


ks sedea 

Da Ep 
VASILIE ALEOSANDRI 

4365 

OPERE COMPLETE. 
7 7 : 

A E iz => a ft să 
   

       PARTEA A IIl- EA 

| DONAȚIUNEA 
 AL-DJUVARA 

RI 

405 puounesol 
Editura Librăriei SOCECU & Comp. * 

| 1. Calea Mogoşcel 7. 

„1878 

5-a 

    
i
m
 
r
a



A 

TNA popa mrt 

Ip ZET RALĂ UXMERIITARĂ LEOTECA EU 

  

  

Ro 

Pi “BCU. Bucarest - 
00 IMM] 

013203 
Oa 

  

  
ee i 

i r x:



  

ISTORIA UNUL. GALBIN. 

  

 



ISTORIA UNUI GALBIÎN 

În nâptea trecută, pe la un câs după. doui-spre-dtce, 
am fost trezit din somnul dulce ce gustam, priu un zin- 
het metalic care mai mirat fârte mult, nefiind obicinuit 
a aui asemine armonie la cesuri atât de târţii. Acel 

„Sunet mi se părea că venia din fundul odiel şi ci, eșa 
dintro cutidră de fildiş săpată, ce se zărea pe masă în 

ragele lunci care răsbătea prin ferâstră. Mam sculat Yute 
din pat pentru: ca să cunosc pricina zuruitului pomenit, 
am luat în mână acea cutie unde pusesem dimincţa un 

galbin olandez şi o para mare turecscă, am deschis-o cu 
luare aminte, şi adâncă ai fost mirarea care mi'aii cu- 

prins, audiud de-odată două glasuri striiine eşind din cutie, 

două glasuri de altă lume, care sbârnâia, ţiuia şi se sfă- 
dia de mârte. 

SE mărturisesc că mail apucat fiori răci în faca ace- 
1*



4 ISTORIA UNUI GALBIN 

lei minuni, nu sacot că ar fi vre o ruşine din parte-mf, 
pentru că nu sânt deprins a trăi. pintre spisite. Spun 
drept că atunci nam credut încungYurat de vedenii, fan- 
tasme, stahii, strigoi, moroi, şi de tote fiinţele fantastice 
câte gi6că parola şi hora cu medul nopţii în lumina lu- 
ney.. Peste puţin însă. liniştindu-mă- ceva, nu-sciii cum. 
S'aii ficut că am, gândit la A. Donici fabulistul, şi adu- 
cându-mi- aminte de: fabula lui ferud şi argintul, în 
care aceste două metaluri ţenii uu dialos atât de înţălept, 
de-odată gic, o lumină cercscă îmi trecu prin minte, şi 
am înţeles următorul adevăr: că şi metalurile ai suilet, 
mai ales aurul şi argintul, de vreme ce ele iusufleţiază 
şi mal de multe ori desufleţiază 6menii; în urmare tre- 
bule să aibă şi graiă. 

Sprijinit de acestă frumesă descoperire, m'am semţit 
îndată cuprins de o femeâscă curiositate şi, fără dar a perde vreme, m'am lungit într'un jEly elastic, am aşedat cutira lângă mine pe masă şi, cu cigareta aprinsă, man. pus pe ascultat. Radele lunet, precun: am dis, se stuca, pe covorul din odae, zugrăvină felurimi de figuri, şi unele Iuuccând - pe cristalul călămărilor, tremura chiar deasupra Salbinului şi a paralel, la care mă uktam cu ochii (intiţi. Aceste două monete se afla atunci în focul cel mai Infiăcărat al convorbire, amândouă săltânad din vreme “In vrenie cu mânie şi bătendu-se, zaruind, de marginele cutidrei. [at ce dicea: 
“Galbiînul. — Dar; mă mir 

j 
de stăpânul mei cum de ait uitat cine sânt eii, şi m' au pus la un -loc cu o bată 
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para ca tine ce nu faci acum nică trii bani, atât eşti 
de ştersă şi de ticălosă! : 

Paraoa. — '(Plesnină de ciudă) Ride dracul de poruaI- 

brele negre!..: Dar nu te vegi, cluntitule, cât eşti. de 
tos de chila zarafilor?.. nu te vedi că al agiuus în 
trii colțuri, că ai scădut şi at slăbit cât un irmilic de 

cei noi?... Ţi-ai perdut toţi dinţii, sărmane, şi vrei să 
mai musci pealţil? 

': Galbinul. — (cu fuaulie, *Taicându- -se în picidre) . Leul de şi 

înhătrânesce tot; leii rămâne, asemine şi salbinul tot galbin! 

Paraoa. — (ăitână des și tate de zis) Galbin, tu? . cu 
adevărat, sărmane, eşti galbin, dar de sălbtnarea morţii. 

Galbînul. — Eau ascultă, kadină - bătrână, nu te 

giuca cu cuvintele, că de şi sânt acum în trit colţui, 

pe loc înfis unul în tine. . 
Paraoa, — (cu dispreţ şi cu un acer do mărire) ii am tre- 

cut prin degitele Ienicerilor şi nu nil-aii fost frică! toc- 

mai tu vrei să mă pari? * a 
Ambele: mele moncte stătură pucin într*o posiţie tea- 

trală, ca dot duşmani vitej! care se măsâră cu ochit păn 

a nu să încleşta la luptă. Fii mă uitam la ele fără nici 

a mă r&sufla. -atât eram de curios a „videa un duel hă= 
nesc; dar aşteptarea mea fu şi acum înşălată, precum 

aii mai fost, de multe ori în acest soiii de întâmplări. 

Provocatorul, adică galbinul, vădând malestatea şi cura- 
jul protivnicei lui, se dimoli, se trase înapoi, şi prin 

acistă mişcare aduse o nouă dovadă observărei ce am fă- 
cut de mult, că: fala mare ispravă n'are. 

Galbînul. — (aupă o scurtă tăcere). Nu te bucura, pros-
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to, că cit mă vâiii îngtosi a te onora cu loviturile mele, 
şi dacă te-am şi amenințat dinigrea, nu spera ml voiii 
uita rangul într'atâta încât să-mă atins de tine. Sciii, 
slavă Domnului! câtă depiirtare este între not. “Familia 
mea de aur şi neamul tăi de-abia de argint. Cum în- 
drăsnesci dar a socoti că, cii, care am fost slăvit de cel 
„mari şi legiinat în sînul lor, eii, care sânt fruntea ba= 
nilor, eii să mă măsor cu tine? Sărmană! gândesce cât 
ai rămas de neinsimnată 'n lume, şi vedi mal înainte 
de tote că eşti de o mie patru sute două-ăcă de ori mai 
pucin “de cât mine. 

Paraca. — Fricosule aristocrat! se vede că al lo- 
cuit multă vreme în sînul domnului A. şi că de la dân- 
sul ai câştigat semţirile dobitocesci sub care îți ascunat 
lipsa curajului. "Tu, olandez, tu să rostesci cuinte de familie şi de nobleță! Ruşine, ruşine săți fie! Am cu- noscut mulți compatrioți de-a tăi în deosebite renduri 
şi în deosebite punsi, şi mărturisesc ci i-am allat cu- rață de fire şi de caracter; dar tu, negreşit eşti minciu= Os, calp, bastard, căci îţi arăţi arama fără câ de pu- cină Sfială. tsuspinâna) Unde”, undei frumosul şi nobilul olandez. ca care m'am iubit atât de ferbinte la anul 1820 în buzunarul căpitanului Costiţă, pe câna acest vestit corăbier călătoria pe Marea N6gră!.. Unde” acum să te faci una cu 'cutiea, în care ne găsim şi să mă râs “bune de obrăzniciile tale, - 

Galbinul, — (uimit ae turburaze) L 
Căpitanul Costiţă ? 2. „Marea Negri 9. Ce spui?.. Tu erai atunci: cu mine? 

a anul 18202
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N 
Paraoa, — (iutro nespusă mirare) Cu tine! ce fel? 
Galbînul. — trăptde, adunându-să suvenirele); Dar, . , îmi 

aduc aminte... într'o nâpte întunecosă, Marea era întăr- 
tată de furtună... corabiea era să se înece Ia Sulina. .. 
Toţi se rug ga Ini Dumnegăi ca săi scape... | 

Paraoca. — Aşa este, bine gici. Bii tremuram de fri- 
că, şi de-odată, zuruind cu desperare, m'am aruncat şi 
man lipit. .. | 

Galbînul, - (dându-se de-adura cătră pura) Şi te- aj lipit 
de peptul met, care de mult ardea pentru tine în focul 
unci dragoste nemărginite. ! 

Paraoa., — (lunecâna cătră galbin) Ah! 

Galbînul și Paraoa. — ilipindu-se intr'o amordsă inbrăcişare) 

Sorele meii! Luna mea! 

Zinghetul pricinuit prin înfocata atingere a monetelor 
se schimbi încet încet într'o zuruire slabă, sati mai bine 
dicând, într'o suspinare metalică care se pârdu în deşer- 
turile lumei şi a cutiei. O tăcere drăgălaşi urmă după” 
acesta, tăcere ce dovedia o mare câtime. de sâmţire în 
sinul monetelor; tăcere scumpă şi mult mal glă isuitore 
de cfit însaşi vorba; tăcere care mi-ati atins piină şi mie, 
un străin, cordele inimei şi mi-ait adus două lacrimY de , 
compătimire pe margina, genelor.. 

Peste câteva secunde ambii amorezi se traserii pucin 

inapoi, se uitară lung unul la altul, făcânduşi amendoi 
o durer6să revidie, şi .diseri următârele, cu glas pitruns: 

Galbinul, — foftâna ain grei) Cât cești de schimbată, 
iubita mea!
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Paraoa, — (suspinând cu durere) Câţ ne-amil schimbat, 

dragul mei! | 
 Galbiînul, — (eu amărăciune) Ce crudă şi nemilostivă 

X vremea! Cosa ci nu se ostenesce 'nictodată!... plă- 
cere, frumuseţe, tinerețe, idte sântii săcerate de densa!... 
astădi ele strălucescii cu tot farmecul lor şi mâni se 
perdii. Tristă sârtă ! lume deşartiă! vieaţă ticălâsă ! ah! ah! 

Paraoa. — (eu biinâcţă îngerescă) Nu te” mălhni, luce- 
firul meii, că nu sântem numat nor supuși acelor crude 
pravili ale sârtel. Ferul că'% fer şi âncă ruginesce, dar 
apol noi care sântem meniți prin însaşi firea nâstră a 
fi: jărtfa lăcomiei 6menilor! 

Galbînul. — Îţi aduci aminte, scumpa mea, de-acea 
epohă fericită, când ne-amii întelnit în buzunarlul căpita- 
nulut Costiţi?.. Sufletele nstre era făcute unul pen- 
tru altul,. căci îndată ce ne-amii zărit ne-amit şi semţit 
cuprinși de dragoste. Cât de frumâsă crai tu atunci cu 
faca ta rotundă şi alhă ce steclia şi strălucia ca o ta- bla de dulceţi. Cu câtă graţie se îndoia talia ta gingașă - Şi subţire! Ce glas dulce şi armonios aveai tu atunct! 

Paraoa. — Atunci?.. Dar, atunci și tu erai tenăr, frumos, voinic; atunci crai luciii şi plin de farmec; a- tunci aveal pe'mpreztur o corână cu zimţi din care esa scintei amor6se ce'mi- pătrundea inima. Atunci cramii a- mândoi în vrista, dragostei, ne Yubiamii şi ne dismerdanii ttă Jia şi totă. n6ptea, încât mi S'aii ros giumătate de facă atunci... dar acum. ,.. E : 
Galbinul. — intro deplină desperare) Dap acum
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Paraoa. — (eiqâna) Acum Sintem ca doi tiiciuni care 

faci numa! fum făra da pară. 
Galbinul. — Ei, tăciune, cit care... 

Paraoa. — Lasă monolosul pe altă datii, şi nat Spu- 

pe ce te-a mai făcut din câsul acel crud când ami fost 
despărțiți? .. Prin care valuri, prin care pungi, prin 

câte soluri de degite ai mai trecut? 

Galbînul. — Al! fubita mea, câte întâmplări am 
avut de la 1820 în coact!.. "De câte or am trecut 

de la treptele cele mai nalte ale societăţii la cele mai 

de jos, din mânile cele mal curate în labele cele mai 

mârşave, de la sînurile cele mai nobile la pepturile cele 

may deşărte de ori care semţire! Nu este sortă în lume 
mai curidsi şi mai vagabondă de cât a ființei nenoro- 

cite ce se numesce monetă. În veci şi peste tot locul 

slăviţi şi doriţi, not sântem pricina celor -mar multor 

fericiri şi nenorociri pre pământ şi, cu t6te aceste, ra- 

reori întelnim suflete de acele închinate noă şi vrednice 

de totă lauda, care cunoscând preţul nostru, ne păistreză 

ca mişte sfinte în fundul unei liqi de fer, ne păstreză, 

dic, ani întregi şi ne scapă de acea frecătură neconte- 

nită a degitelor omenesci care râde podobele nâstre. 
Paraoa. — (cu ceva nerăbdare) Le sciit aceste icte; SI 

me-mi mai bine istoria ta. 
Nu am trebuinţă să mal adaug cât de mult se atiţase 

curiositatea mea. Istoria unui galbin, povestită în Intu- 

nericul şi în tăcerea nopţii, era pentru mine o petrecere 

nesperată. Mi-am aprins Yute o.a doua cigaretii, şi gal- 

dinul începu aşa:
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Galbînul. — Istoria mea este legată cu deosebite 
anecdote ce s'aii întâmplat subt ochii mel personelor la 
care m'am aflat, anecdote triste saii Yesele, unde eii am 
glucat totdeauna rolul cel mai de căpitenie, şi în care: 
mi s'aii înfăcoşat prilej a face multe însămnări şi des- coperiri asupra 6menilor.  Mam folosit mult de privile- 
şiul ce avem noi, banii de aur, a îi strinşi cu Scunmpă=- tate la peptul lor, pentru ca să.le corcetez şi st le cu- nosc inimile de aprâpe: şi tu, Yubita mea, scil ca şi mine câtă mârşăvie plină de desgust este ascunsă în liuntrul unor bipede care se dicii creştini cu frica lui Dumnegăi. Ascultă dar şi nu'te supăra dacă fără vole ideile mele ţi-or părea câte-odată. cam posomorite. După ce ne-ai despărţit căpitanul Costiţă la Galaţi, dându-mă pe mine unui Dolerinaş ce-Y Yenduse grâii, am suspinat multă vreme gândind la tine, la fericirile per- dute a, dragostei «nostre, şi crede-mă că dacă mi-ar fi fost cu putință mi-aşi fi răpit vicața de desperare; dar firea nedrept mai vroit să ne dec şi noi, galinilor, dritul Scump de-a ne sinucide; în urmare am fost siliţ st'ml mistulese durerea?n suliet şi să urmez pe noul mei. stăpân. la moşia luj. Dar Poţi tu să gâicesci în ce chip Tam urmat? ascuns, soro dragă, în ciuhota, lui şi căl- cat în picisre ca un ban de nimică, pentru că boieriul e temea de tâlhari, Sciii că acâstă ruşine .se "mtemplă ades banilor care ati netorocire a pica în pungile boje-. rinaşilor de la țară, dar ci încă nu piţisem o asemine. inslosire: şi mă îăduşiam de crudă, Ah! diceam atunci, 

are precum se cu—
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vine între persâne bine crescute, şi să'l străpung e cu spa- 

ga rigăl de Olanda!.. Ce folos însă! ei giceam, că au-: 
diam. Însferşit acel drum plin de chinuri se săvârşi da- 

pă cum dori stăpânul meii: cl' agiunse “acasă cu toţi 

“ banii în ciubotă. fără să fi întelnit nici măcar un pollo- | 

gar pe drumul mare. | 

„e ee. Vai. mie!.nu-putea-sci. .—. 

Că procesu 'n a lui stare sta gata a năsăli. 

Paraoa, — Nu'mi spui că te-ai făcut literat? 
Galbiînul. — Mam găsit odată din întâmplare gtu- 

mâtate de c6s în buzunariul unui poet. 

Paraoa. —  Urmză-ţi povestirea. 

Galbînul, — 0 împresurare de moşie îl sili pe  ple- , 

tul boler a alerga la Iaşi spre a să lupta cu tagma giu- 

decătorâscă , însă din nenorocire în capitala asta-el na. 

putu să întrehuinţeze mijlocul ciubotelor spre scăparea 

galhinilor luj, precum o făcuse în drumul cel mare, .căcă 

aici 6re care director de tribunal t-aii luat pănă şi ciu-. 

hotele din pici6re. ÎI de prisos să mai adaug că eii îm- 

preună cu toţi ceralalţi af mei tovarăşi trecurăm în pun- 

ga acestuia, şi că sărmanul boierinaş se îutârse acasă cu 

părul alb, cu glubeoa ruptă şi cu buzunarele sparte. 

Nenorocirea lui maii cuprins de pucină jale, dar pe de. 

altă parte mi-ai adus o mulțămire ascunsă, cică răsbu-. 

marea este una din cele mai vil mulţemiri a 6menilor: 

şi a salbinilor olandezi. ; 
"  Paraoa. — (oserinduse) Mă îngrozesci cu vorbele aceste. 

Galbinul. — (eu fantanoraaa) Da cum Socoţi?. 
-Paraoa. — Nu mi-ar părea curios dacă at fi un du-
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„cat: vencţiari, pentru că aceştia -credii numa! în zenlettre 
lor, dar. tu, olandez... Si 
„Galbînul. — Nu te atinge de naţionalitate, soro dra- 

gă, că mă supăr. . 
„Paraoa. — Pardon, scumpul meit; mam vroit să 
te măhuese, 

Galbînul., — 'Te cred, Yubita mea. Unde mă gisam?,. 
ia directorul de tribunal. Nu (I-oii descri figura lui, 
pentru că era forte neinsămnată, dar ți-oiii vorbi de hu- 
zunarul stii. Scil ci noi, banii, studecăm mat totdeauna 
Smeni! după punsile şi după buzunarele lor, şi cii măr- 
turisesc că acest fel de giudecată mi se pare cea mal nimeritii într”o cpohă, unde domnesce interesul. D. Bufon. naturalistul francez, - aii dis că: stilul arată omul; cu dic că: Vazunariul arată omul. EI este cea mat sigură caracteristică a firef, a patimilor şi a moralului stii. De pildă, buzanariul unui cheltuitor este spart: punga unui - Sgârcit e făcută de materie grosi şi trainică, şi e le- gată cu nouă-găci şi nouă de noduri, ş.c.1; car buzuna- riul directorului putea forte bine să dee o jimurit de haos, căci nu avea Nici marginY nick fund. Închipuesee*ţy dar, Scumpa, mea, ce roză mai cuprins când n'am rătăcit în ace] sac lung şi adânc! Mg cre- deam perâut întocmai ca un călitor în pustirurile Afri- cei, dar mă înşălam pentru că Dbuzunariul sus pomenitu- lui director de tribunal na Stimăna nicidecum cu Un pus- titi ; acesta! dimpotrivă era locuit. de feluri de neamuri străine şi pribegite acolo din alte pungi. Când am agluns la. marginele acelui sac, 

ă idee 

am găsit. o



ISTORIA UNUI GELBIN 13 

poporaţie forte amestecată de galbini „olandezi şi nem- 

ţesci,: de irmilici vechi şi noi, de carbâve, pănă şi de 
sfanției, pănă şi firfirici, care cu toţii trăia într?o. ar- 

monie ce nvaii adus în mare mirare, cunoscând dihoniile 

care despartit astădi naţiile. - 
Paraoa. — (un, frate, carbovele ; şi îrmilicir ei era pri- 

etini? 
Galbînul. — Nu numai prietini, dar aşi vutea 4 dice 

fraţi de “cruce dacă maşi sci că irmilicii sântii duşma- 

nii sfintei cruci. Și acestă. unire eterogenă scil- tu de 
unde sc trisea?.. din crudul obiceiit care silise pe fieş- 

ce care monetă a-şi lepăda naționalitatea când aii intrat 
în acel buzunar directoresc. Acole galbinii, ivmilicii ş.c.]. 

nu se mat numia nici galbini, nici irmilici, nică: carbâve. 

-Paraoa. —. Dar cum,.cum?... .  --- a 

Galbînul. — JMartură!.. Inţălegi acum? De pildă 
galbinii se chiema marturi de triidăci şi cinci de ani; 

irmilicit marturi de patruspredice. saii de şesespredece 

ană, după vristă; carbâvele marturi de doispregăce. ani; 

și toţi la un loc alcătuia un popor noi cunoscut subt 

nume de: naţia doregilor sunătăre. . . ME pricepi acum? 
Paraoa,. — tostînd) “Te pricep. (după o mică tăcere) ȘI 

mult a! şedut tu acolo? i E 
Galbînul. — Aşteptă. Voi, Turcilor, aveţi un pro- 

verb pe care nu mi” aduc aminte, dar care „se începe 

cu haram. .. 
Paraoa, — IHaram 'ghadi; haram -ghiti. 

Galbînul. — 'Pocmat; acest proverb, precât înţăleg, 

vrea să dică că de banii luaţi nedrept nu s'alege nimică.
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Paraoa. — Bre! nu te scieam poligiot. 

Galbinul. — Cum să. nu fii poliglot, soro drasă, 
«dacă. am slujit 'Grecând drept plata unei subserieri la un 
"Tetragloson care era să casă... dar să venim la proter- 
bul pomenit, pentru ca să vedi cum se adeveri înţăle- 
sul lui. | 

A doua sară, după intrarea mea în colonia dovedilor 
„Stunătore, stam la vorbă cu câţiva mavtură de deosebite 
vriste şi povestiam “pe rând chipurile înşălătâre ce în- 
trebuințase stăpânul nostru pentru ca. să ne tragă în 
sînul lui do la răgăşii, de la văduvele etrace şi de la 
toţi nenorociţii împricinaţi, Ja care ne aflasem mat îna- 
inte, când de-odati o mână lacomi ne cuprinse grăma- 
dă în palmă şi ne trânti ca vat de no! pe o masă de 
cărți unde se giuca stos. Câteva părechi de ochi se țin- 
tiră” cu dragoste asapra nâstră, şi după câteva, talil, o 
altă mână străină se întinse spre noi şi ne trase întrun 
alt colţ a mesei: Directorul nu may era stăpânul nos- 

tru... el ne perduse pentru totdeauna. Pare că] aud Şi acum cât de tare se blăstăma, cum se ocăra pe sine cu cuvintele .cele .mai proste pentru că glucase, în vre- me “ce noul mei stăpân îi dicea din “vreme în vreme c sânge rtce: haram gheldi, haram ghiti ! De-atunci m'am petruns de adesărul acestui proverb şi am luat o mare opinie de înţălepciunea niusulmană. 
Paraoa. — (e închină) Îmy pare forte bine. Galbînul. — turmâna cu foc) Înţălepeiunea . şi paralele turcesci sântii două lucruri care mi-ati câştigat inima. Paraoa, — (cu ceva cochetărie) Berbantule
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Galbînul. — după un zimvet) Tânărul ce mă câştiga- 

se în cărți era una din acele fiinţi a cărora nume se 
sfergesce în escu, când se află la Moldova, şi în: eanu, 

când mergii la Valahia; fiinţi problematice care trălescii 
fâr'a avea nici un chip de vieţuire, care pică năpaste în 
casele şi la mesele 6menilor, şi care astăqi se primblă 

în drosce-de Brandmaler, îmbriicaţi în strae nouă, încăl- 

aţi cu botine de glanţ, şi mâni îi vedi plămădind glo- 

dul oliţilor cu ciubote rupte, cu surtucul descusut şi cu 

pălărie rosi pe cap; trântori parasiti ce s'aii introdus 
de o bucată de vreme în soțietatea Românilor, speculând 
nevinovăția şi încrederea-lor, şi care aii fost crescuți la 
scola vestitului Robert-Macarie de coţeărescă pomenire. 

Acel interesant copil al cisilisației, acel nobil cavaler... 
de industrie, petrecea o mare parte a, dilei închis în oda- 
ea lui cu o păreche de cărți în mâni, pe care: le ames- 
teca necontenit, le aşeda în. deosebite chipuri, le sucia, 
le tăea, deprindând şi iscodind fel de fe] de tesmecherit 
ce întrebuința sara spre a pungi pe pontatori. Şi trebue 

“să mărtarisăsc că el agiunsese-la o ghibăcie atât de mă- 
estră în măsluirea cărţilor, încât ar fi meritat cu totă 
dreptatea o odă escamotofilăă în solul acelei adresate d-lui 
Rodolfo de d, Eliad, marele amiratore della prestidi- 
vitazione. 

Paraoa. — (boldina ochin Ce cuvinte sântit aceste? 
Galbînul, — Aceste sfintii câteva cuvinte dintr'o 

bonă limbă rominâscă ce se descopere acum la Bucu- 
resci. 

Paraoa. — Dar cscamotofil ce basaconie este?. -
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Galbînul. — Escamotofil e văr primar cu bracalba, 
cu lungumbra, şi frate de cruce cu Broscăvctauric şi 

cu impercaicoifagi a d-lui Aristia. 
Paraoa. -— Nu le înțăleg. . 
Galbinul, — "le cred; dar ean întrebă pe croito- 

rii lor dacă înţălegii cuvintele feşmecherii şi huram, şi 

st vedi că ți-or răspunde: zu fe capisc, saii: nu te 
cunprind, | 

Paraoa, — (elătinând capu) Mari siulii minunile tale 

Dsmne! Ea 
Galbiînul. — Di mai bine: mari sdutii minciunele 

6menilor!. . Tânărul meii: avea, precum ţi-am spus, de- 
gitele forte sprintene la cărţi şi se folosa 'binişor de 
meşteşugul săii,. căci acesta era pentru dânsul un soiii 
de fondos sigur din care. trăgea dobendă pe fieşte care 
sară; dar el nu se mulţămia cu acel venit şi, în ur- 
mare, se împrumuta ades pe la zarafil jidovi. 'Trebue 
s5'ţi spun că stăpânul meii se trudia de mult ca st des- 
luşască un problem fârte grei, adică: chipul de a face 
datoriă fără a le plăti. În adevăr el descoperise de 
mult partea cea diutel. a problemij, şi acum era aprâpe 
st o găsască şi pe cea, din urmă, căci hotărise să fug: 
a doua gi pe ascuns la Bucuresci, când de-odată şi fără 
veste unui din creditorii lui, un jidov bătrân, î se arătă 
srozav şi înarmat cu patru slujitori de la Agie. Pricina 
acelei înfăcoşări poliţienesci era un vecsel iscăliţ de stă- 
pânul meii, dac neplătit, după obicelul stii cel economic. 
Noul Macarie îu silit să numere banii îndată şi, număren- 
du-i, mă lepădă ŞI pe mine în palma nebotezatului zaraf, 

a 
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Paraoa. — (cu tânguire) Nenorotite prietin! 
Galbiînul. — Dar, dar, plânge-mă, scumpa mea, tâu- 

guesce-mă, luna mea, căci aici începi pentru mine du- 
rerile, ticăloşiile, chinurile unei inchiziții mat" crude de 
cât acea spaniolă; bocesce-mă şi te îngrozesce, pentiu 
că al să mă vedi muncit în mânt de caltă, precum era 
munciţi creştinil în vremea “Păgânismului; al să cunosci 
însferşit misterul acel infricozat a deformării mele şi 
chipul nelegiuit prin care ii, mândrul şi slăvitul tăi 
odinidră amorez, am fost; despărţit pentru totdeauna: de 
podohele mele. Neronul istraclit ce mă luase în robie, mă 
îuchise de-ocamdată într'o temniţă nâgră şi unsă, pe care 
el îndrăznia a o numi pungii, şi aglupgând acasă-la deu- 
sul, după ce mă arătă cu bucurie la vr?o şesc copil stren- 
țeroşi şi nespălaţi, el mă ascunse sub o podea din oda- 
ea lui, într*o 6lă îngropată în năsip. Augt tu?.. într'o 
Slă de făcut borş, eii ce locuisem în pungi de mătasă! 
eii care ţinusem adeseori loc de onor-pintre mini, să mă 

"văd ţeind locul fasolelor şi pitrinjălului ! Acdstă idee mi-ar 
fi dat gălbăuarea uegreşit, daci aşi fi fost precum sânt 

galbin de firea mea. Dar tote aceste nu sântii âncă ni- 

mică pe lângă chinurile ce-mi se pregătia. 
Pe la medul nopţi! catăul acel nemilostiv mă scose.la 

lumina unei. luminări de stii şi, apropiindu-mă de ea, 
îmi atinse zimţit: cu un instrument de: morte ce” gicit 
chilă. Durerea ce mă cuprinse dintr'o margine la alta, 

mă făcu să saiit în sus de tril palme, şi, scăpând dintre. 
degitele lui, alergăiit tute deadura sub pat unde mă as- 

cunseiii tremurând. Ce folos însă! uda mă-găsi peste 
rm 2 sa ; 

0 LE oTEe
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puțin şi îmi rose toți zimţii cel frumoşi care, după cun 
"dică, Yubita mea, îți arunca odinidră în inimă atâte scin- 
tei de. dragoste. Într?o clipală n'am vădut ras, pilug de 
glur împregiur întocmai ca capul bărbieriuluy mei; gla- 
sul mi se. dogise de durere şi, . neputondu-l Dlăstima 
atunci cum se cădea, :m'am .răsbunat asupra lut asver- 
lindu-i un zimţ în ochii. De atunci el aă r&mas chior, 
şi socot c'a rămânea tot aşa pă la gtudecata cea de 
pe: urmă.::. , a 

Paraoca. — (plesnina de mânie) Amândoi ochit s&i fi scos. 
Audi!.. s&ţi chilâscă zimţii! Ei me mir cum de suferit 
Români! atâte mir de tâlhari. 

Galbînul, — Ce să le facă dacă sântii sudiţi! 
Parnoa. — Şi cum ai scăpat din mânile calului tu? „Galbinul. -— În codrul Herţil!.. Seir că acest co- dru e mortea jidovilor: numaY de le pomeni de dânsul 1 vedi că'şi schimbi fecele şi”! apucă ducă-se pe pustii, 'Telhariul mei de. zarat avea nevole să mergă la hota- rul: Mamorniţii pentru Grecare speculaţii cu folos Sigur. şi, sciind. că avea să trei prin acel codru atât de dus- man perciunilor, cl 1şi cumptră două pistsle şi un earta- gan ruginit, se sui singur, într*o brişcă şi se porni cu frica ?m spate şi cu galbinii în siu. După multă trudă aglunseră însferşit in codrul Herţiă. 'Târtanul mei tremura ca de frisuri; -măselele”i clănţinia ,- şi. el se bătea ne- content cu pumnul în pept. Era în Spre sară, la ctsul acel stont a die unde tetă natura se "liniştesce în tă- cere şi pare că se Pregătesce pentru sărbarea unei taine
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înfricoşate. Cai! mergea încet la del, când-de-odată cşiră 

de după copaci dot Gmeni înarmaţi. 

Juda răsări ca şi când "l-ar fi muşcat un şărpe, dar nu 
“ŞI perdu minţile, căcă, scoțendu-şi tute cuşma şi chitia 

de pe cap, le puse lângii dânsul, una "m -drepta şi una 

"m stânga, şi începu a striga de departe: „Nu veniţi, nu; 
noi sintem trii, voi sinteţi doi. * — Cu tâte aceste tăl- 
harit opriră 'cail şi se apropieră de brişeă, 

— Mă, târtane, dise unul din ef, pentru cine ai luat 

armele aceste 2 - . 
— Pentru tilhari; răspunse: zaraful. 
— Nol sintem tălhari, -. - 

— Poftim, mă rog, — și jidovul dete îndată armele. 

— Da Dani al cu tine? 

— Ba nu, n'am. nici o para, pe legea me. 

- — Pe densul, măi; răcniră aturică hoţii, şi. pe Leiha 

mi'] trântiră din Drişcă tos la pământ. Îuda se shuctuma. 
cu desperare şi răcnia. cat mir, ghevalt, cât îi ţinea 

gura, dar unul din tălhari îi puse un genunchiii.pe pept 
şi o mână ?n gât, și glasul i se,curmă pe loc. Acestă 

scenă nu țânu mult, ciici peste puţin -cef. doi voinici în- 

trară car în codru, lăsând trupul: zarafului. lungit în 

mijlocul drumului, fără suflare. şi cu ochit holhaţi. Socot 

de prisos să mal adaug, că ci nu uktaseră să-i Ice pun- 
aa din sin. 'Tălharii de drumuri mari precum şi cel de 

ârguri mari ai într'acest. soiii de întamplări o. deose- 

bită luare aminte. . 
Paraoa. — Cum? dragul mei, at încăput în mâni 

de. tălhari şi nu ţi-ai fost frică?
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Galbinul. — Adă'ţi aminte, scumpa mea, că trecu= 
sem mal înainte prin mânile unui director de tribunal, 
a unul stosar şi a unul zaraf. Deprinderea se face fire, 
după cum scil. 

Paraoa. — Adevărat; 6meniY şi banir se deprindă cu 
societăţile cele mai. răle. . 

Galbînul. — Stăpânii ce căpitasem cit acum şi care 
mă căpătaseră totodată, ne duseră în fundul codrului Ja 
gura isvorului care se numesce fântâna hoților. Acolo 
era adunaţi toţi tovarăşi lor împreună cu căpitanul ce 
sta mai de o parte lunsit pe carbă, cu pistslele lâugă 
dânsul, 

Opt voinici cu spete late 
tu mânece snflecate 
Şi cu puscile 'ncăreate, | 

| — EI! copii, prins-aţă tepurele? — dise căpitanul, „om nalt de stat, venos în brace, şi cu musteţile de-un cot. — "L-am prins, căpitane; răspunse telhariul ce mg “enea în palmă. 
— Gras îi? 
— Cam gras, că nu putea fugi bine. — Pote-a fi fost cuşer, - 
— Cuşer, dar; avea nisce Perciuni de-6 palmă. — Şi unde" pelea? 
— Eat'o, căpitane. 

| Căpitanul deschise Tunga, se uită |] din cap cu mânie: Ran Vei, gise, Lita blăstămată ne-ai fur 
Pe urmă Yărsându-ne în p 

a noi şi, clătinând 
cum l-ai cfocârtit!? at pe giumătate dintrenşir.— almă, chiemă toți tovarășii luk
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Ei însă rămăseiii partea căpitanului, Acest român era 
cu adevărat, votnic, şi dacă se făcuse tălhariii de drumul 
mare, nucă doar îi cra sete de bani, dar pentru că 
sâmția ceva în inima lui care îl îndemna să caute pri- 
lejuri de vitejie; primejdiile avea pentru dânsul .un far- 
mec magnetic care îl trăgea fără vote, şi sânt: încre- 
dinţat că dacă ar fi avut norocire să se mască cu trif. 
sute de ani mai inainte, pe când Românii era în lupte, 
el şi-ar fi dobendit un nume de vitez mare. Singura 
slăbăclune ce avea cra că fubea prea mult nevestele mă-” 
ritate, şi fiind că aceste aii avut de când lumea o fer- 
binte aplecare pentru voinici, -s'aii întâmplat că mulţi 
bărbaţi insuraţi era mânioşi foc asupra căpitanului şi 
siuraseră să 'şi răsbune asupra luj. 

Mai ales unul, un gree care fusese arntut în vremea 
Domnulni Ioniţă Sturza, î păstra o duşmănie de cele 
ascuţite, pentru că semţia pe frunte, de o bucată de vre- 
me; 6re care mâncărimi ce-i înferbenla crieri) şi'l făcea 
să viseze n6ptea tot sotul. de vite cornorate. EL se aşe- 
dase de vr'o dot ani în târgul Ierţii, şi de vr'o opt luni : 
se însurase cu 0 fată tenără care era vestită de fru- 
mâsă pe totă linia hotaruluf. a 

Cum şi ce fel se cunoscuseri și se daserăi în dragoste 
căpitanul cu. femeca arnăutului, nu ță-oiit putea spune... 
dar sciii că în tâte serile, pe la asfinţitul sârelut, stă-. 
pânul meii îşi îucăleca 'murgul şi se ducea .de 'se întlnia . 
cu dânsa la o cumătră a ei ce şedea'în marginea târ- 

- gului, Arnăutul, se vede că înțălesese în sfirşit pricina 

împreglur şi ne împărţi în sume drepte pe la fie care,
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visitelor dese ce făcea nevasta lui în casa cumâtri! sa- 
le, căci se:pregăti de. vânat, luându-și hiitaşt,. arme și: 
ct. Hăitaşii insă: 1 alesese pintre câţiva bărbaţi, care 
ca şi densul avea ceva pică asupra căpitanului. 

Într?o sară, cum răsări cea ântel stea pe cer, stăpă- 
nul mei, după ce îşi împărţi tovarăşi pe la deosebite 
potice, încilecă murgul şi se porni pe o cărare îngustă 
ce ducea la margina codrului. Era o lună cum 0 do- 
rescii amorezil, o lună plină de o tainică lumină care 
invăluia tot codrut şi răsbătea pintre frundele copacilor. 
O tăcere adâncă, o linişte sfintă domnea în lume. Nu 
se audia altă decât pasurile calului pe cărare. Căpita- 
nul sc6se de sub minten o tambură mică cu strune de 
sirmă şi, împreunându-șt : glasul cu ca, incepu a cânta 
un vers jalnic ce "mi :pătrundea inima măcar ci "i de 
metal. -- N a , 
"Tot mergând şi cântând, eată că eşirăm din codru şi sosirăm pe o culme nu departe de târgul Ilcrţii. Acolo stăpânul mei se opri, cătă împregtur şi, puind două de- şite în gură, după o şueriitură de cele hafducesci care clocoti grozav în codru şi care în ţiui multă vreme în urechi. Îndată pe urmă o ferestuică se lumină la 0 casă din. târg; car căpitanul, sărind vesel de pe cal, se în- dreptă răpide în partea e. După câteva minute el cra în bragele frumsei “sale. tubite, şi se dismlerda şi se dră- gostia amândoi, precum odinidră ne dismierdam noj. Scum- pa mea lună... Îți mai aduci „aminte ? | -Paraoa, — fostâna) Ah?! 

* Galbînul, — (asemene) Şi car ah? «= (după o scurtă și du-
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rerăsă tăcere.) Nimic nu'i statornic în lume: tinereţile trecii, 
norocul pere tocmai când gândesci să gusci mat bine plă-. 

cerile lui. Cât de fericite minute petrecea stăpânul mei 
cu jubita lui și ce triste minute era să urmeze după ele! 

Aşai lezea crudei scrte 
Agi plăcere, 

Mâni durere, 

Adi vicţă şi mâni morte! 

Paraoa. — (din funaul inime) Qf.:. of! aa 

“ Galbînul. — fasemene) Şi car 0f!,. Ce s&ţi mai spun? 
Voinicul meii - căpitan se: vădu de odată. încungiurat de 
vr'o dăce Gmeni înarmaţi şi comenduiţi de însuşi bir- 

batul fubitei sale. Într?o clipală el fu aruncat la pămtut 

și, în locul albelor brace ce'] stringea cu un. minut mai 

înainte lângă un pept înfocat, strmanul! sâmţi nisce lan-: 
țuri răci ce-i cupriuseseră tot trupul ca un şerpe. Posi- 

ţia lui era cu atât mal: neplăcută că-avea multi ast. 
mănare cu posiţia: deului Mars, când acest viteaz Don 

Juan ceresc fu prins cu Afrodita în mrejile lui Vulcan. 

Afrodita din târgul :]Merţii aii fost trimesă la o monăs- 

tire după stăruinţele arnăutului, şi “nenorocitul meii stă-;-- 

pân dus la una din cele 13 Isprăvnicii a Moldovei. Aco-: 

lo Ispravnicul îi făcu o de aprope cercetare şi'l espe-: 

dui la Iaşi, unde, fiind giudecat, i se închie o hotărire: 
destul de sărată, adică: i se încuviință un -cvartir de: 

câţiva anl la Ocnă, pentru ca să'şi- prefacă, să-şi îm- 

bânduscă şi să-şi îndulciască sâmţirile morale! . ; 
Cât pentru tovarășii set de hoţie, am aflat mai târdiă
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că unii aii trecut peste: hotar, pentru ca să facă voea- 
jura de plăcere, car câţiva aii isbutit a să înălța între. 
6meni: . .. priu agiutorul. ştrengurilor spâudurătorei. 

Paraoa. — N'ai făcut, dragul: meii, o observare? că 
toţi tâlhari! de drumuri şi de codri sântiă spânduraţi 
în târguri... Ore pentru ce? 

Galbinul. — (acclamâna) Oi peut-on cre mieuzr 
quiau sein de sa famille! 

Paraoa. — tridâna) Ja, ha, ha... batii-te norocu! că 
buznaş maj cşti, - 

Galbînul: — Ispravuicul ce mt luase odată cu „co- 
Prosul era, cum se dice, a om a trebil. Cunoseând: 
tote chipurile legtuite de obicexul DPămentulaă întru: a 
să- folosi de prilejuri, cl isbutise aşi preface slujba în 
chivernisală, şi slavă Domnului! după câţiva ani, îşi 
făcuse o stare ca: Genă, Avea, sărmauul, două moşisre 
luate de la rădeşi, avea câteva, suflete de ţigani, şi era. cunoscut în tot ţnutul de gospodar» cum se cade. Mai era âncă cunoscut şi de creştin cu frica lut Dumnegti, pentru că sciea Cresul wrecesce pe derost, măcar de şi hu înţălegea nici de. cum astă limbă; pentru că se îm- părtăşa de două ork pe an, şi pentru că făcea, ades pă- vaclisuri în casă. Cu tâte aceste. bunul nostru creştin nu. se sfiia “a poronti să bată la talpe pe vre un Tomâu ce nu'şi putea plăti birul, tocmai când el rostia Tatăl n0g- tru, tocmai când dicea cu mare evlavie: "„Şi ne eartă noă Domne, greşelele n6stre precum şi noi ertăm gre- şitilor noştri, = “Almintere - era bun la suflet, atât de



ISTORIA UNUI GALBIN 

19
 

st
 

Duu încât. cucâna d-sale îl -trimetea fără 'voe în comisii 

când avea gust să rămâe singură acasă. | 

„_ Boleriul ispravnic, precum am spus, avea 0 cucdnă ; cu- 
câna avea un verişor al doile. Boferiul ispravnic era bi- 
trân şi urit; cucâna era între două vriste, adică: nici 

prea- crudă nici prea c6ptă, nici urită nici frumâsă, dar 

mai mult hazlie. Verişorul era numai de vr'o nouăspre- 

dece ani, destul de mostim, dar cam prostuţ din fire şi 

cam obraznic din crescere. Boierkul ispravuic iubia numal 
două lucruri în lume: 1 banii şi 21 nevasta. Cucâna 
-asemine slăvia numai două lucruri pre pământ: Li* banil 

şi 2"*-verişorul. Verişorul carăşi adora numay. două lucruri . 

în viaţa luf: 1% banit şi 2% vânatul. 
„Aceste trii deosebite patimi a cărora fondos eram 149Ă 

banii, se specula între ele cu fel de fel de chipuri, unelte, 

mat curidse - de cât altele, şi prilejia nisce scene de. tot 

comice. Spre: pildă: când. sâmţia -cucona că fubitul săi 

bărbat, se folosise de vr'un Zilepir, îşi pregătia un ar- 

senal întreg de căutături înfocate, -de suspinuri fărmă-. 

cătâre şi de note în I mol carele cu. tâte era menite 
spre a-i întrce capul şi spre a-i stârce banil. Aşa, înar- 

mată de acea grozavă şi 'primejdidsâ artilerie, isprăvni- 

câsa întra în odaea boleriului şi -începea dintâlii al îm- 

proşca cu mii de săgeți din ochi, unele maj dulci de cât 
zaharul, altele mai pătrundătâre de cât ferul; şi când 

videa că nenorocitul începea a să uimi, atunci da dru- 
mul oftărilor argătore şi a notelor în d mol carele, ca 

un batalion de cavalerie, se arunca asupra lui, îl ame- 

ţa, îl tulbura şi”l aducea în starea unui catomat. Pe 

N
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urmi o încolăcire de brace împregturul gâtului şi o dul- 

ce sărutare între sprincene desăvirşa birunţa, şi îndată 
toţi gaibinii din buzunariul buferiului se strecura zuruind 
în palma cucnci. Nu am trebuinţă să mat adaug că el, 
când se deştepta din acea amorosă magnetire, se treza 
totodată şi pornit într'o comandirorcă poroncită de în- 

saşi drăgăstosa lui nevastă, . 
Paraoa. — Şi ce făcea ca. cu atâte parale? 
Galbinul. — (e parale! . gi. galbiui. 
Paraoca. — Aşa vine vorba. 
Galbinul. — Cuc6na isprăvnicesa lua lecţii de lim-- 

-ba franceză, pentru că astădi în Moldova e cam ruşine 
să vorbiască cineva, romănesce, şi alesese drept profesor 
pe: verişorul ek, care fusese crescut întrun pansion din 
Iâşi şi care înrăţase acolo a moncheri pe fieşcare. Acele 

Aecţii se da şi se priimia sara, după purcederea bărba- 
“ tului, într'o odae plină de divanuri şi luminată numai 

de o singură lampă. Profesorul şi cu scoleriţa lut se pu- 
nea pe o sofa şi lecţia se făcea în următorul chip: 

Scoleriţa. — Spune-mi, verişorule, cum se dice fran- 
guzesce:. te Yuhesc? 
"Profesorul, - — Je- vous--aime? 
Seoleriţa. — (cu o arăgălasă căntătură) Je v0us aime?2 Profesorul. — Sai: je zous adore, 
Scoleriţa, ——  ladăugâna pomenitex căutături un elas dulce şi 

tremurător) Je vous aime, verişorule, je vous adore. Profesorul, — (rușinânau-se) Lp moi aussi. 
Scoleriţa, —  duânau'l ae 

sărut, cum se dice? - 
mână) Dar... aşi vrea st te



18TORIA UNUI GALBIN 927 

- Profesorul. — (coborină ochi) Je v0ulais vous em- 

rasser. - : o. 

Scoleriţa. — (eu glasul înfocat) Je Toudrais vous em- 

brasser,: verişorule, : 

Profesorul. — (turburându-sc) Lt moi qussi. 

Scolerița,  — Dar... cine te opresce, cum se dice? 
- Profesorul, — (ui zous en empeche. 

Scolerița. — Hai să spunem de la început. 

Profesorul, -— (tremurână) Je 40us aime. 

Scolerița. — ţeu patimi). Je vous adore. 

. Profesorul. — Je roudrais vous embrasser. -. 
“Seolerita, — (tute) (Qui rous en empăche, verişorule ?. 
Dă-nil vole, scumpa mea,-să nu urmez păn'la, sfirşitul 

„lecţie; ţi-oiii spune numai că din je vous aime în je 
cous adore, toţi - galbinil luaţi din. sînul ispravnicului. 
trecea în mânile verişorului, drept plata, sirguinţei sale. -”- 

Priu asemine chipuri şi ci, draga mea, am călătorit 
din pungă în pungă şi am agluns în sfîrşit a fi.pro- - 
prietatea tentrului profesor de: je voudrais vous em: 
Vrasser. - 

Ți-am spus că cl iubia vânatul. Acestă patimă se des- 
velise- în -inima- lut - cu -atât--mal-straşnic-că-cra- forte. răi 
chitaş şi în urmare, mal tte paserile îi trecea pe la nas. 
În zădar el le alunga, cu haliciurile prin văzduh; nici 
una din ele-un vroia să-I impliniască mulţămirea de 
a pica. Într'o gi, nenorocitul meii vânător se trezi cu 
hotirtre să facă minuni şi să nu se întârcă acasă de cât 
cu cel- puţin două care  mocănesci pline - de “jigănii - ucise ; 
dar, precum scik, hotărtrea şi implinirea sântii două lucruri
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„care wa obicei a să. întâlni cam ades. Cu tote aceste. 
stăpânul mei se îmbrăcă în tot costumul de venător, şi 

“se porni cu pălăria de. pale pe urechi, şucrând o bucată 

din opera Zampa: II faut câder & mes lois... ca un 
-om sigur de biruinţă. Şi nici nu putea fi almintere de 

vreme ce avea cu el triideci de încărcături gata, o tor- 
"Dă nouă şi o. puşcă, de Lepage cu două ţevii. Bine Incre- 

dinţat decă în: ghibăcia luj, el eşi la câmp aruncând îm- 
presiurul săi căutături pline de. lăcomie şi de crudime. 

Trebue să scit, tubita mea, că nu este tigru, nn este 
hienă, „nu este în sferşit lighide pre. pământ mat crudă 
de cât .un vânător prost în: cele -dintei a lui cercări. TŢe- 
lul scii este numai ca să ucidă pentru ca să se încredă 
căi puşcaş: de accea trage în tote părţile, în tote ji- 
găniile fără deosebire: -găini, prepeliți, curcani, vrăbil, 
va âncă de nu s'ar. sfii, ar slobogi puşca şi peste dmeni. 
Se înţălege. de la sine că cele mat multe ori el împrăștie 
în vent, oc întregi de praf şi. că. se ostenesce gile mari 
degeaba. Bar dacă i se întâmplă să obâre vre o păse- 
rulcă 6rbă... st vegi atunci cum alergă cu ochit bol- 
diță la locul unde ai zărit-o picâud : gard, şanţ, spini, 
el răsbate tot, fări efiială;- ar trece şi prin foc fără a. 
lua sama, căci atunci cl nict nu vede, nici p'aude. Îşi 
perde cesornicul, pălăria, puşea. .. dar.nu-i. pasă; el ati lovit! - ŞI de vreme ce-aii lovit, e Puşcaş bun. Acestă 
idee, măgulitâre aţiţă focul cel înflacări şi dă aripi pi- <idrelor sale carele alcrgă, saltă, sbâră făr'a atinge pă- mâutul. Şi când zăresce în earbă paserea rănită, st] “vegi cu.ce turbare se aruncă asupra ej, şi pe urmă cu
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ce fudulie o ridică. pănă la ochi ca st o priviaseti maj 'de=-. 
aprope. Atunci î-se pare că țâne o lume. în mână! Bu- 
curia lui este nebuni; ar vroi.să lege paserea la pept. 
ca o decorație, dar, aducându-și aminte că are torbă, o 
pune Întrensa, şi apoi o secte de gece ori pe minută pen- 
tru -ca st o mai vadă. Deşertăciunea lui găisesce pricină, 
de fală In mârtea unei fiinţi nevinovate! 

Cea ântti pasere care ai fust jărtfa crugimel stă â— 
nului micii era un boteros.: Pare cil văd. şi acum pe: 
crenga unul păr sălbatic cu gușa unifatie de cântare. 
Vânătorul meit se apropie de el pe furiş ca un" motan, 
il chiti multă vreme, trasă chedica puscii, şi bietul bot- 
gros. pică pe earbă slobodind un țipet dureros! : ÎN 'l0— 
vise tocmai în guşă. Acea scenă matii înfiorat aşa de tare: 
şi tot odată ai trezit în mine-o ură atât de cumplită. 
asupra tuturor 6menilor, încât m'am hotărit pe loc a mă 
depărta de verişorul isprăvnicesii, şi dar, profitând de 
uimirea ce'l cuprinsese în vremea când . alerga să. pule 
mâna pe țictima lui, am sărit iute din buzunar şi m'an 
ascuns în carbă. De atunci, Yubita mea, am rămas în- 
credințată că în Gmeni sâulii seminţe de crudime carele, 
dacă ar avea prilejuri favoritâre penru . desvălirea lore 
ar acoperi faţa pământului cu mii de Neroni. - 

Paraoa. — De nerudi? 
Galbînul. — Xeroni. Cât pentru nerodi, după cune 

le dici în Valahia, slavă Domnului! seminția” lor s'a 
desrălit şi aii înflorit destul” de .bine în lume 

Paraoa. —' Mai ales de când sait te ăţit mania de 2 
avea spirit, . |
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- Galbînul, — Acum eram liher!.. liber?.. înţălegi 
4u,: Yubita mea, t6tă dulcâţa şi toti puterea acestul cu- 

vânt? Neatirnat de nime, scăpat de închisorile pungilor!. . 
volnic de a face tot cemi plăcea!.. În c6sul acela am. 

gustat cea mai mare fericire în sufletul meit, căci nimic 

pe lume nu e mai scump şi mai slăvit de cât libertatea; 

ea este dorul cel mat nepreţuit- ce l-ati dat Dunmegti 

6menilor. Şi să scii de la mine că atuuci o nație se a- 
propie de mârte cână începe a fi surdă la glasul liber- 

tăţi! : 

Paraoa. — Acest adevăr e vechiii “de când lumea, şi 
îl sciii de mult. 

Galbînul. — Cum se pâte?.. Eii credeam că 'l-an 
„descoperit singur. | 

__ Paraoa, — tzimbina) Spiritele înalte se potrivescii a- 
ades la gânduri. „ 

Galbînul. — (ee închină) Eram liber, precum ţi-am 
spus, într:o câmpie înflorită ce răsuna de cânticile pă- 
stărilor. 

Ciocârliile voi6se în văzduh se legiinati, 
Şinturnarea primăverii prin dulci ciripiri serbaii. 

Florile dismierdate de un vcoluşor lin răspândea în 
aer feliuri de mirâse ce mă îmbita de mulţămire. Stam 
culcat între doi toporaşi şi mă uitam la s6re cu dra- 
gostea. unul frate, căci, după disa poeţilor, sârele nu este 
aită de cât. un glob de aur. Ragele sale luneca pe faţa 
mea dd m 0 sărutare ferbinte ce mă fiicea să stră- 

c de bucurie, ie! r i i 
el va fi pricina enoie: Dee i E Ni piei şi a de isnoavei robiri
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în care am agluns!.. Acum sânt încredinţat de adevărul 
proverbului romănesc ce dice că: fratele”ţi scote ochir!.. 
şi păstrez o deosebită admirare pentru fabula lui 'Alec- 
sandrescu, Zoporul şi pădurea, care dice: 

, Că în foşice, tri 
Cele mai multe rele nu vină de pe afară, 
Nu le aduci Străinii; ci ni le face tote 
Un pământean de-ai noştri, o rudă sii un frate, 

Paraoa. — ţeu entustasm) Aferim, aferim! 
Galbînul. — (aupă o scurtă tăcere) 'Țf-am Spus, : draga 

mea, că câmpia unde mă desfătam cu atâta mulţămire 
vula de cânticele păsărilor, dar mat cu samă d6 vr'o 
câteva minute ea răsuna de glasul ângeresc a unei tinere 
copile ce: culegea flori aprâpe de mine.: Dic ânzgeresc pen- 
tru că aşa”i obicelul, cu tâte că wime nu cred că ai 
audit glasul ângerilor ;. şi socot că: aşi nimeri mai bine 
dicend argintii, mat ales că acest cuvânt imi aduce 
aminte de glasul tăi ce m'aii âncântat aşa de mult în 
buzunariul căpitanului Costiţă. 

Paraoa. — (varsă o lacrimă de indu'oşire) 

Galbînul. — AY însemuat ca şi: mine, scumpa mea 
„cât e de frumos neamul ţiganilor care trăescii în. partea 
munţilor şi ce figuri regulate şi vioae se găsescii pin- 
tre fen:cile lor; dar crede-mă că nici odată, de: când mi 
aflu în Principatele romănesci, mam întolnit trăsătură 
atât de gingaşe, atât de bine impreunate şi într'uu cu-. 
vent atât de plăcute ca a Zamfirei, (aşa se numia copila 
ce culegea flori lângă mine). Lasă“ că era tântră numai
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de vro şeispredece ani, şi că avea încă acea frigedime 

copilărescă atât de nepreţuită în pod6ha unei femei, dar 

apoi tâto mişcările ci, căutiitura sa, glasul set, avea un 
ce mal deosebit, un aer de sălbătăcime încântătore ce o 

asemăna cu o căpridră sprintenă în momentul când stm- 
te vâniitorul în codri. Părul stii negru ca pana corbului 

era împletit în cosiţi împodobite cu bănuţi de argint și 

cu floricele; la gât purta o salbă de mărgele roșii și 
albe şi de rubele care sălta pe sinu-! la tot pasul, prici- 
nuind un zinghet delicat şi strălucind felurit sub ragele 
sorelui. T6tă haina et era o ciimeşă albă cusută cu al- 
tiţe de fir şi de mătasă pe la umeri şi pe la gât, şio 
fută albastră cu dungi vişinii ce încungiura trupul stă 
mlădios ca o trestie şi tras prin incl, după cum dici 
Românii. Ce să&ţi-mai spun?.. Pentru ca să "ți dait o 
slabă idee de t6tă persâna Zamfirei ar trebui să fac o 
fisiologie întrâgă de ficşee care parte în deosebi, sait să 
urmez unor autori care, vroind a descrie un portret, în- 
trebuinţază chipul obicinuit în pasporturi. Aşi dice dar 
ca dânşit că avea: . 

Ochii, ca seninul după, plâe saii ca florea de cicore, 
(renele, lungi ca un văl de miitasă. 
Spincenele, bine arcate ca arcul amoriului. 
Obrazii, Totundo-lungăreți şi văpsiţi uşurel de pur- 

pură aurorii, care de câte:ork se ivesce totodată şi zim- 
besce pentru înlesnirea rime) şi plăcerea poeţilor. 
"Gura, boboc de trandafir, glumătate desfotat. 
Dinţă, simburi de măr fără câjă, sai mărgăritar. „Părul, vedi mai sus, .
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Gâtul, de lebădă, după obiceiul vechiii, 
Sinul. .. 

Paraoa. — (eu pușină geloste) Cred că nu I-ai cercetat 
de aprope. 

Galbînul. — Ba încă m'am şi legănat e el?.. şi 
pot dice fără ruşine că n'am sâmţit re cum mângâet 
de perderea, libertăţii mele când aii dat Zamfira cu ochil 
de mine, (căci stecliam din pricina s6relui!) şi mai ales 
când, zimbind cu mulţămire, vaii aninat: de salbă şi 

nvail culcat pe sinul-ei atât de minunat, atât de rotunil. 
„atât de frumos! Ce legăn, scumpa mea, ce l6găn! Să 
trăesci şi să mori pe dânsul făra dori altă fericire ne 

păment şi alt. raiii pe ceea: lume. 

Paraoa. — Bre, bre! ce entusiasm!. . Dacă nu te-aşi 

cunsce, aşi crede că eşti un tânăr poet ce ai scăpat 
de-abia de pe. laiţele scdlelor.- 

Galbînul. — Și n'ai greşi, pentru că i Infăţoşarea 

Hamfiret. m'aii cuprins de.0o mirare aşa de. înfocată, .în- 
cât deodată m'aii trăsnit un fulger poetic şi am. impro- 

vizat pe loc următârele versuri: 

Framisă copiliță! 
- Spune-mi de unde șii 

Cu zimbet pe guriţă, 
Cu mândri ochi şi vii? 

"Co ânger mult ferice 
Din ceruri te-ai adus 
Şi pre pământ, aice, 

. Gingaşă te-ai depus? 
5872 s
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Tu eşti o nălucire, 
Un farmec aurit, 

Un vis de fericire, 

Un înger de slăvit! 

Din cer eşti o minune, 
„. Şi dulce "i glasul tei 

Ca sfinta rugăciune 

Când bate cesul rii! 

Paraoa. — Bravo, bravo!.. îmi pare bine că, pe 
lingă cele multe calităţi, mai af şi talentul improviza= 
ției în privirea -ţigancelor. T6tă bucata e plină de o ar- 
monie musicală ce sună a 'drimhă; dar mat cu samă 
farmecul aurit îmi place şi 'mi aduce aminte de mi- 
munatul compliment ce ai făcut, odată un scriitor de la 
dre-care instanţie unei duduci din Gre-care mahala, di- 
cându-i: că” frumosă ca o. otnoşenie scrisă pe hârtie 
galanțehi. a 

Galbinul. — Ah! parale, parale! flinţe neînţelese 
ce stuteţ X! Vroiţi totdeauna să ne ţineţi în mrejile ves- 

» nică suflet decât numai pentru voi. Bar dacă ni se întâmplă st ne îu- târcem căutăturile ature, atunci: vai şi antar pentru nok strmanii galbiul olandezi-!. . Acele versuri pe care numat eii sciii cât am asudat Până. ce le-am improvizat !. . acele versuri în care mi-am vărsat t6tă inima!.. tu, le ek In a penru că ai fost adresate altie, car dacă le-aşi acut pentru tine, sânt siceur că Je- găsit minu- nate. Dar, ce staii ct de te minoră E în 
Astfel este secsul, nu e vina ta. 
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Paraca. — Aşa, frumos vi şede. Voi ne înşelaţi ş'a- 
pol vol săriţi cu gura, înainte; altă vorbă .n'aveţi decât 
că astfel este secsul, fiir'a mai lua în privire tâte jert- 
file. câte le facem noi pentru -vot. 

Gulbînul. — Dacă'i vorba de jărtfe, apoi mă încliin 
cu plecăciune (ee închină) şi mă. îutore -earăşi la siaul făr- 
măcător a Zamfirei. Ea mă duse spre nisce “corturi ce 
se zăria departe, la pâlele unui codru, şi când fuserăm 
aprope de ele, ne eşi înainte un flăcăii ţigan, nalt, sprin- 
ten, voinic, cu ochii mari şi negri, cu părul lung şi ne=. 
gru, cu făca arsă de sâre dar-frumâsă şi vide.. EL era 
Nedelcu, lăutarii vestit ce îţi rupea inima când trăgea: 
din arcuş un cântic de jale, şi care te făcea săi gioci 
ără vole când suna o horă. El se 'tubia cu Zamfira din 

copilărie şi după multe necazuri şi chinuri ce suferiseră 
amândoi de ceea parte de -Milcov, isbutiseri a scăpa din 

ghiarele unor stăpâni nemilostivă şi a trece în Moldova 

unde trăia în pace împreună do:vr'o şese luni. 

— Cules-ai multe flori, dragă Zamfiră? îi dise Ne- 
deleu sirutând-o. 

— Am cules cele mai frumâse din câmp, pentru € ca 
să le pun la; pălăria ta, dar cea mai scumpă mi-am 
pus-o eii la gât. — Şi gicând aceste Zamfira mt a ta 

pe mine în salbă.. 

— Un galbin! strigă Nedelcu cu mirare. Unde şi cun 
l-ai găsit? 

— În câmp căutând fiori cu sândul la tine... că 
de câte ori gândesc la tine, totdeauna daii de noroc. 

Nedelcu sări în sus chiuind de bucurie şi pe urmă ri- 
3*
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dicând pe Zamfira în brace, o duse piină sub cortul lui, 
glucând ca un copil şi sărutând-o cu dragoste. 

Nu scii dacă al însimnat vre odată șătrile ţigănesc, 
şi dacă al vre o idee limurită. asupra vieţuirei curi6se 
acestui” neam nomad ce se pârtă necontenit cu totă ase- 
rea lui din câmp în câmp, din sat în sat, din ?codru'n 
codru ?.. Fiesce care ţigan aro şatra lui făcută din mai 
multe bucăţi de oluri afumate, şi o căruţă cu roţi nalte 
ce'i slujesce de culcuş sub cort, când se opresce, şi în 
care îşi pârtă t6tă familia şi tâte măestriile când câ- 
lătoresce.. Puşchin, vestitul poet rusesc, dice în poemul 
sei Ziganii, tradus romănesce de A. Donici, 

Magarii în spinare ducă 
Copii mici; ear ceialalţi, 
Femei şi fete şi bărbaţi 
După căruţe pe jos se dusii, 
„Toţi peticiţi şi desbrăcaţi. 
Ce veselie, ce cântare! 

„ Ce vorbe şi ce vuet mare! 
Răcnesce ursul, cânii latră 
Şi scârţie ncunsa rstă. 

În adevir nue privelisce may deşănţată şi ma! ori- ginală decât a unei cete de ţigani la drum! Giudelo cu barba albă şi cu faca ncgră merge pe-un cal pag îna- inte, îmbrăcat cu grubea, roşie şi încunglurat de vro trit Saii patru bătrâni ca dânsul, serioşi şi purtând giubele albastre şi lungi. EX sânţii cârmaci! caravanel şi totodată Sfatul co gtudecă şi hotiresce priciuile şi sâlcovile intre ceyalalți ţisant. După dânşii vint în rend o mulţime de
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căruţă nalte şi pline de copil, de capre, de fot, de strențe, 
Ş.c.], căci ţiganul nu pote trăi fără strențe. EI şi ele 

aii o tainică potrivire. Cu cât giubeoa e mai ferfelită 
cu atât ţiganul e mai fudul, şi când îi trece părul prin 
căciulă, atunci îi pare că pârtă cordnă. Aşa” firea lul; 

îi place să bată vântul şi s%l ardă. sorele; şi cele mai 

de multe ori, pentru ca să'şi împliniască acestă plicere, el 
se desbracă gol piină la brâii. Atunci st'1 vegi cât e de 
vesel! să'l audi cum cântă de votos! pare căi tetă lu- 
mea a lui. 

Paraoa. — Ni s'aii întâmplat şi mie odată de am 
vădut o claie de lăcşi în trâcăt, şi cu adevirat acel spec= 
tacul mi-ai făcut aşa de mare impresie, că nu'l pot uita. 

