fiinţii ne- 

cunoscute care ne face să gustăm plăcerile raiului: şi pe 

urmă ce suveniruri dulci rămân de ne desmeardă suiletul 

necontenit! 

_— Domnul A., precât înţăleg, vrea să gioace rolul lui 

Satan lângă Eva. 

— Fă în calte şi d-ta ca Eva; înduplecă-te la glasul lui. 

— Cu o singură condiție, că te-i supune la toate vroin- 

țile mele. 

— Primesc ori ce condiţie vei pune. 

— Haideţi dar să eşim. 

— Cât sunt de fericit!... 

A., mândru ca un păun umflat în pene, au eşit din loiile s 

cu masca la braț, şi s'au suit cu ea într'o caretă, pe care 

nu au putut-o bine deosebi, fiindcă era foarte întuneric a- 

iară. Trăsura. se porni de la scara teatrului, tocmai pe 

când orologiul de la Trii-lerarhi ar trebui să bată 12 cea- 

suri. 

— Iubitul meu A., a zis masca, mi-ai îăgăduit « să te supui 

la ori ce-oi dori... 

— Poronceşte, 

— Stăi să-ţi leg ochii. 

— Ai dreptate; cu cât misteriul e mai adânc, cu atât 

plăcerea e mai mare. 

Masca i-au legat ochii cu batista sa, şi A., ca un cavaler 

bine crescut, i-au sărutat mânile de sute de ori. In vremea 

asta careta trecuse prin o mulțime de uliţi, făcând un în- 

cungiur mare prin deosebite mahalale; însă A. nu era în 

stare să cbserveze nimic; atunci el era îndoit orb. şi de 

fericire şi din pricina batistei ce-i astupa ochii. 

— Oare ce-a îi făcând acum soţia d-tale? a zis masca. 

— Dar bărbatul d-tale? a răspuns A. 

Şi amândoi au început a râde căindu-se nul pe altu: 

cu mii de vorbe vesele. De-odată trăsura s'au oprit, şi
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masca, ţiind de mână pe norocitul ei amorez: sau coborât 

şi au intrat cu el într'o sală întunecoasă, de unde lau vâ- 

rât înaltă cameră tot fără lumină; pe urmă într'o a triia, 

şi în sfârşit s'a oprit zicându-i: „Aşteaptă-mă aici puţin, 

dar să nu faci vuet“, şi au eşit pe o uşe ascunsă. 

Inima lui A. se bătea ca într'un pept de optsprezece 

“ani, sângele-i clocotia şi îi venea să cânte de bucurie. Nu 

a trecut însă două minute şi masca s'a întors lângă dânsul, . 

zicându-i cu glas spăriet: „Pentru numele lui Dumnezeu, 
nu te mişca din loc, că suntem perduţi. Bărbatul meu a 

sosit de la ţară în lipsa mea; nu.-te mişca de-aici până mârm: 

dimineaţă, dacă mă iubeşti“. 

Nenorocitul A. era să pice ameţit, auzind aceste cuvinte: 

şi când a vroit să răspundă el s'a trezuit singur în cameră 
pin întuneric făr'a şti unde se găsia. Atunci lau apucat 
o desperare *) cumplită. EI care era să guste atâta fericire 

în braţele unei persoane ce-l fărmăcase aşa de mult, de- 

odată să se vadă prădat de toate acele năluciri plăcute! 

şi prădat prin cine?... tocmai printr'un bărbat! Ideea a- 
ceasta mai ales lau făcut să blăsteme toți bărbaţii din 
lume, măcar că şi el era din numărul lor. 

Posiţia lui era foarte ciudată; de-ar îi cercat să fugă, 
putea să se rătăciască prin casă, să dee vr'un mobil gios, 
şi să treziască bărbatul; în urmare, să se compromitez:. 
A fost silit dar a hotărî să aştepte acolo până adoua zi 
dimineaţă, şi găsind aproape de el o canape, s'a întins pe 
ea, zicând *) fie“n voiea soartei ! 

A trecut un. ceas de noapte, două, şi bietul amorez nu 
putea închide ochii; când i se părea că auzia pasuri pe 
lângă uşă, când râsuri în camera de lângă el; şi de-abie cu 
un ceas pân'a nu să miji de zi, el a dormit făcând o mie 
de visuri poznaşe. 

A doua zi, târziw când a deschis ochii, A. era să nebu- 
niască de mirare, trezindu-se în casa lui, şi încă tocmai 
în salonul de lângă. etacul femeei lui; fe! de fel de idei 
îi trecea prin minte, îără a-şi putea tălmăci deosebitele
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întâmplări ce avuse în vreme de câteva ceasuri; însă când 

a zărit la picioarele lui o mască de catifea şi o batistă 
boțită; când a văzut mai ales şi pe masă un sal noueatunci 

şi-au adus aminte de rămăşagul ce făcuse cu femeea lui, 

şi a înțeles că acel domino plăcut şi elegant nu a fost altă 
persoană decât singură ea. 

A., văzându-se înşălat cu atâta isteţime, a luat şalul în 

mână şi a intrat în etac; femeea lui era încă culcată și 

cum l'a văzut, a început a râde din toată inima. 
— Cum ai petrecut astă noapte? Va întrebat ca. 

__— Am perdut un şal dar am câştigat o bună lecție d= 

care mi-oi aduce aminte cât oi trăi. 

Nu am. trebuinţă să mai adaog că pacea s'a încheiat 
între amândoi prin o dulce sărutare. ” 

" — Boieri d-voastră, zise giudecătorul, de vreme ce ne- 

am pus pe povestit, am să vă spun şi eu o anecdotă giu- 
decătorească foarte curioasă: Logofeţia Dreptăţii, în pri- 

cina Căminariului... | 
— Destul, destul! strigarăm cu toții, şi lumânarea se 

stinse în ciuda giudecătorului. | 

Deabia puseserăm capetele pe perne: deabie începuse 

somnul a ne fura, şi eată că unul din noi se scoală iute, 

strigă cât poate să ne trezim, aleargă prin cameră, aprinde 

lumânările, face în sfârşit o svoană atât de mare, încât cu 

toţii sărim din paturi, socotind că s'a aprins monăstirea 

sau că ne calcă tâlharii. 

— Ce este? îl întrebăm. 

EI însă cu o faţă liniştită ne poiteşte ioarte serios să 

ne aprindem ciubucele şi să ne aşezăm greceşte pe divan. 

Fieşte care din noi, giumătate spăriet, giumătate râzând, 

urmează după poftirea lui; toţi ne punem în rând ca nişte 

boeri divanişti, şi tulburătoriul atunci, luînd un aer de Mi- 

rabeau, ne zice: 

— Boeri dumneavoastră, trebue să vă mărturisesc că
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ori ce întreprindere neîmplinită din partea unui om, mi 
Sa părut cea mai vie dovadă de slăbiciunea caracterului 
său; în urmare noi patru, care ne-am pus viaţa în pri- 
mejdie pentru ca să videm portretul Domnului Alexandru 
Lăpuşneanul: suntem ameninţaţi de a îi cuprinși în cate- 
goria mai sus pomenitului, adică a omului fără caracter, 
de vreme ce proectul nostru a picat în apă, sau mai bine 
zicând, au rămas baltă. De datoria noastră este dar a face 
toate chipurile spre a scăpa de o astiel de ruşine; şi eu vă | 
propun, onoraţi boeri *), să întreprindem o faptă mult ma! 
îndrăsneaţă de cât cea dintâi, adică, să ne hotărâm a 
merge la Ceahlău spre a ne acăţa de vâriul lui. Acolo, fie 
care va îi liber a improvisa fel de îel. de ode, elegii, sau 
alte asemine parascovenii şi bocituri poetice, şi pe urmă 
va putea întrebuința tot acea libertate *) spre a se da de-a 
rostogolul până în vale, pentru deplina sa încredințare că 
pământul are o mare atragere asupra atomelor, şi că e 
mult iai lesne a cădea *) de cât a se înălța... Cine din 
d-voastră primeşte propunerea me, să ridice mâna“. 

Opt mii de-odată S'au ridicat în aer, şi o salvă de bateri 
în palme au adeverit primirea noastră. După această seanţă 
parlamentară: toţi ne-am dus la culcat, şi pân'a doua zi 
ne-am îngânat cu o mulțime de visuri ciudate. Lucru de în- 
semnat. Toţi am visat apa Bistriţii! 

Când se revărsa zorile, noi ne şi luaserăm ziua-bună de 
la Si. sa egumenul ce ne ospătase atât de bine, şi ne acă- 
tam voioşi pe cărarea îngustă care suie dealul Groho- 
tişului. Trăsura noastră se auzia duruind în fundul valei 
pe pietrişul pâraelor, şi pocnitele biciului vezeteului răsuna 
din stâncă în stâncă, din deal în deal, din codru în codru, 
ca nişte împuşcături de pistoale. Noi însă ne Suiam mereu 
cu ciubucele de-a umere, strigând, râzând, chiuind prin 
codru pocnind în frunze, plecând crengile alunişilor, făcând 
nebuniile *) ce ne trecea prin cap fără a ne îngriji de pră- 
păstiile grozave pt lângă care şerpuia cărăruşa. Trebue în- 
să să mărturisesc că negura ce acoeria muntele ca un văl
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vânăt, ne opria de a videa cu ochii primejdia acelui drum. 

Cu cât lumina se ivia pe cer, aburii de prin fundul văilor se 

ridica în văzduh şi da lucrurilor o privire fantastică. Când 

şi când un stejar nalt, răsbătând pâcla, ni se arăta ca o 

nălucă din altă lume, cu braţele întinse, cu trupul învăluit 

“de un giulgiu alb; şi din vreme în vreme câte un vultur 

spăriet bătea din aripi şi se isbia în sus, umplând codrul de 

țipete fioroase *). 
De mulț mergeam, ear - vârtul Grohotişului nici că se 

mai zăria. : 

— Măi, fraţilor, zise unul din noi: cine din voi are arme 

cu el? 

— Eu, răspunse altul; am un pistol mic. 

— Şi ce ai face cu pistolul dacă ne-ar eşi un urs înainte? 

— Auzi întrebare! aşi trage în el. 

Cel dintâi clătină din cap, zicând: 

—— Să dee Dumnezeu! dar pare că n'aşi crede. Mulţi 

voinici se arată după bătălie, dar şi mai mulţi se arată în- 

nainte. Nu râdeţi, şi ascultați mai bine cele ce mi-au po- 

vestit un moşneag de la Vrancea; pe urmă vă veţi încre- 

dinţa dacă îi vine cuiva în gând să tragă cu pistolul sau cu 

puşca, când i se întâmplă să se găsească bot la bot cu un 

urs care nu înţelege de diha Catrino. Nevasta unui pădu- 

rar se dusese într'o zi prin codru să culeagă îragi, cum 

. culegea biata femee aude mormăind la spatele ei, se în- 

toarce iute, şi ce să vadă? O dihanie îioroasă, un urs gro- 

zâv de mare*) ce se ridicase pe două picioare şi da din cele 

de'nainte ca şi când i-ar îi făcând sămn să vie ca să-l să- 

rute. Femeea nu-şi perdu cumpătul, ci răcnind odată din 

toată puterea, îi aruncă coşul cu fragi în cap. Ursul meu 

ruşinat se vede, de o primire atât de rea din partea 

secsului îrumos, se duse îugând să-şi ascundă ruşinea în 

îundul codrilor, şi pădurăriţa, pe de altă parte, îşi luă iute 

tălpăşiţa *), după cum zice vorba, şi pân'acasă ținu numar 

o îugă; însă cum a agiuns a şi picat la pat bolnavă de îri- 

guri. Câte babe din sat-toate au descântat-o, au căutat-o,
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dar de geâba. căci mergea din zi în zi mai rău; însfârşit o 

cloanţă bătrână o sfătui să se aiume cu păr de urs, zicând 

că nu era alt chip de scăpat. A doua zi de cu noapte pădu- 

rarul Iuând puşca pe spate, se porni în codru ca să-i aducă 

păr de urs: el se suia pe o cărăruşe îngustă ca aceasta a 

noastră şi gândia întocmai ceea ce gândim noi acum, adi- 

că: cum Să iacă şi ce să.facă dacă s'ar întâlni cu o jiganie 

mârâitoare. Tot mergând şi gândind, eată că aiunge la vâr- 

îul dealului, ce era îoarte greu de suit, de pildă ca piscul 

pe care ne acăţăm noi acum, şi cum se urca pe brânci, de- - 

odată se loveşte cap în cap cu un urs. | 

— Eaca ursul !”) a strigat deodată cel ce mergea îna- 

intea noastră pe cărare, şi s'a opri tremurând ca o vargă. 

Acest ţipet ne-a înfipt pe loc, şi ochii nostri s'au ţintit în- 

nainte asupra unei matahale negre ce se zăria deabia prin 

pâclă. Cel ce avea pistolul îl uită frumos în buzunar şi ni- 

mănui nu-i veni în gând ca să-l îndemne a se înarma cu 

el. Din norocire acea grozavă matahală a început “a şuera 

peste puțin, căci nu era altă decât un Român care sta lun- 

git pe earbă. Mare ruşine ne-a cuprins atunci pe. toţi, a- 

îlând că ne spărieserăm degeaba, şi mărturisesc cu umilin- 

ță că galbini la faţă ce eram, ne-am înroşit ca nişte de- 
mozele de pension. 

— Eată, domnilor, ne-au zis atunci povestitoriul, eată 

cum se face că-şi uită cineva armele brâu la vreme de 

nevoe. Nu mai am trebuinţă dar a urma. istoria pădura- 

riului. 

Acolo era tocmai vâriul Grohotişului. Ne-am pus ios să 

ne odihnim, şi în vreme de jumătate de ceas ani stat faţă 

la una din cele mai frumoase privelişti. Razele soarelui în- 

cepea a răsbate printre copacii de pe creştetul munţilor şi 

da negurei ce-i cuprindea o văpsală roşietică; ear în fun- 
dul văilor, unde pâcla era încă deasă, abia se zăria, ca 

printr'un vis, apa Bistriţii ce părea ca o dungă albă. Acea 

dungă se făcea din minut în minut mai lată şi mai limpide; 
şi de-odată, când soarele s'au ivit pe cer, umplând toată
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întinderea de lumină. deodată frumoasa vale a Bistriţii au 

steclit ca o panoramă, cu râul sau răpide pe care se cobo- 
ria vre-o câte-va plute, cu munţi nalţi şi tufoşi ce o îm- 

prejură, cu satele sale, sămănate pe costişe ca nişte jucă- 

rii, şi într'un cuvânt, cu tot farmecul care împodobește na- 

tura sa mândră şi sălbatică. Nu voiu uita nici odată im- 

presia ce am primit la acea minunată privelişte! Admira- 

rea noastră ne găsind cuvinte ca să se tălmăciască, s'au 
răsuilat prin vr'o două duzini de A! şi de O!, carele s'au 

ridicat spre ceriuri ca nişte imne de laudă. 

Multe soiuri de peisagiuri am văzut prin deosebite țări, 

dar rare ori am întâlnit acea frumuseţă măreaţă şi sălba- 

tică, prin care se deosebesc munții Moldovei. Acole pă-. 

mântul, codrii, stâncele, pâraele, sânt încă în starea primi- 

tivă a naturi *), şi nicăiri nu se vădeşte mâna omului cu - 

prefacerile ei uricioase şi prozaice. La munte omul este 

mai simplu, vieaţa lui este mai în linişte năravurile sâni 

mai nevinovate. Munteanu-i curat la suilet, liber la gând şi 

la vorbă, şi verde de trup ca brazii subt care trăeşte. Mun- 

teanca-i naltă de boiu, albă, veselă, sprintenă, isteată ”) şi 
frumoasă. Cum să nu-ți bată inima de bucurie şi de mul- 

țămire în sânul unor locuri atât de măreţe şi de poetice, 

locuite de'un neam de oameni a căror înfăţişare îţi umple 

ochii şi sufletul! locuri pline de aducere aminte a strămo- 
şilor noştri, de poveşti fantastice şi mai ales de doine ar- 

 monioase! | : 

Multe mici întâmplări am avut păn'a nu aiunge la Cea- 

hlău; dar cadrul acestui articol nu mă eartă-a le po- 

vesti pe toate. Voiu trece dar subt tăcere întâlnirea noastră 

cu o tânără şi frumoasă româncă ce se suia călare la mun- 

- te, şi care, auzindu-ne cântând un cântic vechiu: 

le-mă, leliţă, călare 

Că nu mai pot de picioare, 

Şi nu pot merge pe jos 
Că mi-i drumul grunzuros,
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ne răspunse râzând şi tot odată cântând: 

Eu, puiule, te-oiu lua 

Când a face plopul pere * 
Şi răchita micşunele. 

Asemine nu voiu pomeni nimic despre. nedelicateţa unui 
cârd de boi de frunte, care întâlnindu-se cu noi pe podul 
de la Răpciuni, vroia numai decât să ne arunce cu coar- 
nele în Bistriţă, sub cuvânt că boii trebuie să aibă pasul 
asupra boierilor şi feciorilor de boieri, fiindcă şi ei au fost 
feciori de boi eri, şi că astăzi sunt boi întregi *). 

Tot asemine voiu păstra cea mai adâncă taină asupra 

unui răsboiu omeric ce am avut cu nişte amazoane în 

catrinte, care culegea poame într'o livadă, şi care văzân- 
du-ne că sărim peste gard şi că ne înaintăm spre ele ca 

nişte zmei, spre a le lua câte-va poame, au. început a ne. 

împroşca cu coarne, râzând şi strigându-ne: „Nu suguiti, 

domnilor, cu coarnele, că vi se pot prinde de frunte“. Noi 
am răspuns cu mărinimie că nu sântem însuraţi, şi am dat 
înainte întocmai ca un zid de aramă, fără a ne îngriji de 
glonţurile şi ghiulele ce ploua asupra noastră; zic ghiu- 
lele, pentru că fetele, văzând eroica noastră îndrăzneală, 
începură a adăogi şi mere pe lângă celelalte mai mici îm- 
proşcături de care se sluiia în sistemul lor de bătălie. Ata- 
cul nostru a îost vrednic de admirare*), dar şi apărarea 
fetelor merită nu mai puţine urări de glorie *), şi găsesc de 
datoria mea a mărturisi, că dacă amazoanele noastre nu 
şi-ar fi mântuit provisiile de războiu, biruinţa ar fi plecat 
în partea lor. 

Lupta se sfârşi în favorul nostru. Noi însă, ca nişte birui- 
tori cu inimă măreaţă, departe de a pune subt robie pe îru- 
moasele dușmance, le-am lăudat, le-am mângăiat, le-am 
dat câte o frăţească sărutare, şi pe urmă ne-am urmat dru- 
mul nostru, fără a fi mai fuduli decât înainte, dar mult mai 
voioşi la suilet, pentru că fetiţele:
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Ercu mândre, mândruliţe, 

" Cu flori galbine'n cosiţe, 
Cu flori roşii pe guriţe ; 
Ş'aveay glas de păsărică. 

Ş'aveau ochi de porumbriciă, 

Ş'aveau suflet de voinică. 

Mă voiu grăbi a agiunge la schitul Hangului, pentru do- 

uă pricini de căpitenie, adică: foamea şi osteneala. De do- 

uă ceasuri de când ne primblam apostoliceşte prin dealuri 

şi prin văi, nu ne hrănisem decât cu privelişti poetice şi cu 

aer curaţ; aveam deci toată dreptatea de a dori o gazdă 

bună şi o masă creştinească, precum le-am şi găsit la mai- 

ca M.. Ce îolos însă! căci în ziua aceea eram goniți de v 

soartă poznaşă, care avea de gând să ne priiacă în antro- 

pofagi. | 
_ Deabie începuserăm a ne odihni puţin, pregătindu-ne îăl- 

cile cu sperarea unui borş călugăresc, când eată, nu ştiu 

cine se apucă de pomenit de schitul Durău, zicând că se 

găsia cale de giumătate ceas numai de locul unde ne aflam. 

şi noi îndată, ca nişte nebuni. uitând şi foamea. şi masa 

ce se gătea, fără a ne îngriji nici decum că amurgise, în- 

dată zic, ne şi pornirăm spre Durău, cu hotărâre să ne în- 

toarcem mai târziu la Hangu. Giudecătoriul însă, mai cu- 

minte decât toți rămase, şi ne dovedi încă odată prin a- 

ceastă faptă înţeleaptă, că în privinţa ştiinților mulțămiri- 

lor trupeşti, superioritatea spiritului giudecătoresc asupra 

celui poetic este netăgăduită, şi că deosebirea între amân- 

două este ca de la pământ la cer. 

In vreme de giumătate de ceas voiaiul a fost destul de 

vesel, mai ales că Ceahlăul ni se arăta în toată mărirea lui. 

ca un urieş ce şi-ar fi întins capul pe de-asupra munţilor ca 
să priviască apusul soarelui. Umbrele se suiseră treptat, as 

cunzând în întuneric stâncele mari şi codrii sălbatici de pe 

coastele lui, şi numai Panagia, stânca cea piramidală de pe 

creştetul său, era încă luminată de razele aurite ale soare- 
lui. Unul din noi, privind Ceahlăul în minutul acela, îl asă-
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mănă cu un urs negru, purtând pe cap un coif de aur; altul 

ear, ţintindu-şi ochii asupra Panaghiei, ne ţinu un cuvânt 

foarte tainic în înțălesul lui, vroind a găsi oare-care asămă- 

nare între ea şi între legea creştinească, care au eşit din 

întunecimea păgânismului plină de lumina adevărului... 
Stânca se perdu în umbră foarte apropo pentru orator. Noi 
însă începeam a ne căi că ne porniserăm de la Hangu, fiind 
că noaptea se îndesa la tot pasul, şi că de-abie mai puteam 
cunoaşte drumul şi botovanii ce slujia, de punți fireşti pen- 
tru trecerea pârăelor. 

Nu aim trebuinţă să mai adaug că ne-am rătăcit. Lucrul 
acesta de şi cu adevărat nu ni s'ar îi întâmplat, totuşi laşi 
iscodi din capul meu pentru interesul acestei povestiri; 

„Căci în ziua de astăzi o primblare la munţi fără cea mai mi- 
că rătăcire, pare ca o călătorie pe marea fără furtună, sau 

ca o nuntă îără lăutari. Poftesc dar pe onoraţii cetitori, iu- 

bitori de adevăr, să bine-voiască a'şi închipui trii tineri 

sdrobiţi de osteneală, şovăind pe la guri de prăpăstii adânci, 

<a nişte umbre rătăcite pe malul Aheronului şi neavând alta 

sperare *) înaintea ochilor, de cât de a petrece o noapte flă- 

mândă în adunarea urşilor şi a mâţilor sălbatice. 

Posiţia noastră era cât se poate de uricioasă; însă Pro- 
vedinţa care se îngrijeşte de soarta celor buni şi nevinovaţi, 
bine-voi a ne socoti şi pe noi din numărul acestora, şi ne 
trimise întru agiutor un cioban tânăr şi voinic, care ne sluți 
de călăuz până la Durău. Agiungând însă acole, soarta ne 
dete cea de pe urmă şi mai grozavă lovitură. Egumenul se 
dusese la târg, luând şi cheile de la cămară! Am rămas trăs 

niţi pe loc, când am aflat această veste înfricoşată; şi u- 

nul din noi s'au culcat cu faţa în sus, zicând că au şi murit. 

Dacă ceream ceva, călugării ne răspundea: 
— N'avem nimic, fiiilor; noi sântem nişte sărmani ce ne 

ținem numai cu Domnul. 

— N'aveţi măcar o picătură de vin? | 
— Nu, fiilor, nici vin, nici mângâere!.. Prin mângâere că- 

lugării înţeleg rachiul.
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— Şi cu ce vă hrăniţi, părinte? 

— Cu Domnul. 

Imi venia să-i strâng de gât în numele Domnului. Am 

stat puţin să mai prindem la putere, şi visitând din fugă ano- 

năstirea, ne-am pornit înapoi spre Hangu, întovărăşiţi de 

un călugăr ce-l luasem ca să ne arate drumul, şi care ducea 

în mână un fânar aprins. Tovarăşii mei, fiind mai buni de 

picior de cât mine, mergea pe gios înainte cântând Marseil- 

laise: Allons eniants de la patrie; ear eu îi urmăriam de 

departe pe un cal fără şea, ce găsisem la poarta schitului 

şi carele nesuferind râul, căci era sălbatic şi iubitor de li- 

bertate, se lăsa să-l cârmuesc de o funie sadea ce-i legasem 

de gât mai mult spre podoaba lui. 

Nu voi uita cât oi trăi acea plimbare fantastică pin în- 

tunericul codrului; toate lucrurile ce ne încongiura lua v 
privire spărioasă sub razele luminii fânarului; ear mai ales 

umbrele noastre, prin mişcările lor deosebite, producea o 

iantasmagorie cumplită. Ori în cotro ne uitam, părea că se 

ridica înaintea noastră tot urieşi; mii de arătări trecea 

iute aproape de noi, fugia de se ascundea în fundul codru- 

iui *) şi apoi ear se ivia şi ear peria în văzduh. Freamătul 

frunzelor avea un suilet misterios care da fiori şi mă făcea 

să-mi închipuesc că auziam şoapte ialnice din altă lume. 

Mai cu samă când țipa în depărtare *%) vr'o buiniţă spărietă, 

atunci sâmțţirile mi se esalta atât de mult, că mă credeam 

alungat de duhuri adevărate; părea -că le videam cum mă 

îngâna şi cum căuta să mă rătăciască în sânul codrului. Se 

vede că foamea are multă înrâurire asupra închipuirei ; 

sfătuesc dar pe poeţii noştri să facă dietă douăzeci şi patru 

de ceasuri, când or vrea a se apuca de vr'o compunere... 

Cum mergeam cu toţii pe lângă călugăr, ascultând cu 

luare aminte o istorie de hoţi ce ne povestia, şi pe care cu 

agiutorul lui Dumnezeu, o voi povesti-o şi eu altă dată ce- 

titorilor mei, de-odată zărirăm înaintea noastră un foc mic 

care se legăna în văzduh cu o mişcare regulată, ca o limbă 

de clopot. Am întrebat pe călugăr ce putea să fie, dar păn'a
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iti apuca e] a ne răspunde, ne trezirăm faţă'm faţă cu un 
român ce ţinea un lemn aprins în mână şi pe care-l clătina 

necontenit dinaintea lui, pentru ca să cunoască drumul. - 
-— De unde vii, Gheorghi? îl întrebă călugărul. 
— De la hora din sat, părinte; am cântat din Cimpoi pă” 

ce-a înoptat bine; şi acum mă duc la stână în deal. 
Auzind vorba de cimpoi şi de horă, m'am apropiet de 

ciotan și l-am îndemnat să ne cânte o doină; îndată el şi-a 
scos cimpoiul din desagă, la wnflat, Pa pregătit şi răzi- 
mându-se de un brad, a început să sune cânticul cel mai 
Îrumos, cel mai ialnic, cel 'mai cu suflet ce am auzit eu pe 
lume: doina de la.munte, acea melodie curat românească, 
în care toată inima omului se tălmăceşte Prin Suspinuri 
puternice şi prin note dulci şi duioase; doina jalnică. care 
iace pe Român să ofteze fără voie şi care curinde în sânul | 
ei un dor tainic, după o fericire perdută. Eu, de câte ori 
aud doina, îmi pare că aud Moldova plângând după glo- 
ria sa *) cea veche. | 
După ce sfârşi, îl rugai pe cioban să cânte şi din gură; 

şi el, împreunându-se cu cimpoiul, începu cu un glas lim- 
pede și puternic, a cânta următoarele versuri pe musica 
doinei: 

. 

Frunză verde de alună; 

Trece voinicul pe lună 

Şi codrul voios răsună. 

Trece hoţul şuerând, 
Pe cărare coborând 
Şi din frunze împuşcând, 

Mâi voinice, voinicele, 

„te-ţi tăiuşul de plăsele 

Şi cea durdă de oţele, 

„Ca să prindă -gios, în vale 

Trii desagi plini de parale. 
Şi nu le stă nime 'n cale. 

N. Alvesandri. — Proză. 

, 

Frunzuliţă de brad mică; 

Ese hoţul din potică 

Fără grije, fără frică, 

Şi le zice: «Cale bună! 
«Unde mergeţi împreună, 
«Dragii mei, noaptea pe lună? 

«Decât în curtea domnească, 
«Sau în punga ciocoească, 
«Mai bine 'n cea voinicească, 

Frunză verde stejar tare; 
Hoţul întră'n codrul mare 
Cu desagii de-a spinare. ş. e, L. 

16
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Nu am trebuinţă să mai descriu mulţămirea ce ne-a pri- 

cinuit acest concert original la mezul nopţii, în mijlocul 

unui codru. Tot acela ce sâmte în pieptul său o inimă de 

Român mă va înţelege de la sineşi. 

Puțin mai târziu ne: găsim împrejurul unei mese mult 

dorite, în schitul Hangului, mâncând în tocmai ca lupul 

din Valahia, şi bine-cuvântând ospătul creştinesc a maicei 

M. A doua zi de dimineaţă eram pe drum, întorcându-ie 

la Peatră, fiind că giudecătorul ce era cu noi trebuia să su 

afle numai decât sara pe scaunul giudecătoriei, pentru ca 

să hotărască soarta unui împricinat. Ne întoarserăm deci 

la Peatră în brişca numitului Temiso-fiu, precum ar zice 

oare cine, trudiţi ca vai de noi şi făcând o mie de meditări 

triste %) asupra deşărtăciunei omeneşti şi asupra soartelor 

răle, care. se mestecă în planurile oamenilor %) Je încurca, 

Je împiedecă şi le prifac după capriţiile lor. 

Noi ne-am pornit de la Peatră ca să videm portretul 

Domnului Alecsandru Lăpuşneanu: ne-am pornit de la 

Pângăraţi cu. gând să ne suim pe Ceahlău, şi nici un pro- 

iect nici celalt nu /am putut împlini. Aşa sunt mai toate 

proiectele omeneşti, mai ales acele ce se ating de voiaiuri. 

Le faci earna, şi cum răsare soarele de primăvară se topesc 

ca omătul. 

:) A fost publ întâia oară în «Propdşireu». (laşi 1844) pp. 5, 35,51. 

62, sub titlul: «0 preumbiare prin munţi». 

Această primă redacţiune e mai scurtă decât cea de îaţă. întru cât 

nu cuprindeă în ea fragmentele : «0 intrigii de bal masche» şi « Toader 

și Mărinda». Acestea au Îost publicate mai: intâi ca bucăţi răsleţe, fără 

legătură între ele şi fără legătură cu «O plimbare la munți» unde au 

fost introduse ulterior şi anume în «Salba literară» (aşi 1857) pp. 

$9.—192. «0 intrigă de bal masche» a fost publ. în «Propăşire(» pp. 

23. 30. «Toader şi Mărinda» în «Romtinia liter.» (1835) pp, 285—88.— 

2) Cuvintele din parantese lipsesc în cea dintâi redacţiune. — 3) «pliitise 

patru sorocoreţi». — *) «se sfărşiră...» — 5) «valurile se suit». — 

6) «vorbea pe rând». — 7) Această monăstire a fost zidită de Domnul 

Alexandru Lăpuşneanul spre prăznuirea hramului Sf. mare mucenic Di- 

mitrie, isvorâtorul de mir (anul 1564-1569). Se zice că pe locul acela
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trăiă un pustnic cuvios, şi că după sfătuirea lui ar fi zidit Lâpuşneanul 
monăstirea Pângăraţi, pe care totdeodaiă a şi înzestrat-o cu multă avere 
şi moşii: ear pe pustnic Ya făcut egumen acolo pe toată viaţa.—8) «toată 
dorinţa schimbată în vânt». — 3) Pasagiul care începe acum a fost publ. 
in «Propăşirea». (pp. 5—8) sub titlul «Călugărul şi pistolul, Mănăs- 
tirea Pângăraţii» extract dintr'o călătorie la muntele Ceahlăul». — 10) La 
monăstirea Pângăraţi sunt două rânduri de chilii: cele din stânga, cum 
intri pe poartă, sunt zidite de peatră, încă din vremea Domnului A. 
Lăpuşneanul, ctitorul monăstirei; cele din dreapta sunt făcute de lemn; 
acestea trebue să fie vechi ca de o sută de ani. (Nota lui Alecsandri). 
1) «cu desnădăjduire.» — '2) Mă uitam la ei.» — 5) «strigam în 
gura mare: «îs morți, îs morţi...» — 1) «nu se zcireă pe cer...» —15) şi 
nu ştiu ce presimţire..» — 15) «nu s'ar fi întâmplat nenorocirea vieței 
mele». — Ii) «...vrednică de « face cinstea unor stomacuri,..» - 18) «du 
înăduşit totdeauna». — 19) In «Rom. lit.»: «In satul M. de pe malul 
Siretului». — 2) Tot acolo: «fără mamă, fără tată. tără nici o 
rudă» — 1) «Singur şi iar singur, toată ziua şi...» — 2) einima i se bate 
în piept ca şi când ert să-l rupă». — %) «ca şi când ar fi Stefan- 
Vodit». — 2%) «nici o nădejde»... — %) «Care este aproape de satul 
Ma. — 5) de nădejdea». — 21) «merse cu un pas răpide câteva. cea- suri,.. — %) «din sânul târgului...» — %) «Ajungând în sfârşit lângă 
palatul criminalicesc...» — 5) «şi darabancele începură a bate». — 
5) In «Propăşirea» : ...0 persoană de mult du)...—52) «avea cusurul,..»— 
*) «de o mare isteţime de duh». — 3) «cu ncidejde.., — :5) «Că a 
mult duh...» — %) In « Propăşireu» :* a 4%** au eşit mândru ca un 
nobil espanol din lojie». — 57) «o desnădăjduire cumplită». — 38) ezi- 
când în sine-şi...» — 39) «cinstiţi boeri..> — «va fi slobod. — % «tot 
acea slobozenie». — 41) «a pică». — 42) făcând toate nebuniile „—t) «de 
țipete fioroase». — 4) «Coş-goge dihanie, un. urs straşnic de mare».— 
5) cîşi lua căleăele pe umeri, după cum zice vorba». — 15) «Ursu, 
Ursu». — 49) «a firei...» — %8) «voinică şi frumoasă...» — %) «sunt boi intregi sau baş-boi». — 3) cerâ, vrednic de toată lauda». — 5) urări «le slavi...» -— 52) «altă nădejde...» — %) «în fundul nopţii...» — 5%) «Şi 
mei ales când ţipă în fundul codrului .» — 5) «după slava sa...» — 
35) «...şi făcând 0 mie de gândiri trist — amare, iar după cum ar 
zice oure-cine — CSUPra...» — 5%) «în planurile pimânto-locuitorilor. 
dot după cum cr zice pomenitul și râspomenitul oarecine, le încurcă...»
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Farna au venit aducându-ne cu ea plăcerile strălucite ale 

valurilor, primblările în sănii, concertele încântătoare. pe- 

trecerile teatrului şi: mai ales priveliştea drăgălaşă a îocu- 

lui în sobe. Dulci sunt minutele în care poetul, culcat pe ue 

iâlț elastic, dinaintea unui jăratec bogat, îşi simte trupul 

pătruns de o plăcută căldură 2), în vreme ce închipuirea lui 

pluteşte în visuri misterioase şi dă viață întâmplărilor tre- 

cute. Earna şi bătrâneţile sunt epocele suvenirilor. Când 

„ pământul este acoperit:'cu zăpădă, omul gândeşte cu drag 
la frumoasele şi călduroase zile ale verii, la earba ce învio 

şia câmpii, la îrunzele ce împodobia pădurile, la cerul al- 

bastru; la cânticele voioase ale păsărilor. Asemine şi nenv- 
rocitul ce a aiuns în vârsta bătrâneților. trăeşte numai Cu 

"aducerea aminte a anilor tinereţii sale. 

Eu care, slavă Domnului! sunt încă departe de a îi în nu- 
mărul celor ce jălesc primăvara vieții, găsesc o mare mul- 

tămire a mă pune sara în fața sobii şi a privi jocul fantastic 
a focului. Imi place să reînviez în închipuire icoanele de- 

părtate ce s'au şters odată cu trecerea zilelor, şi să le în- 
fățisez ca o panoramă d'inaintea ochilor mei. Francia, Ita- 

lia, Germania ş. c. 1., mi se arată atunci cu tot farmecul de 

care le împodobesc. puterea suvenirelor şi dorul încă mai 

puternic de a le revidea în fiinţă. Câte planuri de îericire, 

câte casteluri de Spania rădic în ceasul acela! Mă prifac 

îndată întrun arhitect atât de măestru, că mă mir eu în- 

  
a
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Stai de îrumuseţile operilor mele; şi cu toate că râd îns- 

fâit de toate acele nebunii ce-mi vâiie prin minte, dar 
mturisesc că mă simt câte-va minute fericit de ele. Zic 
Ccâva minute numai, căci realitatea, cea mai aprigă dus- 

mză a închipuirei, vine de se pune necontenit dinaintea ei 

şi întunecă fără milă. Visul se şterge, şi inima încetează 
da bate: coroana cade şi omul rămâne acea ce este”). 
Lenasque tombe, Fhomme reste, et le heros s'evanouit! 

Dar vroiam să vorbesc de Borsec şi văd că m'am adân- 
ciîn idei iilosofice asupra omului. Aşa sunt gândurile ce 
seasc în fața") iocului, noaptea, când toată lumea odih- 

ne. O idee aduce pe alta şi într'o clipală face jurul pă- 

matului. Să venim însă la suijetul acestui articul. 
xiimele de Borsec îmi pricinueşte tot-dea-una un ames- 

teule simțiri, cu atât imai curios că ele sânt de naturi cu 

toi străine. D'intâi îmi aduce un soiu de îiori răci, care 

îmîncreţeşte pelea întocmai ca şi când ar îi să intru într'o 

ap-cu ghiaţă. Pe urmă mă desfătează prin înfăţişarea u- 
nofiguri gingaşe şi plăcute, şi însfârşit mă face să râd din 
toţă inima, de oare care întâmplări comice, şi de oare care 
ricule, care au jucat un rol însămat în societatea Borsecu- 

luidin vara trecută, 

Acea societate era împărţită în trii clase foarte deosebite 
pn manierile lor: 1. Adunarea românească, 2. Adunarea 
uiurească, şi 3. Adunătura armenească. Şi fie-care din a- 
ceea era sub-divizată earăşi în alte trepte, potrivite după 
Ste şi ranguri; căci aristocrația, de şi mult mai poporală 
ai. de cât aiure, din pricina îrăţiei silite ce leagă negreşit 
îne ei vremelnicii locuitori ai tăilor, dar tot păstra oare- 
ca depărtare între ea şi între gloată. Sistemul egalităţii, 

ceici odată nu va prinde de tot rădăcină pe pământ, are 
îră acole o părticică de loc neînsemnată, unde el domneşte 

înoată puterea sa. Acel loc se numeşteLobogo, şi este o 

ba rece în care ferbe necontenit gazul carbonic. Şăse oa- 

ni pot de-abie să încapă în el, dar nenorociţii! *) de-ar 
Îirii împărați şi trii ciubotari, nu i-ai cunoaşte uni de.
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alţii, atât de mult răceala apei şi pişcătura gazului i-ar 

sgârci şi i-ar strâmba de o potrivă. Lobogo, după defini- 

rea *) unui prieten al meu, este tronul egalității în privirea 

fisionomiei ridicule ce câştigă fiecare când se scaldă în el. 

şi egalitatea este o plântă ce nu poate înilori de cât în apă. 

şi mai ales în apa grozavului Lobogo. | 

Borsecul' e un ce care nu se poate nuimni nici târg, nici sat, 

pentru că m'are nici uliţi, nici magasii, nici locuitori. EI es- 

te o adunătură de vr'o cinci-zeci de case de lemn, pustii şi 

are multă asămănare cu muştele, care stau moarte toată 

earna,; pentru ca să învieze în primăvară. Trii părți a anulw, 

Borsecul este o cușcă deşartă, pe care numai urşii din 

munți o visitează poate; ear cum soseşte luna lui Iulie, a- 
tunci ca o persoană leşinată ce îşi vine în simţiri, el începe 
a prinde la suflet, sau inai bine zicând, la suflete. Casele 
se locuesc încet-încet, şi în puțină vreme el se transformea- 
ză într'un târguşor viu şi plin de tot soiul de figuri străine. 
Munţii de p'împrejur perd sălbătăcimea lor, pentru ca să 
se prifacă în primblări misterioase, şi în locul unde cârâia 
cioarele mai înainte, acum o bandă de musicanţi de la Cron 
stat cântă îel de fel de simfonii: valţuri pentru Nemţi, un- 
gureasca pentru maghiari, şi: Tu-mi ziceai odată pentru 
Români. Cu toate acestea însă, vai şi amar de nenorocitul 
ce are păcatul de a sosi cel întâiu în Borsec! FI are toată 
vremea a se încredința că, în contra opiniei lui Cesar, e 
mult mai bine a îi al doile într'o capitalie de cât cel întâiu 
într'un sat. 

Dar mă veţi întreba poate, cum şi ce fac călătorii pentru 
ca să poată găsi gazde şi alte neapărate lucruri pentru vie- 
tuire, de vreme ce Borsecul este pustiu? La această între- 
bare vrednică de toată lauda, voiu avea onor?) a răspunde: 
că precum fieşte-care zidire are un înger nevăzut care o 
ocroteşte, asemine şi pomenitul loc are îngerul său, ce în 
contra altor fiinţi scutitoare şi înaripate, îl privighează de 
gios, ear nu de sus, fiind locuinţa lui cu câteva sute de 

stânjini mai în vale de cât Borsecul. Acel zeu bine-voitor,  
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ce este vestit prin micul său cal%), se numeşte d. Vermes. 

EI e iactotum plenipotent, care închiriază casele şi înlesneş- 

te, precât se poate, mulţămirile bolnavilor, vreu să zic, a 

persoanelor ce sub pretecst de boală merg de gustă Borvi-. 

_zul, EL e personajul cel mai însămnat în toată vremea băi- 

lor, şi când trece călare pe dinaintea caselor, nime nu lip- 

seşte de a i se închina. După acesta, în numărul persoane- 

lor de căpitenie din Borsec, vine vestitul bărbier Figaro, 

numit astfel pentru numeroasele meşteşuguri ce cunoaște, 

afară de al său. EI e mâna dreaptă a d-lui Vermeş,.şi are 

un talent deosebit pentru ca să dea foc artificiilor cu care 

acesta se îndeletniceşte foarte ades. In urma lui Figarv, 
iea rând comendantul, care este însărcinat cu paza bunei 

orândueli şi cu siguranția obştiei, pentru a cării ocrotire el 

are drept aiutor zece ţărani Secui, ce poartă nume de sol- 

dați. Şi în sfârşit, după aceşti trii, se înşiră străinii ce vin 

să bee sănătate la isvorul tămăduirei. 

Cât pentru doctor, dacă mă veti întreba, voiu avea iarăși 

onorul a răspunde, că de şi ar trebui să fie ca la alte băi, 

aici însă s'au socotit de prisos, pentru că ori şi cine este în 

stare a vă lămuri chipul de a îace cura. Tot metodul se cu- 

prinde în două articule; 1. a bea câtă apă se va putea niai 

multă; 2. a lua băia la Lobogo, sau la Şaroş, sau la Flisa- 

veta, sau la Lazăr. Aceste sunt cele patru basinuri din Bor- 

sec. Puteţi alege pe câre va plăcea *). Şaroşul însă este o- 

rânduit mai cu samă pentru reumatismuri, şi Lobogo pen- 
tru slăbiciuni *9). | 

Străinyl ce merge la Borsec trebue să-şi regule ceasu- 
“ile după un nou sistem. Somnorosul este silit a se scula 
pdată cu soarele, şi leneșul a umbla pe jos până ce nu mai 
vede bine. Aceste îndatoriri tiranice sunt neapărate pentru 
folosul curei. La şese ceasuri de dimineață, ţipetul trimbi- 
tii, miorlăitul clarinetii şi bumbuitul tobei, îl trag din bra- 
ţele somnului, şi fără întârziere el trebue să părăriască dul- 
cea căldură a patului, pentru ca să meargă la Fântână 
să-şi răcoriască trupul prin băutura Borvizului,
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Acea fântână, ce este isvorul tămăduirei atâtor patimi, se 

"Află în mijlocul Borsecului, şi nu e mai mare de cât de uu 

cot cvadrat; adâncimea ei poate să fie cel mult de doi coți, 

după cum m'au încredinţat un neguţitor de postav. Şi cu 

toate aceste nu numai că ea îndestulează pe fieşte care zi 

sute de stomachuri, dar apoi tot-odată din sânul ei se uni- 

ple sute şi mii de stecle mari ce se împrăștie în lume. Ea 

este îngrădită cu ostreţe de lemn şi are în stânga un loc ce 

se numeşte grădină. ear în dreapta un şopron lung ce se 

chiamă galerie. Amândouă aceste locuri sâni menite spre 

a sluji de primblare persoanelor care îac cura. 

In adevăr e un spectacul foarte curios a privi pe toţi 

bolnavii viind din toate părţile dimineaţa la fântână cu 

ochii încă umflaţi de somn şi cu paharele lor în mâmă. Ei 

Ssamănă nişte vinovati duși la locul osândei. Pe faţa lor e 

zugrăvită o înfiorare' comică, ce se măreşte cu cât se apro- 

pie mai mult de isvor; dar mai ales când se hotărâsc a 
duce la gură cel întâiu pahar plin de burcut, tabloul ce înîă- 

tişază este vrednic de penelul vestitului Gavarni. Muşchii 

obrazului se sgârcesc, sprincenile se încrețesc, ochii se dau 
peste cap, buzele se strâng ca pentru o dulce sărutare, şi 
toată îisionomia se priface într'o nevinovată şi nepreţuită 

- caricatură. Şi nu socotiți că acolo, ca lâ răsboiu, numai cea 
întâiu cercare e grea. Nu! apa e mai înfricoşată de cât îo- 
cul. Cu cât sporeşte numărul: paharelor, cu atât desgustul 

creşte, şi în urmare, cu atât espresia figurii se face mai ciu- 
dată. Fiind însă că după legile *) naturii, defectele obşteşti 
nu Sar în ochi aşa de tare ca acele particulare, de aceea și 

nenorociţii ce sânt supuşi la băutura silită a burcutului, i 

se mai ocupă de ridicolul ce se tipăreşte pe faţa lor. Tot te 
gândurile lor ţintesc deocamdată *) numai asupra iântâni. 
şi convorbirea lor asupra apei. 
— Bre! da răii apa astăzi! 

— Nu-mi merge pe gât nici de îrică. 

— Eu mai bucuros aşi bea şampanje. | 

—Câte pahare ai băut păn'acum, mademoazelă?
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— Nouă, şi mai am vr'o trii. 

— Cum se poate! douăsprezece pahare, d-ta care eşti 

atât de delicată!... 

— Comment trouvez-vous Veau ce matin, madame la ba- 

ronne? 

— Tedesdaple! | 

Vizita la fântână ţine de la şăse până la opt ceasuri, în 

care vreme musica cântă necontenit tot soiul de arii vesele;. 

şi cu cât razele soarelui se mai încălzesc, cu atât feţele 

bolnavilor se mai înseninează. Zâmbetul se ivește pe buze- 

le lor; şăgile veselitoare **) sboară în văzduh; cavalerii şi 

damele se îormează în grupe, şi convorbirile se fac mai in- 

teresante. Atunci încep criticele între deosebitele cete; un 

soiu de războiu spiritual '*) naşte pretutindene, şi locul plim 

bării dinaintea fântânii este un adevărat câmp de bătălie, 

unde mulți nenorociţi rămân ucişi de săgețile sarcasmului. 

Insă, o! ticăloşie omenească! Vine o vreme, un minut, unde 

îiieşte-care luptaş din acel războiu, până 'şi cel mai mare 

erou, se vede silit a părăsi câmpul. gloriei 15) şi a se face ne- 

văzut ca un îugariu... Grupele se deşiră, duşmăniile se 

uită, şi toţi însfârşit se depărtează de la fântână cu pasuri 

răpizi. 

După cura de apă, fieşte care pătimaş se odihneşte vr'o 

două ceasuri de chinurile ce au suferit la fântână. Vai însă 

de acea odihnă! Ea samănă cu cea de pe urmă noapte a u- 

nui osândit la moarte. Tot soiul de oţeriri îl cuprind când 

gândeşte la baea răce care-l aşteaptă. şi până ce scapă de 

dânsa, el este cuiundat într'o necurmată nelinişte, ce se 

măreşte sau se micşurează de zece ori pe ceas, din pricina 

nestatorniciei atmosierii. Ochii lui stau ţintiţi cu grijă asu- 

pra muntelui numit Capul-Popii, ca asupra unui barometru 

sigur, şi dacă vede îruntea acestuia acoperită cu aburi, a- 

tunci un fior îngheţat îi trece prin trup, căci este încredin- 

tat de a avea vânt sau ploaie în vremea băii; ear dacă ce- 

riul e senin deasupra muntelui, un fel de curaj mincinos vi- 

ne de-l mângâe, dându-i sperare că va îi soare când sa
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scălda. In stârşit zece ceasuri şi giumătate au sunat; el tre- 

buie să meargă la Lotogo! Se pornește cu îaţa schimbată. 

şi cu tulburarea în suilet!... picioarele îl poartă cu greu; 

dar eată-l că au agiuns! Acum merită a îi privit. 

Îndată ce soldatul care e de pază, a închis uşa băii după 

dânsul, un desgust îniricoşat de apă se zugrăveşte în u- 

chii lui şi îi dă un aer de om turbat. Toate lucrurile ce-l 

împregiură şi care se arată lui, îi aduc sloiuri de gheaţă 

pe spinare. Basinul unde are să intre i se pare o gură a 

iadului; clocotirea gazului în apă sună la urechia lui ca râ- 

sul dimonesc a unui geniu fantastic, şi nenorociţii ce-i ve- 

de strâmbându-se în Lobogo, îi închipueşte ca nişte suilete: 

“muncite de draci. Un amestec grozav de gemete şi răcnete: 

se ridică de la picioarele lui şi merge de se perde. în 

văzduh, suflând pe peptu-i o spaimă copilărească, care îi 

sburleşte părul pe cap. Şi mai ales când gândesc că acea 
armonie dureroasă este produsă prin înrâurirea unor suie- 
rinţi ce însuși are să pătimească în curând, atunci soarele 

chiar se întunecă pentru dânsul. 
Pentru ori şi care altul tabloul ce înfăţişează Lobogo plin 

de bolnavi ar îi un isvor bogat de petrecere şi de râs, fiind 
că fieşte care din aceştia gioacă un rol cât se poate de co- 
mic. Unul chiueşte ca un postaş *), altul miorlăeşte o arie 
jalnică de la Lucia, hăcuită prin clănțănirea îălcilor; altul 
se roagă italieneşte la soare ca să fie mai îerbinte, zicân- 
du-i:Sore amico? Un al patrulea se sfădeşte cu îeciorul !ui 
pentru numărul minutelor; şi toţi împreună tremurând, ţi- 
pând, cântând, şuerând şi văitându- se, produc un totul ri- 
dicul foarte vesel pentru un privitor, dar îoarte puțin încu- 
rajător pentru pătimaşul nostru. 