Bătrânit gârbovi de vristă sta culcaţi în căruţe şi se 
pârlia la s6re, ear pe lângă el urma pe los î6tă fa- 

milia: femei cu copil la sin, fete cu cofe albe pe cap, 
făcăi trăgând urşi după denşii, cai, mânzi, vaci, câni,. 

toţi Daduc la un loc, toţi grăind, răcnind, rigând, ne- 

chezând, urlând şi umplând câmpii de un sgomot sălba- 

tic ce da fiori. Cât pentru strenţe nici nu pomenesc, 

pentru că în adevăr ele sântii una din părţile cele mai 

caracteristice a ţiganilor nomagI; am însimnat însă că ci 
aii şi o dragoste mai deosebită pentru caii pasi şi bălţaţi. 

Galbînul. — Actsta e âncă o taină a gustului ţi- 
gănesc, pe care nu mi-am putut-o tălmăci decât prin 

proverbul latinesc: de gustibus non disputandui. . 
Câţi 6meni care în privirea coloritului sântii şi mai ne- 

„înţeleşi, căci îşi schimbă firea în tâte dilele atât tru- 

pesce cât şi sufletesce! dar st lăsăm aceste însemnări
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fisiologice, şi. să ne întârcem ear la ţigani. Pre cât ei 
sântă vrednici de privit în călătoriile lor, cu atât şi po- 
pasurile lor sântii curi6se.. Puşchin face o descriere forte 
vie de un lagăr ţigănesc, la începutul poemului seit. 

Ei astăgi eată ai rimas 
„La mal de apă pentru mas. 
„Cu ţoluri rupte, afumate, 

Căruţele “le învălescă 
Pe de-asupra pănă la râte; 
Apoi femeile gătesciă 
Mâncare pristă, şi se punii 
Buluci pe lângă ceaun. 
În depărtare se privede 
Cum caii pascii la carbă verde, 
Ear după şetre, deslegaţi, 

- Şedii. arşii bine învăţaţi. | 
| ..Gâlcevi şi vorbe şi strigare 

go Amestecate cu cântare 
Şi sunetul de ferăril 
Asurdă: local în câmpii, - 

- Cum şi-aii aşedat corturile: în apropierea unui târg Sai a unul sat, bărb | aţii, dintre care cel mal mulţi sânti ferară Sail lingurari, purcedii SE vondă drimbe, coreţi, Văcăţi, fuse ş.c.]; babele se ducii de traşii cu sorții fe- telor românce pe la case; flăcăit mergi de giâcă ursul prin ogrăgile boerilor; şi numay nevestele rămânii la şe- tre pentru ca să gătâscă de mâucat,: în vreme ce copiii lor alârgă goly pe câmp gtucând: tananaoa.  Ear când “se întorci cu toţii sara la . corturi, atunci să audi răc- nete. de copii ce ceri de. mâncare, latrete de cânk goniţi 

me 
m
a
 

d 
Z
e
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de a c6unul cu mămăligă, nechezuri .de cai ce .vinii. de 
“la păscut, cântice de flăcăi şi de. fete mari ce se întorci 
din luncă de la culesul :fragilor, sfedi, dismYerdări, va- 
ete, hohote, chiote, sunete de cobze, de scripce, de drim- 
be; tote aceste la un loc ridicându-se în văzduh odată 
cu fumul ce ese de sub fie-care şatră. Şi puţin mal în 
urmă, cum s'aii culcat sârele, cum s'aii stinsă focurile, 

„pare că nici mai fost „nici nu mat sânt... 0 tăcere 
adâncă domnesce peste tot; Gmeni Şi dobitâce toţi odih- 
nesci; numai cânii se audă lătrând la lună şi numai 
vro babă-clânţă se zăresce culegend burueni pentru dis- 
cântică. 

Astfel de viţă petrecea şi Zamfira cu Nedelcu, cu as- 
tă deosebire însă, că pe denşii nu-i fura somnul îndată 
ce resărea stelele, pentru că er se Yubia cu tot focul 
tinereţii şi le plăcea lor mult a să primbla impreună 
pe lună. 

Paraoa. — Curios lucru! ce plecare aii poetii am0- 
rezil şi privighitorile pentru lună! 

Galbinul. — Eli socot că acesta, vine din tainica le- 
gătură ce este între ei. Ragele lunet sântii dulei ca 
elasul privitărei, 'ceresci ca, poezia sufletului, şi tainice 
ca amoriul sfint. 

Paraoa. — Forte frumos ; dar pentru bune şi Tili- 
eci ce poță dice? 

Galbinul. — Aceste Yubescii lana pentru a. DU 

le place sârele, şi. trăescă la întuneric pentru ca să facă: 
cum ai făcut părinţiă şi strămoşii. lor. Dar ânci oda-
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tă, să ne întârcem la Zamfira. Istoria cl este fârte inte- 
resantă, şi trebue să ţi-o povestesc. 
„_Paraoa. — Caută însă, te rog, să fil mal scump la 

vorbe, pentru că vorba multă'i sărăcia omului, 
Galbiînul. — Mai frică; mi-oiii face gura puncă. 
Zamfira s'aii născut sub şatră, pe malul Oltului, unde 

îşi întinseseră  liugurarii corturile pentru ca să petrecă 
vara. Tatăl săi cra giude şi maică-sa trăgea cu boghil, 
sai căta în oglindă şi în talgere cu apă prin curţile bo- 
eresci, pentru că era vestită de mărastră şi le spunea 
la toţi norocul ca şi când ar fi cetit pe carte. Șcif, scun- 
pa mea, că țigancile sântii forte ghibace în tot solul de 
vrăjitorii şi de descântice de diochiii, de şerpe, de dra- 
goste ş.c.]. Aceste taine a fost introduse în țările ace- 
ste odată cu venirea ţiganilor Şi, după părerea mea, ele 
nu sântii altă decât nisce slabe şi prâste rămăşiţi a ace- 
lei sciinţi oculte, care era atât de desroltată la vechii 
Egipteni, , 

Totă copilăria sa Zamfira 9 petrecuse în călători! din= tun. ţinut întraltul, oprindu-se cu şătrele vara în a= propierea târgurilor şi carna în fundul codrilor, sub bor- 
dee de păment. Acea vreme fu pentru dânsa o vreme fe- ricită, căci îndată cum resărea, sârele, ca alerga pe câmpi cu celalalţi copii alungând fluturi din flore în flsre, se răttcea prin lunci după cules mure, după cuburi de pa- seri, sati culegea lemne verdi. de făcut fuse şi linguri la strug. Duminicile se. ducea la horile.. din sat, se da în serinclob, privia cum gluca ursul după sunetul daerelii, ŞI Sara, când se întârce la şatră, se aduna grămadă cu
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ceilalţi copil pe lângă foc, asculta povesti de la moşnegi 
şi adormea voi6să în cânticele fluerilor. Nu avea nică o 
grijă! pugin îi păsea că de-abia, o acoperia o căme- 
şulcă ruptă, căci dacă”! era cald, ca se scălda în.0lt, 
şi de-i era frig, ea gluca tananaca, cântând dinu gură: 

O para, dă-mi o para, 
Ca să-ți joc 9 tanana. 

Aici nu scica ce sintii papucii; .ca călca cu u pictârele 
gole pe carhă verde, şi când era ostenită, tatăl seii o 
punea într'un desag aninat de spinarea unui cal. Fericit 
tratăi ai fost acela pentru Zamfira, dar mai ținut mult 
din păcate. 

Într*o gi (abie era atunct Zamfira de şepte au), + un 
dorobanţ veni la tatăl ei şi îi poronci s%l urmeze cu 
țiganii la. Ocârmuire. ÎI duse pe toţi la Cratova, unde cu 
adevărat îi aştepta o mare nenorocire. Stăpânul lor să- 
răcise, şi fiind că era silit să plătiască nisce datorii ce 
avea, el se hotărise a-şi vinăe robit prin mezat. * 

Când sosi (iua mezatului, piaţa Ocârmuirel înfăcoşa un 
tabloii vrednic de cele mal crunte vremi a barbariel. Ea 
era ticsită de ţigani lungiţi la păment cu ţigancele şi 
cu copii lor, plângând împreună şi căinându-se ca nisce 
adestraţi osindiţi la mârte. 0 mulţime de boferi şi de 
negustori umbla, pintre denşii călcându-i în. pici6re şi a- 
rătându-i cu degetul ca pe nisce vite. Unul dicea: — 
Asta face dece galbini. — Altul răspundea: — Ei n'aşi 
da nici. un. căuş de făină pe el. — Altul car striga :— 

Vere, vere, nu te încurea în negustori! de ţigani că'sii
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mat bune cele de boi. — Din tâte părţile audiat vacte 
amestecate cu risuri, lovituri. de bictit, ţipete, ocări 
şi blăstămuri. - . 

Telalul însfirşit ceşi din căncelerie în mijlocul ogrădii 
şi răcni în gura mare: Cinci galbini sălaşul!,. Cine dă. 

mai mult? 

ese, răspunse un boler. 

Şese şi tri! parale disc, ridend un casap bogat. 
Şese şi opt parale, adăugă altul. 

Şepte galbini, răcni ear cel dintâiit. 
În. vremea asta, un boler cu şlic şi cu ctubote roșii 

se apropiese de Zamfira, o apucase de mână şi o întor- 
cea când în drâpta, când în stânga, măsurând-o cu ochil 
din cap păn' în picidre: După acâsta îi poronci să um- 
ble puşin, pentru ca să vadă de nu”! ol6ză ; îi cercetă 
dinţii, şi se duse degrabi spre telal dicându-i: Daii dece 
galbini pe fata giudelui. — 'Telalul strigă îndată: Dece 
galbini fata gludelui!.. cine dă mal mult? una, două, 
tii, hareci! SățI fie de bine, cucoane. 
” Bolerul plăti banii şi se întârse la Zamfira ca să o 
lee. Tatăl ci însă şi matcă-sa, care augiseră, târguirea, 
se oferiră ca şi când le-ar fi trecut un şerpe rece prin 
sin, şi Se aruncară la picidrele boierului, sărutându-i p6- 
lele antereului, şi rugându-l cu desperare ca, să nu-i des- 
partă de copila lor. — Nu te îndura de Nok, măria ta, dicea, sermanii, că mavem alt copil şi sintem bătrâni; n ei ar Den ru numele lui Dumnegtii sfin- 

i a. Val de noi şi de no!.. Fie-ţi 
milă, cucâne, că d-ta eşti boier. mare şi ţi-a da Matea
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Precista tâte bunătăţile lumei. - Să-ţi trăiască cucona şi 

copilaşii 'ca să-i vegi mari ca nisce împărați. ; .. Cumpă- 

-ră-ne şi pe not ca să fim la un loc cu Zamfira, şi ţi-omii 

fi robi la ce ne-i poronci... Zamfiro, draga tatii şi a - 
“mamei, sărută şi tu polele . măriei .sale ca să s: îndure 

de tatăl tăi şi de măta, că măria sa "1 boier mare şi-i 

va da sfintul Hristos orf ce-a dori. Vai de:noi! păcă- 

toşii de noi!.. Of!:Jasă-ne pe Zanifira. — Şi plângea, 

nenorotiţii de ar fi înduplecat o inimă. de tatar, şi se 

încolăcia, de pici6rele boferiului, şi sc-trăgea, cu mânele de 
păr, şi strângea pe copila lor în brage, ca şi: când ar fi 

vroit să o facă una cu trupul lor. Boferiul însă i îm- 
„pinse cu piciorul ca pe nisce câni, lovindu-i cu căletitul 
peste cap, şi strigă mânios:. duceţi-vă la, dracu,. către 

bălţate, că vă pun acuş. să vă măsdre cu biciul. —. Şi 
dicând aceste el.smunci pe Zamfira dintre dânşii ca pe 

-0 burueană din“ pământ. . 

'Țiganul se sculă de gtos plin de singe şi se us e  pep- 

“tiş dinaintea boierului nemilostiy: —. Dă-mi copila, stri- 
ga el cu glas desperat, dă-mi copila că mă sâmt;: întrun 
ceas răi; dă-mi pe Zanfira, păgânule, că's turbat, îm 
perd minţile, dă-mi... — Nu apucă însă să sfirgască 
şi bolerul îl isbi.cu palma peste-ochi. Atunci nenorocitul 

. Slude nebuni de tot... Într'o clipală el se aruncă asu- 
„Pra boferulut de'l amestecă cu ţărâna, şi :luând în brage 
-pe Zamfira, o sărută de tril oră şi o.ridicik în sus cu 

“gând ca să-i sfăirâme capul de o pâtră: — Mat bine te-or 
lua mârtă. decât vie!.. răcnea strmanul părinte în du- 
"Terea su, Sa
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Câţiva dorobanţi ce se gisea aprâpe îi smunciră co- 
pila din mânt, car pe dânsul 1 legară cu picidrele la 
falangă şi începură a” sdrobi cu bieele. În vremea as- 
ta stăpânul Zamfirei se sculă din colb şchlopătând, şi 
apucând-o de per, o trasă cu deasila de pe piața Ocâr- 
muirii care răsuna de vaetele tatălui sti şi de bocitele 
maicii sale. Aşa biata fetiţă fu despărțită pentru tot- 
deauna de dragostea şi dismierdările părinţilor săi! . 

Oiii trece cu tăcerea, asupra vremilor celor d'intâii a 
petrecerei sale în casa noului stăpân. 'T6tă acea epohă 

-€ plină de dureri sufletesci, de lacrimi, de zădarnice jă- liră şi mat ales de necazuri mică, de pedepse fără vină mai crude şi mal înfricoşate decât o mare nenorocire. Opt ani de gile ţinu acea chinuire necurmată! .. opt ani biata copilă fu Supusă la lucrurile cele may ostenitore. Di şi n6pte ca trebuea să fie pe Piciâre gata a urma tot soiul de poronci. Barna, vara, pe plote, pe ninsdre, era osindită la spălat în casă, la ceruiţ scindurile, la văruit păreţii ş.e.l. şi. pentru cea, mai mică greşală, pen- tru un pahar stricat, pentru o impunsături greşită la gherghef, ocări, blăstămuri, bătăi, tâte năpădea asupra ci din partea giupinesii Saftet. 
Acâstă rea fence era tipul acelor slujnice obrazuice, cărora slăbiciunea şi bunătatea stăpânilor le încredinţeză dre care putere Pentru privigherea casil; ca părea să fi fost destul de îrumosă în vremea, ci, şi să înțelege prea lesne cum ait aviuns treptat din fată'm casă a fi glu- Dineasă în casă, şi în sfirşit Stăpâna, casit şi a boleruluj, cică acesta cra holteiă,. Giupinsa, Safta avea acum tr'o
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patrudeci de anț, era naltă, uscată, galbină de venin şi 
Slutită mat mult de răutatea ce ferbea într însa, căci 
nimic nu preface atât obrazul unei femel ca răutatea 
inimei. Ea semţa forte bine că şi-ait trăit; tratul şi şi-aii 
mâncat malalul, după cum dice vorba, şi de crudă îşi 
reshuna asupra Zamfirei, pentru că Zamfira acum era 
de cincispredece ani, era tentră, era frumâsă, vestită de- 
frumâsă, încât toţi din târg se minuna de ca. Far mat 
cu samă boleriul, de o bucată de vreme, o găsea forte 
pe plac şi, fără nick o ruşine, 1 dicea vorbe şi ît făcea 
propuneri mirşave, pe care Zanfira nu le putea înţele- 
ge. De câte oră se întâlnea cu dânsa el o săruta, o dis- 
mierda şi, dacă ca, vroca să fugă, o ameninţa cu bita- 
ea. De acolo prepusuri din partea giupinesii Saftei, ge- 
lozi! şi în urmare car pedepse pentru biata fată. Aceste 
scene triste se reînoea pe totă diua; dar în shrşii Dum-: 
neţăi se milostivi de densa. 

Într'o sară, după ce adormiră toţă în casă, Zamfira se: 
„Cohori în grădină. Era o lună plină şi voi6să ce-l aduse 
aminte de copilăria sa. Ea se puse pe gânduri şi începu a 
Plânge, când deodată audi după zaplaz un glas străin ce: 
0 chema pe nume, şi zări dincolo de grădină un ţigan 
tenăr ca de vr'o douădeci de ani. 

— Zamtfiro, Zamfiro, dicea ţiganul, nu mă cunosci? 
Uită-te la mine; eii sânt Nedelcu. Adă-ţi aminte când 
ne giucam împreună pe malul Oltului lângă ştire, şi 
când alergam prin codri după cuiburi de păseri. 

— Nedelcu! tu eşti Nedelcu 2.. — Nu putu rosti mat
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mult: biata fată, căci o apucă un plâns de jale şi de bu-: 
curie ce o inăduşa. A 

— Ei insumi,:Zamfiro dragă, n'am pornit înadins de 
"Ia şătre ca să te găsesc, şi deabia după tri! lun! am 
putut afla că eşti aici. . 
:î— Sal degrabă zaplazul, „Nedelcule, şi vină lâugă mine. 
Întrun minut amândoi fară în bracele unui altuta. 

» — Ce face tatăl meii şi matcă-mea? întrebă ca. 
— Trăescii sărmanii şi te jăleset!. 
— Unde se află acum?. „i , 

- Nedelcu cătă împregiur şi, coborind. glasul, răspunse: 
Fi sântii. fugiţi la Moldova şi te aşteaptă la hotar din- 
colo; dacă rel să-i. mai vedi pănă ce mai sântii cu dile, hai cu mine,. Zamfiro. 

La aceste cuvinte neaşteptate Zamfira cra :să nebun€- scă de multă bucurie; ca se lipi de peptul lui Nedelcu şi gise: „Dumnegăii săi dee îndecit tot binele ce mi] faci tu acun, Nedelcu! .. Haideţi, să scăp odată de aces- tă casă, unde mi-am ros inima în: dureri şi în desnădej- duire. Ilaide, Nedelcu ; -eii de astădi mă daii ție; tu să-mi fii frate, rudă, ce-t vrea; îmi pun vita în mânile tale, Far tu, casă afurisit ce mi-ai slujiţ. de temniţă. .. să pice trăsnitele pe tine, şi să nu se cun6scă nici locul unde eşti zidită! 
” 

Dicend aceste, Zamfira sări cu Nedelcu peste zaplaz, şi se depărtară amândoi de casa : hoferâscă, Paraca. — Sciii că acum al să-mi povestesci &reu- tăţile ce ai întimpinat, amândot Dănă ce aii trecut ho- tarul, şi bucuria ce ai semţit Zamfira când Şi-aii vădut
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părinţii, însă fiind că tâte aceste mi -le pot închipui cit 
însumi, te poftesc să treci cu tăcerea, asupra lor şi să-mi 
spul în scurt cum te-ai despărţit de Zamfira. 
“Galbinul. — Acâstă observare este forte pucin mă- 

gulitâre pentru. ambiția mea de narator; cu. tâte aceste, 
eată că-mi înfrenez limba... Zamfira, şi Nedelcu trăca 
acum de vr'o şese luni de “il în î6tă fericirea unei 
dragoste liniștite; tote le mergea pe. plac şi dulce le cra 
viţa, E 

Înti*o nspte ceriul se acoperise de nori intunecaţi pin- 
tre care şerpuea mil de fulgeri, şi .bătea un vtut puter- 

"nic care clătina ţolurile şătrelor ca pe nisce - pânze de 
corabie, 'Trit călăreţi se opriră, lângă cortul lui Nedel- 
cu, pentru că acum începuse a, ploua, şi întrară în Jăun- 
tra. Zamfira, se îngălbini ca o mârtă când îi zări, căci 
unul din tril era toemat stăpânul el. 

— Ia, ha! răcni bolerul; aice mi-at fost, tupiutsă 
Zamfir? De şese luni de când ai fugit de la mine, 
te lăfăesci cu: cioroit prin şătre?.. Las? că te-oiit în- 
învtța „ci să părăsesci casa stăpânului. 

— Și cum îi învăţa-o? strigă. de-odatii Nedeleu, sti- 
rind “drept pe picidre dinaintea lui. 

— Cum?.. Aşa! răspunse boferul, isbindu-l. cu pal- 
ma peste gură. SE scil, ciâră, altă dată să nu te sii 
în sufletul boferilor. 

Nedelcu se făcu vânăt de mânie, ear stăpânul. Zamfi- 
ICR, întorcându-se cătră ceialalți doi călăreţi, le dete 
poroucă ca să o lege cot la cot şi să o pute pe unul din 
caii lor, Slugile se aruncară asupra ci, dar nu avură
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vreme nici să se apropie de densa, căci Nedelcu apu- 
când Iute un topor, îl răpegi orbiş întrinşii, şi boterul 
pică mort la pământ cu capul crăpat în două. Tovari- 
şii lui se făcură pe loc nesăduţi. Aşa biata Zamfiră ai 
scăpat de a doua 6ră din lanţul robiei, dar ce folos! 
Nedelcu peste câteva dile fu prins, ferecat, gtudecat şi 
spândurat. 

Paraoca. — Dar Zamfira? 
Galbînul. — În câsul când tubitul er se sbătea în 

ştreang, dând o lecţie de moral poporului adunat, săr- 
mana leşină lângă spendurătore şi 1şI perdu minţile pen- 
tru totdeauna. | 

Paraoa. — (en spaimă) Cum! nebună? 
Galbinul. — Nehună! Din csul acela strmana sâmţi 

0 ură grozavă asupra Gmenilor şi părăsi tot, şătre, ru- 
de, părinţi, pentru ca să se ascuridă în mijlocul codrilor, 
T6tă giua .ca alerga cu ochii țintiţi înaintea eX ca şi când ar fi alungat o umbră şi, dâcă întâlnia vre un on, ţipa cu înfiorare şi fugia pănă ce pica obosită la pământ. Far n6ptea, când tâtă natura era cufundată în tăcere, Zam- fira începea a cânta cu glas jalnic doinele ce învățase de la Nedelcu, şi îndată pe urmă faca eY se lumina de o bucurie necunoscută ; ca se apuca la gioc atunci, pănă ce carăşi cădea ca o mârtă Sios. Sirmana Zamfiră! ea care era atât de frumâsă, să o fi vădut peste câteva săp- tămâni, te-ai fi spăriet!.. Ochii i se înfundaseră în cap, obrajii i Se uscaseră, părul ci curgea pe umeri displetit ŞI încâlcit. Din toţ trupul ei atât de bine făcut nu'Y r&-
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măseseră decât pelea şi 6sele. Sărmana Zanfiră ! în ce 
stare ticăl6să o adusese disperarea ! 

Paraoa şi Galbînul. — (oftcază împreună). | 
Galbînul. — (âupă o scurtă tăcere) Într'o di câţiva 6meni 

beți întelnind-o pe câmp, o luară de gână ca pe o fcră 
sălbatică, cu gând de a glumi. Nenorozita fugia spărie- 
tă, ţipând cu grâză, când deodată un tânăr ce se găsia 
pe acolo la vânat, se puse îuaintea gonaşilor şi întinse 
puşca spre ch. Aceştia se făcură pe loc nevăduţi prin tu- 
fe, car Zamfira apropiindu-se de aptrătorul, ti, se uită 
la el cu, ochi! plini de lacrimi şi-i i dise: „Mal scăpat de 
la mârte!.. ţine galbinul ista că ţi-a fi cu uoroc.= 
După acesta ea mă deslegă pe mine din salbă, mă dete 

în mâna tentrului care. sta înlemnit de mirare, şi se de- 
părtă de densul în fuga mare. 

Paraoa. —- Și wai aflut ce s'aii mai făcut? 

Galbînul, — Peste câteva luni ea at murit la mo- 

năstirea Varaticulul după multe dureri grele! 

Paraoa. — Nenorocirile Zamfirei şi a Imi Nedelcu 
m'aii pătvuns peste măsură. Dar cu tote aceste, te rog 

iubite, să mai scurtezi povestirea întemplărilor tale, pen- 

tru că deabia ne mai rămâne un ceas păn” în diuă şi, 
după cum scil, cânticul cucoşului este pentru noi, fiinţă 
neglăsuitâre, un stmn' de spaimă. Numai 6minilor le este 

dată dreptatea de a rosti minciuni şi parascoveniă în 
diua mare; car noi nu putem avea glas decât de la 

medul nopţii şi pin” în dori. 
Galbînul. — Nu te îngriji, scumpa mea; voiii cău- 

ta să sfârșesc cât mai de grabă, pentru că de când vor- 
5312 4
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besc mi s'ait cam dogit glasul, şi mat ales că sânt-cu- 

rios să cunosc şi întâmplările tale. Afară de tentrul la 

care mă găsesc acum, nu am mal avut alți stiipânt de- 

cât pe necunoscutul căruia mă dase Zamiira, şi pe un 

poet. Cel d'inttiii avea o figură blândă şi frumsă, un 
port elegant, un glas pătrungdător, care mă făcură îrtr'o 
clipală prietinul săi. 'T6tă persâna lul avea un ce mas- 
netic care mă trăgea la cl, şi mărturisesc că din cesul 
cum am întrat în mânile lui, m'am sâmțit gata de a-mi 
jertfi şi vicaţa pentru dtusul!. . Însămnat-at, draga mea, 
ce înriurire are fisionomia unor pers6ne asupra inimilor, 
şi putut-ai vre odată săţi tălmiicesci misterul simpatiei? 
De unde vine că deodată te sâmţi robit la privirea unei 
figuri, făia-ţi putea da samă de ceea ce sâmţesci? De 
unde vine... | 

Paraoa. — Acuş cântă cucoşul. 
Galbinul. — (zimbina) Am înțeles! .. Dar dacă ms 

întind cu y orba aşa de mult asupra simpatiei, acesta o : 
fac pentru ca st poţi înţălege cum de am fost în stare să-mi pun eii dilele în pericul pentru ca să scap pe stă- pânul mei de la morte. Nu ride şi nu socoti că mă laud, căci nu am slăbăciunele 6menilor, Ei, precum mă vegi, - fiinţă mică şi neinsămnată, m'am împrotivit dusmanului ce-l amicninţa, m'am luptat cu el, l-am biruiţ şi am Scos din ghearele morţii pe singurul om din lume ce mi-ai unsulai dragoste. Să fi fost ort care altul în locul lui îl lăsam să peară, căci de Şi 6menii ne slăvescii pe noi, 

mele sei că din împrotivti Hol nu-i avem la ochi 

N
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Paraoa. — (eu nerăbăare) Nu-ţi lăsa ear bugetul) frate. 
Galbînul. — Tenărul mei jubia o damă cu multe 

grații, cu mult spirit şi cu mult urit barbat. | 

Paraoa. — Ear o istorie de amor şi de bărbat urit? 

Galbînul. — 'Tâte istoriile din lume sântii drese cu 
amor; acesta este cel mal vechii şi cel mai cu gust 

mezelic a unei întâmplări; cât pentru bărbatul urit, 

se tălmăcesce lesne prin nătâugia, 6menilor care repeteză, 

de când Mitologia, istoria Afroditei cu Vulcan. Ei, dacă 

aşi fi Domn într'o ţară, aşi face o prarili după care 

numai 6minil cet frumoşi arii avea, drept să se căsătorias- 

că cu femei frumâse, ear cei uriţi arii fi siliţi să ice pe 
cele urite şi prin chipul acesta, sânt sigur că a-şi cur- 

„ma răul .nestatorniciei şi a necredinţei. Ah! Dâmine! de 
ce nu's Domn! | 

Paraoa. — Pentru că eşti numai un biet ban. 

Galbînul. — Mihaiii Vitâzul âncă aii fost ban, dar 

S'aii făcut eroii stăpânitor, încât ai tremurat Țarigradul 

la numele lui. Bii sânt ban de Olanda şi, de şi nu-mi 

este dat a fi nici odată Domn, gândesce că pot să fac 

“Domni! 
Paraoa., — Pare că cântă cucoşul. | 

Galbînul. — Cu vorba de cucoş mă faci un .puiii 
de găină. Eată dar că mă întorc la tânărul mei. - 

La unul din balurile strălucite ce s'aii dat în earna 
trecută, el sta de o parte şi vorbia cu o damă de cele 
pe care politeța vicului nostru le numesce mobilă, când 

deodată un cavaler strins în frac, ce ţinea doui dame 
de mână, se opri dinaintea lui şi îi făcu întrebare dacă 

4*
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prefereză un ânger sait un drac? Acesta era o figură de 
Ja mazurcă. 'Tenărul mei se sculă pe pici6re şi r&spunse 
zimbind, că: „fiind sigur să mergi In cad după mortea . 
lui, vroesce să câscige mai dinainte favorul dracilor şi 
că, în urmare, îi preferâză mat mult decât pe âugeri.* 
Atunci cavalerul îi prezentă mâna unei din âmbele dame 
şi se depirtă gtucând cu cecalaltii. Acea mână era atât 
de mică şi albă!.. bracul era atât de alb şi rotund, 
incât ochii tenărului meii lunecând de pe mână pe brac, 
de pe brag pe umeri, şi de pe umeri pe figură, ai fă- 

“cut în câte-va secunde cel mar frumos voiaj din lume, 
dar totodată şi inima lut, urmând drumul ochilor, se să- 
si departe de starea, liniştită în care se afla c'un minut 
mai înainte. EL sta cufandat într'o mirare, saii mat biue 
dicend, într'o admirare adânci, ce Îl înlemnise pe loc, şi când dulcele glas al damet 1] Sc6se din acel vis dumne- deesc, el se trezi înumorat ca şeptedeci de amorezi. 

— La ce gândescă, domnul mei, cu atâta ţintire 2.. îl întrebă dama, 
— Gândesc, dâmna mea, răspunse cl, că dacă endul e locuit de draci ca d-ta, el trebue să fie ratul acel fă- giiduit sufletelor plăcute lui Dumnegeii. | Dama începu a ride, arătând nisce dinți de mărgă- ritar, şi disc: „Se vede, domnule, că ay mare plecare pentru ead, de vreme ce cauţi să te facă păcătos Spu- ind neadevăruri, e 
— Ce pâte fi mat plăcut de cât un picat care să-mi meriteze drept osindă, Compania d-tale? Aceste pucine cuvinte fură dise în vreme ce' amândoi



ISTORIA UNUI GALBIN 58 

făcea, figura mazareei. Stipânul meii duse dama Ja locul 
că şi, pănă a nu st depărta, priimi din parte-i figădu- . 
înța de a giuca un contradanţ împreună. 

Peste puţin orhestrul începu acel mult dorit contra- 
danţ. Tinerii mei aleseri Jocul lor şi făcură cea ântei 
figură făra st vorbi nici un cuvânt. Amândot sta pe gân- 
duri ca nealtidată, dar mai ales stăpânul mei era lul- 
burat de tot şi nu putea găsi nici două cuvinte ca să 
începă convorbirea. Amorul e cel mai mare duşman a 
limbei şi a mintei; pe una o legă şi pe alta o ameţe- 
sce întratâta, încât omul cel mai cu spirit pâte atunci 
să fie socotit de prost, Acestă tăcere sar fi prelungit 
âncă mult, dacă nu ar fi curmat-o prin o întrebare ce-Y 
făcu asupra unei persâne ce le fiicea vis-a-vis la contradanț. 

— Cum o găsesci pe dâmna G?.. aşa”! căt frumosi 
de tot, în astă sară? | 

— Cu adevirat, răspunse stăpânul mei, frumâsă pre 
cât pâte fi o statuă fără viaţă şi fără suflet. Ba dom- 
nesce asupra ochilor, ear nici de cum asnpra inimilor. 

— Cu atât mai mult dar ca meriteză slăvirea d-t6s- 
tră, pentru că puteţi gusta în pace plăcerea de a o 
privi. | | 

— Aveţi totă dreptatea, dar natura n6stră, e atât de 
cudală că omul cel mat pacinic tubesce a st răsboi cu 
sineşi în prâjma- unei figuri frumâse, Acea luptă sufle- 
tâscă are un farmec ascuns ce se răvarsi asupra lucru- 
rilor care-l impregiură, le impodobesce, le învieză şi îl 
face De om a să crede într'o altă lume. 

— Ce fel e acea lume? întrebă dama zimbind.
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— Acea e o lume de năluciri plăcute, de sperări 

“ măgulităre, de pod6be dumnegeesci, un raiit de ângeri, 

saii, mai bine gicând, un cad ca acela al cărui locaş 
samănă d-tale. , 

— La care număr cregi, domnule, că se potii sui com- 
plimentele ce s'aii dis în astă sară prin bal? j 

Contradanţul era acum pe la sfirzit; cele de pe urnă 
acorduri răsuna vesel în salonul acel plin de lumină, şi 

focul veselici lucia în ochii tuturor damelor și a cava- 
Jerilor. Stăpânul meii se plecă spre dama sa și-I disc 
cu glasul tremurător: Santi lucruri, dimua mea, care 
nu arii trebui să aibă sfirşit, 

— De pildă? întrebă ea, 
— Contradanţul acesta, 
Dama se făcu că nu înţălege şi răspunse ridând: „Ldeca 

unui danţ vecinic nu mi-ai trecut âncă prin minte, şi 
aşi fi curi6să să văd figura ce ar face nisce persone care 
arii fi osindite a dănţui toti vicța lor. 

Tenărul se măhni mult la aceste cuvinte şi sar fi de- 
părtat de dânsa cu desperarea în sullet, dacă ca nu l-ar 
fi mângâct prin o dulce căutătură. Din minutul acela în- să el fu nebun ca un amorez şi înamorat ca un nebun. 
E de prisos să may adaug că în tot cursul balului el nu mai avu ochi decât pentru Yubita luf, 

Paraoa, — Dar ca? 

Galbînul, — Ba, ca o femee bine crescută, îşI stii- 
hânia ochil cât putea, dar ori cât făcea, tot îi scăpa destul de ades în partea luj, 

Aslungând acasă tenărul, îmbătat de delirul dragostei,  
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se puse pe scris răraşe de amor atât de înfocate, că pu- 

tea să frigă degitele, şi alese dintre tâte pe următoriul: |. 

pe care îl şi trimise damei. 

Doâmna mea 

„Vicaţă sait mârte! Cu un curânt puteţi să-mi daţi 
una din doui. Nu aşi îrdrăsni să vi le scriii aceste, dacă 
nu aşi sci că aveţi un spirit prea mare pentru casă vă 

mânieţi, şi o inimă prea nobilă pentru ca să ridoţi de 
nebunia în care mai aruncat balul de eri. 

- Eată. răspunsul ce priimi peste două c6suri: 

Domnul mei 

„Mâny, când s'a face diuă, te aştept la rediii cu doi 

prietini al mei, un martur şi un secundant; te cred prea 

bine crescut pentru ca să lipsesci. de a veni să iel ris- 
punsul ce meritezi.î 

Bărbatul. 

Îmi este peste putinţă ca să-ţi descriii mirarea ce cu- 

prinse pe stăpânul meii la cetirea acestor rânduri, car 
ceea ce îl despera mal mult cra de a gândi la posiţia 
critică în care adusese pe fubita lui. 

Adouaţi el se găsi la rediă, la c6sul hotărit, cu o cu- 
tie de pistâle şi cn do prietini aY lu, dintre care unul 

fiind poet, îi figădui ca mângâere o frumâsă elegie asu- 

pra morţii lui. Ambele părţi protivnice se închinară una 
la alta în tăcere; locul duelului se hotări de secundanţi, 

şi stăpânul meii şi duşmanul săi se puseră facu faţă 

„la depărtare de cincăspredece paşi. 

dd -
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Sămnul se dete de cătră un martor şi deodată băr- 
batul: slobogi pistolul. Ei însă care piindiam din buzu- 

2% mărul jeleteiă, unde mă aflam, tâte mişcările dușmanului 
“nostru, sâmţind că plumbul lui venia spre noi, prin 0 

răpide mişcare mă pusciii drept în contra lut, şi îi a- 
morţiit astfel lovitura. Plumbul pică os ruşinal, şi stă- 
pânul meii sciipă cu vieaţa tefiră. Fată, scumpa mea, 
cum l-am scos cii de la mârte. EI bine! scil cum mi-ai 
răsplătit pentru fapta mea?.. dându-m unul sărac bă-: 
trân care, întelnindu-l în uliţă, când se întorcea de la 
rediii, îi ceru pomană cu o mână, în vreme ce cu cee- 
laltă îi dete un răvaş de la Iubita lui. 

Paraoa. — (e nerecunoscinţă! Şi cum ai scăpat de 
la acel calic? 

Galbinul. — Poetul ce slujise de martur duclului, ve- dend o astfel de nelegiuire: din parteă prietinului stii, pă sc6se din mânile siracului, dându-i trii galbiny peniru mine, şi mă păstră la dânsul ca o monetă rară, care, după cun dicea el, avea meritul de a fi poetică. ” Paraca. — Ş'apul pas de may di că poeţilor le lip- sesce o dâsă. 
Galbînul, — Acesta, 

lipsesce două dâge. 
Paraoa, — Spune-mi, te rog, ce fel de lighide cra „acel poet ?.. căci trebue să scij că doresc de mult a mă. lămuri asupra acestui soiii de Gmeni ce se dică cântăreți. „_ Galbînul. — În adevăr ej îşi dati acest titlu cu mare Siguranţie,- dar crede că puţini am cunoscut care să fi sclut a cânta două note. Glasul lor stă în condeiă, Doo- 

0 dicii numai acel cărora. le 
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: A pe 
sebitele scirţiituri ce face acest, instrument pe - ip) 
producii câte odată nisce armonii poetice, care în e x) 
sufletul şi închipuirea. De pildă aici în ţările romiinescâ A;    

Paraoca. —: Lasă pildele, scumpul meii, pentru ca să 
nu se supere acei ce merită de a fi trecuţi sub tăcere. 

Galbînul. — Ai dreptate; nu este fiinţă mai ţifn6să 
ca poetul fără talent. | 

Paraoa. — În care număr îl pui pe acela la care 
to-at aflat? 

Galbînul. — ÎI socot între poeţii cu viitor. El avea 
numai un defect, o ultire curi6să care-i pricinuia o mul- 
țime de despliiceri, şi care aii fost şi pricina despărţirei 
astre, Un lucru ear m'aă mirat mult la el: nică odată. 
versurile ce scriea nu era în analogie cu starea sufletu- NE 
lui săi; vreii să gic că, în contra altor pocţi, el fiicea 
elegii dui6se când avea vr'o bucurie mare, şi divprotivă, 
cântice vesele când era măhnit... Dar pentru ca să în- 
țelezi mai bine acestă nepotrivire, trebue să-ţi descriit: 
diua în care cl aii compus una din cele mai triste poe- 
sii a lui intitulată Desperarea. | 

Într'o dimincţă de. primăvară ei se trezi voios, pre- 
cât pote fi un om ce ati petrecut o nopte plăcută la hal, 
şi care, când deschide ochit, vede un cer frumos dinain- 
tea lui. Păserile îi cânta pe la ferestre, şi radele sorelui 
se gluca vesel pe patul Iui. Tte lucrurile părea că se îm-: 

podobiseră înadins pentru ca să-l. îndemne a gusta bună- 
tăţile lumei, şi cu adevtrat.el însuşi semţa în inimă 
acea mulţămire liniştită pe care nici o griji nu o ame-:
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ninţă. Cu tâte aceste poetul meii luă degrabă condelul 
„i şi scrise întrun album următorele versuri: 

Ce sortă nemilâsă 
E sârta ce m'apasă! 

Ades în desperare eii stati şi mă gândese, 
- După-ori ce mulţemire, 

Neeazuri şi măhnire | 
Ca o risplată crudă asupră-mi năvălescă.   

Peste pugin cl se îmbrăcă în haine nouă; îşi puse unt ' 
îrac care-i desina o talie cu adevărat elegantă ; feclorul 
îi încreţi părul după modă, şi el,.după ce îşi găti toa- 
leta, se duse în faca psişelei unde, zimbindu-şi cu dra- 
gostea, unei tinere cochete, adăugi acestă a doua strofă 
la „cea dintâi: | 

La ori ce pas în vicţă 
-Simţirea-mi se îngheţă | i Şi de deseustul lumei amar mt simt cuprins; ! Plăcerea tinereţii " Ă Şi farmecul frumseţii 

Imi pari nimic, căci focul din inimă-mi sa stins! 

Feciorul întră în odae aducând 
nărul meii le lui fute 
pra unica în care se 
tru talentul lut în po 

gazetele rominesci. T6- 
şi îşi ținti ochit cu bucurie asu- |! 

găsia un articul plin de laude pen- 1 ezie. Nu pot să-ţi descriă mulţă- nirea ce se zugrăvia pe faga sa, în vreme ce cetia pen- tru- a triia 6ră pasajurile măgulitâre ain acea gazetă; ŞI măcar că; sufletul luy era plin de mândrie, cată ce versuri mincin6se e] compuse îndată:  
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Pa
i 

Gloria-mi zimbi odată, 

Şin calea-ă luminată 

O tainică sperare de suflet mă trăgea. 

Voiam atunci în lume 

St dobindesc un nume, .. 

Eram copil!,. şi lumea atunci âncă-mi zimbia. 

Paraoa. — Da bine că'i de necregut. 

Galbînul, — Aştcptă că âncă nu” tot, După ce pres-- 
crise acele versuri, el se sui îmtr'o trăsură elegantă şi 
se duse la o damă frumâsi ca ralul lui Mohamed, pre 

care o Tubia cu tot focul unul suflet de tântr poet. Acea. 

vizită fu pentru dânsul epoha cea mai fericiti din vicţa 
lui, căci se încredință de amorul ângerului adorat. EI 
bine, soro, când se întârsă acasă; el sfirşi bucata de poe-- 
zie începută dimineţa, prin următorele strofe: - 

Ca şoimul tântr âncă 
Ce saltă de pe stâncă, 

Şi, vrend la cer să sbâre, jos pică fărimat, 
Aşa trista-mi junie 
Şa mea sperare vie 

Din visul lor de aur în pulbere-aii picat. 

Acum sai trecut tote! 
Acum nimic nu pute 

Răsunet să mai nască în peptu-mi obosit. 
Acum glorie, Yubire, 

Le vtd ca nălucire, 

Ca umbre ce pustiiuri de muit mai părăsiu! 

Paraoa. — Poetul tt -n'avea nică cât de pugină. 

semţire.
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Galbînul. — Ba dinprotivă, te pot încredința că 
avea prea multă, 

Paraoa. — Apoi dar vroia numal decât să adevereze 
proverbul ce dice: minciunos ca un poet. 

Galbînui. — Di mai bine: ultit ca un poet; căci 
din pricina acelei uktiri mai depărtat pe mine de la 
Sinul lui. 

Paraoa. — Ce fel? 
Galbînul. — Mai dat, făra băga de sami, în plata “subscrierei Ja un jurnal co ese acum în laşi: Propăşirea. 
Paraoa. — Cui te-aii dat? 
Galbînul. — 'Tenărulut la care ne găsim acum în- preună, şi care este unul din redactorii foci. Paraoa. — Alah! de-a fi augit tote cele ce-amit spus în astă nâpte, cl îi în stare să ne pule în gazeta lui, Galbînul. — Măcar de ne-ariă pune ca st ne facă nemuritori, | 
Paraoa, — (covorina glam Ce opinie al de stăpânul nostru ? 

„ Galbînul, — „Îmţ pare un tânăr, De-odată, cânticul unuţ Cucoş răsună în odae, şi glasul „monetelor mele Se curmă pe loc. Ciuda ce mă cuprinse asupra acelei păseri blăstimate nu se pote tălmăci în Cuvinte, dar mărturisesc că în minutul acela aşi fi avut multă, plăcere a privi într'o frigare pe acel cucoş, fiind că glasul lui mă oprise de a, cundsce opinia galbinului Asupra mea; opinie drepti şi nepărtinitore, căci, după -socotinţa mea, banul este: cea mai sigură pâtră de cer “care a firoj Oomenesci,   
a
 

eta
 
A
Z
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i
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NB. A douadi, când m'am tredit, am avut curiositate 
să văd de aprâpe galbinul şi paraoa care imi prilejiseră, 
0 nâpte atât de interesantă prin convorbirea lor, dar 
din nenorotire am scăpat paraoa dintre degite şi am v&-: 
dut-o, cu mare măhnire, picând între scindurile camerit 
mele. Rog dar pe iubiții mei cititori ca să binevoiască a, 
însădui pină ce voiii sedte-o din locul unde s'ai ascuns, 
pentru ca st Je pot împărtăşi istoria er. 

(1813)



SUVENIRE DIN ITALIA



» BUCHETIERA DE LA F LORENŢA 
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I 

De o săptămână mă aflam la Florenţa, alergând. în tote 
dilele, de dimincţi păn'in sară, prin deosebitele părţi ale 
oraşului, spre a videa nenumăratele minuni cuprinse în 
Sinul săi; la tot pasul un noă Incru vrednic de laudă 
se arăta ochilor mei şi îmi îusufla un sfint respect pen- 
tru maistrii nemuritori care ai înzăstrat patria lor cu 
atâte pod6be ce facii mirarea, călătorilor. „Când a da 
Dumnegeii, (diceam în mine, în faca, unui monument sai 
al unui tabloii), să avem şi no! în Moldova un Raphael, 
un Michel Ange, a căror produceri minunate să poti 
atrage ochil şi laudele naţiilor asupra nâstră !* Dar ace- 
ste visuri mânăre făcea loc îndată altor idei trezite în 
minte-mi prin priveliştea vre unui alt capo-d'operă de 
zusrăvie saii de arhitectură ce se înfăicoşa ochilor mei, 

5573 
5 59392
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căci obiectele de artă sintii atât de multe în Italia și 

mai ales cu aşa talent lucrate, încât călstorul nu mal 

are vreme nici să gândiască, ci îşi semte ființa cufundată 

într*'o mirare îndelungată şi plină de plăceri. EL în tre- 

cerea sa prin Italia gusti, o vieaţi nouă, necunoscuti; 

şi când esec de pe țărmurile acelui pimâut poetic, atunci 

i se pare că s'aii visat. sburând pintr'o câmpie îmvogă- 

țită cu tote pod6bele raiului. 
Într'o duminică, trecând pe piaca de Domo, viduiii o 

mulțime de echipajuri aşedate în linie, în faca catedra- 

lei S$. Maria del Fiore *) ce se giăsesce în mijlocul pie- 

țel; şi îndemnat de curiositatea de a videa damele aris- 
tocrate din Florenţa, întrăiii în ea. Priveliştea ce mi se 

înfăcoşă mă umplu de un sentiment atât de puternic şi 
de sfint, că rămăseiii împetrit ca statua sfintului Ioan 
lânsă. care mă aflam. Biserica, era luminată, de vro câ- 
teva candele ascunse pe după colâne, încât ragdele lor 
arunca 0 lumini slabă ca glasul cel de pe urmă al unui 
om ce mâre, şi misteri6să, ca sfintele taine ce se serba 

înaintea Vecinucului Părinte. Un popor întreg sta înge- 
nunchiet în faca altariului şi cufundat în dulcea mân- 
gâere a rugăciune; glasul răsunător şi plin de melodie 
al organelor sbura prin nourii de tămie ce se ridica în 

vesduh, şi vuia ca o harpă cerâscă ce piirea că cheamă 

  

* detii , ” . j 

| „) Aedsti, catedrală ce se numesce Domo, din pricina frumsti 

ş asneţei arhitecturi a bolţii cu care vestitul Brunellesco a 
încoronat- e 1 PR coronat-o, este cea mai mare din Florenţa. .. Zidurile ei sântă 
pe dinafară acoperite cu trii soiuri i , VI s01 a e Xe rgai x - nori, | | uri de marmoră: roşie, albă şi 
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sufletele la pocăinţi. Un aer de sfinţenie ce-ţi ricorea 
inima de tâtă durerea domnia asupra tuturor acelor ca-. 
pete plecate. . 

După vre o “cateva minute petrecute în cea mai dulce 
ecstazie, mă apropieiii de mormintele lui Brunellesco şi 
a lui Piotto, arhitecţii acelei biserici; vizităiii cu deamă- 
runtul tote frumuseţile acelor două monumente de glo- 
rie şi, lăsându-le în urmă, mă îndreptăii cătră o capelă 
lăturală spre a ecsamina icâna sfintei Ceciliei, ce zări- 
sem de departe luminată de radele unei candele de ar- 
gin,  Ângerâsca, espresie a, figurei, colorile melanholice 
a obrajilor, şi mai ales duioşiea tipărită în ochii acelei 
icne, îmi părură atât de măestrâsă, că mă apropieiii de 
ea ca să văd de nu cra vrun tabloă a lui Andrea del 
Sarto, căci în tote figurile lucrate de acest vestit artist 
însemnasem umbrele acele dulci întinse ca un văl trans- 
parent asupra ochilor. Însă care fu mirarea mea, când 
cetiiii în- giosul icânit un nume a unui prictin al mei 
ce-l cunoscusem la Paris, V*kk — „El oare să fie?: 
(gândiam în mine) tânărul italian cu care am petrecut 
atâța vreme în capitalia Pr ranţiei 2* — Un suspin grei 
şi inăduşit ce augiii în colţul capelii unde mă aflam, mă 
făcu să-mi întorc tute capul, şi văduii un om înghenun- 
chiet lângă mine, care părea a fi într'o meditaţie du- 
rerdsă, Curiositatea, mă împinse să fac vr'o două pasuri 
spre el; atunci tenărul îşi ridicăc apul şi se uită la mine. 
Faţa sa lung gărcţi şi albă, ochii sei negri, mari şi în- 
focaţi, părul stii lung ce-i pica în plete netede pe umeri, 
Şi în sfirşit fisionomia, aerul stă de artist, tâte îmi era 

p*
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cunoscute; socotiam că văd umbra prietinului meii. Xc- 

credându-mi ochii şi. socotind că visez, mă duseiii lânsă 

ci şi îi giseiii: Tu cşti V***2 — Străinul sări pe pi- 

core, mă strinse în race şi, luându-mă de mână, mt 

sc6se afară din catedrală. | 
-— Vină la lumină să te văd bine; îmi gise el oprin- 
du-se pe piaţă. Nu pot crede âncă că eşti tu. — Și se 
uită la mine cu nisce ochi a cărora cspresie era detot 
curi6să, „. 

— Te miri, prietine, de starea în care mă vedi, urmă 
Ve; mă socoţi pâte nebun ?.. însă când af sci în ce 
furtuni plutesce suflețul meii! Când at cunâsce felturitele 

| somţiri şi cugetări care mă muncescă, te-ai mira cun 
„am nebunit de tot!.. După acesta el se puse Ţe 
gânduri şi ţinti ochii pe crucea catedralei Santa Maria 

del Piore, ” 
— Drept să-ţi spuiii, iubite, îi răspunseiit , de când 

te cunosc nici odată nu te-am vădut aşa de tulburat, 
şi-mi pare răi că tocmaj acum, când după multă vreme 
te întelnesc fără veste în patria ta, te văd într'o amt- 
răclune aşa de crudă. — VE îmi strinse mâna și 
ne îndreptarăm spre cafineoa numită Done. 

| Pe drum incepuiii a-i vorbi de frumosele monumente 

alo Florenţil şi a-l aduce aminte de norocita vreme ctnl 
ne săsiam la Paris, fără a lua sama că el nu mă a 
a Și de ala a Lu ea cufuindată în gânduri cu totul 

0 ferâstră, a unui alat e tz e cual : 
când un ţipet şi anti i anză care recen, şi ar Ş ingend mânile spre ca, îmi dis:
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— A rădut-0? — Spăriet de dramatica sa posiţie, ri-- 
dicăiii ochii, dar nu văduiii nimică la ferâstră. — „Ce 
vrei să văd? îl întcebaiii; perdeoa este trasă. — Nimic, 

“îmi răspunse el, făcându-se roş pe obraz; nimic... o 
nălucire numai, căci Cecilia s'aii dus de malt de pe 
“pământ !& 

La, aceste cuvinte două lacrimi părură în ochii lui. . 
"Atunci un fulger de adevăr îmi lumini mintea, şi înţe- 

leseiii că prietinul meii era înamorat!,. Întrarăm în 
cafine. 

În Italia cafinelile sâutii tot diua pline de consuma- 
tori (muşterei), din pricina căldurilor nesuferite carele 
aduc pe om într'un fel de moleţă forte plăcută; pătruns 
de fluidul magnetic în care crierii înnctă, te sâmţi fu- 
rat de o somnărie uşră şi t6tă fiinţa ţi se cufundi în 
sinul unei lene poetice, cunoscută în Italia sub numire 
de dulce far niente. Pare că întins pe un leagăn de 
lori te cobori din nouri încet, fără a videa măsura care 
te desparte de pământ. _ 

Ne puserăm la o masă de marmură albă. Îndată un 
Votega (fecior de dugheni) îmbrăcat curat, alergă îna- 
intea n6stră întrebându-ne de vroiam granite saii ge- 
late, şi fără a, aştepta răspuns, începu a număra vro 
„donădeci de soluri de îngheţate cu atâta uţime, încâţ 

neînţelegendu-l ce spune, îl poftiiii să ne aducă ce-a vroi. 

Ve nu cşis6 încă din melanholia în care căduse; 

înzădar căutam să-X pricinuesc 6re care distracţie .prin 

cetirea gazetelor “franţese. Mintea sa părea muncită de o 
idee crudă care îniduşia tote sufletescile sale însuşiri,
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Nu scieam cum să mal fac pentru ca să-l trag din me- 
ditârea lui şi, plin de tristeță pentru starea prietinului 

mei, mt hotăriiii a-i da pace şi deschiseiii sazeta Cu- 

vierul frances. Deodată un murmur de mirare se ri- 

dică împregiurul nostru; un glas unanim de laudă um- 

plu tâtă sala. Unit gicea: ah! ce frumosi buchetieră! 

ce aer nobil şi elegant! — Cine 6re să fie? gicea alţii. 
Pare că am vădut figura acâsta;.. ce stimănare cu pri- 

madona de la Pergola! — Ridicaiit capul, dorind a sti 
cine pricinuise acea tulburare în sală, şi zăriii în faca 

n6stră o femee de o frumuseţii ângerâscă, care zimbind 
cu o graţie deosebiti, ne prezenta bucheturi de flori. 
Un nour de melanholie flutura pe faca sa palidă şi arăta 
că inima ej era sdrobită de vro durere secretă ; ptrul 
săii negru şi luciii eşa, în bucle undutâse de sub o ca- 
pelă de pate supţire şi se împriăştiea împreglurul gâtu- 
lui stii alb ca crinul; ochii săi mari şi negri avea mân- 
dria ochilor de vultur, dar tot odată luminele lor înnota 
întrun foc limpide şi - misterios, prin care se zăria o 
înduloşire nemărginită. În sfirşit tote în ea cra făcute 
pentru plăcere: Sura ci care legina un zimbet melan- 
holic, talia sa svelti şi delicată, mânile sale 'mat fra- 
side decât florile ce ţinea... „tâte avea o atragere as- 
cunsă care îţi aprindea închipuirea. 

| Câna aruncăiil ochii asupră-i mi se piru că văd icona 
din Santa Maria, dou, lneri lângă care întâlnisem pe prietinul meii; 
sin ali steclia ca două briliante pe senile sale... 

e întorseiii iute cătră Vo 4 
nica ideea mea, dar el 1 mat de ai cae . a era leşinat. Înfăcozarea acelei ne- 

*
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cunoscute îi făcuse o impresie atât de mare că îşi per- 
du sâmţirele, stringând la sin buchetul ce luase de la 
densa. Străinii din cafine alergascră lângă V** şi cerca 
deosebite chipuri de a-l aduce în cunoscinţă. . . În sfârşit 
Peek deschise ochii; figura lui era galbină şi tulburată; 
ciutăturile lui cra sălbatice. EL se uită peste tot locul 
cu înfiorare, şi pe urmă apucându-mă de mâni: „Hai- 
deţi degrabă, îmi dise, haădeţi să o găsim... Cecilia mea - 
trăesce! 

Eşirăm din cafine firă a sci unde mă va duce; ire- 
curâm iute vr'o câteva uliţi unde toţi ne lua de nebuni, 
şi ne îndreptarăm spre o primblare pitorâscă, ce este 
afară din Florenţa şi care se numesce Boschetto. 

La începutul acestui parc este o piaţă mare unde se 
ridică Palazzo delle Cascine, adică palatul - lăptăriilor a 
Ducii de 'Toseana. În tste strile, după ce se culcă sârele, 
aristocrația Plorenţii îşi opresce echipajele strălucite dina- 
intea acelui palat, şi damele se desfăteză prin convorbi- 
rea tinerilor cavaleri, care saltă călare împregiurul lor, 
şi prin duleâţa laptelui prospăt ce le împuternicesce să- 
nitatea şi le învioşază colorele obrajilor. Acea piaţă este 
locul de întâlnire a multor intrigi de amor!.. De câte 
ori treceam pe lângă un oblon şi vedeam vre o damă 
aşedată pe perne de mătasă în fundul trăsurei, nu mă 
puteam stăpâni de Gre care palpitare de inimă.  Fiesce 
care caretă pentru mine era un isvor de impresii nouă, 
însă V*** părea că nici le videa. Cu cât ochii mei era 
înfocați, cu atâta at lui era rțci în faca unei privelişti 
atât de vesele şi de încântitdre.
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— N'ai de gând să te opresci aici? îl întrebăiii. 
— Nu; îmi răspunse. , 
— Dar unde vrei:să mergi? .. spune-mi să sciii şi ci. — Nu-ţi pasă; vină, — Şi apucă printr'un câmp îm- pregiurat de copaci nalţi şi vechi, care, oprind radele s6relui, îşi întindea umbra, asupra gingaşelor dame ce se primbla pe earbi. Pe urmă, întrarăm într'o luncă desă, “Și după vro gtumitate de ceas: ajunsertim pe un mal ridicat şi plin de flori, care se înaintedă ca un Promon- toriii între curgerile line a lui Arno şi a lui Aiunione, %*) Acolo cra, Sfirşitul boschetuluj, 
Câna ne oprirăm, figura lui Ver se prefăcuse de tot: faca lui era roşie ca cerul ce se întindea desupra n6s- tră;: părul săi ridicat de vântul de sară, fâlfâca în aer: şi isa liberă fruntea sa largă şi genială, — „ Privescet el dise deodată cu un glas puternic; privesce, iubite, cu ce mărime sârele so ascunde după, munţii care se înalță în faca n6striă. Nu-ţi pare că asistosi la dărimarea îm- Părăţici Romane? Privesce  noriy aceşti văpsiţi de purpura radelor lui, cum se ridici cătră ceruri ca o jertvă a, pământului făcută 

ziditor. Uită-te şi te miră q 
In faţa ndstră pocticul Arno şerpuesce prin câmpit vesele ȘI Prin luncă mistericse, şi malurile sale vuescii de cân- ticele meloilidse ale păserilor; în drepta, vergile colnice acoperite cu grădini şi palaturi de marmură se parii că În enia 

>% 
ş P 

) Aceste două riuri formeză insula unde se fa 

în gloria prea puternicului 
e frumuseţile patriei mele: 

mici .curgii pe marginele Bosquetului și ce primblarea. |
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„zimbescii una altica ca nisce copile ce s'ar uita în oglin- 
di; în stânga se întinde o câmpie plină de livedi, prin 

| care se 'rătăcescii vr'o câteva grupe de amoresi; în ur- 
mă-ne se clatină un zid de copaci tmfoşi, care opresce 
vuetul oraşului de a veni pănă la nof; numa! murmura 
tristă a lui Arno tulbură tăcerea adâncă ce ne împre- 
giură. Din vreme în vreme ţipetul a unei păseruici care 
ad6rme, sati notele rătăcite prin văzduh a unei ghitare 
se audii în depărtare. Acum e ceasul când mintea se cu- 
fundă în meditări plăcute, când inima îndtă în ccstazii 
dumnegeesci, când sufletul aprins de sperare îşi întinde 
aripile şi se lgănă pe platurile unei lumi necunoscute. 
Acum e câsul sfint când tâtă fiinţa ominâscă se adapă 
la isrârele ceresci şi bine-cuvinteză mâna ce ati zidit-o. 
Spune-mi: nu sâmţă tu în tine acum o mulţemire as- 
cuusă, ca şi când al fi dobîndit tot ce al dorit?.. nu-ţi 
pare că eşti un alt 0m?.. peptul tăi nu se smuncesce 
în isbiturile inimii tale? nu s6mţi cova, ce îţi răcoresce 
fruntea şi îţi dismieardă lumina ochilor?.. Spune: nu 
socoţi tu că pare că al să sbori într?o lume străină, unde 
norocul te aşteptă ?.. Ah! acum, acum viaţa”i dulce şi 

-neprețuită; acum închipuirea mea s'aprinde; acum 0! 
„Cecilio, te văd strălucind ca o stea în seninul limpediii 

a ceriulul; îmi zimbesci ca un âuger de Dlândeţă, îmi 
faci semu cu mâna să te urmez... Ah! de ce nu am 
aripile acestul vultur ce trece pe deasupra uâstră ca să 
spintec văzduhul şi să mă arunc în bracele tale!: 
Ve cu ochii plini de lacrimi, întinse mânile spre 

ceriuri. 
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"V%* era de un caracter jute, semţitor şi supus im- 
presiilor celor mari; când sufletul săi era mişcat de vre 
un lucru, atunci t6tă fiinţa-i se pitrundea de el, ima- 
ginaţia-i se înflicăra şi baterea inimii sale. îi sdrobia 
peptul. . . Natura lui îl făcea să sâmtă lucrurile cu 
mai mult foc decât alţi oameni, dar tot odată fiesce care 
sâmţire era pentru densul un fulger care îl străbătea, îi 
aprindea sângele şi îi surpa puterile. 

După ce se linişti, V*** se întinse pe earbă; fruntea 
lui unde tremura ragele luceafărului la care se uita, era 
“aburită; de sudoare, şi tot trupul săii era obosit de oste- 
neali. Ne vroind să-i tulbur plăcerea ce părea că gusta 
în răsuflarea vântului de sară, care îi rtcorea mintea şi 
îi alina ferbinteala inimii, mă întinseiti de o parte lângă 
dânsul şi îmi aprinseiit o cigaretă. : 

Liniştea care domnia, împregiurul mei, întunecarea 
progresivă a ceriului, ceața care se întindea pe Arno, şi 
îusfirşit mulţemirea ascunsă ce gustam în liuntru-mi, mt aduseră fără scire înti'0 reverie dulce şi armonidsă, 
în care mintea-mi plutea uşor. Fumul albăstriii a cigarei, ce se ridica, în spirale unduioase, îmi îngfina ochii şi îmi pricinuia o distracţie plină de plăcere, din care mă trasă glasul luf Vox. 

— ME cartă, prietene, îmi dise el, că ţi-am pricinuit 
întristare, dar nenorocirea care s'aii legat de capul mei... 

— Ce nenorocire Poți tu avea, îl întrebaiii, la virsta, unde eşti? , 
— Al! se vode că — eşti, âucă, un copil care de able ai” întrat în lume, şi c ă nu af căleat âncă pe shimpii
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care presară calea. vieţii. Scii tu că tocmai virsta mea 

este cea mal primejdi6să şi mai supusă patimilor sufle- 

tesci 2 'Tinereţa este ca un copac mic şi fraged; cele mat 

slabe vânturi sântii furtune pentru el... Dar ascultă mai 

bine istoria vieţii mele, apoi vei putea giudeca tu care. 

este menorocirea, ce mă prigonesce, | 
*%* îşi aruncă părul înapoi pe umere, şi ştergtu- 

du-şi fruntea, începu aşa: 

VI 

„Din cea mai fragedă a mea copilărie cii am rimas 

oifan şi lipsit de poviăţuirile şi de dismierdările părin- 
tesci care sintii razimul ci; deabie agiunsesem în virsta 

de 9 ani, şi nenorocirea îşi îufipse căngile în mine; la 

cel ântâiii pas a vieţii mele, în loc de a mă găsi peo 
cale înfiorită, ca cetalalţi copii, mă treziiii întrun pustii 

fără margini şi fără umbră!.. Un moş al mei, fiindu-i 

milă de ticăl6sa mea stare, saii ma! bine pote, vroind 

a st folosi de micul venit ce-mi rămăsese de la părinţi, 

mă luă sub epitropia lui, şi pentru ca să nu-mi tot audă 

bocitele şi să nu vadă lacrimele care neîncetat îmi uda 
ochii, mă lepădă într'un pausion unde petrecuiii gece ani 
bitendu-mi capul cu limbile străine, cu literatura şi mai 

ales cu zugrăvia. Înaintirile ce făceam din di în gi în 

acestă artă, şi ial ales plăcerea ce găsiam în studia ci, 

singure mă făcea să ult bătăile care mâncam necontenit: 
de la Padre Bertholomo, profesorul meii de limba elină, 
căci cruda mea sârtă mă silia să caut în însumi mân-
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"gâerea, de care inima-mi era însetată, ear nu în bra- 

cele unei mume drăgălaşe. Cu ce nerăbdare aşteptam 

ceasurile lecţici de zugrăvie şi cu ce bucurie videam în- 

irând în sală pe profesorul mei, care nici odată nu 

lipsia să-mi spuie câte o vorbă de mulţămire şi de îm- 

bărbăţire când îi arătam nouele mele produceri. 
Sinor Alsari (acesta era numele lui), avea pentru mine 

o dragoste cu totul părintească, şi mă recomanda la toţi 

ca cel mai bun şi mai sirguitor elev a uk. Sfătuirile 
pline de bunătate care îmi da şi laudele ce îmi prodiea, 
pentru propăşirile ce făceam sub direcţia lui, îmi însufla- 

„seră atât respect şi atâta tubire pentru el, încât la 
mârtea moşului meii, când eşiiii din pansion, alergaili 
la dânsul şi îl rugaii să mă priimiască în casa lui. Sinor 
Alsari mă lui cu o bucurie nespusă sub protecţia sa, şi 
nu cruţă nici un sfat şi nică o ostencală, ca să aducă: 
la bună ispravă talentul ce începusem a câştiga în zu- 
grăvie. În tite gilele vizitam împreună strălucitele ga- 
lerii din Palazzo Pitti, din Palazzo Vecchio şi din alte 
palaturi mari din Florenţa ; ne opriam ceasuri întregi 
dinaintea fiesce cărui tabloii, şi după ce îmi tilmăcia 
cu amăruntul tote însuşirile şi frumuseţile lor, apoi ne 

„înturnam acasă şi mă apucam de lucru sub necontenita 
lui privighere. Un an de gile petrecuiti cu el în cea mai 
dulce linişte şi în cele mar plăcute îndeletniciri: totă 
vremea mea era, întrebuințată în studii seri6se asupra 
artei la care mă dasem. Gloria îmi zimhia de departe . x : Şi me chema în Dracele sale. De când întrasem în cariera unde Michel Angelo, "Tiziano, Raphaelo şi cet mulţi mae-
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. stri nemuritori păşiseră cu pasuri de urieşi, singurul ţel 

a vieţii mele era să pot şi ei adiugi o frundă la co- 

rona strălucită a patriei mele, şi aprins de o idee atât. 

de îndrăsneaţă şi de nobilă, îmi alcătuisem -un traii cu 

totul artistic, încât fără a mt îngriji de lucrurile ce nu 

se atingea de zugrăvie, gustam dile line, netulburate şi 

pline de încântările sperăreă; însă acestă linişte sufletea- 

scă mă părăsi după puţină vreme. 