Fată-l însă disbrăcat, gata de a se arunca în Draţz le 
groaznicului: Lobogo. Face un pas spre el... inima-i bate! 
mai face unul... ochii i se painiinesc!... încă unul... picioa- 
rele-i slăbesc, şi el pică în genunchi pe marginea basinului, 
ca un vinovat ce ar cere ertare. Un vânt rece se stârneşte 
tocmai acum, lunecă pe trupul lui, şi prin neplăcuta lui dis
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merdare îl sileşte a intra mai de grabă în apă. La acest: 

sămn urât, el îşi udă capul iute, se freacă pe sub suori, şi 

oîtând din greu. şi făcându-şi cruce. se asvârle înainte cu 

ochii închişi şi cu dinţii strânşi. Un trup mai mult mort de: 

îrică. cade şi se afundă în apă; dar deodată. înviet prin 

frigul de ghiaţă ce-l cuprinde. acel trup ese afară hemestit, 

spăriat. turbat: îuge ca o maşină, dă din mâni, sare pe lo.. 

se bate cu palmele pe pele, ca şi când ar alunga nişte albine 

de pe dânsa. şi într'un cuvânt dă toate semnele de un scos 

din minte *%), până ce razele soarelui, liniştindu-i sângele, 

îl aduc ear în simţiri. Dar ce îolos!... aici începe un alt şir: 

de ticăloşii. Sărmanul nu a scăpat pentru că a eşit din bae, 

căci un tremur ca de îriguri îl apucă îndată şi îl opreşte de 

a se îmbrăca răpide pentru ca să se mai încălzească. Ha.-. 

nele intră cu greu, colțunii se trag pe dos, ciubotele nu 

vreau să-l înalțe. jiletca se îmbumbie strâmb, şi toate par- 

că şi-au dat cuvânt pentru ca să-i prelungiască chinul. Sla- 

vă Domnului! însfârşit s'a gătit! El se depărtează, îugina ... 

de Lobogo, şiapucă spre munții de pe 'mpregiur; aleargă 

tremurând şi gâfâind ca un gânsac, până ce umplându-s: 

de suilet cade gios de osteneală şi de căldură, la rădăcina 

unui brad. | 
Dar cum s'a răcorit, o mulțumire necunoscută naşte în 

sânul lui: trupul i se ușurează, ideile i se lămuresc, inima-i 

simte o dulce plăcere şi ochii lui, primblându-se vesel îm-. 

prejur, se opresc cu dragoste. asupra îragilor preseraţi 

prin earbă. Câte idei se deşteaptă atunci în minte-i, şi câte 

poite în peptu-i! Priveliştea acelor milioane de îragi îi in- 

suilă gusturi pastorale şi sentimentale. Eată-l că se apucă 

de-i culege şi-i adună în bucheturi pentru dama care îl 

încântă. Guriţa lui suspină în vremea asta un vers de a- 

mor: dar foarte ades tot.acea guriţă mănâncă pe drum bu- 

chetile pregătite pentru ființa slăvită. O! lăcomie ome-. 

nească! 

Toată dimineața, precum am spus, de la şase până la 

douăsprezece ceasuri, locuitorul vremelnic a  Borsecului
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trece printr'un şir de necazuri, de spaime, de suferinţi mo- 
vale şi trupeşti; ear cum a scăpat de grija fântânei şi a 
băei, ceasurile se fac nesimţite pentru dânsul, şi fiecare din 

ele îi aduce o nouă plăcere, ca răsplată la cele ce a pătimit 

mai înainte. Toată ziua se trece în adunări fără pretenţii, 

în convorbiri ”) prieteneşti, în plimbări încântătoare şi mar 

ales '*) în sânul acelei îrăţii nepreţuite, ce nu se găseşte aiu- 

rea de cât la băi, şi în acea linişte de minte, pe care nu o 

ameninţă nici necazurile casnice, acei țânțari înveninați 

care scurtează viaţa unui om simţitor, nici şicanurile unei 

societăţi supusă etichetii. ) 
La boresc toți sânt îraţi, de nu în Hristos, dar în Borviz. 

Dame şi cavaleri fac toate chipurile pentru ca să-şi prici- 
nuiască mulţămire, şi în urmare, naşte între ei o unire, pe 

"care ani întregi nu o pot forma prin târgurile cele mari. 

Când soseşte un străin, el este îndată îmbrăţişat cu dra- 

goste, şi de la cea întâi presentare el are drit să trateze pe 

toți ceilalţi ca şi când i-ar cunoaşte de mult; şi când se por- 

neşte cineva, ce jălanie pe cei care rămân! ce măhniciune! 
ce dovezi de iubire îl întâmpină din toate părţile! In adevăr, 

unul din meritele cele de căpetenie a Borsecului este de a 
însufla oamenilor simţiri omeneşti! 

Puţine sânt petrecerile de la Borsec, dar tocmai pentru 
că numărul lor e mic, preţul lor e mare pentru acei care 
le gustă. Ele se coprind mai. mult în primblări la Steclărie, 
la Cascadă, la Peşteră, la Stânci ş. c. 1., şi la balurile ce se 
dau de două ori pe săptămână, Joia şi Duminica; dar îieşte 
care din aceste are plăcerea sa deosebită. 
Peşterea merită mai mult de cât toate curiosităţile Bor- 

secului a fi vizitată; dar pentru ca să fie văzută în toată 
sălbatica sa frumuseţe, trebue ca persoanele ce vor intra 
în lăuntrul ei să poarte torcii. In acest chip priveliștea e 
cu adevărat minunată. Lumina, împrăştiindu-se pe păreţii 
umezi ai stâncelor şi resfrângându-se pe feţele persoanelor, 
informează un tablou fantastic ce te face să te crezi într'o 
altă lume. Umbrele ce se întind în toate părţile ca nişte u-  
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rieşi, giocul, mişcările” lor răpizi şi spăimântătoare, îţi 

insulă un soiu de groază ce măreşte efectul acelei fantas- 

magorii; şi deosebitele glasuri, unindu-se împreună şi gă- 

sind o înzecită putere în ehoul peşterei, produc un vuet ce 

te înfiorează. un vuet fără nume ce pare că ese dintr'o gură 

a iadului. 

După Peşterea de care am vorbit, cele mai interesante 

locuri de privit la Borsec sunt balurile. Inchipueşte-ţi o sa- 

lă de lemn fără nici o altă decorație, decât nişte fofeze de 

trad în care ard vr'o douăzeci de lumânări de său; ear în 

lăuntrul ei o societate alcătuită de tot soiul de neamuri, un 

amestec de tot felul de toalete: dame românce în rochii de- 
licate și gătite după modele Parisului; baroane şi contese 

ungureşti îmbrăcate cu pretenţie, dar fără gust; armence 

necioplite, în haine de jupânese de casă; şi pe urmă îel de 

iei! de îrace civile şi militare, unele elegante, dar cete 

mai multe cu talii scurte şi cu cozile până la călcăe. Inchi- 

“pueşte-ți pe de-asupra tuturor acestora, figuri de toată făp- 

tura, de tot calupul, strâmbe, triste, vesele, moliceşti, urm- 

gureşti, şvăbeşti, dobitoceşti; într'un cuvânt o bogată ga- 

lerie de caricaturi, pintre care deabie zăreşti câteva îețe 

omeneşti. Acum înfăţişază-ţi toate acele fiinţi giucând, să- 

rind, învârtindu-se ca nişte titirezi, bătând din pinteni; is- 

codeşte în minte-ţi suciturile de trup cele -mai ciudate *), 

strâmbăturile de obraz cele mai poznaşe *), şi aşa vei avea 

o idee de balurile Borsecului. 

Şi cu toate aceste, o veselie mare e zugrăvită pe feţele 

tuturor. În vreme de cinci sau şase ceasuri toți gioacă cu 

plăcere, petrec cu mulțămire, şi când vine vremea de a se 

sparge balul, e mare părerea de rău ce cuprinde pe toţi 

iubitori de danţuri %). 
Am spus la începutul acestui articul că luna lui lunie 

este pentru Borsec epoha în care el începe a prinde la su- 

ilete! 'Trebue dar să adaug că apropierea lui Septembrie 

este asemine epoha în care aceste îl părăsesc. Fieşte care 

zi atunci vede pornindu-se câte unul sau mai mulţi bo!-
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avi însănătoşiţi. Societatea se desbină, şi necontenit simte 
cercul său micşorându-se, până când cel de pe urină străin, 
Zicând un trist adio locului unde şi-a petrecuţi vara atât de 
bine, se depărtează de'el şi îl părăseşte pustietății. Bor- 
“secul rămâne earăşi sângur, deşărt şi trist ca un mormânt, 
până la vara viitoare. Cât pentru persoanele care lau vi- 
Sitat, ele gândesc totdeauna cu mulțămire la dânsul ca la 
un prieten bun şi iubit. 

-P. 3. Tradiţia veche spune că au cioban ce-și avea turma de vi în Buxarabia, 
îmholnăvindu-se de curgere de sânge pe gură, şi viind în fara lui în Ardeal, a căzut lângă izvorul Bărvizului, şi că bând apă diu el, a aflat în sânul lui izvorul 
tămăduirei, Astfel s'a făcut din întâmplare, descoperirea apelor minerale de la 
Borsec, 

  

i) In întregime u fost publ. intâiaşi dată în «Culendar pentru Pop. 
rom.« (laşi 1845) pp. 30-—41. Inceputul fusese publicat cu un an mai 
nainte în «Propăşirea» (laşi 1814) pp. 334—36. Traducerea germană: 
"«Borsz€k» de Leon Schântela, « Buhcrester-Salon» 1883, pp. 416—95.— 
=) In «Propăşirea» : de o molatică căldură...» — 5) In «Prop.» con. 

-_tinuă: „rămâne aceea ce este: eo fiinţă ticăloasă care mânânca, bea, 
„doarme şi moare. (Citaţia franceză lipseşte acolo). — 4) «în preajma 
focului...» — 3) «dar arei nenorociți». — 6) după definiţia...» — îi «voi 
„avea cinste...» — &) «prin micul său porodnie. — %) Poţi să alegi pe 
care-ţi va plăceâ». —- 10) Numai atât e fragmentul publicat în «Propă-. 
-şirea. — 11) «după pravilele naturei...» — 12) aţintează de-odată». — 
'5) «şăgile sau ghumele sboară în văzduh». -— 1%) «un soi de răsboi de 
duh»... -— 15) «câmpul slavei», — 16) «scos din sărite...» — 17) aîn con- 
tersații...» — 15) «şi în sfârşit...» — 19) «cele mai comice.» — 2%) In 
Calendar: «strâmbăturile de obraz cele mai ciudate, manierele rele e 
mai posnașe..,» — 21) Continuă: «Balurile Borsecului sunt cea mai 
rie dovadă, că cu cât o societate se depărtează de pretenţiile asprei 
-<tichete, cu atât câștigă mai multă veselie. » 

 



  

BALTA-ALBAY 
(1847) 

Intr'o sară din luna trecută eram adunati mai mulţi prie- 

+eni. toți lungiţi pe divanuri. după obiceiul oriental, şi înar- 

maţi de ciubuce mari, carele producea o atmosieră de fum 

vrednică de sala selamlicului a unui Paşă. Aiară cerul era 

învălit de nori vineţi care se spărgea de-asupra laşulu, 

cu gând de a-l spăla de glod Îşi de păcate :):] dar în zădar 

ei îşi vărsa sudorile!... Eforia nu încuviințase proectul lor! 

Printre noi se găsia un tânăr zugrav îranțez care pen- 

tru întâia dată eşise din ţara lui spre a îace un voiai în 

Orient. | 

Domnilor. ne zise el, vă mărturisesc cu ruşine, că pâna 

hu veni în țările d-voastre, nici nu prepuneam că se altă 

în Evropa o Moldavie şi o Valahie. Da nu mă plâng nici de 

cum, de vreme ce, ca un nou Columb am avut. plăcere a 

descoperi eu însumi aceste frumoase părti ale lumei, şi a 

mă încredința că, departe de a fi locuite de antropoiagi, 

ele cuprind în sânul lor o societate ioarte plăcută. 

— Domnule, răspunse unul din noi, nu te încrede aşa 

Jesne în descoperirea d-tale, pentru că cine ştie dacă pân” 

în sfârşit nu-i îi pus în irigare şi ospătat de sălbaticii aces- 

tor ţeri? 

— Domnilor, adăugă străinul râzând, vă înştiinţez că 

de-oiu mai şedea multe zile la masa de la tractirul d-lui
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"- Regensburg, sălbaticii ce-or vroi să. mă prefiacă în îripturu, 

“nu or găsi pe mine decât pelea şi oasele. Cu toate aceste, 

pâna nu mă face jertia descoperirei mele, daţi-mi voe să 

vă istorisesc şi eu partea cea mai curioasă din călătoria 

mea. 

Plecând din Paris spre a întreprinde un voiaj în Orient, 

lucru ce, precum ştiţi, s'a făcut astăzi de modă, am aiuns 

bun sănătos la Viena; şi de aici m'am îmbarcat pe un vas 

de vapor cu gând de a cobori Dunărea pân' în Marea 

Neagră, făr'a mă opri nicăire. 

Cred că nu e nici unul din d-voastră,-care să nu îi fă- 

cut voiajul Dunărei şi să nu se fi mirat ca mine de săl- 

batica- frumuseţă a malurilor acestui râu între Banat şi 

Serbia. E de prisos dar să vă mai vorbesc de acei munţi 

plini de peşteri adânci şi învăliţi cu păduri vechi, precum 

şi de Porţile-de-fer, şi de Turnul Severinului, şi de remă- 

şitile podului lui Traian. 

Voiu mărturisi însă că, cu cât mă depărtam de centrul 

Europei şi mă apropiam de ţările d-voastre. curiositatea 
mea creştea. În toate părţile videam o altă lume pe care 
nici o visasem. Din toate părţile auziam răsunând pe po- 
dul vaporului cuvintele: Valah, Valahia, şi în neştiința mea 
vrednică de veacul de aur, nu înţălegeam. ce însămna 
acele enigme, pentru că eu eram încredinţat CĂ, de la gra- 
nița nemţască şi până în Marea Neagră, se întindea numaj 
Turcia Evropei. 

In sfârsit căpitanul, ce vorbia piiţin franţuzeşte, îmi tă!- 
imăci că pământul ce videa de- -a stânga noastră se numia 
Valahia şi că era locuit de un neam de oameni cu totul 
străini de naţia Otomană!... Să vă spun mirarea mea la 
această descoperire, e peste putinţă! Atâta numai voiu 
mărturisi, că de aşi îi avut atunci sub mână pe proie- 
sorul meu de geograiie, aş fi aruncat în Dunăre! 

Din ceasul acela mă Simţii cuprins de un dor nemăr- 

. 

ginit de ştiinţă, şi hotărâi a studia cu deamănuntul această 
țară necunoscută mie şi acel neam de oamini atât de nou  
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pentru mine. În urmare, ţineam necontenit privirile mele 

pironite pe malul stâng al Dunărei, cu sperare de a zări 

ceva care să-mi înmulţiască cunoştinţile să mă pedepsiască 

căci ea nu-mi arăta alta de cât şesuri pustii ce se unia 

cu ceriul în depărtare. 

Din vreme în vreme însă zăriam câte o fiinţă rătăcită 

pe acele câmpii fără margini, sau câte o adunătură de bor- 
dee coperite cu stuh; dar nu puteam înţălege de departe 
dacă acea ființă era om şi dacă acele locuinţi primitive în- 
îorma un sat. Imi închipuiam deci Valahia ca un soiu de 
pustiu vânturat de cârduri de feare sălbatice şi de oamini 
pribegi ca în sânul Africei... Râdeţi, domnilor? dar bun e 
Dumnezeu! m'ou întâlni eu vr'o dată cu profesorul meu de 

_ geogrâfie! 
Oprindu-se vaporul la Brăila, mă hotărâi a mă cobori 

pe uscat şi a întrerupe călătoria mea în Orient, pentru 
a mă rătăci câtă-va vreme în câmpiile Valahiei. Speram *) 
să intru într'o viață nouă şi plină de întâmplări originale. 
Mă pregătiam a'mi apăra zilele împotriva fearelor primej- 
dioase şi a cetelor de hoţi, ce gândiam că a-şi întâlni în 
calea mea. Imi încărcai deci pistoalele, şi sării din corabie 
pe pământ cu gând de a răsturna gios pe cel întâiu Valah 
ce Sar înainta spre mine... Nici unul din oaminii adunaţi 
pe mal nu mă băgă în samă, şi în loc de duşmani mă trezii 
iață "n faţă cu Consulul francez din Brăila, carele cunos- 
cându-mă de compatriot, mă pofti la dânsul acasă. 

La Consulat se afla adunaţi mai mulţi străini, care, vor- 
-bia cu mare entusiasm de o baltă făcătoare de minuni ce 
se descoperise în Valahia, de vr'o câţi-va ani, şi care se 
numia Balta-Albă. 

După zisa acelor prietini ai domnului Consul, peste zece 
mii de oamini se găsia acum împregiurul acelei bălți şi 
se lecuia, văzându-i cu ochii, de tot soiul de patimi. In acel 
isvor. de tămăduire orbii câştiga vederile, surzii auzul, 
ologii picioarele, bătrânii puterile, ş. c.|. 
Cum auzii pomenind de o asemine minune, rugăi pe d. 
“V. Aleesandri. — Proză. 

17
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Consul să-mi înlesniască vre-un chip de a mă duce îndată 

la Balta-Albă, şi peste o giumătate de ceas un arnăut 

intră în salon vestindu-mi că trăsura era gata. Imi luai un 

sac de drum şi mă coborâi iute în uliţă. 
Când acole, ce să văd?... In loc de mal-post, sau de di- 

ligenţă, o cutioară plină de fân, pe patru roţi de lemn cu 

schițile stricate. Patru cai mici, numai oasele şi pelea, pe 

care era săpate urme adânci de biciu, şi un on sălbatic, 

bărbos, strenţeros şi înarmat cu un harapnic lung de un 

stâniin!... Acesta era echipajul meu! Rămăseiu încremenit 

la o aşa de ciudată privelişte, dar Consulul ce se coborâse 

după mine începu a râde şi încredinţându-mă că acela era 

chipul de a călători în Valahia, mă îndemnă a mă sui în 

căruţă. 

— N'ai grijă, adăugă el; cu trăsura această primitivă 

si cu caii aceştia care samănă mai mult a nişte mâţe pos- 

tite, îi face un drum de care ţi-i aduce aminte cât îi trăi. 

Ține-te bine însă. 

Primiiu aceste sfaturi ca o glumă din partea compatrio- 

tului meu şi, clătinând din cap drept semn de îndoială, mă 
aruncaiu în cutie, strigând la postaş: allons! 

De-odată căruţa fugi de sub mine ca un şerpe! ear eu, 
făcând în aer o tumbă neaşteptată, mă treziiu pe pave. Ce 
se întâmplase? nu ştiu. Atâta numai îmi aduc aminte că, 
în vreme cât m'am sculat din colb, ameţit şi sdruncinat. 
echipagiul meu se făcuse nevăzut: 

'Comsulul îşi ținea şoldurile de râs. şi oamenii din ulița 
care fuseseră faţă la această întâmplare comică, zicea ho- 
hotind: neamțo dracoli.- 

Peste zece minute căruţa veni înapoi ca să mă iee de 
a doua oară. Postaşul se sbuciuma de râs pe cal; ear eu, 
astiel eram de tulburat, încât mi se părea că şi roțile râdea 
scârțiind de mine! 

Mă urcaiu în sfârşit de isnoavă pe cuibul acel de fân; 
dar astă dată mă apucaiu cu mâinile țapăn de căruţă: 
Allons. 
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— Alon domnule! strigă postaşul, şi înţepenindu-se în 

scări, şi chiuind ca un furios, şi pocnind grozav din ha- 
Tapnic, el porni ca o bombă. 

Ce să vă spun domnilor?... De când sunt nu mi-am în- 
chipuit o alergare aşa de infernală, un lucru atât de ori- 
ginal! . 

Intr'un nor de colb ce sbura pe faţa pământului, caii 
alerga ca şi când ar îi intrat dracul într'înşiu; căruţa fugia 
încât nu mai avea vreme să scârţie; roțile se alunga, săl- 
tând din hopuri în hopuri şi asvârlindu-mă în sus ca pe o 
minge; surugiul ţipa, vorbia, pocnia de asurzia câmpii, ear 
cu... dacă mi-ar fi fost cu putință să mă las cu mâna de 
trăsură şi s'o bag în buzunarul cu pistoalele, aşi fi intrat 
într'un păcat, negreşit. Un vârtei grozav îmi eşia din cap 
crierii mi se clătina ca o apă într'o garafă, şoldurile mă 
durea, dinții îmi clănțenia, urechile îmi -țiuia; şi de câte 
ori mă văitam la vre un hop mai adânc, de câte ori stri- 
gam: ai, qi! postaşul îmi răspundea: hai, hai, domnule! 
şi bătea caii din nou, şi chiuia încă mai sălbatic, şi căruța 
fugia încă mai iute, şi eu ameţiam încă mai tare. 

De-odată cum ne coboriam pe o costişă, şăuaşul se po- 
ticni; roata de dinainte se isbi de el în repejiune şi se 
sfărmă pe loc; ear căruța, răsturnându-se cu mine şi lă- 
sându-mă lat în mijlocul druinului fângă bietul ca] ce-şi 
sclintise piciorul, fugi înainte la vale, cu trii cai, cu trii 
roți şi cu postaşul aninat ca un scaiu de coama lăturaşului. 

Această de pe urmă întâmplare mă făcu să blăstăm im- 
presiile de voiaj din Valachia. Două sprăvălituri într'o zi, 
iără a socoti tot colbul ce înghiţisem, durerile ce câştiga- 
sem în tot trupul, şi mai ales perspectiva ce-mi rămânea 
de a sta pe gios, singur, în câmpiile acele pustii! Toate 
aceste împregiurări mă aduseseră într'p astiel de îurie *), 
că aşi îi mâncat atunci cu mare mulţămire carne de Valah! 

Stam în drum lângă nenorocitul şăuaş care. gemea la 
pământ, şi mă gândiam ce o să mă îac, încotro să- mi în- 
dreptez picioarele? pentru. că de giur împregiurul meu nu
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zăriam altă de cât şesuri goale!... când mă treziiu earăşi 
cu postaşul lângă mine. Fl nu păţise nimic, pentru că, pre- 

cum V'am Spus, se aninase de coama lăturaşului când i se 

poticnise calul. 

Cătam la dânsul, întrebându-i prin semne ce avea de 

gând să facă? dar el, bodogănind din gură ca un urs supă- 
rat, şi apăsându-şi căciula pe ochi cu mânie, se descinse 

de brâu, legă cu el schiţele roții celei stricate. şi o aşeză la 

locul ei; pe urmă, scoțând şaua din spinarea calului celui 

căzut, o puse pe lăturaş, şi mai adăugând vro câte-va no- 

duri la frânghiile ce slujia de hamuri, încălecă şi-mi făcu 

sămn să mă sui în căruţă. 

Ce puteam să fac?... Mă urcai de iznoavă cu capul ple- 

cat ca un osândit la moarte ce s'ar sui pe carul ghilotinei 

şi pornii iarăşi în fuga mare, de şi căruţa nu mai avea 

decât trii roţi şi giumătate, de şi postaşul nu mai avea de 

bătut cu harapnicul decât trii cai, adică, doi înainte şi unu 

la oişte, pe care el era călare. Cât pentru nenorocitul do- 
bitoc ce-şi sclintise piciorul, el rămase singur în urma 

ngastră, neavând altă mângâere de cât cuvintele ce-i zise 

postaşul când se despărţi de dânsul, adică manca-te-ar 

iup! - 

Soarele acum asfinţise, şi luna: împreună cu stelele se 

arătaseră *) pe eer, întocmai ca nişte privitori pe băncile 

untti teatru. Mi se părea că toate planetele se uita cu ochii 

strălucitori la mine şi asista la epizodul voiaiului meu, ca la 

"cea mai poznaşă comedie de pe faţa pământului. Şi ast-fel 

îmi vuia capul din pricina sdruncinărilor ce sufeream, că 

mi se părea că aud din vreme în vreme un hohot lung şi 
răsunător deasupra capului meu! 

Cu toate aceste, târziu, pe la vr'o zece ceasuri de noapte, 

am agiuns pe malurile unei bălți late care steclia ca o tabla 
de argint la razele lunii. Postaşul mă întrebă prin sămne 

unde să mă ducă? Eu, care credeam că Balta-albă era 

numele unui târg, precum Marienbad, sau Ems, sau Baden, 
îi răspunseiu: d Balfa-alba. Şi mărturisesc că în acest răs-
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pus era cuprinse toate sperările mele: sperarea de a scă- 
pa de salturile mortale a căruţii; sperarea de a mânca unt 
biftec la tractir; şi mai ales dulcea sperare a mă odihni 
o noapte întreagă pe un pat elastic, ş. c. 1. Uitasem acum 
că mă găsiam într'o parte a lumei în care, cu câteva cea- 
Stiri mai înainte, visasem lupte cu sălbatici şi cu feare 
răpitoare. | | 

Incă o fugă bună de cal şi am sosit*) întrun sat ai- 
cătuit de bordee coperite cu stuh şi coronate de cuiburi 
de cocostârci. Forma bizară a acelor locuinţi, printre care 
se înălța o mulțime de cumpene de fântâni, ca nişte gâ- 
turi de cucoare urieşe; urletul cânilor ce alerga pe sub 
garduri, ciocănitul berzelor care'şi da capul pe spate la 
razele lunii, şi întrun cuvânt, amestecul acel de umbră 
şi de lumină, care da lucrurilor o privire fantastică: ma 
făcură să mă cred în altă lume. Când mă trezii însă din 
acea uimire plăcută, mă văzuiu singur în mijlocul unei 
piețe neregulate şi plină de schini. Postaşul îmi descăr- 
case bagaju lângă mine şi se făcuse nevăzut cu căruță 
cu tot, 

Inchipuiţi-vă, domnilor, posiţiea mea. Străin, întrun colţ 
de pământ necunoscut mie, rătăcit întrun sat unde nu se 
zăria țipenie de om, încungiurat de vr'o două-zeci de câni 
care vroia numai decât să afle ce gust are carnea de îran- 
cez, neştiind nici limba, nici obiceiurile locului! Inchiput- 
ti-vă toate aceste împrejurări pe capul unui om, și mă 
veți crede lesne dacă v'oiu spune că admirarea poetică ce 
mă cuprinsese deocamdată, se prefăcu într'o grijă, vara 
primăvară cu spaimă. 

Fiind însă că țălul meu, viind la Balta-albă, nu era de - 
a petrece noaptea în convorbire”) sufletească cu stelele, 
îmi făcui drum cu bățul printre claea de câni ce îmi aţinea 
calea, şi mă hotărâiu a-mi căuta, eu Singur, vre o ospeţie. 
Porniiu deci pin sat, țiindu-mi sacul de drum într'o mână 
şi având drept tovărăşie un escadron de câni ce-mi arăta
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dinții lor ascuţiţi, ca dovadă de plăcerea ce ar îi avut a-i 

înfige în mine. 

Un ceas întreg am umblat ca o nălucă printre gardurile 

satului, când sărind peste o vacă culcată în mijlocul uliţii, 

când trezind vre un cucoş adormit care săria speriat de 

pe gard pe casă, când îerindu-mă de a pica într'o fântână 

pentru că am păcatul de a nu videa prea bine [noaptea]. 

Dar în zădar! nici una din acele case nu avea înfăţoşarea 

de tractir; şi după o lungă primblare, rămăseiu încredin- 

tat că ceea ce căutam nu se afla în Balta-albă! 

„Diable! ziceam în mine, se vede că sunt osândit a îm- 

plini, în astă noapte, rolul lui Acteon din Mitologie!“ Şi 

de ciudă începusem a-mi descărca mânia asupra cânilor 
ce se obrăznicea mai mult în privirea persoanei mele, când 

de-odată zării o caleaşcă cu şese cai şi întovărăşită de un . 

călăreț, care venia în partea mea. 

Abia avui vreme a mă da în laturi, şi echipajul şi omul 

cel călare trecură ca un fulger pe lângă mine, lăsând în 

văzduh câteva note armonioase de glasuri femeeşti şi câ- 

teva fragmente de o veselă convorbire ce mă pătrunseră 

de mirare şi de bucurie... Acele cuvinte ce auzisem în trea- 

cătul trăsurii era franceze! 

Ah, domnilor! nu poate cineva să-şi închipuiască feri- 

cirea ce umple inima unui om rătăcit într'o ţară străină, 

când el aude de-odată fără veste: ah! c'est charmant! c'est 

adorable! c'est original! şi, în ecsaltarea mea am început 
a alerga după caleaşcă, răcnind: arretez! 

Echipaiul nu. se opri, dar cavalerul se întoarse, şi aler- 

gând spre mine, strigă: qui appele? 

—— Un compatriote, îi răspunseiu, un francais! 

Cavalerul se apropie.—Ce pofteşti? mă întrebă ei. 

— lubite compatriotule, îi zisei, fiindcă Dumnezău au 

bine-voit ca să ne întâlnim în fundul Europei şi într'un 

pustiu ca acesta, îndreaptă-mă, te rog „la vre-un tractir, 
pentru că de vr'o două ceasuri de când am sosit aici, nu 
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am întâlnit altă zidire însuilețită de cât cânii de care mă 
vezi înconjurat. 

— Domnule, nu am onor a îi compatriotul d-tale, şi tot 

odată nu pot să te duc la tractir, după cum doreşti; pen=- 

tru că nu Sau ridicat nici unul pân'acum la Balta-Albă; 
dar dacă vrei să găzdueşti într'o casă țărănească, ca toată 
lumea, pot să te sluiesc. 
— Cum nu, domnule? îţi voi rămânea prea recunos- 

cător, mai ales că m'am săturat de stele. 
Tânărul cavaler puse atunci mânile la gură în formă de 

trombă şi trigă: străjer'—La răcnitul lui cânii lătrară din 
toate părțile, cocostârcii spărieți ciocăniră în toate cui- 
burile, şi un om, se ivi de după un gard; dar ce om! o 
matahală naltă, groasă, spătoasă, bărboasă, fioroasă! 

Acea nălucă, înarmată cu un ciomag cu care ar fi turtit : 
un buhai, îşi scoase căciula dinaintea noastră şi ascultă 
poroncile călăreţului cu un aer de supunere, aruncând din 
vreme în vreme o căutătură sălbatică în partea mea. 

Ce vorbia amândoi împreună? Ce punea ei la cale pen- 
tru mine? nu ştiu: dar căutăturile posomorâte a străje- 
riului deşteptară în inima mea oare-care simţiri de îndoială 
şi mă siliră a băga mâna în buzunariul cu pistoalele. 

Peste câte-va minute, călărețul îmi zise: domnule, altă 
casă neocupată *) nu se află acum aici de cât bordeiul 
acestui străjer: mergi cu dânsul şi, noapte bună.—După 
aceste, el se închină zimbind, răpezi calul în galop şi se 
depărtă în câmpii, fără a'mi da măcar vreme de a-i mul- 
tări. 

Eată-mă-s de a doua oară într'o posiţie destul de cri- 
tică; faţă 'n faţă cu un soiu de urieş îngrozitor care căta 
la mine, pare că ar fi vroit să mă înghită dintr'o îmbu- 
cătură. Dar nu-mi perdui cumpătul astă-dată, căci făcând 
două pasuri îndărăpt, mă puseiu într'o posă teatrală şi-l 
măsuraiu cu ochii de câte-va ori, vroind a-l face să înță- 
leagă că nu-mi era îrică de dânsul. El însă nebăgând în
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samă pantomina ce făceam, se porni cu mare linişte către 

_ casa lui, zicându-mi ca postaşul: hai domnule! 
Hai domnule! îi răspunsei dârz şi cu un glas pe care 

căutam a-l face cât se putea mai gros, şi mă dusei pi 

urma lui. Agiunserăm curând la, un bordeiu, a cărui des- 
criere- nu voiu face-o, pentru că d'intâiu, mi-ar fi peste 
putinţă, şi al doilea, fiind-că pentru d-voastră ea ar îi de 

„prisos. Cât în privirea impresiilor ce-mi făcu acea locuinţă 

primitivă, vi-le pot lesne tălmăci, fiindcă şi acum păstrez 
suvenire proaspete de ele. Şi spre dovadă vă rog, dom- 

nilor, să priviţi sămnul roş care îmi decorează îruntea. 

Această impresie am primit-o când am intrat în lăuntru, 

casei străierului. Uşa îiind prea gios şi fruntea mea prea 

sus, amândouă s'au ciocnit ca două bile pe un biliard.: 
făcând un carambol, care prin efectul său retrograd, ma 

trimis să cad în ogradă, cu zece pasuri în urmă. 

Ameţit de această lovire neaşteptată, am intrat şovăind 

în singura cameră ce alcătuia apartamentul străierului, şi 

boibăind prin întuneric, m'am aruncat cu desperare pe 

singurul pat ce-i slujia. de mobile; dar îndată am şi răcnit 

- aşa de tare, încât străjerul a alergat lângă mine, spăriet şi 

cu un tăciune aprins în mână... Imi sfărmasem toate cioia- 

nele din trup, căci patul era de lemn, fără aşternut, fără 

perne, fără nimic! 

Străjerul însă, înțelegând pricina văitărilor mele, începu 

a râde ca un urs, şi zicând: nu-i nimic, nu-i nimic, aduse 

din tindă un tol, şi o cergă pe care le aşternu pe scân- 

durile patului. Pe urmă eşi din casă adăogând ear: Nearmto 

dracoli! şi se depărtă în sat. EI îşi făcuse datoria de gazdă; 

îmi dase tot ce avea: casă, pat, aşternut şi noapte bună! 

Ce-mi trebuia mai mult? 
Această de pe urmă gândire şi mai ales truda ce pă- 

țisem toată ziua, mă făcură să mă liniştesc peste câte-va 
„minute; şi dar, înarmându-mă cu răbdare, stâleit, flămând, 
necăjit, îmi. aşezai sacul de voiai drept pernă, şi mă cul- 

caiu încet, ca şi când aşi îi fost de stedlă. Un somn adânc
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mă şi cuprinse îndată şi mă prefăcu într'un butuc până a 
doua zi. 

Dimineaţa, pe la opt ceasuri, mă trezii întrun vuet în- 
fricoşat, într'a harhalae infernală de sunete, de clopote 
de cai, de pocnite de bice şi de răcnete de oameni! Ce pu- 
tea fi acel sgomot?... Casele ardea! sau o bandă de săl- 
Datici duşmani daseră năvală în sat? | 

Giumătate spăriet şi buimăcit de somn, eşii iute afară, 
cu pistoalele în mâni; dar în loc de cele ce gândiam, văzui, 
plin de mirare, vr'o triizeci de trăsuri de toată forma: 
brişte, braşovance, carete, calesce, toate înhamate cu câte 
patru, şese, sau opt cai, şi toate îndreptându-se, în fuga 
mare, cătră o baltă ce steclia departe la razele soarelui. 

Acea baltă era isvorul minunilor de care auzisem vor- 
bind la Brăila cu atâta entusiasm! Mă porni şi eu îndata 

pe urma trăsurilor, fără a şti lămurit ce făceam, pentru că 

decând pusesem piciorul pe pământul Valahiei, îmi pier- 

dusem de tot sirul ideilor. 

Şi asta nu trebue să vă mire, domnilor, dacă vă veţi a- 
duce_aminte prin câte simţiri deosebite şi împotrivitoare 

trecusem eu în vreme de câteva ceasuri. Giudecaţi chiar 

singuri. | 
Intru în Valahiea ca într'o ţară pustie, şi de-odată aud 

vorbind de o societate de zece mii de suflete adunate la. 

nişte băi, aproape de Brăila. Această aflare mă sileşte să- 

mi schimb ideea, şi să cred că Valahia ar putea fi o ţară 

mai civilisată, de vreme ce are băi carele atrag atâta lume 

la dânsele. Insă căruța poştii şi întâmplările neplăcute ce 

întâmpin pe drum şi în satul de la Balta-albă, mă fac a mă 

întoarce earăşi la ideea mea cea dintâi, şi în urmare, mă 
culc cu încredințare că mă găsesc într'o ţară sălbatică. In- 

chipuiți-vă dar ce revoluţie s'a făcut în creerii mei, când 

a doua zi dimineaţa am văzut o mulţime de calesce evro- 

pieneşti pline de figuri evropienești şi de toalete evropie- 

neşti! Nu puteam crede că eram treaz, şi mă socotiam a 

îi faţă la vre-o fantasmagorie nepricepută: îantasmagorie
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cu atâi mai curioasă că îmi înfăţişa tot soiul de oontras- 

turi, precum: baloane de Viena cu înhămături necunoscute 

pe la noi; pălării de Francia cu şlice orientale; îrace cu an- 

tereie; toaletele parisiane cu costumuri străine şi origi- 

nale. Mai adăugiţi la aceste pocnitele şi răcnitele postaşilor, 
mişcarea a trii-zeci de trăsuri ce se întrecea pe câmp, mul- 

timea cailor înhămaţi la dânsele, clopoţeii ce suna la gâ- 

tul lor, şi însfârşit efectul noutăţii acestor lucruri în ochii 

unui străin, ş'aşa vă veţi putea lesne închipui expresia co- 

mică a figurei mele în fața *) unui spectacol atât de neaş- 

teptat. 

Mă pornii precum v'am spus pe urma trăsurilor, cu pre- 

simţire de a întâlni în drumul meu alte nouă minuni; şi în 

adevăr, acea presimţire nu mă înşelă; căci lucrurile ce vă- 
zui mă aruncară într'o mirare şi mai adâncă! 

Pe marginea unei bălți late zării deodată un soi de târg 

ce nu era târg, un soiu de bâlciu ce nu era bâlciu; o adu- 

nătură estraordinară, o înşirare neregulată de corturi, de 
căsuțe de scânduri, de vizunii făcute în rogojini, de bra- 

şovence, de cai, de boi, de oameni, care informa de departe 

una din priveliştele cele mai originale de pe faţa pământu- 

lui. Lângă o cutie de scânduri, unde bogatul trăgia ciubuc, 

se clătinea de vânt o şatră de ţoluri rupte, în care săracul 

se pârlia la soare. Aproape de acestea, se ridica o cuşcă de 

rogojini lipită de o braşovancă ce sluiia de cameră de cul- 
cat. Mai încolo, un car mare, coperit de un lăicer, figura 
ca un palat.cu două rânduri, căci la rândul de sus, adică 

în car, sta grămădiţi o femee cu trii copii, ear la rândul de 

jos, adică sub car, găzduia bărbatul împreună cu un câine, 
ş. c.l. 

Ce să vă spun, domnilor, însfârşit? Nu cred să fie alt 

spectacol în lume, care să-mi poată face o impresie mai 
mare decât acea ce mi-au pricinuit privirea acelui târg 
nou, care la cel mai mic vânt era în primeidie de a se pre- 

face în ruine. Pe de o parte, ticăloşia sa pitorească, pe de 
altă parte lucsul echipajelor ce alerg pe malul bălții; acel
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amestec de toate contrasturile, mă silia să mă cred când 

într'o insulă din Oceania, când într'o capitală a Europei; 

şi prin urmare nu ştieam cu siguranţă dacă acele ce vi- 

deam era un vis a închipuirei mele sau lucruri în fiinţă. 

Mă înaintam chiar ca o maşină printre toate acele mi- 

numi, oprindu-ană câte odată spăriet în faţa *) unor trupuri 

de oameni lungite goale pe marginea drumului şi mâniite 

cu glod din cap păr” în picioare. Mi se părea că acele tru- 

puri, culcate je soare, era leşuri de morţi!) dar mă încre- 

dinţai pe urmă, că acei nenorociti era pătimaşi ce înadins 

se ungea cu glodul din baltă ca cu alifia cea mai vindecă- 

toare. 

Balta era plină de scăldători şi vuia de răcnite şi de râ- 

suri. Toţi, din toate părţile, bărbaţi şi femei, venea de se 

arunca în apă, la un loc, cu o nepăsare vrednică de timpu- 

rile cele mai nevinovate ale lumei, şi cu o veselie ce mă în- 

demnă şi pe mine a lua o baie. Intrai deci în baltă şi mă în- 

naintai, cale de vr'o două sute de paşi, călcând printr'un 

glod negru şi unsuros, în care mă cufundam până în ge- 

nunchi la fieşte care pas. 

Cum mă depărtam de mal, de-odată mă trezii între pa- 

tru femei, carele întocmai ca nişte naiade, era coperite nu- 

mai cu vălul cristalin al apei!... E de prisos să adăug că 

mă depărtai iute de ele, ruşinat şi cerându-le pardon. 
„Maladroit! ziceam în mine, se vede că am intrat toc- 

mai în locul de scăldare hotărât pentru secsul frumos!“ şi 

apucai în stânga, cu gând de a eşi din hotarele împărăției 

femeeşti; dar în curând mă găsii earăşi îață 'm faţă cu rii 

sirene albe şi vesele, ce se împroşca una pe alta cu apă. 
-De iznoavă fugii înapoi ruşinat, de iznoavă cerui pardon: 
pentru că resirângerea soarelui pe suprafaţa bălții mă or- 
bise de tot. 

Impregiurul meu auziam fel de îel de glasuri unele băr- 
băteşti, altele dulci şi armonioase care cânta melodii străi- 
ne pe cuvinte necunoscute mie; şi cu cât păşiam înainte, 
mă întâlniam cu fiinţi de secsul irumos sau cu fiinţi de sec-
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Sul. nefrumos; şi cu cât făceam acele întâlniri apropiete, 
rămâneam încredințat de starea sălbatică a Valahiei, pen- 
tru că numai într'o țară sălbatică puteam videa acel ames- 
tec nevinovat de secsuri. 
Dar în vreme ce mă adânciam atât în baltă cât şi în gân- 

duri, rămăsei de-odată încremenit pe loc, căci auzii lângă 
mine o convorbire franceză! 

Trii tineri ce zării aproape vorbia împreună; unul pur- 

tând o cealma de glod pe cap, altul având o mască earăşi 
de glod pe obraz, şi al triilea făcându-şi pe pept o giletcă 
tot de glod. 

— Aflaţi, zise unul, cele de pe urmă minuni ale bălţii!... 
O damă de la Moldova, care de doi ani nu se putea sluji 
nici de cum de mâna sa cea dreaptă, după ce a luat vro: 
trii zeci de băi, a făcut astăzi cruce cu însuşi mâna de care 

pătimia. Asemine, doi surzi au câştigat auzul, şi un îicior 
al meu, ce era plin de răni peste tot trupul, s'a vindecat de 

ispravă prin întrebuințarea glodului acestei bălți! 

— Nu e de mirare, răspunse altul, căci balta în care ne 

găsim este adevăratul isvor al tămăduirei... Dar nu ştiţi ce 

întâlnire curioasă am făcut astă noapte în satul Balta-albă, 

după ce m'am despărţit de voi? Cum treceam călare prin 

sat, aud de-odată strigând: arretez, arretez! şi zăresc un 

om alergând în partea mea. Ce era? un biet străin, un îran- 
cez, carele sosise de un ceas acolo, și care de un ceas se 
primbla pe uliţi încungiurat de o clae de câni, căutând un 
tractir. 

La aceste cuvinte ale tânărului, mă apropiai de dânsul, 

plin de bucurie, şi-i zisei, apucându-l de mână: Fu sânt, 

- domnul meu, acel străin de care ţi-a îost milă astă noapte, 
şi sânt recunoscător soartei că te întâlnesc a doua oară 
pentru ca să-ţi mulţumesc! 
Nu-am trebuință, domnilor, să vă mai adaug că acei trii 

tineri mă primiră îndată în societatea lor, şi că prin ma- 
nierele lor plăcute, mă siliră a mă crede în Valahiea earăşi 
ca într'o ţară civilisată.
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Eşind din baltă tus-patru, ne duserăm să visităm cu de= 

amănuntul curiosităţile aşezate de-alungul malului, şi în 
vreme ce treceam pe dinaintea lor, unul din tovarăşi mi 
mi le tălmăcia, râzând: 
— Eată, domnule, zicea el, o lume nouă, vrednică de a 

deştepta închipuirea d-tale de artist. Fată un târg de câ- 
teva mii de suflete, un târg ce s'a înfiinţat în câteva zile, 
şi care peste câteva săptămâni se va şterge de pe aţa pă- 
mântului, întocmai ca Babilona, ca Niniva ş. c. L.; un târg 
în care nici o taină casnică nu se poate ascunde, din pri- 
cina lipsei zidurilor, a uşilor şi a ferestrelor; un târg în 
sfârşit cu totul necunoscut Evropei, dar în care civilisaţia 
ei este representată prin magaziile de scânduri a două 
marşande de mode! Fată o lume ce în ochii d-tale pare 
a îi sălbatică, dar care are soiul ei de civilisație deosebită 
Aici ne găsim în împărăţia contrasturlor celor mai origi- 
nale; aici lucsul şi sărăcia, durerea şi veselia, ideile nouă 
şi ideile vechi, costumele Evropei şi costumele româneşti, 
toate sânt unite la un loc, sânt mestecate la un loc şi pro- 
duc un efect neînchipuit atât ochilor cât şi minţii; aici... 

— Aici, adăugă altul. privirea se îndestulează, dar sto- 
mahul rămâne deşert! Haideţi mai bine aiurea să şidem 
la masă, 

Indată ne suirăm într'o droşcă cu şase cai şi încurând 
agiunserăm în satul Balta-albă, la o casă ţărănească. Ca- 
mera *) în care intrarăm era tot aşa de mică şi de bine mo- 
bilată ca aceea a străjerului meu. 
— Domnilor, zise râzând stăpânul vremelnic acelei case, 

vă poitesc să fiți cu cea mai mare luare aminte în privirea 
mobilelor şi a oglinzilor ce acoper păreţii... Cu astă con- 
diţie vă poftesc la masă! 

Şi, zicând aceste, el întinse gios la pământ o rogojină, 
puse în miiloc o măsuţă rotundă cu picioarele scurte, a- 
runcă pe dânsa patru şervete şi patru linguri de lemn, şi „He îndemnă pe toţi să ne aşezăm turceşte împregiurul me- 
sei. Pe urmă bătu în palme şi trii Slugi intrară aducând



910 V. ALECSANDRI 

unul o tabla cu pâine albă, al doilea un castron cu borş, 
ear al triile câteva butelii de Bordeaux. 

— Domnilor, ne zise ear tânărul ce ne ospăta, fiind că 

paharele sunt de prisos în satul: acesta, fiecare din noi să 

se înarmeze de o butelcă şi să facă cu ea ce va socoti de 

cuviinţă, spre a-şi stinge setea. 

Noi urmarăm îndată sfatul acesta şi ne puserăm a mânca 

din castron, cu o îrăţie orientală vrednică de foamea noa- 

stră. După borş, feciorii aduseră alte bucate care îmi plă- 

cură mult, de şi îmi era cu totul necunoscute. 

Nu voi uita niciodată acea masă originală, şi posiţia 

noastră la pământ, şi veselia ce a domnit între noi până 

la siârşit, şi răcnitele țiganilor lăutari ce cânta la uşă, şi 
entusiasmul cu care tovarăşii mei au purtat un toast Fran- . 
ciei, şi danţurile naţionale ce au giucat ei, şi dărniciea lor 
cătră lăutari, şiluptele în glumă ce s'au iscat între noi după 
masă, -şi care au ţinut până la cinci ceasuri. 

In spre seară ne duserăm călări earăşi pe malul bălții, cu 
gând de a face o primblare cu Vaporul! Inţelegeţi prea 
bine, domnilor, că ideea unui vapor pe Balta-albă, era în 
stare să-mi aducă o mirare nemărginită; dar când zării 
maşina ce purta un nume atât de falnic, începui a râde ca 
un nebun. Vaporul Bălţii-albe era o plută de grinzi, având 
un cort mare drept coperiş, şi două râţi mici de moară a- 
ninate pe laturile ei. Acele roţi care îi meritaseră numele 
de vapor, era învârtite în apă de patru oameni, şi prin miş- 
carea lor purta încet pluta pomenită pe fața bălții, 

Ne suirăm pe dânsa vr'o trii-zeci de persoane, dame şi 
cavaleri, precum şi o bandă de lăutari țigani, şi pănă pe 
la opt ceasuri de sară, îăcurăm o primblare sentimentală 
sub razele lunii ce se ridicase în cer, Damele se cam temea 
de îurtuni şi alte întâmplări a navigărei, dar cavalerii care 
sta pe lângă dumnealor, le făcură giurăminte de a le scăpa 
în not din ori ce primejdie, şi aşa ne întoarserăm la mal 
teferi, voioşi şi gata de a merge la balul ce se da în satul 
Balta-albă.



    

i 

|. 
i 
| 
i 
i 

vii Li
 

-)
 BALTA-ALBĂ 

      

Acel bai, care era menit spre a-mi răsturna toate ideile 

mele asupra stării sălbatice a Valahiei, mă aduse într'o 

încântare neaşteptată! Peste două sute de persoane adu- 

mate într'o sală mare ce purta nume de Cazino, alcătura 

o societate cu totul evropinească, atât prin toaletele lor 

plăcute, cât şi prin a lor maniere civilisate. Vă las dar să 

gândiţi, domnilor, ce impresie îmi făcu acea adunare, mie 
care eram încă asurzit de strigătile furioase a postaşului 

din Brăila, mie care eram încă stâlcit de patul casei stră- 
jerului, mie însfârşit, care asistasem la scenele din târgul 
aşezat pe malul bălții! Dar mai cu seamă, când îăcui cu- 
noştintă cu câteva dame românce tinere şi frumoase, şi 
când le auzii pe toate vorbind limba îranceză întocmai ca 
nişte parisiane, credeți-mă că mă socotii în palatul încân- 
tat al unui vrăjitor. 

Ochii damelor atât de fermecători, zâmbetele lor gra- 
țioase, glasurile lor dulci, taliile lor bine făcute, şi care se 
mişca răpide în figurile contradanţului, sau treceau ca îan- 
tasme albe în vârteiul valţului; acel amestec de îlori, ae 
toalete scumpe, de lumine şi de musică, mă îmbătasera 
atât de mult, încât uitasem de tot că mă aflam în îundul 
Europei, pe marginea Orientului. Şi când se sfârşi balul, 
şi când eşii din sală şi mă găsii earăşi într'un câmp pustiu 
nu mă putui opri de a zice cu cea mai adâncă încredințare: 
In adevăr *) Valahiea este o ţară plină de minuni! una din 
țările care sânt descrise în Halima! | 

După vr'o două ceasuri, îmi luaiu adio de la prietenii mei 
de baltă, şi mă pornii spre Galaţi într'o brişcă jidovească, 
cu gând de a mă sui în vaporul Țarigradului. Lăsai satul 
în urma mea şi mă afundai în câmpii, după ce întâlnii în 
cale-mi vr'o două companii de cavaleri şi de dame ce se 
primbla cu lăutari pe lună. 

Eată, domnilor, istoria voiajului meu la Balta-albă. In 
24 de ceasuri am văzut atâte lucruri nepotrivite, atâtea 
contrasturi originale, că nu ştiu nici acum dacă Valahiea 
este o parte a lumei civilisate, sau de este o provincie săl- 

;
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batică! Dumneavoastră, domnilor, care mă încredinţaţi că 

nu'i nici o deosebire între Valahiea şi Moldova, puteți să- 
„mi tălmăciţi acest problem. 
  

1) Publicată întâia oară în Calendarul pentru Români, laşi 1848, pp 
39—58. E dedicată «D-lui [. Bălăceanu». — 2) Cuvintele din parantesă 
lipsesc în Calendar. — 3) «Nădăjduiam să intru...» — 4) «<într'o ast-fel 

- de mânie». — 5) «se împrăştiară pe cer». -— 8) In Călindar» : Peste o 
jumătate de ceas am sosit. — 7) «în conversaţie sufletească...» — 
8) «altă casă slobodă...».— 9) în preajma unui spectacol...» — 19) «în 
preajma unor trupuri...» — 11) «era cadavre de morţi...» ă «Odaea 
in care intrarăm.. » — 5) In Călinda» : Decidemeni, Valahia...
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CALATORIE IN AFRICA 
(De la Biaritz la Gibraltar) 

  

D-lui | Alecsandri?) 

Iubite frate! — De 12 ani acum, de când călătoresc prin 
deosebitele părţi ale lumei, tu mă urmăreşti cu ochii şi cu 
sufletul. Dulcea iubire de fraţi, care ne leagă împreuhă, 
naşte în inima ta o grijă tainică asupra soartei mele de că- 
lător, soartă espusă la tot soiul de întâmplări, şi adesc- 
ori de pericule. De aceea preocuparea mea cea mai necon- 
tenită este de a-ţi scrie din toate colțurile pământului unde 
mă aflu, pentru ca să-ți dau semn de vieață şi să te în- 
demn a fi liniştit în privirea mea, căci este un Dumnezeu 
priitor pentru călători. Eu acum am sosit la Gibraltar, a- 
ceastă stâncă urieşă acoperită cu tunuri engleze; şi peste câteva ore plec. la Maroc, spre a visita în grabă coastele 
Africei, păn'a nu intra în Spania. De vroeşti a cunoaşte 
cum am făcut drumul pănă aici, îţi trimit jurnalul meu de călătorie. Adio; ie-ţi copilița pe brațe şi spune-i că moşul ei are să-i aducă de giucărie pe Sultanul de Maroc. 

(Gibraltar, 1853). 

L. 

Tovarăşul meu de drum. : 

Mă aflam de o lună la Biariţ, oraş mic”), perdut în fun- 
dul golfului de Gasconia, pe ţermurile Oceanului, şi îrni 
petreceam zilele într'o necurmată plăcere. De la fereastra 

V. Alecsandri. — Proză. 
'8
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salonului meu, ochii mei se primblau fără saţiu, când pe 

albastra şi mult măreaţa întindere a mărei, când pe tainica 

nemărginire a ceriului. Inchipuirea mea, urmând sborul 

ochilor, se legăna pe vâriul argintiu al valurilor, şi lunecând 

pănă în fundul orizontului, mergea adeseori de se opria, 

ca o pasere călătoare, pe catargurile corăbiilor ce treceau 

în depărtare. Câte voiagiuri plăcute am făcut astfel! câte 

țermuri frumoase am visitat, fără a mă mişca de pe iâlt! 

Când resăria soarele şi întindea un văl de aur pe faţa 

oceanului, mă coboriam degrabă pe malul năsipos şi mă 

aruncam în valuri. Răcoarea lor mă pătrundea şi îmi cau- 

sa *) o mulțămire nespusă; mişcarea lor mă legăna ca pe 

un copil în braţele mamei sale. Insă de şi câte-odată îmi 

treceau pe deasupra capului valuri mari şi mă făceau să în- 

ghit fără voie apă amară şi sărată; de şi altădată ele”) 

sdrobindu-se chiar în peptul meu; îmi îrângeau şelele şi mă 

da peste cap, aceste mici întâmplări adăugiau o nouă mul- 

țămire petrecerii mele de înotător. 

Intr'o zi însă, marea fiind liniştită şi limpede, mă depăr- 

tai de mal mai mult de cât obicinuit, înotând pe spinare 

fără a videa încotro mă îndreptam, căci ochii mei, ţintiţi pe 

bolta cerească, admirau îorimele fantastice ale norilor. 

Deodată capul meu se ciocni de un alt cap ce venia spre 

mal, şi carambolul îu atât de tare, încât mă cuiundai ame- 

țit, până ce atinsei îundul. Fiind însă că nu aveam gust nici 

decum de a rămânea acolo, mă isbii puternic în sus, şi în- 

tr'o clipă părui în faţa apei, boldind ochii de iur împrejur 
cu-oare care spaimă. Atunci văzui chiar lângă mine, eşind 

din mare, capul cu care mă ciocnisem şi care era dreapta 

proprietate a unui tânăr englez. 

“Ne uitarăm unul ia altul cu multă mirare şi puţină mânie, 

şi, închinându-ne apoi ca într'un salon, legarăm o convor- 

bire foarte interesantă între noi! 

_— Frumos carambol am făcut împreună! Oceanul a sluiit 

de biliard şi capetele noastre de bile. 

— O! ies.
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— Te-am lovit tare? 
— O! ies. 

— Imi pare foarte rău. Te-ai cufundat adânc? 
— O! ies, până în fund. 

— Ca şi mine; şi ai înghiţit ceva apă sărată? 

-— O! ies, ca vr'o două litre. 

— Şi eu nu mai puţin. Eşti englez, domnule? 
— O! ies; dar d-ta? 

— Român? 

— De la Roma? 

— Ba de la Moldova. 

— Hau! i 
Trebue să fac aici o observare. In convorbirea Engle- 

zilor cuvântul afirmativ o! ies! (aşa), şi esclamârea hau! 
joacă un rol foarte mare; ele corespund cu caracteristicul 
îhi şi cu poznaşul elei al Românilor. 

După această scurtă convorbire, englezul şi eu plecarăm 
către mal, înotând unul lângă altul, şi, pân'a nu ajunge, to- 
varăşul meu. zis: 

— M'am scăldat astă primăvară la Cadics în Marea Me- 
diterană şi m'am înecat de două ori... 

— Şi pai murit nici odată? 
— Nu. 

— Bravo! Eşti tare la vieaţă. 
Englezul meu începu a râde cu mulțţămire şi mă întrebă 

de cunosteam Cadics? | 
— Nu-l cunosc încă, îi răspunseiu! dar am de gând a 

pleca din Biariţ peste trei zile, pentru ca să întreprind un 
voiai în Spania. _ 

— Hau! Ai de gând să mergi în Spania? 
— Dar; am de mult dorinţa de â vedea această țară plină 

de minuni. 

Englezul se opri puţin, înotând în loc, şi îmi zise: 
— Domnule, am făcut cunoştinţă împreună prin un chip 

neobicinuit, lovindu-ne în capete şi înecându-ne pe iumă- 
tate, pân'a nu ne videa la față. Toate aceste împrejurări
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mă îac a dori cunoştinţa d-tale mai deaproape, şi mă în- 

deamnă a te ruga să-mi dai voie să te întovărășesc în călă- 

toria d-tale. 

Această propunere neaşteptată mă făcu şi pe mine să mă 

opresc în loc şi să arunc un hau englezesc. 

— Bine, domnule, îi zisei, nu e o lună de când ai vizitat 

Spania, şi acum vrei să începi acesi voiaj? | 
— O! eis? dacă mă primeşti ca tovarăş de drum. 

— "Te primesc cu mare mulţămire. 

— Când plecăm? 

— La 18 a lunei, adică peste trei zile. 

— Şi unde ne întâlnim în ziua plecărei? 

— In Baiona, pe Piaţa-de-Arme. 

— Prea bine; adio. 

— A revedere. 

Fată cum se întâmplă de-mi găsii un tovarăş de călătorie 

tocmai în fundul Oceanului. - 

N. 

* Mal-Posta. . 

A treia zi după această întâmplare, îmi luai ziua bună 

de la bătrânul marinar care mă găsduise în vreme de patrit 

săptămâni la Biarit, şi zicând adio măretului Ocean, plecai 
la Baiona, unde ajunsei după o oră”) de cale. Fiind însă ca 

mai aveam vreme de aşteptat până la plecarea malpostei, 

o întrebuinţai primblându-mă prin oraş, cu gând de a găsit 

pe noul meu tovarăş de călătorie. 

De la ciocnirea capetelor noastre în sânul mărei, nu mai 

dasem cu ochii de el, şi, prin urmare, dâcă aşi îi considerat 

propunerea lui de a mă întovărăşi în Spania, ca o propunere 

făcută în apă şi căzută în baltă. In curând însă îl zării pe. 
piața teatrului, aşezat la o masă dinaintea unei îrumoase 
cafenele *) şi bând un grog ferbinte. El mă aştepta în cos- 
tiamul său de turist, costium demn de însemnat prin mulţi- 
mea. buzunareloi şi prin mărimea bumbitor.
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Cum mă zări, Englezul î îmi dete un gud morning, şi mă 
strânse de mână cu o amicie care îmi sclinti degitele. 
"— Unde mergem mai întâi? îl întrebai. 
— La Tuluza, ca să visităm Capitul. 
— Şi de la Tuluza? 
— La Nima, ca să videm ruinele romane. 
— Şi în sfârşit? 
— La Marsilia, ca să ne îmbărcăm pentru Spania. | 
— Foarte bine; însă nu socoţi c'ar îi mai simplu, fiind ză 

ne găsim pe marginea Spaniei, să întrăm îndată pe pămân- 
tul ei? 

— Cu adevărat ar îi mult mai simplu; dar nu-mi place 
să fac ca toată lumea. Eată planul ce-l propun: De la Ma. 
silia mergem de visităm toată coasta Spaniei: Barcelona, 
Valenţia, Cartagena, Malaga, etc., până la Gibraltar. De 
aici ne îndreptăm spre Cadics, şi de la Cadics î începem ade- 
văratul nostru voiaj în Spania, visitând: Sevilia, Cordova 
şi Grenada. Pe urmă agiungem la Madrid, unde ne oprim 
câtă vreme ne-a plăcea, până a nu ne întoarce în Franța. 
Acest plan îl socot mai nimerit; însă dacă voeşti ca să tre- 
cem îndată munţii Pirenei, eu sânt gata să te urmez ori p2 
unde vei merge. 

— Planul d-tale este prea bun şi îmi place, cu atât mai 
mult că eu am obicei a călători fără- marş-rută hotărâtă 
de înainte, ci numai după îndemnurile fantasiei mele. Hai- 
deţi dar pe la Marislia, şi să ne fie călătoria fericită ! 
— Ol rait! răspunde tovarăşul meu. Şi amândoi veseli, 

sprinteni ca nişte şcolari în vacanţie, ne ducem la biuroul 
mal-postei *), ne suim în trăsură, şi plecăm din Baiona pe 
la 11 oare. 

Caii pornesc ca nişte zmei, pavelele răsună sub copitele 
lor *), şi în curând ambele oraşe Baiona şi Saint- Esprit, 
despărțite prin râul Adur, rămân în urma noastră cu for- 
tificările lor pline de tunuri. 

D: ntre toate modurile de călătorit *), cel mai plăcut şi mal 
comod este îără îndoeală malposta; şi dintre toate voiaju-
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rile din Europa, unul din cele mai îrumoase este voiaiul de: 

la Baiona la Tuluza, în departamentul numit Bas-Pirenei.. 

Malposta nu primeşte decât doi călători, fiind menită a 

duce corespondenţiile cu cea mai mare răpegiune; ea face 

tot drumul în îuga cailor, zi şi noapte, fără a se opri nicăire 

mai mult de cinci minute.. Călătorii trebue să se îngrijască 

a lua cu ei provisii, căci altimintere ar îi expuşi a rămânea 

nemâncaţi şi nebăuţi 24 de ore întregi, împrejurare criti-. 

că ce este foarte vătămătoare entusiasmului. 

Soşeoa trece d-a lungul munţilor Pirenei, în mijlocul unui 

şir necurmat de grădini frumoase, de livezi îmbelşugate, şi 

de câmpii răcorite prin râurite Adur şi Gava. Ori încotro 

se îndreaptă ochiul, întilmeşte privelişti romantice, casteluri 

noue şi elegante, parcuri pline -de o veselă verdeață, în vre- 

me ce fundul orizontului este cuprins de minunata panora- 

mă a Pireneilor. Adaogă pe lângă aceste o climă plăcută, 

un cer limpede şi albastru, o şosea curată, o trăsură como- 

dă înhamată cu cinci zmei voinici şi o inimă voioasă de că- 

lător. Ce poate dori un om mai mult pentru ca să fie mulţă- 

mit şi să uite toate necazurile vieţii? 

Tovarăşul meu părea pătruns de o adâncă mulţămire su- 

îletească, şi începuse a cânta o arie engleză foarte origi- 

nală, de şi puțin armonioasă. Caii, spărieţi, se vede de acel 

cântic, alergau cât ce puteau; roţile sburau pe petrişul luciu 

al şoselei; clopoţeii aninaţi de gurile hamurilor zuruiau ve- 

sel; postaşul pocnia din biciu necontenit şi glumia cu toate 

nevestele ce întâlnia pe drum; copacii de pe marginea so- 

selei fugiau în urma noastră ca o armie pusă în râsipă; ea 

noi, lungiţi pe perinele trăsurei, fumam cu plăcere, şi pri- 

viam prin fumul albastru al ţigaretelor“) câmpiile şi mun- 

ţii cari păreau că se învârtiau împregiurul nostru. 

După puțină tăcere, tovarăşul meu şi eu ne uitarăm mai 

cu luare-aminte unul la altul, cu gând de a face o cunos- 

cință mai de aproape şi, după un ecsamen desăvârşit de 

vr'o cinci minute, rămâind mulțămiţi de fisionomile noas- 

tre, începurăm a grăi.
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— Minunat început de călătorie! Nici cald, nici frig, nici 

colb, nici. glod. Cum e mai bine. 

— Cu adevărat; şi pe lângă aceste avantajuri, adaugă 

că trecem prin una din cele mai îrumoase părţi ale Fran- 

tiei, sub un cer limpede şi albastru care se întinde deasu- 

pra noastră ca o boltă de smarald. 

Esti poet, domnul meu? 

— Câte-odată... când vreau să uit lumea; dar d-ta? 
— Şi eu cânt din vreme în vreme, însă nu din liră ci din 

trâmbiţă. 

— Plăcut instrument! 

— Ii place? 
— Foarte mult... de departe *). 
— Te cred. Ştii pentru ce am învăţat a suna din trâm- 

biţă? 

— Pentru ca să alungi splinul, poate? *). 
— Ai gâcit. Sânt acum doi ani de când mă apucase a- 

ceastă boală grozavă, care aduce pe om încet-încet la des- 
perare şi îl face să doriască a scăpa de vieaţă prin ori ce 
chip. Splinul îmi abătuse suiletul, îmi întunecase mintea, 
îmi adusese desgust de toate plăcerile lumei, şi, într'un cu- 
vânt, mă împinsese chiar pe marginea mormântului, căci 
hotărâsem a mă împuşca. 

— Şi cum ţi-ai schimbat hotărârea? 

— In minutul în care era să mă trimit pe ceea lume , 
când era să trag cocoşul pistolului îndreptat spre fruntea 
mea, am auzit deodată o trâ:nbiţă sunând o bucată jalnică 
din opera Lucia a lui Donizetti; însă într'un chip astiel de 

ciudat, încât m'au umflat râsul ca pe un nebun şi mi-au ră- 
corit splinul. 

— Şi drept recunoştinţă pentru acest instrument care 

ţi-a scăpat viaţa, ai hotărât să te faci trompetaş? 

— Dar; şi de atunci îmbuc trâmbița şi rup urechile celor 

ce mă ascultă, de câte ori vine de mă cearcă urâtul. 
— Cred că nu-i avea nevoie să faci musică cât vom fi 

împreună. -



280 | V. ALECSANDRI 
  

Englezul începu a râde şi îmi făgădui că m'a scuti de 

acea plăcere de toată vremea, cât vom călători amândoi. 
EI îl încredințai de asemine din parte-mi că nu-i voi ceti 
nici o poesie, şi astfel ne făcurăm cei mai buni amici din 

lume. După încheerea acestui tractat între noi, aprinserăm 

două țigări rumene de Havana, carele ne făcură să gândim 

fireşte la ciubucul turcesc şi prin urmare, la voiajurile în 

Orient. ” 
"— Fost-ai în Asia? mă întrebă Englezul. 
— Am fost cu un compatriot al d-tale, sir Dicson. 
— Dicson? doctorul Dicson? 
— Dar; un tânăr foarte plăcut, adevărat ientlman, nalt, 

purtând ochelari. 

— Ochelari de aur? 

— Intocmai; îl cunoşti? 

— Cunosc o persoană asemine precum zici, dar să nu- 

meşte Covlei... Nu'i el. 
— Acest Dicson era mare amator de cafe turcească şi 

cunoştea toate cafeneleie cele mai vestite de pe Bosfor, a- 

tât din partea Evropei cât şi de pe malurile Asiei; însă îmi 

mărturisia că nime în lume nu ştiea să facă cafea mai bună 

decât dervişui Abdalah-Osman, pe care îl întâlnise el în 

drumul ce duce la Brusa. Dicson făgăduise dervişului să-i 
trimită o păreche de metanii de calembec, drept mulțămire 

pentru minunatul felegean de cafe ce gustase la el; dar nu 

găsise încă nici un prilej ca să-şi împlinească făgăduinţa.. 

Aflând în siârşit că eu era să mă pornesc dela Constantino- 

pol ca să merg la Brusa, îmi încredinţă părechea de meta- 

nii, şi mă rugă ca să o dau din parte-i lui Abdalah-Osman, 

dacă l-aşi întâlni cumva în călătoria mea. 

=— Şi l-ai găsit? 

— L-am găsit. 
— Cum, unde şi când?. 

— La anul 1845, între Ghemlic si între Brusa, în Asia. Ple- 

casem din Constantinopol pe un vapor turcesc, cu gând 

de a merge să vizitez Brusa, vechea capitală a imperiului
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Otoman, vestită prin numărul minaretelor ce se înalță din 

sânul ei ca lăncile unei armii de urieşi, precum şi prin fru- 

moasele materii de mătasă lucrate în fabricile sale. Desbăr 

când la Chemlic, sat mic de pe malul asiatic a Mărei ar 

Marmara, tovarăşii mei şi eu ne suirăm pe cai şi luarăm 

drumul Brusei. 

Cărarea ce duce la acest oraș, bătută de copitele cailor 

şi ale cămilelor, trece peste câmpii şi colnice acoperite cu 

iarbă sălbatică şi mirositoare; şi călătorul este expus, în 

vreme de şase ore, la razele arzătoare a unui soare de 

foc, ce îl coace chiar ca pe un ou în pelea lui. 

Feţele noastre se roşiseră ca nişte rodii coapte, şi ni se 

părea că aveam fie care câte un boţ de iască în gât. Setea 

ne muncia fără milă şi ne silea să răcnim turceşte: aman! 

când din norocire sosirăm la mijloc de cale pe malul u- 

nui mic pârău. Câţiva paltini mâri şi îrunzoşi formau un 

verde oazis chiar lângă cărare, şi împrăştiau o umbră dră- 

gălaşă împrejurul lor. 
Iţi poţi închipui bucuria noastră! 

Ne coborâm îndată de pe cai şi dăm năvală la isvor; dar 

păn'a nu apuca a bea, un bătrân ce sta culcat sub copaci a- 

leargă spre noi şi ne opreşte de a face o asemine nebunie, 

căci, osteniţi şi înfierbântaţi cum ne găsiam de pe drum, ne- 

am îi îmbolnăvit pe loc de înghiţiam cât de puţină apă 

rece. El ne sfătueşte să ne odihnim mai întâiu vr'o cinci nu- 

nute la umbră, şi ne poiteşte pe nişte rogoijini curate care îi 

serveau lui de pat. 

Bunătatea întipărită pe faţa acestui om ne îndemna a 

primi invitarea *) lui, şi dar, fără întârziere, ne şi lungim 

sub paltini, aşteptând 'cu ri&răbdare învoirea lui, pentru ca 

să sorbim dintr'o duşcă pârăul lung întreg. Fiecare se- 

cundă ne pare un an, fiecare minută un secol! **). In sfârşit 

cinci minute se împlinesc!... Săltăm în picioare cu ochii ţin- 

tiţi spre isvor; dar eată că bătrânul derviş ni se înfăţişează 

Cu o cutie de rahatlocum şi eu o tabla de pahare cu apă. 

Evalah, Işalah! Maşalah!... Intr'o clipă cutia şi paha-
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rele sunt deşerte, setea noastră stânsă, şi mulţămirea noas- 

stră cu atât mai mare că bătrânul ne aduce îndată pe v:- 

altă tabla mai mică câteva felegone de cafe; dar ce caiet 

o minune de cafe, plăcută, parfumată. demnă“) de un sul- 

tan! Fiecare picătură cuprindea o comoară de mulţămir! 

necunoscute; credeam că sorbiam raiul lui Mahomed topir- 

în felegeamnuri. A - 

Numai un sigur om pe lume era în stare să facă ase- 

menea caiea, şi acel om trebuia să fie Abdalah-Osman de: 

care îmi vorbise Dicson laConstantinopoli. Adresându-mă 

deci la dervişul bătrân, îl întrebai: 

— Nu eşti d-ta Abdalah Osman? 

— Benim; răspunse dervişul. 

—. Cunoşti pe Dicson-Bei? 

— Evet. . 

— Dacă eşti Abdalah-Osman şi cunoşti pe Dicson-Bei,. 

"eată o păreche de metanii de calembec ce m'au însărcinat 

amicul nostru ca să ţi le aduc, ca un suvenir pentru nu. 

nunata cafe ce au băut la d-ta. — Zicând aceste, am dat 

metaniile bătrânului Abdalah-Osman; ear el îşi dismierdă 

barba cu o adâncă uimire, şi îmi făcu trei temenele, în vre... 

me ce încălecam pentru ca să-mi urmez drumul la Brussa. 

Englezul meu mă asculta cu mare luare-aminte, şi de. 

odată, lovind tare cu pumnul în trăsură, făcu jurământ ca 

să meargă la anul viitor în Asia şi să se opriască la jumă-- 

tate cale a Brussei, pentru ca să guste cafeoa vestită a lui 

Abdalah-Osman. Nu ştiu de mai există încă acel pustnic. 

cuvios, care de mai mulţi ani acum viețuia singur pe malul 

unui părâu necunoscut din Asia, şi care avea de mulţămire. 

a da tuturor călătorilor rahatlocum, apă proaspătă şi caie 

gratis; dar ce ştiu de sigur este că, dacă el nu s'au dus în-- 

că să-şi priimiască răsplata cuvenită în raiul lui Mahomed,. 

negreşit are să facă cunoştinşă cu Englezul meu, [a anul 

viitor. 

In vreme ce istorisiam *) această anecdotă, soarele se 

„foboria spre apus într'un ocean de îlăcări, şi razele lui stră-
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bătiau ca nişte săgeți de aur printre îrunzele copacilor. 
Munţii Pirenei se învăliau treptat cu o mantie roşietică, iar 

| vârfurile lor, acoperite de omât, păreau încununate cu dia. 
E demuri strălucitoare. Umbrele se luptau cu lumina şi se ri- 

dicau pe poalele dealurilor; ceriul limpede și transparent 
, se întindea deasupra noastră ca un văl subţire şi albăstrinug 

ii prin care se zăria, ca prin vis, lucirea argintie a câteva ste- 

le. Un singur nor, ce avea forma unui vultur urieş, se în-. 

drepta spre culmea munţilor şi părea că sbura cătră cuibul 

său, ascuns în naltele stânci a Pireneilor. Era acum mo- 

mentul ”) tainic când toată natura se pregăteşte pentru o-- 

dihna noptii; ora **) în care suiletul se pătrunde de-o dulce , 

melancolie şi se înalţă pe plaiurile cereşti ce merge să se 

închine lui Dummezeu. 

. Englezul meu scoase dintr'un buzunar un fes roş, împes-. 

. triţat cu feliurite cusături, şi, acoperindu'şi capul, se înfun- 

| dă în colțul calescei, unde începu curând a horăi. Eu însă, 

care cu greu pot să adorm la drum, căzui pe gânduri, şi, în 

  

dulcele leagăn a ma!postei, mă repezii până la Moldova. 
Imi revăzui ţeara, familia, amicii cu o duioasă bătae de 

inimă, şi, supus farmecului acelei dulci reverii, mă simtbt 

rătăcind în lumea drăgălaşă a suvenirelor *). Insă un hop: 
a trăsurei mă trezi din ace! vis frumos lângă tovarășul meu 

de drum, ce avea un aer de mandarin chinezesc sub fesut 

țuguet ce îi cădea pe nas. 
Acum umbrele nopţii acoperiseră pământul, şi copacii se 

zăriau ca iantasme din altă lume ce se alungau pe câmp, 

Şi până ce se perdeau în întunericul depărtărei. Mii de stele: 

j străluceau pe bolta cerească; unele cădeau dealungul ce- 

riului, lăsând o urmă argintie după dânsele; altele se oglin-- 

deau în apa Adurului; altele păreau că lunecă ca nişte: 
mari brilianturi pe omătul din vâriurile Pireneilor. 

Să “Tot era în lume tainic şi adânc-pătrunzător ear în tăce- 

rea cumplită a naturei, în nemişcarea obiectelor ce ne în- 
"cuniurau %), răpegiunea mal-postei sămăna îndoită, tropotul 

_ cailor şi sunetul zurgalăilor aveau ceva îantastic *). Fana-. 
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rele trăsurei aruncau înaintea lor, pe soşea, o pată lungă 
de lumină, în care caii se zăriau călcând în picioare um- 
brele lor ce se încolăceau sub dânşii ca nişte balauri negri. : 

Imi închipuiam că mă afam în împărăția fantasmelor, 
răpit de carul unui geniu de noapte şi urmărit de hârâitul 

„grozav al unor balauri nevăzuţi. Insă luna se ridică încet 
pe marginea orizonului, şi, la gingaşa sa lumină, fantasma- 

goria peri într'o clipă. Umbrele fioroase se făcură nevăzute, 

bâlaurii întrară în pământ, şi cruntul lor hârâit se prefăcu 
în nevinovatul horăit al englezului ce dormia cât şepte la 

spatele mele. 

De-ar putea cine-va să stenografieze toate gândurile care 

“trec prin mintea omului într'o noapte frumoasă de călăto- 

rie, ar produce volumuri întregi de idei înalte şi de prostii. 

Spre zori de ziuă. somnul! veni să-mi închidă ochii. Adormii 

ca un fericit, pentrn ca să visez pe Alexandru Macedon, 

giucând parola cu Papură-Vodă. A doua zi mă trezii în Tu- 

luza. 

II. | 

Tuluza, Nima, Marsilia. 

E un spectacol foarte curios pentru un călător de a a- 

sista la deşteptarea unui oraş şi de a-l surprinde în toaletă 
de noapte. | 

Cum începe ziua a se ivi, oraşul începe a vui de nişte su- 

nete surde şi depărtate, carele încet-încet se tot măresc ca 

fluxul Mărei. Ici, colo, se arată câte un om de abie deştep- 

tat din somn, şi care trece răpide şi dispare ca o stahie în 
umbra deasă a stradelor *). Unde şi unde câte o fereastră 

“sau câte 0 uşă de magazie descopere îorme omineşti învă- 

lite în halaturi şi încoronate cu scufii de noapte; ear cu cât 

lumina creşte, stradele se umple de suilete ca un mare îur- 
nicar. Toate casele dau drumul afară unui număr de locui- 
tori cari se răspândesc prin oraş *) şi, lucru demn =) de în- 
ssămnat! de-odată, ca şi când ar îi eşind din pământ, se îna
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intează din toate părțile mulţime de vite, de căruţe şi de oa 
meni încărcaţi cu provisii. Atunci vuetul se preface în sgoy- 
mot; mii de glasuri, mii de răcnite se rădică în văzduh, 'u- 

nirdu-se cu tropotul cailor şi cu durduitul carelor pe pa- 

veoa oraşului. Unii strigă marfa ce au de vândut, alţii se 

sfădesc pentru preţ, şi toţi de la-o-laltă ascuţesc glasurile 

lor *); ear mai ales dacă în acel vălmăşag vine de se adau- 

ge şi ragetul magarilor încărcaţi cu panere pline de le- 
gumi; dacă în vremea acestui concert asurzitor se întâm- 
plă să treacă pe uliţi un regiment de soldaţi conduşi de su- 
netul darabanelor *) apoi nu-ţi rămâne alta de făcut de cât 
să-ți astupi urechile şi se împungi de fugă în lume. i 

De la ferestrele otelului în care mă oprisem şi care se 
aîlă pe piata Capitolului, am asistat la un asemine specta- 
cul. Acea piaţă mare, din pustie ce era când sosirăm în Tu- 
luza, se acoperi în curând cu sute de panere pline de pro- 
visii şi cu o poporație întreagă de precupeţi veniţi de la 
tară. Un ocean de verdeţuri se întindea sub ochii noştri şi 
grămezi "'nalte de ouă se râdicau în mai multe punturi a 
pietei, ca nişte stânci de marmură albă; dar peste două 
ore”), ouă şi verdețuri, păsări şi poame, într'un cuvânt, 
toate acele provisii se făcură nevăzute; căci sute de servi- 
toare *) şi de bucătari se aruncaseră asupra lor ca un nor 
de locuste pe un lan *) de grâu verde. 

Englezul meu privia această scenă *) cu o nespusă me- 
lancolie ominească! Cea d'intâiu grijă a omului, cea mai 
neapărată nevoe a acestei fiinţi, ce se crede de neam înge- 
resc, este a se îndopa ca ori-care alt dobitoc. Stomahul este 
tiranul omen'rei ! 

Eu făceam alt soiu de observări mult mai puțin îijloso- 
fice, dar totuşi întristătoare. Privind mărimea pieţei şi re- 
gula care presida la vânzarea provisiilor zilnice ale oraşu- 
lui, îmi aduceam aminte de medeanul glodos al sfântului 
Spiridon din laşi, unde, când vezi carnea svârlită pe tărăbi 
şi poamele ascunse într'un nor negru de musce, îţi vine să 
te hotărăşti a muri de foame!
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Vestitul Capitol al Tuluzei nu răspunde nici de cum la 

ideia ce naşte numele lui, căci, departe de a avea vr'o a- 

sămănare cu monumenturile romane „el este un simplu pa- 

lat ca toate palaturile moderne, şi serveşte“) de curte iu- 

decătorească. In sânul său gâgâeşte claea vorbariţă a avo- 

<aților, de dimineaţă şi până în sară. Avocaţii din Capitolul 

Tuluzei ţin locul gâştetor care au scăpat Capitolul Romei. 

Tuluza e un oraş destui de mare şi îrumos, aşezat pe ma- 

lul Garonei. Numele acestui râu este foarte cunoscut în 

Franta, căci locuitorii de pe malurile lui au reputaţie de a îi 

palavragii. Gascon, sau copil al Garonei, însămnează fan- 

iaron. Cu toate aceste, Garona e un râu măreț şi are des- 

tulă apă pentru ca să-şi poată spăla copiii de asemine 
pată. 

In alergarea noastră prin oraş, dăm fără veste de o alee 
largă de copaci, care este locul favorit de primblare al Tu- 
luzenilor. In capătul ei, asistăm la râdicarea statuei lui 
Paul Riket, plănuitorul canalului de Languedoque, ce uneşte 
Oceanul cu marea Mediterană. Ferice de acei cari, într'o 
tară ca Francia, câştigă recunoştinţa naţiei; numele lor 
e inscris pe marmură şi pe bronz, ca un titlu de glorie pentru 

patria lor. Când oare Românii vor îndeplini datoria lor de 

a ridica statui acelor eroi cari”), prin faptele lor măreţe, 
au adus strălucire neamului românesc? | 

Piecăm din Tuluza pe la ameazi, şi a doua zi, la 6 oare 
dimineața, sosim buni teferi la Montpelicr, de unde, fără 
a perde vreme, ne îndreptăm spre Nima cu drumul de fer, 
trecând pe, la Arlu şi Boquer, două oraşe vestite în Franţa, 
cel întâiu prin frumuseţa femeilor şi cel al doilea prin fru- 
museţa iarmaroacelor *). 

Nima a fost în timpul domnirei Romanilor în Galia un 
oraş mare, frumos şi împodobit cu o mulţime de monumen- 

turi ce îi meritaseră falnicul nume de a doua Romă. Patru 
seculi întregi Nima a înflorit sub ocrotirea împăraţilor: Ce- 
sar August, Agripa, Caius şi Lucius Cesar, Traian şi Adri- 
an; dar numeroasele năvălări de barbari în al V. secul, şi lup
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tele crâncene cu Vandalii şi cu Vizigoţii, precum şi chiar 

cu Maurii, cari biruiseră Spania, au despoiat-o *) de toate 

averile sale. 
Un şir de crai barbari, precum: Enric, Alaric, Almaric, 

"Teodoric, Hilderic, veniţi de la mează-zi, şi alţi veniţi des- 

pre mează-noapte, precum: Zama, Ambiza, Abderam, lusiţ, 

Amozos, etc. au căzut asupra ei ca un cârd de lupi flămânzi 

„Şi au ruinat-o de tot.” 

E un lucru surprinzător cum s'au mai putut păstra rui- 

nele ce se văd în ziua de astăzi, şi care servesc de marturi 

a mărimei, a puterei şi a geniului Romanilor. Priveliştea a- 

celor gigantice rămăşiţi a unei civilisații perdute, umple su- 

îletul de o adâncă admirare, şi îl face a se închina dinaintea 
măreţei umbre a trecutului. 

Mare popor a fost acela care a lăsat în urmă-i asemine 
mari şi glorioase monuinenturi!... Şi în ochii mei el are un 
prestigiu mult mai adimenitor, căci se numia Poporul Ro- 
man. Cât de puternici au fost părinţii! cât de :căzuţi sânt 
<oborâtorii lor! 

De-o durere fără margini al meu suflet e pătruns 
Când gândesc ce-am fost odată şi "m ce stare am ajuus | 
Monumente urieşe! martori de-un măreț trecut! 
Plâng, jălesc cu-amărăciune a Românilor cădere. 
Insă sufletu-mi e mândru la a voastră revedere, 3%) 
Când măsor eu înălțimea dela care am căzut! 

Dintre toate monumenturile romane din. Nima cele mai 
demne de însemnat sunt: 

Arenele. — Amfiteatru rotund, lucrat în peatră săpată, 
şi care servia *) pentru spectacoluri publice. FI putea să 
cuprindă în sânul său 40,000 de privitori, şi este cel mai 
bine păstrat dintre toate Colizeele vechi. 

Cassa cvadrată. — Templu ornat ”) cu coloane elegante 
“Şi cu săpături minunate; un capo-d'operă de arhitectură 
antică. 

Turnul Magnus, Templul Dianei, Băile Romane. — Cel 
dintâiu, aşezat pe culmea unui deal ce domneşte asupra
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oraşului, eară celelalte două, aflătoare în capătul grădi- 
nei publice. Toate merită de a veni cine-va cât de departe: 
spre a le visita. 

Siârşind visitarea oraşului Nima, ne suim eară în vago- 

nurile drumului de fer, şi după o călătorie de 6 ore prin 

câmpiile Provenţiei, sosim noaptea la Marsilia şi tragem 
la otelul Coloniilor. 

Marsilia este portul cel mai însemnat al Franţei şi chiar 
al doilea oraş după Paris. Câte-va strade ale sale şi mai 
cu seamă acea numită Canibiera, sunt demne de a figurau 

în Capitală. Marsiliezii se fălesc atât de mult de oraşul lor, 

că zic: „Dacă Parisul ar avea o Canibieră ar îi o mică 

Marsilie“. Adevărul este că dacă Parisul ar avea portut 

Marsiliei; ar îi cel întâiu oraş din lume, sub toate privirile. ' 

Ori cât de pompoasă este pretenţia Marsiliezilor, trebue 

să mărturisim că oraşul Jor este frumos, însujleţit şi foarte 
vesel. -Miile de corăbii ce intră şi es din porturile lui, îie 

dau o mişcare comercală din cele mai importante, şi îi 

aduc o poporaţie de treacăt foarte curioasă. Călătorul ce 

se primblă pe cheiurile portului şi în stradele apropiete 

de mare, întâlneşte tipuri de tot soiul*), costumuri din 
toate ţările, şi aude răsunând la urechile sale toate limbile 
de pe fața pământului, 

In Marsilia are cineva prilej şi de a face avere prin co- 
mert, şi de a o cheltui în petreceri, căci el poate găsi în 
sânul ei toate înlesnirile unei viețuiri de lucs şi de plăcere. 
Plimbările sunt îrumoase, mai cu samă acea numită Prado, 
care se întinde până la malul mărei, trecând prin un şir 
de grădini şi de case de vară foarte plăcute. Teatrurile 
sunt bune; cafenelele ornate *) după modelul celor din Pa- 
ris, şi magaziile pline de marfă parisiană. 

Cât pentru mine, primblarea mea favorită era pe mar- 
ginea portului, unde mergeam în toate zilele de: priviam, 
ore întregi, formele diverse ale corăbiilor şi lucrul mari- 
nerilor ce încărcau sau descărcau mărturi. Fie-care din 
ele înfățişa închipuirei mele țărmurile de unde venise, şi
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mă făcea să visez la acele. locuri necunoscute mie. Lângă 
un vas din India se înălțau catargurile*) unei corvete 
americane; aproape de un vapor englez se legăna o co- 
rabie spaniolească; mai departe flutura pavilionul norve- 
gian, lângă pavilionul român; şi toate la un loc alcătuiau un 
soi de hartă geografică, ce îmi atrăgea privirile cu o putere 
magnetică şi îmi însufla tainice dorinți de a urma sborul 
lor pe malurile mărei. Mai cu samă ") o mare corabie îran- 
ceză, nouă, sprintenă şi cochetă ca o sirenă, îmi fărmăcă 
minţile prin forma ei uşoară şi elegantă. Fa era gata de 
a pleca la Ceilan, raiul Indiei!... la Ceilan!.., Mă mir, zău! 
cum de mă aflu încă în Europa! 

Planul nostru era de a visita toată coasta Spaniei şi de 
a ne ambarca pe unul din vapoarele ce fac voiajut între Mar 
silia şi Lisabona, trecând la Barcelona, Valenţia, Almeria, 
Alicanta, Malaga şi Gibraltar; dar fiind că nu se afla nici 
unul din acele vapoare în port, nevoind a perde *) vr'o 15 
zile, așteptând în Marsilia. ne hotărârm a pleca de-adrep- 
tul la Gibraltar, pe vaporul englez Livorno, comandat de 
căpitanul Campbel. 

Aşa, la 23 Septembrie; amicul meu şi eu, sprinteni, veseli 
şi cu pălării de Panama pe urechi, luarăm o barcă care ne 
duse la vapor prin un dedal de corăbii. Acest vas era încăr- 
cat cu boloboace de pucioasă şi cu balerce de rachiu, două 
materialuri aprinzătoare, care, de-ar îi luat foc în mijlocul 
mărei, am fi ars într'o clipală şi ne-am fi stâns de pe faţa 
pământului! Din această causă, v'o două familii spaniole, ce 
era să plece cu noi, rămaseră Ja Marsilia, preferând a aş- 
tepta alt vapor mai sigur. | | 

- Ce hotărăşti? mă întrebă englezul meu, când ne suirăm 
pe Livorno. Mergem cu vaporul acesta? 

— Mergem: de-a lua foc corabia, nu vom avea lipsă 
de apă. | - _ 
— Care vra să zică, de-om scăpa de foc, nu vom scăpa 

de apă. Foarte bine; hai, într'un noroc. 
— Hai, căci norocul ţine cu cei nebuni. 
V. Alecsandri. — Proză, , 19



290 V. ALECSANDRI - _ 
  

Pe la 6 ore după ameazi, căpitanul se suie pe puntea 

de lângă hornul maşinei şi începe ada ordin de plecare. 

- Imdată marinerii trag ancora; maşina se pune în mişcare, 

şi cârmaciul se aşează la roata cârmei. Căpitanul Campbel 

strigă olrait! şi corabia, supusă puterei aburilor, lunecă 

pe nesimţite între celelalte vase grămădite, în port; ea 

ajunge în curând la gura portului; fortificată cu două ce- 

tăți pline de tunuri, ese şi se îndreaptă spre orizonul ne- 

mărginit, lăsând în urmă-i o lungă coloană de îum negru. 

Adio Francie iubită !... Mă depărtez de tine, şi D-zeu ştie 

de te-oiu mai videa, căci maşina vaporului poate să se 

spargă de vr'o stâncă ascunsă sub valuri; căci pucioasa 

şi spirtul pot să ia foc... şi ori cum s'ar întâmpla, marea stă 

gata să ne înghită. Dar, într'un noroc! fie ce-a îi!... A re-! 

vedere! Francie frumoasă şi mult -iubiţă! 

IV. 

Pe mare. 

De muite ori am călătorit pe mare, şi de câte ori m'am 

depărtat de marginea pământului, am simţit în inima mea 

deşteptându-se un dor ferbinte de familie şi de patrie. In 

cele dintâi momente ale plecărei, mă cuprinde o jale adâncă 

ce îmi aduce descurajare în suflet, şi o presimţire dure- 

roasă ce mă îace a crede că nu voiu imai videa țărmurile 

şi ființele iubite mie; dar în curând vântul răcoritor al mă- 

rei, legănarea molatică-a corăbiei şi întinderea orizonului, 

îmi schimbă şirul ideilor şi îmi insuilă o mulţămire nes- 

pusă *). Atunci îmi pare că mă prefac într'o nouă ființă, 
că toate puterile-mi sufleteşti se măresc, şi că mă aflu în 

adevăratul element al naturei mele. 
Nemărginirile ceriului şi a mărei între care mă găsesc, 

dau aripi închipuirei mele *) şi o îndeamnă să se rătă- 
cească în spaţiurile lor.. Atunci, ca o pasăre voioasă, ea 
se înalţă în seninul ceriului, sboară peste hotarele orizo-
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nului, se cufundă în noeanul. mărilor, şi cearcă a descoperi 
în depărtare plaiuri necunoscute, şi a pătrunde tainele as- 
cunse în sânul valurilor. 

Rari mulțămiri în lume. pot fi de măsura acelei nepre- 
uite multămiri ce gust la începutul călătoriilor pe mare, 
când mă simt aruncat afară din calea obicinuită a vieţii! 

Vaporul se înaintează cu răpegiune. spre apus, și în ur- 
mă-i, tărmurile Franciei, oraşul Marsilia şi castelul de If, 
ce se ridică pe o înălțime aproape de el, par a se cu- funda treptat în mare *). Nu se mai zăreşte în fundul ori- zonului de cât un nor lung şi îngust, care se face nevăzut. 
Soarele se culcă ca o bombă înilăcărată, ce ar cădea şi s'ar 
stânge în valuri; razele lui lunecă pe fața apei şi se re- 

trag *), lăsând lumea în stăpânirea nopţii. În curând ste- 
lele se arată ca o ninsoare de diamanturi, şi marea, per- 
<dută în întuneric, iea o privire îngrozitoare. 

Mii de gânduri mă împresură în restimpul amurgului *) 
când natura 'ntreagă se acopere cu o haină fantastică; mii 
de visuri vin de mă îngână cu-ale lor poetice adimeniri, şi, pintre gânduri şi pintre visuri, ţara mea se arată mie 15) 
<a o mamă iubitoare ce mă chiamă la sânul ei. 

O! ţară iubită, o! raiul meu drag. 
Ori unde voiu merge, prin lume pribeag, 
De scumpa-ţi icoană eu sânt însoţit, 
De glasul tău dulce sânt gingaş uimit. 

Mă primblu singur pe podul vaporului, cumpănindu-mi . pasurile după legănarea lui şi petrecând în minte-mi toate scenele interesante a vieţii mele de călător: scene vesele din Francia, scene poetice din Italia, scene pitoreşti din Orient, carele alcătuese albumul suvenirelor mele, Şi acea primblare sânguratică s'ar prelungi poate până în zori %) dacă glasul lui. sir Angel, tovarăşul meu de drum nu m'ar deştepta *) din vis. 
Mă cobor în salon, unde căpitanul mă aşteaptă cu un vas de punciu înflăcărat pe masă.
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— Vină lângă mine, îmi zice sir Campbel; vină, domnul 

meu, să bem împreună în fericirea voiajului nostru. Domnul 

Angel mi-a istorisit cum aţi făcut cunoștință bând apă 

sărată... Fu doresc să legăm cunoştinţă bând punciu. 

-—— Acest chip de a face cunoştinţă este mult inai plăcut 
de cât celă-/'alt, domnule căpitan, şi vreu să-ţi probez că 

ştiu a-l preţui. | 

Zicând aceste, mă pun pe un scaun lângă căpitanul, care 

înarmat cu o lingură de argint, aţâţă para romului cu un 

talent de om foarte ispitit în asemine îndeletnicire. Angel: 

se aşează în îaţă cu mine şi aruncă din vreme în vreme. 

galişe căutături asupra băuturei ce se pregătește. 

— Ştiţi, ne întreabă el, care ar îi cea mai minunată şi. 
mai măreață privelişte din lume? 

— Care? . 
Priveliştea oceanului întreg schimbat într'un vas nemăr-- 

ginit de punciu înflăcărat. 

— Cu adevărat! răspunde Campbel. Ideia d-tale îmi 

aduce: aminte de sărbarea unei «nunţi din India, în oraşul 

Singapur. Lordul E..., care este avut cât şepte milionari, 
se însurase cu fata unui Nabab, şi în noaptea nunţii lui, 

el. prefăcuse toate basinurile *) din grădina palatului său 

în vase de punciu. Cine n'a văzut acea luminaţie fantas-. 

tică, n'a văzut nimică! Toti locuitorii din Singapur au în-. 

chinat în :moaptea aceea pentru fericirea tinerilor căsăto-. 

riți *), si nici unul nu S'a putut întoarce acasă teafăr. 

— Imi aduc şi eu aminte. de o luminaţie fantastică în 

soiul acelei de care vorbeşti, domnule căpitan. Am văzut-o. - 

în Italia, pe vârful munţilor Apenini; -însă asta-i o istorie 

lungă, şi punciul d-tale nu ne eartă de a perde vremea. 

în povestiri *). 
— Din contra; puncinl se îmbunătăteşte prin farmecul 

conversaţiei. Spune dar istoria d-tale, domnule, căci, nouă 

marinerilor, nimic nu ne face mai mare plăcere de cât po-. 

vestirea întâmplărilor de călătorii. Incepe, şi vă promit că *) 
voiu povesti şi eu o întâmplare foarte comică, ce au avut
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o mare înrâurire asupra vieţii mele, şi au fost chiar cursa 
ce m'a îndeinnat a îmbrăţişa cariera de marinar. 

—Eată dar că încep: 

Muntele de ioc 55) 

Intr'amurgul unei frumoase zile de vară din anul 1839, 
amicii mei *) C... N, N... D, şi eu coboram încet munţii 
Apenini care desparte Toscana de văile Lombardiei. Un 
vânt uşor se ridicase, şi plăcuta lui dismierdare ne trezia 
din apatia în care ne cufundase căldura nesuferită a atmos- 
ierei. Toate simţurile noastre se învioşiau sub înrâurirea 
acelui vânt răcoritor. Natura ni se părea mai veselă, seninul 
ceriului mai limpide, cântările păsărilor mai dulci! Părea 
că ni se ridicase de pe ochi un văl întunecos şi de pe inimă 
o greutate apăsătoare. Intr'un cuvânt, apusul soarelui ne 
Tăcu să gustăm una din acele tainice multămiri ale sufle- 
tului, atât de putermice la vârsta de 19 ani, în cât mintea 
pluteşte în mii de visuri aurite şi închipuirea se ecsaltă 
până a crede că aude cete de îngeri serbând sfârşitul zilei . 
pe harpe de aur. 

In curând am ajuns la satul Petra-Mala ce se găseşte 
între Giogo, muntele cel iai înalt a lanţului de Apenini ce 
petrecusem şi între Filigare, hotarele Toscanei. Când am 
intrat în sat, noaptea căzuse şi stelele sclipiau vesel pe bolta 
cerească. 