îutr'o sară Sinor Alsari întră în cabinetul meii şi îmi 

dise: 

— Vs, fost-at de mult la teatru? 

— De când aii murit bieţii mel părinţi nu am fost; 

îi răspunseiil. 

__— Vrei să mergem desară să videm Xorma? Are st 

elâce o actriţă nouă. 

— Hatdeţi. 

— Gătesce-te degrabă căi vreme. 

M& îmbrăcaiti iute, şi ne duserăm la-teatru de la 

Pergola, 

Sala era ticsită de amatori şi lojiile pline de dame 

elegante şi [rum6se. 

De odată, se ficu o mare tăcere; toţi se aşedară pe 

la locurile lor, şi orhestrul începu uvertura.;. Acea mu- 

sic plină de o melodie cerească, născu în minte-ni: o 

mulţime de idei triste şi de amare suvenire. Aductndu-mi 

aminte că înainte de dece ani mă găsiam tot la acel 

teatru cu iubiții mei părinţi, mi se păru că le videan 

“ umbrele fiuturând împregiurul meii, şi tânguindu-mă cu 

milă, ca şi când mar fi aşteptat o nenorocire cumplită!
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Îngânat de fantasmele acele Yubite, nici nu luasem sama 
că perdeoa se ridicase de vr'o câtăva vreme, şi că corul 
Druidilor era pe la sfirşit. Cine scie! poate aşi fi stat 
totă sara, fără a mă uita, pe scenă, dacă un murmur ce 
se ridică în sală nu miar fi scos din meditarea îu care 
picasen, şi nu m'ar fi făcut să arunce ochit tnainte-ml. 
Văduiii o fiinţă: albă şi cerescă, o combră de graţii, de 
tinereţe şi de poesie, un ânger a cărui glas dulce, lim- 
pide şi armonios îmi pătrunse inima. Sala vuia de aplau- 
suri; ear când Cecilia începu a cânta, rugăciunea Nor- 
mil cătrâ lună; când picând în genunchi şi ridicându-și 
mânile spre ceriii, întonă acea arie strălucită, Casta 
Diva, atunci “tot publicul în entusiasmul săi se sculă pe 
Dici6re şi bătu în palme astfel că Cecili a se spăriase... 
Pare că o văd îndreptându -ŞI ochii cu sfieală asupra nd- 
stră; nevinovăția, mirarea, mulţămirea, tote aceste deo- sebite semtimente lucia în căutătura et. Ah! ce zimbire încântătâre păru atunci pe buze-i!.. ce nobilă mândrie se arătă pe frunte-i! Ea sămăna cu o fiinţă din alti lume, frumosă, şi răpitore ca geniul armoniei ceresci!.. Ah! Yubite, ce ţi-oiii spune? ce cuvinte să întrebuinţez ca să-ți descriii. framuseţa, sa? Cecilia cra, precum dice poe- tul nostru, bella comme a angelo cl Iddio Creo, uei Suci piu ardeuti transporti QV'amore. Două gile necontenit am fost ca ; mi ă- rea că videam neîncetat un tao carii a aur care fluturând împregfurul meii, îmi cânta Casta Dica, impreunându-şi glasul pe o harfi ce ținea în mână... Pe urmă când n'am trezit din visul acel plăcut, am
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aflat de la Sinor Alsari că ai fost silit să mă sedtă cu 

deasila din teatru, fiind-că neputendu-mi stăpâni entu- 

siasmul, făceam prea mare vuet, în cât toţi mă socotia 

lipsit de minte. 

Tri luni de dile um urmat regulat tâte represen- 

taţiile; un magnet tainic mă trăgea fără voie spre tea- 

tru când sciam că era st cânte Cecilia. Gustul pentru 
musică se desvălise în mine tot odată cu dragostea, şi 

dar, profitând de cunoscinţa celor ântţi principuri ce 

“Iuasem din vremea âncă când trăia părinţii mel, îuce- 

puiti a, face ceva progresuri, Adese-ori mă treziam cân-: 

tând pe uliţe vro Ducată din Norma, sai din Lucia di 

Lamermoor, şi ruşinat de mirarea cu care toţi treci- 

“ torii se ulta la mine, alergam degrabă acasă şi mă în- 

chideam în cabinetul meii, unde mă apucam de zugrăvie 

cu o sirguință şi mat mare, căcY făceam portretul Ce- 

ciliet. ” 

Do mult aveam de gând să lucrez icâna sfintei Cecilie 

ca să o espun în biserica, Santa Maria del Fiore, dar 

nesciind ce espresie să-I daii, tot prelungisem lucrul ei. 

Când vădutii pe Cecilia la teatru, frumuseţa figurei sale 

se tipări aşa de bine în minte-mi, că pe din afară şi 

fără scire 1 făculii protretul; . fisionomia sfintei Ceciliei 

se întemplă, a fi întocmai fisionomia slăvitei primadona, 

de la Pergola. Bucuria de a videa lângă mine icona 

îngerului ce fubiam, mă aduse într'o esaltaţie atât de 

mare, că picalii pe genunchi dinaintea ei, şi apucând-o 

cu amor în braţe, o acoperilii de sărutări... Tocmai 

atuuci Sinor Alsari întra în cabinet, şi spăriet de deli-
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rul meii, smunci icâna de la sinu-mi şi alergă Sndată 

de o puse în capela unde mal întâlnit. 
Nu am trebuință să-ţi spun că din cesul acela mă 

făcutii cel mai bun creştin, că în tote dilele mă duceam 
la biserică, şi că stam cesuri întregi plecat dinaintea 
sfintei Cecilie. Lesne înţelegi că de vreme ce persâna 
care Yublam purta acest nume, nu puteam alege altă 
patrână spre a-i încrede secretele mele rugăciuni decât 
pe sfinta Cecilie. 

Într'o i... ah! cât oii trăi mi-oitt aduce aminte de 
ea!. mă găsiam îngenunchiet dinaintea icânei mele şi 
cufundat într'o meditare sfintă, Un vis plăcut îmi dis- 
mierda sufletul; mi se părea că o fiinţă nevădută mă 
îndemna st am bună sperare pentru îndeplinirea dorin- 
ilor mele, când sâmţirii pe lângă mine filfiirea unei 
rochil de mătasi... Două dame intraseră în capela unde 
cram. Peste puţin augilă convorbirea lor, 

— Santa Maria, ce minune! dise cea mal mare. Ean 
uită-te bine, Cecilio, la ic6na asta din facă. Aşi gtura 
că”! portretul tăi, | 

— Bine did, răspunse ceealaltă, — Şi amândouă se 
apropieră de icână şi se uitară mat cu luare-aminte. 

— Curios lucru! gise car cea dintâiii; cu cât mă 
uit mat mult cu atâta găsesc mal mare asămănare. Fată 
ochii tt negri și pliny de foc; eată-ţi gura cea, grațiosă. 
A! cei drept, măcar că stnţ femee, nu pot tăgădui că al o guriţiăi de tot, frumâsă ; pare că o rosi. Ean spu- 
ne-mi : cât al plătit zugravului, sait ma! bine în ce mo-
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nedă Y-ai plăţit lucru!.. cu bani ori cu inima? căcă an 
de gând şi eii să mă fac sfintă. 

— Tot veselă şi nebuni al st fil, Iulio, răspunse 
ceealaltă ; crede-mă însă că niciodată n'am gândit, st-mi 
fac portretul şi că nici nu cunosc numele artistului. 

— Cât pentru acesta e lesne de a-l cunâsce. — Şi se 
apropie de icână ca si-şi cetescă numele însimnat gios, 

Tit rămăsesem înlemnit, căci niciodată nu mă giisisem 
aşa de aprâpe de Cecilia. Nu îndrăsniam nică să mă ri- 
suflu, ca să nu o spariii şi să nu perd nimica din cu- 
vintele sale. 

Dama care se numia Iulia se întârse cătră Cecilia ş şi 

îl gise rind: 

— Numele lui este V***; îl cunosci, Cecilio?.. 

— Ba nu. 
— Sărmanul tânăr! l-ai legat şi pe dânsul în lanţu- 

rile tale!.. însă el ţă-aii dat bune dovegi că te lubesce; 

“ portretul acesta lucrat în ascuns este marturul slăvirei 

ce are pentru tine. Eii când aşi fi în locul tâii aşi face 

tote chipurile să aflu cine este şi l-aşi prefera tuturor 

prinților din Florenţa, care-ţi facii curte şi-ţi repeteză în 

tâte gilele că morii după tine fără a muri cât de puţin. 

"Îmi! venia st sărut picidrele acelei femei care, fără a 

mă cunâsce, căuta să înduplece pe Cecilia în farorul mei. 

— Nu-ţi este păcat, Lulio, răspunse Cecilia, să dici 

acest fel de vorbe în biserică? 

— De ce si-mi fie picat? Amoriul nu este oare cel 

mai sfint şi mai curat sentiment însullat oamenilor de 

insuşi Dumnegeii? Pentru ce să mă sfiesc de a vorbi de 

1 6 
5372
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el înaintea celui ce l-ai: creat în inimile n6stre? Ce 
picat pâte a fi de a spune adevărul tocmai în locaşul 

unde adevărul domnesce, şi de a mărturisi că un on, 
de ori şi ce rang să fie, este mult mai vreduic de lu- 

bit când el ne Yubesce din tâtă curtițenia inimii sale, 

“decât nobilii acei ruginiţi care, departe de a.avea cea 
mai mică dragoste pentru noi, vreii numai să-si împli- 
niască o capricie trecitâre, şi st ne arate pe urm ca 
victimile vanităţii lor! 

Cecilia zimhbi şi îi gise: Nu-ţi cunosceam atâta elo- 
„evenţa, Iulio. De când te-aY făcut "advocatţul amoriului? 
— De când am aflat că nui adevtrati fericire fără 
adevărat amor. - 

Cecilia privi. cu o espresie deosebită la portretul ci, 
şi mi se păru că strînse mâna Iuliei. Ele se uitară una 
la alta cu o Yubire frățască, zimbiră, amândouă ca dot 
îngeri şi se depirtară. | 

Închipuesce-ţi posiţia mea după ce audiiii acea convor- 
hire ce se atingea atât de mult de sorta mea. Nu pu- 
team crede că cu adevărat Cecilia fu sese lângă mine; 
socotiam că visasem, Atâta norotire nu putea fi pentru mine, 

-dar tot odată, ca, un om ce caută să-şi prelungiască visul 
plăcut din care saii trezit, 
pe Cecilia cu fruntea lumin 
ardea în capelă, cu ochit sef ridicaţi spre icână, şi îmi închipuiam aceste două figuri ce sămăna mirându-se una de alta de frumuseţa lor. Îmi repetam în minte tâte cuvintele acelor două femei care representa geniul amo- rului, chiemând în bracele sale pe ângerul nevinovăţiei. 

în înfăcişam lângi mine 
ată de radele candelii ce
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fiitoriul mi se arăta acoperit de flori; tâte nălucirile 
mele se deşteptară, şi o dulce sperare îmi dismierda su- 
detul şi mă înălța la ceriuri. 

Când mă treziiii din reveria acea dulce bisesica era 
pustie, şi radele lunii tremura pe colânele-i de: marmură. 

ME duseiii degrabă acasă, îmi luăiii mandolina şi mi 
îndreptaiii afară de Florenţa, spre Bosqueto. AM& prim- 
blăii vro câtăva, vreme prin rădii, şi mt întinseiii în 
sfirşit pe earbă lângă un copac. Liniştea, frumuseţa poe- . 

tică acelei sări de vară, disposiţia melanholică în care 

mă găsiam, şi mai ales ideile de amor şi sâmţirile ce 
mă stăpânia, îmi însufiară dorința de a cânta, împreu- 

nându-mi glasul cu mandolină ; începuiii improvisa cuvin- 
tele aceste: : 

Ah! te inbese, şi drag mi-e de-a o spune, 
Ş'ori cât de mult în lume voiii trăi, 
'Tot vrei să-ţi spun, să-ţi spun, dulce minune, 

Că te iubesc, şi vecinic te-oiii iubi! 

Acel cuvânt, acea destăinuire, 

Dulce parfum al sufletului mei, 

Nasce voios la scumpa ta privire 

Ca un odor plăcut lui Dumnegeii! 

Dar, te iubesc şi-mi daii sufletul ţie, 

Căci pre pământ şi'n raiul ângeresc 
Nu pâte fi mai sfîntă armonie, 
Decât acest ferice te iubesc... 

0! de-ar suna acuma pentru mine 

Ceasul dorit al sborului ceresc, 

Ei aşi muri ferice lângă tine, 
Căci aşi muri (icându-ţi: te iubesc! 

ce
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Când sfirşiiii de a cânta, văquiii căi se deschide o fe- 
restră la rândul ântâiti a unei case din facă. 0 femee 
se arătă în balcon, cu o ghitară în mână, şi întonă 
rugăciunea cea vestită a Normei cătră lună. Glasul el 
nu-mi era: necunoscut; dulcimea ruladelor sale născu în 
mine un prepus. M& sculiiiă fute şi mă apropieiii de „fe- 
restra, unde audisem acel glas; tocmal atunci radele luuil 

„se aruncară în plin pe faca necunoscutel. 
„Cecilio!* strigăiii în delirul meii, şi picăiii gros înun- 

dat în sânge... 0 umbră nterii trecuse pe. lângă mine 
şi-mi înfipsese un stilet în pept. 

Când deschiseiii ochit mă Săsiiii, o fericire! în brașele 
Ceciliei... Ea, audise gemetele mele şi trimisese slusile, 
care găsindu-mă întins ca un mort pe pămtnt, mt adu- 
seră în salonul cr. Slăbăciunea în care picasem prin per- 
derea sângelui, şi mai ales sguduirea, electrică ce stm- 
ţii, văgendu-mă lângă sinul Ceeilici, mă aruncară âncă 
odată în ghiarele morţii; car când mă treziiii de a doua 
dră, întrăii într'o. desperare cumplită, căci mă văduiii în 
câmera mea. În zădar căutam să-mi aduc aminte de tote 
cele ce se tutemplaseriă ; nu puteam înţălege pentru ce Sinor AMsari se uita la mine cu ochi plini de lacrimi, şi pen- 
tru ce doctorul îmi piptiia mâna, când de odată sânii 
0 durere grâznică în pept. Cătăiii împregiurul mei: aşternutul era, plin de sânge. 

Atunci îmă aduseiii aminte de tâte întomplările... 
Cea ântti întrebare care ficuii aii fost. despre Cecilia: 

— Unde", sto văd âncă odatii apoi să mor? — Xime Y 
. 

3 

i 

nu-mi răspundea, şi toţi se uita la mine cu milă ŞI ci
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frică. Sdrobit de durerile care mă muncia şi. vrând a-mi 
tălmăci tristeţa celor ce era De lângă mine, socoțiii că 
Cecilia murise. 'Tâte semţirile mi se turburară la o idee 
atât de crudă, şi ne mal putend suferi vieaţa, smulseiii 
de pe rani legăturile ce-mi pusese doctorul spre a opri 
curgerea sângelui; dar când ridicăiit mâna ca să le arunc 
departe de mine, un răvaş pică pe genunchi-mi. ÎL des- 
chiseii îndată şi cetiiit aceste cuvinte scrise de mâna 
Ceciliei. ÎL sciii derost, + | 

„Un tiran care mă prigonesce din copilăria mea mă 
silesce să mă pornesc în câsul acesta din Florenţa, căci 
al aflat dragostea mea pentru tine. Nu sciă în care 
parte a lumei are de gând să mă ascundă, însă mare 
este Dumnegeii ! ne vom întâlni poate vr'odată, ş'atunci.. .= 

Cecilia. 

Acest răvaş mă pătrunse ca un trăsnet şi mnă. aduse 
îintr'o nebunie cumplită. 'Trii luni de gile vicaţa mi-ai 
fost în bracele morţii. Am aflat pe urmă că în vremea 
acesta mă sculam câte odată, săriam pin casă, rideam, 
îmbrățişam- pe tâtă lumea şi spuneam fiesce cărula ci 
Cecilia mă Yubia, că eram cel mat norocit om de pe pă- 
mânt!.. Pe urmă începeam a plânge, a-mi smulge pi- 
rul şi a blăstima cesul în care m'am născut şi sârta, 
care ca unui om însătat cărul I-ai presenta un pahar cu 
apă şi l-al trage de la gură-l când ar vroi să bee; nalt 
ficut să cunosc dragostea Ceciliet tocmal când ca ait fost 
silită să se depărteze de mine. 

Însfirşit după şese luni mă ridicăiit “de pe Dslă, şi
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cum fuseiii în stare de a eşi afară din casă, mă duseiii 
la sinora Iulia ca so întreb de nu cunoscea locul unde 
se găsia prietina ci. 

Sinora, Iulia era singură într*o cameră elegantă, şi sta 
pe 0 canape de catife roşie. Îi ceruiii ertare de îndrăs- 
neala ce o luascm a mă înfăcişa dinainte-i, fără a avea onorul de a-i fi cunoscut. Ea însă îmi răspunse zimbind: că mă înşălam, căci mă cunoscea prea .hine. 
„— ME găsiam la Cecilia, îmi gise, când te-ait adus împlântat în sânge, şi nisce hârtii ce picaseră din buzu- narul d-tale, nisee cărţi de visito a d-tale, ne-ati pri- lejit la amândouă chipul de a-ţi cunâsce numele. Xe cartă, domnule, dacă ami avut indiscreţia de a le ceti, însă trebuia, să facem revisie acelor hârtii, pentru ca să putem afia numele şi adresa persgnci care era în mânile nstre şi sto trimitem în sînul familief sale. 
— Nu. ră pot mulțămi, sinora, de bunătatea şi de mila ce aţi avut pentru mine, şi credeţi că voii fi în veci recunoscător, 

Ma — A fost o datorie pentru noi, domnule, ca să-ţi prodigăm îngrijirile de Care aveai o neapărată trebuință în starea periculoasă în care te -ailai, şi dacă nu ami putut face mai mulţ pentru d-ta, crede că, acesta nu ati atirnat de la vroinţa nâstră. 
. — Scii, sinora, pricina Care pentru nenorocirea mea m'ai depărtat atât de degrabă de sub cerâsca privighere a dumilorvâstre, şi tocmai pentru ca să aflu urmarea, acelei întemplări misterise, am luat îndrăsneala de a de a veni aici. Te Tog deci, sinora, şi te Slur pe nu-
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mele prietinii d-tale, să nu-mi ascundi adevărul. Spu- 
ne-mi în care: loc se găsesce acum sinora Cecilia2.. 

Ah! fie-ţi milă, spune-mi unde” Cecilia ?.. Când ai sei... 

— Că o iubesci, pâte? acâsta o sciii de şese luni, 

tocmai din sara când te-ai adus mai mort în casa prie- 
tinii mele. 

— Cum? cine aii descoperit? .. 

— Ie6na sfintei Cecilie, care se găsesce în Santa, Ma= 
via del Fiore. 

M& făcuii roş pe obraji. 

— Vedi, adăugii Iulia, că îți cunosc tâte secretele 

inimii, 

— Ah! tocmai pentu acâsta ar trebui st-mi spui 

unde se găsesce Cecilia. | 

— Îţi daii parola mea că nu scii nimică despre ea, 

şi că, decând s'aii pornit, w'am luat nici o scrisâre de 

la densa. "Ie pot însă încredința că Cecilia te Yubesce, 
și că dacă a trăi şi vel fi statornic, ai să fii odată fe- 

ricit. Ea te Tubia de mult fără a te cunâsce. Chiar din 
diua când îşi vădu portretul în catedrală ea s'ait îna- 

morat de artistul care o zusrăvise atât de bine. Bravo, 
domnule! bravo, ai un talent vrednic de laudă. 

— Încă un lucru te-aşi ruga să-mi spul, sinora: Cine 

este acel tiran care prigonesce pe Cecilia? 

— A!a! domnul Barbarissimo? ci aşa l-am bote- 
zat. El e un moş a Ceciliei care aii crescut-o de mică, 

ail educat-o, şi acum vroesce să o ice de nevastă; dar 

nu te spăria. Cecilia nici nu gândesce la deusul, şi dacă
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mal şede cu el, acâsta o face numai prin recunoscinţa 
ce-i pâriă, pentru că ai avut îngrijire de copilăria ct! 
„— Da bine, un aşa om e primejdios. 
— Ei m'aşi teme să şed cu dânsul, dar Cecilia îl 

stăpânesce cum îi place; cu tâte aceste -biata copilă e 
silită să-l urmeze peste tot locul unde gelozia lui îl 
mână. Purtările lui sântii nesuferite ; nu lasă să se apro- 
pie nici un om de nepâta lui; însfirşit îi cu totul bar- 
barissimo. 

— Şi de ce, mă rog, s'a pornit aşa, de tute din Flo- 
rența? 

— De ce? Pentru că un gelos amirose amorezaţii ca 
un copoă, cale de o poştă de departe; ş'apol trebue să 
scii că sinor Barbarissimo era ascuns lângă no), în sara 
când ţi-am spălat rana, şi că audise totă convorbirea ce 
se făcu atunci asupra d-tale între Cecilia şi între mine... 
Pune-ţă în gând cu ce furie s'aii înfăgişat dinaintea, n6- 
stră când aii augit pe Cecilia mărturisind că eşti vred- . nic de dragostea ei. ''Turbat de mânie, întocmai ca un ars, S'ait aruncaţ; între noi; aii poroncit slugilor să te ducă acasă la dumneta; mie mi-aii poroncit să es afară, şi. pe la megul nopţii stai pornit ca să alerge lumea istă, numai ca să fugă departe de dumneta. 
„După aceste vorbe îmi luăiii adio de la sinora Iulia, şi a doua di, îmbrăcişând cu lacrimi: pe sinor Alsari, porniiii şi ei dia Florenţa cu hotărire să alerg Italia întregă ca st daii de urma Ceciliei. Patru luui de dile am cercetat cu amtruntul tote colţurile Italiei... în zidar! nime nu putu să-mi dee y T'o scire despre Cecilia. În= -
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sfirşit, perdând t6tă speranţa, mă duseiii la Paris pen- 
tru ca st nit durerea. Scil cât de hine am petrecut un. 

an de dile în capitalia Franciei. Am: căutat să aflu 6re 
care distracţii, dar îu am putut suferi străinătatea, şi 

am alergat earăşi în sînul patriei mele. "Tocmai astădi 
dimintţă am sosit în Florenţa, şi, cum m'am coborit din 

trăsura, veturinului care m'aii adus, am alergat st în- 

senunchez dinaintea îcânei sfintei Cecilie. 
Nu ţă-oiii vorbi de dulcea impresie ce-ţi pricinuesce vi-. 

derea patrici după o lungi despărţire. Când te'i întrece 
în Moldova îi sâmţi ca şi mine acea fericire adâncă ce-ţi 
însufiă locul iubit unde te-ai niscut şi care îţi trezesce 

în suflet o mie de suvenire scumpe... 
Şi apoi socot că mici aşi putea să-ţi descriii bine acea 

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

dirt amare. Fiesce care parte a oraşului, când intai în 

Plorenţa, mi-aii adus aminte de câte o scenă a vieţii 

mele, mai mult tristă, decât dulce, şi bucurii, ce gustam. 

în priveliscea patriei mele aii fost amărită prin suveni- 

rul supărărilor care aii împregiurat tinereța mea. 

După aceste cuvinte VE Bi plecă fruntea cu o tri- 

stă obosire, 

— Cunosci acum nenorocirea mea.. Nu te miri cum 

de mai trăesc, sait cum de nu am nebunit de tot?.. 

Ah! trebue să pătimesci muncile sufletesci care le-am 

pătimit ei, pentru ca să poţi înţilege ce lucru grozar şi 

"crud este de a-şi perde cineva fiinţa ce ai iubit! 

Vie se opri âncă odată, şi uitându-se la buchetul de 

flori ce îi dase buchetiera necunoscută în cafineoa Donnd: 

e
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» — Sărmanelor floricele, le dise, şi vol aţi veştejit ca, 
şi tinereţa mea! 

Un bilet mic pică din buchet pe carhă; Y*** î] luă cu 
repeglune, îl deschise, îşi aruncă ochit deasupra, sări în pici6re şi începu a fugi spre Florenţa, din tâte puterile sale. 

În zădar îl chemaiă şi 2 strigăii să se apriască, .. Atunci mt aruncăiii şi cii după dânsul, alergând cât pu- team de iute, şi însfirşit îl săsiiă întins pe scările de marmură a catedralei Santa Maria, del Fiore, obosit de ostenelă, | 
— Ce aracu te-ai apucat? îl întrebiăiii, apropiindu-mă de el. i 
— Taci că vine,. îmi dise; şi sărind car de lângă mine, se făcu novădut în întunericul piccii. 
Neputând să-l maj urmez, mă hotăriii st-] aştept ca să-mi tălmăciască taina purtărei şi a, cuvintelor sale, dar în zădar mă primbliiii vro două ceasuri pe piață... V=** nu veni, 

| Piaga, cra pustie când mă porniii spre otelul unde şe- deam; dar cână vruiă să întru în uliţa Calzaioli, augiiii următ6rea convorbire între doui persâne ce sta sub icâna Maicel-feciâre, la colțul uliţir.*) 
— Şi ait murit? 
— Ba nu; se dice numai căi rănit forte răi şi că este o slabă Sperare de scăpat. 
— Şi nu scit care” pricina, acestei întemplări ? —— 

*) În târgurile Italiei, mai pe la tâte 
Ş e, 1 colţurile uliţilor, sântii 'cune sati statue de sfinţi, dinaintea cărora, ardă necontenit candele,



BUCHETIERA DE LA FLORENŢA 91. 

— Nu, n'am putut afla altă decât că pe la 11 câsuri 

un om învălit cu o manta ndgră ali sărit cu cuțitul 
“asupra unul tânăr ce trecea în dosul Baptistariului,*). 
dicându-i: „Cine Yubesce pe Cecilia. trebue să mâri.“ 

Atunci se îscă o luptă crudă între amândoi, şi unul din 

ei rămase pe pave împlântat în sânge. 
Spăriet de ceea ce audiiii, mă apropieiii de străini şi 

întrebăiit de nu scica unde poliţia dusese trupul: celui 
rănit? — Nu sciii, îmi răspunse unul din că, şi se de 

părtari, amândoi de mine. 
Mă “duseiii degrabă acasă, mă închiseiit în camera mea, 

şi nu putuiii dormi totă n6ptea; mi se părea că tot vi- 

deam trupul prietinului meii acoperit cu răni. 

Cât am şedut pe urmă în Florenţa nu l-am mai vădut 

pe YV***, nică n'am audit vorbind de el. 

1 
Peste o lună după acesti întâmplare, mergând de la 

Roma la Civita Vechia, veturinul care ne ducea se opri 

ca să-şi odihniască, cail dinaintea, unei case vechi şi dişă- 

rate ce era în drum, şi care sămăna mai mult u fi o 

*) Acest monument, ce so uumesce încă sfântul loan, se gă- 

sesce tot pe piața de Domo şi se socote c'ar fi fost în vechime 

capiştea Deului Mars. Pintre alte multe lucruri vrednice de privit 

ce enprinde, are trei porţi de aramă săpate una de Andrea Pizano, 

şi celelalte doaă de Lauren Giberti. Săpăturile lor înfăcişază deo- 

sehite scene din vechiul testament, dar lucrul lor este atât de 

delicat şi de măestros, încât Michel-Angelo gicea că: >sintii vred- 

nice de a fi porţile raiului.»
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vizunie de hoţi decât un tractir pentru călători. ME sco- 
boriiii din trăsură cu gând ca .să mă primblu pe gios. 
Afară era o lună plină şi vol6să ca figura, unei tinere 
fecire; tâte lucrurile se videa înpregiur ca diua, şi în 
depărtare se augia vuetul srOznic şi monoton a mărci, 
care steclia la ragele lunii şi a stelelor ca o lungă vale 
de argint. Acel tabloii măreț îmi făcu o impresie fârte 
mare; şi în suvenire repurtându-mă& la ruinele antice ce 
vădusem în Roma, începuiii a face triste meditări asupra nenorocitei stări în care at picat Roma Cesarilor sub 
ticăloşia guvernului papal. Primblarea însă totodată iscă şi în stomahu-mi o foame nu mal puţin tristă decât acele gândiri. Întrăiii îndată în Singura sală ce se găsia în acel tractir. Yo câteva. lăiţi de lenm, cu piciârele rupte, şi vr'o trif butelci deşărte, cu gâtul stricat, al- cătuia tot mobiliarul aceluy lăcaş. Câna păşiii pragul Uşei, 0 grâznică horăire îmi vesti că acea vizunie era Tăcuită, de mai multe suflete, şi în adevăr zăriii la pă- ment vro trii oameni îndestraţă cu fisuri forte proble- matice. 'Totă scena era, luminată de radele roşii a unul mic jăratic ce maj ardea âncă în cuptior.. Stătuiă un pic la îndocală de trebuia sai nu să pă dar însfirşit, făcendu-mi “curagii, mă apropieii de o laiţi mai lungă ce era în fund, şi pe care dormia un soiii de uriâş. Socotind după împregiurări, adică de pe cerga ce-l acoperia, că trebuia, să fie tractieriul, îl scu- turăii încetişor. Însă el, departe de a să trezi, se în- târse po ceea parte, dând din umeri şi împreunându-şi mişcarea cu 0 mulţime de complimente în soiul acestora, 

şesc mai înaiute,
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de pildă: „Va al Diuru olo, Sangue del Chvisto, Cor- 

po di Baccho. 
Eşiiti degrabă din acel loc, păşină pe virful picidrelor- 

de frica altor asemine complimente. Când fuseiii afară, 

mi se păru că mă r&suflam mai lesne; şi cu ochii âncă 
plini de fumul ce era în sala tractirului, mă îndreptaiii, 

făra videa mai nimică dinainte-mi, spre o matahală 

nâgră ce gântiiii că este trisura n6stră, hotărit fiind 

să mă cule pentru ca să-mi trecă fâmea. După ce mi: 
înpedecăiii de vro câteva ori de nisce buruene mari, pe 
care nu le zărisem din pricina usturimel ochilor, pipăind 
mai mult ca un orb, dăduiii în sfirşit cu mâna de un 

oblon, îl deschiseiii şi mă suiii; mi se păru însă că tră=- 

sura în care întrastm era “maj ridicată. Când era să mă 

aşed, sâmţiiii un brag puternic că mi se puse pe pept, 

şi un glas străin imi. dise: „Cine"i acole? — Ei răs- 

punsciii, începând a ride: Ce dracu! tare eşti fricos, dom- 

nule!.. socoţi că aY a face tot cu tălhari?* 
“Prebue să spun că în trăsura nâstră se găsia un popă. 

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

căruf îi era mare frică de tălhari, fiind că pe atunci se: 

vorhia mult în Itilia de .nisce. hoţi ce eşiseră la drum. 

— Cine eşti tu? întrebă âncă odată acel ce mă. ţi-- 

nea de pept. 

Deschixeiă ochit mari şi saquii dinainte-mi un om şi 

o-femee!.. Nu mă puteam ' dumeri cum se făcea că mă 

găsiam într'o trăsură străină? dar după vr'o câteva se- 

cunde, în care vreme dama căuta să aprindă o lampă 

de argint, înţelesciii că în loc de a mă îndrepta cătră.
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adevărata nâstră trăsură, mă rătăcisem în altă parte şi 
întrasem: în vr'o trăsură străină, ce sosise în vreme ce căutam să trezesc pe tractieriii. De odată carâta se um- plu de lumină, şi vEduiii o! minune, pe x lângă bu- chetiera ce îmi dase fiori la Florenţa! 

Mirarea şi bucuria: nostră fură nespuse, şi îmbrăcişă- ile nostre nenumărate, 
— Nu pot să mă încred ochilor mel, diseiit după o “scurtă tăcere; tu în vieaţă ? 'Pe socotiam mort, ucis în -dosul Baptistarfalut. ! e — Slavă Domnului! am Scăpat şi atunci din mânile lui. Seif, Cecilio, că ucigaşul care ai sărit la mine era tot acela care mi-a străpuns peptul ânctodată demult ? — Și nu ţi-ai dis ceva când aii vrut să te omâre? întrebă, ea, 

— Aşteptă; dar, mi-ai dis: „Cine iubesce pe Cecilia, “trebue să moră! « 
- — Ticălosul! strigă Cecilia, Scil cine este acel om fără de sunet? 

” — Cine? 
| — Tiranul care mai prigonit şi pe mine de când trăiesc. — Sinor Barbarissimo. pste? întrebăiă, V*** bufui de ris audind 

sărutând cu foc pe Cecilia: 
„Nu mal gândi, îngerul mei, i dise, la o ființă ticăl6să care ne-ati amărit la amândot cea mal frumâsă parte a vieţii n6stre; lasă-] să. putreziască în mirşăvia caracterului săi, Precum cii l-am lăsaţ împlâutat în sân- Se, fără a avea nici o milă de el. 

acest nume curios, şi apoi
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V*** o sărută earăşi, şi veselia renăscu pe faca amo- 

rezii sale, 
Aceste adese sirutări mă cam tulbura, Rugăiii pe VE 

st-mi tălmăciască un lucru de care eram mult întrigat. 

De ce fugise-de la Bosqucto? 

V** se plecă spre mine şi îmi spuse la ureche: 
— Biletul ce picase din buchet era de la Cecilia. Ba 

îmi seriea că de două dile se găsia, în Florenţa, când 

nvaii vădut de la ferâstră trecând pe uliţă. 
— Acolo pâte unde te-ai oprit şi m al întrebat de 

am vtdut-o? 

— Tocmai; că îndată după aceea şk-aii procurat prin 

Iulia un costium de. huchetieră, cu hotărire să între 2p2- 

cognito după noi în catineoa Donn6, să-mi dee buchetul 
acel cu scris6rea sa, în care mă ruga să mă aflu la 11 
câsuri de nâpte în capela sfintei Ceciliei din Santa Ma- 

ria del Fiore. . 

Wavem 6re dreptate st alerg ca un” nebun, când am 

primit, fără a mă aştepta, o veste atât de norotită, care 
schimba cu totul faca sârtei mele? .. Deabia agiunsesem 

pe scările bisericei, deabia te apropieseşi şi tu de mine, 

când zăriii pe Cecilia pe lângă Baptistariii. Vruiii st 
merg înaintea ei, dar tocmai atunci fuseiii atacat de un 

om necunoscut. În furia mea îl răsturnăiii pe pare cu 

atâta Yuţime, încât el pică tocmai pe stiletul ce ţinea 

în mână şi se înfipse în el!.. Atunci audiii sunând 11 
ceasuri, alergaiii în biserică şi găsiiti pe Cecilia îngenun- 
chetă dinaintea, Patrânei sale. De acolo eşirim amândoi 

afară unde ne aştepta acestă cartă cu 6 cal; ne sui-
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răm în grabă şi, fără a ne opri, nu am făcut altă de 
atunci decât numai voiajuri, petrecându-ne vicaţa în cân- 
tice, în sărutări şi în veselil: 

— Se vede că aveţi multe secreturi Împreună , ne 
dise frumbsa Cecilie, zimbind şi aninâud de fundul carâ- 
tii lampa, de argint ce aprinsese. 
„— Vorbiam de tine, ângerul imcii, îi răspunse Ve 
stringend-o în brace cu o dragoste înfocată. 

Acum zorile coronaseri orizonul cu o linie argintie 
ce făgăduia o di frumâsă călătorilor. Cait cra înhămaţi 
la carti şi postaşul sta gata să porniască ; dar pănă a 
nu-mi lua adio de la norocitul meii prietin, rugăii pe 
sinora Cecilia si cânte Casta Diva, căci tocmai atunci 
luna era să se pârdă după un deal. Strălucita cantatriţi 
îşi luă mandolina şi începu; dar deodată Vo îi fură 
mandolina din mâni, şi ridicând pe amoreza sa, o puse 
pe genunchi. Cecilia zimbindu-t şi uitându-se la cl cu dra- 
goste, se riizimă cu bracul drept pe umărul luj, şi în- 
toni de al doile Casta Diva cu un glas mai tulburat 
dar mat pătrundător. 
"Cu cât aria se înainta, ângerescul cântic Slăbia, dar cu 0 duicime âncă mai încântătâre, şi degitele Int Vs se rătăcia pe strunile mandolinet, Însfirşit glasul Ceciliei nu se mal audi; mandolina cădu din mânile lui Vie. şi amândoi rămaseră îimbătaţi de dulcele delir al Xubirei. FI săminu ca doy ângeri adormiţi în voluptatea, estasiei ceresci. 
Atunci. mă cohoriiti din trăsură; îi priviiă pentru cea de pe urmă 6ră, şi făcuii sămn postaşului să încalece.
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Dareta se depărtă cu ripegiune; ear ei, ţiindu-mi 
âncă multă vreme ochii ţintiţi în partea care apucase, 

mă întorseiii suspinând în trăsura ndstră. 

p. 3. — Iubite Negri. — Acum simtii 16 ani de când 
am făcut cea ântâi călătorie a mea în Italia, întovără- 

şit de tine, care petrecuseşi cea, mai frumâsă parte a: 

tinereţii tate sub ceriul limpide acelei ţeri. Tu ai fost 
martur celor mai gingaşe impresii a mele; ţie ţi-am 

destăinuit,. ca unui frate iubit, t6te pornirile, tâte visu- 

vile, tâte sperările sufletului mei, și precum atunci aj 
priimit cu blândeţă acele destiinuiri entusiaste, priimesce 

şi acum dedicarea celei ântâi scrieri a mele în limba 

patrie. Ea este o slabi încercare, o sciii, şi nu aştept 

de la dânsa altă mulţămire, "decât să-ţi aducă ţie aminte 
de trecerea n6stră prin Florenţa, şi de îrumosele buche- 

tiere care ne da în 'tâtă sara câte un mic buchet de 
flori, pe când luam îngheţate dinaintea cafinelei Donne, 

împreună cu prietinul nostru D... 

0312
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D-lui M. Cogălniceanu. 

Doresc ca să-ţi trimit o descriere a Iaşilor. Eată dar 

că, pentru mulţămirea ta, mă hotirese a-mi scutura lenea 

şi a îucăleca pe condeiii spre a întreprinde o primblare 

pitorescă prin: uliţile capitaliei Moldovii. 'Te însciinţăz însă 

că acestă: primblare. am de gând să o fac fură a-mi în- 

tocmi dinainte un plan de drum, precum se obicinuesce 

mat în tâte votajurile. Nu, eii nu înţeleg călătoriile ca 

cel mat mulţi, adică: de a să face robul unui plan, şi 

în urmare, de a: alerga ţintă pe linie dreptă pănă la 

țelul propus, fără a să abate din cale şi “fără a îndrăzni 

de a eşi din rolul de maşini drumeţii. Numesc volaj 

acela singur care, liber de ori ce înriurire străină, ur- 

mează numai capriţiilor vremelnice a închipuire, şi care 

Tea fiinţă fără pregătire, precum şi fără scop - -hotărit.
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Adevăratul călător e acela care, când se pornesce la 

un drum, îşi propune să mârgă unde "l-a duce fantazia 
lui, astăgi spre răsărit, mânt spre apus, astăgi pe mare, 
mâni pe uscat. Far cât pentru acela care se jertfesce de 
bună vole unui ţel întocmit după harta geografică, acela 
11 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 vote să urmez după placul mei şi să mă 
rătăcesc pe unde m'a duce condeiul. La acesta mi-X dice 
pâte că un bun călăreț trebule să scie a stăpâni sbur- 
dările calului săi; dar oii răspunde şi eii că din tote 
lighiânele lumei, condeiul este cel mai greii de cârmuit, 
şi că ades e răsturnat cine vrea să-] înfreneze. 

Ori şi din care parte vine străinul la Iaşi, vie despre 
Dunărea, despre Prut, sati despre Siret, i se înfăcişază 
de departe o panoramă mărâţă şi vrednici de a trage 
tâtă a lui luare-aminte: Pe câstele unor dealuri mică ce se întindii pe malurile Bahluiului, şi în faga altor deluri 
acoperite cu păduri şi cu vit romantice, el vede o adu- nătură curidsă de case mari ce parit a fi clădite unele de-asupra altora, şi de turnuri bisericesci ce răsarii pin- tre ele ca nisce catarguri nalte întrun port. Acele pa- laturi, fără arhitectură cunoscută, carele, precum am dis, Samenă că se acațără între ele pe spetele lor, sântii cea mai vie icână a ambiţie! locuitorilor lor, şi acele turnuri numerâse ce se ridică în văzduh, pari ca nisce urieşi ce arii căta la e I cu multă mirare şi cu mare milă. Cu tâte aceste, întrulocarea lor produce un efect plăcut
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străinului, şi oraşul întreg, înşirânduse în amfiteatru dea- 

supra frumosului şes a Bahluiului, înformează un tabloii 

original şi minunat cu zidirile sale albe, cu mulţimea sa 
de acopereminte în fer alb ce lucescii ca oglingi sub ra- 
dele sârelui, şi însfirşit cu tot farmecul unei politiă. ce 

are două fege, una, orientală şi alta ovropienâscă.. 
Năturarea acestor două caractere deosebite, care do- 

vedesce atât de mult înriurirea Bvropet asupra unei părţi 

dintre Români, partea bogată şi privilegetă, şi lupta 

necontenită între ideile vechi şi nout,-nu era nici de 

cum tipărită pe faca capitalei nâstre cu vr”o câţiva ani 
moi în urmă. Atunci ea purta o fisionomie mai mult 

orientală ; insă de când spiritele aii început a să desvăli 

la radele civilisaţiei, o mare prefacere s'aii ivit în tâte, 
o schimbare răpide stai săvirşit atât în gusturile cât și 

în obiceiurile acelei mici părţi a societăţii romănesci de 
care am pomenit. Hainele lungi şi largi a dat rând 

„straelor mai strimte a Evropei; şlicul s'ai închinat dina- 
intea pălăriei; cfubotele roşii şi galbine aii dat pasul în- 

călțămintelor de vacs; divanurile late s'aii cioplit în for- 
me de canapele elegante, şi în urmarea tuturor acestor 

noutăţi şi a mai multor alte ce s'aii întrodus cu moda, 
casele ati trebuit negreşit să priimiască o formă străină 
şi potrivită cu natura ideilor de astădi. Ele aii început 

a să supune regulelor proporţiei, a să împodobi: cu co-" 

l6nc, cu ferestre largi şi lumindse, cu balc6ne desfăţate; 

ali început a eşi în faca uliţilor, părăsind fundul ogră- 

- dilor unde se ascundea mal înainte, -a să îngrădi cu os- 

treţe de lemn: saii de fer, dărimând gios zaplazurile şi
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zidurile acele tari care le da un aer de cetăți; ai îu- 
ceput, într'un cuvent, a să ridica pe planuri clegante şi 
plăcute ochilor. 

Aceste zidiri nouă formeză partea, evropientscă a ora- 
şului. Cât pentru cea orientală, ca este representată prin 
o mulţime de hardughii vechi, nalte, strâmbe, mucede, 
cu păreţii afumaţi şi cripaţi, cu ferestrele mici şi chidre, 
cu streşinele putrede şi ascuţite, cu scările întunecate, 

„cu odăile' ofticâse, cu ogrădile mari şi pustii, cn grădi- 
nile pline de buruene sălbatice, şi cu ziduri grâse pin- 
pregiur.  Cuihuri de buhne, locuinţă de stahii ce te în- 
fiorâză, şi unde ţi se pare că vedi zăcând câte un matuf 
gârbov, -cu ghigilic pe frunte, cu mătănii în mână, şi 
care hârcâesce, ocărînd necontenit câteva țigance strem- 
țerâse ce staii dinaintea, lui, 

Mal adauge la acest tabloii câteva, clopotniţi rotunde sait cvadrate, fără stil cunoscui, câteva cişmele cu îns- crieră grecesci şi turcesci, şi -vel avea, o idee destul de lămurită despre acea parte 'a Iaşilor pe care o numesc orientală, neavând alt cuvent ca să o botez mai bine. Acum, amestecă-le pe tte la un loc în închipuirea ta, aruncă-le că nisce Slucării dinaintea ochilor tăi, şi de vei produce un totul neregulat şi neobicinuit, atunci vet dobândi o icâni adevărată a capitalei nâstre, şi te vei Xineredința că unu este oraş în lume alcătuit de mai multe contrastuui, Iaşi este un “teatru curios, decorat - cu pa- laturi şi bordee lipite împreună ; actorii luy sântii Zu- csul- şi sărăcia ; car comedia ce se gioacă în tâtă diua pe scena: lui pârtii deosebite titluri, precum:
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«Cine'i mare, îi şi tare; cinei mic, tot nimic.» 

«Şlicul şi pălăria, sati idei vechi şi idei noue.> 

Un bătrân onorat care ait fost facă la multe înttm- 

plări în îndelungata lui viaţă, aii făcut observarea aces- 
ta: „că Românul e ca câra, şi că priimesce forte. lesne . 

tote întipăririle. ce-i i lasă vremea. — Românii, dicea el, 
se faci turci cu turcii, francezi cu francezii, englezi cu 

englezii. Ei astădi pârtă frace strimte şi ciripescii bon- 

jour şi bonsoir, pentru că aşa'i moda. În vremea 'Tur- 
cilor ei purta cealmale şi făcea temenale, . dicând hoj- 
ghioldum, safaghioldum. Sub Domuii greci, ei îşi în- 
cărca capetele cu şlice, şi din gelebimau. nu se scotea. 

Cine scie, de-or veni Hinezii în ţară, “dacă, ci nu s'or 
face mandarini şi dacă nu s'or numi Cing-ching-tung-[02* 

Acestă observare m'ar despera asupra caracterului nos- 

tru, dacă n'aşi sci că ea se atinge numat de o mică 
parte a societăţii romănesci; căci ţăranii, carii, slară 

Domnului! alcătuescă cel mai mare număr, nu şi-all pă- 

visit nick odață obiceiurile, nici limba, nici portul, de şi 

tristele întâmpliiri ce aii trecut peste fară ai apăsat mal 

mult asupra lor. 

Cuvintele acele - însă a bătrânul m oii adus a gândi 

la deosebitele caractere ce aii trebuit să aibă Iaşi în urma 

deosebitelor prefaceri prin care ai trecut locuitorii lui, 

şi ai trezit în mine dorinţa de a, sci ce fisionomie aii 

axut acest oraş în vremea Dacilor? ce schimbare ai Inat . 

mal în urmă sub stăpânirea Romanilor, pe când el se. 

numia Municipium Jassiorum? şi care ait fost ca- 

racterul săi original în epoha Domnilor pământeni, când
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era adevărată politie romiinâscă , şi mai ales după mu- 
tarea scaunului Domnici în el din Suciava sub Alecsandru 
Vodă Lăpuşnânul. | ” 

Aşi dori dar nu se pote, dice un cântic vechii, 
Asemine sânt silit să gic şi cii în privirea ace'or notiţii. 
Las dar în sama persânelor cu răbdare ca să facă cer- 
cetări despre ele; cât pentru mine, acum deodată m'oii 
mulţămi a-ţi arăta Iaşii precum se găsesce în anul 1844. 

Dealul Răpidea, care este în faca Iaşilor, ne va sluji 
de punct de pornire în călătoria ce întreprindem. Eată-ne 
dar. pe- virful lui, având dinaintea ochilor în depărtare 
capitalia Moldovii, în drâpta şi în stânga munţi acoperiţi 
de vii imbelşugate, şi sub picădrele ndstre soştoa ce duce 
spre Galaţi şi 'care, şerpuină pintre livedi vesele păn' în vale, se întinde ca o pânză albă pe şesul Bahluiului şi merge de se perde în sinul târgului. Priveliştea de aici este una, din cele mat frumâse şi mai minunate din ţările n6stre, unde sântii atate privelişti minunate şi frumbse. Nu viii descri-o însă pentru ca să nu stric impresia ce are a sâmţi tot călitoriul cu închipuire. 

Ne pornim : copacit din tâte părţile îmi întindii crengile lor încărcate de p6me, dar fugariul meii, condeiul, nu mă lasă să mă supun îndemnului ce-my faci, El a apucat la vale şi fuge ca un fulger, căci dealul Răpidea nu pbrtă în zădar un nume atât de potrivit. Bată că trecem pe di naintea Socolii, acest parc domnesc împodobit cu un. palat elegant de vară, cu drumuri năsipite ce se perdă sub bolte de frunge, cu basinuri, cu mii de flori ce umple văzduhul de mirse plăcute, şi unde societatea Ia-
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şilor merge de se desfătează la umbra copacilor, gustând 

dulceaţa sărilor de vară şi ascultând simfoniile musicei 

militare. 

În faca acestui parc, în stânga şoselii, zărim Semi- 

mariul Socolii, fabricii sfintă de_popi, în care mulțime de 

tineri învaţă a “câstiga “potcap “pentru ca să aibă drept. 

de a scăpa sufletele creştinesci din ghiarele mult pozna- 

şului Scaraoţehi de cornorată pomenire. ” 

încă câteva sute de pasuri şi am ajuns la sfirşitul 

valej. Acolo se începe acel vestit şes a, Bahluiului ce se 
întiude cale de mat multe poşte între două şiruri de 
dealuri, şi care se duce de se unesce cu şesurile Prutului, 

pentru ca să se cobâre împreună păn' în Dunărea. Aici 

dealurile Răpidei şi a Socolil se dispartii fugând într”o- 

parte şi ?n alta; locul se deschide ca un port, şi soşeoa 

se înaintează în linie drâptii pân" în oraş. 
Acum ne apropiem de laşi, lăsând în stânga valea: 

Nebuniy, ce se ascunde cu numerâsele ei livedi din dosul 

anul deal gol şi prăbuşit, pe a cărui culme se află rui- 

nele Cetăţuet. Acestă mică cetate ai fost zidită la anul... 

de Duca Vodă, şi s'aii împrotivit adeseori năvălirei. 

Turcilor şi a Tătarilor. Astădi însă ea este o mare ri- 

'sipă, locuită de: vi?o tri! călugări greci şi de mai multe. 

alte buhne. Zidurile sale, odinioară atât de puternice, se 

darmă din gi în gi ma! mult sub coasa vremei, şi vântul 

-pustietăţii acum vijie prin meterezile lor, carele riisuna 0- 

dată faluic de împuşcături voinicesci. În lăuntrul ogrădii 

vedi un palat cu două rânduri, gol, cu bolțile cripate, cu 

uşile şi ferestrele risipite; un schelet de pitră pustiit



108 IASIL ÎN 1844 

care îţi umple sufletul de jale; palatul lut Duca Vodă. 

locaş plin de suveniruri, şi pe care călughării "l-aii pre- 
făcut în hambar, Etacul Doamnei, în care te scoburi pe, 
o scară strimtă ctoplită în petrele păreţilor, acum e 
plin de ciocălae de popuşoi!.. 'Trist efect a nestatorni- 
cică timpului! „tristă pildă a schimbărilor lumesci! 

Celelalte zidiri ce se giisescii în Cetăţue sântii tote mai 
mult saii mal puţin păstrate în întregime. 'Purnul cvadrat 
-de deasupra porţii pote âucă sluji multă vreme de cuşcă 
clopotelor în lipsa prilejilor de răshoae, Biserica, în care 
săutii portretele a lui Duca Vodi și a familiei salt, se 
află âncă în bună stare şi merită a fi arătată ca una 
din cele mai nimerite ce sait ridicat în Moldova în 
veacul XVII. Ear din tâte, cea mat curiâză şi mat vred- 
nică de însemnat, este o bucătărie veche” ce se vede 
“aproape de clopotniţă, în drepta, şi a cării boltă sprin- 
teni şi alcătuită de trei bolţă elegante, aşedate una, asupra 
„altica, samena a fi lucru de vre un geniii a văzduhului, 
ear nu de om. Păreţii săi pe din lăuntru sântii negri 
de fumii şi lucesc ca marmora; forma sa este rotundă, 
şi Dolla sa e atât de îudrăzneaţă, că te miri cum de 
se ţine în aer, şi mai ales cum de s'a luptat cu ele- 
“menturile, fără a fi biruită nică de apă, nică de focuri, : nici de cutremure? 

Un palat domnesc, teatru atâtor mari întemplări, cade în ruine, când aproape de el o biată bucătărie, fără nică un snrenir istoric, stă âncă pe pici6re după sute de ani! “Ce sujet .măgulitor pentru: gastronomi! Ce isror bogat



1AȘIĂ ÎN 1044 109. 

de ide! adâuci asupra deşărtăciuneă. mărirelor lumesci 
pentru filOSOGT! eee 

La, picioarele dealului Cetăâţuet, despre oraş, se vădii 

lucind pe şesul Bahluiului turnurile monăstirei F'rum6sa, 

acoperite cu fer alb, şi mai departe, pe un alt lânţ de 

dealuri, se zăresce monăstirea Galata, lângă care se 

ali ruinele palatului Ipsilanti. Aşi dori mult să întru 

în sînul acestor două sfinte locaşurik pentru ca să le vi- 
sitez, cu amăruntul, dar cadrul acestei scrisori nu mă 

eartă, şi sânt dar silit a trece înaine, neputenăd altă 
aduce la cunoscinţa ta, prietine, decât că Ualata ai fost 

zidită în suvenirul mahalalei din “Țarigrad, co pârtă ace- 
laşi nume, şi că Frumâsa aii fost îndestrată cn un nume 

atât de cochet de ctitorul că... nu sciii pentru ce. 

“Este însă un punct în partea şesului Bahluiului ce 

se întinde dinaintea Frumâsei, pe care nu'l pot trece cu 
viderea. Acea grămadă mică de pământ slujesce, 1n vre- 

mea, Yarmarâcelor, de teatru osândelor de mârte. Pe virful 

ei se ridică spndurătârea, şi în sinul ei se ingrâpă tru- 

purile acelor spânduraţi. Loc îngrozitor, la care poporul 

se uită făcondu-şi cruce cu frică! Mormint afurisit şi 

plin de aducerea aminte atâtor fapte neominesci! acea 

“moviliţă se numesce Jocila blăstemată. Dar să ue” 

grăbim a ne depărta de o privelisce atât de ticăl6să, şi 

a face în sfirzit întrarea năstră în capitalia Moldovil. N 

„Fată cele ântti case a mahalalei Socola. lutrăm acum 

intre două şiruri. de borăee ce se întindii pe marginele 

soșelil, şi a, cărora, înfăcișare ticălosă nu răspunde nică
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-de cum la ideea măreţă ce câştigasem de oşaşul Iaşilor, 
“când îl priviam de pe virful Răpidei. Cele mai multe 
sânt crâşme proste ţinute de jidovă stremţereși, şi pintre 
ele deabie zăresc câteva locuinţi de Români. Aceste se 
deosebescii prin un aer de cochetărie ce mulţămesce pri- 
virea; păreţii lor sântiă văruiţi mal cu multă grijă; 
uşele, oblânele, stâlpii de lemn care sprijină streşina, 
sânt frecaţi cu năsip galbin şi lucescii vesel de departe; 
prispa îngustă şi curată te îndâmni a te odihni pe densa, 
şi perdelele albe ce se arată la ferestre, îţi însuflă dorința 
de a întra în liuntru. Casele Românilor sinti mici şi . 
plăcute ca nisce glucării. 

Dar să nu ne grăbim a giudeca târgul de pe maha- 
ale, laşii samână fârte malt cu un boier îmbrăcat în 
haine scumpe şi Incungiurat de ţigani cu” stremţe. Cen- 
trul stii aşegdat pe zarea unuy deal, este compus de case 
mari şi frumdse în care domnesce lucsul, când dinprotivă „ mahalalele lui imprăştiete pe câstele acelui deal, sântii alcătuite mat mult de bordee acoperite cu stuh, unde zace sărăcia. Capul pârtă coronă şi picidrele sântii gole! SE trecem însă bariera, şi fără a mat cerceta înzădar dacă şanţul ce incungiură oraşul slujesce de fortificare, să videm care va, fi obiectul cel mai caracteristic ce ni se va înfăţişa 2? Ce zărim? Q fiinţă cu barbă şi cu per- ciuni, un jidov!:.. după acesta alt jidov, şi ear, şi tot Jidovi! Nu cumva sântem în Iudea? nu cumva capitala Moldovii este un târg jidovesc? nu cumva, vom fi siliţi a gice că Românii sântii străinf în laşi?. — Bată Li- povenil cu barbe şi cu hatne lungi; eată Bulgari cul-
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caţi pintre grămăgile de carne de la căsăpii; eată Țigani 

negri şi peticiţi care umblă pe uliţi, vendend peptini şi 
lăcăţi; eată Arnăuţă cu fustanele şi cu fesuri mari; eată 

Nemţi, eată Armeni cu nasurile coroiete, dar Români 

nici unul! 
Unde sântii aceşti nenorociţi ? şi pentru ce ai părăsit 

aşa oraşul lor în mânile străinilor? Bati pentru ce: 
De mai mulţi ani acum Moldova s'aii făcut locul de 

scăpare a, tuturor jidorilor, a tuturor vagabongilor goniţi 
din Germania şi din ţara rusască. Aceste mil de locuste 
fiimânde aii umplut tâte colţurile pământului, tâte târ- 
gurile de ticăloşia lor, şi aninânduse de t6te ramurile in- 

dustriei, ai smunit tot negoţul din mânile Românilor. 

Concurinţa jidovilor aii omorit industria şi comerţul na- 

ţional. Şi acâsta se înţelege prea lesne. Românul este. 
din_fire curat în_relaţiile_ lui, când dinprotivă jidosul es- 

te_mirşav,. şiret, şi i caută totdeauna „să înşele pe aprâpele 
săi. Românul este obicinuit la un traii îmbelşugat; îl 

place să albă căsuţa lui împodobită cu tâte ale gospo- 

dărici, şi a-şi videa familia nelipsită 'de nimică. Jidovul 

dinprotivă, povăţuit. totdeauna de Iăcomiea ce îl caracte- 

risază, împărţesce singura odae ce locuesce cu: două şi 
trii alte familii, se lipsesce de t6te, pănă şi de hrană, 

trăesce în ticăloşie pentru dragostea câştigului. Cum dar 

pote vreodată să se ţie concurinţa între amândot? : De 
aceea, şi Românul staii vădut silit a să da de o parte, 

a eşi din centrul târgului, a părăsi negoțul şi a să tra- 

ge în mahalalele cele mat depărtate. 

Eată pricina de căpitenie pentru care un neguţitor
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român este cel mai rar lucru ce poţi întâlni în laşi. 

Deable dacă zăresci unde şi unde câte un crâşmar ră- 
tăcit “pintre crâşmarii jidovi, sai vre un blanar ședend 
grecesce şi cosând pe taraba casil lui, saii vre ua pitar 
pârlit de căldura cuptoriului, sait vre un bical perdut 

. pintre panerile de masline şi de strafide din dugheana 
lui împodobită cu hârtie poliită. Afară de aceste bresle, 
mai tâte celelalte se află în mânile străinilor, precum ne 
vom încredința cu cât vom înainta în sînul oraşului. 
"Eată pentru ce laşii, privit cu deamăruntul, nu păs- 

trează nici o fisionomie originală ; şi dacă de departe el 
pare că pârtă două caractere deosebite, precum am (is 
mai sus, adică: unul oriental şi altul evropienesc, de 
aprope însă el le perde cu totul, şi merită cu dreptate 
numirea de oraş cosmopolit. Departe de a fi o politie 
romănească, cl este un amestec încurcat de grec, de 
arman, de nem, de lipovan, şi mai ales de jidov; mo- 
zaic curios de tot solul de umuri, afară de Români. 

laşii se pâte lesne înfăcoşa prin un manneguin înt- 
brăcat cu halat jidovese de pelea dracului, cu poturi 
grecesci, cu pălărie lipovensscă, cu mănuși de Paris, şi 
cu opinci romănesci. Naţionalitatea, se calcă în pickre! 

Uliţile lui nu sântii altă de cât nisce luugi galerii de 
contrasturi. Lângă o casă mică şi ticălosă, unde zăresel 
Pintre geamurile sparte vro duzină de jidovi grămădiţi 
unit peste alţii: şi lucrând într'o atmosferă . puturâsă, 
Vegi o magazie mare şi frumâsă cu ferestrile largi şi 
lumindse, în care strălucescii materiy scumpe, bronzuri, 
cristaluri săpate, juvaeruri de aur, întruni cuvânt, tot 
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feliul de lucruri de lucs. Aprope. de acâsta întâlnesci o 
crâşmă scârnavă ce pare că vroesce a fiirmăca trecătorii 
prin butelcile mari, pline de rachiii stricat, carele staă . 
înşirate pe laiţile de la ferestră; locaş mârşav ce-ţi în= 
suflă desgust şi în care un jidov siremţuros speculeză 
patimile r&le. Vine pe urmă o băcălie înghesuită de panere 
cu “roşeove, cu masline, cu piperi, ş. 6. ]., în mijlocul 
cărora şede un grec uns de unţ de lemn, ce privesce cu 
plăcere la fumul cfubucului să, ridicându-se pintre căpă- 
ținele de zăhar, pintre păpuşele de smochine, şi pintre 
miturile spândurate de bolta dughenil, După dânsa, se 
arată ochilor un şopron de câteva schinduri pârlite, în 
care strălucesce la para focului figura nâgră a unut 
țigan ferar. Mii de schintee sbră împregiurul lui, în 
vreme ce el bate necontenit cu clocanul peste ilăii, şi 
formeză un tabloii cât se pâte de pitoresc. Ma! departe 
se ridică o cafinea, grecescă plină de fesuri mari, de 
fustanele, de figuri seri6se cu barbe lungi, de capete cu 
cealmale, carele staii împrăştiete pe laiţile de la păreţi. 
Felegenele de cafe, ciubucile şi narghilelele gi6că roluri în- 
sămnate în acea sală, şi fumul de tiutiun domnesce în 
tâtă nourimea sa. Eată acum o spiţerie nemţască lipită 
de o tiutiungirie arminescă. Ac6sta porti o fisionomie 
cu adevărat originală, şi se pote numi magasia cea mai 
dischisă de cât tote, fiind că păretele cei despre uliţă 
lipsesce mai întreg. Ea este împodobită în faţă-i cu bu- 

calură mari pline de-liulele, de imamele, de tiutiun; pin 
luntru este ticsită de dulapuri, în care sântii întinse 
fel de fel de chisele cusute cu fir, tot sotul de mătănii 

5372 5
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de mărgean saii de chihrimbar, şi prin colţuri stali gTă- 

măd! de ciubuce de cireşi şi de iasomie. Marfa orientală 
ce se vinde întrânsa, aşegarea-i curi6să, şi mai ales 

figura caracteristică a. armanului ce trage necontenit 

ciubuc pe pragul uşii, îi daii un aer străin din care un 

zugrav ar putea face un tabloii fârte original... 

„Aici un cofetar italian :se lovesce de un crâşmar jidov; 
mai colo un croitor francez se înghlontesce cu un ciu- 
botar n6mţ; mai departe o modistă, parisiani dă bracul 

unui c€sornicar sviţer. Peste tot locul nu vegi altă decât 

străini ce îndtă în valuri de jidovime; însă Românt ne- 
guţitori, nu. 'Pablele de deasupra magaziilor sânti tote al- 
cătuite în limbi străine, şi mat ales în limba franceză, pre- 
lucrată după o nouă ortografie. Aşa, cetesci Pottier în loc 
de Bottier, Confisseur de Suise, Tailleur d'hoimmes de 
Pest, Jouaillier ş.c.l. O singură tablă ati cercat a să ținea 
de naţionalitate, şi sărmana ai fost pricina că stăpânul d 
era să se ruineze. Ea cra scrisă în următoriul chip: 

Crâşmă pentru persoa- 
necinstite 

Nenimerita transpunere a silabel me la începutul cu- 
"vântului cinstite ai oprit multă vreme pers6nele ce sciea 
carte de'a întra întrun loc defiitmat prin însaşi marca 
sa, şi crâşmariul s'aii vădut silit să ştergă pe acel blăs- 
stimat me, pentru ca să nu se ştâr gă el însuşi de pe 
faca pământului. EI q ar aii prifăcut tabla, aşa: 

Crâşmă pentru persoa- 
cinstite. 

Şi de atunci am aflat că ai făcut stare.
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Dar stă păşim înainte, lăsând în stânga Podul-lung 
care “duce la Cerdacul lui Ferenţ *). Acum trecem 
podul de pâtră aruncat asupra Bahluiului, rii poznaş ce 
se face că curge la pici6rele Iaşilor, riii tainic pe care 
nu-l vedi, dar pe care îl simţi de departe! Un poet de 

baltă (lighide nouă şi necunoscută în istoria naturală), 
aii cântat Bahluiul în următoriul chip: 

BAHLUIUL 

Meditare mlăştinâsă,. 
, | 

Adeseori, departe de-a lamei triste valuri, 

Cu pasuri regulate eii măsur al tiă pod, 
Bahluiii! locaş de brosce! riii tainic, fără maluri, 
Ce dormi chiar ca un paşă pe patul tâii de glod. 

Trecut-aii, dic cu jale, a tale negre unde, 

Precum trece poetul cu inima-t de foc. 
Ba, n'aii trecut, stăpâne, atunci nasu-mi răspunde, 

Eii le simţesc prea bine, căci mă cârnescă din loc!.. 

Când luna se ivesce, când s6rele apune, 

A tale dulci concerturi îmi place să ascult; 

Îmi place s'aud glasul a brâscelor nebune, 

De şi a lor prochimen mă asurgesce mult! 

*) Ferenţ ai fost un general ardelean carele, în vremea ris- 

boiului dintre Turcia şi Imperială, veni la 1716 ca si prindă pre 

+ Mihail Racoviţă, Domnul AMoldorii. Însă acesta, agiutat de câteva 
steaguri moldovene şi de un buluc de Tatari, îl birui pe şesul 

Bahluinlui şi, prindându-l viii, îi tiie capul. Ferenţ este îngropat 

peste dram de cerdacul ce-i pârtă nnmele. 0 cruce mare de pttră, 
cn o înscriere ce este âncă astidi, povestesce tâtă acestă întâmplare, 

. - . g*+
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"0! dar, atunci în peptu-mi sîmt inima că saltă 
Ca la un glas de frate iubit şi aşteptat, 
Căci gingaşele Drosce sântii dulci poeţi de baltă, 
Precum mulţi poeţi gingași sântii brâsce de uscat. 

Autoriul -acestit meditări ai cântat glodul Bahlutului, 
şi fiind că ne aflăm înglodaţi întrun sujet atât de bogat, 
găsesc apropo ca să pomenesc şi cii ceva despre tina ce 
împodobesce mai totdeauna uliţile capitaliet nâstre. Ea 
merită a fi cunoscutii în lume, întoemal ca negurile Lon- 
drif, ca colbul Odesii, ca, umedala Parisului, ca vântul 
înfocat a Neapolii (Sirocco); Ş. 6. Î. Adeseori Iașii areo 
privire venețiană prin uliţile lui prifăcute în caualuri 
mlăştin6se. De unde tragem urmiitârea închiere : că Ia- 
şanul este o fiinţă amfibie care trăesce giumătate din 
vieaţa lut pe uscat, şi care înctă în tină cealaltă glu- 
mătate. Vieaţă, plăcută şi vrednică de dorit! Nol o re- 
comăndăm tuturor fubitorilor de tralii molatic. 

Dar văl 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. Pugariul mei s'a înglodat 
păn' în genunchi şi nu may pite face nici un pas. e 
rog dar, prietine, ca să aihi răbdare vro câteva, dile, până ce se va mai usca pucin oraşul, şi atunci volii urma cu mulţămire primblarea mea prin Iaşi. 

(Calendarul Foey sătesci, 1845). + 

—————__
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P.S. Îubite Cogălmicene. — Ani şi aul ati trecut de 
la 1845; mulţime de prifaceri stai cercat în ţările nâstre 
de atuncă; eforiile s'aii schimbat pe tot anul; un mini- 

steril de lucrări publice s'aii înfiinţat, dar glodul Iaşilor 
nu S'aii mai uscat! Răbdare; în curend sârta îndurătore 

ne va disgloda şi ţara şi capitalia. Păn'atunci însă, zale.
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FRAGMENT .
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Scenele următdre se petreci într'un salon elegant, mare, îm- 

podobit cu tot lucsul parisian. Lumina aurită a policandrelor de 
bronz se revarsă pe deosebite grupe de dame şi cavaleri în toa- 
lete de bal; un orhestru armonios se pregătesce a suna contra- 
danţul cel noii compus pe ariile din opera Trovatore. 

SCENA 1 

Două dame pe o canape, în fundul salonului: una din ele, vădană 

ce ai fost odinidră frumsă; ceealată tânără, nurlie şi destul de nevi- 
novată âncă. Cea dintâi porta o rochie de catife viainie; cca a doua o 

rochie de crep trandafiri cu bucheturi albe. - 

Rochia de catife. — Cum al petrecut alaltasară la 

adunarea dâmnel A? 

Rochia de crep. — Cât se pote de bine; am glu- 

cat pănă la tri cesuri. 

Rochia de catife. — Ei n'am găsit adunarea “plă-
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cută... Era prea multă amestecătură, .. Numay giupinesa 
mea din casă lipsia. 

Rochia de crep. — Se p6te; însă eii, dâmna mea, 
nu caut întrun bal decât petrecere, şi nu cer alta de- 
cât să am cavaleri plăcuţi pentru gioc. 

Rochia de eatife. — (zimbina) Şi mat ales pe vărul 
d-tale aghiotantul. Nu" aşa? 

Rochia de crep. — (turburânăuse) Aghiotantul ?, . ră- 
rul moii?.. Pentru ce mai ales el? 

Rochia de catife. — (cu glas prietines6) Ascultă, dra- 
ga mea, scil cât te tubesc, şi cred că nu te'i supăra de 
cele ce ţi-oiii spune, pentru că eşti o persână de spirit, 
de şi âncă fârte tânără. Lumea începe a vorbi de d-ta, 
şi acesta mă măhnesce 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 obicei a înşira: din gură, 
Eii îl cunosc... ” 

Rochia, de crep. — Îl cunosci?. . cum? 
Rochia de catife. — (coborina ochi Aii cercat să-mi 

facă curte; dar l-am luat în ris; şi de-atunci... 
Rochia de crep. — (în parte, zimbind) Şi de-atunci, 

draga mea, îți pare Tăi şi faci morală altora. (aculânduae) Pardon; mă duc să dic sara bună, dâmoei B. care ai sosit. 
| a (So închină rochiei de catife 

turalnic unde se întelnesce cu 
sa aurită), 

Aghiotantul. — Săruţ mân 
în astă sară ca o zină! Vrei s 
tradanţ împreună ? 

şi se înârcptă cătră uşa unui salon 1ă- 
un aghiotant strălucitor sub uniforma 

a, Yeriş6ră ; eşti frumâsă 
& giucăm cel ântâiii con-
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- Rochia de crep. — Nu se pâte, verişorule, că/l gioc 

cu domnul D; însă dacă n'at damă, du-te de poftesce pe 

dâmna cea cu rochie vişinie, care îţi vroesce mult bine. 
(Se depărteză, rîgend cu mulţemire). 

Aghiotantul. — (posomorinduse) Ce însemntză asta?... 
D-nul D.. gi6că mai tote contradanţele cele dintâii cu 

verizâra! .. Nu-mi prea place, nu, nici decum. 
(Se apropie de bărbatul verişorei, tânăr smolit, forte îngrijit de când. 

saă însurat, şi care stă înfipt, ca o sentinelă, lângă uşa salonului pen= 

tru ca se potă urmări cu ochit tâte pasurile nevestel sale). 

" Aghiotantul. — (dându-i mâna) Ce al, vere, de staf 

aşa pe gânduri? i s'aii înecat corăbiile? 
Bărbatul. — (cu glas inăduşit) N'an nimică.t 

Aghiotantul. — Ba, al. Te veţi de pe facă că-ţi 
pare r&i de ceva. 

" Bărbatul, — (mirânau-ze) Mie?., De ce să-mi pară răi? 

Aghiotantul, — (în tamă) Pentru că veriş6ra gidcă 
totdeauna, cel ântţiii contradauţ cu D. 

Bărbatul. — (bolăina ochi Ba că st gici!.. Nam 

băgat de samă păn'acum. 
 Aghiotantul. — Hmmm !. . vere, nu-mi place, nu-mi. 

place! d-nul D... 
Bărbatul. —  (ştergânău-șt fruntea) Nu pot să-l sufăr ş. 

parcă”i o muscă leşinată. | | 
Aghiotantul. — Muscă, muscă; dar scie să biziiască, 

Îrumos la urechile damelor. le sama, vere, Ye sama bine. 
(Bărbatul, roş ca un bujor îmvbobocit, în caută nevasta prin salon, şi, 

nezărind-o, se răpede pe urma ek, în vreme ce aghiotantul se apropie: 

de dama care portă rochie de catife vişinie). 

Rochita, de catife, — (târte graţidsă) Unde-oiii scrie
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că'ţI mal aduci aminte de prietine şi că te apropil de ele! 
Aghiotantul. — Dânma mea, am atut totdeauna de mare plăcere a mă găsi în compania d-tale, şi dar... Rochia de catife. — Mute) Şi dar, vii să mă pof- tesci la cel dintetii contradanţ? .. Priimesc cu mare mul- țEmire. (tăcâna 10e pe canape) Pune=te, lângă mine, că am Să-ţi vorbesc multe. pi | 
Aghiotantul. — (in parte) Am păţit-o. 
(Se pune pe canape, fără voe, și în vreme ce rochia de catife îl în giră o mulţime de vorbe măgulitâre, el Be posomoresce cu atât maY mult că zăresce ma! departe pe verişora luy, care, ochindu-l cu cdda ochiului se face că ascultă cu multă Plăcere complimentele ce-r adresază D, — Lângă uşa Balonului, barbatul îsi mănâncă o musteţă, și aruncă asupra 1uY D. fulgerătore căutătury). - , 

SCENA IL 
N. B. — Actstă scenă sc “petrece într'un salon mic, pe care francezii îl numesciă boudoir, alăture cu salonul de gioc. El este luminat prin două lampe cu gazojen, care respândescii o palidă lumină pe tapiseriea bogată, pe mobilele elegante şi pe etajerile pline de bronzuri artistice şi de porţelane preţiâse care împodo- bescii acel locaş misterios. Trij dame tinere s'ati retras în el, ur- mărite fiind de un cortej de cavaleri admiratori a frumuseţei lor. Una din ele şede pe 0 canape îmbrăcată cu stofă argintie; a doua s'aă încuibat, ca o porambiţă delicată, întrun j6lţ elastic; a tria stă pe picidre lângă un clavir mic de Erhară, şi dejitele sale fra- Side se primblă pe tuşele instrumentului, scoțând nâte armonidse şi cercând melodia unei romanțe noni, Fie-care dintr'aceste tri 

graţii este încungiurată de tineri eleganţi ce' flutură cu uimire 
împregiurul lor, 

Dama de pe canape. — Frumâsă melodie!.. Ce ariei asta?
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Un cavaler spîn. — Un solo din 'Trovatore. 

Dama, de 18 clavir, — "e înşăli, domnul mei, căi 

0 romanţă nouă ce mi-ai dedicat mie domuul X. 
Un cavaler bărbos. — Nu scicam că X. este com- 

positor de musică... Păn'acum l-am cunoscut ca un mare 
amator de cai, şi nu'mi închipuesc ce relaţie pâte fi 
între călărie şi arta musicală, 
- Dama de la clavir, — (zimbina) Un om cu gust fubesce 
tot ce e frumos, încântător şi armonios; prin urmare 
d-nul X. pote fi şi bun călăreț şi music de talent, pre- 
cum de pildă, d-ta eşti şi dinţuitor desăvârşit şi gtude- 
cător cu sciință. 

Cavalerul spîn. — (încet eătră altul) L-aii lovit unde-l 
dăre. Prietinul nostra cade la tâte Yalțurile şi nu scie 
se descurce două huchi la giudecătorie. 

(Toţi incepii a ride încet. Cavalerul bărbos se posomoresce şi ese din 
salon, sub cuvânt că are să poftiască o damă la conirodanțul viitor), 

Dama de.pe jâlţ. — Ori cum să fie, te fericesc, 
draga mea, că at însuflat asemine plăcule compuneri 
unui tânăr ca d-nul X. Ei mărturisesc, fără sfiială, că, 
aşi dori forte mult să fii geniul inspirător a unul com- 
positor, saii a unui poet. 

Cavalerii. — (in bor) Cuvintele dumnitale sântii în stare 
să ne prefacii pe toţă în geniuri poețice şi musicale. 
Dama de la clavir. — Nu stii cit am fost pricina 

inspirărel d-lui X. dar sciă că romanța d-sale mi-ai 
pricinuit o nespusă, plăcere. 

Dama de pe canape. — De este aşa, nu fil egoistă, 
şi ne împărtişesce şi pre noi cu acea plăcere.
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Dama de la clavir. — Cum? 

Dama de pe canape. — Făcându-ne să audim TO- 

manţa. Cânt'o numai pentru noi, ca să videm dacă poesia 

e vrednică „de armonia cânticului. 
(Dama de lângă clavir, rugată de toţi, primesce în sfirşit, și cântă 

următârea romanță cu un glas limpide şi dulos:) 

Ce gândesci, o! Margărită, 

Când de visuri eşti răpită 
Într'al nopţii med senin, 

Când din luna zimbitâre 

Vine-o ragă călătre 
De se j6că pe-al tăi sin? 

Nu cregdi tu, o! Margărită, 

Cacea radă fericită 
Este gingaşul mei dor 

Ce'i trimis din depărtare 
Să-ţi aducă-o sărutare 
De la bietul călitor? 

Şatuntă, dulce Margărită! 
Nu te simţi duios uimită 
D'ale radei dismierdări? 
Și, cu-o şdptă de iubire, 
Nu trimiţi a ta gândire 
SE mă caute pe mări? 

Mult frumâsă Margărită ! 
Barca mea e rătăcită 
Pe al mării val turbat! 
Glas de mârte "n aer trece, 
Şi de-al morţii fior rece 
Sufetu- -mi e tulburat!
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O! duidsă Margărită! 

Dă-mi o lacrimă iubită 

Întracest minnt amar, 

Dorul mei în cer s'o suie, 

Şi, ferice, s'o depuie 

Pe al Domnului altar! 

Toţi — țincântaţi şi bătând în palme). Bravo! Bravo! minu= 

nat!.. Dâmna mea, ai un glas de ânger, 
„(O sută de complimente sboră impregiurul dame! de 1a clavir), 

Dama de pe jâlţ. — Romanţa e de minune; dar 

sânt fârte întrigată de a sci cine'i acea Margărită atât 

de îrumâsă ? 
Dama de la clavir. — Socotiţi pote că e vre o 

persână în fiinţi?.. VE înşelaţi. Domnul X. e un ori- 

ginal înamorat de o fl6re. 
Damele. — (apropiindu-se Iute de clavir). Do 0 62? 

Dama de la elavir. — Dar. D. X. mi-ait mărtu- 

risit chiar. însuşi că într'o di de primăvară, fiind la 
vânat şi adormind sub un copac, ai avut un vis forte 

poetic.. 1 s'aii părut că se găsesce într'un câmp acoperit 

cu flori de margărite, şi că aii vădut de-odată pe una. 
din acele flori crescând şi prefăcându-se într?o fiinţă albă, 
graţi6să şi încântătâre; o minune cerscă, o închipuire 

fără samân pe lume! Acea fldre însufleţită se apropiea 

de dânsul, se pleca zimhind asupra luY, îi dise câteva 
cuvinte misteri6se, şi apoi se făcu nevădută, în seninul 
albastru a cerului. De atunci X. este înamorat de acea 
drăgilaşt, ar&tare a visului stii, şi o slivesce ca pe un 

Anger, și pentru dragostea ci s'aii dedat posesiei şi ar- 

monici, pentru ca, st o cânte în versuri şi în note.
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Dama de pe J6lţ. —  (zimbina) Si non e iero e ben 
Zrovato, dicii Italienii. Dar ort cum să fie... priimeste, 
draga mea, mulţămirile n6stre pentru plăcerea ce ne-al 
pricinuit prin cânticul Margăvite. 

Dama de la clavir. — (zărină pe, lângă uşă) Comli- 
mente d-vâstre se cuvinii mai cu drept autorului. Dom- 
nule X,, vină de culege laurii ce meritesi. . 
Domnul X. — tintrâna) Cel mai preţios laur pentru 

mine este că am avut norocire de a fi cântat de d-ta 
şi ascultat de prietinile d-tale. 

Dama de pe Î81ţ. — Domnule X., vrei să-mi dal 
vole de a-ţi face o rugăminte? 
Domnul X. — (inchinânau-se) Ori ce rugăminte din 

partea d-tale, oii socoti-0 ca o poroncă, dâmna mea. 
Dama de pe jlţ. — Însă îmi făgăduesel că nu 

mă refusa ? 
Domnul X. Făgiduesc tot ce'i vroi, 
Dama de pe Î6Iţ. — De este aşa apoi te rog, atât 

din partea mea cât şi Qin partea prietinelor mele, ca st "De cânți d-ta însuşi una din melodiile d-tale, 
Domnul X. — trtaqâna) Fârte bucuros; însă mi se 

pare că aici sântem la hal, car nu la concert. 
Damele. — Ba, sântem la petrecere, şi petrece 

Cum ne place. Nici o lege nu ne silesce a, ne desfăta numai cu danţul, 
Domnul X. — Fie precum doriţi. Numai v& rog să nu rideţi pre tare de glasul meii. 
Damele. — Fij liniştit; vom rtde cât se pote de în- cetişor. , ME
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'Domnul X. se pune la clavi ir, face câteva acorduri armonidse, şi apol 

cântă nrmătdrele versuri, pe o melodie plină de  Incriml 2 

5312 

Adio... ah! nici odată 

Nam credut că pre pământ. 
A mea inimă "ntristată . 

“Va rosti acest curânt ; 

Dar tu însaşi, tu pe care 

Te-aveam tainic Dumnedei, 
AL voit, fără "'ndurare, 
Si jertfesc amorul mei! 

Martur: am în vecinicie ! 

Dumnegeul tăi slăvit, 
Cu ce sfântă poesie, 
Cât de malt.eă te-am iubit! 

"Câte lacrimi de durere - 
Pentru tine am vărsat, 

Şi, lipsit de mângăere, 

Câte lacrimi ţi-am ertat! - 
; 

Ani întregi am fost departe 
De al ţării. dalce sin, 

Numai ca st ai tu parte 
De un traii plicut şi lin. 
Ani întregi, ascans în mine, 
Plâns-ai gingaşul meii dor, 

Fir'a cere de la tine 
Nici o jertfă de amor! 

Nam dorit ei alta 'n lume 

Decât, pănă ce-oiă muri, - - 

Să mă'nchin la al tâi nume, 

Să mă laşi a te iubi.
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Ah! din raiul nălacirei 
Pentru ce m'ai deşteptat? 
Din locaşul fericirei 

. Pentru 'ce m'at alungat? 

Adio! rămâi ferice! 

Şterge din înima ta 
Pe cel ce adio'ţi dice, 
De şin veci nu te-a uita! 
Te-am iubit cu dor ferbinte, 

Şastfel te iubesc... că vrei 
St văd stins din a ta minte 

Întreg surenirul mei! 
(Cânticul e întrerupt prin năvălirea în salon a ma! multor cavaleri 

ce vinii să poftiască damele la contradanţ). 

Unul din cavaleri. — Sciţi ce sait întemplat mat 

dinioarea,? 

Toţi. —. Ce? 

Cavalerul. — (n tatoă) SE rămâe între nok... Dom- 
nul D. grăia'cu Rochia de crep şi îl gicea vorbe forte 

plăcute, giudecând după zimbetul grațios cu care acele 
vorbe era priimite, când de-odată “Aghiotantul ce sta 
lângă, Rochia de catife, se apropie dc bărbatul Rochie 
de crep, ce era ocupat a-şi mînca cecalaltă gtumătate 
de musteţă, şi-i dise cu un ton tragic: 

Deşteptă-te, sermane! şi lasă, cea musteţă, 
Căci sârta îţi atîrnă de la un fir de aţă! 

Bărbatul tresări înspăimântat şi „întrebi ce este? 
Aghiotantul îi arătă pe domnul D., carele tocmat atunci 
se plecase la urechea Rochiey de crep pentru ca si-l 
spue... că salonul e fârte bine ceruit! La acestă privire
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Bărbatul se face Dunăre, îşi smulge trii peri din mus- 
teța ce-i rămânea, se răpede, lunecă şi se arată ca o 
fantasmă între femeea lui şi domnul D. 

— Domnule! îi gice el cu glaş riguşit de mânie, 
femeea mea nu'i surdă; m'ai nevoie să-i vorbesc la, 
ureche. : i 
__— Nu te înţtleg, domnul mei; îi răspunde D. cu 
mirare. | Ai o 

— Te credeam mai priceput; adăugă bărbatul cu u 
aer ridător. 
„_— Pricep în adevăr că îmi cauţi pricină, dar nu-mi 

pot închipui pentru ce? : . Da 
— Pentru ce?,. Du-te .de întrebă. pe vărul mei , 

Aghiotantul; el e tosărcinat să-ţi dee tâte tălmăcirile ce 
vei vroi, | 

— Porte bine! răspunde D; şi, închinându-se la Ro- 
chia de crep, care sta ingălbinită şi spărietă de acestă 
scenă, se apropie de Aghiotant, şi după o scurtă con- | 
vorbire cu dânsul, îi gice: Mâny diminâţă “ secondanţii 
mel se vor înţălege cu d-ta despre locul întelniref mele 
cu vărul d-tale, şi despre- condiţiile duelului. 
“Damele. — Ear un duel? Ce nebunie? | 
Cavalerul spîn. — Aşa sântem noi? Când iubim 

ne facem le? o Ia 
O damă. — (incet cătră alta) Leii spin âncă n'am vtdut. 

(ntră cu toţii veseli în salonul de joc şi, încurând plăcerea danţu- 
lul îl face să ukte şi duelul domnulni D, cu bărbatul Rochizi de crep, şi 
romanţele d-lui X.) i ” ”
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SCENA UI 

Înaintea, contradanţului, 

(Două dame tinere şi destul de graţidse, pentru ca să aibă drep- 
tul de a să juca cu arma plăcută a cochetăriei, se primblă prin 
sală respândind împregiurul lor şi mai als în direcţia orhestra- 
Iul, unde se află doi cavaleri ce le admiră, un amestec încântă- 
tor de zimbete pline de farmec şi de ochiri pline de o gingaşă 
espresie. Unu din ele pârtă pe cap un diadem strălucitor; ceea- 
laltă o ghirlanâă de flori.) 

Dama cu diadem. — Cu cine gloci contradanţul? 
Dama cu ghirlanaă. — Nu-mi aduc bine aminte... 

Mi se pare că cu d-nul C.; dar d-ta? 
Dama cu diadem. — De nu mt înşă, cred că m'a 

poftit d. YV. a 
Dama cu ghirlandă. — (zimvină) Un cavaler fârte 

“plăcut ? ” 
"Dama cu diadem. — Cu adevtrat, şi samână a fi 

bun prietin cu d. C. Amândot'sântii nedespărţiţi, ca Orest 
şi. Pilad. | e 

Dama cu ghirlandă.— Orest şi Pilad în frace. Dar 
unde'sii 6re?'Nu-t văd. - 

„ Dama cu diadem. — Faţă 
vede că aii multe taine de s 
tot la ureche, : 

“ Dama cu ghirlandă..— (eigâna; Or fi făctnă planul 
luărei Sevastopolului. Ă 

-i lângă orhestru. : Se 
pusi împreună, că îşi vorbescii - 

(Se ducii amândouă, rigtna, ş i se pună pe o canape, În vremea acâata domnii V. gi O. facă urm. ătrea convenţie între ex.)
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Domnul V. — Mărturisesce că dama cca cu dia- 
dem e chiar. regina balului. 
Domnul 0. — În pririrea diademului, pte; dar în 

privirea frumuseţii, nu. Pentru mine, prietina sa îmi place 
de o mie de ori mai mult. 
Domnul V.—Cum se p6te!.. Tu, 'care eşti om de 

gust, să preferezi pe dama cea cu ghirlantă, când ceea- 
laltă are -o înfăcişare atât de sraţitst, atat de nobilă, 
atât de răpitore, atât de.. 

- Domnul Q. — Şi celelalte. Di. că- ” e dragă, să te 
cred. 

Domnul v. — Nu scii de-mi e dragă, “dar sciii i că 
aşi face tâte jărtfile din lume pentru 0. singură zim= 
bire a ei. 

Domnul C. — Scii una? 
„Domnul V. — Spune. a 
Domnul C. — Îţi sânt prietin şi vreii să te slu- 

jese. Gioc contradanţul viitor” cu âugerul (ăi slăvit, şi 
1ți făgăduesc să-i vorbesc numai de tine şi de iubirea ta, 
în t6tă vremea danţului. . 

: Domnul V, — (stringâna mâna prictinulay' scii) De-i putea 

s*0 interesezi la sârta mea, să scif că tâtă. viţa... 
Domnul C. — (eurmânău-i vorba) “TOtă vieaţa ta mi” 

fi recunoscător ?.. Forte-ţi mulțămesc. Vrei mai. bine să 
fii plătit îndată. - iu 
Domnul V., — Cum? 
Domnul C. — Slujba ce ţi-oiii face ca: „aăvocat pe 

lângă lucâfărul inimei tale, să mi-o faci tu însuşi! pe 
lânsă dama cea cu ghirlandă. E
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Domnul V; — Să-i vorbesc în favorul tăii?.. Bu- 

curos; mai ales că gioc cu ea contradanţul. 

Domnul C.— Minunat!. . Facem vis-a-vis împreună? 

„Domnul V. — Se înţelege; dar ascultă-mă: că îţi 

făgăduese să fiii cât se pote de elocvent pentru intere- 

surile tale. Caută de mă slujesce şi tu cum se cade. 
Domnul C. — Lasă pe mine. Am să întrebuinţez 

t6te figurile retoricei câte le-am învăţat la scolă şi câte 

mi-a, inspira geniul prietiniei. 
=: Contradanţul se . începe. - Alergă de-ţi fe dama şi-l 

spune că aX un prietin care ar fi murit de mult după 

dânsa, dacă n'ar dori să trăiască o vecinicie întrâgă nu- 

mai pentru dânsa. 
(Orhestrul dă semnalul contradanţului; cavalerii se răpeâii de'şi ei 

damele; părechile se aşcdă tis-â-vis, domnul Y. a luat pe dama cu ghir- 

landa şi s'a pus în fagă cu prietinul sei, care este cavalerul daniei ct 

diadesm.) 

În vremea, contradanţului, 

Domnul V. — Sciţi, dmna mea, ce observări am 

făcut cu prietinul meii C., de când am întrat în bal? 

Dama cu ghirlandă. —  (zimbind) Negreşit ear tr'0 

luare în ris, după obiceiii. : 

Domnul V. — (serios) us ertaţi. . . Am observat că 
uneori o simplă ghirlandă de flori plătesce mal mult de 

cât un diadem de brilianturi... 

Dama cu ghirlandă. — Când, de vila? 
Domnul V; —: Când încunună o frunte graţi6să 

ca a d-tale. | |
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Dama cu ghirlandă.— (riqăna) Şi cine ai făcut acestă - 

discoperire nouă? d-ta sati -prietinul d-tale? .. 

Domnul V. — Fii... prietinul meii are ochi pen- 
tru ca, să nu vadă. El e bun tânăr, dar are un defect 

moral. din cele mai triste! 

Dama cu ghirlandă..— (Care?.. - 
Domnul V. — intai) E fâr' de inimă!,. Şi cu 

tote aceste, el nu încetţezi de-a, giuca o comedie senti- 

mentală, cu damele, tot acea comedie şi ear aceea, de 

când îl sciii. Dintei el câreă a trage mila, pers6nelor, prin 

destăinuirea ce face de- nenorocirile sale căsătoresci, di- 
cond că aii fost amar înşălat în alegerea soției. sale, 
căci, departe de a răspunde la. dorinţele sufletului stii, 

„ea îi întuneca vieaţa prin o gelozie neîncetată, .. etc. 
etc. După ce ai isbutit prin acestă tactică a însufla .com- 
pătimire persnei care îl ascultă, apoi caută a câştiga 
increderea et sub titlu de prietin şi, însfirşit, ti decla- 
rează într'o gi că prietenia lui s'aii prefăcut într'uu amor 
înflăcărat, 

- Dama cu ghirlanaă. — (roşinau-se) , Care vra să dică 

prietinul d-tale e un ipocrit? 
Domnul V.— (incet şi fârte serlos) Forte primejdios !. Un 

om de acei ce amii putea numi: i” [ranguzesce : Un n Dertue 
de boudoiy. 

Dama cu ghirlandă. — Bine, domnul mei, dacă 

cunosc că domnul 0. este ast-fel, 'cum de: te găsesci în- 
tro legătură de prietinie atât de strinsă cu „el? Con- 
tactul unui asemine ipocrit ar putea înriuri chiar şi 

"asupra caracterului d-tale.
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Domnul V.—(firie sentimental) Fit, domna mea, an 0 
inimă de acele. care rămânii vecinie curate, şi când al 

vroi să cobori ochii în sîuul ci. ai videa... 
“(Figura contradanţului îl silesce să-i tate frasa şi să se depărteze de 

dama lui, care stă pe gânduri, aruncând asupra lu! C. o căntătură tristă.) 

(În vreme ce V. aşterne ast-fel de bine pe prietinul seii în' opinia 

damel cu ghirlanâă, C. are convorbirea următâre cu dama lui:) 

Dama 'cu diadem. — Pe cine avem de vis-a-vis? 
Domnul 0. —.Pe prietina dumuitale cu YV. 

- Dama cu diadem. — A!.. îmi pare forte bine. 

Cum.o găsesci? Aşa căi de tot grați6să în astă sară? 

"Domnul QC. — Cu adevărat; însă are o nenorocire. 

"Dama cu diadem. — 0 nenorocire? 
» Domnul C. — Dar; are o prietină atât de frumâsă 

că o întunecă, precum sârele întunecă stelele... 
Dama cu diadem. — teigâna) Şi luna? 
Domnul C. — trist) De ce al crudime de a ride, 

când, departe de a roi să- ț fac. madrigaluri cu stele 
şi cu luceferi, îţi mărturisesc cele ce sâmt în înimă? 

Dama cu diadem. — Domnule, trebuie să scil că 
cine merge la bal, îşi lasă inima acast mat întâi, pen- 
tru ca să nu o pârdă. Un asemene juvaer e de prisos 
aici. Fi mai bine ca prictinul d- tale; fil vesel şi nu 
gândi la alta de cât la plăcerile danţului. 

Domnul C, — Prietinul meii e un om lipsit de ok 
ce simţire, şi pâte să guste veselia balului, căci pentru 
dasul nu” nimic serios. pe lume. 

-- Dama cu diadem, — (intrigată) Câţ eşti: de misan- 
trop! Îţi calomniezi chiar prietinir ! 

»* Domnul C. — Rii?.. feriască Dummnedeii! ÎL iubesc
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pe V. ca pe un frate, dar nu pot tăgădui adevărul. V, 

considerâză vieaţa ca o călătorie, din care caută să tra- 

gă tot sotul de plăceri, din trâcăt. Pentru dânsul femeile 

sântii ca nisce flori bune de cules, de mirosit şi de.pă- 

răsit. Amoriul îl socâte ca o fantazie drăgălaşă; într'un 

cuvânt Y. este cel .mai nevinovat; nestatornie din lume, 

şi 11 Yubese cu atât mai mult, cu cât îmi samănă mai 

pugiu. 
Dama, cu diadem. — tpe gândum Cine-ar crede că 

fiind aşa de ttuăr.. 
Domnul C. — "ocmal pentru căi tenăr el nu scie 

a preţui val6rea semţirilor puternice, care facii fericirea 

sait: nefericirea vieţii ; când -că,. dinprotivă, săsest că cel 

mai. 

(Figura contradanțului îl silesce să înghită urma frasel). 

După contradanţ, . 

Domnul V. — tviină iute tângă 0 EX! vorbit-al în fa- 
vorul meii? 

Domnul O. — (stringânău-l de mână) Am făcut de tine 

un portret încântiitor dar tu? 

“ Domnul V. — Te-am aşternut: cum se cade. 

Domnul. Q. — Şi ce socoţi? 

Domnul V. — (în tatnă) Socoi că în „curoud a să îl 

XYubit; dar ei? 

Domnul C. — Și tu, adorat. 

Amândoi. — (vese Vițat!.. (ist aa brașil și se primblă 

prin sală cu pas triumfător, aruncând asupra damelor căutături ucigătore.) 

Damele. — (pe canape, ţină următorea conversaţio:)
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a — Credi. tu, draga mea, :că prietinia ecsistă . între 
bărbaţi ? - De i 

— „Nici de cum. Un prietin este duşmanul cel mat de 
aprâpe 

„„— Dtapol ce gici de Orest şi Pilad din antichitate? 
-— Pâră vechile, soro!.. fabulă... mitologie. . . 
(Începii a ride și işi istorisescii convorbirea lor cu V. şi C.) 
Amândouă, — (eu un aer riqător) (Ce prietink de C9- 

medie! 

SCENA IV 
) 

(Toţi. cavalerii din scenele precedente, înpreună cu alţii, adu- 
naţi într'an salon destinat pentru fumători; unii îşi facii qiga- 
rete înprejurul unei mese, pe care se găsesce un vas frumes de 
bronz plin de tutun turcesc; alţii stati lungiţi pe divanuri şi 
urmâză cu ochii fumul albăstriă ce se ridică în văzduh.) 

Domnul V. — Frunios şi strilucit e balul din astă 
sară! “Toaletele damelor sânții de minune, şi se deose- 
bescii atât prin eleganța cât şi prin lucsul lor, | 
„Domnul C. — Cred şi cii dacă'sii aduse din cele mal cunoscute magazii de la Paris, a 

Aghiotantul. — Aşa este; însă trebute să mărtu- 
risim că damele usstre ai: un gust mai deosebit pentru 
toaletă, şi că nicăire nu aj putea găsi o adunare de fe- 
mel elegante şi frumâse tot odată, ca în salonurile Iaşului. 
Domnul C. — Dar de cavaleri ce di? „ Domnul V. — Noi?.. Fracele şi legăturile albe de gât ce purtăm, ne face a sămăna, cu cioclil din Paris. Un boter cu anteriii. — Nu sciii cum or fi acei 

a
a
 

e
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ciocli, pentru că mi'aii ferit Dumnedeii de a merge peste 

“hotar de când trăiesc, dar, curat să vă spun, nu ră şede 

Îrumos nici de frică în hainele aste strimte şi sucite. 

Par'că sânteţă nisce altor nemți. triae cu nohot) - 

Domnul V. — Bine dice buteriul. Când, dinprotiră, 
priviţi mă rog la d-lui, ce mândru îl prinde anteriul în 

care se împedică, şi glubeoa asta în care se câce de atâţi 

amar de ani, şi tot âncă nu'i copt! 

Boieriul. — (e face? Pâte:blana mea nu'i îrumâsă ? 
Ce rideţi, mă rog, ce rideţi? 

Domnul P. — RiJem pentru că'ţi e blana de îs. 

(Toţi ridii cu veselie, Borerul  sapărat ese). 

Un tânăr jurnalist, — ţintră rapide) Domnilor, aţi au-. 
dit vestea cea nouă? 

Toţi. — Ce reste? | | 
Jurnalistul. — Francesii şi Englezii aii desbarcat 

la Crim. | 

Toţi. — (se scolă cu entuaiasm) . At desbareat! 

Un fost ministru. — (decorat cu Vladimir) Ha, ha, 
ha. Cum aii desbareat, nu sciă, dar îi dese de s'or în- 

telai cu Ruşii. 
Jurnalistul. — Şi pentru ce îi fulesei, botectule? 
Fostul-ministru, — Pentru că Mencicot are st mi-i 

dee de-arostogolul în Marea, 

Jurnalistul. — Asta-ţi e grija? Apor liniştesce- -te 

boterlule, pentru că armiile aliate aii şi avutii o lovire 

cu armia rusască, 

Fostul-ministru, — Unde?
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" Jurnalistul, — La Alma. 

"Fostul-ministru. — (cu sarcasm) Şi câţi 'Anglo-Fran- 
'gesi aii mai rămasă în Crim? | 

Jurnalistul, — (scoţâna o gazetă) Asculti: (citesce) „AS- 
-tăgi, 10 Septemvrie, armiile aliate aii câştigatii cea ân- 
tei biruinţă asupra duşmanului,  silindu-l, după o luptă 
crâncenă de câteva ceasuri, a părisi posiţiile întărite ce 
ocupa pe înălțimile de la Alma. Generalul Mencicot ati 

„fost nevoit: a să retrage în grabă spre Sevastopol cu 
t6te puterile sale, de şi aceste era mult mai numerbse 
de cât ale nâstre!s: a 

Toţi. — Ura! să trăiască Francia şi Englitera! 
Jurnalistul. — Ce mal gici acum, boieriule? 

- “Fostul-ministru, — (tulburat) Nu se pâte una ca as- 
ta... Minciuni de jurnalist! (ese) . - 

Jurnalistul, — (eigâna) Mergi de-ţi pune lipitoră ca 
să nu-ţi vie damla. ăi | Ea 

Aghiotantul. — (cu iacrimi în ochy) Francesii şi Enale- 
sit îşi varsă sângele pentru popârele Imperiului Otoman! 
pentru scăparea n6stră, fraţilor! pentru viitoriul Romă- 
nici! şi nici un român nu alârgă, să ee rând pintre vi- 
tejii eroi a Occidentului! Când mă gândesc că ţările n6s- 
tre sântii una din pricinile acestui răsboiii, şi că ele sautii 
cu bragele legate, că nu: potii să le: ridite spre apărarea 
lor... mi se umple ochii de lacrimi şi sufletul de amar! 

Bărbatul. — Bi! vere..': nu mă face... că plâng 
ŞI eu... na... 

- 
(Scâncirile bărbatului nască un ris nebunesc). 

Domnul V, — Să lăsăm: politica, - domnilor, că dum-
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nealul e:în stare s& se bociască în mijlocul balului, — 

Eată, prietinul nostru X, vecinicul călător! Haideţi mai: 

bine si-l rugăm ca să ne spue vr'0 anecdotă din. călă= 

toriile lui. 
Domnul X.—(zimbina) Dacă mi-ţi face o gigareti, voii 

istorisi îmecarea, vaporului Seceni pe Dunărea. 
- Potă, — (făcână gigarete). Bucuros, bucuros. 

Domnul X. — Şi eii car bucuros. Fată că incep; ş: 
dar să nu mt întrerumpeţă, după cum vă e obiceiul. 

“Poftim pe divanuri şi ascultați: 
„în nâptea de la 9 Noemvrie 1851, vaporul Seceni a. 

companiei. Loyd. se coboria răpide. pe Dunărea” între 

Giurgiii şi Brăila.“ 
„De şi nu este voie a călători pe acest Auviiă după ce. 

înopteză; de şi nu era lună, nici stele, căpitanul însă 

dedese poroncă să urmeze drumul, căci avea î6tă încre-. 

derea în ghibăcia cârmaciului carele era .român.* 

„Luneca deci vaporul între malurile “Țărilor Romănesci 

şi Serbesci, ca „un balaur de nspte, tulburând faca Du-. 

nărit sub loviturile lui, şi lăsând în urmă-i o lungă co-. 
l6nă de fum negru şi de scîntel.« N 

„Frigul şi umezala nopţii goniseră toţi călătorii de pe: 

pod şi, prin urmare, ambele sal6ne de rândurile 1 şi II, 

precum şi cabinele, era ticsite de tot sotul de neamuri:: 

Români, Italieni, Englezi, Franezi, Turcă, Sârbi, Grei, 

Jidovi, ba âncă şi un principe Indian, nababul Echalod-. 
Daula-Dod cu care plecasem odată din Paris. Unit din. 

el giuca cărţile, alţii cetia, alţii seriea, ear cel mai 

mulți grăia în. deosebitele lor limbi, prefăcend astfel va-- 

4
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porul întrun -adevărat turn de Babel! De pildă: împre- 
glurul ' unei mese rotunde din : salonul [, cii mă găsiam 
în adunare cu un turc, un italian şi cu prinul- indian, 
şi vorbiam între noi prin chipul următor: « - 

-„Nababul, vroind să aibă ceva lămuriri asupra drumu- 
lui pe uscat de la Galaţi, la Constantinopoli, adresa în- 
trebările sale în limba, arăpescă italianului care ît slu- 
jia de dragoman. - : e 

„talianul mi le tălmăcia mic în limba frangesă. 
„Fii le repetam grecului în limba elină-apla. € 
„Grecul le spunea turcului în limba otomână, « 

„Şi pe urmă răspunsurile turului. trecea car înapoi 
pe la grec, pe la mine, şi pe la italian, pănă la: ure- 
chile iudianului, carele da din cap spre stmn de mul- 
mire.  . . ” : E 
„Acestă harhalae limbistică ţinu pănă despre megul nop- 

ţii, când începu somnul a amorţi glasurile, a micşura 
ochii şi a produce un căscat 'obştesc, care făcu de mai 
multe ori giurul salonului. Atunci, câte unul, câte unul 
toţi se lungiră pe laiţe, pe scaune şi pe mese; candela 
se stinse ca nealtădată, şi în sînul întunericului se ri- 
dica o horăitură urieşă, alcătuită de deosebite horăituri 
botezate şi nehotezate. Salonul răsuna ca dece ogeaguri 
aprinse şi ca gece mori hârbuite! & | 
„Pas. de dormi, dacă Poţi, în mijlocul unei asemene ar- monik ! « ta pp ia 
„Cât pentru mine, după ce-am făcut tâte chipurile ca să adorm; după 'ce m'am întors multă vreme când pe o câstă, când pe alta; după ce am cereaţ să: număr până. 

x
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la o mie, înzădar!.. mi-am aprins gigareta şi: m'am 

pus să gâcesc naţionalitățile deosebitelor horăiri. care-mi 

da o serenadă atât de melodi6să. Studie nouă, interesantă, 

şi pe care sfituesc să o facă toţi acei călători nenoro- 
ciţi ce sânt osânâii de. împreglurări a petrece nopţi 

întregi de nesomn. * 

“Aşa, la pici6rele mele suspina o horăire musicală care 

stmăna cu o gamă de la do şi pănă la us, şi care câte 
odată părea că a să încâpă o arie din Bărbierul de Si- 
vilia; dar acel început înşălător se sfirşia îndată cu o 
notă jalnică din Lucia. Cine putea fi acel horiitor-dile- 
tante? Negreşit un italian! Şi în adevăr era un tăntr 
care mergea. la: Bucuresel.« 

> „Mai departe vuia un horăit lung şi gros care mă fă- 

cea să gândesc la sărbătorile Crăciunului. El se rudia 

cu cânticul 'prea pugin armonios a unui dobitoc, care ca 

şi sgârciţii, e bun şi folositor numai după mârte. Cine 

altul putea. să-l imiteze aşa de bine de cât un om de- 

prins a trăi în compania... sgârciţilor? Care ţară hră- 

nesce mai multe vietăţi ritâse de cât ţara ungurescă?, 
Horăitorul trebuia să fie: negreşit maghiar! Şi în adevăr 

era un graf care se ducea în Siria.“ | 
“În mijlocul salonului, pe o masă care slujia de pat 

în acea n6pte, suspina. cu sfidlă un horăit forte curios, 
El părea că ese numai dintr'o singură nară, şi era în- 

trerupt de spasmuri, de înăduşeli, de gemete slabe, ca- 
rele dovedia o grijă neîncetată în. sufletul stăpânului 

acele! nări. Cine altul de cât “un jidov putea fi astfel go- 
nit de dimonul spaimei, până şi prin somn?. Cine altul
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- de cât un evreii-zaraf putea să aplice viţiul cămătăriei 
pănă şi la r&suflare, şi să se slujiască numa! cu o nară, de 

iconomie ? Şi în adevăr, era un Herşcu carele mergea la Mol- 
dova, ca să contribueze la înflorirea comerţului acestit țări! 
„Lângă uşă şuera un horăit ascuţit şi suyţire ca si- 

riitul unui şerpe, şi cu tâte aceste, însufla un soiii de 
„mil6să compătimire. -EL te înfiora şi tot. odată îți fura 
luarea-aminte ; te adimenia şi tot odată iţi sbereia ne- 
vrele. Omul ce. horăia,. astfel trebuia să fie primejdios ; 
0 lighioae cu două fege, cu buze dulci şi cu dinţi înre- 
ninaţă, cu ochii blângi şi cu inimă pestriță! Ce putea fi 
acel necunoscut ?.... patriot de drumul mare sait spion ? 
Care era naționalitatea lui, meseria lut? .« - 

„De odată, pe.la două după megul. nopţii, toţi călt- 
torii se treziră spărieţi într'un vuet grozav şi 0 groza- 
vă sgâlţiire a vaporului! Laiţele, mesele, scaunele se răs- 
turnară gios cu acel ce dormia pe densele, şi soba se 
dărima ca de cutremur. Întunericul era cumplit! cum- 
plită şi spaima tuturor, căci în vălmăşagul acela, de- 
odată se ridicară vr'o' două-deci de. răcnite  înfricoşate 
carele gicea în deosebite limbi: |. 

Sânteni perduţi! 
Nous: sommes perdus 
-Siamo perduti! 
Kirie eltison! 
Tesus Maria und Iosef! 
Allah ! Allah! 
Aman! Aman!. 
Alvei! ghevalt! Veit set . 

etc. etc. ete. |
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„Dincolo de salonul nostru, peste tindă, cabina damelor 
răsuna de ţipete ascuţite, de istericale, de plânsete, de 
bocite carele da fiori! 

„Ce se întâmplase? Nime. nu o putea spune; dar toţi 
striga delaolalță că ne-amii înecat, şi strigând, toţi se 
răpegia, spre uşă, impedecându-se de mobilele răsturnate 
şi dând chioriş uni! peste alţii. Mulţi cădea pin întune= 
ric şi se“ scula âucă mal spărieţă!. Însfirşit, după -0 lup- 
tă desperată la uşă, isbutirim a ne urca pe pod.“ 

„Vaporul nostru era oprit în mijlucul Dunării, ca o fiară 
rănită, car în zarea nopţii se videa mat departe o ma- 
tahală ncgră ce fugia în susul apei. Cârmaciul'ne spuse . 
că era un alt vapor care, după ce căguse orbesse peste 
al nostru şi ni-l fărimase, se depărta acum de noi fără 
a ne da cel mal mic agiutor. În vremea asta un mari- 
nar, viind de la proră, trecu răpide pe lângă not di- 
cend cârmaciului: moră menit nostri?.. şi, sărind 

“într'o barcă mică, se îndreptă cătră capătul de inainte 
a vaporului.“ | | 

-„Xe înțelegând âncă nimică din câte augian, mă du- 

seiii pin întuneric spre locurile al 2-le, .unde răsuna glu- 

suri de femei spăriete. Lângă maşina, vaporului zăriii un 

om lungit pe pod şi: văitându-se că”! rănit de mârte la 
cap şi la picidre. Mai înainte, mă întelniii cu pasagerii 
din sulonul II, carii fugia strigând că se umple xaporul 

de apă şi că salonul lor e înecat. - Cu tâte aceste, mă 
cobori: în” lăuntru, şi. tabloul ce-mi se înfăcişă, mă făcu 
se uit că păşiam pin apă. .Tril Gmeni..inarmaţi cu. to- 
pre cerea st darme păretele din fund, care despirția sa- 

i 10 8972
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lonul de cabina marinerilor, pentru ca să seape doi to- 
varăşi ai lor, prinşi şi sdrobiţi între ferele acelei cabine 
prin ciocnirea vapârelor. În acea grâznică lovitură tot 

„capătul de dinainte a corăbiei nâstre se frânsese, şi dol 
„din 6menii echipajului muria acum turtiţi şi firimaţi în 
patul lor!.. Gemetele lor slabe se auigia dincolo de pă- 

„rete împreună cu bulbucitul apei care năvălia în cabină; 
„ear Gmenii de dincâce, din salon, lovia mereii cu -top- 
rele. Cercare zădarnică! căci 'păretele era îmbrăcaţ cu 
table grâse de fer. 

„Peste puţin nu se mat audi glasul acelor . nenorotiţi, 
ci numai un vuet surd de valuri. Dunărea îi inecase pe 

„ amândoi!.. Eşiiă afară din salon cu sufletul înfiorat de 
jale şi de grâză!* 

„Pe pod, căpitanul, frângându-şi mânile cu desperare, 
„da poouci ca să desbarce pasagerii pe mal, căci, în vre- 
“me cât fusesem în salonul II, cârmaciul îndreptase va- 
porul spre ţărmul Țării Romănesci, şi Dunărea, luându-l 
la vale, îl lipise de uscat. Se „aduse îndată luntrea tu- 
tre vas şi între mal; ear călătorii, aruncându-se gră- 
madă în ea, săriră de pe densa pe pământ.ă 
__mAcun era til după medul nojţii. Vavorul era, pustii, şi aburii maşinei, eşind cu putere pe ţăvia ogdgului, producea un vuet trist şi îngrozitor. Se părea, . o dihanie urieşi ce şi-ar fi dat duhul. în valurile Duiiiriy 1 „a Toţi tovarășii mel de călătorie 'se primbla pe' mal, ca nico umhre rătăcite; cit însă, vălendu-mt lâvgă pământ, - găsiiii de prisos a mă cobori din Tap iti or şi, pentru. ca să scap din ochii căpitanului, mă vinil în cabiua priucipe- 
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Ink indian. Acestă cabină era pe pod, lângă râta care 
venia în partea Dunării. Acole, întinşi pe divanuri cu 
dragomanul Nababului,  începurăm a vorbi despre feliu- 
rite înecări de vase pe marea, fără să avem idee de pe- 
riculul în care ne aflam. Vaporul se răsturna pe nestm- 
țite în Dunărea, şi noi nu scicam nimică!& | 

„Apa care năvălise în salon şi în magazia, locurilor al 
2-le, pleca vasul încet, încet, și călătorii de pe mal pri- 
via la cl aşteptând din minut în minut si-l vadă răs- 
turnându-se cu totul. Prin urmare, Nababul, dragomanul 
şi cil, prinşi de valuri în cabină, ne-amii fi înecat chiar 
la mal, întocmai ca Srecine!* 

„Sorta însă nu vroi să păţim asemine rușine, căci în 
vreme ce Nababul îmi istorisia, arăpesce, o cruntă îne- 
"care pe marea Indici, auiii, ca prin vis, un glas stri- | 
gând: Se restârnă vaporul! Îutr'o clipală săriiii, eşiii 
din cabină şi alergăiă la marginea vaporului despre mal. 
Malul mi se păru mult mai gios de cât înainte, | 

— ,Omeni buni! veniţi de mă scâteți! strigăiii la ma- 
Tineri. & PE 
—„Da, tot în corabie eşti? îmi răspunse unul. Fugi 

degrabă că. te înect!e 

— „Împingeţă luntrea spre mine,& 
— „Nu-ţi trebue luntre. Apucă înainte pe pod căt sisi 

0 punte de scinduri de pe vapor pe mal.“ 
„6 întorseiit degrabă la cabiai ca să dati de scire to- 

varăjilor mel să fugă, şi, găsind puntea cea de scinduri, 
eşirăm tustrii pe uscat în mirarea tuturor.€ 

»Ţermul pe care ne aflam era mlăștinos şi coperit cu 
10*
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stuh în întindere de mat multe poşte; „pustietatea dom- 
nia în t6te orizonurile, car malul unde deshăreasem în- 
făcişa un tabloă vrednice de zugrăvit, La para unui foc 
aprias, lângă apă, se 'zăria de-o parte vajorul cufundat 
pe gfumătate şi răsturnat într'o costă; car de altii par- 
te lumina se răsfrângea pe deoscbitele grupe .de călători 
şi pe feluritele lucruri scăpate din vasul înecat: funii, 
pânză, ferării, saltele, perine, saci” de drum, Iăgi, farfa- 
rii stricate, stecle sfărimate, găini şi curcan! legaţi de 
piciâre, ete, 'tâte asvârlite unele peste altele. Mat la deal, 
pe un pat de stuh, vr'o şese dame sta culeate în man- 
telele lor şi tremura de frig ; alăture, câţiva din pasa- 
geri se -căina înpreună despre perderea mărfil lor; alţii, 
mai departe, se primbla fumând şi glumind; alţii căta 
să mângâe pe unul din marineri carele plângea pe fra- 
te-săii înecat în cabină, şi se dee agiutor nenorocitului 
ce fusese: rănit la cap şi la picidre în isbitura vapdrelor. . Cei mai mulţi însă se “grămădiseră pe lângă foc şi se Tiuda: ci nu le-ai fost frică niet de cum! 

„Frigul era mai cumplit şi umrdala mai pălrungătâre cu 'cât se apropica dorile; car Oi, în nerăbdarea de a videa giua, ţencam ochit țintiţi asupra uuci dungi albe „ce se ivise la p6lele cerkului, peste Duntirea, Răsăritul "S6relui 'era pentru mulţi din noi un spectacul noii, şi îl doriam ca 0 veste bună. Însuşi cârmariul îl aştepta cu vie dorinţă, căci el şi incepuse a cânta: 
” "" “Oliolio! s6re rotund, 

De-ai răsări “maj curând! 
„S6rele se ivi îndată la glasul lut, răspândind un snvp
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de rage aurite peste noi, ear noi îl priimirăm ca .pe 

un oaspe iubit, cu o lungă urare de bucurie. După el 
se arătară îndată pintre stuh vr'o patru dorobanţi de la 

pichetul megieşit şi vr'o dăce ţărani români, care ne spu- 
seră că ne găsiam chiar în dreptul Călăraşilor, şi în lun- 
gi depărtare de ori ce sat. Acestă aflare ne desperă, ciică 
tote proviziile n6stre se îmecaseră!. A scăpa de apă şia 

muri pe uscat de f6me era un lucru care nu ne venia 

la socotâlă nici de cum.& 

„Căpitanul însă, care se îngrijia, mat mult de lucruri 

de cât de stomahuri, puse îndată Gmenii ca, să descarce . 

vaporul şi trimise o stafetă la Brăila ca să însciinţeze 

compania despre Întemplerea acestii nopţi. În curând lu- 
crurile nâstre fură aduse pe mal.“ | 

„Bată că pe luciul Dunării se ivi o ghimie cu pânzele. 
umflate! Ba ni se arătă ca corabia lui Noe în-mijlocul 

potopului! Atunci, toţi de la olaltă începurăm pe loca 
striga în gura mare, a trage clopotul vaporului, a face 
semne, pentru ca st cerem agiutor. Ghimia cârni spre 

mal, cobori pfinzele, se opri pugin, ne luă pe vro câţi- 

va pe densa, plecă din noii, căci avea rânt bun, şi ne 

aduse păn' în sară la Brăila.“ 

„De acolo, adoua-di, mă duseiii la Galaţi cu o căruţă 
jidovescă în două cesuri, şi de la Galaţi veniii la Iaşi 

în patru ile, cu cat de poştă şi pe şosea!“ 
Astfel s'aii întâmplat cu vaporul Seceni,. carele în două 

renduri mat nainte s'aii stricat pe Dunărea, şi care în
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sfirşit s'a perdut în fiinţa mea, pentru ca să mă pue 
în nevoie de a istorisi înecarea lul de 27 ori păn” acum. 

(La sfirşitnl acostii povestiei, întră stăpâna casiy, şi toţi cavalerii se 
sc6lă în picidre, aruncând gigaretele), 

Stăpâna casei. — Dumnilor, domnilor, cotilionul se 
începe şi damele se plângi că le-aţi părăsit. 

Cavalerii. — Domnul X, e pricina şederei nâstre aici. 
Stăpâna. — Cum? 

Cavalerii. — Ne-aii povestit înecarea sa în Dunărea. 
Stăpâna. — Aşa, donmule X.? d-ta îmi smomesci, 

cavalerii din bal? Am st te pedepsesc, ţiindu-te prizo- 
nier lângă mine pănă la sfirşitul balului. Dă-mi! Dragul. 
Domnul X. — (aâna bracu) Pedâpsa d-tale e cea mai 

dulce răsplătire pentru mine, dâmna mea!.. 
(Esă cu toţii ca să so întârcă în salonul baluluY). 

(Romănia literară 1855.)
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BUCOVINA 

I 

În trecerea mea prin Bucovina, am petrecut cu tine 
câteva gile, de a căror pliicere îmi aduc ades aminte. 

Multe am vorbit noi atunci. despre aceste frumâse părţi 
ale Eropei, care se numescii Zările PRomiănesci, şi des- 
pre poporul frumos ce locuesce în sinul lor. ' Aprinşi a- 
mândoi de o nobilă ecsaltare, de şi pâte cam părtinitore, 
amii declarat într?o unire că patria nstră e cea mai dră- 
gălaşă ţară din lume, şi neamul rominesc unul din nea- 
murile cele mai ingăstrate cu daruri sufletesci! 

Ce puternice semţiri se deşteptaseră atunci în noi, la 
dulcele şi sfint nume de patrie! Ce entusiasm măreț ne
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cupriusese la falnicul nume de Român! Cât cramii de ve- 
sell; cât eramii de fericiţi atunci! ÎțI aduci şi tu aminte? 

În ceasurile acele de scumpă nălucire, munţii noştri ni 

se părea cel mai naiţi şi mai pitoresci de pe faqa pă- 
mântului; văile n6stre, cele mai îmbelşugate cu holde şi 

cu flori; apele nâstre cele mai limpegi; ceriul nostru, 
cel mai senin; fraţii noştri de la munte, cei mai voinici 
şi copilele românce, cele mai frumâse la privit, cele mai 

 drăgălaşe la iubit de cât tâte zidirile lut Dumnedeii. 
În cesurile acele de patriotică pornire, ori care. faptă 

istorică a strămoşilor crescea în închipuirea n6stră cu 
proțorţii urieşe; ori care faptă vitejescă a vre unul ro- " 
mân din gilele nâstre, fie miicar hoţ de codru, ne însu- 
fia o tainică mândrie; oră ce se atingea, într'un cuvânt 
de Romănia: obiceiuri naţionale, port naţional, danţuri. 
naţionale, cântice naţionale. ... tote aprindea în sunetele 
u6stre o electrică scîntee, şi ne fiicea să dicem cu fală: 

»>Sânt Român! şi tot Român 
<Ei în veci vreii să remânl 
«Romănia si trăiască 

| <Şin veci steoa si-i Iuciască : - 
“În 'câsurile acele de Ssuptrări măgulitâre, presâmţirile 

inimii nâstre, pătrungenăd veacurile, vestia Rominiei un 
viitor măreț, şi, prin negurile aurite acelui viitor, suile- 
tul nostru întrevidea umbre de eroi români mişcându-se 
pe Câmpul gloriei, precum odinioară, Stefan cel mare şi 
Aichal viteazul. Zăriam noi, ca printrun vis, ţările n6s- 
tre ajunse earăşi în vechea, lor putere, şi naţia nâstră 
ridicată earăşi pintre cele mai însămnate naţii ale lumet. 

"a.
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"0! vis dulce! o! vis nepreţuit! care tânăr, cu inimă 
adevărat romănească, nu stai înfrățit cu tine odată mă- 
car în vieaţa lui? care tânăr mu te-ai dismrerdat cu 
dragoste într'acestă epohă, în care tâte popârele se de- 
şteptii la sorele civilisaţiei şi a libertăţii! 

0! vis poetic! o! vis mântuitor! arată-te ades în ochit 
Românilor şi le însufli credinţa că tu te vei împlini. 
Spune-le că Dumnedeii le-ai dat, tot ce le trebue pentru 
ca st se facă vrednici de numele lor de Români: pământ 
bogat, spirit deştept, inimă curată, minte drepti, şi o 

“răbdare destolnică de a-l face să isbutiască la ori care 
țE cât de grei. | 

Spune-le că un popor care, supus fiind veacuri întregi 
la tot solul de întâmplări crude, scie să-şi apere naţio- 
nalitatea ca Românul, păstrându-și, ca dânsul năravurile, 
portul, limba şi legea părinţilor; că un popor-ca acela 
este menit a să urca pe treptă cât de naltă; că un po- 
por ca dânsul este chlemat 1 la o sârtă mărâţă şi vred- 
nică de el, 

Spune-le că stejarul de şi se usucă, trunchiul săă 
rămâne tot puternic; şi că din a sa tulpină crescii alţi 
stejari nalţă ca el şi ca el puternici! ; 

Mie'mi e drag Românal şi sciit a prețui “puntităţile cu: 
care l-ati dăruit natura. Mi-e drag st-l privesc şi să-l 
ascult, căci el e simplu şi frumos în înfăgoşarea lui; 
căci e curat, înţălept, vesel, şi poetic în graiul stii. 
m placii obiceiurile sale patriarhale, credinţele sale
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fantastice, danţurile sale vechi şi: voinicescă, portul stă 

pitores care, la Roma, se -vede săpat pe cola luk 
Traian, cânticele sale jalnice şi melodi6se, şi mat ales 
pocsiile sale atât de armoniâse! 

Ei îl Yubesc, şi am multă sperare într'acest popor plin 
de sâmţire, care respectează bătrâneţile, care-şi Yub-sce 
pămentul, şi care, fiind mândru de numele săi de Român, 
Îl dă ca un stmn de cea mai mare laudă oră cărul om 
vrednic, ori cărui viteaz, fie măcar de sânve străin. 
„Am multă sperare într'acest neam a cărui adâncă cu= 

(pinţie e tipărită într'o mulţime: de proverburi, unele mat 
i nțălepte de cât altele; a cărui închipuire minunată e zu- 
grăvilă în porestele sale poetice. şi strălncite ca însăşi 
acele orientale; al căruY spirit satirie se vădsco în ne- 

„mum&ratele anecdote asupra tuturor naţiilur cu care sai 
„aflat cl în relaţie; a cărui înimă bună şi darnică se 
arată în obicetul ospuțici pe care l-a păstrat cu sfin- 
ţenie: de la strămoşii săi; al cărui genii însfirşit lucesce 
țat de vii în poesiile sale alcătuite în onorul faptelor 
măreţe. 
"Şi spre dovadă: . 

Care din noi nu ati fost legănat în copilăriea sa cu 
dulcele cântic de Nan; 2aiule, şi cu “poreşti pliue de 
zmel ce alungă pe Făt-lugofăt, cu o falcă în cer şi cu 
una în pământ? : 

Care nu ai fost îngrozit cu numele de Strigoy, de Tricolici, de Stahii, de Rusalii, de Babe-cloauţe, curele 
esii n6ptea din morminte şi din pivnițe pentru spaima 
copiilor nesupuşi ? | . 

. 

. 

L a
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Care nu ai ris şi nu ride âncă, ascultând întemplă- 

rile "Țiganilor ce şi-aii mâncat biserica, saii a Jidanilor 
pin codrul Herţii, sai a Sârbilor pe malul Dunării, sai 

a Nemţilor care ati degerat de frig în Moldova, dicend 
că le cra lald? ş.c.l. 

Cine, agiuugând n6ptea la o casă ţărinească, ati în- 

trebut: Ducuros la ouspeţi? şi w'aii audit îndată! bu 
curos! sai trecând pe lângă o masă de țărani, ai dis: 

masă bună? fără a fi poftit îndată la dânsa? saii, fiind 

facă la o nuntă din sat, mail fost cinstit de cuseril: 

vuloşi, şi nu S'aii încredinţat. de respectul tinerilor câtră 

bătrâni? 
Cine aii întrat la vorbă frăţesce cu Jocuitoriul de h 

câmp şi nu s'a mirat de ideile, de giudecăţile lui, 
nu aii găsit-o mare plăcere a asculta vorba lui mele 

bită cu figuri originale? De pildă: ; 

Vrea st grăiască de un om bun? el dice: E bun ca. 

sînul mamei. - 
De un om nalt şi frumos?2:E nalt ca bradul şi frumos. 

ca luna lui Mai. 

De un om râii? Are maţe pestriţe. 

De un om urit? Urit tată ai avut. 

De un om prost? El socâte că câte păs "Shoră tote... 

se mănâncă. - 
De un isteţ? Scâte pe dracul din pământ. 
De o femee frumisi? E ruptă din sore. 
De un întrebuințat mic? Om cu tril parale în pungă, 

şi cu pept de o mie de lei. 

BIBLIOTECA CENT
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De un liudiros? Întră în dol .ca în doispregăce,, şi 
nu-l scotii nici două-deci şi patru. 

De un tânăr cu părul alb? L-ai nins de vreme, 

| Şc. lac. lg. 

Cine s'aii amestecat pintre flăcăy şi fete la clacă, saii 
la şăgătâte, şi n'aii petrecut ceasuri de mulţămire audind 
glumele tinerilor, pâcâlirile lut Pâcală şi. Tâudală, po- 
vestile lui Sfarmă-Potră, Strimbă-Lemue şi ale lui Statu- 
Palmă-Barba-Cot, istoria vacariului care saii mâniet pe 
sat, şi mai ales cimiliturile propuse fetelor ca să le 
gâciască ? 