Veturinul nostru, adică: stăpânul şi tot odată vezeteul 
trăsurei cu care plecasem de la Florenţa, ne duse la cea 
mai bună locantă; ear proprietariul aceştiea sinior Anto- 
nio, ne primi cu-toată ceremonia măgulitoare, care aţâţă 
şi măreşte galantomia călătorilor. Complimentele şi titlu- 
rile de Altete, cu care ne stropi el, când ne-am pogorât 
din trăsură, ne înduplecară cu totul în favorul lui; ear când, 
după o plecată închinăciune, el ne luă de subsuori ca să ne 
suie la rândul întâi, atunci sinior Antonio câştigă toată în- 
crederea şi toată simpatia noastră, două nobile sâmţi-
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mente ”), de care el făcu abuz, încârcându-ne gros la so- 

coteală a douazi! Noi am plătit fără a-i face vr'o observare 

cât de mică, fiind-că fusesem trataţi de Alteţe, dar ne-am 

decis *) de atunce a ne pogori singuri din trăsură *), şi a 

ne Sui scările locantelor fără ajutor, căci mai aveam încă 

de întâlnit inulți siniori Antonio în drumul nostru până la. . 

Moldova. 

La masă, locantierul ne vorbi despre un vulcan ce s'ar 

fi aflând în apropierea satului, şi pe care locuitorii din 
Petra-Mala îl numiau Monte di Fo, (Munte de îoc.) Ne-am 
hotărât îndată de a-l visita, şi sinior Antonio, gata la po- 
runcile noastre, ne-au şi găsit pe la vecinii lui trei zmei 
cu urechile lungi, înşăuaţ şi înfrâuaţi, precum se cuvinea 
la nişte Alteţe. 

Ne suirăm călare fără întârziere, şi caravana noastră se 
porni la pas, cârmuită fiind de Sinior Antonio, şi urmărită 
de vr'o doi copilaşi din sat, carii tipând şi sărind cu pi- 
cioarele goale pe petrele stradelor “) zădărau zmeii noştri 
cu vergi subțiri; însă aceştia făr'a-i băga în samă, îşi ur- 
mau drumul foarte liniștiți întocmai ca nişte filosofi ce 
ar Îi trecând cu fruntea senină printre necazurile *) lumeit 

Cărarea ce duce la muntele de foc şerpueşte printre 
stânci fărâmate şi pe maluri de râpi adânci; şi fiind că 
Străinii S'ar putea primeidui pe ios, locuitorii din Pietra- 
Mala, şi mai ales sinior Antonio, au pentru trebuinţa că- 
lătorilor locomotive sigure, ce se numesc măgari în limba 
veche şi asini în cea nouă. Acest animal *) este trebuitor 
locuitorilor de munte ca şi cămila Arabilor. Blând, supus. 
la glasul stăpânului, el îl duce în spinare pe vârfurile cele 
mai nalte ale stâncelor, pe gurile celor mai adânci pră-- 
păstii, fără a-l pune vre odată în pericul *). Răbdarea lui ne- 
mărginită, caracterul său flegmatic şi cumpenirea pasurilor 
sale, sunt calități cunoscute, şi care ar face din el ființă 
perfectă *) dacă el nu s'ar abate câte odată la un narav 
ominesc, la îndărătnicie. Cu toate aceste însă, marele poet 
al vechimei *), Omir, Pa comparat cu Aiacs, unul din cei mai
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viteji eroi a poemului Iliadei, şi Deilile *) poetul frances 
care a tradus pe Virgil şi pe Milton, a făcut portretul ma- 
gariului în versuri foarte măgulitoare, zicând printre al. 
tele, că: 

„IL sert de Buce&phale ă la beaut€ peureuse! 
Câţi oameni trec pe fața pământului îăr'a merita șle a fi 

asămănat cu Aiacs şi cu Bucefal! 
Cu cât ne depărtam de sat, greutăţile drumului se în- 

mulțau, însă Bucefalii ”) noştri îşi Cumpeniau mersul cu 
un tact vrednic de laudă; la îie-care pas ei pipăiau dru- 
mul cu copitele, făr'a se îngriji de petrele care fugiau sub 
picioarele lor şi care se duceau de-a dura în fundul pră- 
păstiilor. In zădar sinior Antonio îi îndemna cu glasul, şi 
copiii din urmă cu vergile!... ei da numai din urechi, ear din 
pas nu eşiau! În fine, după o cale acrobatică prin tot soiul 
de rătăcănii, ne-am găsit de-odată lângă vulcan. 

Acest Munte de foc este unul din fenomenele cele mai 
curioase a naturei! Pe p suprafaţă de trei stânjini cva- 
drați ard mii de limbi *) de foc ce samănă a eşi din pă- 
mânt, pe mii de ţevi subțiri; şi lucru de însemnat! acele 
pări nu se ridică mai mult de cât de o palmă, şi au toate 
însuşirile parei acestui punciu, care arde acum dinaintea 
noastră, colorul şi chiar pariumul *) ei; astiel, încât de ar 
sta cineva împotriva vântului şi ar răsufla duhoarea acelui 
foc, în curând s'ar îmbăta. 

Ne puserăm cu toţii împrejurul acestui vulcan; ne aprin- 
serăm țigaretele la para lui, şi unul din noi începu a grăi %) 
cu sSinior Antonio: 

_— Ce crezi ) d-ta de focul acesta, siniore? 
— Eu? răspunse Antonio, cred ceea ce zic bătrânii din 

Petra-Mala. 

— Şi: ce zic ei? 
"— Că. Muntele de foc trebuie să îie vr'o răsuilătură a 

Iadului! La cuvântul de Iad, sinior Antonio îşi făcu cruce. 
— Foarte bine; dar ce dovadă aveţi că Iadul se află 

tocmai sub munţii Apeninilor?
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— Probe *) avem multe: 1” că pe la mezul nopţii se 

aud pe-aice glasuri de cucuveici şi gemete grozave, ca- 

rele par că es din fundul pământului; 2-le că padre Ber- 

tolomo şi-au ars barba şi sprincenile chiar aice unde şe- 

dem noi. 

— Care padre Bertolomo?... Ce i sau întâmplat? 
— EI este un călugăr Capuţin de la Verona, care ca 

şi d-voastră, nu credea că Muntele de foc este hornul *) 
Iadului, ci din contră socotea că ar fi cuprinzând comori 
nesfârşite... Intr'o noapte, eată-l că vine singur aice şi, aţâ- 
tat de demonul lăcomiei, se apucă de săpat. Sapă el, sapă 
mereu decusară şi până pe la mezul nopței, ear Satan îl 

lasă de se munceşte, până ce face o groapă adâncă cât un - 

stat de om. Atunci Duhul-răului dă drumul focului în lad, 

şi sărmanul patre Bertolomo se vede deodată cuprins de 

pară! Strigă, se sbuciumă, cearcă să easă... în zădar! Fo- 

cul îl învălueşte din toate părţile şi îi arde şi hainele şi 

sprincenile. Din norocire, un călător, trecând pe acolo, 

aude răcnetele capucinului, aleargă şi îl scapă, căci ali- 

mintere Satan îl prefăcea în friptură pentru ospăţul dracilor. 

Zicând aceste, sinior Antonio îşi -mai făcu o cruce, ear 

copilaşii aşezaţi pe lângă el, ziseră cu spaimă: Santa Maria! 

— Dacă voeşti numai decât, senior Antonio să dai în 

sama lui Satan pârlirea lui patre Bertolemo... îie! Spune-mi 

însă, de mult s'a ivit acest foc pe munte? 

— Ivirea lui se ține de o întâmplare ce mi-au istorisit | 

bunul meu, care şi el o ştia. de la bunul său, Dumnezeu 

să le erte păcatele! 

— Ammi , 

Sinior Antonio tuşi de trii ori, îşi drese glasul ”) şi ne 

spuse următoarea legendă, în -vreme ce para vulcanului 

răspândea lumini fantastice pe vâriurile stâncilor de pe 

'mpregiur. 

— „Pe când Veneţia se bucura de avuţiile şi de liber- 

tatea sa, Petro Foscari era unul din cei mai nobili şi mai 

însemnați Patriciani din Loinbardo-Veneţia. Veniturile sale
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le milionar, posiția şi numele lui îi puneau în cea întâi 

linie din societățile aristocratice; dar pe cât soarta îl în- 

zăstrase cu tot ce poate contribui la fericirea unui om, pe 

atâta natura îl tratase fără milă, dându-i o figură uricioasă, 

doi ochi mici carii pătrundeau cu răutate, nişte buze vinete 

şi subţiri ce sămănau văpsite cu venin şi o peliţă zbârcită 

că bătea în două flori, în galbân şi în verde.“ 

„Această nedreptate a naturei avu o fatală înrâurire 

asupra contelui Foscari! Toate plăcerile lumei erau amă- 

râte pentru dânsul prin ideea sluţeniei sale. Nu avea săr- 

p manu! nici un minut de linişte, căci sori unde mergea i se 

părea că aude în vorbele altora aluzii crude asupra ne- 

norocirei sale. Dacă intra într'un salon şi da cu ochii de 
vro oglindă, ideile sale se tulburau; el îşi închipuia că 

stăpânul casei ar îi aşezat înadins oglinda în locul acela, 

| pentru ca să-i aducă aminte de asămănarea lui cu un stri- 

; goiu *) rătăcit printre cei vii. Dacă vre o damă zâmbia toc- 

mai când el se-apropia de dânsa, Petro îşi muşca bu- 

i - Zele de mânie şi ţintia asupra nenorocitei dame o căutătură 

grozavă ce o îniiora; ear dacă împingea păcatul pe un 

    

    $ bărbat să-i zică măcar un cuvânt cât de puţin atingător, 
; atunci stiletul său căuta îndată răsbunare în vărsare de 

sânge“. 
2 „Toti se feriau de el ca de un ciumat; toţi se dau în 
. lături când îl vedeau; convorbirile se întrerupeau; veseliile 
SI se stingeau. Apropierea înfricoșatului Bravo din Veneţia 

nu producea un efect atât de răspingător, precum ivirea 
contelui Foscari!“ 

„EI însemna toate scenele tăcute ce se petreceau îm- 

prejurul lui, şi misantropia 'sa creştea la proporţie cu ura 

. ce însuila el societăţii venețiene. Intr'un cuvânt nenorocitul 
: conte aiunsese a se uri chiar pe sineşi şi a fi nesuferit 

F nu numai străinilor dar chiar lui însuşi“. 

: „Intr'o zi, contele Foscari zări la o primblare de gondole, 

E în canalul de Judeca, pe îaţa ducăi Orloni, ce sosise numai 

de trii zile de ia Neapoli, şi frumuseţea ei îl înebuni. Din mi-  
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nutul acela el o iubi ca pe o madonă! o iubi mai mult încă... 
ca pe un chip frumos! Din minutul acela el simţi un nou 
şir de suferinți necunoscute lui până atunci: sperarea în- 
şelătoare şi gelozia crudă! Insă, ca un om ce pân! în ora *) 
de pe urmă tot se măguleşte că va scăpa de moarte con- 
tele ) uita ades nenorocirea lui şi se lăsa a îi adimenit de: 
cele mai drăgălaşe năluciri, căci era vecinic îngânat de 
glasul sufletului său, ce îi vorbia de Letiţia, fiica ducăi“. 

„Cum se întinseră umbrele nopţii pe canalurile Vene- 
iei, contele Foscari, se sui într'o gondolă şi se duse sub 
ferestrile palatului Letiţiei. Nefericitul! îşi pusese în gând 
să dee o serenadă tinerei ducese şi să-i răpiască sufletul 
prin farmecul glasului său, căci am uitat, domnilor, ridi- 
culul cel mai mare al bietului conte. EI se credea a îi mu- 
sic desăvârşit, şi. îşi închipuia că are un glas îngeresc, 
când, de 'mpotrivă, avea un glas răguşit“.. | 
Apucând dar o mandolină în mâni, și ridicându-şi ochii 

spre balconul Letiţiei unde se zăria o umbră, el începu a 
miorlăi o barcarolă venețiană foarte cunoscută pe atunci 
în Veneţia: ă 

Marea-i lină - IE Ca privirea-ţi. 
Ca zâmbirea-ţi, = Vină, vină, 
Şi senină ”  Fără'frică, 

Să te primbi, în luntrea mică, ş. c. |. 

„Nu sfârşi bine versul de pe urmă al barcarolei, şi pe 
balcon se ivi o altă umbră mai mare, care plecându-se pe 
canal, împreuna finalul cânticului cu un hohot de râs ră- 
sunător!... Mandolina căzu din mânile contelui, glasul i se 
tăia pe loc, şi el rămase, ca un om trăsnit de fulger, în 
vreme ce umbrele amândouă din balcon se făcură nevăzute, 
— „Amalteo! Amalteo! strigă deodată contele, amenin- 

tând balconul deşert cu stilelul său; Amalteo! râsa-i tu de 
mine, dar te-oiu face eu să plângi amar!“ 

_ „Rostind această amenințare în turbarea %) ce. cuprin- 
sese, nenorocitul conte pică obosit pe perinele gondolei şi
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se depărtă de acel loc, făcând şi desfăcând o sută de pla- 

_uuri de răsbunare, asupra lui Amalteo“. 
Cine era însă, acest Amalteo ? 

„„Amalteo Penoni se trăgea din una din cele mai mari fa-. 
milii din Neapoli; tânăr, frumos, elegant şi bogat, el ve- 
nise de vr'o două luni în Veneţia şi se făcuse favoritul tu- 

turor damelor, prin delicateţa purtărei sâle, prin: gustul 

distins *) ce presida la toate faptele lui, şi prin o gingă- 

şime copilărească, de care era întipărită natura sa delicată. 
EI era iubit de multe Patriţiane, pre cât nobile pre atât 

frumoase, dar mai cu seamă era iubit de fata ducăi Orloni, 

care îl cunoscuse la Neapoli“. 

„Asemine Amalteo admira multe frumuseți veneţiane dar 

mai cu deosebire el adora pe Letiţia, căci Letiţia le între- 
“cea pe toate cu minunile îngereştei sale îiguri şi cu încân- 
tările spiritului său. Toţi străinii îi priviau pe amândoi cu 
o mulțămire adevărată şi îi admirau, așteptând ziua nunţii 
lor ce era să se facă în curând. Contele Foscari singur le: 
purta pizmă şi-căuta miiloace de a dărâma fericirea lor! 

„„A doua zi după scena balconului, el se duse la palatul 
ducăi Orloni şi, suind scările cu repegiune, se găsi de-o-. 
dată față 'n faţă cu Letiţia, în cel întâiu salon. La viderea 
lui, tânăra copilă îngălbeni, tremurând de spaimă; ear con- 
tele Foscari,. perzându-şi. minţile, se aruncă în genunchiu 
d'inaintea ei, cu mânile întinse. spre dânsa“. - 
— „Letiţio, Letiţio, îi zise, ie stiletul şi mă ucide, căci 

fără tine viața-i o pedeapsă nesuferită... Toate chinurile: 
Iadului le sâmt în sufletul meu de când te iubesc, căci te 
iubesc cu desperare, cu gelozie, cu nebunie...“ 

„Cum declama însă aceste cuvinte deşănţate, o mână 

străină se înaintă pe de-asupra lui şi îi puse în faţă o v- 

glindă mică. Contele se văzu într'însa cu tot. ridiculul po-. 
siției sale, îşi întoarse iute.capul şi zări pe Amalteo! In- 

furiet la viderea rivalului său, el răcni ca un tigru rănit *) 
şi se isbi crunt asupra lui. Tânărul căzu gios, străpuns de:
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stiletul contelui, ear contele, din ziua aceea, se făcu nevă- 
zut din Veneţia“. | 

„Un an după această întâmplare, pe locul unde arde a- 
cum focul ce videţi aici chiar *), erau aşezaţi vr'o doispre- 
zece hoţi înarmaţi din cap până *n picioare. Toţi stau gră- 
mădiţi împregiurul căpitanului lor, Marco Brogio, care de 
O bucată de vreme împrăștia spaimă în toată partea aceas- 
ta a munţilor Apenini şi în văile îmbelşugate ale Lom- 
bardiei“. | 

„Nu era pe atunci vorbă în toată Italia de cât despre sumeţiile şi cruzimele lui Marco Brogio. Unii ziceau că e] era "nalt cât un brad de munte, că avea braţe groase de urieş şi o barbă neagră ce îi acoperea obrazul întreg; alţii Spuneau că el era) mic de stat, cu ochi de veveriță, cu buzele subţiri şi galbine, cu părul r0ş ca para focului. Far de şi opiniile asupra acestui hoţ vestit erau deosebite, ni- meni nu-i pomenia numele fără a-şi face cruce!“ „In noaptea agiunului de Crăciun, Marco Brogio, precum am Spus, sta lungit cu tovarășii lui pe earba verde ce a- 'coperia locul din care acum es limbi de foc. Nori negri se întinseseră pe ceriuri, aducând groaza Şi împrăştiind o în- tunecime cumplită în lume; tunetul vuia din vreme în vre- mie în partea munţilor despre Giogo; ear iulgerile se a- lungau pe faţa norilor ca nişte săgeți înflăcărate şi acope- 
riau codrii, munţii, prăpăstiile cu o lumină fantastică“. 

„O mare furtună se pregătia!.. dar Marco Brogio părea 
că nici însămna amenirițările ceriului. EI răspundea la tot 
tunetul prin un răcnet îngrozitor şi deşerța câte o cupă de 
vin de Monte-Fiasconi, în. onorul fiecărui îulger. Fisiono- 
mia sa lua o expresie mai diavolească, cu cât furtuna lua o 
întindere mai mare; şi cu cât vântul vâjâia mai fioros, cu 
atât glasul hoţului răsuna mai puternic prin munţi, cântând 
aşa:
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Varsă 'n cupa mea de aur 
Acest vin ce desfâtează 

Şi m'aprinde mă iurbează, 

Precum sângele pre taur! 

Varsă, varsă tot aice, 

Şi când eu destul voiu zice, 
Pe-al meu cap trăsnitul pice! 

Beţi, voinici! până la moarte! 

Şi 'n ceas vesel de plăcere, 

Să uităm ori-ce durere, 

Beţi, copii, toţi după mine, 

Şi 'nchinaţi cupele pline 

L'a îulgerilor lumine! 
— 

„Ceriul tună şi răstună, 

Munţii urlă, Satan râde; 

ladul acum se deschide 

Şi cu noi cântă 'mpreună! 

Vântul geme, vâjieşte, 

Lumea 'ntreagă se 'ngrozeşte, 

Inima-mi saltă şi creşte! 

Ori-ce chin a relei soarte! 

" Tremure-se tot în lume 

Cât va fierbe sânge 'n mine! 
Facă.şi cruce şi să 'nchine 

Cel ce-aude de-al meu nume! 

Eu sunt Brogio... ş. c.l. 

— „Cânticul hoțului îu întrerupt prin sosirea grabnică 

a unui om învălit într'o manta neagră, şi care, oprindu-se 

dinaintea lui Marco Brogio îi zise: 

— Sinior capitane! tovarăşii care sunt rânduiţi la pândă 

pe drumul despre Jigio, au oprit o carâtă înhămată Cu. 

şese cai. 

— Şi în carâtă nu era nime? întrebă Brogio. 

— Ba, se găsiau în lăuntru un cavaler şi o damă. 

— Şi unde sânt? 

— Fată că-i aduc tovarășii dinaintea ecselenţiei voastre. 

La noi, în Italia (adăugi sinior Antonio), titlul de ecselenție 
se dă fără osebire [a toţi acei care au miiloace de a plăti 

asemine titluri. Aici, oricare om bine îmbrăcat are drept 

“ja numire de ecselenţie, şi mai ales pentru mine, tot călă- 

toriul care trage la locanta mea, îl socotesc de alteţă... Dar 

să ne întoarcem la Marco Brogio“. 

„In curând se auzi în apropiere un vuet de mai multe 

pasuri şi de arme, şi şese hoţi se iviră ca nişte fantasme



302 V. ALECSANDRI 

    

din întuneric, aducând în faţa căpitanului pe nenorociţii 
care căzuseră în mânile lor. Un fulger atunci lumină ceriul, 
şi Marco Brogio cunoscu pe Amalteo Peroni şi pe fru- 
moasa Letiţia!" 

„Hotul sări ca un leu pe picioare; ţinti asupra tinerilor 
Ochii săi prefăcuţi în două limbi de foc, şi se porni de odată 
la un râs spasmodic, care îi sbuciuma tot trupul şi da fi- 
gurii lui o espresie de feară sălbatică. Amalteo şi Letiţia 
se ţineau strânşi unul de altul, cuprinşi de o groază şi de 
cumplite presimţiri“, 

— Ha! strigă în sfârşit Brogio, cu un glas de altă lume; 
„Satan v'a adus în ghiarele mele!... Momentul “) răsbunării 

a sosit pentru mine!“ 
„Și ear îl apucă acel râs nebunesc atât de grozav, încât 

hohotele sale răsunând prin codrii munţilor, înfiora chiar 
„pe tovarăşii lui.“ 

— Amalteo Peroni! zise hoţul turbat, îți aduci aminte de 
o noapte la Veneţia, când pe balconul Letiţiei Orloni, ai 
îndrăznit a răspunde cu un râs batgiocoritor la o serenadă 
ce se da tinerei ducese? 

„Amalteo Peroni! îți aduci aminte de oglinda ce ai în- 
drăznit a pune sub ochii contelui Petro Foscari, când el 
sta în genunchi dinaintea Letiţiei Orloni? 

„Atunci ai primit o dreaptă răsplătire, spălând cu sân- . 
gele obrăznicia ta; dar se vede că moartea n'a voit atunci 
de tine; se vede că soarta îţi păstra alte chinuri, un sfârşit 
mai aspru, de vreme ce te-a adus earăşi în faţa mea! 
— Dar cine eşti tu? întrebă Amalteo tulburat. 
— Cine sânt eu? Eu sânt contele Petro Foscari!... eu, 

căpitanul hoţilor cu care viețuesc acum sub numele de 
Marco Brogio; eu, care mi-am părăsit familiă, posiţia Şi | 
patria, pentru ca să mă răzbun asupra oamenilor ce mau 
adus în desperare... Ştii tu, Amalteo, ce te aşteaptă? Nu 
socoti că vreu să-ţi râdic vieaţa, nu!... Vreu să te îac a 
suferi toate muncile iadului, privind pe Letiţia ta jertfă ho-
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ţilor ce râd acum de tine, fără milă, precum ai râs tu de 
mine, 

— Ticălosule! strigă Amalteo; cine din voi a pune 
mâna pe Letiţia, îl întind mort la picioarele ei. 

— Ucide-mă *) dar pe mine mai întâiu, dacă poţi!... răs- 
_punse contele Foscari “) răpezindu-se ca să răpiască pe 

Letiţia din bratele lui Amalteo; dar nu apucă a face un 

pas şi căzu trăsnit de un îulger ceresc! Tot muntele se. cu- 

tremură!.., şi de atunci se aprinse pe locul acesta focul ce - 
videţi. ă | 

„Astfel se mântui ţara de un hoţ“) care nu visa decât 
amoruri;. aşa scăpară Amalteo şi Letiţia, de prigonirile 

contelui Foscari. De aceea şi credem noi, locuitorii din 
Petra-Mala, că locul unde a fost îulgerat Marco Brogio, şi 
din care es acum mii de limbi de foc, nu poate îi alta de 
cât o răsuflătură a iadului!“ * 

Sfârşind această anecdotă, închin un păhărel de punciu 
căpitanului Campbel ce mă ascultase cu mare luare- aminte, 
şi adaug: Punciul d-tale e de minune! însă un lucru îi 'lip- 
seşte pentru ca să fie perfect %). 

— Care lucru? întrebă Campbel. 
— Povestirea întâmplărei comice care a fost causa *) că 

te-ai făcut marinar. 

— Dacă doriţi a o cunoaşte... eu sânt gata a vă-o spune, 
mai ales că nici nu avem altă ceva de făcut mai interesant 
în astă sară. Marea'i lină; vaporul merge bine; punciul e 
îerbinte; OI raif!...'Eată ce mi s'a întâmplat cu vr'o două- 
zeci de ani mai înainte. 

Cel întâi pas în: iume. 

„Aveam 19 ani când eşiiu din universitatea de la Oxford, 
unde petrecusem multe nopți visând plăcerile lumei şi des- 
criind în versuri înfocate nesăţioasele dorinţi ce mă mun- 
ciau. Eram, precum ştiţi domnilor, la acea vrâstă în care
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„omul, încă necopt, este espus la o sută şi o- mie de întâm- 
plări de tot soiul, triste sau vesele, poetice sau ridicule“. 
„ar de sânteţi curioşi a avea o idee de persoana mea 

la acea epohă... închipuiți-vă un butuc uscat, înfipt de alţi 
doi butuci ciotoroşi ce purtau prin contrabandă numire de 
picioare; adăugiţi de o parte şi de alta ale trupului două 
brațe lungi, care se legănau şi bălăbăniau în toate părţile; 
puneţi pe umerile lui un lucru rotund sub nume de cap, cu 
părul lins pe tâmple, cu urechile stacoşii şi cu plete în floa- 
rea morcovului degerat... şi astfel veţi avea portretul da- 
ghereotip al căpitanului Campbel, ce are acum plăcere de. 
a călători cu d-voastră. De atunci m'am schimbat mult... 
dar atunci mai aveam şi nenorocirea de a fi nepotul unui 
moş, care prin slăbiciunea lui de rudă, pregăti o crudă lo- 
vire amo;-propriului meu.“ 
„El era cel mai bun şi cel mai onorabil *) om din lume, 

dar avea un defect grozav! Mă iubea cu o aşa de mare or- 
bire, încât mă socotia un geniu ca lord Byron şi frumos ca 
un Adonis ”). La orice cuvânt rostiam, moşul meu cădea 
în admirare nemărginită, şi mă încredința că numele meu 
era menit a face epohă în seculul ) aceşta; el mai adău- 
gia că toate inimile femeeşti din Englitera, precum şi de 
pe Continent aveau a se înilăcăra şi a se topi după mine“. 

„Intr'o dimineaţă, iubitul meu moş *) intră în aparta- 
mentul meu cu un aer misterios. 

-— Campbel! îmi zise el, bucură-te! Ai făcut fără ştire 
o conchetă!... | 
— Cum?... întrebăi plin de mirare şi de mândrie. 
— Ai aprins sufletul frumoasei Ladi V. 
— Ce zici? Ladi V. nu m'a văzut nici odată. 
— Dacă nu te-a văzut cu ochii capului *) te-a văzut cu 

ochii sufletului! zise bătrânul *) cu o zimbire triumială. 
— Nu te înţeleg bine, iubitul meu moş *). 
— Vreu să zic că a cetit minunatele produceri ale ge- 

niului tău, şi acum ea visează cu dragoste la autoriul lor.



  

    

O CĂLĂTORIE ÎN AFRICA 30% 
  

— Bine, dragul meu unchişor, de unde şi până unde 

poesiile mele au agiuns în mânile îrumoasei Ladi V? 

— Eu i le-am dat! 

— Dacă'i aşa... spune-mi, te rog, cum ai ailat că ea mă 

iubeşte! | 

— Nu vreu să-ți spun alta de câi să te găteşti ca să mer- 
gem desară în adunarea ce Ladi V. a hotărât înadins să 
dee astăzi, pentru ca să aibă prilej de a face cunoştinţa ta. 

„Zicând aceste, moşul meu eşi de la mine aruncându-mi 
o căutătură expresivă, care voia să zică! O! scumpul meu 
Campbel! ai să întreci şi pe Lovelas, şi pe Don Juan, şi pe 

toți mai vestiți biruitori de inimi fermeeşţi!“ 
„Nu am nevoe să vă descriu sâmţirile diverse %) ce se 

deşteptară în mine, la o veste atât de interesantă; voi 
spune numai că, prin un efect comic a mândriei ce mă 
cuprinsese, sprincenile mi se ridicaseră de două degite, 
capul mi se plecă înapoi pe spate, şi, în această posiţie 
maiestoasă, toți cei-l'alţi oamini mi se părea pitici“. 

De vreme ce sunt iubit de o Ladi atât de nobilă şi 
îrumoasă (îmi ziceam cu mulțămire), se înțălege că sunt 
demn de a fi iubit; şi dacă sunt demn de a însufla aşa 
pasiune *), se înţălege că negreşit am mult şi mari merite 
personale! 

„In adevăr, Ladi V. avea pentru mine, păm'a nu mă cu- 
noaşte, o admirare ce s'ar fi putut lesne schimba *) într'un 
amor înflăcărat. Romantismul vărsat *) cu îmbelşugare în 
versurile mele şi, mai ales, laudele **) ce-i făcuse moşul 
meu de persoana mea, ecsaltaseră închipuirea sa. Fa îmi 
adresa în taină cele mai drăgălaşe visuri ale sufletului 
său, căci sufletul ei mă împodobise cu toate darurile ce- 
reşti. Pentru Ladi V., eu trebuia să fiu o fiinţă fragidă, 
cu părul aurit, cu ochii albaştri ca ceriul Italiei, cu fața 
palidă şi melancolică, şi zeu! nu Sunt sigur că nu i-am 
apărut câte odată sub îorma unui înger înaripat şi sburând 
pin văzduh cu o liră de aur în mână. 

V. Alecsandri, — Proză, ! 20
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„Amorul e un zugrav ce are mania să îacă portreturi 

mincinoase.“ *%) 
„Ladi V. fusese măritată, la vârstă de 16 ani, cu un om 

care putea să-i fie tată, şi care o nenorocise, cât au trăit, 

prin caracterul său aspru şi nemulţămitor. Ea încă nu se 
îndulcise 'de îericirile lumei, şi inima sa, însetată de dra- 

goste, era ca o floare lipsită de căldura soarelui...“ 

„Această îigură de retorică e veche, domnilor, de când 

retorica... dar ceea ce-i mai adevărat şi decât dânsa, este 

că Ladi V. era o minunată îrumuseţă, şi că de şi a trecut 

20 de ani de atunci, totuşi îmi aduc aminte de ea cu o 

dulce bătae de inimă, Domnilor!... cine vrea să închine cu 

mine în sănătatea îrumoasei Ladi V.2“ 

(Zicând aceste, căpitanul Campbel râdică păhărelul său 

de punciu, şi, salutându-ne după moda englezească, îl de- 

şartă şi apoi urmează aşa [cu] povestirea:) 

„Cum veni sara, mă îmbrăcai cu haine nouă, după cun 

se purtau pe atunci. Imi pusei un frac cu cozile lungi 

până la călcâe; pantaloni strâmţi şi scurți până la glezne, 
giletcă galbână cu îlori late, cusute pe ea; guler crohmolit 
şi vârtos, care îmi gădila urechile; şi, ascunzându-mi mâ- 
nile într'o păreche de mănuşi verzi, mă pornii cu. moșul 
meu spre otelul Ladii V. | 

„Până atunci nu fusesem nici odată în adunări mari, şi 
măcar că moşul se ecstazia dinaintea toaletei mele, eram 

tulburat fără voe. Mulţămirea şi sperarea măgulitoare ce 

simţiam, gândind că aveam a mă înfăţişa unei persoane 

care mă iubia, erau amestecate cu o presâmţire neînțăleasă, 

ce amorţia săltările bucuriei mele; şi ideea de a mă găsi 

într'o societate numeroasă, compusă de cele mai elegante 

dame din Londra şi din cei tai faşionabili gentelmani, 

îmi causa o sfială foate nesuferită. Nu stiam cum tre- 
buia să mă presentez *”) stăpânei casei, şi ce să-i zic când 
m'a recomanda moşul meu.“ 1%) . 

„Prin urmare, îmi închipuii un dialog între Ladi V. şi 
mine, şi alcătuii în minte-mi o sută **) de întrebări şi de
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răspunsuri nimerite, încât, sosind la otelul acestei dame 

mă suii scările cu hotărâre de a-i rosti frasa următoare: “*) 
Ladi! de mult căutam prilej de a avea norocire şi onor 

a îi recomandat unei persoane atât de distinse '*) ale cărei 

înalte sâmtiri se unesc cu o frumuseţă rară si poetică, pen- 

tru ca să compue un înger rătăcit pe fata Pământului spre 

fericirea omenirei !...* 

„Acest compliment de colegian era menit, după soco- 

tințta mea, să producă un efect minunat; căci, la vârsta 

de 19 ani, noi credem că meritul unui compliment stă în: 

lungimea lui. 

„Când se deschiseră uşele salonului, mă apucă un soi 

de ameţală,'”) care mă îăcu să rămân înfipt pe prag. Sa- 

lonul era plin de lumină, de flori, de cordele, de diaman- 

turi, de zâmbete fărmăcătoare, şi de figuri vesele şi plă- 

cute carele, cu toate înotau în acel fluid magnetic ce plu- 

teşte în atmosiera unui bal. Ladi V. se găsia în îund pe 

o canape de stofă argintie; trebuia dar să trec prin tot 

salonul, *%) pentru ca să mă apropii de ea şi să-i fiu pre- 

sentaţ. Atunci sâmţii toate închieturile mele '%) slăbind, ca 

şi când m'ar îi pătruns o scântee electrică; aşi îi iubit mai 

bine să trec printre glonțurile a două armii dușmane, de 

cât prin miilocul grupelor de dame şi de cavaleri împrăş- 

tiete în dreapta şi în stânga." 

„Nimic nu este mai greu pentru un tânăr de 19 ani, 

decât de a să presenta *) bine într'un salon, şi a înainta 

cu un pas sigur, fără a da motivuri «:) de observări ironice 

persoanelor străine. Dacă se întâmplă să fie neîndrăzneţ, 

amar de e]!... îi perdut. Uimirea lui se face într'o clipă 

Subiectul favorit de luare în râs a tuturor celor ce n'au 
decât un spirit râzător. Inchipuiţi-vă dar,**) în ce posiţie 

falşă mă găsam eu: Sămănam cu un lup într'o clae de 

zăvozi. i 

„Mosul meu mă luă de mână, mă trase după el de-a 
lungul salonului, şi adresându-se Ladii V., mă presentă ei,
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după toate formele usitate “*). Frumoasa Ladi V. se îngăl- 

bini, auzind numele meu, şi îmi zise cu glas tremurător: 

— Sir Campbel, sunt prea fericită de a primi în adu- 
narea mea un tânăr poet, de un talent aşa de frumos ca 
a d-tale.“ | 

„La aceste cuvinte mă tulburăi cu totul; salonul începu 
a să învârti împrejurul meu; şi îmi aduc aminte că ră- 
măsei cu trupul plecat înainte, cu ochii țintiți pe parchet 

gi mormorăsând din buze câteva cuvinte din -complimentul 
ce pregătisem.“ Ladi! sâmţirile trupeşti şi frumuseţa înal- 
tă... care m'au făcut... să doresc de multă vreme... pentru fe- 
ricirea ominirei... de a mă înfățișa... alcătuesc un înger...” 

„Nu putui zice mai departe, căci sângele mi se suise în. 
cap, şi îmi țiuia urechile grozav. Moşul meu mă trase de 

- cozile iracului şi îmi şopti ca să-mi râdic capul. Tocmai 
atunci Ladi V. se cam plecase înainte pentru ca să dea 
nişte ordini **) unui lacheu, ce adusese o tabla cu limonadă. 
Când vrui să urmez sfatul moşului meu, lovii cu nasul în 
iruntea frumoasei Ladi V., şi o lovii astfel de tare, încât 
Sărmana îemee căzu pe canape, giumătate ameţită.. 

„Această tristă întâmplare adună pe toţi lângă Ladi V., 
si mă îăcu să salt înapoi cu înfiorare, ca un om ce, din 
greșală ar îi împins pre altul într'o prăpastie. Din neno- 
rocire, lacheul cu tablaoa de limonadă se găsea tocmai 
din dosul meu, şi mişcarea mea îl lovi peste mâni. Paha- 
rele atuncea începură a juca polca, a sări în Sus, a să răs- 
turna zânghenind, şi multe din ele se vărsară pe rochiile 
damelor!“ | | 

__ „Era să nebunesc!... Din toate părţile se ridicau ţipete, 
şi ploau ocări asupră-mi; damele nu ştiau cum or şterge 
petele de limonadă de pe toaletele lor, şi se uitau la mine 
cu ochi de pantere furioase, cavalerii păreau gata să se 
arunce ca să mă sfâşie; moşul meu, sărmanul! alerga de 
la unii la alții, cerând ertare pentru greşala mea, şi numai 
Ladi V., sămăna pătrunsă de milă pentru posiția mea atât 
de critică!“
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„Cât pentru mine, turburat de ruşine, mă aruncai ca un 
nebun pintre dame şi cavaleri împingând pe toţi, călcân- 
du-i pe picioare făr'a mai cere pardon, mă trântii cu des- 
perare pe un jâlţ, în colţul salonului dar răsării îndată cu 
înfiorare, căci simţisem ceva plesnind pe jâlţ şi dând un 
sunet jalnic“. 

„Ghiciţi, domnilor, ce era? *) bucăţile sdrobite ale unei 
ghitare, pe care mă trântisem fără a o zări. Nenorocitul 
instrument sta acum lăţit ca o turtă, cu toate strunele 
sale rupte! Î 

„Dacă aţi văzut vre odată un chip de idiot, vă puteţi 
imagina “*) aerul dotitocit ce se tipări pe fața mea la acea 
privelişte. “Toate simţirile, toate ideile mă părăsiseră; mă 
pretăcui în statuie.“ | 

„Salonul vuia de hohote ațâțate prin luarea în râs a 
adunărei. — „Eată un poet plin de melodie! zicea un tânăr 
gentelman, arătându-mă la dame.“ ! 
— Insă el pare a fi foarte desperat, adăugia altul, căci 

a rupt strunele lirei sale. | 
— Şi chiar lira sa au sdrobit-o sub picioare !-—Damele 

râdeau de leşinau, ear eu, păcătosul! primian în tăcere 
acele trăsnete pe capul meu, căci mă credeam, bun) de 
spânzurătoare. Bietul moşul meu, roş ca o sfeclă şi şter- 
gându-şi fruntea, sta de o parte cufundat într'o posomo- 
râtă meditare. Numai nobila Ladi V. nu râdea, ci căuta să 
potolească “*) împroşcarea acelor sarcasme; însă neputând 
reuşi “*) prin rugăminte, ea se apropie de mine, mă luă de 
mână şi zise cavalerilor: „Domnilor! ieu pe sir Campbel 
sub protecţia mea.“ 

„Imi venea să mă arunc în genunchi dinaintea ci, '*) dar 
ea mă opri prin o căutătură rece, care îmi îngheaţă inima. 
Nu oiu uita nici odată acea căutătură, în care era scrisă 

„soarta mea! Ea îmi arătă **) o prefacere cumplită în sim- 
tirile frumoasei Ladi. Sărmana!... îşi perduse, într'o clipă, 
toate nălucirile cele mai încântătoare asupra mea, şi acum 

+
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poate că se ruşina de slăbiciunea ce avusese pentru un 

colegian ridicul.“ ” 

„Mosul meu, înțelegând acea schimbare în ideile ei, fă- 

cea toate chipurile ca să redobândească favorul ce perdu- 

semn; şi, când liniştea se restatornici în salon, el căută în 

mai multe rânduri să aducă vorba asupra poesiei, sperând 

că poate voiu fi rugat de a rosti versuri de ale mele. dar 

în zadar! Societatea grăia despre cea de pe urină operă 

a lui Rosini. 

— Apropo, strigă moşul meu; cunoaşteţi romanţa cea 

mai nouă a lui Auber? 

— Care? întrebară damele. 

— O romanță foarte frumoasă, răspunse bătrânul, şi 

foarte sentimentală. Nepotul meu o cântă prea bine, şi 

dacă voiți s'o ascultați... 

„La această propunere, damele şi cavalerii căutară unii 

la alţii cu un aer ironic şi, voind negreşit să mai aibă 

motiv **) de râs, mă rugară ca să binevoiesc a-i încânta 

prin glasul meu. Eu blăstămam în mine ideea moşului meu, 

dar n'avui ce mă face, căci o damă mă luă de mână ca 
_pe un copil şi mă duse la piano, făgăduindu-mi să mă 

acompanieze chiar însăşi“. 

„După multe bătăi de inimă, mă hotărâi să încep, și 

deschisei o gură largă pentru ca să atac notele în plin. 

O! prigonire a soartei!... o! fatalitate grozavă!... Tocmai 

atunci o muscă rătăcită se spăriea de sunetul clavirului, 
şi năvălind chiorâş în gură-mi, se opri bâzâind în gât!“ 

„Vă las să gândiţi râsul adunărei, desperarea moşului 
meu, şi disprețul scris în ochii Ladii V. Ear eu, domnilor, 

cuprins de nebunie '%), mă aruncai cu capul gol afară din 

salon. Câtă vreme am alergat pe ulițele Londrei şi pe ma- 

lurile Tamizei, nu ştiu; dar, când se făcu ziuă, mă treziiu 

pe podul unei corăbii ce pleca la India!... Astfel am înce- 

put călătoriile mele pe mare, şi de atunci n'am mai văzut 

nici pe moșul meu, nici pe frumoasa Ladi V.“ 

„Cine ştie care ar fi fost soarta mea ne lume, dacă na-
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sul meu war îi făcut carambol cu fruntea unei dame ele- 

gante; dacă nu vărsam o tabla cu pahare de limonadă pe 

toaletele unei adunări întregi; dacă nu turtiam un instru- 

ment menit a împreuna cântice de amor, şi dacă o muscă 

chioară nu şi-ar îi ales loc de scăpare în gâtul meu!... De 

nu mi s'ar fi întâmplat toate aceste catastrofe, poate că 

nu aşi fi ajuns căpitan a vaporului ce comandez, şi m'aşi 

avea acum plăcere de a vă umplea paharele cu mâna mea.. 

Dar îrumoasa Ladi V. unde să îie acum?.. Ori unde s'ar 

găsi, în lumea aceasta sau în ceea lume, domnilor, beu încă 

odată în suvenirul ei!“ 12), 

Povestirea nenorocirilor căpitanului Campbel ne făcu 
mult să râdem şi convorbirea noastră, ațâtată prin plăcuta 
înrâurire a punciului, se prelungi până la două ore după 

mezul nopţii. Cu toate acestea, a doua-zi „noi eram pe po- 

dul vaporului la răsăritul soarelui, răsuilând aerul învietor 

a dimineţii şi privind în dreapta noastră malurile Spaniei. 

Marea limpide şi albastră se întindea până la poalele mun- 

ților ce se înşiră de-alungul orizontului, de la marginea 

Franciei şi până la hotarele Portugaliei. Fa oglindia seni- 

nul ceriutui, şi ilusia era atât de mare, încât ni se păria că 

plutiam între două ceriuri. | 
In călătoriile pe mare, unde pasurile omului sânt măr- 

ginite în lungimea podului corăbiei, unde ochii lui nu în- 

tâlnesc de jur-împrejur, decât întinderea pustie a valuri- 

lor; unde toată viaţa e concentrată pe nişte scânduri plu- 

titoare, şi numai prin ele este despărțită de prăpastia în- 

grozitoare a mărei... acolo cea mai mică întâmplare este 

interesantă şi atrage luare-aminte. Răsăritul voios al soa- 

relui *5) corăbiile ce se zăresc trecând în depărtare cu pân- 
zele lor albind în lumină, lucrul marinerilor acăţaţi pe îu- 

niile catargurilor, jocul peştilor în faţa apei, sosirea unei 

păsăruici rătăcite ce se opreşte puţin pe vâriul catargului, 

cântă drăgălaş şi apoi se face nevăzută în văzduh... toate 

aceste incidenturi dobândesc o mare importanţă în ochii 

călătorului, căci ele rup monotonia zilelor. Pe mare omul
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devine copil **) căruia lucrul cel mai neînsemnat produce 

mirare şi prilejesc o nevinovată petrecere. Din această 

causă *”) mai toate iurnalurile călătorilor pe mare cuprind 

aceleaşi însemnări **), de pildă: 

24 Septembrie. — Soarele se râdică măreț din sânul va- 

lurilor, şi razele lui poleind orizonul cu o linie strălucitoa- 
re, marea limpede şi albastră pare ca un smarald încadrat 

întrun inel de aur. 

Un vânt răcoritor începe a sufla: întinderea mărei se 
acopere de lungi şiruri de valuri ce se înaintează asupra 
corăbiei ca o armie duşmană; dar corabia, însufleţită prin 
zeniul omului, dă năvală prin movilele de apă, se înalță pe 
vârfurile lor, se clatină în văzdul şi apoi, lunecând cu re- 
pegiune, pare a se adânci în fundul prăpăstiilor. 
Miscarea vaporului îmi produse **) deocamdată un efect 

desplăcut; mă simt puţin amețit, şi deabia pot să-mi cum- 
pănesc pasurile pe pod. 

Un arap de la Fez, care călătoreşte cu noi, pătimeşte de 
boala mărei şi se vaetă, invocând pe Allah! Mă apropii de 
el şi îl întreb turceşte: Cliief ioc?... El se mânie şi îmi în- 
toarce spatele, ! 

Angel râde cu căpitanul Campbel, cercând a juca polca 
în clătinarea corăbiei, în vreme ce marinerii, acăţaţi pe fu- 
niile catargurilor şi legănaţi în văzduh, desfac pânzele. 

Spre sară, vântul conteneşte, marea se linişteşte, şi când 
stelele răsar, ele se prevăd pe faţa apei ca într'o oglindă. 

Un fenomen foarte curios se produce în întunecimea 
nopții; mii de globuri luminoase strălucesc împrejurul va- 
porului, eşind din valuri şi dispărând în brazda largă şi 
spumegată ce lăsăm în urma noastră. Acel fenomen, 'ne- 
tălmăcit până acum, se numeşte: fosforescența mărei. 

25 Sept. — Zi îrumoasă; marea albastră; orizon luimi- 

n0s. | 

Mulţime de corăbii se zăresc în depărtare, unele mer- 
gând spre răsărit, altele spre apus; unele având îorma de
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paseri urieşe cu aripele întinse, altele sămănând cu nişte 

catedrale. 
Zărim insula Ivice: de-a stânga noastră, şi pe la 8 ore 

trecem între insulele Baleare şi coastele Spaniei, în faţa 

capului San-Martin şi în canălul Balearelor. 

Cu cât ne apropiam de capul San-Martin, malurile se 

arătă mai viderat în limpezimea atmosierii. Un lanţ de 

munți goli şi arşi de soare închide orizontul de-a dreapta 

noastră şi se cofundă în depărtare cu norii ceriului. 

Câteva păsărele vin de ne visitează. Arapul cearcă să 

prindă una din ele, suinduse ca o mâţă pe scările de îrân- 
ghie care spânzură de-alungul catargurilor; dar ajungând 

la jumătatea scării, perde cumpătul şi rămâne aninat în 

văzduh, de-asupra valurilor, vr'o cinci minute. Angel şi că- 

pitanul pun rămăşag că a cădea şi că n'a cădea... dar în 

sfârşit, bietul Haji-Ab-el-Rahma-Lahlo îşi adună toate pu- 

terile în desperarea sa şi scăpă din posiţia primejdioasă 

în care se găsia. Angel a prăpădit rămăşagul, adică, două 

butelci de şampanie, şi ne poiteşte ca să le deşărtăm în 
sănătatea arapului. | 

26 Sept. — Podul corăbiei, spălat cu sopon şi griiit, lu- 

ceşte ca parchetul ceruit al unui salon; bronzurile şi ală- 

murile de la cutia buşolii strălucesc în razele soarelui ca 
bucăţi de aur. | 

Mulţime de goelanzi (pasări de mare) sboară pe deasu- 
pra valurilor şi deodată se asvâri în ele cu repegiune, şi 
apoi es cu peştişori în piscuri. Aripele lor mişcate în albas- 
trul mărei par ca o spumă argintie. 

-— Vaporul lasă în urmă-i o brazdă verde, ear împre- 

iuru-i plutesc pete albe de spume care samănă cu vinele 

marimorelor. 

Un curcan bătrân, menit de a îi prefăcut în friptură, ese 

- “din cușcă, şi pentru ca să scape de foc, se asvârle în apă! 

[1 videam plutind pe valuri, şi, după o luptă eroică de câte- 

va minute, sărmanul! cufundându-se în noeanul mărei ne 

amintează trista imagină a lui Leandru. O mare iale cu-
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prinde tot vaporul la o privelişte atât de dramatică! ear 
mai cu seamă bucătarul nostru rămâne desperat peste mă- 
sură! | 

27 Sept. — Pe la 8 ore'*) dimineaţa, o minunată pano- 
ramă se înfățişază ochilor noştri. La lumina aurită a soa- 
relui, zărim, în dreapta, țărmurile Andaluziei, în faţă, stân- 
ca măreață a Gibraltarului, şi în stânga munții Africei, din- 
tre care cel iai înalt se numește: J/velmussa. Spectacul 
maiestos! Două continenturi, Europa civilisață şi Africa 
sălbatică despărțite prin canalul Gibraltar, şi două mări, 

Oceanul şi Mediterana, unite prin acelaş canal într'o tai- 

nică însoţire. Munţii Spaniei şi ai Marocului, formând în 

fundul orizontului un măreț amfiteatru, samănă a fi mar- 
turi urieşi ai. acelei însoţiri. 

Stânca Gibraltarului ni se arată închisă cu un brâu de 

nori trandafirii **), în vreme ce creştetul ei alb se scaldă 
în seninul albastru al ceriului, şi poalele sale în albăstri- 
mea valurilor. Ea samănă de departe cu un leu. gigantic 
culcat pe labele sale la picioarele Spaniei. 

„_ Peste două ore de o plutire nesâmţită, trecem lângă 'ca- 
pul Europa **) pe care este ridicat un far, şi intrăm în baia 
Gibraltarului, ce se îndoae ca un arc, format de munți arşi 
de soare, şi de capurile Europa şi Cabruta. 

Vaporul se înaintează de-alungul îortificărilor engleze 
ridicate pe maluri, şi încurând soseşte şi aruncă ancora 
dinaintea oraşului Gibraltar, în față cu târgul "'Algesiras, 
ce albeşte dincolo de baie, pe coasta Spaniei. 

Ne coborâm dintr'o barcă, şi trecând prin o mulţime de 

corăbii venite din toate părţile lumei, sosim la mal şi sărim 
pe cheiuri, în miilocul hamalilor lungiţi la soare. Trecem 

pe sub două porti de cetate şi intrăm voioşi în oraş, după 
îndeplinirea îormalităţii pasporturilor. 

Intâlnim un mare corp-de-gardie de Scoţi în îmbrăcă- 
mintea lor neisprăvită, adică, purtând căciuli mari cu pene 
negre **), spenţere roşii, îuste scurte de materie în dungi, 
ghetre, şi altă nimică. Apucăm strada mare a oraşului, ce
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are cu totul fisionomia oraşelor engleze, şi în fine, sosim 

la locanta numită Club house (clob hauz), pe piaţa Com- 

- mercial square. 

Ferestrile salonului meu se deschideau asupra mărei şi 

asupra țărmurilor Ajricei, şi de când sosisem la locantă *) 

nu mă puteam sătura de priveliştea minunată ce se des- 

făşura în fața **) mea. 

— La ce gândeşti? mă întrebă Angel. 

_— Gândesc că Africa e foarte aproape, că Marocul ne 

întinde braţele, şi că mare greşeală am face să trecem a- 

lăture făr'al băga în samă. 

— Au!... vrei să mergem la Maroc? 

_— Astfel de mult o doresc că, de-ar îi vr”o barcă gata 

de plecat, aşi purcede chiar astăzi. 

— Este un vapor francez care merge la Tanger. 

— Când? | 

— Peste trei ore. 

— Hai dar cu el, şi. vom vizita Gibraltarul la întoarcerea 

noastră. 

— Bucuros; eu merg şi în 'Hina, dacă vrei. 

— Poate să dăm o raită şi pe acolo, mai târziu; dar a- 

cum de odată, hai să vedem Marocanii de-aproape. 

— Olrait! strigă Angel cu bucurie, sărind ca un copii 

prin casă. Şi în adevăr, peste puţine ore, ne îmbarcam a- 

mândoi pe vaporul francez Honfleur, care îace călătorii 

regulate între Gibraltar şi Tanger. 

Tanger şi Maroc 
(1853) 

In ziua de 1 Octombrie 1853, amicul meu Angel şi eu, 

purtând fiecare câte un sac de voiagiu în mână, eşiam ve- 

seli din otelul englez Club house, ce se ridica pe piaţa cen- 

trală din oraşul Gibraltar, şi ne coborâm la port. O barcă 

sprintenă*”) ne duce prin mulţime de corăbii la vaporul 

francez Honfleur, care pleacă în' curând lăsând în ur-
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mă-i 1%) stânca urieşă a Gibraltarului, şi se îndreaptă 1%) 
spre țărmurile Africei. 

Eşiti din golf, intrăm în canalul larg care uneşte Marea - 
Mediterană cu Oceanul şi trecem pe lângă Tariia, oraş 
vechiu aşezat pe coasta Spaniei dinaintea cărui răsare din 
valuri o insulă fortificată. Vântul suflă puternic, marea'i 
tulburată şi spumegătoare, ceriul e limpide ca o boltă de 
lapis-lazzuli. Intâlnim mai multe vase făcând bordade, 
pentru a naviga”) contra curentului şi a vântului; una 
din ele lunecă alăturea cu vaporul şi marinarii acăţaţi pe 
catarguri ne salută în treacăt cu strigăte voioase, la care 
noi răspundem prin urări de călătorie bună. 
„Nimic mai fantastic şi mai interesant de cât aceste ră- 

pizi întrezăriri de oameni necunoscuţi, şi acele preschim- 
bări de cuvinte amicale pe întinderea mărilor! 

Mai departe o barcă mare, venind despre Tarifa, abor- 
dează vaporul nostru şi ne aduce o familie întreagă de e- 
vrei, compusă de tatăl, două fete mari, un copil de vr'o 
cinci ani şi un tânăr ca de 25 ani *). Bătrânul poartă pe 
umeri un cap mic cât o portocală de Malta; însă . acest 
cap ce ar putea servi de minge copilului, este ornat cu -un 
nas lung coroiat, cu ochi de vulpe şi cu buze subţiri care 
se mişcă neîncetat 2), 

Căpitanul vaporului pretinde că evreul') calculă do- 
„bânda ce ar lua“) pe valurile mărei, dacă ar putea să le 
dee în împrumut lui Dumnezeu! 

Fata cea mai mare e naltă, neagră, uscată şi are o fi- 
sionomie de cămilă. Copilul samănă cu o maimuţă spă- 
rietă, ear tânărul este înbobocit în vârful nasului cu un ne- 
gel monstruos, ce aduce mult cu tromba elefantului. Acest 
muc curios pare a fi înzestrat cu o mare simţire 15) căci 
atât prin coloritul, cât şi prin diferitele sale mişcări el des- 
tăinueşte tot ce se petrece în sufletul stăpânului său. 

In mijlocul acestei menagerii evreeşti, copila cea mai 
tânără. străluceşte însă ca o minune. Frumoasă, zâmbitoa- 
Te, veselă, ea produce o dulce impresie asupra tuturor Că-
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lătorilor. Angel cuprins de uimire, se apropie în grabă de 

această fiinţă drăgălaşă, rătăcită printre dihanii şi începe . 

a-i grăi cu multă simpatie. Copila îi răspunde grațios, ear 

hnegelul dă semne de o gelosie furioasă, văpsindu-se când 

în galbân, când în verde, când în patlageniu. Monstruosi- 

tate! nelegiuire! lucru de nepovestit şi de necrezut!! E- 

vreul trombagiu este logodnicul copilei încântătoare!!! 

Cu toate aceste vaporul legănat de valuri înaintează ră- 

pide între munţii Ajricei, acoperiţi cu verdeață şi acei ai 

Spaniei arşi de soare. Câţiva delfini se joacă împrejurul 

lui, sărind pe faţa apei şi rostogolindu-se în fund; ei ne în- 

tovărăşesc astiel până în baea Tangerului, unde sosim 

după patru ore de o minunată preumblare. 

Oraşul 'Tanger, numit de Arabi Tangia, presintă un ta- 

“ blou foarte original prin clădirile sale albe) carele se 

ridică treptat pe coastele a două culmi apropiete. Impre- 

iuru-i se înşiră un brâu de ziduri nalte cu metereze ruina- 

te; ear în mijlocul lui se înalţă două minarele patrate *), 

a căror cărămizi smălţuite formează felurite arabescuri. 

Toate casele sânt coronate cu terase, pe care locuitorii. 

petrec nopţile de vară, şi din depărtare ele înfățoşază as- 
pectul unei scări gigantice lipită de coasta culmelor. Al- 
beaţa pereţilor şi lipsa de ferestre produc o uniiormitate 

care ar osteni vederea **) dacă [acea unitormitate] nu ar 

îi întreruptă prin câţiva copaci **), prin coloritul minarete- 

lor şi prin locuinţele consulilor Europei, văpsite în galben, 
vânăt pembe şi verde. 

Indată ce aruncăm ancora. zărim venind de la mal, un 

lung caic condus de vr'o zece Arabi cu picioarele şi bra- 
țele goale. EI se apropie de vapor, săltând pe vârfurile va- 

lurilor, ear Arabii dau năvală la pod ca o ceată de pirați *%) 

pentru ca să înhaţe atât pe călători cât şi bagaiul lor şi. 

să-i coboare în caic. Operaţie grea, periculoasă şi spăi- 

mântătoare; [căci barca se clatină grozav, acum ridicân- 

du-se mai sus de podul vaporului, acum dispărând în îun- 
dul unei adânci prăpăstii] **).
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In momentul de a se decide ca să coboare scara vapo- 

rului, evreul cel bătrân cuprins de un tremur spasmodic, 

începe a murmura mai iute din buze, calculând negreşit îo- 

losul ce i-ar aduce suma **) de groază ce are în suilet, 

dacă ar putea să o speculeze. Copilul cel mic sare pe u- 

merii lui **), strâmbându-se la noi, şi de-odată amândoi lu- 

necă şi cad de-a rostogolul în fundul caicului; atunci from- 

baciul logodit, cu un devotament demn de o soartă mai 

bună **) se răpede ca să dea ajutor celor căzuţi; însă por- 

nirea lui nefiind bine cumpănită, el se duce dea dreptul 

alăturea cu caicul în mare, unde se cuiundă ţipând. Pe loc 

doi marinari francezi se aruncă după dânsul **), îl pes- 

cuiesc în grabă şi-l urcă pe caic, buimăcit de spaimă şi bo- 

tezat '*) în salamură. 

La această privire un răcnit răsună *%) pe pod, un răcnit 
de adâncă desperare! Ne întoarcem iute şi vedem leşinând 

îata cea mai mare în braţele surorei sale! O dramă tai- 

nică şi profundă se desfăşură atunci în ochii noştri, un 

mister sufletesc se descopere... Cămila e înamorată de e- 

lefant **), viitorul ei cumnat!... 

Pe când aceste scene se petrec pe vapor, o altă barcă 
sosește de la mal ca să iea călători, dar ne mai găsind ni- 

mica de înhăţat, Arabii ambelor caice se apucă la ceartă, 

țipând, gesticulând, sărind peste bance, ameninţându-se cu 

lopeţile şi espunându-ne astfel de a îi răsturnaţi în apă. 

Angel perde răbdarea sa de englez, se mânie **) bocsează 

în dreapta, bocsează în stânga şi înfine Arabii noştri spăi- 

mântați de pumnii lui se pun la vâsle. Caicul pleacă spre 
mal, însă la o distanţă de 30 paşi departe de el, se oprește, 

căci au dat de fund; eată-ne pe un banc de năsip! Arabii 

sar iute în mare şi ne iau în cârcă pe umerii lor. 

Angel văzând că nu poate cufunda mai mult decât până 

la genunchi, propune copilei frumoase, ca să o poarte pe 

bratele sale, şi făr'a |mai] aştepta răspuns el o ridică pe 
sus, intră în valuri, şi fericit de a strânge la pept'“) un odor 

atât de preţios, el păşeşte jalnic prin apă ca un Cesar tri-



  

o CĂLĂTORIE ÎN AFRICA . 819 
  

umîător *%). Noi cu toţii călări pe spatele Arabilor, îi facem 

un cortegiu demn de nobila şi cavalereasca sa purtare. 

Această călărie maritimă îmi aminteşte versurile urmă- 

toare ale unui pget romantic din şcoala bucureştiană: 

Trăiască libertatea ! Eu vreau să. merg călare, 

Pe câmpul lui Filaret, pe munţi şi chiar pe mare... etc. 

“Desbărcarea noastră pe pământul Africei este întâmpinată 

de o populaţie **) întreagă, compusă de Arabi învăliţi cu 

burnuse sdrenţeroase, de copii cu capetele rase, care lucesc 

la soare, ca nişte tingiri spoite, şi de evrei ce se îurişează 

prin gloată, dominați de îrică şi de setea câştigului. Toţi 

ne încungiură pe mal, privesc la noi '*) cu o curiositate co- 

mică, şi ne grăesc delaolaltă **), unii arăbeşte, alţii spanio- 

leşte, făr'a se îngriji dacă îi înţelegem sau ba. Angel şi eu 

le răspundem serios englezeşte şi româneşte, şi astiel re- 

înoim scena confusiei limbelor din turnul Babelului, scenă 

ce sar fi prelungit mult, dacă Dragomanul Consulatului 

Britanic nu ar îi venit să întrerupă interesanta noastră con- 

'versare. | 
In îine facem o intrare triumfală în oraş, trecând pe sub 

o poartă dărâmată a cetăţii, şi apucăm a ne sui pe o hudiţă 

rău pavată, dar foarte gunoioasă, [care face zigzaguri] în- 
tre două ziduri goale; Această stradă îngustă uneşte por- 

tul cu centrul oraşului, prin urmare ea este mai importantă 

decât toate celelalte. In ea întâlnim o mulţime de indi- 
geni**) pe gios sau călări pe măgari, coborând la vale și 

strigând: balac! balac! adică: îeriți! feriți! *) şi în adevăr 
ne ferim iute de dânşii, lipindu-ne de păreţi; căci feţele lor 

palide, ochii lor scânteitori, barbele lor sburlite, trupurile lor 

uscate, mişcările lor dişănţate, graiul lor răguşit şi stren- 

țele lor ce-i descoper mai mult decât îi acoper, produc o im- 

presie respingătoare *”). Ici colea, dinaintea unei uşi ce se 

deschide în zid, sau la colțul unei hudiţi, vedem câte un 

nenorocit culcat pe pave într'o nemişcare de cadavru sau



320 V. ALBOSANDRI 
  

şăzând ghemuit, cu capul pe genunchi şi ochi țintiți pe vâr- 

îurile babuşilor săi. 

— Cum îţi pare Tangerul? mă întreabă Angel. 

— Curios şi extraordinar! îi răspund. Lipsa de. ferestre 
în păreții stradelor şi lipsa de coperişuri "pe case, mă fac 
să cred că am intrat într'un oraş ars de un foc mare sgudu't 
de vre-un cutremur **) şi care acum adăposteşte în ruinele 

sale văruite, o populaţie întreagă de bolnavi şi de smin- 

tiți. Câţi indigeni am întâlnit pân'acum **) au un aer de su- 

ferinţă şi de miserie care atristă; nu am zărit încă o singu- 

ră figură voioasă.. 

— ŞI eu nici o păreche de babuşi întregi! adaugă tovară- 
şul meu, oftând cu jale '*%)... După o alergare) fantas- 
tică prin o încâlcitură de hudiţi strâmte, sosim la locanta - 
numită Englisch family hotel şi ţinută de o văduvă englesă 

Mistress Ashton. Casa e curată, camerile răcoroase şi mo- 

bilată cu crivaturi*”) de fer, ascunse sub muşchitere de 

gază; scările precum şi parchetele camerilor sânt plăcuite 

cu faenză smălţată “*), care înveseleşte vederea [Îşi ţine ră- 

coare]. Salonul este ornat cu un piano vechiu şi hârbuit, ce 
pare a fi oftigat de dorul Europei. [Il găsim] ocupat de 
două domnişoare tinere, fetele doamnei Ashton, care îmbă- 

trânind în singurătate, se sting [sărmanele] de dorul Euro- 

“penilor. Flori ecsotice şi uscate de soarele Africei, fiinţi 

predestinate a trăi şi a muri în haine de vestale, ele poartă 
zulufi ce atârnă dealungul obrajilor, dealungul gâtului şi de- 
alungul sinului până la stomah. Ochii lor de un azur spălăcit 
privesc cu melancolie) prin ferestrele salonului munţii ce 
se 'nalţă dincolo de baea Tangerului şi marea ce se întinde: 
spre țărmurile Spaniei, dar în zadar! tot în zadar!.. nici o 

_ umbră de mire “) nu se zăreşte în fundul orizonului!! 

Când intrăm în acel sanctuar de durere virginală, ambe- 
Je fecioare se scoală deodată, ca prin efectul unui resort me 
canic, se închină maiestos şi părăsesc salonul ca nişte nă- 
hrce_înspăimântate. 

Printre curiositățile acestei locante mai descoperim 5).
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"un servitor arab, care 'şi închipueşte că ştie englezeşte ca 

lord Byron, când jargonul său se compune din câteva cu- 

vinte spaniole, portugheze şi turceşti: hau du iu du, a 

lov, iu, învățate de la stăpânele lui precum şi mille toneres 

deprins negreşit de la vr'un călător francez şi în fine, două 

june servitoare, sprintene, frumuşele, cu ochii mari africani, 

cu părul negru nepeptănat şi cu pielea aurită de razele soa- 

relui. Ele râd vesel de câte ori Angel cearcă a gluimi cu 

dânsele **), şi astiel ne arată şiragurile lor de dinţi albi şi 
ascuţiţi. Amicul meu încântat, declară că nimic nu învese- 

leşte mai mult inima omului, ca nechezatul unui cal de sozu 
şi ca râsul armonios al unei copile de 16 ani. 

Cu toate aceste poeticul Angel ordonă lui Hamed, ser- 

vitorul otelului, ca să pregătească deijunul **) şi să-i aducă, 

jambon, beefteacuri, cariofe, stilton, porter, etc. adică. tot 

ce constitue hrana unui englez prosaic. Prânzul fiind gata, 
ospătăm cu acea poftă de mâncat, ce dau călătoriile pe ma- 

TE, şi apoi ne Suiim pe terasa locantei, pentru ca să bem ca- 

feoa şi să ne facem chieful. 

Cine a gustat viaţa orientală ştie că chieful este partea 

cea mai importantă a vieței; deci aprinzându-me ţigarele 

şi aşezându-ne pe iâlțuri americane în formă de leagăn, 
dăm drumul ochilor să rătăciască pe împrejurimile Tange- 
rului şi lăsăm închipuirea să sboare în lumea fantasiei '%). 

Sub picioarele noastre se cobor până la. malul mărei tera- 
sele caselor arăbeşti, ca nişte grădini. gigantice superpuse 
treptat; ear în depărtare străluceşte baea, acoperită cu 

spume argintii **) şi în mijlocul ei se leagănă vaporul Hon- 
fleur. 

— Cunoşii istoria Tangerului? mă întreabă Angel? 
— Fat-o în scurt; îi răspund. Acest.oraş a îost îfhdat la 

o epohă necunoscută; el a trecut sub domnirea Romanilor 
şi a Goţilor; ear la începutul seculului al VIII a căzut în mâ- 
nile Arabilor **). La anul 1471 a venit Portughezii cari Pau 
ocupat până la 1662; pe urmă Englezii V'au stăpânit în cufs 
de 22 de ani; însă [fiind] supăraţi de necontenitele atacuri 

-Y, Ajecsanâri. — Proză. 21
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ale Maurilor, ei s'au retras şi lau părăsit Sultanului de 

Maroc. 

— Compatrioţii mei nu s'au arătat oameni practici în ca- 

sul acesta, observă Angel, aruncându- -şi tigara cu mânie. 

_— Pentru ce? 
— Pentru că lucrul luat nu se dă îndărăpt. 

— IFrumos princip! dar] fie, să urmăm cursul isto- 

riei *%). In 6 August 1844, Tangerul a fost bombardat de îlo- 

ta franceză, sub comanda prinţului de Joinville, din causa 

protegerei ce Sultanul de Maroc, Mulei-Abder-Raman da 

pe ascuns Califului Abd-el-Cader **), care atunci se găsia 

în luptă cu Francia pentru apărarea Algeriei. 

— Atunci negreşit s'a dărâmat o parte din zidurile ce- 

tăţii? 

— Ai gâcit'%), prin urmare haidem să facem o preum- 

Blare în oraş până a nu se culca soarele. Ă 

„Intovărăşiţi de Hamed, ne ducem prin un labirint de stra 

de înguste să visităm... nu saraiuri mărete şi aurite, nu gră- 

dini feerice cu basinuri de marmură **), nu minunile hah- 

malei orintale, dar o piaţă mică ce se găseşte în centrul o- 

raşului şi care presintă un tablou viu de viață arăbeas- 
că 9), 

"Pe această piață se înşiră două rânduri de dughene, a- 
dică de visunii strimte 187) [scobite în ziduri], unde stau ne- 

gustorii cu picioarele crucite şi cu metanii de calembec 

în mână. Arămii la îaţă şi uncaţi la trup, ei apar în um- 
bră *%) ca nişte unumii desgropate; îisionomia lor păstrează 

o nemişcare absolută, cât nu trece nimic pe lângă dânşii: 

dar cum se iveşte un străin în depărtare, ochii lor se aprind 

ca iaraţicul **) şi gurile lor înarmate cu dinți lungi, încep 
a striga: agiarasel, asiaragel! **). Setea câştigului învie 
acele maşini acoperite cu pele svântă la soare şi le comu- 

nică **) nişte mişcări atât de deşănţate, nişte gesticulări 
asât de hrăpitoare, în cât îţi vine a te crede într'o menage- 

rie de urang-titangi. In centrul pieţei'”) stau întinse câteva 
rogojini pe care sât aruncate grămezi de curmale putru-
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de, de harbuzi necopţi, de smochine de India şi de alune **%) 
negre ca-pământul. Mulţime de Arabi, de Berberi, de Negri 
şi de Evrei, se ceartă **) se împing *%) de la acele ticăloase 
merinde, ce zac într'un roi de muşte; ear de-alungul piețe 
doi santuni **) aleargă sărind şi amenințând pe toţi trecă- 
torii cu vârful lăncilor ce poartă în mână; un al treilea stă 
la soare tremurând şi sberând ca O capră, un al patrulea 
se dă de-a tumba, sdrobinduşi trupul de petrele pavelei 7) 
în onorul lui Mahomed si un al cincilea strigă toată ziua 
cuvintele: Sahailic mlihi '*), împreunându-şi glasul cu su- 
netul unei cobze cu două strune, numită 'ghiumbrea. Toate 
caestea se petrec pe un loc încadrat cu păretți goli, fără fe- 
restre, fără uşi, şi unde soarele Africei varsă torente de 
îoc. 

Desgustaţi de spectacolul pieței, ne depărtăm apucând 
pe o stradă care duce afară de oraș. Lângă poarta pe ca- 
re'*) trecem se întinde un câmp, pe care se face târg (sauc) 
de două ori pe săptămână, şi unde sosesc caravanele din 
lăuntrul Africei; ear alăturea de-alungui zidului cetăţii, pă- 
mântul răsună sub picioare, fiind scobit ) cu gropi a- 
dânci, în care Arabii păstrează grâul. Hamed ne arată în 
treacăt una din acele gropi părăsite şi prăbuşită, care a ser 
vit odinioară de mormânt la sute de tidve de Evrei, descă- 
pătânați pentru plăcerea **) nu ştiu cărui Sultan de la Fez: 
Capetele au fost răscumpărate de neamurile acelor fienoro- 
citi şi duse în cimitirul cvreesc, ear groapa a rămas ca 0 
pomenire îngrozitoare, cu care şi astăzi încă. înspăimântă 
pe strănepoţii lui Abraham. 

De aturici poate **) Israeliţii-marocani au adoptat urmă- 
toarea zicală spaniolă: 

„Con los Moros plomo o plata *%)* 

Insă neîndrăsnind să arunce plumbul în capul Arabilor, 
ei dau bani pentru ca să Cumpere dreptul de a fi tirani- 
sați pe pământul Africei. In adevăr ei pun toată silinţa de 
a nu se despărți de idolul lor *), aurul şi desvălesc un ge-  
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niu rar întru apărarea lui; lînsă barbaria indigenilor face 

adese-ori crunte razzia în colonia israelită] *%). Cu cât un 

evreu e mai bogat 2%) cu atât el caută să-şi dee o aparinţă 

mai săracă; cu cât el ar putea să trăiască mai bine, cu atât 

se osândeşte la o viaţă de lipsuri şi de miserie; căci de cum 

se naşte şi până ce moare el e dominat de o groază neîn- 

cetată *%). Simţirile care nu adorm nici odată în sufletul 

lui 5) sânt spaima şi sgârcenia; prin urmare [când întâl- 
neşti un evreu în hudiţile Tangerului],, îl vezi trecând ca o 
umbră de-alungul păreţilor, cu ochiul pândaciu, cu urechea 

dreasă, cu inima în dinţi, ca un om ce ar fi comis o crimă 

[şi s'ar teme de a fi recunoscut]. Obligat de a'şi scoate ba- 
buşii când trece pe lângă o geamie, elîi ţine totdeauna în 

mână, atât de economie cât şi de îrică, temându-se ca vu- 

ețul paşilor săi să atragă luarea aminte a vre-unui arab 

mahmur, şi să-i aducă maltratări, sau mai cu seamă pa- 

gubă **). 

Evreul din Tanger, precum şi acel din toate oraşele 

chiar umbra unei pâseri trecătoare este un motiv de spai- 

mă! EI nu grăeşte, ci şopteşte, riu râde, ci zâmbeşte, nu 

calcă, ci lunecă pe pământ, căci nu are curagiul fiinţei sale; 
vecinic prigonit, vecinic umilit, el îşi răsbună însă prin vicle 

nie **) speculând. lenea apăsătorilor săi şi parvenind =) 

încet, încet a monopolisa tot comerțul oraşelor. 

In zadar Arabii îi despreţuiesc -şi-i închid noaptea în- 
tr'un cvartal deosebit **), ca pe nişte vite în ocol; în zadar 

îi pradă şi-i: măcelăresc [din timp în timp]; coborâtorii lui 
Solomon pleacă capul cu răbdare şi reîncep traficul lor, îă- 

ră a avea de scop nici îmbunătăţirea soartei, nici luminarea 

neamului lor, ci numai şi numai strângerea de aur! Prin 

urmare *'*) ei se găsesc încă într'un grad de superstiție ri- 
“ diculă, confundând pe Moise cu Cabala şi pe Proieţi cu Ra-: 

binii. “ | | 

Un. călător îrancez;, d-nul Charles Dider, zice: „Preju- 

„„diciile cele mai nebune sânt pentru Evrei 214 articole de 

„lege şi. de credinţă, şi chiar cânticele sublime ale psalmis-
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„tului sânt traduse de nişte harhalae aţât de monstruoase, 

„încât ascultându-le crede cineva că aude sălbaticii din 
„Oceania urlând şi sberând **) împregiurul îetiselor la care 
„se închină“. : 

Şi însă femeile lor sânt îrumoase, precum â trebuit să fie 

Agar, ludita, regina de Saba şi toate poeticele figuri 2%) 
din istoria antică a Evreilor. Nalte, albe, graţioase, ele re- 
presintă tipul adevăratelor fiice ale Răsăritului 7). Talia 
lor mlădioasă şi elegantă ca trestia verde mişcată de boa- 

rea dimineţei ”*) părul lor stufos şi luciu, formează o mân- 

dră cunună pe frunte; ochii lor negri şi lungăreţi ard ca o 
flacără misterioasă; zâmbirea lor are un farmec atrăgător 
care uimeşte inima **), mânile lor îragede şi albe ţin cheia 
fericirilor raiului, după o ecspresie arăbească. 

Cum se face dar că Evreii, cu aseminea frumoşi tova- 

răşi de viețuire să nu aibă cele mai nobile sâmţiri? cum de 

nu Îi se înalță sufletul, şi nu li se preface caracterul în com- 
pania acelor îiinţi încântătoare. Mister psihologic neînţe- 
les!! Departe de a priimi înriurirea cerească a îrumuseţei, 
Evrei le-au comunicat din contra *%)"mârşavele lor instinc- 
te şi astăzi strănepoatele reginei de Saba întind mânile cu 
lăcomie, pentru ca să culeagă aurul *) ori unde l-ar găsi. 
Angel le numeşte Schillve în rochii, de şi el le apreţueşte 

mult, foarte mult”). . 
La întoarcerea noastră în oraş avem prilej a ne convinge 

de acest trist adevăr, întrând în mai multe-case evreeşti. 

Aceste locuinţi se compun de o tindă, care dă într'o curte 
mică parchetată cu cărămizi smălţuite. In curte se deschid 

câteva camere **) întunecoase, care servesc de bucătărie, 

spălătorie, salon, etc:, ear pe dinaintea camerilor se întinde 

o galerie de coloane; Inde familia petrece ziua Își nopțile 
de vară]. | | 

Evrei din Maroc grăesc spanioleşte, fiind originari 
din Spania, de unde au îosi isgonoţi la diferite **) epoce. 
Ei poartă anteree de postav închis cu nasturi mulţi şi ro- 
tunzi, brâe de mățasă şi chitii negre. Cât pentru femei, cele
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mai sărace sânt îmbrăcate cu rochii de cit şi legate la cap 
cu tulpane simple; ear cele bogate au un costum mult mai 

elegant, brâele lor fiind de îir, legăturile capului de mătasă 

„şi rochiile lor de stofe grele cu broderii de aur *%), aceste 
haine însă es la ivală numai în zile de sărbători mari. 

Mai în toate saloanele unde întram, avem plăcerea de 
a vedea două sau trei femei, unele mai frumoase decât al- 
tele, care ne primesc foarte grațios, privesc la noi cu ochi 
galeşi, ne dau zâmbirile.lor cele mai dulci, şi apoi [mişcând 
buzele ca nişte îrunze de îlori trandafirii]... ne cer parale! 
Grecii vechi aveau Îîntre dumnezeiri] pe Afrodita fărme- 
cătoare; Evreii de astăzi **) au pe Afrodita cerşitoare! 

Noaptea cade fără veste şi ne surprinde pe hudiţi, căci 
în Africa amurgul este necunoscut; ne întoarcem deci la 
locantă, încântați de ideea ce am avut [de a veni] la Tan- 
ger, şi promiţându-ne de a visita a doua zi castelul ce do- 
minează *) oraşul, [precum] şi Alcsarul, adică palatul sul- 
tanilor de Maroc **). La otel sântem primiţi cu demons- 
trări foarte ecspresive din partea papagalului, care ne asi- 
gură că ne iubeşte, repetând: ai lov iu, mille toneres! şi dar 
uimiți **) de această declarare de amor, ne suim earăşi pe 
terasă, pentru ca să asistăm la răsăritul lunei 2). 

Palida făclie a umbrelor se râdică în orizon cu numero- 
sul său cortegiu de stele, [întocmai] ca o regină strălu- 
cită în mijlocul curţei sale de dame elegante *:). Ea răspân 
deşte pe munţii Africei şi ai Spaniei un văl luminos şi 
iantastic; ear pe sânul mării întinde o punte de aur **) care 
uneşte orizohul [depărtat] cu malul pe care ne găsim. O 
dulce răcoreală adie împregiurul nostru **) şi ne înbată de 
plăcere, făcând a crede că pe lângă noi fâlfâe aripele nevă- 
zute ale geniilor de noapte. 

-— Ascultă! îmi zice Angel, apucându-mă de braţ. 
— Ce? 

— N'auzi pe valuri **) glasul. armonios al copilei. celei 
frumoase din vapor? 

.



  

'V CĂLĂTORIE ÎN AFRICA : „9827 
  

— Visezi, amice, îi răspund. E glasul unui marinar fran- 

cez. 

 —— Dar nu zăreşti o barcă în razele lunei? 

— Dar zăresc, , 

— Şi în barcă nu vezi o umbră de femee? 
— Văd doi marinari cari vâslesc: dar chiar aşa să fie 

cum zici, crezi că o femee ar îndrăzni să facă serenadă în 

baia Tangerului? mai cu seamă o israelită? 

— Fa'i!.. strigă Angel fără a asculta observările mele, 

și strigând, el dispare pentru câte-va minute; apoi se în- 

toarce pe terasă, aducând instrumentul său favorit, cor- 
netul de argint. 

— Ce vrei să faci? [îl întreb cu mirare]. 
— Vreu să dau un concert %%). Marocanilor şi să.răspund 

graţioasei cantatriţe din caic. 

Dominat de această idee fisică, Angel începu a suna **) 
din cornet o arie din Lucia, neauzită încă de urechile aîri- 

cane. Notele jalnice şi melodioase se răspândesc în tot ora- 

sul, făcând pe Arabi a-şi închipui că aud trompeta lui A- 

naei *7). Ca prin |un].-efect magic toate terasele caselor se 

acoper cu oameni *%), carii, când se mişcă spărieţi, când ' 
se opresc înmărmuriţi. Insăşi vestalele doamnei Ashton, 

atrase de farmecul armoniei, apar la lună lângă noi, în- 
tocmai ca fantasmele care es din morminte în scena mo- 
năstirei din opera lui Meyerbeer Robert diavolul. Ele stau 
în ecstas suspinând adânc şi ecsprimând uimirea lor 2%) 

prin clătinarea zuluiilor şi prin un haao foarte prelungit *). 

Succesul artistului este deplin; un oraş întreg îl ascultă, 
două vestale îl admiră. şi chiar junele servitoare din lo- 
cantă, Asterica şi Lunica, ghemuite într'un colţ al otelu- 
lui"), arată la lumina stelelor mărgăritarii **) ce poartă în 
locul dintilor. , 

Pe la o oră după mezul nopții, Angel finind concertul şi 

primind aplausele noastre, îşi ea adio de la umbrele terase- 

lor, prin câteva note **), care imită foarte bine cucurigul 
cucoşilor; apoi ne coborâm cu toţii în salon, ne zicem 

-
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noapte bună în diferite **) limbi-şi ne retragem. în came- 

rile noastre %5) [de culcat]. 
— Good nisht, my dear Alecsandri. 

— Good nizht, my dear Ansel. 

— Are yon slcepy? 
— Oh yes! Noapte bună [şi somn dulce!] 
Adouazi Hamed vine de ne trezeşte, şi cu un aer serios 

de lord ne zice [spanioleşte]: buen dies, seniores, crezând 
că ne dă ziua bună englezeşte **), pe urmă el ne propune 
să ne întovărăşiască la Alcsar. Cererea lui e încuviinţată 

cu maporitatea [absolută a] vothurilor, şi îndată după de- 

iun plecăm tustrei, Hamed înainte şi noi după el. Reîn- 

cepem dâr din.nou o babă-oarbă prin încălcirea hudiţilor 

oraşului, şi în fine ne suim pe culmea coronată de ruinele 

vechiului castel *) [ce domină Tangerul]. 
Posiţia lui, e foarte îrumoasă **), [şi înlesneşte] ochilor 

un sbor întins pe un orizon nemărginit. În depărtare se 

arată ca nişte nouri munţii Andalusiei **) şi stânca Gibral- 

tarului; în dreapta se înalță munţii Africei şi se zăreşte dru 
mul care duce la Fez. capitala Marocului; la picioarele 

noastre străluceşte în soare Marea brăzduită de corăbii, [şi 
albeşte oraşul Tanger cu casele sale cubice. Câţiva arbori, 
câţiva butuci de vie, câteva malduri de stuh verde, 

precum şi văpselele caselor consulare, complectează 

acest tablou învestit cu diferite culori] *%). După un lung 
repaus şi o lungă admirare **) a priveliştei, întrăm în cas- 

tel prin o poartă dărâmată, şi apoi în curtea Alcsarului, 

încuniurată cu ziduri nalte şi metereze. Palatul sultanilor 

[de Maroc] se ridică **) în stânga curţii; trecem pe din 
dosul lui, apucăm prin nişte hrube întunecoase şi deodată 

ne găsim într'un [patio], salon mare, descoperit, pavat cu 

place de cărămizi smălţuite, şi ornat pe laturile lui cu coloa 

ne de marimură albă. Aceste coloane formează de jur împre 

jur galerii, în care se deschid uşele mai mpltor camere să- 

pate”) în stil mauresc. Tot geniul oriental 2) (se arată
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„în frumuseta boltelor de lemn scobit, şi în fantasia arabes- 

curilor de pe păreţii acelor camere]. 

Visitând cu deamăruntul rândul de jos al palatului *%), 

„ue suim la cel de deasupra **) pe scări smălțuite, ca să ve- 

dem haremul aşezat deasupra Mărei **), câte scene drama 
tice au avut îiinţă odinioară în această închisoare strălu-: 

cită! Câte minuni de îrumuseţi au vestejit acolo! câte su- 
flete june şi amoroase s'au stins ca stelele ceriului; câţi 

ochi drăgălaşi au sburat de sus pe întinsul valurilor şi al 
| orizonului, urmărind un vis plăcut, o sperare înșelătoare! 

Hi sânul acestui pustiu palat închipuirea se escaltă şi re- 

cheama trecutul strălucit *%), pentru ca să peardă din ve- 

dere miseria timpului de faţă; ea întrevedea pe acei Mauri 

cavalerești, cari au domnit în Andalusia şi au zidit giamia 

cu siite de coloane din Cordova, Alcsarul [şi Girada din] 
Sevila, şi [mai cu seamă] Alhambra' din Grenada, trei mi- 
nuni de arhitectură feerică. Far-când de la măreţul tablou 
al trecutului. ochii se coboară pe litoralul Africei de astăzi, 

“ce văd ei oare? Văd sate miserabile **) [şi oraşe compuse 
din hudiţi stricate şi pline de gunoiul: un popor. stremţe- 

ros, îndobitocit, fanatic, care crede în şarlatanismmul as- 
- trologilor, în puterea talismaânelor şi în caracterul religios” 

al Santunilor; un popor care dispretuind. binefacerile civi- 

lisaţiunei, nu produce nimic şi persecută pe acei cari pro- 
duc; un popor trândav [şi vicios], ce îşi petrece viaţa în ru- 
găciuni pe la moschee și în apatie **) pe la cafenele;.lun . 

popor pentru care] o lulea de îtoare de cănepă, chif, un fe- 

legean de caie tulbure şi o -strachină de cuscusu, repreșin- 

1ă %), treimea fericirei sale pe pământ. 

Guvernatoriii oraşelor, paşii, sunt tirani absoluţi; ear Sul 

tanuul de la Fez este considerat ca umbra lui Allah! El tră- 

eşte închis în saraiui său ca un zeu misterios, la al cărili 

nume toți tremură şi se închină. Rare ori acest persona- 

giu *?) se arată în public, şi când se întâmplă ca el să facă 

vre o scurtă călătorie sau să-şi schimbe resedinta-i, eată 

cortegiul ce-l însoţeşte:
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1) In capul cortegiului un escadron de Mauri ai gardei 
împărăteşti **%), 

2) Doi călăreţi purtând haine scumpe şi lănci otrăvite a, 
3) Sultanul cu manta albă şi cu cealma verde. Ă 
4) Sclavii cari agită apărători. [pe lângă Sultanul(, pen- 

tru răcorirea atmosferei *5). 

5) Patru funcţionari, mari ai Statului, purtând: cel în: 
tâiu cortelul, cel al doilea ornicul, cel al treilea lancea 
şi cel al patrulea sabia Sultanului. 

6) Miniştrii. . 
7) Medicii. 

8) Doi imami (preoti) cu semnele rangului lor. 
9) Doi oficeri mari ai Imperiului. 

10) Patru calăi, având denumirile caracteristice 2) de: 
" Intendentul, biciuitorul, înțăpătorul şi despintecătorul. 

Mai multi sclavi duc instrumente de moarte dinain- 
tea lor *%). | 
11) Garda neagră cu săbiile goale în mâni, precedată de 

muzică, ă 
12) Două escadroane de gardă +maură. , 
13) Două baterii de artilerie uşoară, purtată pe spinare de 
“cămile. 

14) Sclavii, servitorii şi iemeele. 

Femeele în urma cortegiului **%), ca unele ce nu'au nici 
o însemnățate în ochii Marocanilor! 

Un asemenea ceremonial grotesc nu ecsprimă oare în- 
destul starea de barbarie în care se găseşte această parte 
a Africei?... Şi dacă Marocul megieşit cu Europa presintă 
acest spectacul, în ce grad de sălbătăcie trebuie să zacă *%*). 
popoarele dinuntrul continentului Africei? 

Sub impresia acestor gânduri, [Angel şi eul, părăsim Al- 
csarul, destinat a cădea în ruine cu toate monumentele ma- 
homedane **), şi ne coborâm în oraş. La colţul unei stra= 
de **) ne înpedecăm de o rogojină întinsă pe pave, lângă 
o scobitură făcută într'un zid dărâmat şi menită de a ser- 
vi”) de cafenea. Pe rogoiină stau ghemuiţi câţiva arabi
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[învăliti în burnuze rupte], şi un turc mai alb la îaţă şi mai 
curat îmbrăcat decât tovarăşii lui.. . 

Cum îl zăresc încep a-i d&bita toate cuvintele câte le în- 
"vătasem în diferitele **) mele preumblări prin Orient; ear 
el lăsând să mă încurc în hoj ghioldum, safa ghioldum, e- 
fendi, îmi replică iranțuzeşte: 

— Bonjour, monsieur; voulez vous prendre une tasse de 
cafee? Cuprins de mirare, îl întreb de este francez? 
— Ba nu, lîmi răspunse el râzând; eu] sânt turc de la 

Algeria, şi am servit în regimentul **) 1 de zuavi. | 
— Cum te numeşti? 
— Hadii-Mustaia-Ben-Ali-Curiali. 
— Ai călătorit în'untrul Marocului? 
— Am fost de trii ori la Fez. i 
— Poţi să ne întovărăşeşti ca dragoman într'o preum- 

blare ce vroim să facem prin munţii Uadras? 
— Bucuros; când plecăm? 
— In curând; ocupă-te să ne găseşti cai, să ne pregă- 

teşti provişii de drum şi să ceri de la Paşa un soldat vred- - 
nic **) care să vie cu noi. 
— Toate vor fi gata pe poimâine. Acum poftim câte o 

caie. 

Invitarea [oordială a] lui Hadii-Mustata ne decide a lua. 
loc pe rogojină. Angel cearcă a-şi cruci picioarele, [pentru 
a imita pe arbi| însă nu reuşiază **), de cât a cădea [răs- 
turnat] pe spate *”). In timpul acesta sosesc, alergând, vr'o 
patru băeţi ca să ne ceară **) câte un felu, ban prost de a- 
ramă. Mustaia le aruncă câteva de aceste monete 2) care 
devin pe loc motiv de război; băeţii *) se răped ca să le cu- 
leagă de pe gios, se împing **) se înjură şi se apucă la bă- 
tae; dar ce bătae; bătae de Berbeci! Retrăgându-se îndă- 
răpt cu trei, patru paşi, ei se aruncă unii asupra altora şi 
se ciocnesc cap în cap cu ov pornire furioasă *?) tidvele ră- 
Sună grozav, dar nu se stărâmă; căci ele fiind rase şi ecs- 
puse necontenit la soare şi la ploae, dobândesc o tărie ecs- 
traordinară. Pentru un felu, fiecare băet din Tanger e în
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stare să strâce pe capul său o cărămidă de cele mai groase 
şi mai bine arse. Câte capete de Europei ar sdrobi el pen- 
tru o sumă de 20 de franci *)? [Angel căuta să resolveze 
acest problem de statistică şi găseşte cifra colosală de 
9,876,543,210. (?)] *). | | 

Osteniţi de preumblarea noastră pedestră, ne întoarcem 
la otel**) unde ne esă înainte [drăgălaşa] Asterica [şi ne 
spune] cu un aer cam îngăimat *%) că stăpânele ei, [domni- 
şoarele Ashton], ar fi prea recunoscătoare, dacă am vroi 
să le dăm un concert sara în salon. 
— Nu numai un concert, dar şi un bal; răspunde*”) An- 

gel, desmierdând bărbia copilei **) care se depărtează ve- 
selă; apoi el mă întreabă. dacă ştiu să cânt din piano? 
— Nici o notă; îi răspund. 
— Prea bine; replică el,] desară îi inprovisa un vals. 
De pe Iă 9 ore, salonul fiind luminat a giorno, domnişoa- 

rele Ashton întră în el urmărite de Lunica şi de Asterica. 
Vestalele s'au prefăcut *%) în silfide, îmbrăcate cu rochii al- 
be de tiul, strânse la mijlic cu cordele albastre şi încoronate 
cu ghirlande de flori falşe. Cea mai mare poartă subsoa- 
ră *) un album, ear sora ei aduce pe umăr papagalul Ghioa- 
li, care-i ciugulea urechea dreaptă şii zice **) cu dragoste 
i love, you, mille toneres, [senorita]. Junele'servante pep- 
tănate astă dată **) țin în mâni dairele şi merg de se pun 
gios într'un colț al salonului, şoptind şi chicotind între ele, 
ca două maimute grațioase. a 

Concertul începe! Angel ecsecută din cornet mai multe 
arii din operile lui Rosini şi Meyerbeer; apoi deodată [şi 
fără nici o transiţie, sună o polcă sburdalnică *5). In auzul 
acestor note vesele, ochii vestalelor se aprind, figurile lor 
se luminează şi pepturile lor suspină câte un haaaao lung 
şi înduioşat **), Sărmanele! de cinci ani postite de plăce- 
rile dansului. | 

- Dorul ecsprimat prin acea esclamare eşită **) din îundul 
inimei, mă pătrunde adânc **) compătimirea îmi dă curajul 
devotamentului şi ntă îndeamnă să fac începutul balului 2). 

= - r
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Ambele vestale sar pe rând în salon, abandonând brațelor 

mele talia lor virginală şi înbătându-se de plăcerea polcii, 
până ce mă obosesc ca pe un cal de poştă. Angel însuşi nu 

mai are destulă suflare în pept pentru ca să continue îunc- 
tia **) de orhestru, şi prin urmare el mă roagă **) să mă 
pun la piano, asigurând pe nobilele dănțuitoare că aşi îi un 
artist de mare talent. Un nou haaao .răsună în salon; o 
nouă compătimire mă cuprinde, şi dar îăr'a mai sta la în- 
doială deschid vechiul piano. 

O! geniu al armoniei! tu care ai inspirat pe Mozart, pe 

Weber, pe Bellini, [pe Meyerbeer, pe Rosini] şi mai cu sa- 
mă pe Strauss îndreaptă degitele mele pe tuşele clavirului, 

pentru ca să înprovisez un. vals necunoscut încă în analele 

musicei instrumentale!! După această invocare întind mâ- 

nile **) şi las să cadă într'un noroc pe bucăţile de fildeş în- - 

gălbinit... Ce monstruositate cacoionică **) produc în timp 

de giumătate de oră, nu se poate spune; însă ştiu că Angel 

a profitat **) de aceste acorduri sălbatice, pentru ca să în-. 

vârtiască [fericitele] vestale în vârteiul unui vals fantastic. 
Balul ţine tot astiel până dincolo: de mezul nopții, Lani- 

* mat, neîntrerupt şi condus, când de sonurile metalice ale 

cornetului, când de sunetele discordate ale clavirului **. 

Insăşi Asterica şi Lunica ieu parte la această petrecere în- 

provisată, dânţuind **) împreună un soiu de pas -original, 

giumătate spaniol, giumătate arăbesc, [lo mimică] în care 
şoldurile lor se leagănă **) şi se mlădie cu o mişcare foarte 

ecspresivă şi voluptoasă, Insuşi Ghiaali**) dă semne -de 
[lo mare] mulţemire, răzând cu hohot, [bătând din aripi] şi 
debitând un nou vocabular de cuvinte poliglote, precum: - 

Very vel... Coco... joli, cocorico, sacrebleu! 

In fine se aduce ceaiul?... picioarele se astâmpără, şi lim- 

bele întră în dans *”) la rândul lor. Timidele vestale au re- 
întinerit, ele devin [iomunicative,] graţioase, şi după o con: 

vorbire interesantă din Oceania, ele mă roagă să scriu în: 

albumul lor câteva versuri române. 
— Ce soi de poesie doriţi? le întreb.



334 „Ve ALECSANDRI 
    

— O romanță! îmi răspunde amândouă **%). 
— Bucuros! însă vă mărturisesc că sbuciumările balului 

nostru au cam spăriet musa, şi că mi-a îi greu de a o găsi, 
neștiind unde s'a ascuns. 
— Cocorico!... replică papagalul *). 
Ne mai putând nimica răspunde *%) la un asemenea Îpu- 

ternic] argument, deschid albumul şi compun *) următoa- 
rele strofe: 

ROMANŢĂ TRISTĂ DUPĂ UN BAL VESEL. 

Imi place pe mare să fiu legănat; 
Imi place prin lume s'alerg ne'ncetat, 
Să văd ţări şi oameni 512) şi munţi şi câmpii 
Şi albe deşerturi, şi mări albăstrii, : 

„Departe de ţărmul acel înilorit 
Pe care m'aşteaptă un înger iubit, 
Ca valul de spume eu sunt călător 
Şi veşnic mă 'ngână al patriei dor.: 

Văzut-am Europa cu-a sale minuni, 
Şi Asia mică şi marea 'n furtuni; 
In Africa neagră venit-am acum 
Şi peste Tropicuri doresc 545) să-mi fac drum: 

* 

Dar cât de departe voiu fi pribegit 
De ţărmul poetic în care's iubit, 314) 
Ca valul de spume, sărman călător 
Ah! vecinic mă'ngână al patriei dor! 

[După mine, Angel scrie câteva versuri engleze, pe care 
le-am tradus cât se poate mai literal, pentru a păstra ori- 
ginalitatea inprovizării amicului meu. Fată-le: 

Ce-i mai plăcut decăt un bal» . Ferice de cine-i condus 
Un cal! | Pe sus 

Şi cal şi bal, te duce 'n sbor Lângă un sân alb şi tinerel 2. 
Uşor ! pa e aaa e Angel] 315)
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3 Octomvrie**). Această zi este întreagă consacrată 

domnului Reade, vice consul englez din Tânger, care vine 

să ne viziteze după deiun, şi ne invită *) la masă, promițân- 

du-ne vestitul cuscusu, mâncarea favorită a indigenilor a- 

îricani. 

Reade este un tânăr de o înfăţişare blândă însă melan- 

colic. Şederea lui de patru ani în Maroc i-a învăluit faţa cu 
o umbră de tristeță; spleenul, această boală engleză, cu- 

noscută la noi sub numele de. urât, a pătruns în sufletul lui 

ca un verme ascuns, care-l roaie pe nesimţite *%). [Pentru 
el zilele sunt de o lungime desperătoare, şi lumea'i un de- 

şert. fără umbră, fără îlori, fără nici o atragere. In starea 

morală în care a ajuns bietul Reade, se vede pe fiecare zi 

adâncindu-se într'un neant, care îi seacă facultățile; ideile 
sale şi-a îngreuiat sborul, graiul său e trăgănat ca o plân- 

gere monotonă,] şi toate îrasele lui sunt punctuate cu sus- 

pinuri şi cu căscări, care te adorm încetişor şi [te iac] să: 

intri cu ochii Igiumătate] deschişi în lumea visurilor. [Dacă 
am crede în metempsihosă, am putea afirma fără îndoială 

că sufletul lui Reade a locuit într'un mac, pân'a nu se rățăci 

în trupul lui de om). In timp de patru ani traiul său a fost 

o lungă, lungă căscare ce i-a diformat fălcile şi i-a dat o a- 

parență de mastodont. [Sărmanul!] singura lui distracţie 
pe pământul barbar al Africei a fost vânatul **) nu însă vâ- 

natul la iei, la tigri, la hiene, la elefanţi, dar un vânat lco- 
mic şi] **) original, vânatul de mâte! Inaintea sosirei lui 

Reade în Tanger, acest oraş foia*") de notani roşi şi de 

mâţe albe, vinete, negre şi chiar albastre, care bucurându- 

se de o libertate absolută, săria de pe o casă pe alta*%) 
miorlăind de amor în întunericul nopţilor. Arabii adormiau. 
cu mulțămire în acel miaut general **), şi fiecare din ei a- 
vea satisiacerea de a recunoaşte notele motanului său îa- 
vorit ”*) în concertul general. Fatalitate! fatalitate! de trei 
ori fatalitate! acea stare fericită trebuia să înceteze. Decre- 

a  
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tul prin care Maiestatea sa regina Victoria numi pe Reade 

vice consul la Tanger, îu verdictul de moarte a neamului 

îelin din acest oraş: - 

Consulul vine, păşeşte pe al Africei pământ 

Ş'a lui Raton seminţie se coboară în mormânt! 

Puşcă, [pistoale], lanţuri, capcane *%) săciuci, [arcuri, 
până şi hapuri de pâne otrăvitoare], toate instrumentele 

de ucidere *) au fost întrebuințate de neîmpăcatul Reade, 

spre stârpirea animalelor miorlăitoare. Şi ce este mai gro- 
zav încă!... Acest Nemrod britanic *”) a avut cruzimea să 

deprindă a imita [chiar] suspinele cele mai armonioase a 
motanilor, cu scop de a înşela **) naivele pisici şi de a 

le trage [astfel] în cursele lui. Câte nenorocite [gingaşe de 
inimă] au fost jertfă acestei stratageme [perfide şi ade- 

menitoare!... Câte drame tainice s'au petrecut prin întu- 

nericul uliţelor **) Tangerului! 