Cui nu-i place să vadă alergând pe un şes îutins o 
poştă romănească cu opt cal? Caii alcrgă cât le apucă 
piciorul; postaşit chiuescii cât le ține gura, pocnind ne- 
contenit din harapnice, şi căruţa, saii caleasca, ce cob6ră 
văile, trece podurile, suie dealurile cu -o răpegiune a 
drumului de fer... din Austria. 'Tot drumul e un vârtej spălmântător în care călătorul are prilej de a-şi videa capul frânt de dece ori pe ceas; dar maibă frică el, căci de şi drumurile sântii răle, de şi caii sântii mici, de şi hamurile sânii slabe, de şi, întrun cuvânt, primej- diile sântii multe, postaşi! români sâutiă ghibacă, sântii voknici. Fie nâpte Orbă, fie glod, fie costişă, fie vale sati prăpastie... maibi grijă călătoriul când postaşnl îi dice: Nu te teme, domnule, că eşti cu mine! . Cine aii vtdut o hori veselă învârtiudu-se pe earbă la umbra unui. stejar, Sail danţul vestit al căluşăilor, scii muntenesca, sall voinicâsca,, şi S'aii putut. opri cu 

. 
ea
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sânge răve în faca acelor veselii a poporului atât de vii, 

atât de caracteristice? e | 

Şi mat cu stmă, care Român nu şi-ait dorit patria 

cu lacrimi, când s'aii găsit în străinătate? și care_nu se - 

stmte pătruns de o jale tainică şi nesfirşită, când aude) 

puckumul şi doinele de la munte? 

"04 trebue să nu 'aihă cineva, nici o picături, de sânge 

în ine, nici o scîntee de sâmţire în inimă, pentru ca 

să mu se îndulogeze la priveliștea patriei sale şi să nu 

fubiască, pe fratele săii, poporul Român!.. 

Aruncă-ţi ochii la ori care Român, şi-l vei giisi tot- 

„deauna vrednic de fisurat întrun tabloi. 

De: va şedea lungit pe earhă, la poalele unui codru ; 

de va sta pe picire, răzimat întrun tocag, lângă o 

turmă de of; de va sălta în horă, vesel şi cu pletele în 

vânt; de se va cobori pe o cărare de munte, cu durda 

sa pe spinare; de se va arunca volnicesce pe un cal 

stlbatic; de va cârmui o plută, de catarguri pe Bistriţă 

sait pe Olt, ş. c. 1ș... orl cum I-il privi, fie ca plugar, 

fie ca, ctobau, fie ca postaş, fie ca plutag, te vei minuna 

de firesca frumuseţă a posel. Îui, şi te vei încredința că 

un zugrav n'ar putea nicăire să-şi îmbogăţiască, albumul 

mai mult, şi tot odată mal lesne decât în ţările nâstre, 

Vegi-l pe Român când vine primăvara, cum i se umple 

sufletul de bucurie! cum îi cresce “inima în pept ca 

frunga în pădure! cu câtă mulţămire el cată la noua 

-podobă a naturii ce acopere locul nascerei sale, cu câtă 

veselie el vede luncile învergite, câmpiile înflorite, hol- 

dele răsărite! - -
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17 Românul se renasce cu primăvara! El întineresce cu 
natura, căci o iubesce cu tâtă dragostea unul om pri- 

| mitiv. De aceea şi tâte cânticele lui începii cu Frungă 
izerde. Lui îi place să se rătăciască pin desişul pădu- 
îrilor; îl place 'să pocniască şi se cânte din frunde; îi 
' place să-şi pule flori la pălărie, să asculte cânticele pă- 
stărilor, şi să dică atunci câte o doini, de jale, de dra- 
goste, sait: de hoţie,. 

Pentru dânsul primăvara este un timp de semţiri pu- 
termice şi adimenitore. Jingaşele flori ale câmpului îi 
aducii aminte de copile românce cu ochi! mari şi vioi, 
cu feșe rotunde'şi albe, cu guriți rumene şi glumeţe, 
şi atunci, fără de voie, cl începe a cânta: 

  

    

Frungă rerde sălcioară! 
Paiculiţă bălăioară, 

Vin” degrabă, păn'te-aştept 
Să te strînge în brag! la Pept... 

Sai: 

Hai, Iicano, la poână, 
- Să săpăm o burucnă, 

Buraâna macului 
Ca so dim bărbatului... 

Sait: 

Pentru tine le fac tote, 
Şapoi dici că nn se pâte!.. 

Dar tot odată desimea învergită a codrilor, 
şerpuescii şi se perdii - tatnice potici, deştptă 
lui un dor ascuns de votnicie şi îl îndemn 

prin care 
în inima 

i a dice:
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Frundan codru s'aii desit; - 
Sufletu-mi s'a răcorit! 
Hai, voinice, la pondră 

Pân' ce'i earba crudişoră, 
Unde calci, 

Urmă nu faci; 

Unde şedi, 
Nu te mai vedi. 

Sai: 

Rimiâi, taică, "n veselie ; . 

Fă mă duc în haiducie! 

Şi dacă acele dorură ale inimii sale se împlinescit, dacă 
norocul îi aduce în brae o pulcuţă bălăidră, el îx gtură . 
în cosițe c'a s'o lee de nevastă şi s'o ţie tot pe brașe 
şi la sin, cât a trăi cu densa. 

„Şi dacă întemplările 11 aduci a să face volnicel cu 
tăiuşul de oţel, el nu merge în hatducie numai pentru 
dorinţa de. a; câştiga bani, ci pentru că sâmte în sineşi 
un îndemn neînvins cătră o „vieaţă de lupte, şi o ură 
neimpăcată împrotiva cYocoilor. 

Şi la acâsta avem marturi însuşi cânticele lui: 

“5972 

Măi, stăpâne, măi, stăpâne! 

Nu-ţi tot bate gioc de mine, 
Că-a veni vara ca mâne, 

Şi te-oiii prinde ?n lunca-mare.,. 
şe.l 

Sai; 

Ah! daşmane de ciocoiii! 
De te-aşi prinde la zăroiiă, 

u



/ 
| 

| 

| 

| 
| 
i 
i 

/ 
| avut tot-deauna o simpatie nemărginită pentru vojnici. 

+ 

= săi. Amândoi se iubescii unul pe altul, 
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SE-ţi daii măcinei să te moiii, 
De pele să te despoiti... 

ş. cl 

EL se duce la, hoţie pentru ca să venture ţara, ş i să- 
ease vestea "m lume, şi si-l îndrăgiască nevestele, şi să- 

binecuvinteze săracii, şi să se facă într'n curent: 

i 
l 

| Păunaşul codrilor, ' 
Voinicul voinicilor, 
Drăgălaşul mândrelor 
Şi grâza ciocoilor. 

i este visul care frământă închipuirea lui! acesta 
ste dorul care îi arde sufietul! Cât pentru averi, el 

cum? le câştigi aşa le şi răspândesce. Banii luaţi din 
chimirul bogatului treci în mâna săracului, căci Ro- 
mânul, de şi se face hoţ, el nu trece cu viderea pe cei. 
ce-l pâte agiuta la nevoe. 

“Bujor, Codreanu, Yotcu, 'Tunsul şi alţi hoţi de de- 
(mult şi din vremile n6stre., nu întelnia sărman neno- 

/ rocit fără a-i da bani să-şi cumpere boi; nu videa văduvă 
săracă fără a-l face bine. De aceea poporul nostru all 

EL îi găsduesce, îi cântă, îi admiră ş 
amar când ef-pică în mâna potirei. 

În ochi poporului hoţul este un eroii la al căruia 
fapte şi nenorociri cl se înteresază ca la un copil al 

se ocrotescii la 
„vreme de nevoe, şi Sântii uniţi prin o strinsă legătură 

de aceleaşi sâmţiri, şi de acelaş interes pote. 

şi îi tânguesce 
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În urmare, cele mal frumose cântice sântii alcătuite 
de pOpOr “în iubirea şi în pomenirea, . hoţilor; “cele mal 
frumse româncuţey se îndrăgescii după denşii, căci tot 
ai mai rămas la Românii de astădi oare care slabe adu- 
ceri aminte de dumnedeii Romanilor celor vechi, Venus 
şi Mars, care se iubia împreună în Olimp. 

Dar spre o mat deplină încredințare de acea iubire 
frăţască ce ai hoţii şi poporul între că, să cercetăm în 
treacăt cânticele, poesiile alcătuite de improvisatori, şi 

„care sântii sciute în totă Rominimea. Aceste cântice ai 
indoitul merit de a cuprinde în sînul lor şi notiţii isto- 
rice, şi flori de poesie vrednice de a atrage admirarea 
nâstră, 

În vremea lui Matei Ghica V. V. se arată la Movilăii 
un_hoţ vestit, anume: Codreanu... Să videm în ce chip 
11 descrie cânticul poporal: 

Mult e mândru, sprintinel, 
Cel voinic, cel voinicel, 

Şi tot cată-un rokbuleţ, 
Roibuleţ cu ptrul cereţ, 

De-a lui Codrean drăguleţ. 

Care mumă pâte să-şi dismierde copilul cu mal multă 

dragoste ?.. Pentru poporul român, Codreanu nu e numai 

un roinic, ci un voinic iubit, un voinic Îrunos, un Tol- 

nicel mândru şi sprintinel! 

Hoţul îşi găsesce însfirşit un cal după inima ut, se . 
aruncă pe el şi.,.- 

1*
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Trii rusine că-i trăgea, 

Astfel roibul mi-şi fugea... 
Văile se limpedia! 

Ce descriere pte fi ma! simplă, mai energică şi mai 
poetică? Care cuvâut din limba nostră pâte artta o 

icoană ma! lămurită de iuţala calului şi de repegrunea 
fugăi lui, decât Zimpegdirea văilor? Poesiea Românilor 
este_0 comâră nesfirşită de frumuseți originale, carele 

dovedescii geniul voporului. o 
" odreâniu; după “râultă” isbândi, întinde masă mândră 
în rădiul Breazului, deasupra Copoului, chiar în faca 
Iaşului : 

  

Şi mi-şi bea şi veselia; 
De potiră nică gândia! 

Este de însimnat că în.tâte baladele voinicesci se gă- . 
sescii aceste două versuri. De unde vine asta? şi ce 
dovedesce repetarea, lor? 

Hoţul e atât de sigur în puterea lui. că nu-i pasă de 
nimic; dar poporul care se îngrijesce de vieaţa Iul şi 
care, sciind că potira, îi este cea, mat aprigă duşmană, 
prevede sârta ce-l aşteaptă din pricina nepăsării sale, 
poporul, dic, îl tânguesce amar prin acele două versuri, 
şi adeseori, ne mal putend stăpâni presimţirea şi grija 
sa, îl îndemnă pe hoţ să se , feriască de duşmani , şi 
îl dice: 

Bea, voinice, şi nici prea, 
Ci potira ici, colea! 
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Să ne întârcem însă carăşi la Codreanu. Pe la mij- 
locul mesit, eată ci sosesce potira şi-l icungtură. 

Fară el cum o videa, 
Plosca la gură punea, 

Şi mai tare "nveselia. 
Arnăuţii îi gicea! 
»Dă-te, Codrene, legat, 

«St nu te ducem stricat.» 

Ear Codrean le răspundea: 

«Mielu gras, ploscuţa”i grea; 
«De sânteţi niscaiva fraţi, 

«Eată masa şi mâncaţi!» 

Răspuns falnic şi caracteristic! în el e zugrăvită na- 
tura întregă a hoţului român: fală, nepăsare, volnicie 

şi dărnicie. 

Ei pistolele-şi scotea, 
Şin Codrean le slobogia! 
Peptul lai Codrean săria... 
Ear el rănile-şi strîngea, 
Plumbii din carne-şi scotea; 

Cu ei durda-şi încărca, 
Şi din gură-aşa striga: 
<Alelei! telhari păgâni, 
«Cum o să vi daii la cânt 
«Că de-atâta sânteţi buni!» 
Codrean durda-şi întindea, 
Şi'n plin durda lai pocnia, 
Potiraşii gios cădea, 

În sânge se svâreolia... 

În cât se atinge de faptele eroului stii, poporul nu
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trece nimică cu viderea. Îi place să descrie tote mişcările 

lui, și să redică tote cuvintele sale: 

Ear Leonti Arnăutul, 
Inghiţicl-ar pământul! 

Nasturi de-argint că scotea, 

În puşcă mi-i ascundea, 
„Şin Codrean îi slobogia... . 
Pe Codrenaş mi-l rănia! 

Eată, însfirşit, cele mai puternice dovedi de sâmţirile 
poporului pentru haiduci. Începutul și sfîrşitul acestii 
strofe cuprindii tâtă inima luf: 

Ear Leonti Arnăutul, 
Înghiti-l-ar pământul! 

Blăstim şi ură asupra dușmanului, asupra învingăto- 
“viului dragului săi Codrenaş! 

Pe Codrenaş mi-l rănia! 

Acest MI-L este un poem întreg de dragoste, de jale 
şi de desperare. , 

Să videm acum ce fel răspundii hoţii la atâta iubire 
şi ce facii. ci ca să:0 câştige? Faptele lor voinicesci 
sintii în adevăr destolnice a minuna închipuirea poporului, 
dar prin care fapte ci sciti a atrage aşa de bine sim- 
patia lui? S& cercetăm dar earişi cânticele lor, şi ne 
vom tălmăci lesne acea, problemă. 

Fată ce găsim în baladele celor mal mulţi hoţi de 
codru şi de drumul mare: 
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Tot acel Codrean de care am vorbit mat sus, după 

ce se luptă ca un leii, e prins, legat şi dus spre cerce- 
tare înaintea Domnului Matei (Ghica. 

— Măi Codrene, voinicele, 

Spune tu Domnivi mele, 

Mulţi creştini zi omorit, 

Cât în ţară mi-ai hoţit? 
— Domnule, Măria ta, 

Giur pe Maica Precista! 

"Ei creştini n'am omorit 
Cât în țară-am voiuieit, 

Om bogat de întelniam 

„Averile-i împărțiam; 

„Far dentelniam săracul 
Int ascundeam băltagul, 

Sin chimir mâna băgam 

Şi de cheltueală-i dam. 

7 

Cânticul Iul Bujor dice: 

Prungă verde de lior, 
Răsărit-aii un bujor, 

La ciocoi îngrozitor 

Şi la săraci de-asiutor. 

Voicu, întrebat. de giudecători şi cercetat, despre 'are- 
rile ce adunase el în vremea hoţiei lui, răspunde asa: 

Averile nu voii da, 

Că pe Voicu-ţi spânqura, 
Şi vot galbini-ţi lua, 
Cu cărţile îţi giuca, 
Ca dresceile îţi primbla,



168 ROMÂNII ŞI POESIA LOR 

Cu muerile "ţi mânca. 
L-am ascuns pe la copaci, 
SE-i găsiască cei săraci, 

SE-şi cumpere Loi şi vaci? 

Destule sântii aceste pilde ca să ne arăte tot odată şi 
caracterul voinicesc a _hoţilor români, şi caracterul tu- 

“bitor şi recunoscător a poporului român, şi însfirşit ca- 
racterul original a geniului stii poetic. 

(Bucorina 1519. 

II 

Eii fac întocmat ca, neguţitorii de petre scumpe, carii 
când îţi arată vre-un briliant minunat, să semtii fără 
vole îndemnați a rosti mii de laude asupră-i, de şi el 
însuşi se recomandă destul ochilor prin frumuseţile sale. 
Nu pot să-ţi trimit vre o baladă mat însămnată, fără a 
o întovărăşi de câteva rânduri pline de entusiasm pentru 
densa. Ce să fac?.. M'am înamorat de poesia poporală 
ca de 0 copii, din Carpaţi, tonără, mândră, rieviitovată ' şi aşa de frumâsă că, după cum gice vorba romănsscă, 
pe sâre at jiitea” căta; eur-pe densa; ba! - Eată dar 
că, desrtlind”astăgi-la- lumina sârelut- combra: nesfirziti 
a poesiei romănesci, aleg diu colecţia Baladelor şi a cân- ticelor ce am adunat prin munţii şi văile Moldovei, tri 
balade şi câte-va hore destinate a apărea, în colânele foel 
Bucovinek. Cea dintâi baladă este a Jul Mihu copilul. 

Acest Mihu este un adevărat cavaler-trubadur din s6cul ; de mijloc. Volnie vânturel de țară, şi jingaş cântăreţ, 
el trozesce codrii vechi, trecând ca o nălucă înarmată - 

  
i 
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prin desişul lor, pe la ceasul când tâtă suilarea dorme 

pe la medul nopţii! 

Mult e frunda dssă, 
Noptea "ntunecsă 

Și calea petrâsă. 

Dice balada, dar lui Mihu nu-i e grijă nici de fan- 
tasmele spiimântătâre ale întunericului, nici de fiarele: 

crude ale codrului. El merge volos pe murguşoru-i mic 
care, când se urca la d6lul Bărbatu şi călca în petră, 

Petra scăpăra, 

Nâptea lumina, 

Nâptea ca diua! 

Se duce Mihul meii dismierdând codrii prin duleeţa 
unui cântic armonios, unui cântic de voinic ce suna aşa 

de dutos, încât mult în urmă-i codrii vuia tainic şi se 

clătina ca la suflarea unui genii mevădut. 

Şi tot merge, merge, 

Ş' urma li se şterge 
Pintre frandi căqute 
Pe cărări perdute. 

În zădar calul săii cârcă a lisa drumul şi a apuca 

colnicul! în zădar murgul năsdrăvan dice: 

Că s'aţinii pe-aici 
Patru-deci şi cinci, 
Cinci-deci fără cinci 
De haiduci lerinţi, - 

Duşi de la părinţi 
De când era mici.
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Mihul nu-şi numără duşmanii nici odată; lui nu-i pasă 
de-ariă fi patru-gdecă şi cinci, cinck-decă fără cinci; de- 
ari fi chiar haiduci Zevinţy; de-ar fi chiar duși de la 
părinţi de când era âncă mică; de-ar fi, întrun cu- 
vent, acei duşmani, lipsiţi de oul ce sâmţire omenescă, 
ca ființă ce de mult sai depărtat de la isvorul indulei- 
tor al inimil ominesci, de la sinul părintesc. Mihu răs- 
punde cu fală: 

Murgule, te lasă 

Istor braţe grâse 

Grose şi vândse; 

Istuia pept lat 

Lat şi "'nfăşurat ; 
Istoi păluşel, 

Tăiuş de oţel! 

La aceste cuvinte Murgul se Supune, lasă colnicul şi 
apucă ear drumul, căcă "azeri ca gândul, dice. bala- 
da; dar eată că în fundul codrului, la o muche de stâncă, 
benchetuesce un ungur bătrân cu patrudeci şi cinci de 
nepoți de al lui, şi cată că de-odată el tvesare, audind: 

Un mândru cântic, 
„Cântic de voinic - 

- Sun glas de cobuz 
Dulce la auz, 
De cobuz de os 
Ce cântă frumos. 

Acesta e Ianus cel vestiți! lanuş care domnesece în C9- dri cu o cstă de voinici iert », si ] 
: | cu chicere nalte, şi cu codlile 
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late, lăsate pe spate! lanuş care poroncesce la, hatduci. 
făr' de Lefă; hoţoman bătrân şi neimpcat, 

Cu barba sburlită, 

De rele "mvechită? 

Pănt'n brâi lungită, 
Cu brei învălită! 

EI are săbii lucitore, are durdă ghintuită, are îmi 

mă oțelită, dar suiletul lui e măreț, căci mărcţă e po- 

ronca ce dă el voinicilor lui Jfaramini. Mergeţi, le dice, 

şi-L aţineţi calea la poa, la hârtop, ete. 

De-a fi vr'un viteaz, 

„SE nu mi-i stricaţi! 
Ear vr'un fărmtcat, | 

De mueri stricat... 

-0 palmă si-i daţi, 
Drumul si-i lăsaţi. 

0 parte din unguri mergi de esii în calea Mihulut şi 
cadi ucişi de paloşul luk, căci le-ati dis Mihu: 

Cine vai mânat 
Capul v'aă mâncat! 

Pe urmă Mihu purcede ear pin cel codru verde, cân- 
tând dulos din cobuz, şi merge de se înfăcoşază de odată 

în ochii lui lanuş. Ungurul se înfurie, şi cu glas de răs- 
bunare. poroncesce nepoților să dee cu fiintele, să dee cu 
lâncile. „Lăsaţi lâncile, le dice Mihu, . 

Că ei Mihu sânt! 

Şi vrei să vt cânt
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Un mândru cântie, 

Cântic de voinic, 
Din cobuz de os 
Ce cântă frumos! 

Ungurii se oprescii la glasul lui, şi însuşi Ianuş r&- mâne mut. Aici vine o 
În fundul unui codru 
mormântul, în fa 
fantastic al codrului 
hoţi turbaţi de doru 
lunecă şi se răsfrângii pe arme ] 
Singur, privind mortea cu nepăsa 

scenă vrednică de. geniul lui Osian! 
vechii ca pământul şi tăcut ca 

ga unui bătrân ce pare a fi chiar deul 
» în mijlocul unut mare număr de 
1 răsbunăret, la radele stelelor ce 

ucitâre. .. un voinicel 
re 

«deodată natura, întregă se trezesce, 
desce, şi hoţii stai porniţi pe gân 
Jor. Dar cine cântă a 
Mihu! .. Balada dice: 

7k 
„AY Eată, mări, cată 

; Că Mihu de-odată 
Incepe pe loc 

„A dice cu foc, 
Începe uşor 
A dice cu dor 
Un cântic duios 
Atât de. frumos, 
Că munţii răsună 
Vulturii S'adună, 
Bradii se clătescii, 
Frungele şoptescii, 
Stelele sclipescii 
Şin cale S'oprescii ! 

» începe a cânta, şi 
bătrânul se îmblân- 
duri, ultână mânica 

şa? Mihu copilu! Şi ce fel cântă
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Cine nu s'ar fi îndutoşat la asemine armonie încântă- 
tore, dacă însăşi stelele s'aii oprit; din calea lor ca să: 
o asculte, ele care audii melodiile ceresct? cine n'ar fi 
dis în urmă, ca lanuş: 

“Vin” ta Mihule, 

Vin' voinicale 
Să benchetuim . 
Şi st veselim, 
Ş'apoi amândoi 
Ne-omii lupta noi doi. 

Ianuş şi Mihu se punii la masă şi benchetuescii, şi coc-— 
nescii pahare, deşi ei facă acum praznicul morţii. Unul 
din doi trebue să mâră, căci nu pote încăpea pământul: 
doi viteji ca Mihu şi Ianuş. Eată dar că se scâlă şi ' 

"De-o parte se ducii, 
La luptă apuci! 

Cine va fi re învingător? Lupta le e de mârte! De: 
vroesci s'o afli, citesce balada, căci ar fi picat să-i des- 
vălesc eii tâte tarnele, 
„Cea_a doua, a baladă -se-numesce Păunaşul codrrile ilor. 

Ea se “se deosebesce de cânticele ni numite hakducesci, prin in un 
Caracter romantic ce îl dă o mare asămâuare cu bala- 
dele_Caralerilor__din _xeacul._de. “mijloc, "Subiectul er d 
dragoste şi de vitejie, precum şi chipul cu care este tra- 
tat de necunoscutul ei autor, te face a cugeta la une- 
le scene din poemul lui 'Taso, la luptele eroilor cântaţi 
de acest genii nemuritor al Italiei, la vitejiile nobililor ! 
Cavaleri, care avea drept deviză două singure cavintez | 
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„Îmor şi glorie?! şi care muria cu mulțămire pentru. 
„apărarea iubitelor lor. | 

“Aşa, în balada romănescă, videm un voinicel trecând 
“cu mândra lui pe culmea unui colnic, la o margine de 
codru. Amândoi sântii tineri, uimiţi de dragoste. Eat 
"pruncuţă băliiâră, cu cosiţa sălbicră ; el e votnicel mân- 
dru şi cu statul tras pintr'un inel. EI o roză s& cânte, 

:Şi-i tot dice: 

Cântă-ţă,: mândro, cânticul 
Că-mi-e drag ca sufletul! 

Prunca ar împlini cu bucurie dorinţa tubitului et, dar “se teme ca însaşi de puterea fărmăcătâre a cânticului, „căci prestmte că acel cânție va răsuna în codri şi le va “scâte în cale pe un viteaz vestit, ncînvins âncă, Păunaşul codrilor! Inima-y spune că fruniiscța cl ar fi pricină de “luptă periculâsă şi nepotrivită între un Yoinicel tinerel ca bădiţul ei şi un: Păunaş de codru, care şi-aii dobîndit falnicul titlu de Voinicul volnicilor. Însă -de şi nu vrea “SE cânte îndată, ca nu mărturisesce de-adreptul frica ce 0 stăpânesce, căci o nobilă semţire de delicateți o -opresce a lovi amor-propriul iubitului &%, ci îi dă numa! -a înţălege de departe despre periculul ce l-ar ameninţa, «când şi-ar cânta ea, cânticul: - 

Fă, tădiţă, l-oiii cânta, 
Dar codrii s'or răsuna, * 
Şi pe noi ne-a "ntimpinia 
Păunaşul codrilor, 
Voinicu] Yoinicilor,.. *
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Acestă strofă este vrednici de însămnat ca dovadă de 
fiinţa sâmţirilor celor mat delicate în inima poporului 
român, şi de precunoscinţa instinctivă a poeţilor poporali 
în ceea ce privesce fineţele artei poetice. 

La răspunsul copilei, voinicelul, cetind în inima ci, se 
înduioşază şi, în ecsaltarea, dragostei hui, îi dă numirile 
cele mai dismierditâre: 

Aurică, drăgnlică, 
Nici nai grijă, nici n'ai frică, 

Cuvântul azică cuprinde ideea de frumuseţe, de preţ 
mare, de raritate, de lucire şi de tâte calitiiţile aurului. 
Voinicelul nostru (căruia negreşit aurul i se părea un 

“metal forte rar), nu putea dar găsi un termin mal bogat, 
mal original şi mai potrivit cu iubita luk, ce avea cosiţă 
gălbidri. Amoriul e neolog în ţara nâstră. 

: Cuvântul drăgalică ne îndemnă a observa aici as- 
menarea ce se află între limba românescă şi cea ita- 
liană, în privirea diminutivelor. Aşa, din dragă, românul 
face drăguță, ş'apol drăguliță sai drăgulică, precum 
face italianul din ca»o, carino, carinetto. Una din ca 
lităţile cele mai vederate ale poporului .nostru este ca- 
racterul stii blând, simpatic şi dismterdător, 

SE ne întârcem însă la şirul baladei, 
După cea ântti. isbucnire a inimit sale, votnicelul 

nostru urmează a dice cu o falnică hărbăţie, sprijinită 
de însaşi puterea dragostei luf: 

SE n'ai grijă pentru mine, 
Cât oii fi eii lângă tine!
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St w'ai frică pentru tine, 

Cât îi fi tu lângă mine! 

Eată că pruuca începe a cânta şi, precum ca prestm- 
țise, eată că dulcdţa cânticului trezesce r&sunetele de- 

părtate şi le sete în cale pe Păunaşul codrilor! Cine” 

el? Ce soiii de fiinţă este acest om care pârtă un nume 

atât de poctie, şi care este cunoscut în lume de Votnicul 
volnicilor? Îl vom afla din cele ânt6i cuvinte ale lui, 

cuvinte făl6se, poroncitâre şi ameninţătâre: 

Măi băiete, băeţele, 

Măi voinice, voinicele 

Dă-ne nouă mândra ta 

Ca st scapi cu vieaţa ta... 

Pentru un Păuuaş de codru ca dânsul, pentru Votnicul 
voinicilor toţi ceialalţi oamini i se parii negreşit băeţet, 
„volnicel; în urmare când vorbesce de dâusul, el dice : 
Noi, Nouă! întocmai cu un stăpânitor, şi crede că toţi 
trebuie să se supule la poroncile lui, căci almintrilea, 
amar de ci! a 

Care este însă soiul dorinţii lui? 0 dorinţă născută, 
din dragoste. EI vrea pe mânâra care l-ai tras din 
codri prin glasul ci, şi care acum îl farmecă prin fru= 
museţa, sa. Poronca este scurtă şi hotăritâre. Răspunsul 
asemine este scurt şi energic: 

Ba! eii mândra nn ţi-oii da 
Păn' ce capnl sus mi-a sta! - 

Îndrăzneţă miinărie a tinereţit! bărbăţie insuflată prin
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focul dragostei! nobilă pornire a, inimii fără frică... tâte 
aceste semţiri sântii tălmăcite în două versuri. În ele 
domnesce un ce cavaleresc, care raportă mintea la veacul 
de mijloc. Se pare a vioea dot Cavaleri înzeoaţi, cu lăn- 
cile în mâni, cu cotfurile pe frunte, şi provocându-se la, “ 
luptă în gloria “unei dame Yubite de amândot. Dar de şi 
acele .cuvinte dati baladei un caracter maj deosebit, ver- 
surile ce urmează-1i adaugi o nouă Pod6hă prin colorul 
lor de naţionalitate netăgăduită. 

Că de când o am luat, 
În ccsiţe i-am giurat | 
Să n'o las de lângă mine, 
Și s'0 apir de ori-eine! 

A giura dragoste în cosiţele copilelor este un obiceiii 
țărănesc cunoscut şi întrebuințat de toţi holteif câmpiilor 
şi al munţilor noştri. Grurămeutul în cosiţele fetelor 
înfăcoşază ideea şâptelor amorse şi tainice, care se facă 
pe furiş la şedetori, la scrinciobe, la sărbători, atunci 
când ochi! părinţilor încetâză de a privighea mişcările -: 
copiilor, 

Poesiile poporale sânti, precum videm , comori .nepre=.. 
țuite, în care putem descoperi icoane_vir_şi. poețice „de 
obicelurile şi de prejudiţiile neamului romănesc.. Aşa, mai 

"departe, cetim în baladă că votaicii se apucă de bree 
şi se toti la luptă. Lupta trupâscă era la Romani un 
ecserciţiii zilnic care slujia a forma ostaşi pentru răsbde, 
şi care era tot odată o petrecere, precum şi un mijloc 
de a pune sfirșit. stegilor particulare. La Romani era 

5372 Ă 12
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"iptători publici ce da vepresentaţi! mari. Asemine şi la 

: Românii de astăgi lupta trupescă ai rămas din vechime 

7 un obiceiii care domnesce pretutindine la munţi şi la 
f 

[ 
/ 
ț 

i 

! 

' 

câmpi, şi biruitoriul este încunslurat de stimă şi respect, 

precum odinioară la Roma gladiatorii cei mai vestiți. 

Trânta gidcă un rol mare la sărbitorile poporale și 

adese-ori ea hotărăsce înclinarea inimilor. feckre. În 
vreme ce bătrânii staii culcaţi pe carbă, povestind despre 
vremea veche, în vreme ce nevestele şi însurăţeii giâcă 
în horă, mulţi din flăcăi faci rămăşaguri pe trânte, se 
apucă la luptă, şi copiii îl imitează pinpreglurul lor. 
Trântele dar sântii împărţite în deosebite categorii, precuni: 

Trânta voiniciscă, 

Trânta mocăndscă, 

Trânta ursărâscă 

Trânta pe dreptate, ş. c. |. 

“Şi cine aii vădut acele ale Românilor din veacul nostru, 
cunâsce de” înainte tablourile şi statuele ce înfăcoşează 
luptele gladiatorilor Romani. Aceleaşi pose, aceleaşi apu- 
cărk, aceleaşi mişcări se reproducii la strănepoţii lor după 
două mil de ani. . 

Lupta voinicâscă consistă a să apuca trupul cu bra- 
cele cruciş, şi a st arunca la pământ, aducându-se unul 
pe altul peste mână; car cea mocănâscă consistă a să 
prinde de brte, a să frânge mijlocul şi a să pune unul 
pe altul în genunchi, sai a să aduce peste cap. Puterea 
luptaşilor stă dar în tăriea şelelor şi a bragelor, precum Şi 
în strinsa legătură a breelor,. Bată pentru ce balada dice:
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Ei la luptă s'apuca 

Şi de brâe se lua. 

"Şi mai departe adauge: 

Voinicelul mi-şi slăbia, 
Brâul i se descingea... 

Acum lupta între amândoi voinicii se apropie de sfirşit; 
Păunaşul frânge mijlocul badiului care slibesce -cu cât; 
i se desface legătura şelelor; şi acesta, sâmţind că în 
curând a să fie dovedit, dice în desperare:: 

Mândro, mândrulița nea, 
Vin” de-mi strînge brâul mei, 
Apăra-te-ar Dumnedeii ! 

Pănă în minutul cel de pe urmă gândul lui este preo- 
cupat de s6rta ubitei sale, şi dacă el doresce a mai: 
prinde la putere, este numat pentru ca s'o pâtă apăra: 
pe dânsa. De vieaţa sa. el nu se îngrijesce. De. şi pe- 
riculul e mare pentru densul, rugăciunea ce face el cătră 
Dumnegăii, pomenesce numai de ca. | 

Vin” de-mi strânge brâul mei, 

Apăra-te-ar Damnedeii! 
Că-mi slăbescii paterile, 
Mi se dncii arerile. 

„Care sântii averile unui volnic?.. Puterile lut! Ce 
dici de un popor cu asemine sâmţiri cavaleresci? S& videm 
acum ce răspunde copila la acele cuvinte. Viue ea în 
agiutoriul badiului, sai nu?. | 

12
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Ba nu, nu, bădiţă rate, 

Că vei lupta pe dreptate, 

Şi ori care-a birui 
De bărbat eii l-oiă primi! 

Poporul român are un respect .nemărginit pentru drep- 
tate, Fie în ori ce întemplare, cl plcă capul dinaintea 
ek. În ochii poporului dreptatea este o dunmnedeire, şi 
când vorbesce de densa, el o numesce sfinta dreptate! 
Fată pricina pentru care mândruliţa baladei nu vroesce 
a lua parte la lupta badiului cu Piunaşul, căci lupta 
e pe dreptate! "Tot odatii acea luptă volnicâscă ce se 
face sub ochii str pentru dobândirea, ci, măgulesce natura 
sa de femee şi de româncă. Ca femee, îl place a vide 
că frumuseţa “ei nasce pornirt atât de aprinse în inimile 
vitejilor; ca femme ea semte milă pentru voinicelul ce 
“şi perde puterile, şi, vroind a-i da aslutor prin un chip 
oare-care, ca îl. imbărbătează, dicând că va priimi de 
bărbat pe cel care. va fi biruitor, căci negreşit asemine 
cuvinte sânti în stare a da putere de leii ori cărui 
tenăr înamorat; dar, cercetând bine înţălesul. acestor cu- vinte, se descopere lesne tragerea instinctivă a inimi! sale de româncă pentru cel mai viteaz dintre âmbii luptători. , | 

În urmare, lupta se începe cu mai mare furie; dar în curând unul din doi luptaşi cade biruit, Balada gice: 
Din doi unul dovedia: 
Din doi unul gios cidea! 
Cine că mi-şi dovedia, 
ŞI cu mândra purcedea ?,.:
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Poetul necunoscut al acestei poesii pare a fi compus 
aceste patru versuri Inadins pentru ca să ațiţe curiosi- 
tatea ascultătoriului şi să măriască interesul subiectului 
priu o prelungire premeditată. 

Cine că mi-şi doredia, 
Şi eu mândra purcedea? 
Păunaşul codrilor! 
Voinicul roinicilor! | | 

Tabloit viii. al vitejiei răsplătite prin biruinţă. 

Cinen luptă mi-şi cădea, 
Șin urmă-le rămânea? - 
Yoinicel tras prin inel, 
More "n codru singurel! | 

“Tabloii trist ce varsă în suflet o tainică semţire de 
jale. În adevăr, poetul cel mai ingenios nu ar putea! să 
sfirşiască un poem mai bine şi may frumos, decât precum 
se sfirşesce balada prin contrastul vieţii şi al morţii. 
Vieaţă cu dragoste! mârte pentru dragoste! . 

  

Cea a treia baladă, întitulată JMiorița,_este_o_xeche— 
cunoscinţă a ta. - i : 

I aduci aminte de o sară din luna lui Iulie a anului 
trecnt, când ne aflam mai mulţi prietini adunaţi la, moşia, 
văstră, la poetica Cernauca? NE, D**, Cr, tu şi ei 
ne porniserăm de la curte cu gând de a face vânat: la 
rațe, şi sosind pe malul cazului de lângă casă, ne lun- 
giserăm pe carbă, așteptând ca rațele să. vie la buza puștii. 
Dic buza Puştiă, căci de şi eram patru vânători, numat 
0 singură armă aveam! A
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Sârele culcându-se din dosul pădurilor Cernaucăi, ris- 
păndia valuri de rade înfocate, carele luneca pintre frun- 
dele copacilor ca nisce şerpi de aur şi venia de se giuca 
pe faca cazului. Acrul cra lin, cerial împodobit cu văp- 
seli de minune, şi natura, întregă cufundată, într?o tăcere 
adâncă în faca măreţii puneri a sârelui. Pămentul părea 
a dice cel de pe urmă adio luminei ceresci, şi a să pre- 
găti de sărbat tainele nopţi. Prumosă sară era aceea! 
frumâsă şi plină de sâmţiri dulci pentru noi! Nu se 
zăria altă mişcare împregtur, decât clătinarea papurei din 
caz, pricinuită prin tvecerea vre unei păsări de baltă ce 
îşi căuta cuibul. Nu se audia alt sunet decât glasul lung, 
tainic şi pătrundător al unui bucium, care răsuna din 
partea Moldovii. Acel sunet trezi fiori ferbinţi în inimile 
n6stre, căci părea a fi glasul țărit chfemânduşt copii! 
răttciţi în străinătate! 

Atunci, ca totdeauna , începurăm tuspatru o lungă şi 
mult interesantă disertare asupra neamului romănesc. Unul 
vorbi despre istoria lui atât de bogată în fapte “eroice, 
încât ar putea sluji de isror la sute de romanuri istorice, 
dacă s'ar nasce vre un Valter-Scot Ia noi, Altul făcu analisul proverhilor ce culesese din gura Poporului, şi care sântii de natură a da o mare şi minunată idee de cuminţia lut, dacă este adevărat că: Zog provevbes sont la sagesse des nations! Un al triilea descrise obicelu- rile şi năravurile Românilor, căutând a face o alăturare comparativă între ele şi ale vechilor Romani, şi ne dovedi în multe puncturi că locuitorii țărilor nâstre ai păstrat mai multe rămășiţi strămoşesci decât Jocuitoriy Romei de
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astădi. În sfirşit veni rândul meii, şi fusciii rugat a dice 
balada ÎLioarii. De şi eii nu o scieam întrâgă pe derost, 
totuşi vă spuseiii câte-va părţi din ea, carele deşteptară 
în vol o mare admirare pentru poesia, poporală, 

Eată, dar că, în memoria, acelei săi minunate de la 
Cernauca şi în sperare de a discoperi la lumină comorile 
de. dulce poesie ce staii ascunse în sînul poporului Român, 
cati, dic, că îţi trimit acum întrega baladă a Mioarei, 
Ori care Român o va ceti în gazeta ta Ya avea dreptul 

lu a Să făli de geniul neamului stii 

Ă Acâstă baladă, al cărel subiet e forte simplu, începe 
din - două versuri ce sântii tot odată, şi o minuuată 
icoană poetică şi o dovadă de dripta preţuire ce poporul 
scie a face de frumuseţile ţării sale. 

Pe-un picior de phaiii, 
Pe-o gură de raiii, 

Românul îşi fubesce pământul unde stait născut ca un 
raiii, din care nici tiraniile cele mat crude nu sântii în 
stare a-l goni. Câte năviiliri de barbari aii trecut peste 
biata ţară! câte palme dumnegeesci aii căgut peste bietul 
Român!.. şi cu tote aceste, poporul aii remas neclintit 
pe locul săi, păstrându-şi naționalitatea în mijlocul 

aprigilor n6voi, şi dicend spre mângâere: apa trece, pe- 

trele remânii ! 

Pe-un picior de plaiii, 
Pe-o gură de raii, 

Eată vinu în cale, 

Se cobori la vale
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Trii turme de miei 

Cu trii ciobănei!.. 

Strofa _acâsta ne arată un tabloii _viii de emigrările 
(pribejirile) turiaslor ce se cobori în fie-care an din ver- 
furile Carpaţilor, şi” trecii. priii Moldosa__de se ducii se 
erneze jeste Dunărea. Sute şi mir de oi, mânate de 
mocani îmbrăcaţi cu sarice albe, esti din gurile munţilor 
îndată ce frigul tâmnel sosesce prevestind earna, şi mergii 
să giisiască pişuni în câmpiile țări) turcesci, sub poalele 
Balcanilor. Unele vinii de la Vrancea, altele de pe coas- 
tele Ceahltului, altele de pin văile Bistriţei şi a Mol- 
dovei, ear cele mai multe de peste Carpaţi, din 'Trau- 
silvania. Deosebitele turme se adună la unii loc şi înfor- 

„ mează caravane numer6se ce se cobâri încet spre Dunărea, 
unind shberatul lor jalnic cu lătratul cânilor de pază, cu 
Sunetul teliucilor aninate de gâtul magarilor, şi cu şue- 
ratul pătrundător al mocanilor ciălăuzi, Vieaţă simplă şi 
atriarhală ! tabloă_ vrednic de veacurile acele nevinovate, 

pe când regiț_nu era „decât nisce-păstori! o — 

Unu'i Moldovan, 

Unw'i Ungureau, 
Şi unwi Vrâncean! 

Adică, unui de pe valea Moldovei, unu'i "de la. Yrau- cea, şi unu! din Ardeal. Din nenorocire, poporul. nostru din Moldova confundă fârte ades numele de Ardelean cu cel de Ungurean, căci el nu ai agluns a cunâsce cât e de întins pământul locuit de Români. -EL nu scie că din- colo de tâte hotarele ţării lui, că peste Carpaţi şi pănă
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în sînul Ungariei, că peste Dunărea şi pănă în sînul 
Macedoniei, că peste piriul Molniţei şi peste riul Pru- 
tului se află tot Români ca densul, care ai acelaşi port, 
aceleaşi obiceturi ca, dânsul, şi care, întrun cuvânt, sântii 
fraţii lui de același nume şi de acelaşi sânge! Puţini 
sântii la nuntr între Români, care aii cunoscinţă, de în- 
tinderea neamului lor, şi mai puţini âncă acei care sântii 
convinşi de puterea ce ar dobândi acest neam nenorocit, 
când tote ramurile lui ară fi readunate pe lângă vechea 
lor tulpină. Străinii ne cunoscii ma! bine decât noi înşine, 
şi prevădii viitoriul naţiei nâstre cu deosebite Semţiţ!.. 
Dic, nație, căci avem dreptul de a pretinde acest nume, 
fiind opt milione de glasuri romiăneset care îl putem re- 
veudica în faca lumei., Suvenirile istorice, faptele stră- 
moşilor noştri, şi însasi Statistica ne vine în agiutor, 
căci în Valahia şi în Moldova sântă 4,000,000 Români, 
în Bucovina peste 200,000, în Transilvania, . Banaţ şi 
Ungaria peste 3,000,000, în Besarabia aproape 700,000, 
şi în Sfirşit, pe malul drept al Dunărei, mai mulţi de 
100,000. . Toţi laolaltă Români de aceeaşi religie, de 
acelaşi trecut şi de acelaşi viitor! 

«0iţă Virsană! 
<De eşti năsdrăvană, 

«Și de-a fi sti mor 
«În câmp de molor,.. 

Poporul Român are mare plecare a crede în fatalitate) _ 
În sârti. El îşi împarte vicaţa în dile bune şi în gile 
răle, şi prin urmare, nenorocirile îl găsescii tot-deauna |
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pregătit la lovirile lor. Aşa, nici o întâmplare cât de 
aprigă nu-l pâte dărima, căci el se mâungâe şi se întă- 
resce cu ileea că: aşa i-ai fost scris... aşa t-azi 
fost zodia!.. aşa t-ai fost menit să fiet 

Să le spui curat 

Că m-am însurat 

Cu-o mândră crăeasă, 
A lumei mireasă. 

Nu pote fi vre-o dicere mai poetică și fot-odati_mai_ 
potrivită pentru descrierea morţii! Mârtea este o mân- Sa crea arme e om oa 3 PE Tue rata mama ee — pg şi dră crăgâsă care domnesce peste omenireă Jiitregă” şi tot- 
Odată ca este pirâsă lumci! Tot Omul e logodit cu 
mârtea din minutul ce întră în vieaţă. 

Că la nunta mea 

Ai cădut o stea. 

Stelele aii o mare înriurire asupra închipuire poporului 
Român. EI crede că fie-care om are câte o stea, care, 
din minutul ce cl se nasce şi pănă ce mâre, este tainic 
legată cu sorta lui. Steoa Românului se îmtunecă când, 
îl ameninţă vre o nenorocire, şi cade din ces când el 
se apropie de gura morţii. Sânti earăşi stele ce se arată 
din vremi în vremi ca o provestire de mari întâmplări între popâre. Aşa sânt unele stele roşii ca de sânge care aparii, dice Românul, înaintea rEshoelor,.. ş, e. |. 

Ssrele şi luna 
AMi-aii ţinut cununa ; 

"Bragi şi păltinaşi , 
l-am avut nuntaşi; .
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Preoţi, munţii mari, 

Paseri lăutari, 

" Păstrele mii 
Şi stele făclii! 

/ Poetul necunoseut al acestei balade priface cu puterea: 
închipuirei lui tot universul întrun! templu luminat de: 
făcliile cerescei, şi aduce tâte constelaţiile şi tote podobele- 
pământului facă la cununia omului cu mârtea!.. 

GXudece ori cin, fără părtinire, sublimul unul tabloii | 
atât de măreț, şi hotărască, dacă se pâte, cât e de adân-|! 
că, cât e de bogată comâra poesici Românilor. 'Tot-odată, 
iu privirea sâmţirei înduloşătâre, cât şi în privirea fru- 
museţii limbei nâstre, însămneze cetitoriul câtă dragoste 
este cuprinsă în descrierea dismierdătâre ce face muma 
de copilul ci, când dice: 

Cine-aii cunoscut, - 

Cine mi-aii văgut 
Mândra ciobinel, 
Tras pintr'un inel? 
Feţişora lui, 
Spuma laptelui! 
Mustecidra Ini, 

Spicul erânlui! 

Perişorul lui, 
Pana corbnlui, 

: Ochişorii Ini 
Mura câmpalni! 

„Asemine nu mal pușin este de insămnat cu câtă în- 
grijire dulce şi fiească ciobănelul :se râgă Mloriţei ca. 
să spule mamei lui că el nu s'aii însurat cu o mândri
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crăsă, a lumei mirâsi, ci cu o fată de -craiti,. pr-0 
„gură de vakă nici să-i spuie că Îa nunta” lui ai 
scădut. o stea? ş.c.]., căci. inima _unei_mame_nu se înşală 
nică odată. Blata mamă ar înțălege că fiul ei ai murit! 

Eată, iubite, tâtă balada Mioriţei precât am putut-o 
“descoperi. Bii nu creă să fie întreză , dar cât este Mă 
car, ca plătesce în ochii mel un poem nepreţuit, şi de | 
“care, noi Românii, ne putem făli cu totă dreptatea. j 

  

Într'o epohă ca acâsta, unde ţările nâstre ai a să lupta 
“cu duşmani puternică care cârcă a întuneca nu numai 
drepturile politice dar şi chiar naționalitatea Românilor, 
poesia poporală ne va fi de mare agiutor spre apărarea 
aceştiea; căci ori cât de măestre să fie manifesturile ca- 
binetului de Petersbgurg, Românii. tot Români VOT r&- 
mânea şi vor dovedi 'că sântă Români prin limba lor, 
prin tradiţiile lor, prin obicerurile lor, prin chipul lor, 
prin cânticele lor şi chiar prin gtocurile lor. | 

Aşa spre pildă, de vom corecta aceste din urmă, vom 
“găsi pe lângă nenumăratele dovedi de origină romană a 
poporului ce locuesce piimântul vechey Dacii, că danţurile 
lui sâutii de mare însemnătate, 

Două din aceste mai cu samă şi anume: gtocul Că- luşăilor şi Jora păstrează până 1n diua de astăii un caracter antic, care răstârnă_ tote săcile pretenţii ale ace- lora ce se cârcă a intunieca naționalitatea” Românilor. Giocul Căluşăilor &8te-un-danţ-a10gOFIe care  înfăcoşază Soric care înfăcoşază em . Iei 

răpirea Sabinelor; ear ora este ad 

  

evtratul dauţ ro- . : a Die d. 
-Mân, Chorus, şi_se_gi6că „în: Romiiniea cu aceeaşi rân-
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dueală horegrafică, precum se vădă săpate în marmurile 
anțice- orelor vecilor Roma! - m i 

din mar multe sate. adunate. i într*o di de stelitore, se 
prindii cu toţii de mâni şi facii un cere larg, care se în-- 
vertesce încet din stânga în drepta şi din drepta în stânga 
pe măsura cânticuluj, Acâsta este hora! gioc simplu şi 
patriarhal ! simbol al unirei tuturor în 0 singură familie! 

În luntrul cercului “stat Tutarit Care umbli "necon=-. 
tenit pe lângă dănţaşi, improvizând strofe s şăgalnice pen-- 
tru fete, vesele pentru flăcăt, şi adeseori atingătâre de 
bărbaţii îmsuraţi. Aceste improvisaţit trec? itâre, care se. 
tipărescii în mintea poporului şi rămânii cu vreme pro-- 
prietatea, sa poetică, se numescii ear hore. Ele ațiţă ve- 

.. selia glocului şi adeseori, disvălind. tainele inimilor, slu- 
Jescii de misterisă, coințălegere între acei ce se fubescii.. 

„Aşa de pildă, lăutariul, carele este geniul însufleţitor 
al horei, trecend pe lângă o copilă din cercul danţului,. 
îi cântă: 

   

  

      

Discaă badea c'a veni 

„Luna ?n cer când sa iri. e, l. 

Pe urmă, alăturându-se de badea în altă parte a cer-- 
cului, îi arată mândra cu ochiul, şi dice în treacăt: 

SE te duci, voinice, duci 

În livada cea de nuci, 

Că te-aşteptă nu sciă ce, 

Şi"i găsi o florice, ş. e. 1. 
, , 

Badea şi cu fata, se întelnescii cu ochii; copila se ro=-.
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„şesce şi cată 'n gios; voinicul rtdică capul şi-şi răsu- 

„cesce mustţa,.. ear lăutariul trece mai departe cântând 
unui bărbat: 

Strmanul bărbatul prost! 
Bun odor la casă-o fost, 

Ori ce vede, 

Na mai crede... ş. ce... 

Bărbatul se mânie; dănţaşii rîdii. cu hohote şi se uită 
“la femeea odorului, lâugă care s'aii oprit lăutariul 
„dicând: : 

Ilenuţă de la Petră, 
Cu percica rătezată, 
De-ţi e drag bărbatul tăi, 
Lei sama că'i nătărti, 
Şi-l dă "n mână o virguţă 
SE se apere de mâţă...ş.c.l. 

„Afară de lăutariul care este plătit ca să cânte câte 
-scie şi câte nu scie, adeseori vre unul din dănţaşii horei 
începe a rosti în cadenţi versuri potrivite cu vr*0 în- 
templare nouă, saii cu starea iniinil lui, Fie-care îşi 

„cântă dorurile în audul tuturor, căci ce are Românul 
pe inimă o are şi pe limbă. 

Un flăciii care”! singur pe faca pământului, ÎŞI răvarsă 
„Hecazul în strofa următâre: 

Frungă verde alunică, 
Răi îi fâr' de mândrulică! 
Da'i mai răi fir de nevastă, 
Că n'ai unde trage'n gazdă!
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Altul, om cărunt carei Insă densul, urmează şirul 
cânticului pe cuvintele ce se potrivescii cu pofta inimii lut. 

Cât e omui de bttrân, 
Tot ar mânca mir din sîn! 
Cât e omul alb la plete, 
Tot îi place-a pişea fete! 

Vecinul stii, Pepelea, tale impro vizaţia moşnesului şi 
răspunde ridend, far a intrerupe ariea horei: 

De-acum sapa şi lopata, 
Ear nu meral, car nu fata, 
Că de-acum ţi-ai trăit tratal, 
Ţi-ai mâncat, badeo, mălaial! 

După _tâte. „aceste pilde se_ înţălege caracterul poesiilor 
numite hore. Flo. sânti__improrisaţii. din fugă, cugetări 
rostite_în_versuri. „În__răpegiunea._danțului, “destăinuttt 

Ta naive ale dorinţilor rinimil, imil._pâcâlituri şăgalnice între dă 
aşi. Pri 

ca ideile improvizătorilor. 
“Unele hore sâutii lungi şi corecte, precum a Zoiţii, a 

Ienuţii şi altele; dar cele mat multe sântii scurte de 
dece, de opt, pănă şi de patru versuri. Încât privesce 
însă originalitatea ideilor, frumuseţa, espresiilor şi cali- 
tăţile lor poetice, ori cine pote. mărturisi, că 'atât horele 
din Moldova, cât .și cele din Transilvania, din Bucovina 
şi din Valahia, sânt vrednice surori ale baladelor. Geniul 
poporului Român, fie din ori ce provincie, este pretutiu- 
dine bogat de poetice comori. 

(Buenvina, 1849).
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“Spre a completa aceste studii asupra țărilor nostre şi 
asupra poporului Român, socot că nu este de prisos a 
adăugi aici câteva fragmente dintr'un cuvânt ce am ţinut. 
la 1848, în Paris,. dinaintea unei societăți de străin 
filo-Români: 

Domnilor! 

»Daţi-mi vote a vă espune aici un răpide tabloit de pro- 
vingiile Dunărei locuite de Români. Ca fii al Rominiei, 
mă propun să vă slujesc de căliuz în primblarea ce vroiţi 
a face prin acele țtrmuri depărtate şi aşa pucin cunos- 
cute âncă de Evropa occidentală. 

SE trecem în grabă Ghermania, Galiţia” şi Bucovina, 
(provinţie măn6să, pe care Austria aii despărţit-o de Mol- 
dora la 1775 şi ai încorporato Imperiului), şi să agun- 
gem în acele locuri, cărora locuitorii lor daii numele de 

„ Romănica, şi pe care străinii le chiamă, Provincii Da- 
nubiene, Acum păşim Molniţa, pîrăii ce slujesce de hotar 
între Bucovina şi Moldova, şi eatii-ne însfirşit pe acest 
colţ de pământ atât de necunoscut, încât mulţi diplomaţi şi mulţi vestiți învăţaţi I-ai confundaţ când cu pământul 
'Turchiei, când cu pământul Rosiei. Eată-ne intro ţară cu totul nouă, dar unde vom avea plăcere a găsi o mul- țime de cunoscinţi făcute de noi în cărţile Istoriei Romane. În sînul acestor văi atât de bogate şi măndse, pe vâr- furile acestor munţi urieşi, pe malurile acestor riuri lim- pede, audim de-udată Pronunţându-se nume antice, carele,
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deşteptă în mintea nostri mari suveniruri şi răpârtă 
“închipuirea la epoha gloridsi a Împărăției Romane: nu- 
mele lui 'Trafan, Aurelian. Ovidie, “Caracala, . Septim- 
Severus, etc., cind din gura unui ţăran simplu şi ne= 
sciitor! Ochii nostri întelnesciă pretutindene urmele Po- 
porului Suveran. Eată: valea lu Trakan pe Dunărea, 
Romanu, Caracal, Cetatea albă, Gherghina, Iașii 
(Aunicipium Jassiorun), Zurnad Severin , Băile. luă 

„ Zreul (Mehadia, din Banat), Lacul luă Ovidie (în Be- 
sarabia, altă provingie a Moldovii luată de Rosia, la 1812). 
Acest, lac aii vădut adeseori pe Ovidie primblându-se pe 
malurile lui şi meditând pote poemul. Metamorfoselor, pe 
când el era ecsilat în Dacia. Tradiţia poporală sune 
âncă in dilele nostre despre acest mare poet al vechime, 
că era un frumos bătrân cu pletele albe, şi că graiul 
lui dulce. curgea, ca mierea din buzele sale. Aceste nume 
aducii negreşit o adâncă mirare, augindu-le - într?o ţară, 
perdută ca, Moldo-Valahia în fundul Evropei, şi ca, o stâncă 
în Sinul mării, necontenit bătută de valurile a trit nea- 
muri mari, neamurile Gherman, Slav şi Otoman. Firesce 
dar străinul îşi face întrebare, cum aceste nume romane 
Saii rătăcit aşa departe de Roma şi ce furtună le-ati 
asrerlit, aici? Şi atunci el îşi aduce aminte de luptele 
Romanilor cu Dacii, şi de duelul eroic ce aii fost între 

„marele Împărat a Romei, Tratan, şi marele rege a Da- 
ciel, Decebal, care stai otrăvit în diua când aii. fost 
invins! Îmi aduce aminte tot-odată că multe colonii Ro- 
mane ai venit ca să împoporeze aceste ţirmuri pustiete 
prin desfacerea Dacilor, spre a forma cu pepturile lor un 

” 5372 13
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zid puternic împrotiva năvălirilor de barbari. Şi astfel, 
încet-încet, adevărul ese la lumină, şi acel adevăr arată 
că ccsistă în lume'o Romănie, de şi ca nu figurează 
pe hărţile de geografie! . | 

Veshi! Romani ințăleseseră bine interesele imperiului 
lor, aşedând cele mai viteze legidne ale Italict ca senti- 
nele despre Răsărit. E sciea că provinţiile Daciei era 
porţile naturale pe unde trecea nisălirile poporelor asia- 
tice asupra Evropei, şi pentru dânşii era o chestie de 
vicaţă sait de:morte aşedarea de garnis6ne tari pe prazul 
acelor porţi. Aa | 

Dacia Tratană se fiicu deci cea may sigură fortificare 
pentru cetatea Cesarilor şi se împrotivi mulţi ant valu- 
rilor de barbari care se sdrobiră de ea ca de un; mal 

„stâncos. Acum 2000 de ant poporul Roman înţălesese 
ceea ce astidi Evropa civilizată, Evropa învățată nu vro- 
esce a înţilege! Şi însă, după 2000 de ani, rolul pro- 
vingiilor Danubiane este în totul acelaşi ca în timpul 
Romanilor. Ele se găsescii ca în „Vechime espuse la cele 
ântei loviri a unel puteri năvălitâre ce caută a să ri- 
vărsa peste Evropa. 

SE aruncăm ochit asupra surfecei acestor şesuri ne- mărginite a ţărilor romănesci, şi vom videa 9 mulțime 
de movili singuratice. Ce sântii aceste movili? Ele santii paginele istoriei năvălirilor, căci cupriudii oseminte de barbari! Fie-care fumalus e un monument a trecuţului ridicat pentru priceperea viitoriului, o lecţie spărmântă- târe pentru poporele Asiei care ţin ochii țintiţi asupra Evropel, şi o prevestire pentru acesta. Fie-care pare a
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dice: că Ceriul aii destinat acestă ţară a fi bulevardul 
civilizaţiei şi mormântul Barbarilor! 

Pe lângă acele movili istorice, găsim câmpuri: de bă- 
tălii a cărora, nume amintescii luptele eroice susținute 
de poporul român împrotiva, Goţilor, a Hunilor, a 'Tur- 
cilor, a, 'Tătarilor, a Leşilor, etc. Eată Valea albă, po- 
reclită, astfel de tradiţie, fiind că în vreme de giumătate 
de veac aii fost coperită cu osemintele a nenumăratelor 
mil de Turci ce cotropiseră Moldova sub domnia lut Ste- 
fan-Vodă; ceată Dumbrăvile roşii, arate cu Leşii, inhă- 

*maţi la giuguri; cată Răsboienăă, Călugherenir, Baca, 
Valea utovei, ruinele Târgoviștei, ruinele cetățiă 
Neamţului, ete. De pe zidiurile aceştit cetăţi, Doamna 
Rucsandra, mania lui Stefan-Vodă, ati refuzat de a des- 
chide porţile filului săi alungat de o armie numerâsă de 
Turci, şi i-ait poroncit st mâră ma! bucuros, decât să-şi 
scape vieaţa cu ruşine prin mila unei femei! De pe zi- 
diurile aceştii cetăţui, 18 plăeşi Români s'aii împrotivit 
mai multe dile armatei întregi a lui Sobieţchi, riga 
Poloniei, mântuitoriul Vienii! 

În tâte părţile unde vor alerga ochit, el vor videa 
adevărul scris cu litere de sânge, şi acest adevăr este că 
țările Romănesci aii fost, atât în vechime cât. şi în vea- 
curile de mijloc, pragul templului civilisaţiei, şi că po- 
porul român s'a ţinut tot-deauna cu tărie în posiţia sa 

de sentinelă a! acestui templu. ! 
„Şi însă! Byropa pare că nu vrea nici măcar să ţie 

socoteli de.tot sângele vărsat pentru apărarea ei! Ce-i 
pasă Evropel de acestă ţară slăbită prin.atâte răsboae 

13%
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şi atâte nenorociri! Co-t pasă de naționalitatea acelui 
popor Român care vroesre astădi să se ridice din căderea 
sa, pentru ca să-şi ice. din noii postul ce Dumnegăii în- 
Suşi l-ai încredinţat !. Acest. popor, acâstă țară, merită 
oare de a trage luarea aminte a Occidentului? 

Veniţi cu mine, domnilor, ca să cercetăm împreună 
adevărul la isvorul si, şi sânt iucredințat că însfirşit 
veţi dice: Bună ţară! bun popor! 

Şi mat ântâiii să trecem Carpaţii pentru ca să eşini 
în văi. Aceşti munţi, adevărate tărif în privirea stra- tegică, sântii acoperiţi cu păduri frumâse în care se 
găsoscii copaci de catarguri cât, de nalte. Ei cuprinăii în Sinul lor băi de fer, de pucloasă, de aramă, de argint, şi de aur, âncă. nedescoperite, şi isvâre minerale pentru vindecarea b6leler.. | o - Văile sânt formate de 'un pământ .producitor care ar putea hrăni o popo rație întriită de aceea care le locu- esce. Ochiul se rătăcesce. în depărtare pe orizonuri alba- stre care vădescii o climă sănttâsă şi fericită. EL pătrunde în lunci pline de vânaturi de toţ, Solul ; întelnesce riură, cazuri, pirac pline de pesci; livedi frumâse încărcate cu poms&t ; colnice cu podgorii carele producii vinaţe minunate; şi zăresce în văzduh roiury de albine ce facii o miere -albă şi parfumată ca acea vestită a muntelui Himet, din Grecia. Pe întinsul câmpiilor pascii turme numerdse de ol şi vite mari carele sant una din cele mai mary bogății a ţării; herghelit de caț voinici; sate aceperite cu stul, în t6tă simplitatea, arhitecturală a timpurilor patriarhale; oraşe în care civilizaţia se arată la tot pasul, în forma
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caselor, în mobilarea lor, în hainele locuitorilor, în ma- 
nierile lor, în graiul lor ce ati” adoptat limba franceză, 
şi chiar în defectele lor. May departe se zărescii frumbse 
locuinţi de ţară, albind între copacii grădinilor şi pe 
şosele noue, calesce de Viena trecând cu repegiune în fuga 
cailor de poştă şi în chiotul sălbatie ap postaşilor, Ele 
trecă pe lângă șiruri lungi de care (carru) trase de bol, 
ca la Romani. 

Căci trebuie să o , mărturisim, Acestă ţară este țara 
contrasturilor. Deosebitele veacuri sâutii aici representate 
prin deosebitele clase a poporaţiel. : Locuitorul țiran aii 
rămas tot acelaşi de 2000 de an! şi înfăcoşază antichi- 
tatea. Nobilii bătrânt (Bolerii) cu ideile şi obiceturile 
lor feudale, înfăcoşază veacurile de mijloc şi nona ge- 
neraţie, ce aii fost crescută. în străinătate şi mai cu 
samă în Franca, înfăcoşază al XIX veac. ! 

“ "Para acosta este dar, precum videţi domnilor, destul 
de interesantă a o visita, şi cuprinde mari sujeturi de 
studie pentru filosof şi pentru artisti. Ea este frumâsă, 
avută, şi bine îndăstrată de Provedinţă în tâte privirile. ) 
Dar ceea ce ași dori eii ca să vă fac a înțelege este 
farmecul adimenitor a acestor părţi a 'lumei, care face 
n Românii din Moldova să gică în Iubirea lor de Patrie: 

La Moldova cea frumâsii 

Veaţa'i dulce şi voioasă! 

- Val Moldosei dulce sâre 
Cresce flre lângă fldre! 

Şi tainica atragere ce ai ele pentru inimile străinilor, 

încât Românii din Valahia gici: |
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Dâmboviţă, apă dulce, 
| Cine bea nu se mai duce! 

" Astfel este Romănia, numită de Românt gura varului. 
Să cercetăm acum poporul care o locuesce. 