Hecatombe întregi au fost sacrificate în n patru ani [de 

nopți], şi astăzi peile victimelor, dubite, tăiate, cusute cu 

măestrie, îmbracă mobilele. calăului ce le-a scurtat viaţa. 
Pe fiecare divan este întins *%) un covor de pei, formând 
desenuri variate împrejurul unui medalion, unde zace 

blana **) întreagă a unui îrumos motan. Taburetele sunt a- 

coperite cu adevărate mosaicuri din bucăţile de blăni; căci 
Reade este un artist de întâiul ordin *%). El a trimis la ec- 
sposiţia de la Londra un tapet **), product. al vânatului 

său [şi lucrat de el însuşi], care a fost admirat de o lume 
întreagă **), şi astăzi acest cap d'operă de blănărie, figu- 

rează, [de nu mă înşel], în salonul Clubului de vânători. 
Fată personagiul [curios] -în a cărui companie aveam 

să petrecem ziua. Tot ce dorim este ca el să nu aibă vre o 
distracție, [în timp] cât vom îi împreună, şi să nu-şi închi- 

*puiască că sântem motani! 
Ne ducem dar mai întâiu de-i visităm casa, un adevărat 

muzău de arme orientale, de obiecte de marochin cusute cu 
fir, de narghilele arăbeşti, de îelegeane lucrate în îiligramă,



  

+ 
O CĂLĂTORIE ÎN APRICA - 337 
  

[de dinţi de elefant, de pene de struţ, etc.] şi mai ales de 
toate varietățile de pei de mâţe, întinse pe păreţi. Acea casă 
este de stil mauresc, cu uşi în ogive sculptate, ca acele din 
Alcsar, şi cu o curte mică în mijlocl[ul ei]. De iur împreju- 
rul acestui salon descoperit, se înşiră coloane de marmură 
ce iormează o galerie cu balcon, deasupra toate camerile se 
deschid pe balcon şi primesc lumină din curtea interioară. 

Păşind pragul acelui cafarnaum*%) sântem salutaţi de 
nechezatul puternic al unui „arniăsar roib, favoritul lui 
Reade, ce are privilegiul de a locui în salon. Ochii lui mari 
şi inteligenţi, nările sale largi şi trandafirii *). picioarele 
lui subțirele şi nervoase, coada lui pletoasă, neastâmpărul 
său sălbatec şi tot odată blândeţa lui sub mâna omului, 
sânt probe vederate de sângele arăbesc ce curge în vinele 
lui. Şi în adevăr Boabdil este un fiu curat al Airicei, năs- 
cut dincolo de deşertul de Sahara :%). A 

— Eată, ne zice Reade, singurul meu amic în astă ţară 
blăstămată. Boabdil este sufletul meu şi nu l-aşi schimba 
chiar pe tronul **) sultanului de Maroc. 

Nobilul armăsar pare că a înțeles cuvintele stăpânului 
său, căci el răspunde prin o nechezare veselă şi răsună- 
toare. 

— Mai am încă doi cai frumoşi; adauge Reade. 
— Unde? întrebă Angel, în camera d-tale de culcat? 
— Ba mu; Boabdil singur are dreptul de a şedea în apar 

tamentul meu; ceilalţi sânt întrun grajdiu alăturea cu 
casa. Vroiţi să-i videţi? 
_— Bucuroşi ! [răspundem, Angel şi eu]. 

- Ceilalţi doi armăsari, unul alb şi altul negru, sâni de a- 
ceeaşi talie ca Boabdil, bine potriviţi %) vioi, sprinteni, cai 
de lucs, care s'ar plăti scump în Europa *). Reade ordonă 
lui Aali, seizul' ce-i griieşte, ca să pue şelele pe dânşii. 

Acest Aali trăeşte zi şi noapte în grajdiu, în compania 
cailor şi **) a trei şacali domestici; el a visitat Francia şi 
Englitera, cu prilegiul trimiterei unor cai arăpeşti regelui 
Ludovic Filip şi reginei Victoria, de către sultanul de la 

V. Alecsandri. — Proză. 22
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Fez. Aali-a văzut productele geniului european; a îost pur- 

tat pe la teatruri, pe la grădini, prin museuri 2) etc, şi S'a 

întors în patria sa, după o absenţă de patru luni**). Ne- 

greşit că acest om trebue să fi primit o impresie mare 344) 

[în sufletul lui, găsindu-se deodată în centrul luminelor; el, 

care până atunci vieţuise în întunericul barbariei; mintea 

lui a îi luat o desvoltare fericită la razele civilisației]. 

— Ce impresie ţi-a făcut Europa? îl întreb. 

— O grozavă **) durere de cap! îmi răspunde Aali. 

— Şi, altă nimic? | 

— Şi dorinţa de a mă întoarce la Maroc. 

— Ca să îii seiz?... 

_— Dar; ca să-mi petrec viata cu Hafir şi cu Aslan [nu- 

mele cailor]. 
Eată efectul ce produc minunile seculului nostru **) asu- 

pra naturelor musulmane; o mare durere de cap! ÎRăs- 

punsul lui Aali îmi aduce aminte de un ambasador turc care 

asista la o operă din Paris întâia oară: 

— Cum v'a plăcut, eeselentă, îl îl întreabă ministrul aface- 

rilor străine. 
— Frumos, prea îrumos! răspunse ambasadorul; pe ur- 

mă întorcându-se către secretarul lui, îi zise oftând, undei 

'Caraghiosul nostru!!...%%), 
In curând caii sunt gata, încălecăm tustrei. Reade pe 

Boabdil, Angel pe Aslan şi eu pe Hafir, şi plecăm urmăriţi 

de şacali ca de nişte câini. Paveoa suna sub copitele ar- 

măsarilor, oraşul răsuna de nechezatul lor, ear noi, ca 

cei trei Crai de la Răsărit, trecem mândri prin strimtoarea 

hudiţilor şi eşim **) din cetate. Fugarii noştri văzându-se la 

largul lor, se încordează, se aprind, muşcă zăbala şi privesc 

orizonul **) cu mare neastâmpăr. Fi se îrământă în loc, 

sburdă, saltă din tuspatru picioarele în văzduh ca nişte min 
ei elastice nu mai e chip de a-i stăpâni; trebue să le lăsăm 
râele.
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— Avay! strigă Reade, şi Boabdil se isbeşte ca un vul- 
tur. Aslan, şi Hafir deschid nările, aspiră puternic aerul 
[viu] a Mării şi pleacă într'un sbor. 

Alalah! cai arăpeşti! 

Alalah ! cai voiniceşti ! 

Cum mişcau copitele 
Ca şoimii aripele. 

(Balada lui Sârv sărac) 

După o alergare de zece minute pe malul năsipos a 
Mării, ne întoarcem şi ne îndreptăm spre un deal acoperit 
cu maslini, smochini, captuşi, palmieri pitici etc. din a cărui 
vâri se arată o privelişte minunată. Calea ce urmăm e 
mărginită cu captuşi **) şi cu trestii înverzite, şi trece ală- 
turea **) cu mormântul unui Santun. Câte-va femei învălite 
în burnusuri albe şi ascunse la faţă, stau în nemişcare lân- 
gă acel Marabu; [ele] apar **) ca nişte statue. 

Nu departe de Tanger se găseşte capul Spartel, vechiul 
Ampelunium; el priveşte Marea întunecimelor, Bahrel- 
Dholva, după cum Arabii numesc Oceanul. Acest promon- 
toriu se coboară în valuri ca un zid de stâncă, şi este scobit 
cu multe peşteri, dintre care cea mai spațioasă era odi- 
nioară consacrată lui Ercules. 

Odihnim caii la umbra unui mare arbor ce încunună ca- 
pul Spartel**) ascultăm mugetul bătrânului Ocean, [iu- 
măm câte o țigaretă în onorul coloanelor lui Ercules] şi 
apoi, zicând adio acelui măreț spectacul a naturei] luăm 
drumul către oraş. Reade însă ne conduce pe o altă parte 
a muntelui, pentru ca să trecem pe la grădinile **) consu- 
lului Europei. El are mai cu samă interes a să abate la 
grădina consulului de Svedia; căci prin alele de porto- 
cali, de alămâi, de lauri, de crini roşi străluceşte un crin 
alb şi drăgălaş cu ochii albaştri, cu părul auriu şi cu dul- 
cele nume de miss-Lucy, îiica consulului. 

O! taină a inimei omeneşti! Fie un om cât de barbar. 
îie cât de crunt, fie în stare de a ucide [cu nepăsare] 'o
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poporâme întreagă de motani **) destul e ca să întâlnească 

în cale-i o copilă cu primăvara pe îrunte **) pentru ca su- 

ilețul lui să se înblânzească, pentru ca asprimea caracte- 

rului său să dispară! Reade care a făcut să tremure o lume 

întreagă de mâte, tremură (acum) dinaintea frumoasei) 

miss Lucy!! 

Pe la cinci ore suntem sosiți la casa noului nostru amic *%) 

şi 'ne punem la masă foarte bine dispuşi a ospăta după 

preumblarea ce am făcut. Vestitul cuscusu apare pe un 

plid de argint, adus [fiind] în triumi de însuşi Aali. Această 

mâncare arăpească e făcută cu un soiu de grisă feartă cu 

legume şi cu carne de pasăre sau miel; gustul ei nu e rău, 

însă Angel declară că se înpacă mai bucuros cu rosbee- 

ful *% şi [cu] friptura de fazan. De gustibus non dispu- 
tandum! 

După fructe se aşază o altă faţă de masă şi se aduce 

_un paner cu diferite vinaţe străine şi un pachet de ţigări 

[Ihavane]. Acum începe adevărata petrecere, butelcele se 

deşartă pe rând, țigările se consumă, producând un nour' 

allbiu, şi mesenii %*) se atundă în convorbiri variate, până 

ce, [ametţiţi, ei] cad sub masă. 
— În sănătatea dumneavoastră! zice heade, râdicând un 

pahar de Malaga *). 

— Im sănătatea frumoasei miss Lucy! răspunde Angei. 

— În sănătatea lui Boabdil! adaug eu. 

— In sănătatea reginei de Englitera! reîncepe Reade. 

— In sănătatea Vice-Consulului care o represintă la 

Tanger! 
— In memoria numeroaselor victime ale cărora pei du- 

bite se înşiră aici pe păreţi ca literile de foc ce au tur- 

burat festinul lui Baltazar! 

— In sănătatea lui Baltazar! etc. etc. etc. 

Toasturile se succed cu răpegiune, luînd forme din ce 

în ce mai bizare“) Angel, într'o pornire entusiastă, a- 

giunge pân'a striga: în sănătatea sănătăţilor! Inchipuirea 

ia aripi, limbile se disleagă, [inimile se destăinuesc; toţi
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grăim delaolaită, **), făcând observări judicioase asupra 

cailor arăpeşti, asupra frumuseței evreicelor din Tanger, 

asupra politicei Franciei şi a Angliterei, asupra comodității 
babuşelor orientali, etc. (După aceste vin la rând anecdotele 

comice, apoi povestirile scandaloase şi în fine fie-care spu- 

ne ce-i trece prin minte, fără a mai da ascultare altuia. Ast- 

fel] Angel, cu ochii scânteietori şi cu faţa roşietică, istori- 

seşte incidentele celei din urmă alergări de cai de la Ep- 

som. Reade, palid cu fruntea pe mână şi cu genele ple- 

cate ne mărturiseşte tragic că adeseori în tăcerea nopţei, 

un grozav concert de miorlăituri se deşteaptă în cugetul 

său înspăimântat. Eu descriu o întâmplare curioasă din vo- 

- iagiul meu în Asia, 
Fată un specimen de acel trio vorbăreţ**). 

Eu. — Scumpii mei amci!... i 
Reade. — Intinzându-mi mâna). — Oh yes, amici... [scum- 

pii mei amici]... 
Angel. — (Deşertând un pahar de şampanie). - — In sănă- 

tatea amiciei 1... %) 
Eu. — Ascultaţi ceea ce mi s'a întâmplat în Asia... 

Angel. — In ziua: alergării de cai de la Epson am avut 

un noroc neaşteptat... Inchipuiţi-vă... Ai fost vre-odată la 

Epson? Inchipuiţi-vă că în ziua aceea sir Artur Holvay a 

perdut zece mii libre șterlinge *%*). 

Eu. — La anul 1845 sau 46 am fost să visitez vechea 

capitală a Imperiului Otoman **). Cunoaşteţi Brussa cu 

numeroasele sale geamii, cu băile sale: antice, cu pădurea 

sa de aguzi? Nu o cunoaşteţi? prea bine? Aveam doi 

companioni *) doi tineri Belgi, cu cari am mers de la 

Brussa, cale de patru zile în lăuntrul Asiei, trecând prin 

văi %%) romantice, prin păduri umbroase şi. prin sate mise- 

rabile de Musulmani. 

Reade. — O! yes, miserabile!... par'că le văd expirând 

sub ochii mei *%). . 
Eu. — Satele? ! 
Reade. — Ba mâţele... mâţele!]
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Angel. — Peste patru sute de mii erau faţă la a-el 

spectacul! 
Reade. — (Tresărind). — 400.000 de mâte? %%). 
Angel.—Ba, de spectatori *), căci era să alerge celebrul 

cal Plum al lordului Derby; tribunele erau înghesuite cu 
Ladies şi cu Gentlemani, lpurtând ochene]. Mii de tră- 
suri **) stau înşirate dealungul ipodromului, şi mii de ama- 
tori *%) cu butelci de şampanie sau de pa/e-ale 514) în mâni 
aşteptau începutul alergării. 

Reade. — (Adâncit în gânduri). — O! yes! alergau săr- 
manele ca să scape de moarte, dar măciuca mea le agiuin- 
gea din fugă şi le opria pe loc! 

Eu. — Timpul însă nepermițându-ne a înainta mai mult 
în fundul **). Asiei, am hotărât a ne întoarce la Ghemlic, 
oraş mic de pe malul mării de Marmara, spre a ne sui 
pe vaporul”) ce duce la Constantinopoli. Revenind deci 
la Brussa, am toomit ”) cai odihniți şi am plecat spre 

„ Ghemlic. Drumul, sau mai nimerit zicând, cărarea ce uneşte 
aceste două localităţi, trece peste câmpii goale şi pustii; 
ear spre paza călătorilor este aşezat pe o culme un piquet 
de Albanezi, înarmaţi cu susanele şi eartagane. Infățoşarea 
lor însă e prea hoţească, peniiu ca să inspire cea mai mică 
garanţie în contra hoţilor... Cătră sară **) auzim în urma 
noastră un tropot răpide de cai şi în curând Suntem a- 
giunşi **) de un curier turcesc pe care-l întovărăşeşte un 
cavas încârcat de arme. Fi veniau în fuga-mare, căci astiel 
se face serviciul postei în Imperiul Otoman. 
Reade. — (Melancolic). Mai cu samă-una! o pisică albă! 
ea se găsea deabia în primăvara. vieţei! graţioasă, [dis- 
mierdătoare] %) crescută negreşit pe bratele unei frumoa- 
se copile [din harem]...oh! horror! horror! horror! iată 
pelea ei... [iat'0] colo în covorul cel din față. 

Angel. — Deodată bariera [ipodromului] 'se deschide... 
Eu. — Caii noştrisauzind acel tropot **) mişcă urechile 

prind zăbala în dinţi şi se pun pe fugă). [Ce îugă!]. 
Angel. — Deodată bariera se deschide...
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Eu. — Câmpul părea că se întoarce împregiurul nostru, 
aerul vâjâia pe la urechi; aşi fi giurat că un vârtej luase 

pe aripele sale... %%). | 
Angel. — Deodată bariera se deschide!... 14 alergători 

ies în arenă, purtând pe spinarea lor jochei îmbrăcaţi cu 

jiletce de diferite culori. Hurra!**) toţi pleacă întocmai 

ca un cârd de grauri; 400.000 spectatori **) țântesc ochii 

lor la dânşii %%) şi fie-care urmăreşte cu sufletul calul pen 

tru care a pariat. 

Reade. — (Intunecat). — Astiel sufletul meu le urmă- 
reşte în lumea fantastică a umbrelor, o! fiinţă inocentă!... 

Eu. — Imsă chingile de la şeoa mea slăbindu-se, mi-am 

oprit calul *7) lăsând pe tovarășii mei să'şi urmeze drumul 
înainte 25). Aproape de locul unde mă găsiam, era un isvor 

linipide; Lmi-am răcorit obrazul, mi-ara adăpat calul, %) 
Vam închingat bine [şi] m'am suit pe el; dar când am 

“aruncat ochii pe câmp **) n'am. mai zărit pe nime, com- 

panionii *) mei şi curierul dispăruse în orizonul întunecat!.. 

[Ichipuiţi-vă positia mea critică; eram singur, perdut în 

câmpiile Asiei, fără ştiinţă de limba turcească, ca să mă 

pot explica, fără arme ca să mă pot apăra... Ce să fac? 
Angel. (cu entusiasm). —.Hura ! hura ! hura ! 

Reade. (Cu durere). — Alas alas! alas! | 
Eu. — Lumina scădea 3%) pământul începea a se învăli 

cu acea culoare?%*) fantastică, care dă obiectelor forme 

- înspăimântătoare.... Nu-mi rămânea timp de perdut... Răped 
deci calul pe o movilă apropiată şi din vârful ei îmi fac 

Ochii roată împregiurul orizonului.  Vivaf! în depărtare 

zăresc nişte, umbre ce mi se par a fi un grup de călă- 

reți; inima mi se înveseleşte Îşi prinde la curagiul. Fi 
sunt! tovarăşii mei!... o fugă bună de cal şi-i agiung!**) 
Calul mă înţelege, pleacă.**) şi în câteva minute soseşte, nu 

lângă amicii mei, ci lângă o caravană de opt cămile po- 

posite, câţiva turcomani stau întinşi pe earbă **) alăturea 
cu ele şi se pregătiau de somn; însă cum mă văd ei, sar 

în picioare, se apropie de mine şi cel din fîrunte*”) pune
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mâna pe zăbala calului. Eu strâng îrâul, cu stânga, ear zu 

dreapta trag o vargă de nerf de bou peste capul turcoma- 

nului, şi pe loc răped calul îndărăt**). Hoţii iurioşi de 

a scăpa o pradă sigură din ghiare,**) se ieu [la fugă] după 
mine, răcnind, înjurând, descărcând vr'o două pistoale; însă 

eu fiind călare şi ei pe jos, dispar lesne '*) din ochii lor, 

Reade. — Fa însă nu dispare din conştiinţă... nu dispare 
de pe perete! Eat'o pe covor*%:) [colo ca o veşnică mus- 

trare!... 07... God!]. 
Angel. — Hip, hip, hura! Caii se întrec în sbor ca rân- 

dunelele .Unii rămân în urmă, alţii fug înainte aţâţaţi de 

aplaudele privitorilor. Giletcele jocheilor strălucesc în a- 

renă ca nişte îluturi**) colorați, toţi aleargă cu inimă şi 

se apropie de barieră.. O lume întreagă stă în uimire, care 

cal va sosi **) mai întâiu? That is the question! 
Reade. — Oh yes! To be or not tobe, that is the ques- 

tion... Miaau. Oh Scheakspeare! 

“Eu, — In fine mă opresc!... Acum noaptea căzuse, mii 
de stele clipeau deasupra mea; însă misterioasa lor lu- 
mină nu-mi arată nici un drum bătut în pustietatea acelor 
câmpii... La aseminea casuri cea mai nimerită măsură este 
să te încrezi instinctului animalelor *0%%). Am lăsat deci frâul 

de gâtul calului, şi pe loc inteligentul meu tovarăş, miro- 
sind aerul, pleacă încet prin întuneric şi [după o oră] n mă 
scoate **) chiar pe malul mării de Marmara. 

Angel. — Doi se află **) în îrunte: Plum şi Ghipci! încă - 
zece paşi şi învingătorul va face a să pierde şi a se câş- 

tiga Lrămăşagul de] milioane de schelingi *”) în toată En- 
glitera. Incă cinci paşi, încă trei, încă doi, încă unul... 

Hura! Plum esă înaintea lui Ghipsi cu o lungime de patru 

degete; Plum este triumfătorul? 400,000 de glasuri se ri- 

dică în văzduh cu entusiasm, şi mii de butelci se deşartă 
în onorul lui!.[Hura! în sănătatea lui Plum!] 

Eu. — La poalele acelui mai foarte înalt **) valurile se 
legănau molatic, cu un vuet surd; pe suprafaţa lor razele 

stelelor presară scântei argintii **). ear în dreapta mea se
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zăriau luminele caselor din Ghemlic. Calul se apropie de 

muchea malului, întinde un picior, cearcă pământul cu co- 

pita, şi apoi începe a să cobori încet pe o cărăruşă de 
capre. Voiagiu înspăimântător şi periculos!... Mi se părea 

că la fie-care pas o să cădem împreună dealungul stânce- 
lor, până în fundul prăpastiei. Inima tremura în mine, pep- 
tu-mi se răsufla, ochii se painginiau... Deodată... 

Angel. —Cât pentru mine.... 

Reade. — (Cu ochii închisi). Oh! miss Lucy! 
Eu. — Deodată mă trezesc cu calun valuri! El sosise 

de vale şi apucase pe năsip în direcția Ghemlicului; însă 

prin. unele locuri era silit să treacă prin apă; căci Marea 

se întindea până sub mal. In fine am intrat teatăr în oraş 
şi am găsit pe tinerii Belgi") lungiţi pe taraba unei caie- 
nele, foarte îngrijit de soartea mea şi mângâindu-se cu două 

narghilele [turceşti]. 
Angel. — Cât pentru mine, Plum mi-a adus o mie de 

livre sterling, câştigate dela amicul meu Arthur Holvay **) 

Hip, hip! [în sănătatea lui Arthur!] 2). 
Reade. — (Lunecând pe un scaun sub masă). Mis Lucy! 

mis Lucy! Miaaau!!! 

Astfel se mântui convorbirea noastră! Un orologiu ascuns 

bate două ore după miezul mopţii. Angel ridicând faţa de 

masă şi adresându-se la Reade, îi zice cu glas uimit: „Adio 

„Sscumpule amice!... Umbrele victimelor tale să te lase în 

„pace, şi frumoasa miss Lucy să-ţi răsplătească cu amorul 

„ei îngeresc momentele de plăcere ce tu ne-ai făcut să 

„„pstrecem în casa ta), noi călători rătăciți pe țărmurile 

„Africei... Adio!“ 
După această poetică.şi călduroasă improvizare, Angel 

şi eu ne întoarcem la locantă, boibănind prin întunericul 

hudiţilor **) [ne culcăm obosiţi, şi până în zori ne luptăm 

în -vis cu motanii ucişi de Reade. Somnul nostru însă nu 

tinu mult, căci trebue, să ne sculăm şi să plecăm. Hadii-
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Mustafa-ben-Cuniali întovărăşit de un soldat marocan, a- 
duce caii sub ferestrele noastre, doi pentru noi, doi pentru 
ei, şi unul pentru panerele cu merinde. Totul fiind deci 

gata de pornire, ne coborâm în stradă, strângem mânile 

domnişoarelor Ashton, dăm câte un bănuţ [spaniol] de aur 
Lunicăi şi Astericăi, ne închinăm papagalului Dgiali **) şi 

încălecăm. 
Fată-ne eşiţi din Tanger!... Africa cu misterele sale se 

întinde dinaintea noastră. Dumnezeu ştie ce întâmplări ne 

aşteaptă! Fie! într'un noroc, şi cale bună!! - 

De la Tanger la Tetuan prin munţii Uadras *!% 

5 Octombre 1853. — In plăcuta răcoreală a dimineţii, 

bine dispuşi atât oameni cât şi dobitoace, ne coborâm de-a 

lungul zidului oraşului Tanger până la malul mării şi ne 

jucăm caii pe un covor de nisip galbăn, ce se întinde sub 

copitele cailor; apoi lăsând Mediterana în stânga şi oraşul 

în urma noastră, apucăm drumul spre Tetuan. Acest drum 

sau mai bine zicând, această cărare duce prin locuri sterpe 
în care apar ici, colo, câte-va mici ogoare de păpuşoi. 

Singura vegetaţie ce se presintă ochilor consistă în nişte 

tufe de palmieri pitici, ce acoper colnicii şi unde nu se 
aude nici o ciripire de pasere. Căldura creşte la tot mi- 

nutul, ea devine mai arzătoare, fără ca să întâlnim vre-un 

adăpost. de umbră, şi setea începe a ne munci, fără ca 

să zărim cât de mic isvor împrejurul nostru. Chin nesuferit 

ce se măreşte de câte ori ne apropiem de patul unui pârău, 

care te anunţă de departe prin şirurile de lauri înfloriţi 

şi de rodieri crescuţi pe malurile: lui. Pârâul e sec şi cu 

dânsul sperarea noastră seacă! Trebue să ne mulțămim 

numai cu ghirlandele de flori roşi ce culegem de pe cren- 

gile laurilor, şi cu care ne încununăm fruntea. Chiar sub 
arşiţa cea mai mare a zilelor de vară florile au în sânul 

lor o răcoreală invietoare foarte plăcută. 

>
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La stânga noastră, în depărtare, vedem două sate arăz 
peşti aşezate pe coastele colnicilor; casele lor sunt aco- 
perite cu stuh şi livezile îngrădite cu captuşi mari. Ele 
au o asămănare curioasă cu acele din ţara de jos a Mol- 
dovei. Un al treilea sat se iveşte în calea noastră pe la 
11 oare... Trebue să trecem prin el, şi după recomandaţia 
dragomanului nostru, Hagi-Mustaja-Ben-Cuniali, 'să nu îa- 
cem nici un sgomot pentru ca să nu atragem atenţia Arabi- 
lor; însă de-abie intrăm în el şi Angel, tovarășul meu de 
voiaj, îmbucând cornetul său de argint, sună o fanfară 
răsunătoare. Pe loc toți locuitorii caselor es în grabă cu 

somnul în ochi, şi indignaţi de sumeţia unor Ghiauri ca 

noi, încep a ne batiocori şi a ne amenința cu pumniii; îe- 
meile stupesc şi copiii aruncă petre după noi. 

Fără presența soldatului Paşii din Tanger, ce ne înto- 
vărăşeşte, nu cred că am scăpa teferi din mijlocul acestei 
horde de barbari; dar la glasul poroncitor al soldatului, 
Arabii reîntră în bordeele lor ca „nişte câni înfuriaţi. şi noi 
ne depărtăm râzând de figura spărietă a dragomanului. 
— „Hagi-Mustafa, îi zic, te faceţi când vă e sete prin 

pustiurile aceste?“ 

— Ducem dorul apei şi pronunțăm de trei ori numele 
lui Alah! răspunde Mustafa. 

— Eu, de şi nu sunt Mohametan, aşi învoca de şese ori 

' pe profetul vostru, dacă aşi fi încredinţat că mi-ar scoate 
acum în cale un isvor de apă rece, 
— Gândul omului e în: mâna lui Allah! replică drago- 

manul. In curând o să ajungem la isvorul Cămilelor, şi 
„acolo ne vom potoli focul din piept. | 

— Well, well!"”) strigă Angel cu bucurie, auzind această 
bună veste, şi dă pinteni calului. Noi imităm exemplu său 
şi eată-ne alergând pe aripele sperărei, până ce sosim la 
acel mult vestit şi mult dorit isvor... Caii se opresc de lia 
sine, noi descălecăm şi ne punem a căuta cuibul apei... 
dar unde-i? 

Nu vedem de cât un loc glodos şi călcat de dobitoace,
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ear cât despre apă, găsim ceva negru, cald şi puturos, care 

chifteşte în urmele copitelor. 

Cu toată setea ce ne arde, nu avem curai a înghiți acel 

noroiu apos, ci ne mulțămim numai a. uda batiste în el 

şi a le lipi de obraz cu parțea nemâniită. Răsuilând apoi: 

prin pâuza: subţire, aspirăm un aer umed care ne răcoreşte 

puţin. Hagi-Mustafa şi soldatul, mai experimentați însă de 

cât noi, întră cu picioarele goale în glod şi stau neclin- 

titi câte-va minute; pe urmă es la uscat jurându-se pe Allah | 

că li s'au stins focul setei. 

In vreme ce ne dedăm la această operație, sosesc trei 

Arabi strențeroşi, dar înarmaţi cu şuşanele lungi şi merg 

de se tupilă în umbra unui copac de maslini. Ochii şi fi- 

sionomia lor sunt hoțeşti; căutăturile lor ţântite asuvra 

noastră cu o expresie hainoasă, ne dau a înțelege că ei 

ar avea mare poită să ne prade şi chiar să ne ucidă, par 

dessus le marche, dar că sunt stânjiniți de presenţa solda- 

tului Paşii din Tanger... In adevăr, un European sătul de 

viață, nu poate găsi mai 'bun mijloc de a scăpa de dânsa 

decât 'cercând a călători singur în imperiul Marocului. El 

e sigur de a-şi procura ucigași de bună voe, chiar la mar- 

ginele oraşelor. 

Cu toate aceste Angel, apropiindu-se de Arabi, scoate 

un revolver, trage în aer şese descărcături, îşi pregăteşte 

din nou arma şi se duce de încalecă, făcând un semn de 

adio Arabilor; ear aceştia, holbând ochii asupra revolve- 

“rului cu o groază vederată, se grăbesc a părăsi locul şi 

a se îace nevăzuţi în tufari. 
— Mare greşală că ţi-ai arătat revolverul! observă Hagi- 

Mustafa. 
— „Pentru ce? [întrebă Angel]“: 
— Pentru că ai trezit în ei pofta de a-l căpăta cu orice 

preţ, chiar cu preţul vieţei d-tale. 

—. „Vie să-şi cerce norocul, dacă li s'au urât zilele! răs: 
punde amicul meu cu nepăsare; apoi, deschizând un cortel 

se alătură de mine, şi fără a mai întârzia plecăm în direc- 

ţia munţilor Uadras. 

- 
Li 

e
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Soarele varsă duşe **) de foc pe capul nostru, pasul 

cailor se leneveşte, ear Hagi-Mustaia şi soldatul cu fes nalt 

de postav roş pe cap „încep a cânta sotto voce manele alge- 

riane. Acum e amiazi! plântele îşi beu umbra, şi natura * 

întreagă înoată, obosită, într'un ocean de lumină înftăcă- 

rată... Angel mă asigură că-şi sâmte crierii ferbând şi chiar 

clocotind în titva capului; eu mă lupt cu un bulgăr de 

ească ce-mi stă în gât, şi amândoi ne căptuşim cortelurile 

pe dinăuntru cu toate fulardele ce posedăm, dar în zadar!... 

Razele soarelui pătrund prin stofă: şi se înfig în pelea 

noastră ca nişte ace roşite în foc. Supliciul e demn de 
vechii inquisitori ai Spaniei!.. şi însă, dinaintea cailor a- 
leargă pe jos un puiu de Arab, ca de doisprezece ani, anume 
Ali, cu capul gol şi ras!..**) Creştetul ui stecleşte ca o 
oglindă şi el nu se tângueşte de ferbinţeala soarelui! 

— Ştii la ce mă gândesc? îmi zice Angel. 
— „La ce?“ 

— Imi propun să ieu cu mine în Europa şi să duc în 

Englitera pe Arabul acest mie. 

— „Vrei poate să-l înfiezi?'* 

— Ba, vreu să mă serv de tidva lui strălucitoare la vânat 

de ciocârli '*). 

“Ideia lui Angel e destul de comică, şi în alte timpuri | 
mar face să râd, dar acum ea nu parvine a împrăștia me- 

lanholia în care ma cufundat căldura atmosferei, melan- 

holie ce se măreşte la tot pasul, în auzul unui glas de-. 

părtat de păstor nomad, care cântă o complângere lungă 

„Şi monotonă pe cuvintele imrna, imma, malli, malli! (mama 

mea, soarta mea!). 
Pe la o oră după amiazi începem a intra în munții Ua- 

dras, pe un drum preserat cu bolovani ca albia unui şivoiu 

de munte. Câii poticnesc, urcându-se pintre petre şi se ră- 

suflă greu; noi ca şi dânșii suferim de lipsa de aer şi ne 

coacem în pele, căci acum ne găsim ecspuși şi la îocul soa- 

relui şi la ferbinţeala petelor. Ni se pare în acest haugaş 

stâncos că trecem prin o flacără nevăzută, dar în fine sosim
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la una din culmele dealului, şi aici abordăm o pădure de 
maslini, de carubi, de lauri şi de rodieri. 

Un ufft! colosal ese din piepturile noastre. 
Fericire neașteptată, surprisă încântătoare!... Eată um- 

bră drăgălaşă, eată muşchiu verde la tulpina copacilor. 
eată şi un isvor! împăratul isvoarelor!... un pârâu întreg 
de apă rece şi cristalină, ce curge din mijlocul unor stânci 
cu o clăbucire veselă şi mult armonioasă. 

A descăleca, a ne răpezi da isvor, a ne băga obrazii în 
apă, e treabă de un minut; însă Hagi-Mustafa ne roagă 
să nu bem îndată, fiind încă prea înferbântaţi. Urmăm 
siatul lui; dar după câteva scurte momente ne punem a 
înghiţi isvorul, servindu-ne drept pahar de o scoarță de 
plută găsită pe stâncă. Angel e, însă de părere că apa'i 
mult mai bună, când e sorbită cu gura din pârâu, Își râv- 
neşte totul cailor] *2). 

După această adevărată orgie de apă, ne întindem pe 
muşchiu, sub un maslin cu îrunzi smălțuite şi dăm ordin 
dragomanului să ne aducă merindele... In fața noastră se 
râdică munţi sălbatici cari se prăjesc la soare de la începu- 
tul lumei; ear alăture cu noi, pe coasta unei stânci, se mişcă 

un şarpe lung, pe care îl ocheşte de sus un vultur ce sboară - 

în cercuri deasupra lui. Reptilul are pete negre şi galbine; 

ochii lui aprinşi strălucesc întocmai ca doi rubini, şi se 

îndreaptă când spre noi, când în aer către vultur. Fl pare 

că simte un dublu pericul şi se încordează, pregătindu-se 
de luptă. | 

La vederea lui eu rămân fascinat, încremenit, înfiorat!... 
Fac această mărturisire fără nici o ruşine, căci totdeauna 

serpii, ca şi lingusitorii sau alte târâtoare, mi-au produs 

o impresie de profund desgust. Angel însă în calitatea 

sa de Englez fiind mai flegmatic, apucă degrabă şuşaneaoa 
soldatului, se apropie de stâncă, chiteşte, trage... şi reptilul, 

lovit de glonte la cap, se ridică drept ca 0 suliță, apoi cade 

mort si rămâne aninat de colțul unei petre. 

Ali [Arapul cel mic], se răpede în îugă; se acaţă pe
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stâncă întocmai ca o momită, dar când să pue mâna pe 

trupul şarpelui, vulturul trece ca un îulger pe lângă el, îl 

loveşte cu aripa şi se depărtează peste dealuri cu şarpele 
în plisc... Angel e îurios contra hoţului înaripat ce i-a pră- 

dat vânatul... Ali plânge de ciudă, Hagi-Mustafa dă semne 

de mirare **) ear eu, ținând parte vulturului, mă pun la 

masă, adică mă aşez turceşte lângă provisiile grămădite pe 
„mușchiul verde. 

O pâne albă, doi pui de găină rumeni, un caşcaval de 

Holanda şi două butelci de Xeres compun un festin care 
ar seduce chiar pe vestitul mâncău Balthazar, dacă acest 

rege gastronom ar fi postit ca noi din faptul zilei până 
după amiazi. Cu atât mai mult spectaculul ziselor obiecte 

de hrană atrage pe Angel cu o putere magnetică şi-l face 
“a -uita şi pe vultur şi pe şerpe şi pe toate celelalte ani 

male de pe fața pământului... El vine, înhaţă un puiu, des- 
tupă o butelcă şi o pune la gură, zicând: 

„All right !.. în sănătatea şerpelui ! +). 

Apoi se aşeză pe ospătat cu o poftă ce se comunică la 
toți. Nu se aude în curs de un cart de oră, decât un clăn- 
țănit de măsele în mare activitate, Şi. provisiile dispar . 
îără a fi urmate de vre un desert, precum se obicinueşte 
la mese mari. 

Ne rămâne însă cheful ţigaretelor şi murmurul veselitor 
al isvorului. In Africa nu poate îi mai dulce simionie de cât 
şoptirea apei!... Deci, lungiţi pe spate, cu ochii rătăcind 
pe albastrul cerului, ne facem digestia, îumând tutun de 
Latakie şi privind în aer spirarele fumului parfumat. 

— Cum îţi place traiul acest oriental? mă întreabă Angel. 
— Imi place de minune! Răcoarea umbrei şi cântecul 

isvorului mă adorm, îi răspund căscând. 
— Pe mine mau şi adormit! replică amicul meu cu elas 

trăgănat, şi pe loc acel glas se schimbă întrun horâit ră- 
sunător. 

După o dulce odihnă, Hagi-Mustafa ne trezeşte, şi caii 
fiind bine hrăniţi, bine adăpaţi, plecăm la deal pe o cărare
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misterioasă ce "şerpueşte printre copaci. Căidura e mare, 

lipsa de aer preface pădurea într'o bae turcească; dar în- 

calte sântem feriți de săgetarea periculoasă a razelor soa- 

relui. Întâlnim mai multe caravane de cămile şi mulţi Arabi 

încălecaţi pe măgari, însă observăm că bipezii au o apa- 

rență mai animală decât patrupezii. In îiecare din ei pre- 
simțim ui duşman dispus a ne ataca, şi dar, fără a ne răz- 

leți unul de altul, continuăm drumul nostru cu mare luare. 

aminte şi cu revolverele în mână. Trei ore întregi urcăm 

dealul în pasul cailor, şi în sfârşit sosim pe vâriu lui, unde 

găsim o funda (caravanSeraiu). 

Această casă de adăpost consistă într'o curte patrată şi 

închisă cu ziduri nalte, văruită. Pe dinăuntru se înşiră ga- 

lerii boltite de jur împrejur, ear lângă poartă câte-va ma- 

gazii întunecoase şi încuete cu uşi tari. Ograda e desti- 

nată pentru dobitoace, galeriile pentru oameni şi magaziile 

pentru măriuri; însă magazii, ogradă şi galerii sânt într'un 
grad de necurăţenie atât de mare, încât nu avem curajul 

a deveni măcar pentru un moment oaspeții fundăi. Toate 

soiurile de vermine foesc în acest locaş de ospitalitate şi 

aşteaptă cu nerăbdare pe nenorociţii călători, pentru ca 

să le facă o primire plină de dragoste şi de usturime. 

Sântem deci obligaţi a ne decide sau să urmăm calea 

înainte până la Tetuan, sau să petrecem noaptea sub co- 

paci alăture cu funda. Insă caii sunt obosiţi şi nu ne ră- 

mâne destul timp până la asiinţitul soarelui, pentru ca să 

ajungem la porţile acelui oraş. Ele se închid pe la şepte 

ore, şi odată închise, nime nu mai poate să între sau să 

easă, păzitorii lor având obiceiu a le părăsi pentru sama 

Proietului şi a se duce la cafenea... Pentru: adepţii Isla- 

mului Mohamed e un personagiu foarte comod. El e în- 

sărcinat a îndeplini tot ce un Mahometan doreşte şi tot 

ce lenea şi fanatismul îl opresc de a face pentru sine sau 

pentru alţii. Noi însă necredincioşii, având mai puţină Con- 
fienţă în bunăvoința Profetului, şi neaşteptând de la el ser-
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viciul de Oberkellner, ne alegem singuri locul unde o să 
petrecem noaptea. 

Un mare şi frumos carub, ale cărui crengi compun o 
boltă minunată, ne primeşte la tulpina lui, pe un pat de 
mușchiu molatic. Acolo întindem mantale, aşezăm sacii | 
noştri de voiai, cu destinare pentru ei de a ne servi de sal- 
tele şi de perine. Hagi-Mustafa, soldatul şi Ali se grupează 
aproape sub un maslin, şi adună vreascuri pentru foc, a- 
vând de gând a veghea toată noaptea a-şi alunga somnul 
prin o serie neîntreruptă de cafele şi de narghilele. Fi îşi 
examinează armele, reînoesc praful în tigăiţele puştelor şi 

a pistoalelor, îşi şterg iariaganele şi ne îndeamnă să dor- 
mim liniștiți până a douazi. 

Angel propune ca să dăm putere somnului! Deci înce- 
purăm a-l hrăni cu fălii gustoase de rostbeai [rece,] a-! 
îndulci cu o cutie de curmale şi a-l adăpa cu vin de Xeres. 
Pe urmă în timp de o oră îi pregătim o uşoară mistuire 
prin o primblare plăcută împreiurul fundăi, scăldându-l în 
lumina amurgului, şi înveselindu-l cu imaginea salvărei 
sale din ghiarele milioanelor de jigănii muşcătoare şi su- 

gătoare ce se aţin la pândă în Caravanseraiu. Insfârşit 
mergem cu mulţămire în camera noastră, cameră fără 
păreți, în adevăr, dar curată, bine aerită şi foarte confor- 
tabilă, deşi cam primitivă în soiul ei, deşi cam expusă la 
vizite nocturne de şerpi, de arabi şi de alte lighioi nu mai 

putin desplăcute. 
Acolo, răzemaţi pe coaste, începem o lungă convorbire 

asupra o mie şi una de subiecte, atingându-le numai prin 
treacăt, cu acea uşurinţă caracteristică a persoanelor care 
ştiu toate îără a şti nimic, şi din vorbă în vorbă, abordăm 
în domeniul limbei arăpeşti. 
— Am învățat pe de rost, zice Angel, mai multe cu- 

vinte cu care am să mă fălesc în clubul meu din Londra, 
şi să câştig un renume de orientalist profund... ca unii din - 
cunoscuții mei. 

— ŞI eu, îi răspund, am făcut o mică Provisie de vorbe 
V. Alecsandri. — Proză, 23
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curioase şi grele de pronunţat, care ar putea servi la un 

joc favorit al copiilor din ţara mea, joc ce se numeşte: 

frânturi de limbă. Aşa de ecsemplu: /'mra, femeea — n'sa, 

femeile — /hobz, pânea — ma, apa — Lhlib, — laptele — 

Pham carhea — Phmar, măgarul — V'imel, cămila — jbel, 

munte — jben, caşcaval — fben, paiu, etc. Acum, dacă 
vrei, îți propun un rămăşag. 

„Care? 
— Zece +%) livre sterling, dacă îi pronunţa de trei ori 

dearândul răpide şi fără a te greşi frasa următoare: 

„Irmaransalhobzimalhlibhamlhmarlimelibelibențben.“'— 

Angel cearcă, dar îl apucă tusea şi se opreşte, zicând: 

—Goddam ! ai ales cuvinte care dau oftică; dar eu am 

deprins încalte frase de care să mă pot servi în compania 

damelor. Aşa când voiu întâlni o hurie din raiul lui Moha- 

med, îie chiar în saloanele din Londra, îi voiu zice: 
Lella. doamnă, sau Benf domnişoară n'ziseba nhăbâc, 

eşti frumoasă, te iubesc, — Fia r'țiaşco Vzuj, hai să facem 

amor împreună. — Rac călbi, nafsi, ăm'ri, eşti inima mea, 

sufletul meu, viața mea, — Andăc ras mziana, ai cap îru- 

mos — qininzrăc, ochi albaştri — fum enuar, gură de îloare 

— snen bid, dinţi albi, — Şaar cal, păr negru — Rac serie, 

kmar, njium, eşti soare, lună, stele — M'buz idâc, m'buz 

fumăc, m'buz aînic, îţi sărut mânile, guriţa, ochii. — Pe 

lângă aceste frase armonice, mai păstrez în arsenalul meu 

de seducere două versuri compuse de însuşi Ali, ginerele 

lui Mohamed: 

Hateni amantilla. 

Lelia Maţcolişilia ! 

Adică: iubeşte-mă te rog, doamnă, şi nu zice: ba! 
Disertarea noastră limbistică ne aduce pe nesimţite într'o 

somnolenţă, care în răcoarea nopţii, sub scânteerea stele- 
lor, are o dulcime pătrunzătoare +4). Genele se apropie, 

dar până a nu se închide, zăresc prin ele jocul luminei îo- 

cului pe frunzele copacilor şi pe figurele păzitorilor noştri.
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Ei stau grupaţi împrejurul vreascurilor înflăcărate, şi foarte 
ades întorc capul pentru ca să examineze fundul întunecos 
al pădurei. Caii mai departe adorm încet pe picioare şi apar 
în umbră cu proporţii colosale. Din când în când răsună 

„în apropiere tipătul misterios a unei paseri de noapte... 
. 

Mpsaahir lella ! psaalhir sidi! 

Noapte bună, doamnă! noapte bună. domnule ! 

6 Octombrie. — Cine va putea să explice misterul for- 
mărei visurilor şi tainica lor corelație cu lumea ecsterioa- 
ră?... Cine îmi va spune cum şi pentru ce cornetul lui An- 
gel, în dimineața de 6 Oct., a iucat pentru mine rolul trom- 
petei cerzşti, la judecata cea de pe urmă? In faptul acestei 
zile memorabile mă visam pe vârful unei coloane nalte cât 
jumătatea scărei lui Iacob, şi care se găsea ridicată chiar 
în mijlocul val&i losafatului. Priviam de jur împrejurul meu 
un Ocean nemărginit de valuri omenești ce eşiau din pă- 
mânt în giulgiuri albe, creșteau şi se înaintau spre coloană. 
Mişcarea lor, deşi mişcare de umbre, produc un sgomot 
de furtună, dominat prin sunetul metalic al unei colosale 
trompe ascunsă în cer... Deodată lumina se întunecă! Un 
vultur monstruos trece în dreptul soarelui, se răpezi către 
mine, mă lovi cu aripa dreaptă şi se depărtă in fundul ori- 
zontului, 

Atunci, cu o răpegiune ameţitoare, începui a cădea, exe- 
cutând în văzduh o serie de tumbe pe notele fanfarei în- 
gereşti ce răsuna deasupra mea... Cad mereu, cad de-a 
vălătucul, fără a mă putea opri, nici de a pica, nici de a 
măsura cu ochii distanța ce mă despărția de pământ, nici 
de a-mi închipui halul deplorabil în care v să mă găsesc, 
la capătul acelui voiaj aeriean, deschid ochii spăriet, şi ce 
văd lângă mine?... Văd pe Angel sunând din cornet o ta- 
rantelă napolitană! Mai departe zăresc pe Hagi Mustafa 

şi pe soldatul de-a baba-oarba, şi căutând un lucru perdut. 

—Ce este, Angel? întreb pe amicul meu. | 

— Nimic important, îmi răspunde el. Astă noapte ne-au
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“vizitat nişte pick pockets arabi, şi au furat panerile cu 

provisii. 

— Ce spui, frate?.. şi alta n'au furat?.. au lăsat caii nea- 

tinşi? 

— Priveşte! eată bucefalii noştri în complect. Ei ne fac 

sămn din urechi ca să profităm de răcoarea dimineţei, 

pentru ca să ne continuăm voiaiul. 

Mulţămiţi de nobila discreţie a hoților, care au bine-voit 

a respecta caii şi persoanele noastre, plecăm păr” a nu ră- 

sări soarele, mângâind pe Fagi-Mustafa, pe soldat şi chiar 

pe Ali de ruşinea ce au păţit... Sărmanii! au veghiat o 

mare parte a nopţii; însă despre ziuă au îost învinşi de 

somn şi s'au lăsat, după cum zice Românul. Tâlharii, pâu- 

daci, au profitat de somnul lor şi acum ei beu vin de Xeres 

în sănătatea noastră şi în ciuda Profetului... Să le fie de 

bine!... Ne depărtăm de îunda, şi mai cueseamă de îurni- 

carul ei, ca să ne urcăm-pe vâriul altui deal apropiat; ear 

când ajungem acolo, ne oprim ecstasiaţi de măreţul spec- 

tacol ce se presintă admirărei noastre. Soarele apare splen- 

did, acoperind de o lumină îeerică lanţul munţilor Uadras, 

valea desiăşurată de la poalele lor pănă ia oraşul Tetuau, 

şi în orizon marea albastră mărginită de munţii Spaniei. 

Verdeaţa codrilor, zidurile albe a Tetuanului, stâncele ro- 

şii de pe creştetu! dealurilor, albăstrimea cerului şi a Me- 

diteranei, toate contopindu-se în îocul soarelui produc un 

tablou de o rară îrumuseţă. 

Noi ne sâmțim uimiţi şi ne înclinăm cu smerenie dinain- 

tea minunelor puterei creatoare; ear Hagi-Mustaia, sol- 

datul şi Ali cad în genunchi şi cu faţa la răsărit fac rugă- 

ciunea lor de dimineaţă. Angel, adânc impresionat, stă câ- 

teva minute în tăcere, apoi strigă cu glas puternic: „Orbi? 

orbi! şi de trei ori orbi acei ce nu cred în Dumnezeu! 
La allah, illa allah ! u Mhamed Rasul Ailah ! *%) esclamă 

totodată. Arabii noştri, sculându-se în picioare. 

Astfel, încântați de splendoarea panoramei, animați de 

o tainică mulţămire suiletească, plini de viaţa şi de sănă-
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tate, reluăm calea spre Tetuan. Oraşul străluceşte în dis- 

tanță de 5 ore şi nu în zadar Arabii îl numesc Ţtaun, cu- 

vânt sinonim de cochetă; căci el atrage de departe şi te 

înşală prin efectul miraiului... Ne coborâm pe sub cren- 

gile unor maslini bătrâni, a căror îrunze au o coloare ver- 

de-închisă, şi ne întâlnim din nou şiruri de cămile încăr- 

cate cu teancuri grele. Nalte şi îlegmatice, ele sânt con- 

duse de Berberi cu picioarele goale până la genunchi, a- 

rămii, sprinteni şi care necontenit scot pe gât ţipete răgu- 

şite şi sălbatice, sub cuvânt de a îndemna hamaliii patru- 

pezi. Aceştia însă păşesc liniştit, mişcând în cadență picioa- 

rele lor lungi şi noduroase, ear ochii lor ecsprimă o mirare 
naivă... Pare că [ei] se întreabă în gândul lor, pentru ce 
cornacii lor îşi dau osteneala ca să imiteze răgetul maghia- 

rilor?... Câteva femei, răsleţite printre caravane şi învălite 
în feregele rupte, îşi ascund feţele îndată ce dau cu ochii 

de noi, şi după ce trec mai departe, ele întorc capul pentru 

ca să stupiască pe urma noastră. O graţiositate a secsului 
îrumos din Maroc! 

Căldura şi setea, sora ei, încep ear a face parte din cor- 

tegiul nostru; însăşi foamea începe a ne aduce aminte că 
sântem lipsiţi de provisii; dar geniul binevoitor care privi- 

ghează asupra noastră nu ne părăseşte la nevoie. El ne 

scoate în cale pe un Berber aşezat la umbră, cu un paner 

de poamă coarnă. Cumpărăm panerul atât pentru fericirea 

negustorului cât şi mai cu samă pentru potolirea setei ce 
ne munceşte. 

După o oră pomenitul geniu are bunătatea a ne aduce în 

presenţa unei familii complecte de Englezi, cari sânt ocu- 

paţi a face dejun pe carbă. E familia lui Sir Arthur Isquare, 

ce vine de la Fez, capitala Marocului, şi se compune de 

şese persoane: 1) Sir Arthur, 2) Mistress Caroline (pro- 
nuntă Carlain), 3) două Misess, fete mari şi lungi, 4) doi 
lohn-Bull scurţi, îrații lor... toţi îmbrăcaţi curat, spălați, 

peptănati, ca şi când ar îi esiţi acum din cabinetele lor de 
toaletă; şi însă!... de opt zile sânt pe drum. Douăzeci de



353 V. ALECSANDRI 
  

soldaţi aleşi îi întovărăşesc, având ordin de la Sultanul ca 

să-i apere de ori ce pericul, să le procure ori ce ar dori; 

căci la caz contrar îi aşteaptă o descăpăţânare generală!.. 
şi aceasta, pentru că Sir Arthur Isquare este consulul gra- 

țioasei sale Maiestăţi Regina Engliterei, pentru că Mis- 

tress Carlain este soţia consulului şi pentru că cele două 

MisSes şi cu fraţii lor sânt copiii consulului şi ai consulesei. 

Cel mai puternic talisman pentru un Europeu în imperiul 

Marocului este de a îi Inghiliz. 
Amabila familie, [a lui Sir Arthur] cum ne vede : Şi recu- 

noaşte în noi gentlemani Europei, ne primeşte cu vii de- 

monstrări de bucurie şi ne învită a lua parte la dejun. Noi, 

fără a mai aştepta o a doua invitare, ne aşezăm alăture cu 

tinerele Misses şi dăm ordin lui Hagi-Mustafa ca să aducă 

panerul cu poamă pentru desert. Mulţămire nespusă!... Co- 

pilele, demne îiici ale Evei, se aruncă asupra panerului cu 
sperare de a găsi mere, dar negăsind decât struguri, se 

mângâe râzând cu bobiţele lor aurite. Insfârşit după un os- 

păţ foarte confortabil, şi după ceaiul final luat în porcelane 

chineze (ceai în codrii Africei!) ne depărtăm, preschim- 

bând cărţile noastre de visită şi dându-ne rendez-vous la 
Nagazaki, în lapon, unde sir Arthur Isquare a fost numit 

consul de curând. Până a nu pleca însă, Angel intonează pe 

cornet imnul naţional englez: God save the queen! şi fa- 

milia întreagă îl acompaniază din gură cu entusiasm. Ara- | 

bii însă cred că au înebunit! 
Astfel, restaurați şi recunoscători geniului nostru protec- 

tor, coborâm vesel munţii UVadras. Apropiindu-ne de vale, 

auzim dincolo de un colnic ce ne mai desparte de ea, un 

sgomot mare de răcnete, de tropote şi de împuşcături!.. 

Intr'o fugă parvenim pe creştetul colnicului şi de aici a- 

sistăm la o fantesie ecsecutată de vr'o sută de Arabi în- 

călecaţi pe ageri armasari. Hagi-Mustaia ne spune că e un 
gum de Buidiri, locuitori din munţii ce se se înalţă în dreapta 

noastră. 
Arabii, învăliți în burnusuri albe,de lână, sânt împărţiţi
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în două cete, care se isbesc una în contra alteia în repe- 

giunea. cailor, se chitesc din fugă cu şuşanele lungi, trag, 

se depărtează, încărcând din nou armele lor, fără a să 0- 

pri; apoi se întorc de ieu parte la acest simulacru de răz- 

boiu. Unii învârtesc şuşanelele pe deasupra capului, sco- 

tând din gât chiote furioase, şi dau îoc printre urechile cai- 

lor; alţii, simulând o goană din partea duşmanilor, se culcă 

pe coarda armăsarilor, şi aşa plecaţi, împușcă în urma lor; 

alții, mai dibaci, aruncă armele lor înainte ca nişte die- 

riduri, şi aninându-se cu mâna stângă de coamă, se pleacă 

până la pământ de le culeg de jos... 
Nimic mai curios, mai interesant, mai bărbătesc decât 

acest joc războinic. Nimic mai pitoresc decât alergarea cai- 

lor înspumațţi, fâlfâirea burnuselor în văzduh, lucirea arme- 

lor în focul soarelui. Nimic mai sălbatic, mai înfiorător de- 

cât răcnetele luptătorilor, scrâşnirea dinților şi încruntarea 

ochilor, în acel amestec de oameni îndrăzneţi şi de îalnici 

armăsari! i 

Angel nu-și poate stăpâni entustasmul, şi găseşte apropo 

să sune o arie militară... Pe loc zece arabi, detaşându-se 

din gum, se răped spre noi, ne încunjură şi ne poruncesc 

să mergem cu dânşii. In zadar Hagi-Mustafa şi soldatul in- 

tervin, cercând a le ecsplica în gura mare că sântem in- 
ghilizi... etc., trebue să ne supunem voinţei Buidirilor!... Ne 

supunem dar fără mai multă împotrivire, şi coborând col- 

nicul, ne ducem la un cort de pâslă, unde se ailă Şeicul a- 
dică seful gumului... O! surprisă neaşteptată! Şeicul este 

însuşi Hagi-Ab-el-Rahman-Lahlo, tovarăşul nostru de că- 
lătorie dintre Marsilia şi Gibraltar, pe corabia căpitanului 

Campbel! 
E] se bucură văzându-ne, pune mâna la pept: şi la cap, ne pri- 

meşte cu formula orientală de bună sosire şi ne învită lângă 
dânsul. Abia am reuşit a ne cruci picioarele, aşezându-ne 

pe covor, şi îndată cortul se umple de arabii cei mai în- 

semnaţi din acest gum. Ei ne privesc pe noi cu demnitate, 

noi pe dânşii cu admirare; căci unii au figuri foarte ex- 
-
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presive şi ochi de vulturi. Ni se aduce cafele şi narghilele, 
apoi un harbuz mare şi roş ca sângele, care se împarte în 

tre toţi, şi în sfârşit după o jumătate de oră ne este permis a 

părăsi cortul; însă păn'a nu ne despărți, Hagi-Ab-el-Rah- 
man-Lahlo voind să ne dea o probă de învățătură şi de sti- 
mă, scrie în portofoliul meu numele lui cu litere arabe. Eu 

îi fac present o călămare de voiaj şi o duzină de condee de 

metal aurit, care îi produc o nespusă mulţămire, căci şei- 

cul este poet. 

Eşind în câmp, Hagi-Ab-el-hâhman-Lahlo, dă ordin să-i 

aducă armasarul favorit, El-Rbia, un fugar de patru ani, 

subțirel în picioare, negru la păr, cu nările largi şi tranda- 

firii, cu ochii inteligenti, cu urechi mici, o minune demnă de 

a îi ecspusă într'un salon, sub glob de cristal, pe un camin . 

. de marmură. Atât e de frumos că nu ne putem sătura de 

a-l admira; ear şeicul mândru, netezindu-şi barba, începe 

a declama cu emfas următoarea poesie compusă de dânsul 

şi pe care ne-o traduce dragomanul nostru: 

EL R'BÂA. 42%) 

(CALUL DE PATRU ANI) 

Ah! a încăleca un 7bâa şi a-l răpezi la fugă 
Şi a se răsbună înainte de a dispare! 

A incăleca un 7bâa şi a-l strânge cu genunchii, 
Şi a strânge frâu 'n mână, şi a cerca adresa lui, 

Şi a vedea toate cetele adunate la un singur cuvânt, 
Din Modenia până la Barka!... 

Un rbâa care-şi schimbă părul 

Şi sboară cu sborul paserei de îrunte!... 

Şi a vedea puşca plină strălucind, a auzi zinghetul săbiilor, 

A vedea pe cei ce şi-au perdut averile regăsindu-şi averile !.. 

= 

Un rbâa ce nu ştie nimic, 

Care nu ştie ce este obstaculul!.. 

Şi a vedea revenind libertatea de altă dată 

Şi a svârli scorpia la câni! 

ze i
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Un rbâa inşăuat, 

Care să fugă cu fuga unei gazele, 
Şi să ardă în dorul de a măsura spaţiul pe pâmânt! 
Tatăl său e din plaiul Tellului, şi mumă-sa e Zerka !.. 

= 
e * 

Un rbâa viclean ca o vulpe 
Care să ştie a-şi prinde prada cum inhaţă cânele carnea! 
Care să treacă peste ziduri ca o ghiulea 
Isbită de un tun încărcat cu o ocă de praf !.. 

= d se 

Un rbâa din Mani 
Care să sboare sborul vulturului cu ghiare albastre, 
Care în puterea alergărei să-şi sfarme potcoavele ! 
Şi să facă a sări scântei din isvorul lor 

Bă % ie 

Răsară fulgerul din isvorul său!.. 
Din ţara Barka până la munţii Targuna 
Curgă ploi de potop pe pământul îngrozit, 

Şi cine a sămănat o ură, culeagă o sută!.. 

In vreme ce Şeicul declamă acest imn, ceilalți arabi stau 
pe 'mprejurul calului, îl netezesc pe coapsă, îl dismieardă 
ca pe un copil, şi nobilul animal răspunde prin vesele ne- 
chezuri... Pentru un arab nu e nimic pe lume mai preţios 
decât un cal bun şi frumos. EI trăeşte cu dânsul în adevă- 
rată îrăție, îl ține sub cortul lui ca pe un membru al fami- 
liei sale şi împarte cu el hrana şi apa. 

Arabul judecă pe om după tovarăşul lui. Arabul zice: 
„Arată-mi calul tău ca să-ți spun cine eşti tu ! tu precum 

Francezul zice: Dis moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. 
Proverbul arab e mult mai caracteristic, mult mai poetic 
decât cel francez. 

In sfârşit ne luăm adio de la Hagi-Ab-el-Rahman-Lahlo, 
şi la trei ore după ameazi ajungem la malul unui râu nu- . 
mit Busfella, pe care se zideşte acum un pod de piatră şi 
cărămidă foarte curios. Boltele lui nu sânt rotunde ca acele 
din Europa, ci în formă de litera V răsturnată cu unghiul
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în sus A, şi”se razimă pe picioare mvssive, ornate cu co- 

Joane. La mijlocul lui, acest pod se ridică întocmai ca o spi- 
nare de cămilă, pentru înlesnirea curgerei apelor în lunile 

de ploae. Vre-o patruzeci de Arabi lucrează la el sub arşi- 

ţa soarelui, jumătate goi şi băgaţi în apă până la genunchi. 

Ei râd, grăesc ca nişte surzi şi fac sgomot straniu ce sea- 

__mănă de departe cu lătratul unei clae de dulăi. 

Caii noştri apucă prin râu şi se opresc în miilocul lui ca 

să se adape. Mulţămirea lor se traduce prin sforăiri de 

nări şi mai ales prin o tendinţă vederată de a se culca în 

apă cu călăreţi cu tot, dar îi oprim de a-şi împlini poita şi 

eşim la celălalt mal. Aici mă întâmpină un negru nalt, gros, 

spătos, păros, cumplit de uricios, care îmi cere tohan, tu- 

tun, apoi îmi mulțămeşte râniindu-se grozav şi sărind ca 

un orang-utang. 
Drumul nostru se dirige pe malul stâng al acestui râu, 

lăsând la dreapta munţii Buidirilor îmbrăcaţi cu păduri şi 

coronați cu stânci. Pe coastele lor câteva sate albesc ca 

nişte grămezi de marmoră; ear câmpia ce ne desparte de 

ei, arsă, pustie, lipsită de vietăți, are un aspect trist şi mo- 

noton. Şi însă! ar putea deveni o vale verde şi fertilă sub 

mâna unei colonii de agricultori harnici. Arabii se mulţă- 

mesc a cultiva numai puțin popuşoiu, ovăz şi bob, după me- 

todul cel mai primitiv. In sfârşit ne apropiem de Țtuan; pe 

la 5 ore, ocolind satul Samsa, perdut între grădini la poa- 

lele unor stânci roşii, trecem de-a lungul unui apăduc rui- 

nat, ce varsă o coloană de apă în mijlocul drumului, şi so- 

sim la zidurile oraşului. 

Intrăm în el pe o poartă largă, la care stau de pază cinci 

soldaţi adormiți, şi ne îndreptăm către o a doua poartă, 

pe un drum rău pavat ce şovăeşte între ziduri şi între o li- 

vadă de aguzi. Fată-ne acum pe o piaţă colburoasă, încun- 

giurată cu păreți nalți, văruiţi şi bortiliţi ici, cole, de fe- 

restre cu gratii de fer. S'ar crede cineva în ograda unor 
temniţi miserabile! In dreapta se înşiră vre-o două-zeci de 

bolți întunecate, unde Arabii făuresc „arme. Goi până la
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brâu, ei apar ca nişte Cyclopi în mijlocul scânteilor ce sar 
de sub ciocanul lor. 

În îundul pieţii se deschid alte două porți. una în partea 

oraşului: locuit de Mahonietani şi cealaltă: în mahalaoa E- 
vreilor, soiu de ghetto misterios, ce formează un oraş: în- 

treg şi separat; căci el adăposteşte peste 4000 de suilete. 

Creştinilor nu le este permis a trece poaptea în foburgul 

arăpesc; ei sânt dar obligaţi a se refugia în acel evreesc; 

“prin urmare ne ducem în ghetto, la casa lui Solomon Na-. 

hon, care servă de locantă. Trecem pe o stradă înghesuită 

de lume, adică de Jidani nespălaţi şi strenţeroşi, carii fa- 

brică şireturi de mătasă, ceaprazuri sau broderii de fir pe 

pele de Maroc. Ei îşi întrerup lucrul la vederea noastră, a- 

leargă din toate părțile, ne încungiură şi ne propun diverse 

obiecte de vândut. Cei mai îndrăzneţi opresc caiii noştri, 

ne sărută genunchii, rugându-ne să nu cumpărăm de la 

alții ci numai de la ei. Inghesuiala devine prea mare, dar e 

curând împrăştiată de gârbaciul soldatului, şi astfel des- 

călecăm la pragul uşei lui Nahon. 

Aici ne despărțim cu destulă regretare de tovarăşii noş- 

tri, Hagi-Mustafa, soldatul şi Ali, carii fiind plătiți bine și 
bine trataţi, ne adresară urări de fericire, dorindu-ne mai 

cu samă favoarea de a bea cafe pe ceea lume în sala de. 
Selam a profetului Mohamed. 

Solomon Nahon, evreu cunoscut în tot imperiul Maro- 

cului; om de fisionomie plăcută şi demnă, lucru rar printre 
coborâtorii lui Avraam, ne întroduce cu ceremonie în casa 

Ini. După ce ne afundăm într'un pasaj întunecos, eşim de- 

odată într'o curte luminată, plăcuită cu mozaic de faienţă 

şi încungiurată de camere fără ferestre. Nevasta lui Na- 

hon ne primeşte cu măgulitoare complimente de bună so- 

sire, apoi dă ordin unei june servitoare să ne ducă în a- 

partamentul destinat pentru călătorii de înaltă distingere. . 

Apartamentul însă se compune numai de o singură came- 

ră, situată la rândul de sus şi se deschide pe o galerie ce 

dominează ograda. Străinul asistă astfel vrând, nevrând,
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la toate ocupațiile patriarhale ale familiei lui Nahon, şi fără 

osteneală poate să facă un studiu etnografic, comparând 

traiul Evreilor actuali cu acel antic. 

Deabia instalaţi, ni se aduce prânzul compus de ciorbă 

de găină, de găină cu orez, de găină cu nohot şi de găină 

îriptă, patru găini scăpate negreşit din corabia lui Noe, ju- . 

“decându-le după vrâsta lor. Nai ne luptăm cu ele în pu- 

terea dinţilor, şi pentru a le mistui, ne ocupăm cu desci- 

îrarea unor autografe curioase dintr'un album ecspus pe 

o măsuţă maurească. În el călătorii înscriu numele lor, pre- 

cum şi diversele lor impresii. Eată câteva din ele: 
„Dacă Halimaoa pomeneşte de somptuositatea îestinelor 

„orientale, noi declarăm că am aflat acea somptuositate 

„în locanta iupânului Solomon Nahon“. | 
„D-nul August B' recomandă mai cu deosebire» adevă- 

„raților gastronomi oarecare ciorbă de pui, a cărei suve- 

„Nir îi va fi totdauna plăcut şi scump!“ 

„D-nul Coquauz mărturiseşte că în această locantă nu 

„a iost despoiat aşa precum spera să fie în casa uriui ado- 

„rator al viţelului de aur!“ 

„D-nii C. şi X. găsesc că juna servitoare, Clara, e gră- 

„Suţă frumuşică, albă şi melancolică. Fa'i logodită cu un 
„portughez refugiat la Tetuan, căci Clara e creştină. Cu- 

„„nunia ei se află întârziată din cauza lipsei de 50 franci 

„pentru complectarea zestrei sale. D-nii C. şi X. o reco- 

„„mandă generosităţei călătorilor, mai cu samă că ea po- 

„sedă un glas foarte armonios şi cunoaşte multe cântice a- 

„rabe, portugheze şi chiar ebraice... 

etc., etc., etc., 
Această de pe urmă notițţă atrage atenţiunea noastră, şi 

fiind că sântem cam osteniţi, ne decidem a lăsa pe a doua 

zi visitarea oraşului şi a petrece sara la locantă. Soarele 
asfinţise, părăsind cerul în stăpânirea lunei. Jumătatea o- 

grăzii e perdută în umbră şi jumătate acoperită de o palidă 
lumină. Familia lui Nahon, culcată pe rogojini, se bucură de 

răcoarea nopței în faţă cu galeria noastră. Oraşul pare a-
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dormit, nici o lătrare de câne şi nici un țipăt de om nu se 

aude în vecinătate sau în depărtare. Deci gentila Clara, ru- 

gată de noi, îşi aduce o ghiumbre, să pune pe un covor în 
galerie şi ne încântă la miezul nopţii cu glasul ei melodios... 

7. Octombre. — Logodnicul Clarei se numeşte don Pedro 

Camoens y Guypuscoa şi pretinde că se coboară din fami- 

lia marelui poet al Portugaliei, nemuritorul autor al Luzia- 

delor. Genealogia lui poate să fie cam problematică. dar 
ceia ce este necontestabil, e că don Pedro s'a coborât din 
înălțimea familiei sale până la Presidio de la Ceuta *%), un- 

de a fost închis timp de doi ani, şi unde a scăpat cu cinci 

alţi nobili cabaleros, ucigaşi de meserie. Viaţa lui e un a- 

devărat roman, o Odysee plină de întâmplări extra-ordi-. 

nare, de pericole, de lupte şi de mizerii, şi însă el nu are 

mai mult de 30 de ani!... Oacheș, de o fisionomie energică, 

bine proporționat, ager la minte, meşter la vorbă, lui nu i-a 

îost greu de a captiva inima Clarei, şi Clara, orfană din co- 

pilărie, sătulă a trăi printre Evrei, s'a grăbit să-i dee toată 

dragostea ei, în sperare de a deveni dona Camoens y Guy- 

puscoa. | 
Cununia lor se va celebra în curând şi poate că din a- 

ceastă însoţire vor răsări mlădiţe mai demne de numele ce 

vor moşteni. 

Don Pedro ne propune să îie ciceronul nostru în oraşul 

Tetuan; noi îl acceptăm cu mulţumire, deşi sântem inior- 

maţi prin Solomon Nahon că e! ar avea pe cuget moartea 

unui vameş din Cadix, care cercase a contraria obiceiurile 

sale de contrabandist. Insă asemenea crime nu sânt conside 

rate ca fapt infamante în fericitele ţări ale Portugaliei şi ale 
Spaniei, şi încă mai puțin pe țărmurile Airicei. Don Pedro 
apare în ochii noştrii ca o victimă interesantă a soartei, şi 

numele ce-l poartă îl acopere de un prestigiu care pledează 
puternic în favoarea lui. | 

Astfel păzitorul palatului Alhambra din Grenada este un 

condamnat pe viaţă la muncele publice!... iarăşi o victimă 
a asprimei legilor !... însă opinia publică Pa disculpat de mult
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căci'el n'a ucis de cât un simplu geândarm! Consideraţia 

de care se bucură acest asasin, l'a ridicat la postul onorabil 
de păzitor al Alhambrei. El conduce pe vizitator printre mi- 

nunile acestui" palat, îeeric, şi graţie amabilităţii lui, fiecare 
străin poate să deslipiască din părete câte o placă de faienţă 

văpsită şi să comită astfel un act de vandalism pentru cinci 

franci. 

Deci întovărăşiţi de don Pedro, mergem să îndeplini . 

- datoria noastră de turişti. D'intâi începem cu foburgul evre- 

esc traversat de strade pavate şi drepte, însă foarte guno- 

ioase. Casele sânt cu două rânduri, judecându-le după înăl- 

țimea păreţilor, dar fațadele lor sau mai bine zicând do- 

surile lor (căci ele par că întorc dosul la strade), nu arată 

de cât ziduri goale, văruite şi sluțite prin ferestruici cu gra- 
tii de fer. Pe laturile lor se deschid nişte bizunii strâmte şi 

întunecoase, sub nume de dughene, iar pe de-asupra din 

distanţă în distanță se văd suspendate în văzduh arcade de 

piatră pentru întărirea pereţilor. Peste 4.000 de evrei locu- 

esc şi se ploduesc în acest ghetto, dominați zi şi noapte de 

groaza Arabilor, umiliţi sub desprețul lor si  desnaturaţi 

prin superstiţiile ridicule a unui fanatism secular. Ei sânt 

toleranţi numai ziua să circuleze afară dn furnicarul lor; 

ear cum asfinţeşte soarele, sărmanii! sânt închişi ca nişte 

vite în ocol. Un Arab, ce poartă titlul de Ihâd-Capu-Başa, 

se aține pe pragul Ghettolui, şi la un semnal dat prin o des- 

cărcătură de tun, el întoarce cheea în broască... Evreimea'i 

întemnițată până a douazi! 

Partea oraşului ce aparţine Arabilor se compune de stra- 

de înguste, încâlcite şi tot aşa de neîngriiite ca şi acele din 

Ghetto. 

Poporâmea însă, în număr de 10.000 are o întăţişae mai 

putin sălbatică: decât acea din Tanger; căci Tetuanul e mai 

mare, mai industrial şi mai comercial. In el se fabrică arme 

scumpe, mătăsării, obiecte de pele galbenă şi roşie, cunos- 
cută în Europa sub numele de marochin, cusuturi măestre 

de îir pe catifea, mozaicuri de iarfurie, lăzi de lemn zugră-
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vite, etagere cu colonete subţiri, destul de artistic lucrate, 
pălării mari de paie pentru Arabii din lăuntrul Africei... etc. 

Prin urmare bazarul e plin de mărfuri variate şi are cu ce 

să îndestuleze curiositatea visitatorilor. 

Angel e încântat! el ar vrea să cumpere tot bazarul; şi în 

adevăr îşi goleşte punga pe tapeturi, pe babuşi, pe iatagane 

pe narghilele arabe, pe teasuri de aramă ciselate cu arabes- 

curi minunate... formând astfel un teanc colosal pe umerti 

lui don Pedro... Insă obiectul care îl transportă de bucurie, 
este o mână mică de fildeş, cu unghiile fine, şi aninată de 
o vargă de abanos. Acest obiect de artă, sculptat cu multă 

măestrie, are o menire stranie, dar cu totul orientală, şi An- 

gel speră că va obținea mare succes în Londra... Arabii îl 

întrebuinţează pentru ca să-şi scarpine spinarea! 
După bazar, curiozităţile cele mai importante sânt Paşa 

şi Kasba, saraiul lui. Don Pedro ne duce prin un soiu de la- 
birint de hudiţi şi ne dă de ştire că toţi streinii sânt obligaţi 

de a se presenta şi a se închina dinaintea Paşei... Bucuros! 

Angel şi eu sântem nerăbdători de a vedea faţa lui Hagi- 
Ahmet-el-Hedet, favoritul Sultanului de Maroc, acestui pu- 
ternic sub-tiran, care face a tremura necontenit 15.000 mii 
de oameni, locuitorii Tetuanului. 

Sosim în curând la o casă mare fără fereşti şi cu totul 
lipsită de ori ce aparinţă de palat. Poarta ei se deschide 

sub o boltă mobilată cu laifi de piatră, în faţă cu o bisunie 
misterioasă de zaraf, ce se tupilă peste drum ca un cuib de 
fiară pânditoare. Câţi-va sodaţi, purtând pe capuri îesuri 
nalte şi în mână nerve groase de bou, stau lungiţi pe rogo- 

“jini dealungul păreţilor Kasbei! 

Don Pedro văzând mirarea noastră, ne dă următoarele 
esplicări: Fiecare împricinat din Tetuan sau de prinprejur 
se găseşte expus într'o paranteză formată pe de deoparte de 
ghiarele zarafului, şi pe cealaltă parte de gârbacele soldaţi- 
lor. EI e tinut a să presenta Paşii cu mâna plină; prin ur- 
mare trebue mai întâiu să treacă prin bizunia lui Ben-Aali., 
bancherul autorităţei; căci la caz contrar e sigur de a sim-
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ți nervele sale puse în contact cu acele de bou.. L.ată cum 
se aplică dreptatea în oraşele imperiului Marocului. Meto- 
dul e simplu, franc, productiv; el ar putea fi adoptat şi 
aiure! 

Astăzi e tocmai zi de târg pentru Paşa, după expresia 

pitorească a lui don Pedro; adică astăzi iavoritul Sulta- 
nului ţiue taraba dreptăţii deschisă !... şi în adevăr găsim pe 
Hagi-Ahmet-et-Hedet tronând sub bolta porţii Saraiului. 

„EL şede turceşte pe o laiţă, cu mâna stângă jucând metanii 

şi cu dreapta scărpinându-şi talpele goale... 
Lângă dânsul stă ghemuit un bătrân ce scrie teşkerele pe 

genunchi, după maniera orientală, şi mai departe se ţine 
drept un negru colosal, buzat, cu ochi albi şi cu sabia în 
mână. 

Hagi-Ahmed-et-Hedet pare a avea peste 50 de ani. Smo- 
lit, sbârcit şi gârbovit, el se bucură de o asămănare per- 
fectă cu Lăeşii din Moldova; ear când grăeşte în limba lui, 
el imitează în perfecţie lătratul unui şacal. Noi ne închi- 
năm lui, deşi în gândul meu îl tratez de cioroiu, şi el, zâm- 

bind grațios cu o râniire de hienă, ne întreabă spaniolește, 
ce căutăm în Africa? 

Don Pedro, răspunde pentru noi, că sântem nobili en- 

glezi cari am venit din Tetuan în primblare. 
— In primblare ? fără nici o afacere de negoţ ? replică 

Paşa ţintind asupra noastră nişte ochi marunţi dar vicleni. 

„— Fără! zice don Pedro. 
Paşa, cuprins de mirare, scoate pe gât o esclamare ră- 

guşită, se întoarce către bătrânul de alăture şi îi spune câ- 

teva cuvinte clănțenitoare. Chetibul ne priveşte puţin cu 

dispret, ridică din umeri şi se apucă de scris teşkerele. A- 
poi Hagi-Ahmet-et-Hedet întreabă dacă ducem lipsă de apă 
în țara noastră?. 

— Din contra, răspunde ciceronul, acolo sânt râuri mari, 
pârae vii, fântâni, cişmele şi vin mult. 

=— La Allah! Ei au apă la dânşii, apă cu îndestulare, şi 

ei vin la noi, în ţara setei! Mari nebuni! 
4
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După acest compliment, sântem învitaţi să-i visităm pa- 

latul, şi dati pe sama negrului celui buzat, cu ochii albi 
şi cu sabia goală. Trecem dar pe sub moartă şi intrăm în 

năuntru, adecă într'o curte încadrată de galerii cu coloane 
foarte curioase, fiind. ele îmbrăcate în mozaicuri de faienţă. 

In mijlocul curţii o fântână cu apă tulbure, comoara Kas- 

bei! Ne suim la rândul de sus şi parcurăm mai multe ca- i 

mere spatioase, dar goale şi fără nici un ornament. Tot 

“pare pustiu! Sub galerii însă vr'o 20 de Jidani încarcă în 

lăzi mari presenturile ce Paşa este îndatorit a trimite pe 
tot anul Sultanului, la Fez, presenturi luate gratis din fobur- 
gul Evreilor. | 

Negrul cel buzat, cu ochii albi şi cu sabia tot goală, ne 
coboară în fine pe o scară misterioasă în grădina saraiului. 
Nouă decepţie! In loc de earbă, prund şi năsip îierbinte; în 
loc de copaci, stâlpi de lemn boiţi roş şi destinaţi pentru 
un cort... Mă înşel... Un singur copăcel de iasomie zace 
trist ca un oitigos însătat pe ruinele unui basin fără apă. 
EI mai are două flori veştede, pe care negrul cel buzat, etc. 
le rupe şi ne le presintă cerând bacşiş cu un aer amenin- 

țător. | 
— „Oare preumblatu-s'a vreodată în această grădină 

„una din acele kadâne irumoase, care devin huriipe ceea 
„lume? Oare scăldatu-s'a în acest basin vre-o fiică a Orien- 
„tului, luminând cristalul apei cu albimea formelor sale 
„rotunde? Oare acest mic arbor de iasomie fost-a marto- 
„srul unor visuri de amor în tăcerea nopţilor, sub razele 
„melancolice ale lunei? Oare. petrecutu-s'a vre-o dramă 
„sângeroasă în sânul acestor ziduri părăsite? etc.“ - 

Aceste întrebări ce ne adresăm unul altuia, Angel şi eu, 
Sunt întrerupte de-odată prin nişte ţipete de usturime ce 
resună la poartă. Ne grăbim a eşi din grădină şi videm 
în mijlocul stradei pe “un nenorocit evreu, lungit la pă- 
mânt şi măsurat de-alungul spinărei cu patru nerve de bou, 
Sărmanul! Uitase de a trece prin bizunia zarafului, până 
a nu se arăta în ochii Paşii!.. Paşa râdea... şi sorbea cafea! 

V. Alecsandri, — Proză? i 24
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Ne depărtăm în grabă de acest spectacol înjiorător... 

pentru ca să dăm peste altul şi mai crunt! 

In vecinătatea Kasbei este un loc sterp unde se opresc 
caravanele ce vin de la Fez, plin de gunoiuri, de stârvuri 

şi de câni. Atmosfera e împuţită de miasme îetide şi con- 

tine germinii tuturor boalelor ciumaşe... Având a trece pe 

laturea acelei pieţe, pentru ca să mergem în partea nor- 

dică a oraşului, zărim în miilocul ei patru pari nalţi, pur- 
tând fie-care în vârtul lui câte un cap de om,o potae de 

câni sta împregiurul parilor şi privia cu poftă la acele ca- 

pete sângeroase; unii urlau, alţii săriau pe pari şi alții lin- - 

geau năsipul în care erau înfipţi! 

O rece înfiorare se strecură prin sânul nostru la această 
greţoasă privelişte... Fugim îngroziţi departe de acest loc: 

blăstămat şi aflăm de la don Pedro, că descăpăţinaţii au 

fost nişte hoţi vainici din munţii Uadras. Fi uciseseră cu 
15 zile mai înainte, pe doi neguţitori Portughezi, cari că- 

lătoriau fără a îi întovărăşiţi de soldaţi. Cine ştie dacă cei 

trei Arabi, cari ne-au întâmpinat la isvorul Cămilelor, nu 
făceau parte din banda hoţilor prinşi şi executaţi ? 

In urma acestor impresii, Angel şi eu ne sâmţim des- 

gustaţi de Tetuan, sătui de Africa şi decidem a ne întoarce 

în Europa cât mai curând; însă aflăm de la ciceronul nos- 

tru, că de-abia peste 12 zile are să treacă un vapor pe 

lângă ţermul unde ne găsim. Angel, furios de a îi obligat 

a prelungi atât de mult şederea lui între Arabi şi Evrei, 

întreabă pe don Pedro dacă nu este de vândut vre-o barcă. 
fiind decis a trece canalul Gibraltarului chiar şi într'o 

pirogă de sălbateci. Propunere extravagantă, la care înţe- 

leptul Portugez răspunde că este o îelucă a unui amic al 

lui, căpitanul Andrea Spadacelli, care a să plece a treia 

zi cătră ţermurile Spaniei, şi ne îndeanmă a ne înţelege 

cu dânsul. Acceptăm! Şi după ce însărează, ne duceni 

prin stradele întunecoase a Ghettolui Ia locuinţa căpitanului. 

Locuinţa lui e într'o hrubă subterană, care samănă ca 

un gârliciu de pivniță părăsită! 
*
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Imprejurul unei mese încărcate cu pahare ciocârtite şi cu 
Dutelci deşerte, la lumina unei lampe care răspândeşte mai 
mult fum decât raze, şi. în umezala puturoasă acelei bolți, 
cinci oameni stau pe scaune despărechete... zic oameni, 
pentru ca să nu zic bandiți. Unul e spaniol, unul din insulele 
Baleare, unul Maltez, unul de la Zanta, şi căpitanul Geno- 
vez; însă toţi au întipărită pe fețele lor acea ecspresie -de vântură-lume, de spânzurați *%) scăpaţi din ştreang, 
carii sunt vecinic în luptă cu legile omenirei; ei formează 
un grup pitoresc şi de multă originalitate pentru un pictor; însă pentru noi carii nu ştim a desemna măcar un simplu 
nas, fără a-i da forma unei cazmale, ei apar în ochii NOş- 
tri ca nişte: bolmavi ce pătimesc de nostalgia crimei. 

Căpitanul Spadacelli, a cărui figură ascuţită samăna cu 0 bardă, intră la învoeală cu noi şi ne închiriază feluca, desi a mai închiriat-o cu o zi mai înainte unei familii de Evrei. Apoi ne cere arvună, promiţându-ne că va pleca negreşit a treia zi, pe ori ce timp, fie marea liniştită sau 
furtunoasă. Deci mulțămiţi de această tocmeală, ne grăbim a părăsi bârlogul căpitanului, şi ne întoarcem la locantă. Graţioasa Clara ne aştepta în galerie. O rugăm să ne mai cânte ce-a sti, pentru ca să împrăştie cu glasul ei impresiile triste ce am cules în visitarea oraşului, şi ea: scoțând acorduri sonore din ghiumbrea, cântă următoarele 
poesii arabe: 

HAAB ENNCA 

Haab ennca mtel el Gamar 
“Tchbah'a ibit şâghi. 

AMORUL UNEI FEMEI 

Amorul femeei e ca luna,. 
Cine-o urmăreşte, adoarme os- 

[tenit. 
E un copăcel care nu produce 

[curmale ! 
E un isvor care nu formează pârâu, 
S'a întâmplat cu mine ca Şaca- 

ului de Amra 
Insătat şi mort de sete! 

La ghers fihâ tamra 

La ain tidjri suaghi. 
Djrâli bahal dhib aârura 

Atşan lu met baghi! 

În a
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EL. HABB. 

El Habb la uaş bes sit 
La uâşi bel ghanzeria. 

Khiar el habb ididi îl el kit 

Letpin âl ferd nia. 

AMORUL - 

Amorul nu se câştigă prin sabie. 
Nu se câştigă prin viclenie. 
Cel mai bun amor vine din ca-- 

priciu, 

Amândoi au acesaşi soartă! 

Compus de o tânără fată din neamul Metelilor, a cărei iubit fusese ucis 

într'o razzia, 

la khil selem baş rahukhtuli ? - 

Bâma udju tghiblu, Gululi ? 

Fikumş' men'h$ Nâui ? 

Fikumş' men'h6 ierkeb edder- 

[naui? 

Frkumş menh6 sedr'h6 il recas 
[ilaui ? 

Sebdekt îlih habbi u uguli! 

O! Cavaleri ce reveniţi teleri 

Cum îmi reveniţi 2 

Cu ce obraz vă prezentaţi mie ? 

Răspundeţi. 

Este vre-unul printre voi care să. 
[voiască a mă răzbuna? 

Este vre-unul printre voi care să. 

[ştie a pune piciorul în scară? 

Este vre-unul printre voi a cărui 

[pept să respingă glon urile? 

Acelui voiu prodiga amorul şi 

[sărutările mele. 

8 Octombre. — Zi de odihnă, consacrată corespondenţei.. 

_ Angel scrie următoarea circulară în mai multe exemplare,. 

destinate amicilor lui din Englitera: 

„Poimâne plec din Tetuan. Un-căpitan de îfelucă, anu- 
„me Spadacelli, fost pirat de meserie, s'a întocimit cu mine: 

„să mă ducă la Gibraltar. Dacă din întâmplare el m'ar 
„ucide, sau dacă mă voiu îneca în canalul ce desparte 

„Europa de Africa, cred că ai da o probă de mare is-: 

„teţiune de spirit, neaşteptându-mă în zadar... Amicul tău 
” * Sherry Angel. 

— Cărui curier ai de gând să încredinţezi aceste cir-- 
culări? îl întreb... căci serviciul poştal nu era încă orga-. 

nizat în imperiul Marocului. ” 
— Am de gând să le ţin în portotoliu până la Gibral- 

tar!... îmi răspunde amicul meu cu sânge rece.
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—- Minunată idee! Răspunsul tău naiv îmi aduce amnite 
de un răvaş trimis de la Moldova în Francia, cu adresa: 
Fiul meu iubit... la Paris!?... Peste o lună se presintă un 
tânăr la biroul postei şi zice impiegatului francez: Domnule, 
hu cumva a venit 0 scrisoare de la tatăl meu ? — Cum nu? 

răspunse impiegatul râzând: „Numai părintele unui fiu ca 
„d-ta a vutut fi în stare să-ți scrie o asemenea adresă. — 

„Eată răvaşul!“ 
Angel râde cu hohot după obiceiul lui, încât sparie co- 

-piii lui Nahon, apoi replică: , 
— Altă naivitate!.. In anul 1846 plecasem din Engli- 

tera, fără a spune părinților mei în care parte a lumei 
'voeam să călătoresc, Având un mare interes de a sta două 
luni de zile [în Veneţia] şi a face ca să mi se peardă 
urma, vorbisem cu fratele meu, ce se afla în Paris, să 
vestiască amicilor noştri că eu aş fi dus în Egipt; ear în - 
privința corespondenţei, ne pusesem la cale împreună ca 
să-i trimiţ lui scrisorile mele cu data din Alecsandria sau 
din Cairo. Fratele meu avea a le ecspedui apoi la Lon- 
dra părintelui meu, ca scrisori aduse de un călător sosit 
-din Egipt... Astiel s'a şi urmat; însă închipueşte-ţi mirarea 
mea, primind deodată chiar în Veneţia răspunsurile tatălui 
meu!... Ele începeau aşa: Am cetit cu bucurie răvaşele tale 
din Caira, scrise în Veneţia, etc. 

„Un amic al său mă întâlnise într'o zi pe Rialto şi îl 
înştiințase de presenţa mea incognito în Veneţia!“ 

— Altă istorie! adaug eu; însă aceasta are ceva mira- 

_“Cculos, în care hazardul joacă un rol ecstraordinar!.. La 
anul 1838 un amic ai meu, venit de curând la Paris ca 

să-şi facă studiile, îmi zice într'o dimineaţă de toamnă: 
„Plec mâne la America“. 

Eu, credeam că glumeşte, îi răspund: călătorie bună! 
— Să-mi scrii, adaugă el. 
— „Bucuros, dar cum şi unde? 

— Prin poştă şi în America... adio! | Di 
Şi în adevăr el pleacă a doua zi... Trei luni în urmă,
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făcând cunoştinţă cu un căpitan de corabie, d-nul Lan- 

glois, care avea a se duce în Filadelfia, îl întrebai dacă 

voeşte a se însărcina cu un răvaş? Căpitanul primi, şi 

râzând, bagă în buzunar scrisoarea mea adresată: Domnuf 

Fugen Alk... în America! 
„După un an, găsindu-mă la laşi, văd pe amicul mew 

dând busta în camera mea. EI îmi sare în braţe, strigând:: 

„am primit-o“! ' 

— Ce-ai primit“? 

— „Scrisoarea ta... Fat'o! 

leu răvaşul şi constat că e întocmai acel încredinţat că- 

pitanului Langlois. Mirarea mea nu se poate ecsprima- 

— Dar cum s'a întâmplat de ţi-a căzut la mână această. 

scrisoare fără adresă, în fundul lumei? 

— „Fată cum! răspunde Alk... aşezându-se pe canape: 

* „După multe alergări prin Staturile-Unite, ajunsesem la 

„Filadelfia“ şi în timp de şese săptămâni mă duceam în 
„toate zilele la poştă ca să caut scrisori, de şi nu aştep- 

„tam nimic; căci în străinătate dorul de a primi veşti de 

„acasă devine o monomanie. In toate zilele mă întâlniam 

„dinaintea biuroului cu un necunoscut, care ca şi mine, 

„căuta în zadar răvaşe din Europa. Deceptia noastră co- 

„mună îu un motiv natural de a face cunosciință împreună 

„şi de a ne plânge de negligenţa amicilor noştri.“ 

_—— De unde aştepţi d-ta sCrisori?... mă întreabă într'o 

zi acest străin, eşind cu mine de la poştă. 

— De la Moldova, îi răspund. 

— Cum? replică el, oprindu-se în loci Eşti Român? 

— Dar, domnule, 

— Nu cumva te numeşti Eugenie Alk...? 

— Tocmai. 

_— Fată dar o scrisoare pentru d-ta! „Şi zicând aceste 

cuvinte, d-nul Langlois scoate din portofoliu şi-mi dă ră- 

vaşul tău... Fra să cad în mijlocul stradei amețit, ca de 

damla!...“ 

„Angel, nevrând să rămâe în urmă de mine cu anecdotele:



  

O CĂLĂTORIE ÎN AFRICA 315 
  

ecstraordinare, îmi narează o întâmplare foarte bizară a 

unui curier trimis din .Englitera în India. Eu cer a-l în- 

trece prin un roman închipuit, el îşi frământă mintea ca 

să iscodiască o minciună gogonată, Şi astfel o ducem, atât 

în cameră, cât si pe strade, într'un şir neîntrerupt de po- 
veşti. 

Spre sară, don Pedro y Guypuscoa vine de ne propune 
ca să asistăm la un bal de nuntă evreească. Ne pogorâm 

şi videm strada plină de lume. O mulțime de evrei, băr- 

bati, femei şi copii, cu lumânări aprinse în mână, trec în 
procesie, precedaţi de un orchestru; dar ce orchestru !... o 

vioară, două tobe mici în formă de căuşe acoperite cu 

pele de măgar, şi mai multe daerele văpsite în verde. Mu- 
sicanţii produc o cacofonie sălbatică, evreii cânta un soi de 
psalmodie trăgănată, copiii sar ţipând sau se dau de-a roa- 
ta, şi vre-o trei femei înarmate cu badanale, merg de vă- 
ruesc pragurile tuturor caselor din stradă, precum şi păre- 

ţii casei unde S'a făcut nunta cu o zi mai înainte. In fine toți 
întră şi se ticsesc într'o cameră şi balul începe: 

Din grupul nevestelor se detaşază pe rând câte una, vine 
în mijlocul spectatorilor şi întorcându-se în loc, se râţoeş- 
te, se şoldeşte, îşi îrânge şelele, ridică braţele în sus, şi dă 
ochii peste cap; pe urmă se retrage obosită, lăsând rân- 
dul alteia, care o imitează cu aceeași lipsă de graţie. 

Far în vreme ce dănțuitoarele se sbuciumă astfel, invita- 
ţii se apropie de ele, se fac a aduna bani în perii lor şi a- 
runcă câte o monedă de aramă într'un talger. Ni se spune 
că această colectă e destinată musicanţilor, şi aşa trebue 
să fie; căci harhalaea lor cacofonică creşte treptat în pro- 
porție cu colecta. După danţ se aduce o masă cu tablale 

pline de nuci uscate, de turte azămii şi de dulceţi de harbuz. 

Toţi gustă din ele şi beu câte un păhăruț de rachiu în ferici 

rea şi plodirea tinerilor căsătoriţi. 

Observăm că bărbaţii au fisionomii caracteristice de 

feare hrăpitoare; dar că nevestele şi fetele au ochi mari 
catifelii cari se întâlnesc foarte des cu ochii lui Angel.
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E timp dar să eşim din acest cafarnaurm, în care domi- 

nează aromul ebraic de usturoiu, şi dar ne retragem ur- 
măriţi de o clae de băeţi şi fete, ce se ţin grapă de noi, ce- 

rându-ne bănuţi. 
Ne mai având a petrece de cât o noapte în Tetuan, An- 

gel se pune a studia arii arabe şi a le ecsecuta pe cornet; 
ear eu mă ocup de coordonarea unui mic vocabular ro- 

mano-marocan. Acest rod ştienţific al voiaiului meu pe 
țermurile septenptrionale din Africa, îi dedic compatrioţi- 

lor mei, având deplina convingere că ei nu-şi vor bate capul 

cu dânsul. 
Insă unele cuvinte din el, le supun spiritului investigator, 

critic şi analitic a sapienţilor filologi, etimologişti şi limbis- 

tici, cari negreşit se vor servi de ele, pentru ca să probeze 
că Arabii Marocani se trag din strămoşii noştri Romani, de 

exemplu: 

Leila, sinomin de lelea română, precum Nena-Saib din 
India a fost Nenea Saib. 

Ard, pământ, aşa numit pentru că arde focul vulcanic 

în sânul lui. 

Paar, marea. — Ce este Oceanul decât un vas imens, 

un pahar plin de salamură? 
" Ras, capul. — Arabii îşi rad capul; ergo: fiecare poartă 

pe umeri un cap-ras. 
Fum, gura. — Arabii fumează necontenit, gura lor e: 

„numai fum. 

„Nil, nas — cuvânt de origină hatină, din care Francezii 

au format verbul renifler, adică a trage pe nas. 

Enuar, floare— sub clima Africei plântele înfloresc în 

4una enuar, ienuar, ianuar. Numele floarei caracteri- 

„... sează timpul înilorirei. 
Lira, flaut — cuvânt latinesc! 
Ihâd, jidov — adică e hâd uricios, etc. 

M buz, sărutat — lipire de buze, îmbuzare... Arabii să- 
“rută mult mai etimologic decât noi Românii, etc. etc. 

9 Octombvrie. — Pe la 10 oare don Pedro |Camoens]
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ne aduce doi cai frumoşi, cari unplu cartierul de nechezuri 

şi de tropote de copite pe pavea... Ne luăm adio de la fami- 

lia lui Salomon Nahon şi lăsăm pe gentila Clara fericită de 

complectarea zestrei sale. Angel scrie numele noastre pe 
albumul locantei şi adaoge un distic în versuri engleze, de 

care eu le traduc alăture în limba română: 
|. 

Am văzut în Tetuan 

Un Hagiu Despot, Țigan *%) 

Patru capete tăiete 

Şi gârbace pentru spete!.. 

Deci în grabă fug de el, 
Subsemnatul, eu, Angel! 

Eşind din oraş, apucăm pe un şes năsipos, mărginit în 

stânga de colnici acoperite cu livezi şi cu tufe de captuşi 
colosali iar în dreapta de munţii Beni-Hasan, munţi de for: 

mă bizară şi învăliți cu păduri. In faţa noastră steclesce la 

soare marea albastră şi lină, ca un lac de smarald licvid. Ea ne a- 

trage cu farmecul ei misterios... O îugă de cal şi eată-ne la 

vamă, adică la o hardugie ruinată şi înghesuită de cai, de 
magari, de Arabi, de Jidovi şi alte multe lighioi. Această 

companie puţin sociabilă ne obligă a căuta un refugiu sub 

un copac pe malul unui râu ce curge aproape, râul Uad- 

Marjin, ca să aşteptăm barca ce ne va duce la feluca lui 

Spadacelli. Dincolo de apă stau culcate pe genunchi vr'o 

- zece cămile, rumegând în linişte ; mai departe trece în sbor un 

cârd de păsări de mare, ce se întorc de la păscuit şi se duc 

să se odihnească în cuiburile lor. Un vultur colosal se ro- 

teşte de-asupra noastră, la o înălțime unde apare de-abia 
cât un porumb. Peştii se alungă pe sub mal şi prin mişcă- 
rile lor ne fac a uita că aşieptăm de mai multe ore. 

In fine barca soseşte, ne suim în ea, şi aruncând o ul- 

timă privire asupra panoramei de p'impregiurul nostri, 

observând că de aici oraşul Tetuan are aspectul unui şioiu 

deziduri albe, ce s'ar pogorâ între două dealuri, începem 

a luneca pe nesimţite în cursul apti. Riul Uad-Marţin ne
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duce lin până la vărsătura lui în mare, şi marea ne primeşte 

cu blândeţă, Ia 
Un orizon larg şi limpede se deschide în calea noastră; 

are că răsuilăm mai uşor, cu cât ne depărtăm de țărmu- 
rile barbare ale Africei... Zece lovuturi bune de vâsle şi a- 
bordăm îeluca, adică o mică corăbioară ce nu are decât un: 
catarg. Fată-ne acum pe pod, în presenţa căpitanului Spa- 
dacelli şi a tovarăşilor lui, cari ne primesc fără nici o de- 
monstrare de mulțămire... dar ce ne surprinde mult este că 
regăsim acolo pe evreul cel cu muc de curcan pe nas şi pe 
juna evreică frumoasă, care făcuseră voiajul cu noi de la 
Tariia până la Tanger. Fi se cununaseră la Tetuan şi se 
duceau acum să se aşeze la Algesiras, în faţă cu Gibralta- 
rul. Feluca era închirietă de dânşii, prin urmare, înghesuită 
de boccelele lor cu zestre, mărfuri şi obiecte de menagiu, 
până şi cusci pline de găini. , 

Angel se bucură mult reîntâlnind pe grațioasa Rahila de- 
vine pe loc cavalerul ei servant. EI îi promite să o scoată 
în not până la marginea Spaniei, dacă ar îace naufragiu 
feluca lui Spadacelli; însă adauge că pe bărbatul ei l-ar 
lăsa bucuros în sama peştilor amatori de carne cuşer. Ra- 
hila se roşeşte puțin, dar în fine râde şi pare că nu descu- 
viințază simţirea egoistă a lui Angel. Cât pentru giupânul 
Manas, gelozia lui de însurățe! e înăduşită prin grija ce-l! 
domină în privirea boccelelor. 