Ce este el? De unde vine? Care e limba sa? Care 
sintă tradiţiile lui? Ce trecut aii avut? Ce viitor va avea? : 
„. Ce este? E Insuși ne va spune într'o limbă pe care 
chiar d-vâstră, domnilor, o veţi înţălege lesne, căci el 
ne-a grăi în limba romană veche. Eată-] dinaintea nâstră, 
în costiumul săi 'gtumătate Dac şi elumătate Roman: 
cuşma de oale a Dacilor pe cap, şi opincile Romane în 
picioare. Eată-l cu posa sa antică, cu tipul stă roman 
ce l-aii păstrat de 2000 de anj. S&-l întrebăm acum 
ce este el, şi să ascultăm răspunsul stă : 

„EX sânt Român. Împăratul 'Tratan a venit. în vechime 
„cu multă putere de a învins pe Daci, locuitorii ţărit 
„aceştia. TOtă averea mea, este o casă, un câmp, o fon- 
„tâna, un car, o vacă doi bot de jug şi un cal. Amo 
„femee bună, frumosă şi lucrătire. Ea nu lasă furca din "amânk cât e diua de lungă, nici nu perde din ochi fitul „Ce ne-a dat Dumnegei, -etc., etc. 

De agiuns sânt aceste. câteva cuvinte ca să vă ao- vediască, domnilor, că Poporul ce grăesce astfel e de neam latinesc, car nu Slar, precum aii : îndrăzuit a o pretinde campionii Pauslavismului, care sait îuşălat a crede că naționalităţile se potii scamota prin câteva note şi manifestury. diplomatice, 
- De nu ră veţi mulţămi însă cu atâta, vă propun să mergem mai departe cu cercetările ndstre,. spre a des-
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coperi noue dovedi despre romănismul Românilor. Aceste 
dovedi le vom găsi: 

1. În obicerul oaspaţiei care s'aii ii păstrat din vechime ; 
în respectul tinerilor pentru bătrâni; în ceremoniile nun- 
ților şi a înmormentărilor, etc. 

“fn credinţele superstiţiose ale ţăranilor. 
3. În povestile poporale ce sântii pline de geii Paga- 

nismului, purtând titlul de sfinţi, precum: Sfinta Vinere . - 
(Venus), Sfinta Joe (Jove), Sfinta Mercure (Mercur), ete, 

4. În cânticele poporale, carele rele pomenescii de Imptraţii 
Traian şi Aurelian. INDERERR 

Sf tradiție istorice ale: țării. 
6. În nevinovata mânărie cu care poporul dă titlul de 

Români tuturor eroilor, chiar străini de-ari fi. E 
7. În plecarea firescii ce are cătră dulcele far niente 

ce caracterisază pe Italieni, etc. etc. etc. 

Îmi pare forte rii, domnilor, că lipsa de materialuri 
mă opresce de a mă întinde, -precât aşi dori, asupra 

acestei chestii, spre a vă putea da o idee completă de 

totă originalitatea obiceiurilor poporului Român, de tâte 

comorile de închipuire ce strălucescii în basnele sale, de 

tâtă poesia, armoni6să ce răsună în cânticele sale, şi de 

adânca cuminţie ce domnesce în proverburile sale. 
Fie-mi ertat de-ocamdată a vă supune câte-va notiții 

generale asupra ţărilor nostre: 
Romănia întrâgă se compune din 6 provinţii ce cu- 

prindii aproape la 9 milioane de vameni de acelaşi sânge, 
de acelaşi nume, de aceeaşi limbă, şi care se numescii 

fraţi. Acele provincii sânti:
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“Transilvania, Banatul şi Bucovina, astădi sub stăpâ- 
nirea Austriei; Besarabia, luată de Rosia pănă Prut 
la 1812; şi însfirşit Moldova şi Valahia, care se află sub 
suzeranitatea Turciei, 

Aceste două provincii, după un şir de mai multe vea- 
cură de nenorociri, s'a răsculat acum la chlemarea fă- 
cută de Franca tuturor naţiilor împilate. Istoria revolu- 
ici Românilor vă este cunoscută prin gazetele ce aii 
publicat actele ei. Nu-mi rămâne mie a vă observa decât 
ca să nu vă miraţi că glasul patriei voastre ai găsit 
un răsunet atât de grabnic şi de puternic în patria mea, 
căci dintre tâte conchetele Frangiei, cea. mai frumesă, 
cea mal trainică şi ma! nesciută de dânsa pote, este 
concheta “morali a naţiei Române. 

(Paris, 1818.) 
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De mult doriam a videa portretul lui Alecsandru Vodă. 

Lăpuşneanul, şi aflând că se găsia la monăstirea Pângă- 

raţi, mă hotărtiii a face o primblare păn'acolo. Mă por- 
niii deck într'o amâgă de la Pâtră, intovărăzit de doi 

tineri poeţi şi de un tânăr giudecător, care având noro- 

cire de a nu fi cât de puţin poet, se îngriji de viitor 

şi luă cu el do! harbuji groși ca cet de Bender şi o pungă 

mare plini de tutun. Aceste provisi! ne părură cam di- 
şănţate pentru o primblare de două ceasuri, însă urma 

ne îucredinţă, că în privirea mulțămirilor trupesci, e 

mult maj priitor de a fi cine-va giudecător decât amo- 

rezul Muselor. | 
Ne pornirăm- pe la sfinţitul s6relui, plini de veselie 

şi de sperare, şi grămădiţi ca vai de nol! într'o brişcă 

de Braşor, carea, urmând obiceiului surorilor sale numite
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braşovence, ne scutura ca pe nisce saci de nuci; dar ce 
ne păsa nouă! Lumea întregă atuncă era a nâstră! ceriul 

"era atât de limpide şi de albastru, priveliştea în tote 
părțile se arăta atât, de veselă şi mărcţă, tâtă firea ne 
zimbia cu un farmec atât de dulce! Ce ne păsa nouă!,, 
În ceasul acela nime dintre not nu şi-ar fi dat Jocul sit nică măcar pe un tron, pentru că de şi struncinăturile 
brişcei se îmulţia cu cât ca se înainta pe petrişul dru- mului de pe malul Bistriţii, cu atât crescea şi mulţă- mircea nâstră. 

X  Convorbirea nâstră se putea, astmâna fără greşală cu un sabaş jidovesc: toţi vorbiam de-odată fir'a mai aş tepta răspuns, şi toţi ne porniam delaolaltă la ris ca nisce nebuni, unul într'o notă scirțiitâre, altul cu un ton de bas-taille, un al triile imitând ruladele dre-căriy demoa- sele vădane co are obicei a cânta- prin adunări. Ro- mânii ce întâlniam, sta în drum şi se uita la nok fă- condu-şi cruce, ear unii luând pildă fără vore. trântia nisce hohote de se răsuna câmpul. -Acest lucru îmi aduse aminte de un provincial cu frica luj Dumnediă, carele fiind întrebat la teatru dece ridea mal tare.de cât toți, de vreme ce nu înţelegea nimic, el răspunse cu nevino- văţie că ridea de visul celorlalţi, şi mai ales pentru că plătise dăce let, | „i | Cu tste aceste, fiind că tot lucrul în lume trebuie să aibă an sfirşit, convorbirea nâstră atât de ferbinte. în- cepu a slăbi, şi se pretăcu încet încet întrun «uatuor musical, vrednic de a încântă urechile ângeresci, dacă nu ar fi avut o deplină asămânare cu un concert drăcese,
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Unul din not suspina cu dutoşie o bucată dintr'o simfo- 
nie a lui Mozart; altul, mai tare la suflet, îă răspundea. 

prin vestitul şi. voinicescul cântic a lui “Bujor: frandă- 
verde de năgară ; al triile suera ca o mlelă un valţ 
sfăbesc,. şi al patrule strisa în gura mare horul draci- 

lor din opera Robert diavolul. Acâstă “armonie, alcătu- 

ită din atâtefarmonii deosăbite, înforma un soiit de di- 

hanie "musicală, vreduică de însămnat în analele cacofonici. 

Din vorhă în vorbă, din hohot în hohot şi din cântie 
în cântic, ne trezirăm de-odati în mijlocul Bistriţii. 
Atunci, ca şi când o putere nevădută ne-arit fi strins de 

gât, glasurile nsstre se stinseră, şi se fâcu între: nol o 

adanci tăcere. Câteva fece schimba fece, căci Bistriţa 

clocotia împregiurul nostru, pare că ar fi dorit a ne 

trimite în fundul ci ca să ne sfirşim concertul; valurile 

“se ishia cu o răpegtune turbată asupra roţilor şi clătina 

trăsura ca cu o mână de urieş; fiesce care dintre noi se 
cumpenia în tote chipurile, pentru ca să nu se prăvale 

brişca, mai ales că malul era cam departe şi bolovanii. 

din fundul apei cam mari. Cu cât însă ne înaintam, va- 

lurile clocotia, roţile luneca pe petre, caii se spărica, 

vezeteul îndesa cu ţipetele şi cu biciul, şi Bistriţa se 

suia mereii!: Eară nol.,. no nici câutanu , nici rideam. 

Sciii însă că atunci amii fi schimbat cu bucurie locurile 

n6stre pe tronuri. 

„— Eată-ne pe mal dincolo; slavă Domnului! amii scăpat; 

pare că ne risuflim mai lesne. Xe oprim puţin ca să 

se răsufle şi caii, şi să ne aprindem cisarele. Urmitorea 

convorbire nasce între noi:
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— MĂ, măr, grozavă” Bistriţa! 
— Răpide apă! 
"— Frică Wa fost? 
— Frică 2 Nici de cum. 
— Dar pare că eraţi schimbaţi la facă. 
— N'ai vădut bine. 

Pas de nu te încrede după acesta că 'gratul aii fost dat omului ca, să-şi răstălmăciască gândul! 
Ne pornirăm peste un şfert, aruncând câte o căutăitură posomorită locului pe unde. trecuscm, şi agiunseriim tn curând la alt vad may mic; însă în tot drumul acesta, Ce se întinde pe malul drept a Bistriţiy şi care trece prin satul numit Vaduri, ne-ami arătat mult mai cu- minţi în faptă şi în vorbă, Fiesce-care grăia pe rend, povestind câte o întemplare tristă sa grozavă, în care apa gluca, rolul cel maj însemnat. Câte înnecări ami sciut, toate s'aă istorisit cu un talent deosebit, mat ales că suvenirul Bistriţii era âncă vii, 

Acel al doile vad l-am trecut cu o nepăsare eroică, fiind că acum ne deprinseserăm cu primejdiile. Omul se - deprinde cu tote lucrurile în lume, Ceţ mai vestiți ero! aii sâmţit un ce, care sEmâna cu frica la cele ântâi bă- tălii; în urmare ni se pote erta neliniştirea, care ne-ai "-cuprins la cea ântâi luptă a nâstră cu 0 apă atât de înşălătâre ca Bistriţa, mai- ales că acea, mică tulburare Bu ne-ai oprit nici de cum de a admira mat târgiă frumosul şi măreţul apus a sorelui. Un entusiasm poetic ne-au pătruns pe toţi, pănă şi pe giudecător; căci pri- veliştea era vrednică de -a încânta sufletele cele mai
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adormite şi vrăjmaşii cei mat aprigi ai nature. În drepta 
n6stră un lanţ de munţi pintre care Scăricica se înălța 

cu mândrie; în stânga alt lanţ de dealuri îmbrăcaţi cu 
tufari sălbatici; în urmă-ne, ca o strajă depărtată, Pe- 

tricica, ce pare că păzesce târgul Petrei culcat la pici6- 
rele ei; în faca n6stră, un amfiteatru de alţi munţi 
acoperiţi cu bradi nalţi, care se zugrăvia ca o armie 
întregi, pe ceriul înflăcărat de radele cele de pe urmă 
ale sdrelui. Din tote părţile tot înălţimi, și înălțimi 
adevărate, care te fac si may mic de cât esti si In care 
irebuie să. te uiți_cu capul gol pentru_că-ţi cade căciula, 

de la.sineşi. „Cum 'să nu se mire cineva! cum să uui 
se aprindă închipuirea! ă 

Noi, în ciuda celor ce se facii că nimic în lume nu 
pote fi destul de frumos pentru ci, noi, dic, amii găsit 
o mare mulţămire la privirea acelor locuri măreţe, şi 
negreşit ami fi strigat: mary sântă minunele tale Domne! 
dacă nu ne-amii fi adus aminte tocmai atunci de un 
străin care, vEdend şlicul unui logofăt mare, aii dis tot 
acele cuvinte, 

Acum amurgise mat de tot, caii obosiseră, și noi în- 
cepuseriim a sâmţi oare care dureri prin şolduri, când 
sosirim la Pângăraţi.*) Precuviosul egumen acestii vechi 
monăstiri, om verde de trup şi de sutlet, ne priimi cu 

o bucurie şi cu o bunătate ce îi câştigari îndată dra- 

*) Acestă monăstire a fost zidită de "Domnul Alecsandru Lă- 

puşneanal spre prăznuirea hramului Sf. mare mucenic Dimitrie, 

isvoritorul de mir. (anul 1561—1569). Se dice că pe locul acela
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gostea şi respectul nostru. De-abia ne aşedaserim în casă 
pe un at Jung, şi; îndată ni se infăcişă un frate purtând 
o tablă încărcată de chisele cu dulceţi şi de pahare cu 

“apă răce. Atunci, tuspatru ami dis într'un glas: bine- 
cuventat, să fie în t6te veacurile acel om înţălept care 
ali întrodus în ţara ndstră un phiceiii atât de. dulce şi 
răcoritor! Dulceţile, cafeoa (în felegene) şi ciubucul tur- 
cesc alcătuescii o triime nedespărţită, care în tâte în- 
templările vieţii aduce mulţămire trupului şi mângâere 
sufletului! 

După ce sfirşiriim ca  totă pompa cuvenită ceremonia 
numitei treimi, ne adusărăm aminte de țălul primblărit 
n6stre, şi îndată am rugat pe sf. sa egumenul st ne 
arăte portretul lui Alecsandra Vodă Lăpuşneanul, 

— Acea icoană, ne răspunse sf. sa, aii fost ridicati 
de-aici şi dusă Ia, monăstirea' Slatina ce este zidită tot 
de acel Domn. 

Cuvintele aceste îmi. pricinuiră o tulburare întocmai 
ca şi când mi-ar fi picat pe cap vre-un fes din cele patra 
care împodobescii turnurile Mitropolie! Yruiiy să vorbesc, 
înzădar!.. glasul mi se tătese, După, atfte osteneli și 
primejdii, să-mi văd de-odată totă dorinţa nimicită! Nu, . 
nu-mi rămânea altă de făcut de cât să... es în cerdac 
ca să mă ră&coresc. 

  

trăia un pustnic cuvios, şi că după sfătuirea lni ar fi zidiț Lă- - puşneanul nonăstirea Pângăraţi, pe care totodată a şi înzestrat-o cu multă avere şi moşii; ear pe pustnic l-ai ficat, egumen acolo pe tâtă xieaţa. -
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Certul era senin; câteva stele lucia deasupra bisericii, 
şi unele se ivia pintre copacii ce acoperea virful mun= 
ilor. O tăcere înfricoşată domnia în tâtă monăstirea.. şi 
numai din vreme în vreme se audia în vale urletul a. 
unui câne din sat, sati ţipetele. spări6se a unei bufniţe 
ascunse” în risipuri. Mă puseiii pe gânduri: Câte idei 
triste şi vesele trecură în câteva minute prin minte-mi! 
câte năluce se arătară ochilor mei şi ce perdură, tn In- 
tunericul depărtării!.. . 

Tovartşil mei veniră după mine în cerdac; visul ce 
mă îngâna, se sterse, şi ne duserăm cu toţii să visităne 
chiliile călughărilor. 

"Xe îndreptarăm prin întuneric spre o ferestutet deabie 
luminată, ce se zăria în şirul chiliilor de. lemu; *) cu 
cât îusă ne apropieam de ca, ni se părea că audiam un 
soiii de gemet, slab, care se prefăcu la urmă într?o psal- 
modic tristă şi monotonă. Aprinşi de curiositate, ne acă- 
țarăm ca mâţile pe o scară: ce se îndoia scârțiind sub. 
picidrele nostre, şi ne săsirăm de-odată cu. toţii îuşiraţi 

pe un dulap îngust ce slujia de cerdac pe dinaintea ace- 

lor chilii. Posiţia n6stri cra cu atât mai ciudată, că 

trebuia să călcăm pin întuneric, lipindu-ne cu mânile şi 

cu trupul de zid, făr'a sci unde punem piciorul; şi dacă , 

perdeam cât de pucin cumpineala, negreşit «că ami fi 

  

*) La monăstirea Pângăraţi sântii două rândari do chilii cele 

din stânga, cum întri pe poartă, sântii zidite de peatră, âncă din 

vremea Domnului A. Lăpuşneanul, ctitorul monăstirei; cele -din 

drepta sântii făcute de lemn; aceste trebuie să fie vechi cade o 

sută” de ani. 
5372 14
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făcut pănă glos un salto mortale frte vătămător cu- 
petelor n6stre; în sfirşit găsind o uşi deschisă lângă 
noi, ami dat năvală în liuntru, fâr'a maj dice după obi- 
ceiii: blagoslovesce părinte. 

Călughărul ce şedea în acea chilie era un om ca de 
şeldeci de ani, cu barba albă şi lungă pănă la brâii; el 
ținea într'o mână o psaltichie veche şi afumată, şi în 
ceealaliă o păreche de metanii de lână u6gră. Faca lui 
brăzduită de vreme şi de patimi, vădia în cl un suflet: 
ce aii fost tulburat de dureri; însă în tâtă pers6na lui. 
era zugrăvită o sfinţenie mărdţă, ce îi da un acr de profet. 

Un pat de scinduri acoperit cu o cergă r6să, un scaun 
cu tri picidre şi o masi pe care se videa o cruce st- 
pată de lemn, două prescuri şi un ceaslov, alcătuia tot 
mobilierul acelei chilii luminate de ragele unui mic jaratic 
şi a unei mici luminări de câră galbină. Însă, lucrul cel 
mai curios de însămnat în acel simplu locaş, era un 
pistol vechii şi ruginit, ce sta spendurat la părete dea- 
supra patului. ÎL luăiii în mână, mă uităii la el cu mi- 
rare şi nu mă putuiă opri de a ride, întrebând pe călu- 
ghăr. dacă ţinea acea armă pentru tălhari? Călughărul 

„Se posomori, şi îmi răspunse cu glasul schimbat : 
— Ba nu, fitule, nu-l ţin pentru tâlhari, pentru că 

tălharii maii ce căuta la mine; dar îl păstrez ca un ! lucru ce aii pricinuit tâtă nenorocirea vieţii mele! 
Augdind aceste cuvinte, ne-amii apropiet, toţi de călughăr. 

El îşi lăsase capul be pept, şi două lacrimi îi curgea 
pe obraz. L-am rugat să no tălmiciască vorbele lui, şi  
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el, după o scurtă tăcere, îşi scutură capul ca să alunge 
ideile tristre, şi dise: 

— „Acum or fi mai douădeci şi doi de ani, pe vremea 
când aii întrat "Turcii în Moldova ca să dee g6nă volin- 

“tirilor, eii eram vânător de munte, şi pot gice fără fală 
că în tot ocolul Bistriţii nu se găsia alt Român mat 

verde şi alt chitaş mai sigur decât mine. Atunci st mă 
fi văgut când mă iviam pe virful unui munte, cu ple- 
tele'm vânt, cu peptul gol, cu faca rumenă şi cu durda 

pe umere! "Toţi care mă cunoscea nu mă chema altfel 
decât Piiunaşul codrilor, voinicul volnicilor. Atunci să mă 
fi. vădut când dam de urma unui cerb, sait a unul urs, 

cum săriam din stâucă în stâncă, pe la guri de prăpăstii 

adânci; cum întram sîngur fără frică în vizupia fearelor 

sălbatice. Acum însă nu sânt de nimică; capul mi stai 

făcut alb, puterile mi-aii slăbit, şi aştept mortea din 

di în gi, din ceas în-ceas. Facă-se”m voiea Domnului! 

Călughărul îşi făcu cruce. La 1821 eii mă însurasem, 
şi trăiam mulțămit de sârta mea. Xevasta-mi era cea 

mal frumâsă femee de la munte; pare că o văd âncă 

după atâţa amari de ani, cu părul ci negru ca pana 

corbului şi lung păn” la călcăe, cu ochii săi muri şi ve- 
sell, cu faţa ci albă, cu trupul sei nalt şi mlădios. 

Strmana Blenuţă, sărmana Elenuţă!.. cum ît ridea ochii 

când mă zăria pe deal, întorcondu-mă acasi cu vânatul 

de-a umere! cum alerga ca degrabă înainte-mi ca o 
pasere voisă! cât îmi crescea mie inima pept, audind 

glasul ei! Dumnedăii s'o erte, căci bune dile am petrecut 

<ât am trăit cu densa.* ” 
. 14%
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ă „Gălughărul, dicend aceste, ţinti ochii în gtos şi stătu 
puşin afundat în gânduri; tot trupul lui părea, înpetrit; 
numai buzele i se mişca, şi din vreme în vreme pronuu- 
ţa cu un glas slab: bune dile, bune dile. În sfirşit el 
se trezi şi sări de-odată, pe picidare, tulburat, aprins; 
părul i se sburlise pe cap, mânile-i tremura, muşchii 
obrazului î se încordaseră.« | | 
“„Întro di, răcni călushărul, eată că mi întorc acasă 

de la vânat, şi găsăsc casa, pustie ; caut, striîe nevasta,.. 
nime; es afară, mă duc la vecini si-i între; casele lor 
ca şi a mea era, părăsite. Alerg ca un nebun în tste 
părţile, chiuiii prin munte,.. muntele singur îmi râspunde. 
În sfirşit dai peste un biet cioban care îmi spune că 
pe la ami ai trecut pin sat o mână de Turci, Atunci, 
inima m-ai povăţuit, m& arunc turbat pe urmele cailor, 
aglung într'o dumbravă pe malul Bistriţii, şi dc-odată 
aud răcnitele nevestei mele. Sărmana se sbiitea cu des- 
perare în brațele unui ture nelegiuit!.. Într*o clipă, 
făra sci ce fac, slobol puşca şi văl păgânul svârcolin= 
du-se în sânge. Cefalalţi trii tovarăşi aY lui sarii la 
jartagane, dar nu le dai vreme, ci m& isbese între er 
ca un leii turbat, şi fac prâşcă cu stratul puștii. Pe 
care-l aglungeam era, mort! Pare că-f văd tus-patru lun- 
giți la pământ, unul cu fălcile strămutate, altul cu capul sfărâmat ! Pririam la că cu o mulţămire crucă, rideam ca un nebun, şi strigam în gura mare ; am ucis Păzânii!.. dar mă inştlam; toţi nu muriseră ; unul din că era numai ameţit. « „Tri dile după acea întemplare, mă Şăsiam cu pe- : vasta în căsuţa mea. Afară era, un întuneric de nu-ţi  
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puteai zări mfina; nici o stea nu strălucia pe cer, şi 
bătea un vânt rece, care şuera pintre crăpăturile uşii. 
Elenuţa era îngrijită, şi din vreme îu- vreme îşi făcea 
cruce. Ei însumi mE semţiam neliniștit, căci o presâm- 
țire urici6si mă tulbura. De-odatii audit în depărtare 
urletul unui Jup şi nechezirea spărietă a unui cal. Lui 
degrabă puşea şi vruiii să es, însă Elenuţa mă opri, di- 
cendu-mi: Nu te duce, bărbate, nu te duce că-mi Tes= 
tesce imima a răi; nu mt lăsa singură. Dar ci n'am 
ascultat-o şi am eşit. Ah! blăstămat să fie ceasul în care 
am trecut pragul uşii! căci de şideam acasă nu mi star 
Îi întemplat ceea ce vă povestesc cit acum. 

„Două ceasuri am alergat pe câmpi după glasul In- 
pulul, cu dorinţă de a-l găsi; dar cu cât mergeam spre 
densul, el se depărta; însfirşit negăsindu-l, m'am întors 
spre casă. Uşa era deschisă, şi în lăuntru se audia un vact 
slab ca de om care mre. Întru şi văd pe biata nevastă 
lungită glos la pământ, plină de sânge, şi dându-și duhul. « 

„Atunci durerea m'aii turbat, desperarea m'aii făcuţ 
nebun, şi nu-mi aduc altă aminte din ceasul acela, decâţ; 
cuvintele cele de pe urmă a Elenuţii: De ce nu at Şădut 
cu mine, Gheorghi? îmi gicea sărmana, că pâte acum ceii 
aşi muri. Bine îţi spuneam că inima-mi prevestia de 
Tâi!.. Cum te-ai dus, peste puțin ai întrat aici unul 
din acei patru Murci care at ucis, când mat scăpat, s'aii 
uitat la mine cu ochi de feară, şi fără milă aii tras cu 
pistolul în mine. Ah! Gheorghi, de ce nu m'af ascultat? 
Acum regi că-mi daii sufletul. Rimâi sânţtos, dragul 
mei; nu uita pe Elenuţa,=
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Cilughărul plângea şi se bocia ca un copil, povestin- 
du-ne mârtea femeii lui ; car după ce se linişti pucin, el luă 
în mână pistolul ce ne mirase atât de mult, şi urmă aşa: 

„lângă trupul Elenuţii, am găsit pistolul acesta; el 
aii răpit vieaţa nevestii mele, el mi-ati răpit şi norocirea 
mea! Eată de ce îl păstrez, car nu pentru tălhari!e 

Sfirşind, bătrânul eşi iute din chilie; pasurile lui se 
audiră sunând pe lespegile din ogradi şi se perdură în 
depărtare. Am aflat adouagi că el at petrecut nsptea 
rătăcind ca o nălucă pe malurile Bistriţii. ş. c. 1. 

"Ne întrserăm măhniţi şi pe gânduri Ja. arhondaric, 
unde ne aştepta o masă vrednică de a îndestula nisce 
stomahuri de poeţi şi de gindecători, carele de când e 
lumea, sântiăi cunoscute de flămânde şi lacome; şi fiind 
că din. nenorocire materialismul înnăduşă forte ades idea- 
lismul, priveliştea acelei mese ne-ai imprăştiet indată 
ideile triste şi aii tredit în not oare care gâdilire sto- 
mahică, ce avea multă asămănare cu fâmea. Ne-amii pus 
deci boeresce împregiur, amii ospătat frumos, şi fără a 
“mai prelungi cu vorba, ne-amii dus la culcat ca nisce 
creştini ce aveam de gând a ne scula dimineaţă spre a 
ne întârce la Pâtră. Sumnul însă nu vine lesne la patru 
tineri când et sântiă culcaţi într'o singură cameră ș căci 
afară de glumele vesele şi de nebuniile ce ai de făcut 
între ei pini a nu stinge luminarea, adeseori ceasurile 
lor treci răpide în povestiri de întemplări interesante. 
Astfel se istorisiri între not următrele anecdote; 

Tâder şi Mărinda. — În satul Mircesci de pe Siret 
era un biet copil ca de vr'o 18 ani, fără nici o rudă 

  
| 
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care să fi avut cea mal mică grijă de cl; acest bătet 
se numia 'T6der şi slujia de văcarii satului. T6tă giua 
el o petrecea pe câmpi cu vitele ce ducea. la păscut, şi 
Sara când le întorcea în sat, strmanul copil se culca 
unde putea, când întrun coşer, când într'un zămnic pă- 
răsit, când subt un copac, căci n'avea. nici masă, nici 
casă. 

Cum se mizia de di, Toder se scula degrabă, îşi arunca 
sucmanul pe umere şi se ducea în câmpi cu fiuerașul la 
gură şi. cu miciuca sub-sudră; acalo, după ce da vitele 
la earbă, el se întindea la pământ şi cânta din fiuer 
câte cântice sciea; acesta era tot tralul lui. Singur totă 
diua şi tâtă nâptea, pentru că nică un flăcăii din sat nu 

„vroia să se amestece cu dânsul, saii de şi se apropiea 
vre unul de el, o făcea numai pentru ca să-l ec în ris. 
La hore nime nu-l îndemna să între în gloc, şi măcar 
că era cel mai frumos diutre toţi flăcăii, nick o fată nu 
se uita la el, pentru că era sărac, pentru că n'avea că- 
meşă cu altiţe şi pălărie cu mărgele. 

într o di de primăvară, cum sta T6der culcat pe earbă, 
cată că vede o fati, fugind cătră el, şi după dânsa o 
vacă ncgră ce o alunga. Cât pe ce era st o agiungă pe 
biata copilă, cât pe ce era s*0 ee în cârne, când 'T6der, 
sărind într'o clipă, se aruncă cu măciuea înaintea vacek 
şi o isbi atât de tare în frunte, încât pe loc ea pică 
ameţită, gios. 

Strmana fetică era mai mârti de frică; i inima i se 
bătea de-i cutremura peptul, şi deabie se putea răsufla. 
“T6der alergă Yute la un pirăii aprope, aduse apă rece în
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pumni şi-i stropi fruntea; incet, încet copila se linişti 
şi îşi veni în semţiri, . E 

” „În vremea asta 'Tâder se uita la ea cum cra culcată 
pe earbă, şi sâmţi de-odată că se tulbură şi că i se bate 

-şi lui inima mai tare decât altă dată. Nu se putea du- 
meri el ce cra. pricina; însă nu-şi putea întârce ochii de 
la fată, şi din vreme în vreme îY venia să ofteze fiiră vole. 

Avea dreptate să se tulbure bietul Toder, pentru că 
Mărinda (aşa se numia copila), era cea mai frumos fată 
din:sat; ea avea, şeispredece ani, părul negru ca pana 
corbului şi faca albă ca omătul, guriţa mică şi ochii 
mari, plini de foc; ea mat. avea şi un trup mlădios ca 
0 salcie, glasul dulce ca un: glas de păstruică, şi când 
se. impodobia duminica cu flori pe cap, cu salbă la gât. 

„cu catrinţe nout şi cu cămeşă subţire cusută cu altițe 
de fir, tote fetele se făcea slute de ciudă şi toți flăcăii 

"1 săria în cale pentru ca să şuguiască cu ca... : Ear când Mărinda giuca la horă, moşnegii îşi trăgea barbele 
privind la dânsa, babele o săruta care de care, ear flă- 
„căii se apuca la bătae, pentru că Mărinda siuca şi cu 
trupul şi cu inima, şi nick se cunoscea locul unde călca piciorul ci. Avea dar dreptate Tâder să nu-şi pâtă întâree ochii. de la densa. 

— Cum ţi“ Mărindo?.. ai dis el peste puțin. Fa se uită la el cu nisce ochi ce-] pătrunseri la inimă şi-l 
răspunse: 

— Alal biue acum, Tâder. Slasă Domnului, c'aY sărit de - mal scăpat; ctici de nu eray pe-aici, acum aşi. fi mârtă. — SE feriască Dumnedăii ! strigă. T6der, oţărindu-se;  
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mai bine să mor eii... tot. nu's de vro trâbă... un 
biet. văcar fără tată, fără mami; dar tu, Mărindo, tu 
ai neamuri; pe tine te iubescii toți sătenii; mâl, poi- . 
mâni, te-i mărita. .. te-i mărita... ! 

—.Nu vreit să mă mărit aşa degrabă, şi măcar că 
păn'acum nvaii cerut mulţi, dar nu ma indernat i ini- 
ma staleg pe nici unul din ci. 

: — Nici măcar pe Ion Ghiurea ? tutrebt Toder, 
„— Ion Ghiurea?.. Şi cine" Ion Ghiurea, de mă în- 

îrebi de el, ca şi când ar fi Fât-frumos?.. Ce? pentru 
că are mai multe oi şi mai mulţi bot decât alţii, socoți 
că numai decât trebuie să-l teii de bărbat? 

— D'apot el s'aii lăudat că- - este drag, și că n'are 
decât să te cee pentru ca să mergi după dânsul. 

— Minciuni -aii spus, minciuni ai spus el. Ion Ghiur- 
cai un ticălos, un minclunos. | 

Dicend aceste copila se-sculă în piciore de mânie; şi 
ochii i. se umplură de lacrimi. Vâder cu bucuria în facă, 
se apropie de dânsa, o lui de mână şi ciută st o tîm- 
pace. . După puțină vreme. fata, începu a ride, şi tâte 
fură uitate. 

-Ceasurile trecii răpide între: doi tineri când începii a 
sâmţi dragoste unul pentru altul, şi se vede că Mirinda 
şi T6der avea multe taine a-şi spun6, pentru că mal se 
făcuse npte când el se întârseră în sat. 

Adouagi, Mărinda se trezi cu poftă de a culege flori, 
și se porni îndată la câmp, dar nu sciii cum se rătăci, 
ci nimeri ear lângă Tâder, şi în urmare car. înoptase 
când aii apucat amândoi drumul spre sat.
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A triagi, Mărinda îşi aduse aminte că în re care 
loc îşi prăpădise un cercel, şi alergă îndatii ca să-l găi- 
siască ; însă nezărindu-l niciiri, îă veni în cap st mârgă 
să întrebe de el pe 'T6der? 'Tâder nu găsise cercelul, dar 
propuse Mărindei st-l caute amândol prin câmp;. el l-ai 
căutat atât de mult, încât se făcuse car sară cână ai 
fost ca să vie acasă, 
Aşa, în tâte gilele 'Tâder şi Mirinda găsia. pricini de 

a st întelui. Cât era ei de fericiţi atunci! cu câtă dra- 
goste se uita unul la altul! cu câtă plăcere Mărinda as- 
culta pe 'T6der' cântând din fluer doina de la munte!.. 
Amândoi erâ aşa de pătrunşi de mulţămirea ce gusta, 
că nici nu gândia la vremea viitâre; uu gândia'că nimic 
în lume nu e mai nestatornic ca norocul! 

Într'o di, Ion Ghiurea, unul din fruntaşii satului, care - 
de mult căuta să se însâre cu Mărinda, aii zărit * pe 
acesta împreună cu 'E6der, şi îndată ati alergat în . sat 
de aii însciinţat pe Părinţii fetii. „Veniţi, le dise el, de 
videţi. pe Mărinda cea cuminte cum se drăgostesce cu 
văcariul satului, ca care se fudulia cu ccăalalţi flăcăt,« 

Părinţii Mărindei, împreună cu vro câțiva bătrâni să- teni, călăuziţi . de Ghiurca, ai alergat cu grabă şi -aii vădut în adevăr pe copilă culcati pe earbi lângă 'Tâder. Din cesul acela sârta, lor ÎŞI schimbă faga, şi tâtă fe- ricirea lor se stinse!,.. Mărinda, ocărită de tatăl săii şi de muma sa, fu inchisă di şi nâpte în cămara casii lor, şi 'T6der fu alungat din sat ca un răi. 
Bietul copil vădând că nu mal avea nici o sperare de
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a mai videa pe draga luy Mariudă veni la Iaşi şi se 

scrise la 6ste. 
Peste tril luni după silnica ei despărțire, Mirinda fiind 

ertată de prinți, se primbla' pe marginea luncii care 

este pe malul Siretului. Ea era cufundată în gânduri 

triste căci gândia, strmana, la T6der. De trii luni nu 

audise nimic despre el şi nu scia ce se făcuse. 
“Tocmai atunci o ţigancă bătrână şi strenţersă eşi din 

luncă şi veni drept la ea cu mâna întinsă, dicendu-i: 
„Dă-mi o părăluţă, draga mea, că de tri dile n'am 
mâncat şi mor de f6me; dii-mi o pirăluți că ţi-olii căuta. 

în oglindă şi ţi-oiii spune sorții.“ 
Mărinda căută colţurile naframei ce: purta în mână, 

dar vădend că nici unul nu era încdat, deslegă salba de 

“la gât, scâse un bănuţ din ca şi îl dete ţigancii. 

— Na, babă, îi gise ca; dar te rog să-mi cauţi în 
“oglindă şi să-mi spul unde” tubitul meii, că de trii luni 

nu l-am vădut, 
'Pigauca scâse îndată din sin o cutie mică de plumb ce 

avea în liuntru o oglindi6ră, deschise capacul şi, cătând 
în ea, începu a discânta. După câte-ra minute ea se în- 
torse cătră fată şi-i dise cu glasul tulburat: 

— Mândrul tăi se află acum departe de aici, într'un 

târg mare, mare cât nou&-deci şi nouă de sate, unde 

sântii case nalte de domni şi de boteri mari; acolo" mân- 

drulii tei. 

— Dar dre socoţi că l-oiti mai videa ? întrebă Mărinda. 
— Odată numat 1-1 zări, draga mea,'şi apoi nu I-ik 

mai videa.
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— De te, mătușă? | 
— Pentru că s'aii pus de-odatii o câţă nceră, deasu- 

pra oglindii, când mă uitam în ea. Dar de vrei să m'as- 
“culți, fata mea, să fugi de el, să nui may cşi în cale. 

Dicond aceste bătrâna se făcu nevădută în luncă, car 
-Mărinda rămase cu ochii plină de lacrimi. 'Totă diua ca 
“gândi la. vorbele țigancii, făr'a le putea înţălege; tâtă 
m6ptea ca întârse în mintea, ek fel de fel de planuri de 
întelnire cu 'Tâder, şi în sfirşit hotări a fugi în nâptea 
viitore de la, casa părintescă şi a să duce prin t6te târ- gurile pentru ca să caute pe iubitul ei. 

A doua nâpte, cum se culcară părinţii că, Mărinda puind câteva lucruri de trebuință într'un sac mic, eşi pe furiş din casă, şi dupii ce își făcu triă cruci, apucă Nramul spre Târgul-frumos. 
Ceriul cra plin de stele şi luna plină de lumină. Mă- rinda sprijinită de Sperarea că va videa încurând pe Toder, mersi cu un pas răpide din sat la Luncă, trecu podul Siretiului, Junca Teluşului şi pădurea Strungăi, şi agiunse în dori de di la marginea Târgului-frumos. Acolo ea se opri vr?0 cinci dile, alergii prin tote uli- ile, întrebând despre 'Tâder; însă tâte cercetările sale fură zădarnice. Fără dar a mat perde vreme, copila se . porni spre Iaşi, şi a doua di dimineţa capitalia Moldovei i se arătă cu tstă “Pompa ce o împodobesce... când o vede cineva de departe. 

| Mirarea, ei aii fost mare când aii văgut acea adună- tură de case mari ce „Se înalţă una, deasupra altia, când aii zăviţ Clopotniţele bisericilor, şi mai ales când at au-
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dit acel vuet fără nume, care es2 din sinul oraşului ca 

dintr'o răsuflătură a Yadului. | 

Nărinda ai stătut pucin de staii pătruns de frumuseţa, 

panoramil ce înfăcişază posiţia capitalici . ndstre, şi pe. 
urmă ai întrat In ca. . 

Nu am trebuinţi st mai spun ce vârtej: o apucă pe- 
biata copilă când se vălu de-odată în uliţile Iaşului, în, 
mijlocul a sute de Gmini străini ce trecea pe lingă dâu-_ 
sa, în hăul acel de răcnite, de ţipete, de.urlete, de poc- 

nete şi de hodorogiri de trăsuri. Ba care nu eşise nici; 
odată din satul ei, care nici putea să-şi închipuiască ce. 

este un târg mare locuit: de mii de 6mini, ochit ci se. 

painginiseră, urechile-i ţiuia şi inima i 'se Diătea de spaimă... 

Copila “mergea dinaintea ei făr'a sci unde se ducea, 

şi se uita necontenit la toţi pe carei întelnia, cu spe-. 

rare că va da cu ochii de 'Toder. Astungend la porta 

Palatului criminalicese, ea înstmnă o mulțime de trăsuri. 

şi de persâne pe sios, carele se îndrepta spre Copoii + 

se luă şi ca după dâusele şi peste pucin trecu bariera 

Podului-verde şi se siisi în câmpul Copoului. 

Acolo, nu departe de Prăvărie, era. adunaţi toţi osta= 

şii de la casarmie, îmbricâţi în uniforma cea de paradă; 

şi sta cu toţii înşirați pe linie şi cu armele în mâni. 
Pedestrimea şi călărimea, împărţite în. deosebite cete, sta 

gata a purcede pentru ca să trecă pe dinaintea coman-. 
danţilor, şi tot poporul ce îi privia,. aştepta cu nerăbdare. 

ca să începă marșul. De-odati, un glaş puternic răsună,. 

dând sămnalul de pornire : soldaţii. puseră armele la umere,. 
şi tobele începură a hate. Pedestraşii trecură cu un pas,
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sregulat, şi în urmă-le se înaintară călăreţi, mândri, voi- 
nici ca nisce adevăraţi Români, ţiind suliţile lor alte 
în a cărora virf fâlfâia steguşâre giumătate roşii şi glu- 
-mătate albastre. 

Mărinda, perdută pintre popor, se uita cu mirare şi 
-cu. luare aminte la soldaţi, şi de-odată, țipând cu des- 
perare, pică la pământ leşinati. Sărmana,! ea zărise în 
“mijlocul călăreţilor pe Tder, pe dragul eit.. 

Câţiva 6mini, ce se găsia lângă densa, ait strit si-i 
«lee agiutor, şi cu mare greii aii adus-o în semţiri; dar 
ce folos, nenorocita se trezi nebună! În zădar toți căuta 
“s*0 liniştiască cu vorbe blânde; Mărinda se ulta la ei 
cu ochi sălbatică, şi pe urmă începea a ride, saii sta 
puţin de asculta, ca şi când k-ar fi grăit un glas din 
altă lume, ş'apol se apuca zimbind a giuca hora. Acesta 

„cra tâtă nebunia- ei. Numai din vreme în vreme biata 
-copilă începea a plânge şi a: se boci, dicând: „Ah! Todere, 
"Tâdere, ce-ai făcuţ!« _- 

Aşa se sfirşiră dragostele Mărindei şi a lui Toder; 
"aşa se împliniri proorociile țigancii. Copila muri peste 
dot ant la Golia, în casa nebunilor, Yar 'Toder nici odată 
mai sciut nimic, din cele ce S'aii întemplat. 

  

O intrigă de Bal-Masche. — Domnul A. este o 
persGnii de spirit, tânăr âncă şi elegant, de şi insurat. 
Vorbirea lui e fârte plăcută şi necontenit prestizată de 
anecdote vesele, înttmplate luţ în volajuri ce aii fă- 
cut pe când avea douăgăci de ani; într'un cuveiit, A. 
este îndăstrat cu multe calităţi; dar fiind că nici un om
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nui perfect în lume, el are, saii mal bine dicând, avea 
defectul de a st socoti un diplomat desăvirşit, şi în ur- 

mare credea că nime nu-l putea prinde cu vorba saii cu 
fapta. 

Acâtă idee se inrădtcinase atât de tare în mintea lui, 

Mucât într'o sară bând ceaiii cu femeea lui, tânără per= 
s6nă de mare isteţime şi de o minunată frumuseţă, ait 
îndrăznit a-i gice, că nici ea însăşi nu l-ar putea înşăla. 
Dama i-aii r&spuus zimbind: 

— Scii, dragă, că acest soiii de rămigae e totdeauna 
cam primejdios pentru bărbat? 

— După cum e şi bărbatul, iubita mea, ai dis A. 

cu un aer de fanfaronadă. 

Femeea lui i-ati aruncat o căutătură forte paznaşă, 
şi puind ceşca de porțelan pe masă, aii adăugit serios: 

> — A venit la Miculi câteva şaluri de preţ, dintre 

care unul îmi place forte mult; vrei să-l punem rămăşag? 

— Dacă mi-i înşăla, şalul să fie al tăi. 
— Trimit dar să-l şi aducă îndată, pentru că sint 

sigură să câştig. 

— Nu te grăbi, draga mea; atei mai bine la 

„Bal-Aasche. 

- — EA nu pot să merg: dar tu at de gând să şădi 
mult acolo? 

"=— Câteva ceasuri. 
- — Adio dar; nu uita să spul lui Miculi să trimită satul 

A. ai eşit rigend din casă, s'aii suit în droşcă şi ai. 

mers la teatru. Acole, înzădar s'aii primblat câtă-va 

vreme cu sperare că va fi pâte intrigat de vre-o mască;
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nică una, nu s'ait apropiet.de el să-I. vorbiască. În sfirşit, 
ostenit de atâta zădarnică primblare, înădușit de cildura 
saleă, asurdit de ţipetele. trimbiţilor, s'a otărit a să 
duce alure ca să caute vr?o petrecere. a 
„Cum eşia însă pe uşă, eată că un domino bogat şi 

elegant îl opresce de mâni şi-i dice: e 
— Domnul A. se duce din bal? Se vede că salai 

plină de dobitocie în astă sară. i 
— În astă sară ca mai totăeauna, ai. răspuns A. 

cătând cu luare “aminte la acel domino, dar ne putând 
descoperi altă, decât că avea mâni forte delicate, piciore 
forte mici şi talie fârte plăcută. 

— Nu te miri, domnule A., de sărăcia balurilor nsstre, 
câud le asimeluezi cu balurile măscuite din alte ţări, 
cu cele de la Paris, de pildă? 

— În minutul acesta nu pot. să mă plâng de balul 
nostru, fiind că mi-ai prilejit o întâlnire atât de plăcută 
cu 0 pers6nă de spirit şi care... . - 

— ŞI celelalte; mă rog, lasă complimentelesde-o parte: 
dacă doresci să-mi placi. „i 

— Sânt sata a face ce-ţ porouci ș a spune:și minciuni, 
de vreme ce mă opresci a spune adevăruri. 

Dicând aceste A.-aii întrat: într*o lojie cu masca ne- 
cunoscută, şi stai pus aproape de ca, sperând: că doar 
va zări miicar un sămn care să-ţ descopere persâna ; dar tote cercările lui ai fost zădarnice. Peste puțin, dama S'aii întors spre cl şi I-ai dis: 

— În zădar cauţi să afli cine sânt 
vel sci nici odată, 

a 

: acest lucru nu-l
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— Socoţi? Ei dWiuprotivă sânt sigur să te cunosc 
pănă peste un ceas, mai ales că am discoperit. pân” acum... 

— Ce-al discoperit ? 

— Că ai spirit, că al un glas de Anger, € că al o talie 

de silfidă. 

— Dacă maşi sci că eşti de mult însurat, aşi crede 
că al eşit erl din Academie; cu tâte aceste, bravo dom= .. 

nule, acum sânt încredințată că eşti bun diplomat şi că 
poţi pătrunde secretele cele mai adâncă. 

— Ride-mă cât ţi-a plăcea; numai îmi spune de eşti. 

frumsă, ca să sciii de trebuie să te fubese din tot sufletul. 
— ME poţi iubi şi mat mult dacă vrei, pentru « că în 

adevăr sânt destul de frumuşică. 

— Şi eşti măritată 2 

— Stat şi măritată. 

— Mai mult nu vreii st aflu; te lubese acum cu atât 

mai ferbinte, cu cât îmi eşti mai necunoscută; misteriul 

acesta mă încântă şi-mi aduce aminte de întâlnirile cu- 
ri6se şi de intrigile plăcute, care nascii şi se disfacii în 

carnavalurile Parisului şi a Italiei. Ce fericire, ce mul- - 

ţimiri puternice pătrundii inimile: celor ce se Yubescii numai - 

câtera ceasuri, fir'a să cundsce şi fără a st videa. 
Câtă frumuseţă, câtă poesie r&varsă atunci închipuirea 
n6stră asupra fiinţii necunoscute care ne face să gustăm - 
plăcerile raiului; şi pe urmă ce suveniruri dulci rămânii 

de ne dismerdă sutietul necontenit! 
— Domnul A., precât înţăleg, vrea să giâce rolul lui 
Satan lângă Eva. 

— Fă în calte şi d-ta ca Era; înduplecă-te la slasul lui. 
5312



225 O PRIMBLARE LA MUNTI 

_—.0Cu.o singură condiţie, că. tei supune la tite 

vroinţile mele. . 

— Priimesc -ori ce condiţie vei. pune. 

_— Haideţi dar să eşim. 
— Cât sânt de fericit!,. - 
A, mândru ca un păun umflat în pene, aii eşit din 

„lojie cu masca la brag, şi sati suit cu ea într'o caretă, 
pe care nu aii putut-o bine deosebi, fiind că era forte 
întuneric afară. 'Trăsura se porni de Ja scara teatrului, 
tocmai pe când orologiul de la 'Tril-lerarhi ar trebui si 
bati 12 ceasuri. | 

— Dbitul mei. A., ai dis masca, mi-ai fâgiduit să 
te supt la ork ce-oiii dori... 

— Porontesce, 

— Stil să-ţi leg ochi, 
„— A dreptate; cu cât misteriul e ma! adânc, cu atât 

plăcerea e mal mare. | | ! 
Masca i-ai legat ochii cu batista sa, şi A. ca un 

cavaler bine crescut, i-aii sărutat mânile de sute de ori. 
În vremea asta careta trecuse prin 0 mulţime de uliţi, 
făcând un îucunglur mare prin deosebite mahalale ; îusă 
A. nu cra în stare să ohserveze nimic; atunci el era 
îndoit orb, şi de fericire şi din pricina batistei ce-i 
astupa ochil. 

„— Dare ce-a fi făcând acum soţia d-tale? au 
masca. | | 

— Dar bărbatul d-tale? au răspuus A. 
Şi amândoi ai început a ride căinându-se 

altul cu mii de vorbe vesele. De-odată trăsur 

dis 

unul je 

a S'aii oprit,
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şi masca, țiind de mână pe norocitul ci amorez, s'aii 

coborit şi aii intrat cu el într*o sală întuuectsă,: de unde 
l-ai vârit în altă cameră tot fără lumină; pe urmă 
întro a triia, şi în sfirzit s'aii oprit dicându-i: „Astip- 
tă-mă aici pucia, dar să nu faci vuet.* şi aii eşit pe 0 

uşă ascunsă. - . 

Vima lui A. se bătea ca într'un 1 pent de optspredece 
ani, sângele-i clocotia și îi venia si cânte de bucurie. 

Nu aii trecut însă două minute şi masca s'aii întors 
lângă dânsul, dicându-i cu glasul spăriet: „Pentru numele 

lui Dumnegăi, nu te mişca din loc că stintem perduţi. 

Bărbatul meii ai sosit de Ja ţară în lipsa me; nu te 
mişca de-aici până mâni dimineaţă, dacă mă Yubesci.* 

Nenorotitul A. era să pice ameţit audind aceste cu- 
inte, şi când ai vroit si răspundă el s'aii trezit singur 

în cameră pin întuneric, făr'a sci unde se găsia. Atunci 

l-aii apucat o desperare cumplită. El care cra să guste 
atâta, fericire în bracele unei persâne ce-l fărmăcase aşa 

de mult, de-odată să se vadă prădat de tote acele nălu- 

ciri plăcute! şi prădat prin cine?.. tocmai printr'un 

bărbat! Ideea accsta mai ales l-aii făcut să blăstime 

toți bărbaţii din lume, măcar că şi cl era din numt- 

vul lor, " 
Posiţia lui era forte ciudată; de-ar fi corcat să fugă, 

putea să se răticiască prin casă, să dee vr'un nobil 

gios, şi să treziască biirbaţul; în urmare, să se conipio- 

miteze. Aii fost silit dar a să hotări st aştepte acolo 
păn'adoua qi dimiusţă, şi giisind aproape de el o canape, 

sa tntins pe ca, dicend + fien voiea sorti! 
152%
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Al trecut un ceas de nspte, două, şi bietul amorez 
nu putea închide ochit; când i se părea că audia pasuri 
pe lângă uşă, când risuri în camera de lângă el; Şi 
deabie cu un ceas piin'a nu să miji de di, el aii adormit 
făcând o. mie de. visuri poznaşe. 

A doua di, târdiii, când ai deschis ochii, A. cra să 
nebuniască. de mirare, trezindu-se în casa lui, şi âucă 
tocmai în salonul de lângă etacul femeci lui; fel de fel 
de idei ît trecea prin minte, fără a-şi putea tăimăci deo- 
sebitele întemplări ce avuse în vreme de câteva ceasuri; 
însă când aii zărit la pici6rele Iul o mască de catifea ŞI O 
batistă boţită; când ai vădut mal ales şi pe masi un 
şal noii, atunci şi-aii adus aminte de rimăşagul ce făcuse 
cu femeea lui, şi ai înţăles că acel domino plăcut și 
elegant. nu aji fost altă pers6nă decât singură cea. 

A. vădendu-se înşălat cu atâta isteţime, ait luat şalul 
în mână şi ai întrat în etac; femeea lui era încă cul- 
cată şi cum l-ati vedut, aii început a ride din toti inima. 

— Cum ai petrecut astă n6pte? l-ai întrebat ea. 
— Am perdut un şal, dar am câştigat o bună lecţie 

de care mi-oiii aduce aminte cât oii trăi, 
Nu am trebuinţă să mai adaug că pacea stai închiet între amndoi prin o dulce sărutare. 

n 

— Boian d-v(stră , 
ne-amă pus pe povestit 
giudecătorescă forte cur 
cina Căminariului 

dise Siudecătoriul, de Yreme ce 
» Am să vă spun şi că o anecdotă 
icsă : Logofeţia Dreptăţii, în pri-
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„— Destul, destul! strigarăm cu toţii, şi luminarea 
se stinse în ciuda sfudecătoriului, 

Deabie puseserim capetele pe perne deabie începuse 

somuul a ne fura, şi cată că unul din noi se sc6lă iute, 

strigi cât pâte să ne trezim, alârgă prin cameră, aprinde 
luminările, face în sfirşit o svână atât de mare, încât 

cu toţii sărim din paturi, socotine că s'aii aprins monă- 
stirea saii că ne calcă tâlhari). 

— Ce este? îl întrebăm. 

EI îusă cu o facă liniştită ne poftesce forte serios să 

ne aprindem ciubucele şi să ne aşedăm grecesce pe divan. 
Fiesce care din noi, giumttate spăriet glumătate ridend, 

urmează după poftirea lu; toţi ue fine în rend ca 

nisce boieri divaniştă, şi tulburătoriul atunci, luând un 
aer de Alirabeau, ne gice: 

— Boeri dumnâvâstră, trebuie săi vă mărturistsc că 
ori ce întreprindere nelmplinită din partea unul om, mi 

s'aii părut. cea mai vie doradă de slăbiciunea caracte- 
rului săi; în urmare noi patru, care ne-amii pus vieaţa 

în primejdie pentru ca să videm portretul Domnului Alec- 

sandru Lăpuşneanul, sintem ameninţaţi de a fi cuprinși 

în categoria mal sus pomenitului, adică a omului fără 

caracter, de vreme ce proiectul nostru aii picat în apă, 

saii mal bine dicend, aii rămas baltă. De datoria n6stră 

este dar a face tste chipurile spre a scăpa. de o astiel 
de ruşine; şi cii vă propun, onoraţi boteri, să întreprin- . 

dem o faptă mult mai îndrăsneață de cât cea dinti, 

adică, să ne hotărim a merge la Ceabhlii spre a ne acăța 
pe virful luk. Acolo, fie care va fi liber a improvisa fel
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de fel de-ode, elegii, sait alte asemine parascovenil şi 
bocituri poetice, şi pe urmă, va putea întrebuința tot acea 
libertate spre a să da de-a rostozolul pănă în vale, peu- 
tru deplina sa încredințare ci pământul are o mare 
atragere asupra atomelor, şi că e mult mat lesne a că- 
dea de cât a să înălța... Cine din d-vâstră priimesce 
propunerea .me, să ridice mâna.“ 

Opt mâni de-odată s'a ridicat în aer, şi o salvă le 
bateri în palme aii adeverit priimirea nostrii. - După acestă 
seauță parlamentară, toţi ne-amii dus la culcat, şi păn'a 
doua di ne-amii îngânat cu o mulţime de visuri cfudate. 
Lucru de însemnat. Toţi ami visat apa Bistriţil! 

Când se răvărsa, dorile,. not ne şi luaserăm diua-huniă 
de. la sf. sa egumenul ce ne ospătase atâţ de bine, şi 

“ne acățam voloşi pe cărarea îngusti care: suie dealul 
Grohotişului. “Trăsura, nâstră se audia durduiud în fundul 
valei pe petrişul ptraelor, şi pocnitele bictului vezeteulul 
răsuna din stâncă în stâncă, din deal în deal, din codru 
în codru, ca nisce împuşcături de pistle. Noi însă ne 
suiam mere cu ciubucele de-a unere, strigând, ridend, 
chiuind prin codru, pocnind în frunde, plecând crengile 
alunişilor, făcând nebuniile ce ne trecea prin cap, fără a ne îngriji de prăpăstiile grozave pe lângă care şer- puia căriruşa. Trebuie însă să mărturisesc că negura, ce acoperia muntele ca un văl venit, ne opria de.a videa cu ochii primejdia acelut drum. Cu cât lumina se îvia pe cer, aburii de prin fundul văilor se ridica în vtzdul şi da lucrurilor o privire. fantastică. Când. şi când un stejar nalt, răsbătând pâcla, ni se arăta ca o nălucă din
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altă lume, cu bracele întinse, cu trupul învăluit de un 
slulgiu alb; şi din vreme în vreme câte. an vultur spă- 
riet bătea: din aripi şi se isbia în sus, umplând codrul 
de ţipete furi6se. 

De mult mergeam, car sirful Grohotişului nici că se 

mai zăria,. 

— Măi, fraţilor, dise unul din not; « cine din voi are 
arme cu el? 

— Ei, răspunse altul; am un pistol. mic. 

— Şi ce af face cu pistolul dacă ne-ar eşi un urs 
înainte ? 

— Audi întrebare! aşi trage în el. 

Cel dintţiii clătină din cap, dicând: 
— Să dee Dumnedăii! dar pare că maşi crede. Mulţi 

voinici se arată după bătălie, dar şi mai mulţi se arati 

înainte. Au rideți, şi ascultați mai bine ceea ce mi-ai 
povestit un moşneag de la Vrancea; pe urmă vă veţi 

încredința daci îi vine culca în gând să tragă cu pis- 

tolul saii cu puşca, când i se întâmplă să se găsiasci bot, 

la bot cu un urs care nu înţălege de diha catrino.. Ne- 

vasta unul pădurar se dusese într'o gi pin codru să cu- 

legă fragi; cum culegea, biata, femee aude mornăind la 

spatele e%, se întârce. fute, şi ce să vadă? O dihanie fio-: 

r6să, un urs grozav de mare ce se ridicase pe două pi- 

ciâre şi da din cele denainte ca şi când Y-ar fi făcend 

săimn să vie ca să-l sărute. Femeea nu-şi perdu cumpă- 

tul, ci răcnind odată din tstă puterea, îi aruncă coşciu- 

gul cu fragi în cap. Ursul meii ruşinat, se vede, de o 

priimire atât de rea din partea, secsului frumos, se duse fu-
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gând':s&-şi ascundă ruşinea în fundul codrilor, şi pădu- 
răriţa, pe de altă parte, îşi luă tute tălpăşiţa, după cum 
dice vorba, şi păn'acasă ţinu numai o fugă; însă cum 
ai agiuns aii şi picat la pat bolnavă de friguri. Câte 
Babe din sat. tâte aii discântat-o, aii căintat-o, dar de- 
geaba, căci mergea din di în qi mat rău; însfirşit o 
clânţă. bătrână o sfătui să se afume.cu per de urs, di- 
cend că nu era alt chip de scăpat. A doua di de cu nâpte 
pădurariul luând puşca pe spate. se porni în codru ca 
să-l aducă păr de urs; el se suia peo cărărusă îngustă 
ca acesta a nâstră şi gândia întocmal ceca ce gândim 
noi acum, adică: cum să facă şi ce să facă dacă star 
întelni cu 0 jiganie mârâitâre. "Tot: mergend şi gândină, 
cată că agiunge la virful dealului, ce era fârte grei de 
suit, do pildă. ca piscul pe- care ne acăţim nol acum, şi 
cum se urca pe brânci, de-odată se lovesce cap în cap cu 
un urs.,. . | 

- — Eaca ursu! ai strigat de-odată cel ce mergea Îna- 
intea n6stră pe cărare, şi stait oprit tremurând ca o vargă. Acest țipet ne-ati înfipt pe loc, şi ochii noştri 
Vaii ţintit înainte asupra unei matahale negre ce se ză- Tia deabie prin pâclă. Cel ce avea pistolul îl uită fru- mos în buzunar, şi nimerul nu-y veni în gând ca st-l 9 îndemne a să înarma cu el.: Din norocire acea grozară matahală aii început a Şuera peste puțin, căci nu-era altă decât un Român care sta lungit pe earbă. Mare Tuşine ne-ai cuprins atuncţ pe-toţi, aflâna că ne spări- eserim degeaba, şi mărturisăsc cu umiliuță că din gal-



O PRIMBLARE LA MUNTE 233 , 23; 

bini la facă ce crami, nc-amii înroşit ca uisce demoa- 

zele de pansion. 

— Fată, domnilor, ne-aii dis atunci porestitoriul, catii 

cum se face că-şi uiti cineva armelem brâi la vreme 

de nevoe. Nu mai am trebuinţă dar a urma istoria pă- 

durariului. 
- Acolo era tocmai virful Groşotişului. Ne-amii pus gios 

să ne odihnim, şi în vreme de gfumătate de ceas ami 

stat” facă la--una din cele mai frumâse privelişti. Radele 
s6relui începea a răsbate pintre copacii de pe creștetul 

munţilor şi da negurei ce-i cuprindea o văpsală roşieti- 

că; car în fundul văilor, unde pficla era încă deasă, 

able se zăria, ca printr'un vis, apa Bistriţii ce părea 

ca o dungă albă. Acea dungă se făcea din minut în mi- 

nut mal lată şi ma! limpide; şi de-odată, când s6rele 

s'aii ivit pe cer, umplând tâtă întinderea de lumină, de- 

odată frumâsa vale a Bistriţii aii steclit ca o panoramă, 

cu riul săi răpide pe care se coboria vre-o câteva plute, 

cu munţii nalţi şi tufoşi ce.o împregYură, cu satele sale 

sămănate pe costişe ca nisce giucării, şi întrun cuvânt, 

cu tot farmecul care împodobesce natura sa mândră şi 

sălbatică. Nu voiii uita nici odată impresia ce am pri- 

imit la acea minunată privelişte!  Admirarea nâstră, ne. 

gisiud cuvinte ca să se tălmăciască, s'aii răsuflat prin 

sr'o două duzini de A! şi de 0!, carele s'aii ridicat spre 

ceriuri co, nisce imne de laudă. 

Multe soluri de peisajuri am vădut prin deosebite ţări, 

dar rare ori am întâlnit acea frumuseţă mărâţă şi săl- 

batică, prin care se deosebescii munţii Moldorel. * Acole
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pământul, codrii, stâncele, piraele sântii âncă în starea 
primitivă a naturiy, şi nicăiri nu se vădesce mâna omu- lui cu prefacerile ci uricisse şi prozaice. La munte omul este mai Simplu,. vicaţa lui este mar în linişte, năravurile sântii mai nevinovate. Munteanu curat la__suflet,_liher_ la gând si la Xorhii,- şi verde de..drup..ca bragil..subt_. „care tritesce.-Muntânca'i: nalţă de boii, albă, veselă, sprin- tenă, isteță şi frumosă. Cum să nu-ți” bată inima de bucurie şi de mulţimire în sînul unor locuri atât de măreţe şi de poetice, locuite. de un neam de Smini a că- Tor înfăgişare îţi umple ochii şi sufletul! locuri pline de aducere aminte a strămoşilor noştri, de poveşti fantas- tice şi mat ales de doine armonidse'! | 

Multe mică întemplări ami avut păm'a nu aglunge la Ceallăi; dar cadrul acestul articol nu mă eartă a le povesti pe tâte. Yoiii trece dar subt tăcere întelnirea nas- tră_ cu o tânără şi frumâsă româncă ce se suia călare la munte, şi care, audindu-ne cântând un cântie vechiti: 

Ie-mă, leliţă, călare 
Că nu mai pot de picidre, 
Și nu pot merge pe gios 
Că mii drumul granzaros. 

ne respunse ridând şi tot odată cântând: 
Ei, pukule, te-oiă Ina | 
Când a face plepul pere 
Şi răchita mieşanele, S 

„.. Aemine Nu. voiii pomeni nimic despre nedelicateța unui” cârd de oi de frunte, care întelnindu-se cu noţ pe po-
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dul de la Răpeiuni, vroia numai decât să me arunce cu" 

crnele în Bistriţă, sub cuvânt că boil - trebuie să aibă 

pasul asupra, bolerilor şi feciorilor de boleri, fiind că şi 

cf ati fost feclori de Vot er, şi că astădi sântii bol întregi.- 

Tot asemine voii păstra cea mal adâncă tatoă asupra: 

unui rtsboiti omerie ce ami avut cu nisce amazoane” 

în. catrinţe, care culegea p6me într'o livadă, şi care vă 

dendu-ne că sărim peste gard şi că ne înaintim spre” 

ele ca nisce zmei, spre a le lua câteva pime, aii înce-" 

put a ne împroşca cu cârne, ridând şi strigându-ne 

„Nu şusuiţi, domnilor, cu cârnele, că vi se potii prinde 

de frunte. Xoi amii răspuns cu marinimie că nu sântem - 

însuraţi, şi 'amii dat înainte întocmai ca un zid de ara-". 

mă, făra ne îngriji de glonţurile şi shiulelele ce ploua 

asupra nâstră ; die ghiulele, pentru că fetele, vădend eroica 

nâstră îndrăzneală, începuseră a adăugi şi mere pe lângă 

celelalte mai mici improgeături. de care se slujia în sis= 

temul lor de bătălie. Atacul nostru aii fost vrednic de” 

admirare, dar şi apărarea fetelor merită nu mal pucine. 

uriiri de glorie; şi găsesc de datoria mea a mărturisi, 

„că dacă amazoanele nâstre nu şi-arii fi niântuit prorisiile 

de r&sboii, biruința ar fi plecat în partea lor. 