Pe la asfinţitul soarelui 'feluca întinde două pânzi triun- 
gulare, ca o pasere care-şi deschide aripele, şi se îndreaptă 
de-alungul malurilor spre Capul-negru. Vânatul suîlă des- 
tul de tare şi-i dă o mişcare destul de răpide. Ea trece ală- 
ture cu un fort vechiu, rotund, şi se apropie de insula Po- 
rumbilor. Mii de hulubi şi-au ales domiciliul pe această 
stâncă îngustă şi nelocuită; însă ades visitată de ofiţerii 
garnizoanei, din Gibraltar, cari iubesc vânatul... In faţă cu 
Capul-Negru vântul cade, iar feluca se leagănă molatic în- 

tre fosforescența mărei şi fosforescența stelelor. Luna .ră- 

sare pe creştetul munţilor Africei, întocmai ca un monolit 

înfocat şi asvârlit în văzduh de un vulcan. Noaptea e iină,
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caldă, poetică şi îndemnătoare de visuri plăcute. Toţi pasa- 

gerii stau pe pod, unii fumând, alţii cântând încet, alţii şop- 
tind, fiecare alegându-şi tovarăşul sau tovarăşii săi: căpi- 

tanul Spadacelli cu oamenii lui lângă cârmă, Angel cu Ra- 
hila în capătul felucei, iar jupânul Manas, cu boccelele lui 

aproape de catarg. Din timp în timp ţipete de păsări legă- 

nate pe valuri surprind auzul şi deşteaptă cotoodăcitul găi- 

nilor din cusci. 

Din distanță în distanţă, pe maluri, clipeşte câteo lumină 

misterivasă. Una din ele arată stănca de care s'a zdrobit o 

corabie franceză în săptămâna trecută; iar celel'alte sunt 

focuri împrejurul cărora se ațin la pândă Arabi cari trăesc 

din prada vaselor nauiragiate. 

Dincolo de Capul-negru vântul se stârneşte din nou, însă 

astă dată cu furie; răcoarea nopții devine pătrunzătoare, 

luna se ascunde după un nour lung, marea se încreţeşte şi 

feluca saltă ca o strechiată, luând direcţia spre oraşul Ceu- 

ta, ce apare ca o fantasmă prin întuneric. Pesagerii se ghe- 

_muesc d'alungul podului. Spadacelli şi marinarii lui alear- 
gă, răcnesc, se înjură în toate dialectele neo-latine, sub pre- 

text de a schimba poziția pânzelor, găinile ţipă, ca şi când 

le-ar îi apucat istericale, iar jupânul Manas, se vaită de sto- 

mah, fără a se preocupa de soarta Rahilei... şi a lui Angel. 

Amândoi au dispărut!... Unde?... Căzut-au în mare?... 

Eu mă pogor sub pod şi mă întind pe o pătură-de bob us- 

cat, care urmând plecările îelucei, curge ca o apă şi se gră- 

mădeşte când pe o lature, când pe cea-taltă'a corăbioarei, 
strămutând cu el teancurile de mărfuri a jupânului Manas. 

La lumina unei mici lămpi mă afund în visuri, reamintind 

"diversele incidente a primblărei mele pe litoralul Marocu- 

lui, apoi gândirea mea sboară la Moldova, în mijlocul per- 

soanelor legate de mine cu tainicele lanţuri ale iubirei. 

Legănarea felucei mă duce pe nesimţite într'o somno- 
lenţă uşoară, prin care aud două glasuri şoptind în taină, 

Unul zicea: 

— Cum gândeşti, Antonio?... Manas e bogat?
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— Foarte bogat, răspundea cealalt; toată marfa din fe- 

lucă e a lui. ” 

— Ştii una, Antonio? 

— Ce, Domenico? 

—— Dacu i-am arunca în mare pe Jidan cu tot neamul lui, 
marfa ar rămânea a noastră. 

— M'am gândit şi eu la asta, însă... . 

— Ce însă?.. 

Englezii cei doi ne stinghiresc. 

(NB. Acei englezi eram Angel şi eu). 
— Corpo di Bacho!... De n'ar îi ei în îelucă, bună treabă 

am face şi nime n'ar fi nimic. 

Sangue de la Madona!... Din causa lor perdem o co- 

moară întreagă! 

Această conversaţie mă deşteaptă, însă un sâmţimânt de 

curiositate mă face a simula că dorm. Privind printre gene, 

văd pe doi dintre tovarăşii lui Spadacelli ghemuiţi între 

boccele. Ei se încearcă a le deschide, pentru că să fure o- 
biecte din ele; dar neisbutind şi temându-se de a îi sur- 

prinşi, se apucă de o altă operaţiă. Luând fire de bob uscat, 

Je tăciunează la focul lămpei, şi cu aceşti cărbuni zugră-. 

vesc tot soiul de cruci pe învelitoarele teancurilor; apoi să- 

vârşind acesastă lucrare artistică, ei se duc pe pod, rizând 

şi zicând: să vezi mâni dimineaţă ce strâmbături are să 

facă Manas, când şi-a videa averea creştinită! 

Gluma acestor doi asasini mă trezeşte şi-mi alungă som- 
nul. Es pe pod şi zăresc în stânga un deal nalt cu oraşul 

Ceuta în poale. E mezul nopții! orașul doarme, pasagerii 

dorm, găinile dorm, chiar giupânul Manas stă lungit lângă 
cuşcă şi horăeşte ameţit de boala mărei. Insă Angel şi cu 

Rahila nu apar nicăeri. Negreşit şi ei dorm acum în fundul 
mărei. 

De-aici feluca, sgâlţâită ca de îriguri, cârnesce în dreap- 

ta având a traversa canalul de Gibraltar şi a se îeri de nu- 

meroasele corăbii ce trec din Mediterana în Ocean şi vice- . 

versa. Pericolul e mare, neîncetat, căci la tot momentul sân-
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tem ameninţaţi de a vedea un vapor sau o corabie cu trei 

catarguri trecând peste noi şi trimeţându-ne în lumea sta- 

coşilor!... Dar în fine geniul protector care ne-au scăpat 

din mâna Arabilor, ne scapă şi de această rușine. 

Peste câte-va ore de o navigaţie grea şi tulburată, răsare 

în ochii noştrii stânca măreaţă a Gibraltarului, cu farul ei 

aprins în frunte. Ne mai luptăm câtva timp cu valurile şi cu 
vântul ce ne împotrivesc, şi odată cu faptul zilei intrăm 

în port... Hosanna! eată-ne ear în Europa civilisată! 

Feluca lasă ancora în mijlocul unei flote întregi de vase 

de răsboi şi de negoţ; toți pasagerii se trezesc în mulță- 

mire; însuşi Angel mi se arată, eşind de nu ştiu unde... în- 

săşi drăgălaşa Rahila apare trandaiirie ca raza dimineţei. 

Far cât pentru jupânul Manas, în vreme ce amicul meu 

şi eu desbarcăm din felucă, îl auzim scoțând ţipete de 
curcan şuerat la vederea crucilor zugrăvite pe maria lui! 
De cât semnul crucei, el ar fi preferat mai bine coarnele... 

dracului! | 
Post-scriptum. — După voiaiul nostru în imperiul Ma- 

rocului, şi după visitarea stâncei Gibraltarului, unde în loc 
de vegetaţie cresc tunuri, 800 de tunuri, ne decidem a întra 
în Spania. Luând dar adio de la amicii noştrii din garnisona 
Gibraltarului, bravii ofiţeri Ingham, Hancooke: şi Derey, cu 
cari am făcut minunate primblări la Algesiras şi la San- 
Rocco, două oraşe mici spaniole din vecinătate, ne îmbar- 
căm pentru Cadix pe vaporul francez Pericles. 

Fată itinerarul acestei nouă şi mult interesante călătorii: 
De la Cadix la Seviglia, pe râul Guadalquivir. 
De la Seviglia la Cordova, în diligență înhamată cu 12 

catâri. 

„De la Cordova ia Baylen şi Grenada. 

De la Grenada la Jaen, Val-de-Penas, Aramiuez, Madrid. 
De la Madrid în Francia, prin Biscaya. 

Insă acest voiaj îl voiu descrie pentru petrecerea ami- 

cilor mei, când a binevoi condeiul să mai alerge pe hârtie 

cum am alergat eu vesel şi bine dispus în patria lui Cid- 

Compeador şi a lui Don Quichotte. NI , 
Mircești 187.
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1) «Călătoria în Africa» a fost publicată în fragmente prin reviste şi 
ziare, sub diferite titluri. Data şi numele revistei cu întâia redacţiune. 
se vor nota la fie-care fragment. — 2) Dedicaţia introdusă în Salba li- 
terară p. 209. — 3) România literară 1+53. zub titlul «Călătorii. De la 
Baiona la Marsilia» cu următoarele deosebiri: «târguşor mic...p— 4%) Ră. 
coarea lor îmi pătrundeă trupul şi îmi pricinuiă...» — 5) «deşi altă- 
dată un alt val» — 6) «după un ceas de cale» — 2 ne ducem la 
Malpostă.» — 8) In Rom. lit.: «pavelele răsună și scânteiază sub pi- 
cioarele lor.» — 9) «dintre toate chipurile de călătorie.» — 1) «tumam 
cu plăcere țigarete şi priviam prin fumul lor albastru câmpiile...»— 
11) «de departe... cale de șepti poşti » — 12) «Splinul, boala urâtului, de 
care Englezii pătimesc mult în ţara lor». Nota lui Alecsandri. — 1) 
«poftirea lui». — 14) fiecare minută un veac» — 15) «vrednică de un 
sultan.» — 15) In vreme ce îstoriam». — 17) «Era acum ceasul tainic.>— 
'8) «ceasul în care.» — 19) fraza continuă: «...când deodată un hop.»— 
%) cîn nemişcarea obştească ce ne încongiura.» — *1) caveă un ce 

Da fantastic», —- 2) «în umbra deasă a ulițelar.» —%) «prin târg» — 2%) «şi 
lucru vrednic.» — %) «şi toţi de la olaltă dau drumul gliasurilor 
lor.» — 3%) «de sunetul a vr'o două-zeci de darabane » — 27) «dar 
peste două ceasuri.» —%) «căci sute de slujnice.» — 2) «asupra unui 
dan.» — 5%) Continuă astfel: «...cu o nespusă melancolie şi zicea din 
vreme în vreme: O ticăloşie omenească ! cea dintâi grijă a omului.» — 
35) «şi slujeşte» — %) In Rom. lit. fraza începe: Oare Români n'ar 
trebui să facă cele mai mari jertfe, pentru ca să ridice statui eroi- 
lor cari...» — 3%) iarmaroacele sale.» — 3%) au sărăcit-o » — 3%) «Simt o 
falnică mândrie la a voastră revedere» — 5) «şi care slujea.» — 
37) «teniplu împodobit.» — 5) «întâlneşte figuri de toată făptura.» — 
39) «cafenelele împodobite.» — 4) «catargurile 7mândre ale unei co- 
verte.» —— 41) «Mai ales...» — 2) «..pentru ca să nu pierdem de geaba 
vre'o 15 zile...» — %) «o mulţumire neobișnuită.» — 4) «dau închipuire; 
mele aripi mântuitoare»... — 4%) Fraza sfârşeşte astfel: şi nu se mai 
zăresc decât ca un nor lung şi îngust, care se face nevăzut în fundu 
orizontului „.» — 3) Continuă: «ca niște lungi şerpi de aur, lăsând»...— 
4) «în ceasul acela tainic al nopței. — 48) «țara mea nu se arâtă a 
fi» —%) «Sar fi prelungit, poate, până'n zori de ziuă...» -— 50) «nu 
mar fi deştepiat din visul ce mă răpise». — 51) «toate havuzurile »— 
2) «tinerilor însuraţi.» — 35) Urmează: Din potrivă, el ne mai încu- 
viințează cincisprezece minute. Spune istoria d-tale, căci pentru noi 
marinarii, nimic „.» — &) Incepe: «Şi vă făgăduese că mai târziu 
v'oi povesti». — 55) Această povestire, scrisă la 1840, a fost publicată 

"mai întâi în Albina românească (laşi) 1843, pp. 180—88, sub titlul: 
«Suvenire din Italia, Monte di fo» şi reprodusă în «România lit.» p. 
34 sp. — 35) In România lit.»: prietenii, mei». — 5) «două lucruri, de” 
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care el făcu abuz.» — 38 «dar ne-am hotărât.» — 39) singuri din trăsură 

în viutorime.»—8) «pe pietrele ulițelor.» — 8!) «printre valurile lumei.» — 

62) «Acest dobitoc.» — 65) «...în primejdie.» — &) «...0 ființă îndepli. 
mită.» — 5) cel mai mare poet al vechimei, Omer, lau asemuil cu 
Ajax.» — 65) aşi vestitul Dellile.» — 67) «insă Ducipalii.» — 58) «arde o 

palalaie alcătuită din mii de limbi.» — 6%) «şi chiar mirosul ei.» 

10) «începu d vorbi...» — îi) «Ce socoţi d-ta? — 12) Dovezi avem 
“ multe.» — 73) »este ogeagul iadului, ci din polrivă, socotea.» — 7%) «iş, 

drese glasul ca un orator». — 75) «că semăna cu un strigoi...» — 

76) apână 'n ceasul defpe urmă.» — 7) asemine şi contele.» — 78) «în 

turbarea furiei ce-l cuprinsese.» — 79) «prin gustul deosebit.» —- 8) «In- 

îuriet, turbat la vederea rivalului său, el sări pe picioare şi răcn) ca 

un tigru.» — 81) «aice chiar unde ne găsim noi.» — 8) că din po- 

trivă, el era mic de stat. — 83) «Ceasul răsbunărei.» — 8) «Omoară-mă 

dar pe mine»: — 8) Continuă: «şi ca o fiară sălbatică, el se repezi 
ca să smulgă pe Letiţia din braţele lui Amaltea.» — 55) «de unde 
hoţ fără cuget.» — 87) «ca: să fie desăvârşit,» — 58) «care zici că au 
fost pricina că.» — 8%) In «Rom. lit.» «şi cel mai onorat». — %) «ca un 
-serafim.» — 91) «în veacul acesta. Şi că...» — 92) «iubitul meu unchi.» - 
33) «cu ochii din cap.» — %) cadăogi bătrânul.» — %) «iubitul meu 
unchiu.» — 55) «simţirile deosebite.» — 57) «Şi dacă sunt vrednic de a 
insulta aşa patimă.» — 5) «ce sar îi putut lesne preface într'un amor, 
nemărginii.» — 5%) «Romantismul aruncat cu îmbelşugare.» — 100) «lau- 

"dele fermecătoare.» — 19!) «portreturi nesămănătoare » — 102) «să mă 
întăţişez.» — 10%) «moşul meu, ei.» — 1%) «0 mie de întrebări...» — 
19%) «frazul următor.» — 195) «atât de deosedite ca d-ta.» — 107) «simţi; 
un soiu de ameţeală.» — 108) «să trec toată sala». — 169) «toate închie- 
turile trupului meu». — 119) «decât de a se înfăţișă bine.» — 11) «fără 
a da pricină.» — 12) Puneţi-vă dar, în gând.» — 113) «după toate 
formele obișnuite.» — 11?) nişte porunci.» — 15) «Ghiciţi, domnilor, 'ce 
văzui.» — 116) «vă puteţi închipui.» — 7) «vrednic de spânzurătoare.» — 
18) «..a potoli.» — 119) «neputând face nici o ispravă prin rugă- 
minte.» -— 120) Continuă: «şi să-i sărut picioarele de recunoştinţă » — 
121) «Ea îmi vădi.» — 12) «ca să mai aibă pricină de râs» — 15 «mă 
simţii de-odată cuprins de nebunie şi...» — 1%) In «România lit.» ca- 
vitolul ce urmează are titlul: «Pe nare.» -— 1%) Urmează: «ce împrâş- 
die umbrele nopței.» —1%) «Pe mare, omul se preface înitr'un copil.» — 
121) «Din această pricină.» — 1%) «Continuă «precum de pildă urmă- 
oarele.» — 1%) cimi pricinueşte.» — 130) «Pe la 8 ceasuri.» — 151) «de 

_ nori roşii.» — 132) In parantez: «Europa Point.» — 135) «căciuli mari 
de piele de urs,» — 154) «şi de un ceas de când sosisem la locandă.» — 
15) «în preajma mea.» — 15) Acest fragment a fost publicat înaintea 
celui precedent, în «Foaia soc. din Bucovina» 1868, pp. 86, 109, sub
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titlul: «Jurnalul meu de călătorii.» (Comp. Manuscrisul Acad. Rom. 

No. 816) — 137) «O barcă ugoară.» — 1:85) lăsând în arma noastră,» — 
19) şi îndreptând se.» — 10) «pentru ca să poată naviga.» — 151) «şi 
un tânăr ca de 20. — 12) «care se mişcă necontenit.» —-143) «că el 

calculă» — 1%) «ce ar putea lua pe valurile mărei dacă le-ar împru- 
muta lui D-zeu.» — 145) «Acest muc curciinese pare foarte simţitor.» — 

146) Continuă: «ce strălucește viu în lumina soarelui şi...» — 147) Ur- 

inează: «de cărămidă smălțuită, ce formează felurite arabescuri.» — 

148) «ar osteni vederile.» — 1%) «prin câteva grădini.» — 15) «de săl- 

bateci.» —151) Rândurile cuprinse în parantesă Sipsesc îi Foaia soc.» — 
152) «câtimea de groază ce simte în sutlet...» —15:) «îi sare pe umeri.» — 
154) «demn de toată lauda.» — 15) «se asvâri peste el, îl pescuesc 
întro clipă.» — 155) «şi murat în salamură,» —157) «se ridică pe pod.>— 
158) «Cămila, iubeşte pe elefant ..» — 159) Urmează: «<bucşeşte (sic) în 
dreapta. şi în stânga, şi astfel, curmând cearia, Arabii noştri se 
pun la vâsle şi plecăm spre oraş, însă la o distanţă de 30 de paşi 
departe de mal, caicul dă de fund şi se. opreşte. lată-ne pe un banc 
de năsip! Arabii sar în mare, şi ne iau pe spinarea lor, de ne duc 
la uscat.» — î60) «de a simţi la sânu-i.» — 161) ca un împărat trium- 
fător.» — 18) «de o poporime întreagă...» — 18) «privesc la noi — 
16) «şi ne grăesc toți odată.» — 165) «mulţime de oameni,» — 18) Con- 
tinuă: «și în adevăr, au dreptate să ne îndemne ca. să ne ferim, 

- căci feţele lor palide...» — 167) «o impresie spăimântătoare.» — 168) Ur- 
mează: «şi întrale cărui ruine văruite s'a adăpostil o poporime în- 
treagă de bolnavi şi de smintiți.» — 169) «Câţi locuitori am văzut 
pân acum.» — 1%) «Oitând din fundul inimei » — 11) «După o că- 
lătorie fantastică.» — 172) «cu paturi de fier.» — 173) «cu farfurie smăl- 
țuită.» — 174) «privesc melancolic». — 175) înici un mire.» — 17) «mai 
însemnăm » —117) «de câte ori cearcă Angel să le spue lucruri plă- 
cute», — 1%) «ca să pregătească masa.» — 179) «în lumea visurilor 
plăcute.» — 18) «cu spume de argint.» — 15) Fraza continuă: «care 
tau stăpânit până la unul 1471, când au venit Portugalii. După 
aceşti noi cuceritori, ce s'au bucurat de prada lor până la 1662, 
Englezii Pau ocupăt 22 ani, însă ete. — 182) «cursul istoriei ce am 
începul.» —:53) «Stârşeşte: «dusmanul guvernului francez.» —!8%) Con - 
tinuă: «0, scumpul meu amic.» — 185) Urmează :. «în, care se scaldă 
huriile.» — 1%) «în mijlocul oraşului.» — 187) «strimte şi întunecoase, 
în care stau,» — 188) cîn umbra boltelor.» — 189) «se aprind ca căr- 
bumii.> —-19) a Ascultă omule » (Noia lui Alecsandri). — 11) aşi le 
însuflă.» — 192) «In mijlocul pieţei.» — 19%) şi de azime negre » — 19) se- 
sfădese» — 5) «se împing, se bat.» — 1%) Continuă, în paranteză : «ne 
buni veneraţi de arabi ca ființe a cărora minte comunică cu Pro- 
fetul.» — 197) «pe pavea.» — 1%) în paranteză: «bine nulţumesc». —
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199) «sub. cadre trecem.» — 200) «că este scobit.» — 21) «pentru petre 

cere.» — %2) «de atunci, negreşit.» — 25) «Cu AMuurii trebue phunb 

şi urgint.» Trad. lui Alecsandri. — 20%) «de use desfuce cât muti puţin 

de idolul său, aurul.» — *0%5) Ce-i în parantesă lipseşte în Foceda soc.— 

205) «...e ci cttut.» — 27) «căci -de când se naşte şi pândă inocre su- 

fletul li e cuprins de neastâmpăr sprsimodic» — %5) «Simţirile 

care-l domnesc în tocte pasurile vieței sale sunt sgârceniu şi 

SDOINAa.> — %9) In revistă, fraza aceasta e aşa: «Obligat de a-şi scoate 

papucii, când trece dinaintea, unei moscheie, el îi ţine muti totdeauna, 

în mână, şi de economie și de frică să nu nai facă vuet pe pietre 

lucru ce ar atrage poale luarea aminte a Arabilor şi i-ar aduce 

maltratări sau pagube !» — 20) «prin șiretlic.» — 1) «...şi devenind.» — 

242) «In zadar Arabii le arată dispreţ, în aadar îi închid noapte 

întrun cortel (sic) deosebil...»— 213) [)e aceeu ei se găsesc,» — 24%) «.. sânţ 

pentru dânşii.» — 215) «..„sberând şi mugând.» : 215) «..şi toate cele- 

lulte figuri poetice.» — 21?) ele sunt «devăratele fice ule Răsăritu- 

dai...» — 218) «Talia lor elegantă se mlădie ca trestia. verde mişcută, 

«de vânt.» -- 219) Urmează: «mânile lor fragede seamănă a ţine între 

degete fzricirile şi veseliile. raiului.» — 22) «din potrivă 21) -«ca să 

culeagă rrgintul.» —22) «Angel le-a dai numele de Shylloc în rochii, 

de şi el le găsește foarte pe plac.» — 2%) «...vre'o trei sau patru ca- 

mere.» — 2%) «la deosebite epoce.» —.25) «şi rochiile lor de materie 

deschisă şi rurită... — 28) «Evreii mrocini...» — 227) «ce domneşte 

"oruşul.». — %5) Continuă: «Al-esar sau Alcazer, nume poetic! Pi-vr 

el oare potrivit cu palutul?> — %) «şi dar încântați.» — %0) Ur- 

«.. amorul cu luna fiind, decât lumea, «mbele pori e «le . mează: 

sufletelor simţitoare.» — %1) «... elegante şi frumoase» — 3%) e..0 

pnnte aurie.» — 2%) «...adie în der» — 23%) «N'auzi în depdrtare.. »— 

55) «0 serenadăv. — %5) «Şi în adevăr, el începe a suna». — 3%?) «No- 

tele jalnice şi melodioase ale lui Donizzetti răsună puternic în tot 

oraşul și locatitorii îşi închipuesc, negreşii că aud trâmbita lui As- 

rael». — 2%) «...se acoper Cu timbre ce se mişcă spăriate, apoi se opresc 

inmărmurite, ca să asculte variaţiunile amicului meu». — 2%) «. „Suspină 

«dânc şi exprimă din timp în timp uimirea lor». — %0) «foarte pre- 

lungit şi eocinte». — 21) «întrun colţ al ter (sei». — 42) +mărgăritari- 

rrlbis. — 243) «prin câteva note din cornet», — 24%) «în deosebite limbi».— 

235) «în camerele noastre pentru odihnă». — 246) «crezând tot că ne 

dă ziua bună în limba engleză». — %7) Continuă: «ce. servea odi- 

nioară pentru adăpostirea Sultanilor Marocani». — 285) Urmează : 

«Ea domneşte oraşul şi mare, înlesnind ochilor, etc.» — 249) «..„munții 

Spaniei». — %0) «la picioarele “noastre sticleşte marea aaurie şi al- 

beşte oraşul Tangzr cu căsele sale de forină cubică, printre care per 

malduri de stut verde. Locuinţele consulilor, câţiva arbori, şi câteva 
e 25 

Y, Alexandri. — Proză.
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vopsite cu deosebiti culoure şi înconjurate cu grădini, precum si 

minuvetele cuadrute a două gicmii, completează ucest tablou : lu- 

minat de vuzele înfocute ule luminei soarelui ufricitana. — 231) «şi o 

lungă admirare lu pororte dărâmă « castelului, intrurăm în el şi 

sosim în curtea Alesurului, înconjurat de ziduri înalte şi metere- 

ztite». — 252) «se găseşte...» — 2%) «..lucrrite în stil mauresc». — 

2%) «Tot geniul Orientului este închis în ele». — 85) «Săvârsind vizita 

rândului de jos ul pulutului...» — 2% «la cel de sus». — 357) «câte do- 

ruri «dânci». — 2%) «trecutul încântător».— %0) Urmează: «<ortişe corm- 
puse din hudiţi strimie, şi de cuse întunecoase firă de ucoperis, 

fără de ferestre şi fără «er îndestulător». — %0) «şi în trândăvie». — 

BI, «iată treimea...» —- %*) «acest personagiu seri. — 3%). «din 

garda împărăterscă». — 2%) «..„şi câte o lunce otrăvită». — 265) «.. apă- 

rători pentru răcorirea cerului». — 3%) denumirile expresive». — 2%?) «duc 

dinetinter lor instrumentele de mourte». — %5) Nota bene, femeile lu 

urmă, ca unele etc.» — 55) «trebue să se afle». — 20) «...ca toate mo- 

numentele Orientului şi ne întourcem în oraş». — 271) «...unei hadiţi».— 

212) «şi merită de « îndeplini oficiul de cateneae, — 25) «...în deose- 

bitele mele primblări». 27%) «...în regimentul Zarvilor». — Apoi continuă : 

Ştii şi arăpeşte? — Şliu». ete. — 15) «ua soldat de-ci lui». — 276) ainsă 

nu izbuteşte». — 27) <a cădea pe spate, în hohotul Artbilor». —"8) « „ca 

să ceară de le noi». — 25) câțica bănuţi, cari devin între ei un mdi 

de discordie». — 59) «Băeţii ruşi pe cup». — 81) «se împing unul pre 

lettitls. — 98). a... furie». — %55) «pentru 22 glben». — %%) Lipseşţe 

in Foqtiu soc. — %5) Ora de prânz se apropitt; ne întoarcem la otel 

unde ne esă încuinte». — %5) «şi ne spune că stăpânele ei». — %7) ezice 

Angel». — %8) Urmează: Astericu, veselă, nleargă să ducă aceustă: 
bună veste domnişocrelor Ashton, îuw noi ne punem la masă. Ştii 

sti joci ceru din pico ? mă întrebă amicul meu. Ba. nici o nolă. 

îi răspund». — 5) «...s'cu schimbat în sitide».—%0) «purtă sub braţ». — 
21) «şi tot zice». — %2) «Laumnicu şi Asterica, pieptănate astă dată». — 

5) «sună o polcă veseli». — 2%) «lung răsunător». — 25) «prin «cel 

u00 eşit...» -— 2%) «mă înduioşază». — 21) «şi pe loc fac începutul ba- 

vultti». — %5) cexerciţiul de orhestru». — 29) «el mă îndeamnă». — 

30) «întiud degetele», — 51) «Ce monstruozitate mazicalăp. — 202) «pro-: 

fiteuză», — 35) şi danțul e neîntrerupt, fiind condus când de cornet 

când de pian». — 5%) jucând împreună, în sunetul dairelelor, un soi 
de dunţ original, ete.».—65) «se agită şi se mlădie foarte voluptoase».—: 

505) «Insuşi Ghiaali, papagalul». — 207) «intră în-joc». — 3%) «îmi răs- 
pund domnişonrele». — 3%) Continuă: «de pe umărul stăpânei sale». -— 
310) «Ne mai găsind nimica n răspunde». — 5il) «şi compun pe 1005.—- 
512) «Să văd făvi streine şi munţi și câmpii. «Şi «be pustiuri şi mări 

albăstrit>, — 51) «.„oroese să-mi fac drum». — 51%) «...în care-a iubit». — 
+ 
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315) Pasagiul din parantes lipseşte în Focic soc. — 315) In manuscris : 4 
Octoimbre. — 317. «şi ne pofteşte la masă». — 318) «ci nâvălit în su- 

Netul său cu un vultur uscuns, cure îl sțâşie pe nesimţite», — 
519) «Singur distrugere ce şi-a putul el procura, este vântul». — 
32) Toate vorbele şi frazele cuprinse în parantez lipsesc în prima re- 

" dacţiune. — 5) «acel oraş era plin de motani». — 32) «care săriuu în 
toală libertuteu de pe o cusă pe ulii. — 3%) în acel miaut vuriat».-— 
524) enotele motanului său iubit, în concertul general de cure răsună 
Tangerul după usfinţireu soarelui şi până lu ivireu zorilor». — 

335) «capcane, sfigeţi, măciuci», — 5%), «de peire», — 29 «. „acest Nemrod 

modern». — 5%, «spre « înșele. — 32) «.. întunericu hudiţilor». -— 

50) «se întinde». — 5) «.„rămăşița întreagă». — 32) «Tuburetele 

sunt acoperite cu adevărate mosaicuri lucrate tot de Reade, căci 
Recle este un «devărut artist». — 55) «EL a trimis chiar la expoziţia 

din Londra, cu doi ani mui 'ncinte, un cotor...» — 5) «de toți vizi- 

teclorii...» — %5) «Intind în ucel cufernuum». — 3%) «largi şi roşii». — 

55) Boubdil este, în udevăr, un fiu al deşertului de Salutret». — 

558) «pe însuşi tronul». — 559) «bine făcuți». — 330) Continuă: «de un 

«matore, — 5%) «şi « doi şacali îmblânziţi», — 3*) «a fost dus le operă, 

la muzeuri. prin grădini». — 3%) «de  şuse luni». — 0) Urmează : «el 

care trăise lu întuneric și se gdisise deodată în centrul hminei ; 

mintea lui trebue să fi lunt o prefucere oarecure». — 35) «O mure 

«durere de cap.» — 5:56) «minunile civilizuției noustre». —:4:) Lipseşte 

in Foria soc. — 55) «şi eşim r(frră din cetate», — 5%) aşi privesc ori-, 

zontul depărtet». —. 55) «Drumul e merginit cu cucluşi miri». — 

„55) aşi.trece pe lângii mormântul funescr ul lui Santun». - 52) «şi 

apar», —- 5%) «Odihnim caii pe înălțimea cupului Spurtel». — 5%) «pe 

Ju grădinile ce le posed consulii ufară din Tanger». — 355) «o po- 

porime întreagă de “mâţe». — 55) «cu primăvara pe faţă, pentru ca 

inima lui». — 557) sla casa amicului nostru». — 536) «că prefereuză ros- 

beeful «englez şi...» — 3559) «şi contivii», — 560) «un pahar de Xeres>. — 

551) emai dințate». — 52) «şi toți vorbim de laolaltă». — 8) «de ucer 
convorbire interesantă». — 5: «Până lu moarte! în sănătatea ami- 

cici». — 5%) Lipseşte în «Porti soc.». — 555) «să vizitez Brusc, vechia 

capitală «e celor dintâi Sultuni».-— 55%) «doi tovarăşi de călătorie».— 

%8) «prin Jocuri romantice». — 53) Sfârşeşte: «și miorlăind jalnic». — 

%0, «401000 de molani 2» — il) «Ba de Anglezi». — 57) «Sute de tră- 

suri». — 575) «şi mii .de spectatori». — 5%) «sau de porter». — 5%) «în 

tăuntrul Asiei, «nu decis a ne întoarce». — 5:86) «spre d lua vaporul». — 
317) «am năimit cai odihniţi». — 5:85) «Iar spre sară, ne-au ajuns în 

cule curierul turcesc, întovărășit de un cucas, înarnat până n 

dinți. Cuii lor alergau în fuga mare, căci rsițel se fuce serviciul 

stafetelor. în tot cursul imperiului otoman». — 5%) «adânci în gân-
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părea. că ne luuse un riirtej pe _«ripile surle „a — 5%) s0I 

385) «400000 de pricitori ţintesc ochii «suprir lor. şi-i urmă, 

350) Tovarăşii mei». — 591) «lumina zilei scădea, câmpie incepeaa-> 
3%) «cu acea Jurtină fantastică». — 4) aşi trebue să-i ajunuj 1» <BR) mă 

unul dintrînşii». — 597) în revistă, fraza 'sună: «Hu nu pierd -cum-ț 

pătul şi-l lovese peste ochi cu curga mea de nere «de bou; apoi 

întro clipă o rup de fugă îndărăte. — 9%) « Turcomunii furiogi că 

le-a scăpat prada din ghiure». — 39%) «dispar repede... — 490) dlut-o 
pe covor. nu dispures. -— 4) «fluturi ri colorați». — 1%) „va ajunge J 

întăi». — 49) «La aseminea împrejurări cel mui nimerit este să te 
încrezi instinctului dobitorcelor». — 3) « „şi. "nt scos chiar la...» — 
+%) «Dui se ydsesc în frunte». — 403) «rniliorne de shelingi puse ră 
măşag în toată Eugliterav, — 407) «Lu picioarele ucelui mal nalt câl . 
un înunte», — 45) «scântei de argint». — 50) «După o oră, am sosit 
tealâr în «cesti oraş şi ani găsit amicii mei». —- 410) «de lu cel mui bin 
comic ul meu». — 51) «Beu în scinălulea lui Pl». — 412) «ce le-am 
petrecut în: casa ta». — 413) Continuă: «şi până în zori de zi călărim 
pe urmele lui Morfeu, în lumea visurilor fantastice; însă dulceuța 
somnului nu țină mut». — 45) preschimbănn salutiri amicale cu p- 
pagalul şi îucălecăm». — 41%) Capitolul acesta a fost publicat în «Con- 
vorbiri lit » (1874), pp. 41, 107, sub titlul: «C'ătătorie în Africa», «De 
la Tanger la Tetuan, prin munţii Vadras». Vezi şi manuscrisul Acad 
Rom. No. 816, p. 32. — 416) In manuscris: Very well! — 512) In mauus: 
cris: vrluri de toc. — %15) In manuscris continuă: fără « se tângui de 
ferbintealu soarelui. — +19, Ciocârliile sunt atrase de tot ce luceşte, şi 
astiel devin jertiă vânătorului. care întrebuințează oglinzi pentru a le: 
atrage din aer, unde ele se înalţă ciripind». (Nota lui Alecsandri), — 
%0) Cuvintele din paranteză lipsesc în «Convorbiri». — 31) Continuă: 
«exelamână Allah! Ala» — 33) In «Conv.s şi manuscris; sîn sână- 
tatea nu ştiu cui». — %5) In manuscris: 20 livre! — *%) In pasagiul'ur - 
mâtor, manuscrisul conţine un scurt «vocabular româno-arapescs, cui 
următoarea introducere : «Voiu profită de acesi interval consacrat odihnei za 
pentru 'ca să pun la dispoziţia Românilor, ce ar întreprinde călătorii în- - 
împărăţia Marocului, -un mic vocabular cu cuvinte foarte neceşare, În : 
acele părţi...» -.- 4%) «Dumnezeu este mare si Mohamad e profetul săw. 
“(Nota lui Alecsandri). -— 43) «Uelli ierkeh aâber rbâa u djikka 

<U khales dinho kbil maitekka — 
etc. etc. etc.
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%i) Ceuta. oraş de pe coasta septentrională a Africei,. în faţă cu Gi- 
braltarul ; el aparţine Spaniei şi are fortificări solide; 9,200 locuitori ; 
loc de exil şi de inchisoare peniru criminali. Alături cu oraşul se ridică 
un munte numit în vechime Abyla, care cu muntele Calpe din Spania 
formau coloanele lui Ercul. =: *8) «adică de scăpaţi din ştreang». — 
%5) In manuscris: Un Paşă, bătrân țigan. 

 



  

TARDE VENIENTIBUS OSSA ') 

Mosia Mirceşti, unde locuesc, se află situată pe parcursul 

calei ferate dintre laşi şi Bucureşti. Ea posedă o gară, la 
care mulți amici se cobor pentru ca să-mi facă plăcerea 

de a mă visita în tot cursul anului. 
Printre aceşti străini sunt unii destul de interesaţi, iar 

alţii neînsemnaţi, însă căsuţa mea este deopotrivă ospita- 
lieră pentru toţi, căci ospeţia este unul din cele mai sacre 
obiceiuri ale poporului român. El s'a conservat întreg de 

la moşi strămoşi, în mijlocul reformelor de tot soiul care 

au năvălit în tară cu o repeziciune je torent înnecător. 

In ajunul serbătorilor Crăciunului am primit visita unui 

domn ce se anunţase sub numele de Petru Siiiescu, om 

tânăr încă, de şi cu părul sur, om nalt, slab, de un ca- 
racter jumătate vesel, jumătate melancolic şi de o timi- 

ditate de fată mare crescută la ţară. El aparținea unei 

“familii vechi, dar îşi schimbase numele şi adoptase o po- 
reclă potrivită cu natura lui, care a fost causa nume- 

roaselor neajunsuri ale vieţii sale. 
Aceste serii de oameni, dacă nu sunt încuragiați, sus- 

tinuți, împinși cu de-asila în lumină, stau retrași în umbră, 

pierduţi în mulţime şi dispar din lume une-ori cu dânşii 

comori întregi de simţiri nobile, de cugetări înnalte, de cua- 

lități superioare şi de talente îrumoase. 

1) Tipărită în «Familia » XVII (1881) pp. 45—47.
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Pentru Siiiescu se prezintă mie cu ochi plecaţi la pământ 

şi se încurcă în scuse pentru îndrăsneala ce avuse de a 

veni la Mirceşti, fără nici o scrisoare de recomandaţie, 

etc... Uimirea de care se simţia cuprins era atât de mare, 

în cât glasul i se întunecase. L'am primit cu multă cordia- 

litate. însă nu am parvenit a-i deslega limba până după 

masă. 

Câteva pahare de vin vechiu de Cotnar au împrăştiat 

negura de pe îruntea lui, lau adus într'o stare de plă- 

cută veselie şi chiar elocuent, glumeţ şi chiar poetic din 

când în când. Figura sa luase o expresie mai vioae, se co- 

lorase mai călduros şi une-ori căpăta o stranie originali- 

tate la lumina lampelor. 

Il priviam şi îl ascultam cu multă plăcere, căci glasul 

lui dobândise note armonioase şi convorbirea“sa devenise 
foarte interesantă. 

„— Domnule A,—zicea el, pregătindu-şi ţigareta, mulţi 

ani sunt de când nu am simțit facultățile mele morale şi 

fisice într'un echilibru atât de perfect. Sunt fericit în mo- 

mentul acesta, căci mă simt om ca toți oamenii, desbarat 
de trista mea infirmitate, de sfieală! Dă-mi voe să grăesc 
vrute şi nevrute pentru că am multe pe inimă... Mărturi- 
seşte domnul meu, că la prima videre m'ai luat de un 
prost sau de un cerşetor? Fi bine, nu's nici cerşetor, nici 
prost, dar aparenta, această zână înşelătoare, mă prigo- 

neşte fără milă, din copilăria mea. 

„Sânt de o îiamilie vechie, mă numesc Petre Cercel 
şi dacă aşi avea ridicola vanitate a unor oameni ce-şi as- 

cund obrazul sub masca strămoşească, aş pretinde că mă 
trag din vestitul Petre Cercel, fiul lui Petraşcu-Vodă, fra- 
tele lui Mihai-Viteazul,.. însă la ce mi-ar servi o asemenea 
origine, când nu aş îi în stare a susţine lustrul ei! Ce ar 
însemna o aşa glorioasă etichetă, pe fruntea mea, când am 
ajuns atât de mic! Crezi D-ta că nimicirea persoanei mele 
m'a făcut'a mă ruşina de numele de Cercel, şi că con- 
siderându-l ca o răspundere prea mare pentru mine, Pam 

7
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schimbat pe strania poreclă de Sfiiescu? Sifiiescu?... pen- 

tru-ce Sfiiescu? Pentru-că sfieala e fondul naturei mele! 

Pentru-că această boală a desorganisat toate elementele 
vieţei mele ! pentru-că boala au desorganisat toate elementele 

câlcit ghemul, m'a făcut stângaciu în toate faptele, m'a o- 

sândit a fi totdeauna în întârziere cu norocul, cu succesul, 

cu realizarea dorințelor, cu gândul şi cu vroința. 

.„Cadranul lumei întârzie necontenit cu câte-va oare pen- 

tru mine şi pe când alţii ajung scopul lor, eu rămân veş- 

nic în urmă!... Ce vrei? Fatalitate! 

Când sunt poftit unde-va la masă, sosesc pe la siâşritul 

mesei şi nici mai îndrăznesc a intra în sală. Rămân flă- 
mând! | 

„Când vreau să plec cu drumul de fier, fie graba mea 

câț de mare, mă present la gară cu cinci minute după ple- 

carea trenului. Remân pe jos! 

„Când vreau să ieu parte la o convorbire, las să treacă “ 

momentul favorabil de a lua cuvântul şi îini pierd ideile... - 

Remân mut! 

„O dată am vroit să capăt un post de subprefect şi am. 

comis greşeala de a adresa cererea mea a treia zi după ce 

- postul fusese acordat unui amic al meu. 
„Am avut, acum doi ani, idşia să mă însor, ca să scap 

de singurătate şi să am un tovarăş care să'mi dea aiutor 
în luptele mele cu soarta, pentru-că d-ta, domnule, ai zis: 

Unde-i unul nu-i putere 

La nevoi şi la durere! 

Unde-s doi puterea creşte, etc. 

„lubiam o copilă, un înger ca toate copilele iubite, pen- 

tru care an compus multe elegii amoroase... căci am şi 

păcatul de a scrie versuri!... Ea se numia Catincuţa, iar 

eu o botezasem Erato, urmând obiceiului poeților cari caută 
cai verzi pe pereți... Trei luni de zile şi mai cu seamă de 

nopți am visat la ea, am împodobit-o în fantazia mea, cu 

toate darurile cele mai estraordinare, i-am adunat decla- 
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rări -de. amor... în gândul meu, dar nici odată nu am în- 

drăznit a-i spune în două cuvinte că o iubesc... Fa săr- 
mănica! a tot aşteptat să o cer de la părinţi, însă pier- 
zând răbdarea, si negreşit, câştigând în fine o proastă opi- 
nie de mine, sa măritat cu un alt amic âl meu, un amic 
în care aveam cea mai deplină încredere şi pe care îl fă- 
cusem chiar confidentul sperărilor mele!... 

„Şi iată-mă tot singur pe pământ, tot holteiu!'* | 
„Bietul Sfiiescu exctamând aceste cuvinte, oită din greu 

şi căzu pe gânduri. Ochii lui se țintiră pe globul de cristal 
al lampei cu o dureroasă expresie. 

Păreau că privesc tragica dărâmare a palatului de visuri 
din care stăpânul lor îusese alungat. 

Peste câte-va minute cl îşi ridică fruntea şi zise: 

„Am spus, că am şi eu slăbiciunea de a scrigeli hărtia 
cu condeiul pentru a înşira linii rimate?... Aşa este!... Fiind- 
că am început mărturisirea păcatelor mele ca la un con- 
fesional, trebue să-mi desăvârşesc portretul, âretându-mă 
d-tale şi sub fizionomia de poet. 

«In nămolul de neajunsuri a vieţii mele, sigura mân- 
gâiere ce m'a sustinut este poesia!... și voi zice inai mult, 
singura ambiţie ce am avut pe lume cste de a produce 
un volum de versuri din care să-mi fac un piedestal!... Ce 
fericire de a esi la iveală prin meritele sale, de a-şi crea 
un” nume glorios, de a se înălța alătuti de genii, îala o- 
menirei ! - ” 

„Am umplut 75 de coale mari de hârtie cu elegii, ode, 
balade, legende, etc. dar într'o zi de cumplită descurajare 
le-am aruncat în apa Moldovei. Ele s'or îi dus în Siret, şi 
din Siret în Dunăre, şi din Dunăre în M.-Neagră, unde cred 
că s'or fi înecat, precum odinioară corăbiile Jui Xerxes! 

„Două bucăţi singure au 'scăpat de acest naufragiu, dar 
ce folos?... Ele sunt ca şi moarte, căci nu şi-au, văzut 
lumina la timp din causa sfielii ce mă persecuta. Una 
este o odă scrisă în aiunul trecerei armatei noastre peste 

„Dunăre. Toţi oratorii noştri făcuseră asalt de eloquenţă,



594 | V. ALECSANDRI 

4 

2 

acum venise rândul tunului ca să declame cu glasul lui 

detunător... Mam adresat dez: na el cu exaltarea care nă 

cuprinsese în acele t.umente şi i-am consacrat patru 

strofe... 

„Ai curiositate şi răbdare să le asculţi? lată-le! Bu- 

cata este întitulată: „Ultimul orator” suu „Ultima ratio.“ 

Petru Sfiiescu îşi drese glasul şi deciamă următoarele 

versuri cu îoc, şi cu o dicţiune periectă fără a compro- 

mite prin emias armonia strofelor: 

După secoli de-aşteptare Când din pept răpezi cuvântul 

Tun! năprasnic orator! O! Sublim răsbunător! 

Pentru-a ţărei apărare “Tu pe loc deschizi mormântul 

Eşti chiămat în. ajutor Duşmanului trădător. 

Să-ţi ajute Domnul-Sfântul! Pas la luptă triumfală, 

lată-acum ie rândul tău, Bronz. ostaş îulgerător, 

Ca să-ţi iei, tunând, avântul S'ascultăm, Români, cu faiă 

Să grăeşti pe dorul meu: Glasul tău învingător. 

Suită-ţi glasul cu urgia Tună, bubue şi spune 

Răsunând din val în val! " Osmanliului turbat, .. 

Meargă n crâncenă solia ! Că virtuțile străbune 

Groaza ta la cela mal! La noi încă mau secal 

Eloquenţa ta "i de-acele Spune Dunării, la soare 

Ce răsbat în ori-ce loc Să străluce "n lung şi n lat. 

Drept cuvinte ai ghiulele Ca măreaţa cingâtoare 

Ce duc moarte şi dau foc: | Unui. ţârm neatârnat a 

„Cea-l'altă bucată este un soiu de cântec militar ce Lai 

compus cu ocasiunea intrărei armatei Austriace în Bosnia. 

Aflând, că si regimente de Români făceau parte din acea 

armată, entusiasinul meu naţional m'a îndemnat a seric 

următoarele strofe: : 

CÂNTECUL CATANELOR ROMÂNE 

Cine pleacă de pe munte? Pui de zmei din Românime, 

Cine pleacă de prin văi, i Veseli, tineri, vii ostaşi, 

La .războiu, la lupte crunte Ageri, buni de călărime 

La păgânii de călăi? Cât şi ageri pedestraşi |! 
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' De pe dealuri cine-i chiamă ? Toţi copii din Româniine, 

Cine-i chiamă din câmpii ?. Veseli, tineri, vii ostaşi, 

Cine-o îi... lor nu fii teamă Ageri, buni de călărinie, 

De-ale lupiii vijelii : Cât şi ageri pedestraşi. 

Că sunt zmei din Românime, Şi merg mândrele catane : 

Veseli, tineri, vii ostaşi, Sbor, se duc într'un noroc, 

Ageri, buni de călărime Şi prin ţevile duşmane 

Cât şi ageri pedestraşi. Trec ca fulgerul de foc. 

Cine pasă tot în frunte? . Căci sânt pui de Românime 

Cine n foc sunt cei întâi? Veseli tineri, vii ostaşi 

Şoimii sprinteni de la munte Ageri, buni de călărime 

Cu vălenii sprintenei Cât şi ageri pedestrași! 

„Ce zici, Domnul meu, de ganguriile mele poetice EEE 

Eu nu-mi fac mari iluziuni asupra meritului lor, dar cred 

că ar fi putut şi ele să găsească vre-un loc în foile pe- 

riodice din țară, ca multe alte care sau strecurat prin 

ajutorul oportunității şi au scos în unde numele autorului... 

Ei bine, sfiala mea păcătoasă ma oprit de a bate la uşa 

redactorilor de jurnale şi astiel am scăpat prilegiul de a 

mă face şi eu cunoscut țării mele. Am rămas în urmă ca 

tot-d'auna, întârziat pe calea gloriei şi am meritat sentinţa 

vechilor koniani. . 

Tarde venientibus ossa! 

„lată, Domnule, în scurt Odisea vieţii mele! Sunt obo- 

sit, descuragiat şi m'am convins că nu. servesc la nimica 

alta de cât a face umbră pământului de azi până mâne... De 

acea m'am decis a mă retrage din valurile lumii pe v 
stâncă solitară unde să nu mă ajungă stropurile lor. Mă- 

duc să mă închid întrun schit din muntele Athos, pentru 

ca să scap şi eu de lume şi lumea de mine“. 

| A doua zi Petru Sfiiescu a plecat de la Mircești, şi peste 

“o lună aim primit acest mic răvaş de la dânsul. 
„Domnul A. | 

Ă „Am sosit la muntele Athos... Schitul de a mă închide 
în zidurile sale, arsese cu două zile înainiea sosirei mele... 
lar întârziat!... Plec mâni la lerusalim!...* 
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