Lupta se sfirşi în favorul nostru. Noi însă, ca nisce 

biruitori cu înimă mirdţă, departe de a pune subt; robie 

pe frumâsele duşmance, le-amii lăudat, le-amii mângâeat, 

le-amii dat câte o frăţască sărutare, şi pe urmă ne-amit 

urmat drumul nostru, fără a fi mal fudulă decât inainte, 

dar. mult mai votoşi la suflet, pentru că fetiţele:
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Eraii mândre, mândruliţe, 
Cu flori galbine'n casiţe, 
Cu flori roşii pe guriţe; 
Ş'areaii glas de păsirică, . 
Ş'aveaii ochi de porambrică, 
Ş'aveaii suflet de voinică. 

ME voii grăbi a agtunge Ia schitul Hangului, pentru două pricini de căpitenie, adică: fâmea, şi osteneala. De douii ceasuri de când ne primblam apostolicesce prin dea- lură şi prin vă, nu ne hrănisem decât cu. privelişti poe- tice Şi cu aer curat; aveamii deci tâtă dreptatea de a, dori o gazdă bună, şi o masă creştinească, precum le-amii şi găsit la “matca JM. Ce folos însă! căci în diua aceea eramii. goniţi de o sârtă poznaşi, care avea de gând să ne prifacă tu antropofagi, | Deabie începuserim a ne odihui pugin, pregătindu-ne fălcile cu sperarea, unui horş călughăresc, când cată, nu sciă cine_se apucă. de pomenit de. schitul Duriiii, gicând că se găsia cale de gtumătate de ceas numai de locul unde ne aflamii, şi noi îndată, ca nisce nebuni, uitând şi fâmea şi masa, ce se gătia, fără a ne îngriji nici decum că amurgise, îndată dic, ne şi pornirăm spre Durăii, cu hotărire să ne întârcem maj târgiii la Hangu. Gyudeci- toriul însă, mat cu minte decât toţi, rămase, şi ne dovedi âncă odată prin acestă faptă înțăleptă, că în privirea Sciinţei. mulţămirilor trupesci, superioritatea spiritului gludecătoresc asupra. celuy poetic este netăgiduită, şi că “lcosebirea, între amândouă este ca de la pământ la cer, În vreme de giumătate de ceas volajul aii fost destul
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de vesel, mai ales că Ceahltul ni se arăta în stă mă-- 

irea lui, ca un urieş ce şi-ar fi întins capul pe deasupra 

munţilor ca să priviască apusul sârelui. Umbrele se sui-- 

seră treptat, ascundând în întuneric stâncele mari şi 
- codrii sălbatică de pe coastele lui, şi numai Panagia, 

stânca cea piramidală, de pe creștetul stă, era âncă lu- 
minată de radele aurite ale sârelui. Unul din not, privind 

Ceahltul în minutul acela, îl astmnă cu un urs negru, 

purtând pe cap uu colt de aur; altul car, țintindu-și 
ochii asupra Panaghiei, ne ţinu un cuvânt forte tainic 
în înţelesul lui, vroind a găsi oare care asăminare între 

"ea şi între legea creştinească, care aii eşit din întuneci- 

mea păgânismului plină de lumina adevărului... Stânca. 

sc perdu în umbră forte apropo pentru orator. Nol însă. 

începeam a ne căi că ne porniseriim de la Hangu, fiind 

că n6ptea se îndesa la tot pasul, şi că deabie mai pu- 

team cun6sce drumul şi bolovanii ce slujia de punți fi- 

resci pentru trecerea pirăelor. 

- “Nu am trebuinţă să mal adaug că ne-amii rătăcit. Lu- 

crul acesta de şi cu adevărat nu ni S'ar fi întemplat, 

totuşi l-aşi iscodi din capul meii pentru interesul acestei 

povestiri; căci în giua de astădi o primblare Ja munţi 

fără cea mal mică, rătăcire, pare ca o călătorie pe marea 

fără furtună, saii ca o nuntă fără lăutari. Poftesc dar 

pe onoraţii cetitori, tubitori de adevăr, să binevoiască 

a-şi închipui tril tineri sdrobiţi de osteneală, şovăind pe 

la guri de prăpăstii adânci, ca nisce umbre rătăcite pe: 

malul Aheronului, şi neavend. altă sperare înaintea ochilor,
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- „de cât de a petrece o nâpte flămândă în adunarea urşi- 
“lor şi a_riâţilor sălbatice. 

Posiţia n6stri era cât se pote de urici6să; însă Pro- 
-Yedinţa, care se îngrijesce de sârta celor buni şi neri- 
novaţi, binevoi a ne socoti şi pe noi din numărul acestora, 

-şi ne trimise întru aslutor un cioban tânăr şi vornic, 
„care ne sluji de călăuz pănă la Durăii. Agiungând însă 
„acole, sârta ne dete cea de pe urmă şi mail grozașă 
lovitură. Egumenul se dusese Ja târg, luând şi cheile de 
il8 cămară! Amii rămas trăsniţi “pe loc, când ami atat 
„aesstă veste înfricoşată; şi unul din nof s'aii culeat cu 
„faca în sus, dicând că aii şi murit. Dacă cereamii ceva, 
- călughări! ne răspundea : 
„— avem nimic, fiilor; not sintem nisce sărmani ce 
„De ţinem numai cu Domnul. 
— Maveţi măcar o picătură de vin? 

— Au, fiilor, nici vin, nick mângâere !. Prin mângâere 
„scălughirii. înţălegii rachiul. 

— Şi cu ce vă hrăniţi, părinte? 
— Cu Domnul. 

"Îmi venia să-i string de gât în numele Domnului: Ami 
stat puciu să mal prindem la putere, şi visitând din fusă 
-monăstirea, ne-amii pornit inapoi spre Hangu, întovărt- 

- Şiți de un căluzhăr ce-l luasem ca să ne arăte drunul, 
şi care ducea în mână un fânar aprins. 'Tovarăşii mei, 
“fiind mai. buni. de pictor decât mine, mergea pe glos îna- 
inte cântând, Marseillaise: 4llous cufants de la patrie; 
ear eii îl” urmăriam de departe pe un cal fără şea, ce giisisem . la porța, : schitului şi carele nesufarind îrcul, 

Li 
sa

 
î.

.
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căci era sălbatic şi iubitor de libertate, se lăsa să-l câr- 

muesc de o funie sadea, ce-i legasem de gât mal mult 

spre pod6ba lui. 

Nu voit uita cât oii trăi acea primblare fantastică 
pin întunericul codrului; tste lucrarile ce ne încungiura 

lua o privire spări6să sub radele luminii fânariului ; ear 

mai ales umbrele nsstre, prin mişcările lor deosebite, 

producea, o fantasmagorice cumplită. Ori încotro ne uitam, 

părea că se ridica înaintea mostră tot urieşi; mil de 
arătări trecea iute aprope de noi, fugia de se ascun- 

dea în fundul codrului, şi apoi car se ivia şi ear peria 
în văzduh. Freamttul frundelor area un sunet misterios 

care da fiori si mă făcea să-mi închipuesc că audiam 
şopte jalnice din altă lume. Mai cu samă când țipa în 

depărtare rr'o bufniţă spărieiă, atunci semţirile mi se 

ecsalta atât de mult, că mă credean. alungat de duhuri 

adevărate; părea că le videam cum mt îngâna şi cun 

căuta să mă răttciască în sinul codrului. Se vede că f6- 
mea arc multă înriurire asupra închipuirey ; sfătuesc deci 
pe poeţii noştri să faci, dietă douideci şi patru de cea- 

suri, când orii vrea a să apuca de vr'o compunere, 

Cum mergeam cu toţii pe lângă călughăr, ascultând cu 

Juare aminte o istorie de hoţi ce ne povestia, şi pe care cu 

agiutorul lut Dumnedăii, o. voii povesti-o şi eii alti dată 

celitorilor mei, de-odată zărirăm înaintea nâstră un foc 

mic care se legăna în văsduh cu o mişcare regulată, ca 

9 limbă, de clopot. Ami întrebat pe călughăr ce putea 

să fie, dar păn'a nu apuca el a ne răspunde, ne trezi- 
răm facă'n facă cu un român ce ţinea un lemn aprins
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în mână şi pe care-l clătina necontenit dinaintea lui, 
pentru ca să cunâscă drumul. 

— De unde vii, Gheorghi? îl întrebă călughtrul, 

— De la hora din sat, părinte; am cântat din cim- 

poiit pân" ce-aii înoptat: bine; şi acum mă duc la stână 
în deal. 

Audind vorbă de cimpoiit şi de horă, m'am apropiet 

de cioban şi l-am îndemnat să ne cânte o doină; îndată 

el şi-aii scos cimpoiul din desagi, l-ai umflat, l-ait pre- 

gătit şi răzămându-se de un brad, ai început a suna 
cânticul cel mai frumos, cel ma! jalnic, cel mai cu su- 
let .ce am augit ei pe lume: doina de la munte, acea 
melodic curat Romăndscă, în care tstă inima omului se 
tălmăcesce prin suspinuri puternice şi prin note dulci şi 
dui6se; doina jalnică, care face pe Român st ofteze fără 
voie şi care cuprinde în sinul ci un dor tainic, după o 
fericire perdută. Fii, de câte ori aud doiua, îmi pare că 
aud Moldova plângând după gloria sa, cea veche. | 

După ce sfirşi, îl rugăii pe ctoban să cânte şi din 
sură; şi el, împreunându-se cu cimpolul, începu cu un 
glas limpide şi puternic, a cânta urmiătârele versuri pe 
musica doinej : 

Frunză verde "de alună; 
Trece voinicul pe lună 
Şi eodrul votos răsună. 

Trece hoţul şucrând, 
Pe cărare coborind 
Și din frunde împuşcând.
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Măi voinice, roinicele, 

fo tăiuşul de plăsele 

“Si cea durdă de oţele, 

Că se primblă gios, în vale, 
Trii desagi plini de parale, 
Şi nu le stă nime "n cale. 

Frunduliţă de brad mică; 

Ese hoţul din potică 
Fără grijă, fără frică, 

Şi le Zice: «Cale bonă! 
«Unde mergeţi împreună, 

«Dragii mei, nâptea pe lună? 

«Decât în curte: domnâscă,. 

<Saii în punga ciocodscă, 

«Mai bine *n cea voinicescă, 

Frungi verde stejar tare; 
Hoţal întră'm codrul mare 

| Cu desagii gka-spinare. ş. €. |. 

Nu am trebuinţă să mai descriu mulțămirea ce ne-ai 

pricinuit acest concert original la medul nopții, în mi- 
jlocul unui codru. Tot acela ce sâmte în peptul stii e 

inimă de Român mă va înţălege “de la sineşi. 

Pucin mai târdii: ne găsiam împregiurul unei mese 
mult dorite, în schitul Hangului, mâncând întocmai <a 

lupii din Valahia, şi bine-cuvântând ospăţul creştinese a 

majcek A. A :doua gi de dimineaţă eramii, pe drum în- 

toreându-ne la Petră, fiind că gludecătorul ce era cu noi 

trebuia, să se afle numai decât sara pe scaunul giude- 
5372 16
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cătoriei, pentru ca să hotărască sârta unui împricinat. 
Ne întârserim deci la P6tră în brişca numitului Temiso-fiii, 

precum ar dice oare cine, trudiţi ca vat de noi şi fă- 

când o mie de meâitări triste asupra deşărtăciunei ome- 
nesci şi asupra sârtelor rile, care se amestecă în pla- 

nurile 6mehilor, le încurcă, le împedică şi le prifacii după 

capriciile lor. 
Not ne-amii pornit de la Pâtri ca să videm portretul 

Domnului Alecsandru Lăpuşneanul; ne-amii pornit dela 

Pângăraţi cu gând să ne suim pe Ceahliii, şi nici un 
proiect nici celalalt nu l-amii putut împlini. Aşa sânti 

maj tâte proiectele omenesci, mai âles acele ce se atingi 

de roiajuri. Le faci carna, şi cum răsare sorele de pri- 

măvară se topescit ca omitul. 

(Propăşirea 1844.) 
——— 
pă
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Earna ai venit aducându-ne cu ea plăcerile strălucite 
ale balurilor, primblările în sinii, congertele încântătâre, 

petrecerile teatrului şi mai ales priveliştea” drăgiilaşă a 
focului în sobe. Dulci sintii minutele în care poetul, 

culcat pe un jâlţ elastic, dinaintea unui jăiratic bogat, 
îşi simte trupul pătruns de o plăcută căldură, în vreme 

ce închipuirea lui plutesce în visuri misteri6se şi dă vicţă 

întemplărilor trecute. Farna şi bătrâneţile sântii epocele 
suvenirilor. Când pământul este acoperit cu zăpadă, omul 

gândesce cu drag la frumsele şi căldurâse dile ale xerii, 

la earba ce învioşia câmpii, la frundele ce impodobia pă- 
durile, la cerul albastru, la cânticele voi6se ale păsărilor. .: 

Asemine şi nenorocitul ce aii agiuns în virsta bătrâneţi- 
lor, trăesce numai cu aducerea aminte a anilor tinere- 

„(i sale. .



246 : BORSEC 

- Ei care, slavă Domnului! sint âncă departe de a î 
în numărul celor ce .jălescii primăvara vieţii, găsesc o 
mare mulţămire a mă pune sara în faca sobii şi a priri 

glocul fantastice a focului. Îmi place să reînviez în închi- 
puire icânele depărtate ce s'aii sters odată cu trecerea 
gilelor, şi să le înfăcişăz ca o panoramă d'inaintea ochilor 

mei. Franţia, Italia, Germania ş.c.]., mi se arată atunci 

cu tot farmecul de care le împodobescii puterea sureni- 
relor şi dorul încă mai puternic de a le revidea în fiinţă. 

Câte planuri de fericire, câte casteluri de Spania ridic în 

ceasul acela! M5 prifac îndată întrun arhitect atât de 

măestru, că mă mir eii însumi de frumuseţile operilor 
mele; şi cu tote că rid însfirşit de tâte acele. pebanit 
ce-mi vijie prin minte, dar mărturisăse că mă semi câte- 
va minute fericit de ele. Dic câteva, minute numai, căci 
realitatea, cea, mai aprigă duşmană a închipuire, vine 
de se pune necontenit dinaintea ci şi o întunecă fără 
milă. Visul se şterge, şi inima încotează de a bate; co- 
rona cade şi 'omul rămâne acea ce coste. Le "masque 
tombe, homme râste, et le heros s'âvanouit! | 

Dar vroiam să vorbesc de Borsec şi văd că m'am adân- 
cit în idei filosofice asupra omului. Aşa siintii gândurile 
ce se nascii în faţa focului, .ndptea, când tâtă lumea 
odihnesce. 0 idee aduce pe alta şi într'o clipali,. face 
giurul pământului. Să venim însă la sujetul acestui articul. 
„Numele de Borsec îmt pricinuesce totdeauna, un ames- 

tec de sâmţiri, cu atât mai curios că ele sântii de naturi 
cu. totul străine. Dintoiii îmi aduce un soiii de fiori răi, 
care îmi încreţesce pelea întocmai ca, şi când ar fl să
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întru într'o apă cu gheaţă. Pe urmă mt desfătează prin 
înfăcişarea unor figuri gingaşe şi plăcute, şi însfirşit mă 

face să rid din t6tă inima, de" oare care întâmplări co- 

mice, şi de oare care ridicule, care aii giucat un rol în-. 

sămuat în sogietatea Borsecului din vara, trecută. : 
Acea societate era împărţită în trii clase forte deose- 

bite prin manierile lor: 1. Adunarea romăntscă, 2. Adu- 
narea unguresci, şi 3. Adunătura armentscă.. Şi fie care 
din aceste era sub dividată carăşi în alte trepte, potri- 
vite după stare şi ranguri; căci aristocrația, de şi mult: 
mai poporală aici de cât aiure, din pricina frăţiei silite 

ce legi negreşit între ei vremelnicii locuitori ai băilor, 

dar tot păstra oare care depărtare între ea şi între. 
gloată. Sistemul egalitiţii, ce nici odată nu va prinde de 

tot rădăcină pe pământ, are. însă acole o părticică de 
loc neînsemnată, unde el: domnesce în î6tă puterea sa, 

Acel loc se numesce Lobogo,.şi este o bae răce în care 

ferbe necontenit gazul carbonic. Şăse. 6meni potii deable 

să încapă în el, dar nenorociţii! de-arii fi trii împărați 

şi trir ciubotari, nu I-ai cunâsce unii de alţii, atât de 

mult răcâla- apel şi pişcătura gazului Y-arii sgârci şi l-ară 

stremba de o potrivi. Lobogo, după definirea unui pri- 

eten al meii, este tronul egalităţii în privirea fisionomiei 

ridicule ce câştigă fie care, când se scaldă în el, şi. 

egalitatea este o plântă ce nu pote înflori de cât în apă, 

şi maj ales în.apa grozavului Lobogo. 

Borsecul e un ce care nu se pâte numi nici târg, 

nici sat, pentru că m'are nică uliţă, nici magasil, nici 

locuitori. El este o adunătură de vr'o cincideci de case 

,
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de lemn, pustii şi are multă asimănare cu muscele, care 
staii mârte t6tă -earna, pentru ca să învieze în primară. 
Trii părţi a anului Borsecul este o cuşcă deşartă, pe 
care numai urşii din munţi o risitează poate; ear cum 
sosesce luna lui Iunie, atunci ca o persnă leşinată ce 
îşi vine în semţiri, el începe a-prinde la suflet, saii mal 
bine dicând, la suflete. Casele se .locuescii încet-încet, şi 
în puţină vreme el se transformează într'un târgușor rii 
şi plin de tot sotul de figuri străine. Munţii de p'impre- 
giur perdii sălbătăcimea lor, pentru ca să se prifacă 1n 

“primblări misterise, şi în locul unde câriia coarele mal 
înainte, acum o bandă de musicanţi de la Cronstat cântă 
fel de fel de simfonii: valţuri pentru Nemţi, unguresca 
pentru Maghiari, şi: Za-m% diceaă odată pentru Români. 

- Cu tote aceste însă, val şi amar de nenorocitul ce are 
păcatul de a sosi cel ântâiii în Borsec! EI are tâtă vre- 
mea a st încredința că, în contra opiniei lui Cesar, e 
mult mat bine a fi al doile într'o capitalie de cât cel 
ântâii întrun. sat. . 

“Dar mă veţi întreba, poate, cum şi ce facii călătorii 
pentru ca să potă giisi gazde şi alte neapărate lucruri 
pentru vieţuire, de vreme.ce Borsecul este pustiiit? La 
actstă întrebare vrednică de totă lauda, roiii avea onor 
a răspunde, că precum fiesce care zidire are un ânger 
nerădut care o ocrotesce, asemine şi pomenitul loc are: 
ângerul stii, ce în contra altor fiinţi scutitâre şi “tnari- 
pate, îl privighează de Şios car nu de sus, fiind locuința 
lui cu câteva, sute de. stinjini. mai în "vale de cât Bor- 
secul. Acel deii bine-voitor, ce este vestit prin micul stii
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cal, se numesce d. Vermeş. EL e factotum plenipotent, 

care închiriează casele şi care înlesnesce, precât se poate, 

mulţtmirile bolnavilor, vreii.st dic, a persânelor ce sub 

pretecst de boli mergi: de gustă, Borvizul. El e perso- 

najul cel mai însămnat în tâtă vremea băilor, şi când 

trece călare pe diniiintea, caselor, nime nu lipsesce de a 

i să închina. După acesta, în numărul pers6nelor de că- 

pitenie din Borsec, vine vestitul bărbier Figaro, numit 

astfel pentru numerâsele meşteşuguri ce cundsce, afară 

de al săi. El e mâna drâptă a d-lui Vermeş, şi are un 

talent deosebit pentru ca să dee foc artifițiilor cu care 

acesta se îndeletnicesce forte ades. În urma lui Figaro, | 

ea rând comendantul, care este însărcinat. cu paza bunek 

orândueli şi cu siguranţia obştiei, pentru a cării ocrotire 

el are drept agiutor dece. ţărani Secui ce pârtă nume de 

soldaţi. Şi în sfirşit, după acesti tril, se înşiră străinii 

ce vinii să bee sănătate la isvorul tămiduirei. 

“Cât pentru doctor, dacă mă veţi întreba, voii avea 

carăşi onorul a răspunde, că de şi ar trebui să fie ca 

la alte băi, aici însă s'aii socotit de prisos, pentru că 

ori şi cine este în stare a vă lămuri chipul de a face 

cura. 'Tot metodul se” cuprinde în două articule: 10 a bea 

câtă apă se va putea mai multă; 20 a lua baie la Lo- . 

bogo, sati la Şaroş, saii la Elisaveta, saii la Lazăr. Aceste 

Silntii cele patru : basinuri din Borsec. Puteţi alege pe 

care va plăcea. Şaroşul însă este oronduit mai cu samă 

pentru revmatismuri, şi Lobogo pentra slăbăcuni. 

Străinul ce. merge la Borsec trebue să-şi reguleze cea- 

surile după un noii sistem. Somnorosul este silit a să .
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scula odată cu srele, şi leneşul a umbla pe gtos pănă 
co nu mai vede bine. Aceste îndatoriri tiranice sântii 
neapărate pentru folosul curei. La şăse ceasuri de dimi- 
ncţă, ţipetul trimbiţii, miorlăitul clarinetit şi bumbuitul 
tobei, îl tragii din brașele somnului, şi fără întârdiere 
el trebue st părăsiască dulcea, căldură a patului, pentru 
ca să mârgă la Fontână să-şi ricoriască trupul prin 
băutura Borvizuluy. | 

Acea fântâni, ce este isrorul tămăduirei atâtor patimi, 
se: află în mijlocul Borsecului, şi nu e mat mare de cât 
de-un cot cvadrat; adâncimea. et pâte. să fie cel mult 
de. doi coţi, după cum m'aii încredinţat un neguţitor de 
postav. Şi cu tâte aceste, nu numai că ca îndestulează 
pe fiesce care gi sute de stomahuri, dar apoi tot-odată 
din sînul ci se umple sute şi mii de steele mari ce se 
împrăştie în Inme. Ba este îngrădită cu ostreţe de lemn, 
şi are în stânga un loc ce se numesce grădină , car în 
drepta un şopron lung ce se chemă galerie. Amândouă 
aceste locuri sântii menite spre a sluji de primblare 
persânelor care. facii cura. 

: În adevăr e un spectacul forte curios a, privi pe toţi 
bolnavii viind din tote părţile dimincţa la fântână, cu 
ochii âncă umflaţi de somn, şi cu paharele lor în mână. 
EX samină nisce vinovaţi duşi la locul osândei, Pe faqa 
lor e zugrăvită o înfiorare comică, ce se măresce cu 
cât se apropie mat. mult de isvor; dar mai ales când se, 
hotărăscii a, duce la gură cel ânttiii pahar plin de 'burcut, 
tabloul ce înfişişază este vrednic de penelul vestitului 
iavarni, Muşchii obrazului se sgârcescii, sprincenile se
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încreţescii, ochii se daii peste cap, buzele se stringii ca. 

„pentru o dulce sărutare, şi tâtă fisionomia, se priface- 

într*o: nevinovată şi nepreţuită caricatură. Şi nu socotiți 
că acole, ca la, răsboiii, numai cea ântţi cercare e grea. 

Nu! apa e mal înfricoşată de cât focul. Cu cât sporesce 
numărul paharelor, cu atât desgustul cresce, şi în ur- 

mare, cu atât espresia figurii se face mal ctudată. Fiind. 

însă ci după legile naturii, defectele. obştesci nu sarit 
în ochi aşa de tare ca acele particulare, de aceea şi ne-: 
norociţii ce sâutii supuşi la băutura, siliti a burcutului,. 

nu se mal ocupă. de ridiculul ce se tipăresce pe faca lor- 

Ţâţe gândurile lor ţintescii deocamdată numai asupra 
fântânii, şi convorbirea lor asupra apti. 

„— Bre! da ră) apa astăi! 

— Nu-mi merge .pe gât nici de frică. 

„— Ei mai bucuros aşi bea şampanie. 

— Câte pahare al băut păn'acum, mademoazelă ? 

— Nouă, şi mai an vro tri. 

— Cum se pâte! donăspredece pahare, d-ta care eşti 

atât de delicată!.. , 

„— Comment trouvez-vous Veau ce matin, madame: 

la baronne? . 
— Tedesdaple ! 

Visita la fântână ţine de la şăse piină la opt ceasuri,.: 

în care vreme musica cântă necontenit tot soiul de arii 

vesele; şi cu cât radele s6relui se mai încăldescii, cu: 

atât fecele bolnavilor se mat. înseninează. Zimbetul se: 

ivesce pe buzele lor; şăgile veselitâre sboră în văzduh ș: . 

cavalerii şi damele se formează în grupe, şi conrorbirile::
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se facă mai interesante. Atunci începii criticele. între 

deosehitele cete; un soiii de risboii spiritual nasce pre- 

tutindene, şi locul primblării dinaintea fântânii este un 

„adevărat câmp de bătălie, unde mulţi nenorociţi rămână 

ucişi de săgețile sarcasmului. Însă, o! ticăloşie ominesci! 
Vine .0 vreme, un minut, unde fiesce care luptaş din acel 

rEsboiii, pănă, şi cel mal mare eroii, se vede silit; a pi- 

răsi câmpul gloriey şi a, să face nevidut ca un fugari... 
Grupele se deşiră, duşmiiniile se uită, şi toţi însfirşit 
se depărtează de la fontână cu pasuri răpit. 

După cura de apă, fiesce care pătimaş se odihnesce 
vr'o două, ceasuri de chinurile ce ati suferit la fontână. 
Vai însă de acea odihnă! Ea samănă cu cea, de pe urmă 
n6pte a unui osândit la mârte. ' 'Tot soiul de oţeriră îl 

„ “cuprindi când gâudesce la batea răce care-l aşteptă, și 
pănă ce scapă de dânsa, el este cufundat într'o necur- 
mati neliniştire, ce se miresce sait se micşurează de 
dece ori pe ceas, din pricina nestatorniciet atmosferii, 
Ochii lui staii ţintiţi cu grijă asupra muntelui numit Ca- 
pul-Popii, ca asupra unui barometru sigur, şi dacă vede 
fruntea acestuia acoperită cu aburi, atunci un fior în- 
gheţat îl trece pin trup, căci este încredintat de a avea 
vânt saii plole în vremea băii; ear dacă ceriul e senin 
deasupra muntelui, un fel de curaj mincinos vine de-l 
mângâe, dându-i sperare că va fi sâre când s'a scălda. 
În sfirşit dece ceasuri şi Slumătate ai sunat; cl tre- 
bule să mârgă la Lohogo! Se pornesce cu faca schimbată 
şi cu tulburarea în sufet!.. piciârele îl pârtă cu grei; 
dar cată-l că aii asluns! Acum merită a fi privit,
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Îndată ce soldatul care e de pază, aii închis uşa băii 

„după dânsul, un desgust înfricoşat de apă se zugrăvesce 

în' ochi lui şi îi dă un aer de om turbat. Tte lucru- 

rile cezl împregiură şi care se arata, lui, îi aduci slo- 

jură de gheacă pe spinare. Basinul unde are să între i 

se pare o gură.a iadului; clocotirea gazului în apii sună. 

la urechea lui ca risul dimonesc a unut geniii fantastic,. 

şi nenorociţii ce-i. vede strembându-se în Lobogo, îi în-. 

chipuesce ca, nisc6 suflete muncite de draci. Un amestec 

grozav de gemete şi de răcnite se ridică de la picidrele 

lui şi merge de se perde în văzduh, suilână în peptu-i o 

spatmă copilărâscă, care 1 sburlesce părul pe cap. Și mai 

ales când gândesce că acea armonie durer6să este pro- 

dusă prin înriurirea' unor suferinţi ce însuşi are să pă- 

timiască în curând, atunci s6rele chiar se întunecă pen- 

tru dânsul. - - i 

„--Pentrii ork şi care altul tabloul ce înfăşişază Lobogo: 

plin de bolnavi ar fi un isror bogat de petrecere şi de: 

ris, fiind că. fiesce care din acestia gi6că un rol cât se 

pâte de comic. Unul chiuesce ca un postaş; altul mior- 

lăesce o arie jalnică de la Lucia, hăcuită prin 'clănţăni- 

rea, fălcilor; altul se rogi italienesce la s6re ca.să fie 

mai ferbinte, dicendu-i: Sore amico! Un al patrule se: 

sfădesce cu feciorul lul pentru numărul minutelor; şi 

toţi împreună tremurând, ţipând, cântând, şuerând şi 

văitându-se, produci un totul ridicul forte vesel: pentru 

un privitor, dar fârte pugin încurajitor pentru pătimaşul 

nostru. | | 

Batii-l însă disbrăcat, gata de a- să arunca în bragele
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groznicului Lobogo. Face'un pas spre el... inima-i bate! 
maj face unul... ochit i se painjinesci!.. âncă unul... picis- . 
-rele-Y slăbescii, şi el pică în genunchi pe marginea, basinului, 
ca un vinovat, ce ar cere ertare. Un vânt răce se stirnesce 
“tocmai acum, luneci pe trupul lui, şi prin neplăcuta lui 
dismierdare îl silesce a întra mai degrabă în apă. La 
acest sămn urit, el îşi udă capul iute, se frcă pe sub 
suori, şi oftână din grecii, şi fiicându-şi cruce, se asrârle - 
inainte cu ochiY' închişi şi cu dinţii strivşi. Un trup mal 
“mult mort de frică cade şi se acufundă în apă; dar 
deodatii, înviet prin frigul de gheacă ce-l cuprinde, acel 
trup ese afară hemesit,  spăriet, turbat; fuge ca o ma- 

“şină, dă” din mâni, sare pe loc, se bate cu palmele pe 
pele, ca şi când ar alunga nisce albine de pe dânsa, şi 
întrun cuvânt dă tâte semnele de un om scos din minte, 
pănă ce radele s6relui, liniştindu-i: sângele, îl aduci ear 
în sâmţiri. Dar ce folos!.. aick începe un alt şir de 
“ticăloşii. Sărmanul -nu ai scăpat pentru că aii eşit din 
'bae, căci un tremur -ca de frigură îl apucă îndată şi îl 
opresce de a; să putea îmbrăca Tăpide, pentru ca să se 
mai incăldiască. Hainele întră cu grei, colţunil se tragi 
pe dos, ciubotele nu vreii st-] încalţe, jiletea se îmbun- 

“bie stremb, şi tote parit că şi-aii dat cuvent pentru ca 
să-l prelungiască chinul. Slavă Domnului! însfirşit s'aii 
gătit! EL so depărteză, fugând de Logobo, şi apucă spre 
munţii de pe *mpregiur ; alârgă tremurând şi gâfiind ca un gânsac, pănă ce umplendu-se de suflet cade gios de 
-osteneală şi de căldură, la rădăcina, unui brad. 

Dar cum s'aii răcorit, o mulţimire necunoscuti nasce
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în sînul lui; trupul i se uşurează, ideile i se lămurescii, 

înima-i sâmte o dulce plăcere şi ochit lui, primblându-se 

vesel impregiur, se oprescii .cu dragoste asupra fraților 

preseraţi prin earbă. Câte idei se deşteptă atunci în 

minte-i, și câte pofte în peptu-t! Priveliştea acelor mi- 

liâne de frasi îi însullă gusturi pastorale şi semtimen- 

tale. Eatii-l că se apucă de-i culege şi-l adună în bu- 

cheturi pentru dama care îl încântă. Guriţa lui suspină 

în vremea asta un vers de amor; . dar fârte ades tot 

acea  guriță mănâncă pe drum bucheturile pregătite 

cn atâta, trudă pentru fiinţa .slăvită. 0! lăcomie omi- 

n6scă ! 

„T6tă diminţa, precum am spus, de la şăse” şi pănă . 

la douăspredece ceasuri, locuitoriul vremelnic a Borse- 

culuf trece. pintrun şir de necazuri, de spaime, de su- 

ferinţi morale şi trupesci; ear cum ail scăpat de grija 

fântânii şi a băek, ceasurile se facii nesemţite pentru den- 

sul, şi fiecare din ele îi aduce o nouă plăcere, ca răs- 

plată la, cele ce ai pătimit mai înainte. T6tă diua se 

trece în aduniiri fără pretenţii, în convorbiri prietinesci, 

în primblări ineântătâre şi mai ales în sînul. acelei | 

frăţii nepreţuite, ce nu se găsesce ature de cât la băi, 

şi în acea linişte de minte, pe care nu o ameninţă nici 

„necazurile casnice, acei ţinţari înveninaţi care scurtează 

viaţa unul om stmţitor, nică şicanurile unei societăți su- 

„pusă etichetii. 

La Borsec toţi sântii fraţi, de nu în Hristos, dar în 

Borviz. - Dame şi cavaleri facii tâte chipurile pentru ca 

să-şi pricinuiască mulţămire, şi în urmare, nasce între
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că o unire, pe care ani întregi nu o potii forma prin 
târgurile cele mari. Când sosesce un străin, el este în- 
dată înbrăcişat cu dragoste, şi de la cca ântâi presen- 
tare el are drit să trateze pe toţi ceialalţi, ca şi când 
Y-ar cunosce de mult; şi când se pornesce cineva, ce jt- 
Janie pe cei care rimânii! ce măhniciune! ce dovedi de 
iubire îl întimpină din tâte părţile! În adevăr, unul din 
meritele celo- de căpetenie a. Borsecului- este de a însulla 
&menilor sâmţiri omenesci ! , 

Pugine sânţii petrecerile de la Borsec, dar tocmai pen- 
tru că numărul lor e mic, prețul lor e mare pentru acei 
care le gusti. Ele se cuprindii mai mult în primblărk 
la Steclărie, la Cascadă, la Peşteră, la Stânci ş.c.l., 
şi în balurile ce se dai de două ori pe siptămină, joia 
şi duminica; dar” fiesce care din aceste are plăcerea sa 
deosebită. 

Peştera merită, mai mult de cât tote curiosităţile Bor- 
secului a fi visitată; dar pentru ca să fie vădută în 
totă, slbatica sa frumuseţă, trebue ca pers6uele ce vor 
întra în lăuntrul ei să pârte torcii. În acest chip pri- 

"veliştea e cu adeiărat minunată. Lumina, împrăştiindu-se 
pe: păreţii umegi a stâncilor şi răsfrângându-se pe feșele 
pers6nelor, înformează, un tabloii fantastic ce te face si 
te credi într'o altă lume. Umbrele ce se întind în tote: 
părţile ca nisce- urieşi, giocul, mişcările lor răpidi şi 
spălmântătâre, îţi insulă, un soiă de groză ce măresce , 
efectul acelei fantasmagorii ; şi: deosebitele glasuri, unin- 
du-se împreună şi găsind o îndeciiă putere în. ehoul
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peşterei, produci un. vuct ce-te infiorează, un vuct fără 

nume ce pare că ese dintr'o gură a Yadului. 
După Peştera de care am vorbit, cele mai interesante 

lucruri de privit la Borsec sântii balurile. Închipuesce-ţi 
o şali de lemn fără nici o altă decorație, decât nişte 
fofeze de brad în care ardii vr'o douădeci de luminără de 
săi; car în lăuntrul ei o societate alcătuită de tot soiul 
de neamuri, un amestec de tot felul de toalete: dame ro- 
mânce în rochii delicate şi gătite după modele Parisului; 

baroane şi contese unguresci îmbrăcate cu pretenţie, dar 
fâră gust; armence neckoplite, în haine de jupinese de 

casă; şi pe urmă fel de fel de frace civile şi militare, 

unele elegante, dar cele mai multe cu talii scurte și ca 

codile piină la călcăe. Închipuesce-ţi pe de-asupra tuturor 

acestora, fisuri de tctă făptura, de tot calupul, strmbe, 

triste, vesele, mojicesci, unguresci, şvăbesci, dobitocesci; 

întrun cuvânt o bogată galerie de caricaturi, pintre care 

deabte zăresci câteva fece ominesci. Acum înfăcişază-ţi 

tâte acele fiinţi glucând, sărind, învertindu-se ca nisce 

titiveză, bătând din pintini; iscodesce în minte-ţi suci- 

turile de trup cele mai ciudate, strembările de obraz 

cele mai poznaşe, şi aşa vei avea o idee de balurile 

Borsecului. 

Şi cu.tâte aceste, o veselie mare e zugrăvită po fe- 

cele tuturor. În vreme de cinci sai şăse ceasuri toți 

gi6că cu plăcere, petreci cu mulţămire, şi când vine 

yremea de a să sparge balul, e mare părerea, de răi ce, 

cuprinde. pe toţi abitorii de danţuri. 

Am spus la începutul acestui articul că luna lui Tunie 
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este pentru Borsec epoha în care el începe a prinde la 

suflete! trebue dar să adaug că apropierea lui Septembrie 

este asemine epoha, în care aceste îl părăsescii. Fiesce 

care di atunci vede pornindu-se câte unul saii mai mulţi 

bolnavi însănătoşiți. Sogietatea se desbină, şi necontenit 

sâmte cercul sit micşorându-se, pănă când cel de pe urmă 

străin, dicând un trist adio locului unde şi-aii petrecut 

vara atât de bine, se depărtează de cl şi îl părăsesce 

pustietăţii. Borsecul rămâne carăşi singur, deşirt şi trist 

ca un mormînt, pănă la vara viitre. Cât pentru per- 

sânele care l-ai visitat, ele gândescii totdeauna cu mul- 

țămire la dânsul ca la un prietin bun şi Xubit. 

(Calendarul Fdei sătesci, 1845.) 

P. 8. Tradiţia veche. spune că un cioban ce-şi avea 
turma de oi în Besarabia, înbolnăvindu-se de curgere 

de sfnge pe gură, şi viind în ţara lui în Ardeal, ai 

căgui lângă isrorul Borvizului, şi că, bend apă din el, 
ai aflat în sinul lui izvorul tămădairei. Ast-fel sati fă- 

cut, din intâmplare, descoperirea, apelor minerale de la 
Borsec.



BALTA-ALBĂ 
D-lui I. Bălăceanu;



BALTA-ALBĂ 
(1847) 

Într'o sară din luna trecută eramii adunaţi mai mulţi 

prietini, toți lungiţi pe divanuri, după obiceiul oriental, 

şi înarmaţi de ciubuce mari, carele producea o atmosferă 

de fum vrednică de sala selamlicului a unui Paşă. Afară 

cerul era, învălit de nori vineţi care se spiirgea deasu- 

pra Iaşului, cu gând de a-l spăla de glod şi de păcate; 

dar înzădar ci işi vtrsa sudorile!.. Eforia nu încuviin- 

țase proiectul lor! 

Pintre nol se găsia un tântr zugrav francez care pen- 

tru ântâia dată eşise din ţara lui spre a face un volaj 

în Orient. | 

— Domnilor, ne dise cl, vă mărturisesc cu ruşine că, 

păn'a nu veni în ţările d-vostre, nică nu prepuneam că 

se afla în Evropa o Moldavie şi o Valahie. Dar nu mă 

plâng nici de cum, de vreme ce, ca un noii Columb am
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avut pliicere a descoperi eii însumi aceste frum6se părţi 

ale lumei, şi a mă încredința că, departe de a, fi locuite . 
de antropofagi, ele cuprinâii în sînul lor o soţietate forte 

plăcută. 

— Domnule, răspunse unul din noi, nu te încrede așa 
lesne în descoperirea d-tale, pentru că cine scie dacă 
păn' în sfirşit nu'i fi pus în frigare şi ospitat de sil- 

baticii acestor ţeri? 
— Domuilor, adiugă străinul rigenă, vă însciinţez că, 

de-oiii mai şedea multe dile la masa de la tractirul d-lui 

Regensburg, sălbaticii ce-or vroi să mă prefacă în frip- 

tură, nu or găsi pe mine decâţ pelea şi 6sele. Cu tute 
aceste, pin'a nu mă face jertfa descoperirei mele, daţi-ni 

vole să vă istorisesc şi eit partea cea mai curi6să din 

călătoriea mea, 
Plecând - din Paris spre a întreprinde un voiaj în Oricut, 

„lucru “ce, precum sciți, s'aii făcut astăgi de modă, am 
agiuns. bun sănătos 'la Viena; şi de aici m'am îmbarcat 
pe un tas de vapor cu gând de a cobori Dunărea păn! 

în Marea Nâgră, făra mă opri nicăire. 

Cred că nu e nici unul din d-vâstră care să nu fi 
făcut volajul Dunărei şi să nu se- fi mirat ca, mine de 
sălbatica frumuseți a malurilor acestui rii între Banat 
şi Serbia. E de prisos dar să v& ma! vorbesc de acei 
munţi plini de peşteri adâncă şi învăliţi cu păduri vechi, 
precum şi de Porţile de fer, ş şi de Turnul Severinului, 
şi de rimăşiţile podului lui Traian, 

Voiii mirturisi însă că, cu cât mă depărtam. de cen- 
„trul Europei şi mă apropieam de țările d-v6stre, curio-
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sitatea mea, crescea. În tâte părţile videam o alti lume 
pe care nici o visasem. Din tâte părţile audiam răsu- 
nând pe podul vaporului. curintele: Valah, Valahia, şi în 
nesciința mea vrednici de veacul de aur, nu înţălegeam 
ce însimna acele enigme, pentru că eii eram încredinţat 
că, de la graniţa nemţască şi pănii în marea Nes, se 

întindea numai Turcia Evropet. 

Însfirşit ciipitanul, ce vorbia pucin franguzesce, îmi 
tălmăci că pămîntul ce se videa de-a stânga nâstră se 

numia Valahia şi că-era locuit de un neam de 6mini eu 
totul străini de naţia Otomani !.. S6 vă spun mirarea 
mea la acţstă descoperire, e peste putinţă! Atâta numai 
voiii mărturisi, că de ași fi avut atunci sub mână pe 

profesorul moit de geografie, l-aşi fi aruncat în Duniirea! 
Din ceasul acela mă sîmţiiii cuprins de un dor nemăr- 

ginit de sciință, şi hotăriiii a studia cu deamiruntul 
acestă țari necunoscută mie şi acel neam de 6mini atât 

“de noii pentrn mine. În urmare, ţineam necontenit pri- 

virile mele pironite pe malul stâng a Dunărti, cu spe- 

rare dâ.a zări ceva care să-mi înmulţiască cunoseinţile 
asupra Valahiei; dar se” vede că acdstă provinșie Yroia 

să mă pedepsiască, căci ea nu-mi arăta altă decât şesuri 

“pustii ce se unia cu ceriul în depărtare. 

Din vreme în vreme însă zăriam câte o Binţii + vătă- 

cită pe acele câmpii firă margini, sait câte o adunătură 

de bordee coperite cu stuh; dar nu puteam înţălege de 

departe dacă acea fiinţă cra om şi dacă acele locuinţi 

primitive înforma un sat. Îmi închipuiam deci Valahia ca 

un soiii de pustiiii venturat de cârduri de feare sălbatice
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“şi de 6mini pribeji ca în simul Africoi... Rîdeţi, dom- 
nilor? dar bun e Dumnedăii! m'oiii înttlni cii xr'o dată 

cu profesorul meii de. geografie! 

Oprindu-se vaporul la Brăila, m& hotăriiii a mă co- 
bori pe uscat şi a întrerupe călătoriea mea în Orient, 
pentru de a mă rătici câtăva vreme în câmpiile Valahiei. 

Speram st întru într'o vicaţă nouă şi plină de întem- 
plări originale. M& pregătiam a-mi apăra, gilele împrotiva 

fearelor primejdi6se şi a cetelor de hoţi, ce gândiam că 
aşi întelni în calea mea. Îmi încăreaiii deci pistâlele, şi 
săriiii din corabie pe pământ cu gând de a răsturna glos 

pe cel ânteiii Valah ce s'ar înainta spre mine... Nici 
unul din Gminit adunaţi pe mal nu mă băgă în sană, 
şi în loc de duşmani, mă treziiii factin facă cu Con- 
sulul frangez din Brăila, carele, cunoscându-m& de com- 
patriot, mă pofti la dânsul acasti. " 

La Consulat se afla adunaţi mai mulţi străini care - 
vorbia cu mare entusiasm de o baltă făcătoare de mi- 

„munk ce se. descoperise îu Valahia, de vro câţiva ani, 
şi care se numia Balta-albă. 

După gisa “acelor prictint a domnului Consul, peste 
dece mii de 6mini se găsia acum împregiurul acelei bălți 
şi. se lecuia, vădându-i cu .ochil, de tot soiul de patimi. 
În acel îsvor de tiimăduire orbit câştiga vederile, surgii 
augul, ologil piciârele, bătrânit puterile! şi c. 1. 

Cum augiiii poinenind de o asemine minune, rugăiă 
pe d. Consul si-mi înlesniască vre un chip de a mă 
duce îndată la Balta-albă, şi peste o giumiitate de ceas, 
un arniut întră în salon vestindu-mi .că trăsura cra
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gata. Îmi luăiii un sac de drum şi mă coboriiii iute în 

uliţă, 
Când acole, ce să vid?.. În loc de mal-post, saii de 

diligenţă, o cutiră plină de fin, pe patru roţi de lemn 
cn schiţile stricate. Patrn cai mici, numai 6sele şi pelea, 
pe care era, săpate urme adânci de biciii, şi un om săl- 
batic, bărbos, strenţeros şi înarmat cu un harapnie lung 
de un stinjin!.. Acesta era echipajul mei! Rămăseiă 

încremenit la o aşa de ciudati privelişte, dar Consulul 
ce se coborise după mine începu a ride şi, încredinţân- 
du-mă că acela era chipul de a călători în Valahia, mă 

îndemnă a mă sui în căruță. 
— Val grijă, adăugă el; cn trăsura acestă primitivă - 

şi cu caii aceştia care samână, mai mult a nisce mâţe 

postite, îi face un drum de care ţi-l aduce aminte cât 

îi trăi. Ţine-te bine însă. 
Priimiiii aceste sfaturi ca o glumă din vartea conI- 

patriotului meii şi, clătinând din cap drept sămn de în- 
doială, mă aruncăiii în cutie, strigând la postaş: allons! 

De-odatii căruța fugi de sub mine ca un şerpe! ear 

ci, făcând în aer o tumbă neașteptată, mă treziiă pe 

pave. Ce se întâmplas6? nu sciii. Atâta numai îmi aduc 

aminte că, în vreme cât m'am sculat din colb, ameţit 

şi sdruncinat, echipajul mei se făcuse nevăgut. ” 

Cousulul îşi ţinea“ şoldurile de ris, şi 6menil din uliţă 

care fuseseră fai, la acestă întemplare comică, dicea ho- 

hotind: meamţo dracoli. 

Peste gece “minute căruţa veni înapoi ca st mă ee de 

a doua oară. Postaşul se sbucuma de ris pe cal; car ei, 

A
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astfel eram de tulburat, încât mi se pirea că şi. roțile 

ridea scîrţiind de mine! 
ME urcăiii în sfirşit de isnoavă pe cuibul acel de în; 

dar astă dati mă apucăiit cu minile ţapăn de căruță: 

Allons. . 
— Alon domnule! strigi postaşul, şi îuțepenindu-se 

în scări, şi chiuind ca un furios, şi pocnind grozav din 
harapnic, el porni ca o bombă, 

Ce să vă spun domnilor?.. De când sânt nu mi-am 

închipuit o alergare aşa de infernală, un lucru atât de 
original ! Pe 

Întrun nor de colb ce shura pe: faca piimântului, cail 
- alerga ca şi când ar fi întrat dracul întrinșii; căruța 
fugia încât nu mal. avea vreme să scîrţie; roţile se 
alunga, siltând din hopuri în hupuri şi asvârlindu-mă în 
Sus ca. pe 0 minge; surugiul .ţipa, vorbia, poenia de 
asurgia câmpii; ear ci... dacă mi-ar fi fost cu pu- 
tință să mă las cu. mâna de trăsuri și sto ba în 
buzunariul cu pistâlele, aşi fi întrat într*un păcat, ne- 
greşit. Un vârtej grozav mă cuprinsese în sînul acelui 
steple-chasse diavolesc; ochii îmi eşia din cap, crieril 
mi se clăitina ca o apă într'o garafă, şoldurile mă durea, 
dinţii îmY clinţenia, urechile îmi ţiuia; şi de câte orl | 
mă 'văitam la vre un hop mai adânc, de câte ori stri- 
gam: at, aY! postaşul îmi răspunde:. pay, hai, domnule! 
şi bătea cail din noii, şi chiuia âncă. mat sălbatic, 
şi căruţa fugia âncă mai Iute, şi eii amețiam âucă 
maf tare.
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De-odată cum ne coboriam pe o costişă, şăuaşul se 
poticni; r6ta de dinainte se ishi de cl în repejiune şi 
se sfărimă pe loc; ear căruţa, răsturnându-se cu mine 

şi lăsându-mă lat în mijlocul drumului lângă bietul cal 
ce-şi sclintise piciorul, fugi înainte la vale, cu tril cai, 
cu trii roți şi cu postaşul aninat ca un scaiii de coma 

Hturaşului. 

Acestă de pe urmă antemplare mă făcu să plăstăm - 

impresiile 'de voiaj din Valahia. Două sprăvălituri într'o 

Qi, firă a socoti tot colbul ce înghiţisem, durerile ce 

câştigasem în tot trupul, şi mal ales perspectiva ce-mi 

rămânea de a sta pe glos; singur, în câmpiile acele pu- 

stil! 'Pote aceste împregluriiri mă aduseseră într'o astiel 

de furie, că aşi fl mâncat atunci “cu mare e mulţănire 

carne de Vala! 

Stam în drum lângi nenorocitul şăuaş care gemea, la 

pământ, şi mă gâindiam ce o să-mb fac, încotro să-mi 

îndreptez picidrele? pentru că de giur împregiurul meit 

nu zăriam altă. de cât şesuri gâle!.. când mă treziiii 

earăşi cu postaşul lâvgă mine. Elnu păţise nimic, pen- 

tru că, precum vam spus, se aninase de coma lătura- 

şului când i se poticnise calul. 

Cătam la dânsul, întrebându-l piin semne ce avea de 

gând să facă? dar el bodoginind din gură ca un urs 

supărat, şi apăsându-şi căciula pe ochi cu mânie, se des- 

cinse de brâii, legă: cu el schiţele roții celei stricate, şi 

o'aşedă la locul ei; pe urmă, scoţend ştua din spinarea 

calului celui cădut, o puse pe lăturaş, şi mal adăugtud
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vr'o' câteva noduri la frânghiile ce slujia de hamuri, în- 

călecă şi-mi făcu sămn să mă suiii în căruță. 

Ce puteam să fac?.. M& urcăiit de izn6vă, cu capul 
plecat ca un osândit la mârte ce s'ar sui pe carul ghi- 

lotinei, şi porniii earăşi în fuga mare, de şi căruţa nu 

mai avea decât trii roţi şi glumătate, de şi postaşul nu 
mai avea de bătut cu harapnicul decât trii cal, adică, 

doi înainte şi unul la oişte, pe care el era călare. Cât 
pentru nenorocitul dobitoc ce-şi sclintise piciorul, el ră- 

mase singur în urma nâstră, neavând altă mângâere de 

cât cuvintele ce-i gise postaşul când se despărţi de din- 

sul, adică: manca-te-ar lup! 

S6rele acum. asfinţise, şi luna împreună cu stelele se 
arătaseră pe cer, întocmai ca nisce privitori pe băncile 

unui teatru. Mi se părea că tâte planetele se uita cu 
ochii strălucitori la, mine şi asista la epizodul vofajului 
meii, ca la cea mal poznaşă comedie de pe faca pimtn- 
tului. Şi astfel îmi vuia capul din pricina, sdruncinărilor 

ce suferiam, că mi se părea că aud din vreme în vreme 

un hohot lung şi răsunător deasupra capului mei! 
Cu tâte aceste, târdiii, pe la vr'o dece ceasuri de 

n6pte, am agiuns pe 'malurile unei bălți late care stec- 
lia ca o tabla de argint la ragele luni). Postaşul mă 
întrebă prin stmne unde să mă ducă? Eă, care credeam 
că Balta-albă era numele unul târg, precum Marienbad, 
sait Ems, sai Baden, îi răspunseii: & Balta-alba. Şi 
mărturisesc că în acest răspuns era cuprinse tâte spe- 
rările mele: sperarea de a scăpa: de salturile mortale a 
căruţii; sperarea de a mânca un biftec la tractir; şi
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mai ales dulcea sperare de a mă odihni o nopte întregă. 

pe un pat elastic, ş. c. |. Uitasem acum că mă găsiam 

într'o parte a lumei în care, cu cfteva ceasuri mat 

“înainte, visasem lupte cu sălbatici şi cu feare răpitâre. 
încă o fugă bună de cal şi am sosit întrun saţ, al- 

cătuit de bordee coperite cu stuh şi coronate de cuburi 

de cocostirci. Forma bizară a acelor locuinţă, pintre care 

se înălța o muiţime de cumpene de fântâni, ca nisce 
gâturi de cucâre urieşe; urletul cânilor ce alerga pe sub 
garduri; ciocănitul barzelor care-şi da capul pe spate la 
radele lunii; şi, într'un cuvânt, amestecul acel de umbră 
şi de lumină, care da lucrurilor o privire fantastică, mă 

făcură să mă cred în altă lume, Când mă treziiii însă 

din acea uimire plăcută, mt răduiii singur în mijlocul 
unei pieţe neregulate şi plină de schini.  Postaşul îmi 

descărcase bagajul lângă mine şi se făcuse nertdut. cu 

căruță cu tot. | 
Închipuiţi-vă, domnilor, posiţiea mea. Străin, întrun 

colţ de piimânt necunoscut mie, rătăcit întrun sat unde 
nu se zăria ţipenie de om, încungiurat de vr'o douădeci 

de câni care vroia numai decât să afle ce gust are car- 

nea de francez, nesciind nici limba, nick obiceiurile 10- 

cului! Închipuiţi-vă tâte aceste împrejurări pe capul unui 
om, şi mă veţi crede lesne dacă v'oiii spune că admi- 

rarea poetică ce mă cuprinsese deocamdată, se prefăcu 

într'o grijă, vară primară cu spaima. 

Fiind însă că ţălul mei, viind la Balta-albă, nu cra 

de a petrece n6ptea în convorbire sufletscă, cu stelele, 

îmi făcuiii drum cu băţul pintre claea de câni ce îmi
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aţinea calea, şi mă hotăriiii a-mi ciuta, eii singur, vre 

.0 ospeţie. Porniiii deci pin sat, ţiinJu-mi sacul de drum 
într'o mână şi având drept tovirăzie un escadron de câni 

«ce-mi arăta dinţii lor ascuţiţi, ca dovadă de plicerea ce 

ari fi avut a-i înfige în mine. 
Un ceas întreg am umblat ca o nălucă pintre gardu- 

rile satului, când sărind peste o vacă culcată în mij- 

locul uliţii, când trezind vre un cucoş adormit care săria 

spăriet de pe gard pe casă, când împedecându-mt de 

giugul unui car lăsat în drum, când ferindu-mă dea 

pica într'o fântână, pentru că am păcatul de a nu videa 

“prea bine n6ptea. Dar înzădar! nici una din acele case 

nu avea infăcoşare de tractir; şi după o Inngă primblare, 
rimăseii încredinţat că ceea, ce căutam nu se alla în 

Balta-albă ! 

„Diable! diceam în mine, se vede că sânt osândit a 
“împlini, în astă n6pte, rolul lui Acteon din Mitologie!* 

Şi de ciudă începusem a-mi descărea mâniea, asupra câ- 

nilor ce se obrăzuicea mai mult în privirea persânei 

“mele, când de-odată zăriiii o calcă cu şese cai şi în- 

tovăreşită de “un călăreț care venia în partea mea. 
Able aruii vreme a mă da în laturi, şi echipajul şi 

„omul cel călare trecură ca un fulger pe lângă mine, 
lăsând în văzduh câteva note armoni6se de glasuri fe- 
-meesci şi câteva fragmente de o veselă convorbire ce: 
mă pătrunseră de mirare şi de bucurie... Acele cuvinte 
ce augisem în treacitul trăsuril cra frangeze! 

Ah, domnilor! nu pâte' cineva st-şi închipuiască feri- 
cirea ce umple inima unui om răttcit într'o țară străină,
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când el aude de-odată limba, patriei sale!.. Eit am nc-: 

bunit când am audit fără veste: ah! c'est charmant!: 

cest adorable! cest original! şi, în ecsaltarea mea, 

am început a alerga după caltşci, răcnind: arrelez! 

Echipajul nu se opri, dar cavalerul se întârse înapoi, 

şi, alergând spre mine, strigă: qui appele? 

— Un compatriote, îi răspunseiii, 22 frangais ! 

Cavalerul se apropie. — Ce poftesci? mă întrebă e]. 

— Iubite compatriotule, îi giseiii, fiind că Dumnegti 

ati bine voit ca să ne întelnim în fundul Evropei şi în- 

tun pustiiii ca acesta, îndreptă-mă, te rog, la vre un 

tractir, pentru că de vro două ceasuri de când am sosit 

aici, nu am întelnit altă zidire îinsufieţită decât, cânii 

de care mt vegi încunglurat. 

— Domnule, nu am onor a fi compatriotul d-tale, şi 

tot odată nu pot să te duc la tractir, după cum doresci, 

pentru că nu stai ridicat nici unul păn'acum la Balta- 

albă; dar dacă vrei să găzduesci într'o casă ţărăntscă, 

ca tâtă lumea, pot să te slujesc. 
— Cum nu, domnule? îţi voiii rămânea prea recu- 

noscătot, mai ales că m-am săturat de stele. 

- "Penărul cavaler puse atunci mânile la gură în formă 

de trombă şi strigă; străjer/ — La răcnitul lui cânil 

lătrară din tâte părţile, cocostircii spărieţi ciocăniră 

în tâte culburile, şi un. om se ivi de după un gard; 

dar ce om! o matahali naltă, gr6să, spătâs, bărbosă, 

fiorâsă ! 

Acea nălucă, inarmati cu un dlomag cu care ar fi 

tuctit un buhaiii, îşi scese căciula dinaintea nâstră şi
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ascrată poroncile călăreţului cu un aer de supunere, a- 
vuncând din vreme în vreme o căutătură sălbatică în: 

partea mea. 
- Ce rorbia amândoi impreună ? Ce punea ei la cale 

pentru mine? nu sciii; dar căutăturile posomorite a stră- 

jeriului deşteptară în inima mea oare care sâmțiri de 
îndoială şi mă siliră a băga mâna în buzunariul cu pis- 

tâlele. 
Peste câteva minute, călăreţul îmi dise! domnule, altă 

casă mneocupată nu se află acum aici decât bordeiul 

acestui străjer; mergi cu densul şi, n6pte bună. — După 

aceste, el se îuchini zimbind, răpedi calul în galop şi 

se depărtă în câmpii, fără a-mi da măcar vreme de a-i 
muliămi. 

Eată-mt-s de a doua oară într'o posiţie destul de 
critică; faci'n facă cu unu soiii de urieş îngrozitor care 

căta la mine, pare că ar fi vroit să mă înghiţă dintro 
îmbucătură. Dar nu-mi perduiii cumpătul astă dată, câd 
făcând doui pasuri îndăript, mă puseiii într'o posă tea- 

trală şi-l măsurăiii cu ochii de câteva ori, vroind a-l 
face să înţtlgă că -nu-mi era frică de dânsul. EL însă 

nebăgând în samă pantomima ce făceam, se porni cu 
mare linişte cătră casa lui, dicondu-mi ca postaşul: hoă 
domnule ! 

Hay domnule! îi văspunseiii dârz şi. cu un glas pe 
care căutam a-l face cât se putea mai gros, şi mă du- 
sei pe urma lui. Agiunserim -curând la un bordei a 
cărul descriere nu roiii face-o, pentru: că dintăii, mi-ar 
îi peste putinţă, Şi al doile, fiind că pentru d-vâstră ea
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ar fi de prisos. Cât în privirea impresiilor ce-mi făcu 
acea locuință primitivă, vi le pot lesne tălmici, fiind că 
şi acum păstrez suvenire prospete de ele. Şi spre dovadă 

vă ros, domnilor, să priviți stmnul roş care îmi deco- 

TEză fruntea. i 

Acâstă, impresie am priimit-o când am întrat în lă- 

untrul casei străjerului. Uşa fiind prea los şi fruntea 
mea prea sus, amândouă sait ciocnit ca două bile pe un 
biliară, făcând un carambol, care prin efectul săi re- 

irograd, nat trimis să cad în ogradă, cu dece pasuri 

în urmă. | 

Ameţit de acâstă lovire neaşteptat, am întrat şovăind 

în sîugnra cameră ce alcătuia apartamentul străjerului, 

şi -bojbăind pin întuneric, m'am aruncat cu desperare pe 
singurul pat ce-i slujia de mobile; dar îndată am şi 

răcnit așa de tare, încât străjerul aii alergat lângă mine, 

spăriet. şi cu un tăctune aprins în mână... Îmă sfăr- 
masem tste ciolanele din trup, căci patul cra de lemn, 

fără aşternut, fără perne, fără nimic! 

Străjerul însă, înțălegând pricina văitărilor mele, în- 

cepu a ride ca un urs, şi dicend: mat imite, muri mi 

mie, aduse din tindă un ţol şi o cergă pe care le a- 

şternu pe scindurile patului. Pe urmă eşi din casă adiu- 

gând ear: Neamto dracoli! şi se depărtă în sat. EL 

îmi făcuse datoria de gazdă; îmi dase tot ce avea: casă, 

pal, aşternut şi nopte bună! Ce-nit trebuia mai mult? 

Acesti de pe urmă gândire şi mai ales truda ce pă- 

țisem tâtă diua, mă făcură să mă liniştesc peste câteva, 

minute; şi dar, înarmându-mă cu răbdare, stâlcit, fă- 
3312 18 |
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mând, năcăjit, îmi aşegăiii sacul. de voiaj drept: pernă, 
şi mă culcăiii încet, ca şi când ași fi fost de steclă. Un 

„somn adâne mă şi cuprinse indată şi mă prefăcu întrun 

butuc păn'a doua di. 
Dimincţa, pe la opt ceasuri, mă trediiii într un vuet 

înfricoşat, într'o harhalae : infernală de sunete, de clopote 

de cai, de pocnite de bice şi de răcnite de domini! Ce 

„putea fi acel sgomot?.. Casele ardea? sait o bandă dk 

sălbatici duşmani daseră. năvală în sat? 

Glumătate spăriet şi buimăcit de somn, eşiiii iute a- 
"fară, cu pistolele în mâni; dar în loc de cele ce gfindian, 

veduiii, plin de mirare, vr”o triideci de trăsuri de t6tă 

forma: brisce, braşovance, carete, calesce, tâte înhamate 

cu câte patru, şese, saii opt cai, şi tâte îndreptându-se, 
în fuga mare, cătră o “baltă ce steclia departe, la radele 

sdreluj. . 

"Acea baltă era isvorul minunilor de care augisem ror- 

bind la Brăila cu- atâta entusiasm! Mă porniiii şi ei 

îndată pe urma trăsurilor, fără -a sci lămurit ce făceam, 

pentru că decând pusesem pictorul pe pământul Valahiei, 

îmi perdusem de tot şirul ideilor. 
Şi asta nu trebue să vă mire, domnilor, dacă vă veți 

aduce aminte prin câte semţiri deosebite şi împrotivitâre 
trecusem eii în vreme de câteva ceasuri, Giudecaţi chiar 
singuri.. . 

Întru în Valahiea, ca înta?o ară pustie, şi de-odată 
aud vorbind de o societate de dece mii de suficte adu- 
nate la nisce băi, aproape de Briila. Acâstă aflare mă 
silesce să-mi schimb ideea, şi să cred că Valahia ar
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putea fi o țară mai civilisată, de vreme ce are băi ca- 
rele tragi atâta lume la dânsele. Însă căruţa poştiă şi 

întâmplările neplăcute ce întimpin pe drum şi în satul 

de la Balta-albi, mă faci a mă întârce earăşi la ideea 

mea, cea Qintâiii, şi în urmare, mă cule cu încredințare 

că mă găsesc într'o țari sălbatică. Închipuiţi-ră dar ce 
revoluţie stait făcut în crierit mei, când a doua di di- 

minţi am văgut o mulţime de calesce evropienesci pline 

de fisuri evropienesci şi de toalete evropienesci! Nu pu- 
team crede că eram treaz, şi mă socotiam a fi facă la 
vre-o fantasmagorie nepricepută ; fantasmagorie cu atât 

“mal curi6să că îmi înfăcoşa tot soiul de contrasturi, 

precum : balâne de Viena cu îuhimături necunoscute pe 

la noi; pălării de Franqia cu şlice orientale; îrace cu 

anterie; toalete parisiane cu costumuri străine şi origi- 

nale. Mal adăugiţi la aceste pocnitele şi răcnitele posta- 

şilor, - mişcarea a trii-eci de trăsură ce: se întrecea pe 

câmp, mulțimea cailor înhămaţi la densele, clopoțeii ce 

suna la, gâtul lor, şi însfirşit efectul noutăţi acestor lu- 

cruri în ochil unui străin, ş'aşa vă veţi putea, lesne închi- 

pui espresia comică a, figurei mele în faca unui specta- 

cul atât de neaşteptat. 

ME porniiit precum vam spus pe urma, trăsurilor, cu 

presâmţire de a întelni în drumul meii alte nouă minuni; 

şi în adevtr, acea presâmţire nu mă înşălă ; căck lucru- 

rile ce» văduiii mă aruncară într'o mirare şi mai adâncă! 

Pe marginea unci bălți late păriiti deodată un soiil 

de târg ce nu era târg, un soiii de bâlciii ce nu era 

vâlciti; o adunătură estraordinară, o înşirare neregulată 
15*
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de corturi, de căsuţi de scinduri, de vizunii făcute în 

rogojini, de braşorence, de cai, de boi. de Gmini, care 

informa de departe una din priveliştile cele mai originale 

de pe faca piimântului. Lângă o cutie de scinduri, unde 
hogatul trăgea ciubuc, se clătina de vânt o șatră de țo- 
Juri rupte, îu care săracul se pirlia la sâre. Aprope de 
acesta, se ridica, o cuşcă de romojini lipită de o braşo- 
vancă ce slujia de cameră de culcat. Mai încolo, ua car 
mare, coperit de un lăicer, fisura ca un palat cu două 
rânduri, căci la rândul de sus, adică în car, sta gră- 
mmădiţi o femee cu trii copii, ear la rândul de gios, adică 
sub car, găzduia hirbatul împreună cu un câne, ș.c.l. 

Ce si vă spun, domnilor, însfirzit? Nu cred să fiealt 
spectacul în lume, care să-mi potă face o impresie mal 
mare decât acea ce mi-aii pricinuit privivea acelui târg 
noi, care la cel mai mic vânt era în primejdie de a să 
preface în ruine. Pe de o parte, ticăloşia sa pitorescă, 
pede altă parte lucsul echipajelor ce alerga pe malul 
bălții ;. acel amestec de tote contrasturiie, mă silia să mă 
cred când într'o insulii din Oceania, câna într*o capitalie 
a Evropei; şi prin urmare nu scieam cu siguranţie dacă 
acele ce videam cra un vis a închipuirei mele sai lu- 
cruri în fiinţă, | | 
„NE înaintam chiar ca o maşină pintre tote acele mi- 

nuni, oprindu-mă câte odată spiriet în faca, unor tru- 
puri de mini lungite gole pe marginea drumului şi mân- 
jite cu slod din cap pin” în picidre. Mi se părea, că acele 
trupuri, culcate la sre, era leşuri de morți! dar mă 
încredințăiii pe urmă, că acei . nenorociţi era pătimaşi ce
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înadins se ungea cu glodul din haltă ca cu alifiea cea 

mai vindecătore. | 
Balta, era plină de scăldători şi vuia de riicnite şi de 

risuri. “Toţi, din tâte părţile, bărbaţi şi femei, venia de 
de se arunca în apă, la un loc, cu 0 nepăsare vrednici 

„de timpurile cele ma! nevinovate ale lumei, şi cu o veselie 
ce m$ îndemnă şi pe mine a lua o hale. Îotrăiii deci în 

baltă şi mă înaintăii, cale de vr'o două sute de paşi, 

căleând printe'un slod negru Și unsuros, în care mă cu= 

fundam Țănă în genunchi la fiesce care pas. | 
Cum mă depirtam de mal, deodată mă treziiii între 

patru femei, carele întocmai ca nisce naiade, cra coperite 

numai cu vălul cristalin al apei!.. E de prisos să adaug 

că mă depărtăii iute de ele, ruşinat şi cerânâu-le pardon. 

AMaladroit ! diceam în mine, se vede că am intrat 
tocmai în locul de scăldare hotărit pentru secsul frumos!“ 

şi apucăiii în stânga, cu gâud de a eşi din hotarele îm- 

părăţiei femcesci; dar în curând mă găsiiii earăşt facă 

"n facă cu vr”o tril sirene albe şi vesele ce se improşca 

una pe alta cu apă. De iznoavă fugiiii înapoi ruşinat, 
de iznoavă ceruiii pardon şi apucăiii în drâpta, nesciind 

încotro mă îndreptam, pentru că răsfrângerea, sârelui pe 

suprafaca, bălții mă orbise de tot. | 
Împregiurul meii audiam fel de fel de glasuri, unele 

bărhătesci, altele dulci şi armoni6se care cânta, melodii 
străine pe cuvinte necunoscute mie; şi cu cât păşiam 

“inainte, mă întâlniam cu fiinţă de secsul frumos, sali cu 
ființi de secsul nefrumos; şi cu cât făceam acele întel- 

niră apropiete, rămâneam încredinţat de starea sălbatică
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- a, Valahiei, pentru că numai într'o ţară sălbatică putean 

videa acel amestec nevinovat, de seesuri. 
- Dar în vreme ce mă adânciam atât în baltă cât şi în 

gânduri, r&măseiii de-odată încremenit pe loc, căci audiiă 

lângă mine o conrorbire franceză! 
Trii tiueri ce zăriiii aprâpe vorbia împreună; unul 

purtând o cealma de glod pe cap, altul având o mască 
earăşi de glod pe obraz, şi al triile făcerdu-și pe pei 
o giletcă tot de glod, . 

— AMlat-aţă, dise unul, cele de pe urmă minuni ale 
bălții?.. 0 damă de la Moldova, care de dof ani nu 
se putea sluji nică de cum de mâna sa cea dreptă, după 

„ce aii luat vr'o triigeci de băi, ati făcut astădi cruce 
cu însaşi mâna, de care pătimia. Asemine, doi surgi al 
câştigat. audul, şi un ficior al meii, co era plin de răni 
peste tot trupul, s'aii vindecat de ispravă prin întrebu- 
inţarea glodului acestei bălți! NE 

— Nu e de mirare, răspunse altul, căci balta, în care 
ne găsim este adevăratul isvor al tămăduirei, .. Dar nu 
sciți ce întâlnire. curi6să am făcut astă n6pte în satul 
Balta-alhă, după ce m'am despărţit, de vot? Cum tre- 
ceam călare prin sat, aud. de-odată strigând: 'arrefez, 
arretez! şi zăresc un om alergând în partea mea. Ce 
era? un Diet străin, un francez carele sosise de un ceas 
acolo, şi care de un ceas se primbla, pe uliţi încungtu- 
rat de o clae de câni, ctiutână un tractir. 

La aceste cuvinte ale tenărului, mă apropieiti de dâu- 
sul, plin de bucurie, şi-i diseii, apucându-l de mână: 
Fii sânt, domnul mei, acel străin de care i-ai fost
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milă astă n6pte, şi sânt recunoscător sârtei că te îutel- 

mese de a dona oară pentru ca să-ţi mulţămesc! 
Nu am frebuinţă, domnilor, să vă mal adaug că acet 

til tineri mă priimiră îndati în societatea lor, 'şi că 
- prin manierele lor plăcute, mă siliră a mă crede în Va- 

Mahiea carăşi ca într'o țară civilisată. 

- Eşind din baltă tuspatru, ne dusertim să visitim cu 

deamgruntul curiosităţile aşedate de-alungul malului, şi 
în vreme ce treceam pe dinaintea lor, unul din tovarăşi 

mi le tălmăcia, ridend: 
„—-Eată, domnule, dicea ei, o lume DOUĂ , . Yrednică 

de a deştepta închipuirea d-tale de artist. Eată un târg 

de: câteva mil de suflete, un târg ce s'aii înfiinţat în 

câteva dile, şi care peste câteva săptămâni se va şterge 

de pe faga pământului, întocmai ca: Babilona, ca Niniva, 

ş, c.. 1; un târg în care nici o taină casnică nu se pote 
ascunde, din pricina lipsei zidurilor, a uşilor şi a feres- 

trelor; un târg însfirşit cu totul necunoscut Bvropei, dar 
în care civilisaţia ei este representată prin magaziile de 

scînduri a două marşande de mode! Eată o lume ce în 
ochii d-tale pare a fi sălbatică, dar care are soiul ci de 

civilisație deosebită. Aici ne găsim în iîmpărăţiea con- 

trasturilor celor mai originale ;. aici lucsul şi sărăcia, 

durerea şi veselia, ideile noue şi ideile vechi, costiumele 

Evropei şi -costiumele romănesci, tâte sântii unite la uu 

locă, sântii mestecate la un loc şi producii un efect ne- 

închipuit atât ochilor cât şi mintei; aick... „ 

„— Aid, adăugă altul, privirea se îndestulează, dar
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stomahul rămâne deşert! Haldeţi mai bine aiure să șidem 
la masă, 5 

- Îndată ne şi suirăm îutro droşcă cu şăse cal şi în- 
curând aglunserăm în satul Balta-albă, la o casă țeră- 
nâscă. Camera, în care întrarăm era tot aşa de mici și 
de biue mobilată ca aceea a strijerului meii. 
„» — Domnilor, gise ridend stăpânul vremelnic. acel 
case, vă voftese să fiţi cu cea mai mare luare aminte 
în privirea mobilelor şi a oglindilor ce acopării păreții... 
Cu astă condiţie v& poftesc la masă! 
"i, gicend aceste; el întinse sios la pământ o rogo- 

Jină, puse în .mijloc o măsuţă, rotundă cu picidrele scurte, 
aruncă pe: densa patru şerrete şi patru lingurY de lemn, 
şi ne îndemnă pe toţi să ne aşedim turcesce împregiurul 
mesei. Pe urmă, bătu în palme, şi trii slugi întrară adu- 
când, unul o tabla cu pâne albă, al doile un castron 
cu borş, car al triile. câteva, butelei de Bordeaur, 
„+— Domnilor, ne gise ear tânărul ce ne ospăta, fiind 

că paharele sânt de prisos în satul acesta, fie-care din 
noi să se înarmeze de o buteleă şi să facă cu ea ce ta 
socoti de cuviinţă, spre a-şi stenge stătea. 

Noi urmarim îndată sfaţul acesta şi ne puserim a 
mânca din castron, cu o frăţie orientală .vrednică de f6- 
mea n6stră. După borş, feciorii adusără alte bucate care 
Imi plăcură mult, de şi îmi era cu totul necunoscute, 

Nu voii uita niciodată acea masi originală, şi posi- 
țiea nostră la pământ, şi veseliea ce ati domnit între 
noi pină la sfirşit, şi răcnitele țiganilor lăutari. ce cânta 
la ușă, si entusiasmul cu care tavarişii mei ai purtat
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un toast Frangiei, şi danţurile naţionale ce a giucat ei, 

şi dărniciea lor cătră lăutari, şi luptele în glumă ce 

ali iscat între pol după masă, şi care ai ţinut pănă 

la cinci ceasuri. Se “ 

În spre sară ne duserim călări earăşi pe malul bălții, 

cu gând de a face o primblare cu Vaporul! Înţtlegeţi 

prea bine, domnilor, că ideea unui. vapor pe “Balta-albă 

era în stare să-mi aduci o mirare nemărginită; dar 

cână  zăriii maşina ce purta un nume atât de falnic, 

începuiii a ride ca un nebun. Vaporul Bălţii-albe era o 

plută de grindi, având un-cort mare drept. coperiş, şi 

două roți mici de mâră aninate pe laturile el. Acele 

roţi care îi meritaseră numele de vapor, era învtrtite 

în apă de patru oamini, şi prin mişcarea lor purta încet 

pluta pomenită pe faca bălții. 

Ne suirăm pe dânsa vr'o trii-deci de persâue, dame . 

şi caraleri, -precum şi o bandă de lăutari țigani, şi pănă 

pe la opt ceasuri de sară, făcurăm o primblare senti- 

mentală sub ragele lunii ce se ridicase în cer. Damele 

se cam temea de furtuni şi alte întemplări a naxigărei, 

dar cavalerii care sta. pe lângă dumnealor, le făcură 

giurimânt: de a le scăpa în not din ori ce primejdie, 

şi aşa ne întorsărăm la mal teferi, votoşi şi gata de a 

merge la balul ce se da în satul Balta-albă. -. 

Acel bal, care era menit spre a-mi răsturna tâte ideile 

mele asupra stării sălbatice a Valahiei, mă aduse într'o 

încântare neașteptată ! Peste două sute de persâne adu- 

nate într'o sală mare ce purta nume de Cazino, alcătuia 

o societate cu totul evropienescă, atât prin toaletele lor
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plăcute, cât şi prin a lor maniere civilisate. VE las dar 

să gândiţi, domnilor, ce impresie îmi făcu acea adunare, 

mie care eram âncă asurdit de strigirile furise a pos- 

taşului din Brăila, mie care eram âncă stâlcit de patul 

casei străjerului, mie. însfirşit care asistasem la scenele 
din târgul aşegat pe malul bălții! Dar mat cu sani, 
când făcuiiii cunoscință cu câteva dame românce tinere 
şi frumâse, şi când le augiiii pe t6te vorbind limba fran- 

ceză întocmai ca nisce parisiane, credeţi-mă că mă so 

cotiiii în palatul încântat al unui vrăjitor. 
Ochii damelor atât de fărmicători, zimbetele lor gra- 

ţi6se, glasurile lor dulci, taliile lor bine făcute, şi care 

se mişca răpide în figurile codtradanţului, saii trecea 

ca fantasme albe în vertejul valţului; acel amestec de 
flori, de toalete scumpe, de lumine și de musică, mă în- 
bătaseră atât de mult, încât ultasem de tot că mă aflam 
în fundul Evropei, pe margigea Orientului. Şi când se 
Sfirşi balul, şi când eşiii “din sali şi mă găsiiti earişi 
întrun câmp pustiiii, nu mă putuiii opri de a, gice cu ce 
mal adâncă încredințare: În adevăr Valahiea este o ţară 
plină de minuni! una, Qin ţările care sântii deserise în 
Halima! 

După vr'o două ceasuri, îmi luăiii adio de la prietinii 
mel de baltă, şi mă porniiii spre Galaţi într'o brişcă ji- 
dovescă, cu gând de a mă sui în vaporul Ţarigradulul. 
Lăsăii satul în urma me şi m afundăiă în câmpii, 
după ce înttlniiii în cale-mi vr'o două companii de ca- 
valeri şi de dame ce se primbla cu lăutari pe lună.
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Eată, domnilor, istoria voeajului meii la Balta-albă. 

În 24 de ceasuri am vădut atâte lucruri nepotrivite, 

atâte contrasturi originale, -că nu sciii nici acum dacă 

Valahiea, este o parte a lumei civilisate, saii de este o 

_provinție sălbatică! Dumnearâstră , domnilor, care mă 

încredințaţi că nu” nici o deosebire între Valahiea şi 

Moldova, puteţi să-mi tălmăciţi acest problem. 

(Calendarul Alinei 1848.)
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De la Biaritz la Gibraltar 

D-lui L. Alecsandri 

Iubite frate! — De 12 anl acum, de când călătoresc 

prin deosebitele părţi ale lumei, tu mă urmăresci cu ochii 

şi cu sufletul. Dulcea iubire de fraţi, care ne I6gă îm- 

preună, pasce în inima ta o grijă tainică asupra sortei 

mele de călător, sârtă espusă la tot soiul de întemplări, 

şi adeseori de pericule. De aceea preocuparea mea cea 

mai necontenită este de a-ţi scrie din t6te colţurile pă- 

mântului unde mă afin, pentru ca să-ţi dait simn de 

vieaţă şi stă te îndemn a fi liniştit în privirea mea, căci 

este un Dumnegiii priitor pentru călători. Fii acum am 

sosit la Gibraltar, acestă stâncă urieşă acoperită cu tu- 

nuri engleze; şi peste câteva ore plec la Maroc, spre 

a visita în grabă câstele. Africel, păn'a nu îutra în Spa- 

nia. De vroesci a cun6sce cum am făcut drumul pănă 

aici, îţi trimit jurnalul mei de călătorie. Adio; fe-ţi 

copiliţa pe brace şi spune-i că moşul ei are să-i aducă 

de giucărie pe Sultanul de Maroc. 
(Gibraltar, 1855).
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Tovarăşul meu de arum. 

ME aflam de o lună la Biariţ, oraş mic, perdut In 
fundul golfului de Gasconia, pe ţermurile Oceanului, şi 
îmi petreceam gilele într'o necurmată plăcere. De Ia fe- 
râsta salonului mei, ochii met se primblaii fâră 'Saţii, 
când pe albastra şi mult mărcţă, întindere a mărei, când 
pe 'tainica nemărjinire a ceriului. Închipuirea mea, ur- 
mând sborul ochilor, se legiina pe virful argintii al ra- 
lurilor, şi lunecând piină în fundul orizonului, mergea 
adeseori de se opria, ca o pasere călătoare, pe catar- 

- gurile corăbiilor ce trecea în depărtare. Câte voiauri 
plăcute am făcut astfel! câte ţermuri frumâse am vizitat, 
fiiră a mă mişca de pe jelţ! 

Când resăria s6rele şi întindea un văl de aur pe faţa 
oceanului, mă coboriam degrabă pe malul năsipos şi mi 
aruncam în valuri. Răcârea lor mă pătrundea şi îni 
causa 0 mulţimire nespusă ; mişearea lor mă legăna ca 
pe un copil în bragele mamei sale. Însă de şi câte-odată 
îmi treceait pe deasupra, capului valuri mari şi mă fă- 
ceai să inghit fără vote api amară şi sarată; de şi 
altădată ele, sdrobindu-se chiar în peptul meă, îmi frân- 
geaii şelule şi mă da peste cap, aceste mici întâmplări 
adăugiuii o nouă mulţemire petrecerii mele de înotător, 

Întro gi însă, marea fiind liniştită şi limpide, mi 
depărtăii de mal mai mult do cât obicinuit, înotână pe 
spinare fără a videa încotro mă îndreptam, căci ochii
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» fintiţi pe bolta cerescă, admiraii formele: fautasti- 
ce ce cl norilor. 

» Deodată capul meii se ciocni de un alt cap ce venia. 
spre mal, şi carambolul fu atât de tare, încât mă cufun- 
dăiii ameţit, pănă ce atinscii fundul. Fiind însă că nu 
aveam gust nici decum de a rămânea, acolo, mă isbiiii 
puternic în sus, şi într'o clipală păruiii în faca apei, 
boldind ochii de giur împregiur cu oare care. spaimă. 
Atunci văduiii chiar lângă mine, eşind din mare, capul 
cu care mă ciocnissem şi care era drepta proprietate a 
unui tânăr englez. 

Ne uitarăm unul la altul cu multă mirare și puţină 
mânie, şi, închinându-ne apoi ca într'un salon, legarăm 
o convorbire forte interessantă între noy: 

— Frumos carambol ami făcut impreună! Oceanul 
a slujit de biliard şi capetele nâstre de bile. 

— 0! des, 

— Te-am lovit tare? 
— 0! des. 

— Îmy pare forte r&i. Te-ai cufundat adânc? 
— 0! zes, pănă în fund. 

— Ca şi mine; şi al înghiţit ceva apă sărată? 
— 0! es, ca tr'o două litre, 
— Și eii nu mat puţin. Eşti englez, domnule? 
— 0! ies; dar d-ta? 
— Român? ” 
— De la Roma? 
— Ba de la Moldova, 
— Haă! 

5313 - 19
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- Trebue să fac aici o observare. În convorbirea Engle- 
zilor cuvântul afirmativ o! 7es// (aşa), şi esclamarea hai! 
j6că un rol fârte mare; ele corespundii cu caracteristicul 

îhâ şi cu poznaşul clei al Românilor. 

După acâstă scurtă convorbire, englezul şi cit plecarăm 

cătră mal, înotând unul lângă altul, şi, păn'a nu  agluugt, 

tovarăşul meii dise: 

— Mam scăldat astă primăvară la Cadics în Marea 

Mediterană şi nam înecat de două ori... 

— Şi mai murit nici odată? 

— Nu. | 

— Bravo! Eşti tare la vieaţă. 
Englezul meii începu a ride cu mulţămire şi mă în- 

irchă de cunosceam Cadics ? | 
— Nu-l cunosc âncă, îi răspunseiă; dar am de gând 

a pleca din Biariţ peste trei gile, pentru ca, să întreprind 
un voiaj în Spania. 

— Haă!.. AL de gând să mergi în Spania? 
— Dar; am de mult dorinţa de a videa aoâstă țeră 

plină de minuni, 
Englezul se opri pucin, înotând în loc, şi îmi dise: 
— Domnule, am: făcut cunoscință împreană prin un 

chip neobicinuit, lovindu-ne în capete şi înecându-ne pt 
glumătate, pin'a nu ne videa la faci. 'Tote aceste îm- 
pregiurări mă faci a dori cunoscința d-tale mat dez- 
proape, şi mă îndâmnă a te ruga si-mi dal voie ca să 
te intovtirăşesc în călătoria d-tale. 

Acâstă propunere neaşteptată mă făcu şi pe mine să 
mă opresc în loc şi să arunc un haă englezesc.
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— Bine, domnule, îi diseiii, nu este o lună de când 

al visitat Spania, şi acum vre! ear să începi acest voiaj ? 

—- 0! %es7 dacă mă primescl ca tovarăş de drum. 

— Te priimesc cu mare mulţămire. 

— Când plecăm? 
— La 18 a lunei, adică peste trei qile. 

— Şi unde ne întâlnim în diua plecărel? 

— În Baiona, pe Piaţa-de-Arme. 
— Prea, bine; adio. 

— A revedere. 

Eată cum se întâmplă de-mi găssiiii un tovartş de că- 

Itorie tocmai în fundul Oceanului. 

TI 

Mal-Posta. 

A treia gi după acâstă întemplare, îmi luăiii giua bună 

de la bătrânul marineriii care mă găsduisse în vreme de 

patru stptimâni la Biariţ, şi dicend adio măreţului Ocean, - 

plecăiă la Batona, unde agiunseiii după o oră de. cale. : 

Fiind însă că mal aveam vrene de aşteptat pănă la ple- 

carea malpostei, o întrebuinţăiii primblându-mă prin Oraş, 

cu gând de a găssi pe.noul meii tovarăş de călătorie. 

De la ciocnirea, capetelor - nâstre. în sînul mirci, nu 

mai dassem cu ochi! de cl, şi, prin urmare, dacă m'aşă fi 

sciut cât e de seri6ssă parola unul: engles, aşi fi consi- 
derat propunerea lui de a mă întovărăşi în Spania, ca 0 

propunere făcută în apă şi căgută în baltă. In curend
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însă îl zăriiăi pe piaga teatrului, aşedat, la o masă dina- 
intea unei frumâse cafenele, şi bând un rog ferbinte. 
El mă aştepta în costiumul sâii de turist, costium demn 
de însemnat prin mulţimea buzunarelor şi priu mărimea 
bumbilor. 

Cum mă zări, Englezul în dete un gud mMornituj, 
şi mă strinse de mână cu o amicie care îmi selinti de- 
gitele. , Ma 

— Unde mergem mai ânteiii? și întrebă. 
— La Tuluza, ca să visităm vestitul Capitul. 
— Şi de la Tuluza? . 
— La Nima, ca să vizem ruinele romane. 
— ŞI în sfirşiţ? 
— La Marsilia, ca să ne îmbireăm peutru Spania. 
— Porte bine; însă nu socoţi c'ar fi mat simplu, fiind că ne gissim pe marginea Spaniei, să întrăm îndată pe 

pământul ei? 

— Cu adevărat ar fi mult mal simplu; dar nu-mi place să fac ca tâtă lumea. Eată planul ce propun : De la Marsilia mergem de visităm totă câsta Spaniei: Bar- celona, Valencia , Cartagena , Malaga, cte., pănă la Gi- braltar. De aici ne îndreptăm spre Cadics, şi de la Ca- dics începem adevăratul nostru voiaj în Spania, risi- tând: Sevilia, Cordova şi Grenada. Pe urmă aglungem la Madrid, unde ne oprim câtă vreme ne-a plicea, piină a nu ne întârce în Frauca. Acest plan îl socot may nimerit; inst dacă voesci ca să trecem îndată munţiy Pirenel, eii sânt gata să te urmez ori pe unde vej merge. '— Planul d-tale este prea bun şi îmi Place, cu atât
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mai mult că ei am obiceiii a călători fără marş-rută 
hotărită de înainte, 'ci numai după îmdemnurile fanta- 
siei mele. Haideţi dar pe la Marsilia, şi să ne fie călă- 
toria fericită ! 

— Ol ra! răspunde tovartşul meii, Şi amândoi ves- 
seli, sprinteni ca nisce şcolari în vacanţie, ne ducem la 
biuroul malpostei, ne suim în trăssură, şi plecăm din Ba- 
iona pe la 11 re. ” 

Caii pornescii ca nisce zmei, pavelele răssună sub co- 
pitele lor, şi în curând âmbele oraşe Baiona şi Saint=Esprit, 
despărțite prin riul Adur, rămâni în urma n6stră cu 
fortificările lor pline de tunuri. | 

Dintre tâte modurile de călătorit cel mal plăcut. şi 
mai comod este firă îndoeală malposta; şi dintre tâte 
voiajurile din Europa, unul din cele mai frumâsse este 
voiajul de la Baiona la Tuluza, în departamentul numit 
Bas-Pirenet. ” 

Malposta nu priimesce decât doi călători, fină menită 
a duce corespondenţiile cu cea mai mare ăpegiune; ea 
face tot drumul în fuga cailor, gi şi nâpte, fără a să 
opri nicăire mal mult de cinci minute. Călătorii trebue 
dar să se îngrijască a, lua cu et provisit, căci altmin- 
tere arii fi espuşi a rămânea nemâncaţi şi nebăuţi 24 
de 6re întreei, împregiurare critică ce este forte vătă- 
măt6re entusiasmului. 

Soşeoa trece de-a lungul munţilor. Pirenet, în mijlocul 
unui şir necurmat de gridint frumesse, de livedi îmbel- 
Şugate, şi de cânpil răcorite prin riurile Adur şi Gaya. 
Ori încotro se îndrâptă ochiul, întelnesce prirelişti roman-
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tice, casteluri noue şi elegante, parcuri pline de o vesselă 
verdcţă, în vreme ce fundul orizonului este cuprins de 
minunata panoramă a Pireneilor. Adaosă pe lângă aceste 
o climă plicută, un cer limpide şi albastru, o soşea 
curată, o trăssură comodă înhamată cu cinci zmei volnici 
şi o inimă voiossă de călător. Ce pâte dori un om mat 
mult pentru. ca să fie mulțămit şi să-uite tte neca- 
zurile vieţii? | 

Tovarăşul meii părea pătruns de o adâncă mulţămire 
sufletescă, şi începuse a cânta o arie engleză forte ori- 
ginală, de şi pucin armoni6ssă, Caii, spărieţi, se vede, 
de acel cântic, alergait cât ce puteaii; roţile sburaii pe 
petrişul luciii al soşelei; clopoţeit aninaţi de gurile ha- 
murilor zuruiaii vessel ; postaşul pocnia din biciii necon- 
tenit şi glumia. cu tote nevestele ce întâlnia pe drum; 
copacii de pe marginea soşelei fugiaii în urma nâstră ca 
0 armie pussă în rissipă; ear noi, lungiţi pe perinele 
trăssurei, fumami cu plăcere, şi priviam prin fumul al- 
bastru al gigaretelor câmpiile şi munţii carii păreaii că 
se învertiaii impregiurul nostru. 

După puţină tăcere, tovartşul meii şi eii ne ultarim 
mai cu luare-aminte unul la altul, cu gând de a faceo 
cunoscință mai de aprâpe şi, după un ecsâmen desărirşit 
de vr'o cinci minute, rămâind mulțămiţi de fisionomiile 
vâsire, începurăm a grăi. 

— Minunat început de călătorie! Nieţ cald, nică frig, 
nici colb, nică glod. Cum e mai bine. 

— Cu adevărat; şi pe lângă aceste avantajuri, adaugă 
că trecem prin una din cele mail frumâsse pirţi ale Fran-
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giei, sul un cer limpide şi albastru care se întinde-dea- 
“supra n6stră ca o boltă de smarald. 

— Eşti poet, domnul. mei? 

— Vâte-odati... când vreii să uit lumea; dar d ta? 
— Şi eii cânt din vreme în vreme, însă nu din-liră 

ci din trimbiţă, " 

— Plăcut instrument! 

—; Îți place? 
— Porte mult... de departe. . 

— Te cred. Scil pentru ce am învăţat a suna din 
trimbiţă? : 

— Pentru ca si alungit splinal, pote? *) 

— AY gâcit. Sânti acum doi ani de când mt apucase 
acestă b6lă grozavă, care aduce pe om . încet-încet; la 

desperare şi îl face să doriască a scăpa de vieaţă prin 

ori ce chip. Splinul îmi abătuse sufletul, îmi întunecase 
mintea, îmi adussese desgust de tâte plăcerile lumej, şi, 

într'un cuvânt, mă împinsese chiar: pe. margina mormân- 
tului, căci hotărissem a mă împuşca. 

— Şi cum ţi-ai schimbat hotărirea? 
— În minutul în care era să mă trimit pe ceea lume; 

când era să trag cocoşul pistolului îndreptat spre fruntea 

mea, am audit deodată o trimbiţă sunând o bucată jal- 
nică din opera Lacia a lui Donizetti; însă întrun chip 

astfel de cludat, încât m'aii umflat rissul ca pe un nebun 
şi mi-ai răcorit splinul. 

-*) Splinul, bola urîtului de care Englezii pătimescă mult în 
ţera lor.
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—. Și drept recunoscinţă pentru acest instrument care ţi-ai scăpat vieaţa, al hotărit să te faci trompetaş? — Dar; şi de atunci îmbue trimbiţa şi rup urechile celor: ce mă ascultă, de câte ori vine de mă cârcă uritul. — Cred că nu'% avea nevole să faci musică cât. vom 
fi împreună. 

Englezul începu a ride şi îmi făgădui că m'a scuti de acea plăcere în ţotă vremea, cât vom călători amândoi Ei îl încredinţăiii asemine din parte-mi că nu-i voii ceti nici o poesie, şi astfel ne făcurăm col mai buni amici din lume. După închierea acestui tractat între OY, aprin- serăm două ţigare rumene de Havana, carele ne făcură să gândim firesce la ciubucul tiircese şi, prin urmare, la Yoiajurile în Orient, 
-— Fost-al în Asia? my întrebă Englezul. — Am fost cu un compatriot al d-tale, sir Dicson. — Dicson ? 'doctorul Dicson ? 
— Dar; un .tânăr forte Plicut, adevărat jentiman, nalt, purtând ochelari, 
— Ochelari de aur? 
— Întocmai; 11 cunosc? 
— Cunosc o persână asemine precum dici, dar să nu- mesce Covei... Nu” el, 

: — Acest Dieson era, mare amator de cafe turcâscă şi Cunoscea t6te cafenelele cele mal vestite de pe Bosfor, atât din partea, Evropet cât şi de pe malurile Asiei; în- . să îmY mărturissa că nime în lume nu sciea să facă cafe mal bună decât dervişul Abdalah-Osman , pe care îl în- telnise el în drumul ce duce la Brusa. Dieson făgăduise
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dervişului să-i trimită o păreche de metanii de calembec, 
drept mulţămire pentru minunatul felegean de cafe ce gus- 
tase la el; dar nu găssise âncă nici un prilej ca să-şi impli- 
niască făgăduinţa. Aflând în sfirşit că eii era să mă por- 
nesc de la Constantinopoli ca să merg la Brusa, îmi în- 
credință părechea de metanii, şi mă rugă ca să o daii 
din parte-i lut Abdalah-Osman, dacă l-aşi întelni cumva 
în călătoria mea. 

— Şi l-ai găssit? 
— L-am găssit, 
"— Cum, unde şi când? | . 
— La anul 1845, între Ghemlic şi între Brusa, în Asia, Plecasem din Constantinopoli pe un vapor turcesc, cu gând de a merge st visitez Brusa, vechea capitală a im- periului Otoman, vestită prin numărul mineralelor ce se înalţă din stnul et ca Iăncile unei armit de, urieşi, pre- cum şi prin fromâsele materii 'de mătassă lucrate în fa- bricile sale. Desbărcând la Ghemlic, sat mic de pe malul asiatic a Mărei de Marmara, tovarășii mel şi e ne su- irăm pe cal şi luarăm drumul Brusei. . 

Cărarea ce duce la acest oraş, bătută de copitele cai- lor şi ale cămilelor, trece peste câmpii şi colmice acope- 
rite cu o €rbă sălbatică şi mirossitâre ; şi călătoriul este ecspus, în vreme de şese re, la radele argătore a unui S6re de foc, ce îl câce chiar ca pe un oii în pelea lui. 

Feţele nâstre se roşiseră ca nisce rodii câpte, şi ni se părea că aveam fie-care câte un boţ d6 6scă în gât. 
Setea ne muncia fără milă şi ne silia să răenim tur- 
cesce: aman! când din norocire sosirăm la mijloc de
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cale, pe malul unui mic ptrăii. Câţiva paltini mari şi 
frundoşi formati un verde oazis chiar lângă cărare, şi 
împrăştieaii o umbră drăgălaşă împrejurul lor. 

Îţi poţi închipui bucuria nâstră! 
Ne coborim îndată de pe cat şi dim năvală la isvor; 

dar pân'a nu apuca a bea, un bătrân ce sta culcat sub 
copaci alârgă sgre noi şi ne opresco de a face o asse= 
mine nebunie, căci, osteniţi şi înferbentaţi cum ne găs- 
sam de pe drum, ne-amii fi înbolnăvit pe loc de îinghi- 
țiam cât de puţină apă răce. EI ne sfătuesco st ne odih- 
nim mal ântâiii vr'o cinci minute la umbră, şi ne pof- - 
tesce pe nisce rogojini curate care îi. serviati lui de pat. 

Bunitatea întipărită pe faţa acestui om ne îndemni 
a priimi invitarea lui, şi dar, fără întârdiere, ne şi lun- 
sim sub paltini, aşteptând cu nerăbdare învoirea lui, pen- 
tru ca să sorbim dintro duşcă pirăul întreg. Fiecare 
secundă ne: pare un an, fiecare minută un secol! În 
siirşit cinci minute se împlinescii!.. Săltăm în picibre 
cu ochit ţintiţi spre isvor; dar cală că bătrânul  derviş 
ni se înfiţişază cu o cutie de rahatlocum şi cu o tabla 
de pahare cu apă. | 

Foalah! Işalah! Maşalah!.. Înt*o clipală cutia, şi paharele sântii deşerte, setea nâstră stinsă, şi mulţă- 
mirea nâstră cu atât maj mare că bătrânul ne aduce 
îndată pe o altă tabla mai mică câteva felegene de cafe; dar ce cafe! o minune de cafe, plăcută, parfumată, demnă de un sultan! Fiecare picătură cuprindea o comâră de 
mulţămiri necunoscute ; credeam că sorhiam raiul lui Mohamed topit; în felegeanuri.
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Numai un singur om pe lume era în stare să facă 
" asemine cafe, şi acel om trebuia să fie Abdalah-Osman 
de care îmi vorhise Dicson la Constantinopoli: Adresân- 

du-m$ deci la dervişul bătrân, îl întrebăiii: Ă 
— Nu eşti d-ta Abdalah-Osman? 

— Benim; răspunse dervişul. 

— Cunosci pe Dicson-Bei? 
— Evet, 

— Dacă eşti Abdalah-Osman şi cunoscă pe. Dicson-Bet, 
ceată o păreche de metanii de calembec'ce m'ait însărcinat 
amicul nostru ca să ţi le aduc, ca un suvrenir: pentru 
minunata cafe ce ai biut la d-ta. — Dicând aceste, am 

dat metaniile bătrânului Abdalah-Osmanș ear el îşi dis- 

mierdă barba cu o adâncă uimire, şi îmi ficu trei te- 

menele, în vreme ce încălecam pentru ca să-mi urmez 
drumul lu Brussa. | 

Englezul meii mă asculta cu mare luare-aminte, şi de 

odată, lovind tare cu pumnul în trăsură, făcu giurimcut 

casă mârgă la anul viitor în Asia şi să se opriască la 

giumătate cale a Brussei, pentru ca să guste cafena vestită 

a lui Abdalah-Osman. Nu sciii de mai ecsistă âncă acel 
pustnic cuvios, care de mal mulţi ani acum vieţuia singur 

pe malul unui pirăii necunoscut din Asia, şi care 'avea 
de mulţămire a da tuturor călătorilor rahatlocum, apă 

prospită şi cafe gratis; dar ce sciii de sigur este că, 

dacă el nu s'aii dus âncă să-şi priimiască răsplata cuve- 

nită în raiul lui Mohamed, negreşit are să facă cunoscinţă 

cu Englezul meii, la anul viitor. - 
În vreme ce istorisiam acestă anecdotă, srele se co-.



A 
300 CĂLETORIE ÎN AFRIC 

boria spre apus într'un ocean de flacări, şi radele lui străbătiaii ca nisce săgeți de aur pintre frundele copa- cilor. Munţii Pirenei se învăliaii treptat cu o mantie ro- şietică, ear vârfurile lor, acoperite de omit, păreaii incu- nunate cu diademuri strălucitâre, Umbrele se luptaii cu lumina şi se ridicaii pe poalele dealurilor; ceriul limpide şi transparent se întindea deasupra nâstră ca un vel subţire şi albăstrii, prin care se zăria, ca prin vis, lucirea. argintie a câteva stele. Un singur nor, ce avea forma unui vultur urieş, se îndrepta spre culmea munţilor și părea că sbura, cătră cuibul săii, ascuns în naltele stânci. a Pireneilor. Era, acum momentul tainic când tâtă natura se pregitesce pentru odihua nopţit; ora în care sufletul se pătrunde de o dulce melanholie şi se înalţă pe plaiu- rile coresci ce merge să se închine luj Dumnedei. Englezul meii scâse dintr'an buzunar un fes roş îm- pestriţat cu feliurite cusstituri, şi, acoperindu-şi capul, se înfundi, în colţul calescei, unde începu curând a hori, Fii însă, care cu grecii pot să adorm la drum , căduiii Pe gânduri, şi, în dulcele l6gin a malpostei, mă riipegiiă până la Moldova, 
Îmi revăduiii țsra, familia, amici! cu o dui6ssă bătae de inimă, şi, supus farmecului acelei dulci Teverii, mt semţiii rătăcind în lumea drăgălaşă a Suvenirelor... Însă un hop a trăssurei mă trezi din acel vis frumos lângă tovartzul mei de drum, ce avea un aer de mandarin hinezesc sub fessul țuguet ce îi cădea pe nas. Acum umbrele nopţi acoperiseri Pământul, şi copacii se zăriai ca fantasme din altă lume ce se alungaii pe



CĂLETORIE ÎN AFRICA 301 

câmpi, pănă ce se perdeaii în. întunericul depărtărei, Miy 
de stele străluciaă pe bolta, cerâscă; unele cădeaii dea- 
lungul ceriului, lăssând o urmă argintie după dânsele; 
altele se oglindeaii în apa Adurului; altele păreati că 
lunecă ca nisce mari brilianturt pe omătul din verfurile 
Pireneilor. 

Tot era în lume tainic şi adânc-pătrundător; ear în 
tăcerea cumplită a năturei, în nemişcarea obiectelor ce 
ne Încunjuraă, răpegiunea malpostei sămina îndoită, tro- 
potul cailor şi sunetul zurgalăilor aveati ceva fantastic. 
Fanarele trăsurei aruncati înaintea lor, pe seşea, o pată 
lungă de lumină, în care caif se zăriaii călcând în pi- 
cidre umbrele lor co se încolăciaiă sub dânşii ca uisce 
balauri negri. 

Îmi închipuiam că mă aflam în împărăția fantasmelor, 
răpit de carul unui genii: de n6pte şi urmărit de hirii- 
tul grozav a unor balauri neveduţi. Însă luna .se ridică 
încet pe marginea orizonului, şi, la ginsaşa sa lumină, 
fantasmagoria peri într'o clipă. Umbrele fiorâsse se făcură 
nevădute, balaurii întrară în pământ, şi cruntul lor hiriit 
se prefăcu în nevinotatul horăit al eelezalu ce dormia 
cât şepte la spatele mele. 

De-ar putea cineva să stenografieze tote gândurile: ca- 
re trecii prin mintea omului într'o npte frumâssă de că- 
lătorie, ar produce rolumuri întregi de idei înalte şi de 
prosti. Spre gori de diuă, soninul veni să-mi închidă ochir. 
Adormiii ca un fericit, pentru ca să visez pe Alecsau- 
dru Macedon giucând parola ca Papură Vodă. Adoua-gi 
mă treziiii în Tuluza.
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IL, 

Tuluza, Nima, Marsilia. 

E un spectacul fârte curios pentru un cilttor dea 
asista la deşteptarea unui oraş şi de a-l surprinde în toaleti 

de n6pte. . : 

Cum începe gioa a si ivi, oraşul începe a bui de nisce 
sunete surde şi depărtate, carele încet-încet se tot mă- 

rescii ca flucsul Mărci. Ici, cole, so arată câte unomde 

abie deşteptat din somn, şi care trece ripide şi dispare 

ca o stahie în umbra dessă a stradelor. Unde şi unde 
câte o ferâstră scii câte o uşi de magazie descopere forme 

ominesci învălite în halaturi şi încoronate cu scufii de 

n6pte; ear cu cât lumina cresce, stradele se umple de 
suflete ca un mare furnicar. Tâte cassele dati drumul 
afară unul număr de locuitori carii se răspândescii prin 
oraş şi, lucru . demn de însimnat! deodată, ca şi când 
ar fi eşind din pământ, se înaintează din tâte părţile 
mulţime de vite, de căruţe şi de Gment încărcaţi cu pro- 
visil. Atunci vuetul se preface în sgomot; mil de glassuri, 
mil de răcnite se ridică în văsdah, unindu-se cu tropotul 
cailor şi cu durduitul carelor pe paveoa oraşului. Unii 
strigă marfa ce aii de vândut, alţii se sfădescii pentru 
preţ, şi toți de la-o-laltă ascuţescii glassurile lor; ear 
mai ales dacă în acel vălmişag vine de se adauge și 
ragetul magarilor încărcaţi cu panere plinc de legumi; 
dacă în vremea acestui concert asurditor se întâmplă st 
trecă pe uliţi un regiment de soldaţi conduşi de sunetul
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darabanelor, apoi nu-ţi rămâne alta de făcut decât să-ţi 
astupi urechile şi să împungi de fugă în lume. 

De la ferestrele otelului în care mă oprissem şi care 
se află pe piaca Capitolului, am asistat la, un asemine 

spectacul. Acea piacă mare, din pustie ce era când sosi- 

răm în 'Tuluza, se acoperi în curând cu sute de panere 

“pline de provisii şi cu o poporaţie întregi de precupeţi 

veniţi de la ţsră. Un ocean de verdeţuri se întindea sub - 
ochii nostri, şi griimăqi nalte de ouă se ridicaii în mal 

multe punturi a piegei, ca nisce stânci de marniură albi; 

dar peste două ore, ouă şi verdeţuri, păsseri şi pome, 

întrun cuvânt, tote acele provisil se făcură nevădute; 
căci sute de servitâre şi de bucătari se aruncaseră 
asupra lor ca un nor de locuste pe un lan de grâiă verde. 

Englezul meti privia acâstă scenă cu o nespusă me- 

lancolie ominâscă! Cea dintâiii grijă a omului, cea mai 
neapărată nevoe a acestei fiinţi, ce se crede de neam 

âugeresc, este a st îndopa ca ori care alt dobitoc. Sto- 
mahul este tiranul ominirei! 

- Bă făceam alt soiii de observări mult mai pucin filo- 

sofice, dar totuşi întristătâre. Privind mărimea piegei şi 
regula care presida la vângarea provisiilor dilnice ale 

oraşului, îmi aduceam aminte de medeanul glodos al 
sfintului Spiridon din Iaşi, unde, când vegdi carnea svâr- 
lită pe tărăbi şi pâmele ascunse într'un nor negru de 
musce, îţi vine să te hotărăsci a muri de f6me! 

Vestitul Capitol a 'Tuluzei nu răspunde nici decum la 

ideea ce nasce numele lui, căci, departe de a avea vr'o 
astmănare ca monumenturile romane, el este un simplu
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palat ca tâte palaturile moderne, şi servesce de curte 
judecătorescă. În sinul săi gâgâesce claca vorbariţi a avo- 
caţilor, de dimineaţă şi păn în sară. Avocaţi! din Capito- 
lul Tuluzei ţii locul gâscelor care aii scăpat Capitolul 

. Romei. - | 
“ Tuluza e un oraş destul de mare şi frumos, aşedat 
pe malul Garonef. Numele acestui rii este forte cunoscut 
în Franca, căci locuitorii de pe malurile lui ati reputaţie” 
de a fi palavragil. Gascon, stii copil a Garonof, îusim- 
nează fanfaron. Cu tote aceste, Garona e un riă măreț 
şi are destulă apă pentru ca să-şi pâte spăla copiit de 
asemine pată. ! 

În alergarea nâstră, priu oraş, dăm fără veste deo 
alee largă de copaci, care este locul favorit de primblare 
a 'Tuluzenilor. În capătul ci, asistiim la, ridicarea statuci 
lui Paul Riket, plănuitorul: canalului de Lamgedoque, ce 
unesce Oceanul cu marea, Mediterană, Ferice de acei carii, 
într'o ţcră ca Franiu, câştigă recunoscinţa, naţiei; nu- 
mele lor este înscris pe marmură şi pe bronz, ca un titlu 
de glorie pentru patria lor. Când oare Românii vor în- 
deplini datoria lor de u ridica statui acelor eroi carii, 
prin faptele lor măreţe, aii adus strălucire neamului 
romănesc? 
" Plecăm din 'Puluza po la ameagi, şi adouadi, la 6! 6re dimineaţa, sosim buny teferi la Montpelicr, de unde, făra perde vreme, ne îndreptăm spre Xima cu drumul de fer, irecend pe la Arla şi Boquer, două oraşe vestite” în Franca, cel âutâiii prin frumuseţa femeilor şi cel al doile prin frumuseţa iarmarâcelor. |
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Nima a fost în timpul domnire! Romanilor în Galia un 
oraş mare, frumos şi împodobit cu o mulţime de monu- 
menturi ce îi. meritaseră falnicul nume de a doua Romă. 
Patru seculi întregi Nima a înflorit sub ocrotirea împă- 
raţilor: Cesar August, Agripa, Caius şi Lucius Cesar, 
Traian şi Adrian; dar numerâsele năvăliri de barbari, 
în al V secul, şi luptele crâncene cu Yandalit şi cu Vi- 
zigoţii, precum şi chiar cu Maurit, carii biruiseră Spania, 
ali despoiat-o de tâte averile sale. . | 

Uu şir de cra! barbari, precum: Eurie, Alaric, Almaric, 
Teodoric, Hilderic, veniţi de la megi-gi, şi alţii veniţi 
despre medă-nâpte, precum: Zama, Ambiza, Abderam, 
Iusif, Amozoz, ete. aii cădut assupra et ca un cârd de 
lupi fămengi şi ai ruinat-o de tot. | 

E un lucru surprindător cum s'a mai putut păstra, 
ruinele ce se vădă în giua de astăgi, şi caro servescii 
de marturi a mărimei, a puteret şi a geniului Romanilor, 
Priveliştea, acelor gigantice rămăşiţă a unei civilisaţii per- 
dute, umple sufletul de o adâncă admirare, şi îl face a 
să închina dinaintea măreţei umbre a trecutului. 

Mare popor a fost acela care a lăssat în urmă-l ase- 
mine mari şi glorisse monumenturi!.. Şi în ochii mei 
el are un prestigiii mult mai adimenitor, căci se numia, 
Poporul Roman. Cât de puternici aii fost părinţii! cât 
de căguţi sântii coboritorii lor! 

De-o durere fără margini al meii suflet e pttruns 

Când gândesc ce-amii fost odată şi 'n ce stare ami ajuns! 

Monumente uriege! marturi de-un măreț trecut! 

Plâng, jălesc cu-amărăciune a Românilor cădere, 
5372 20
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' Însă sufletu-mni e mândru la a vâstră revedere, 

Când mâsor eii înălţimea de la care amii cădut! 

Dintre t6te monumenturile romane din Xima cele mal 

demne de însimnat sânti: 

Arenele. — Amfiteatru rotund, lucrat în pâtră săpată, 
şi care servia pentru spectacoluri publice. EL putea să 

cuprindă în sînul sii 40,000 de privitori, şi este cel 

mai bine păstrat dintre tâte Colizeele vechi. 

"Cassa cvadrată. — 'Templu ornat cu colâne elegante 

şi cu săpături minunate; un capo- droperii de arnitectură 

antică, — 
Turnul Magnus, Templu Dianei, Băile Romane.— 

Cel dintâiii, aşedat pe culmea unul deal ce domnesce 

asupra oraşului, ră celelalte două, aflătore în capătul 

grădinei publice. 'Tote merită de a veni cineva cât, de 

departe spre a le visita. 

Săvirşind visitarea oraşului Nima, ne suim 6ră în 

vagonurile drumului de fer, şi după o călătorie de 6 6re 
prin câmpiile Provenţiei, sosin nâptea la Marsilia şi tra- 

gem la otelul Coloniilor. 
Marsilia este portul cel mal însămnat al Franţiei şi 

chiar al doilea oraş după Paris. Câteva strade ale sale, şi 
mal cu samă acea numită Cancbiera, sântii demne de 3 
figura în capitală. Marsiliezii se fălescii atât de mult de 
oraşul lor, că gicii: „Dacă Parisul ar avea o Canebieră 
ar fi o mică Marsilie.« Adevărul este că dacă Parisul ar 
avea portul Marsilici, ar fi cel ântoiii oraş din lume, sub 
tite privirile.
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Oră cât de pompisă este pretenţia Marsiliezilor, trebue 
st mărturissim că oraşul lor este frumos, însuflețit şi 

Î6rte vessel. Miile de corăbii ce întră şi esii din porturile 

lui, îi daii o mişcare comercială din cele mai importante, 

şi îl aduci o poporaţie de trâcăt forte curi6să. Călătoriul 
ce se primblă pe cheiurile portulut şi în stradele apro- 
piete de marea, întelnesce tipuri de tot soiul, costiumuri 
din îdte ţările, şi aude răsunând la urechile sale tote 
limbile de pe faca pimentului. , 

În Marsilia are cineva prilej şi de a face avere prin 

comerc, şi de a o cheltui în petreceri, că căel pote găssi | 
în sînul ek tote înlesnirile unei vieţuiri de lucs şi de 

plăcere. Primblările sintii frumâsse, mat cu samă acea 

numită - Prado, care se întinde pănă la malul mărej, 

trecend prin un şir de grădini şi de casse de vară forte. 

„A plăcute, Teatrurile sântii bune; cafenelele ornate după 

> modelul celor din Paris, şi magaziile pline de marfă 
„ parisiană,- | 

Cât pentru 'mine, primblarea mea favorită era pe mar- 
„ginea portului, unde mergeam în tâte dilele de priviam, 

6re întregi, formele diverse ale corăbiilor și lucrul ma- 

rinerilor .ce încărcaii saii descărcaii mărfuri. Fie-care din 

cle înfățişa închipuirei mele țărmurile de unde venise, 
şi mă făcea st visez la acele locuri necunoscute mie. 

Lângă un vas din India se înălțaii catargurile unei cor- 
vete americane; aprâpe de un vapor englez se legiina o 

corabie spaniolâscă; mai departe flutura pavilionul nor- 

_ vegian, lângă pavilionul român ; şi tote la un loc alcătuiail 
un soiii de hartă geografică, ce îmi atrăgea privi rile cu o 

20%
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putere magnetică şi îmi însufia tainice dorinţi de a urma 

shorul lor pe'valurile mărei. Mai cu samă o mare corabie 

franceză, nouă, sprintenă şi cochetă ca o sirenă, îmi 

firmăca minţile prin forma ci uşâră şi elegantă. Fa era 

gata a pleca:la Ceilan, raiul Indici!.. la Ceilan!.. ME 

mir, geii! cum de mă aflu âncă în Evropa! 
„Planul nostru era de a visita tâtă costa Spaniei şi 

de a ne ambarea pe unul din vapârele ce facii toiajul 

între Marsilia şi Lisabona, trecând pe la Barcelona, Ya-: 
lenţia, Almeria, Alicanta, Malasa şi Gibraltar; dar fiind 

"că nu se afla nici unul din acele vapâre în port, ne- 
voind a perde vr'o 15 dile, așteptând în Marsilia, ne 
hotărirăm a pleca deadreptul la Gibraltar, pe vaporul 
englez Lizorno, comendat de căpitanul Campbel. 

Aşa, la 23 Septembrie, amicul mei şi eii, sprinteui, 
vesseli şi cu pălării de Panama pe urechi, luarim o.barcă 
care no dusse la vapor prin un dedal de corăbii. Acest 
vas era încărcat cu pulobâce de pucidsă şi cu balerce de 
rachiii, două materialuri aprinditâr e, care, de-arii fi luat foc 
în mijlocul nărek, ami fi ars într'o clipală şi ne-amii fi 
stins de pe faga pimântului! Din acsstă causă, vr'o două 
familii spaniole, ce era să plece cu not, rămasseră la 
Marsilia, preferând a aştepta alt vapor mal sigur. 

— Ce hotărăsci?: mă întrebă englezul mei, când ne 
suirim pe Livorno. Mergem cu vaporul acesta ? 

— Mergem; de-a lua, foc corabia, nu vom avea lijsă 
de apă. 

— Care vra să dică de-omii scăpa de foc, nu vom 
scăpa de apă. Forte bine; hay, într'un noroc.
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— Hai, căci norocul ţine cu cei nebuni. 
„Pe la 6 ore după amâdi, căpitanul se suie pe puntea 

de lângă hornul maşinei şi începe a da ordiu de plecare. 
Îndată marinerii tragii ancora; maşina se pune în miş- 
care, şi cârmaciul se aştlă la râta cârmei. Căpitanul 
Campbel strigi otrait/ şi corabia, supussi putere abu- 
rilor, luneci pe nestmţite între celelalte vasse grămădite, 
în port; ea, agiunge în curând la gura portului, fortifi- 
cati, cu donă cetăţi pline de tunuri, esti şi se îndreptă 
spre orizonul nemărginit, lăssând în urmă-i o lungă, co- 
lână de fum negru. | , 

Adio Frangie iubită!.. MY depărtez de tine, şi D-deii 
- seie de te-oiit mal videa, căci maşina vaporului pote să se 
spargă de vr'o stâncă ascunsă sub valuri; căci pucioassa, 
şi spirtul potii să ice foc... şi ori cum s'ar îutempla, 
marea stă gata st ne înghită. Dar, întrun noroc! fie 
ce-a fi!;. A revedere! Pranţie frumâssă şi mult iubită! 

IV 

Pe Marea 

De multe ori am călătorit pe mare, şi de câte ori 
m'am depărtat de marginea pământului, am sâmţit în 
inima, mea, deşteptându-se un dor ferbinte de familie şi 
de patrie. În cele dintâi momente ale plecărei, mă cu- 
prinde o jale adâncă ce îmi aduce descurajare în suflet, 
şi o presâmţire durerâssă ce mă face a crede că nu oil 
mal videa țărmurile şi fiinţile iubite mie; dar în curend 
ventul răcoritor al mărei, legănarea molatică a corăbiei
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şi întinderea orizonului, îmk schimbă şirul ideilor şi îmi. 

insulă o mulţămire nespussă. Atunci îmi pare că ms 

prefac într'o nouă ființă, că tote puterile=-mil sufletesc 
“se mărescii, şi că mă aflu în adevăratul element al ua- 

turel mele. 
“Nemărginirile ceriului şi a mărei între care mă găsăse, 

daii aripi închipuirei mele şi o îndâmnă să se rătăcescă 
în spaţiurile lor. Atunci, ca o passăre voisssă, ea se înalţă 

în seninul ceriului, sbâră peste hotarele orizonului, se 
'cufundă în noeanul mărilor, şi cârcă a descoperi în de- 

părtare plaiuri necunoscute, şi a pătrunde tatele ascunse 

în sînul valurilor. 
Rari mulțămiri în lume potit fi de măssura acelei ne- 

preţuite mulţămiri ce gust la începutul călătoriilor pe 
mare, când mă sâmt aruucat afară din calea ohicinuită 

a vieţii! | | 
Vaporul se înainteză cu răpegiune spre apus, şi în 

urmă-i, țărmurile Franţiei, oraşul Marsilia şi castelul de 

If, ce se ridică pe o înălţime -aprâpe de el, pară a st 
cufunda treptat în marea. Nu se mai zăresce în fundul 
orizonului de cât un nor lung şi îngust, care se face 
nevădut. S6rele 'se culcă ca o bombă înflăcărată, ce ar 
cădea şi s'ar stinge în valuri; radele lut lunecă pe faţa 
apei şi se retragi, lăssând lumea în stăpânirea nopţii. 
În curând stelele se arată ca o ninsâre de diamanturi, 
şi marea, perdută în întuneric, iea o privire îngrozitdre. 

Mii de gânduri mă împressură în zestimpul amurgulul, 
când natura 'ntreagă se acopere cu o haină fantastică; 
mil de, vissuri vinii de mă îngână cu-ale lor poetice adi-
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meniri, şi pintre gânduri şi pintre vissuri, ţara mea se 

arată mie ca o mamă iubitâre ce mă chiamă la sînul ci. 

O! eră înbită, o! raiul meii drag, | 
Ori unde voii merge, prin lume pribeag, 

De scumpa-ţi icână eii sânt însoţit, 
De glassul ttii dulce sânt gingaş uimit. | 

8 primblu singur pe podul vaporului, cumpănindu-nul 

pasurile după legănarea lui şi petrecând în minte-mi 

t6te scenele interessante a vieţii mele de călător: scene 
vessele din Fraugia, scene poetice din Italia, scene pito- 
resci din Orient, carele alcătuescii albumul suvenirelor 

mele. Şi acea primblare: singuratică sar prelungi pote 
păn” în dori, dacă glassul lui sir Angel, tovarişul meii 

de drum, nu nvar deştepta din ris. 

Mă cobor în salon, unde căpitanul mă aşteptă cu un 

vas de punciii înflăcărat pe massă. 

— Vină lângă mine, îmi dice sir Campbel; vină, dom- 

nul mei, Să bem împreună în fericirea voiajului nostru. 

Domnul Angel, mi-a istorissit cum aţi făcut cunoscinţă 

bând apă sărată... Ei doresc să lepăm cunoscinţă 

bând puncii. 
— Acest chip de a face cunoscință este mult, mai 

«plăcut de cât celalalt, domnule căpitan, şi vrei să-ţi 

probez că sciii a-l preţui. 
Dicând aceste, mă pun pe un scaun lângă căpitanul, 

- care înarmat cu o lingură de argit, aţiţă para romului 

cu un talent de om fârte ispitit în assemine îndeletnicire. 

Angel se aştdă în facă cu mine şi aruncă din vreme în 

vreme galişe 'căutături asupra. băuturey ce se pregătesce
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— Sciţă, ne întrâbă el, care ar fi cea mai minunată 

şi mal mărcţă privelişte din lume? 
— Care? SE 
— Priveliştea oceanului întreg schimbat întrun vas 

nemărginit de punciii înflăcărat. 
— Cu adevărat! răspunde Camphel. Ideea d-tale tm! 

aduce aminte de sărbarea unei nunţi din India, în orașul 
Singapur. Lordul E..., care este avut cât şepte milionari, 
se însurase cu fata unui Nabab, şi în n6ptea nunţii lui, 
el prefăcuse -tte bassinurile din grădina palatului săi în 
vasse de puncii. Cine n'a, văgut acea luminaţie fantastică, 
n'a vigut himică! 'Toţi locuitori!” din Singapur aii închinat 
în n6ptea aceea: pentru fericirea tinerilor căssătoriţi, şi 
nici unul nu s'a putut; întârce acassă tefăr. 
-— Îml aduc şi eii aminte de o luminaţie fantastică 

în solul acelei de care vorbesci, domnule căpitan. Am vă 
dut-o în Italia, pe vârful munţilor Apenini; însă asta” 
o istorie lungă, şi punciul d-tale nu ne crtă de a perde 
vremea în povestiri. 

— Dincontra; punciul se îmbunătăţesce prin farmecul 
conversaţiei. Spune dar istoria d-tale, domnule, căci, nouă 
marinerilor, nimic nu ne face mai mare plăcere de câţ 
povestirea, întâmplărilor de călătoril.. Începe, şi vă promit 
că voiii povesti şi ei 0 întâmplare fârte comică, ce-ai 
avut o mare înriurire asupra vieţii mele, şi ai fost chiar - 
causa ce m'a îndemnat a îmbrăcişa, cariera de marinar. » 

„ — Eată dar că încep: |
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Muntele ds foc. 

Într'amurgul une! frumâsse dile de vară din anul 1839, 
amicii mel C... N, N... D, şi ei coboram încet munţii 
Apenini care despartii Toscana .de văile Lombardiei. Un 

vânt uşor se ridicase, şi plăcuta lui dismierdare ne tre- 

“zia din apatia în care ne cufundase căldura nessuferită a 

atmosferei. 'T6te semțurile nâstre se invioşiait sub înriuri- 

rea acelui vânt răcoritor. Natura ni se părea mal vesselă, 
seninul cerului mat limpide, cântările păssărilor mai dulci! 

Pirea că ni se ridicase de pe ochi un văl întunecos şi 

de pe inimă o greutate apăssătâre. Într'un cuvânt, apus- 
sul s6relut ne ficu să gustăm una din acele tainice mul- 

„țămiri ale sufletului, atât de puternice la virstă de 19 
aul, încât mintea plutesce în mil de vissuri aurite şi în- 

chipuirea se ecsaltă pănă a crede că aude cete de îngeri 

serbând sfirşitul gile pe harpe de aur. 
În curând amii agtuns la satul Petra-Mala ce. se tis 

sesce între Goo, muntele cel mai nalt a lanţului de 
Apenini ce petrecussem, şi între Filigare, hotarele 'Tosca- 

nek. Când amii întrat în sat, nâptea căduse şi stelele scli- 

piaii vessel pe bolta cerâscă. 

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, sinlor An- 

tonio, ne priimi cu tâtă ceremonia măgulitore, care aţiţă 

şi măresce galantomia călătorilor. Complimentele şi tit- 

lurile de Alteţe, cu care ne stropi el, când nc-amil pogo- 

rit din trăsură, ne înduplecară cu totul în favorul lui;
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ear când, după o plecată inchinăckune, el ne luă de sub- 
suori ca să ne suie la rândul ântei, atunci sinlor An- 

tonio câştigă t6tă încrederea şi tâtă simpatia ndstră, 

două nobile semţimente de care el făcu abuz, încărcân- 
du-ne -gros la, socoteli adouadi!. Noi amit plătit fără a-l 

face rr'o observare cât de mică, fiind că fusesem trataţi 

de Alteţe, dar ne-amii decis de atunce a ne pogori sin- 

guri din trăsură, şi a ne sui scările locantelor fără agtu- 

tor, căci mai aveam âncă de întâlnit mulţi sinioră Anto- 
nio în drumul nostru pănă la Moldova. | 

La masă, locantierul ne vorbi despre un vulcan ce s'ar 
fi afiând în apropierea satului, şi pe care locuitorii din 

Petra-Mala îl numiai Dfonte di Fo, (Aunte de foc.) 
Ne-am hotirit îndată de a-l visita, şi sintor Antonio, 
gata la poroncile nâstre, ne-aii şi găsit pe la vecinii lui 

trei zmei cu urechile lungi, înşăuaţi şi înfrâuaţi, precum 
se cuvinea la nisce Alteţe. | 

Ne suirăm călare fără întârgiere, şi caravana, nâstră 

se porni la pas, cârmuită fiind de sinlor Antonio, şi ur- 
mărită de vr'o doi copilaşi din sat, carii ţipând şi să- 
rind cu pici6rele g6le pe petrele stradelor, zădăraii zmei 
noştri cu vergi subţiri; însă aceştia, făr” a-i băga în samă, 
îşi urmaii drumul fârte, liniştiţi întocmai ca nisce filossofl 
ce arii fi trecând cu fruntea senină pintre necazurile 

„lumel! i 
Cărarea ce duce la muntele de foc şerpuesce pintre 

stânci fărimate şi pe maluri de Tripl adânci; şi fiind că 
străinii sarii putea primejui pe jos, locuitorii din Petra- 
Mala, şi mai ales sintor Antonio, ai pentru trebuinţa
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“călătorilor locomotive sigure, ce se numescii magari în 
“limba veche şi asinY în cea nouă. Acest animal este tre- 
-buitor locuitorilor de munte ca şi cămila Arabilor. Blând, 

supus la glasul stăpânului, el îl duce în spinare pe vâr- 

furile cele mai nalte ale stâncelor, pe gurile celor mai 
adânci: prăpăstii, fără a-l pune vre odată în pericul. Răb- 

darea lui nemirginită, caracterul săi flegmatic şi cum- 
penirea pasurilor sale, sântii calităţi cunoscute, şi care ari 

face din el o fiinţă perfectă, dacă el nu s'ar abate câte 
odată la un narav ominesc, la îndărătnicie! Cu tâte aceste 

însă, marele poet al vechimei, Omir, l-a comparat cu 

Aiacs, unul din cei mai viteji eroi a poemului Iliadei, 

şi Dellile, poetul frances care a tradus pe Virgile și pe 
Milton, a făcut portretul magariului în versuri forte mă- 

gulitâre, dicând pintre altele, că: 

„Îl sert de Buccphale ă la beaut peureuse! 

Câţi 6mint trecă pe faţa pământului făra merita, de 

a fi asămânat cu AYacs şi cu Bucefal! | 
Cu cât ne depărtam de sat, greutăţile drumului se în- 

mulţai, insă Bucefalii noştri îşi cumpeniaii mersul cu 

un tact vrednic de laudă; la fie-care pas că pipăiail dru- 

mul cu copitele, făr'a să îngriji de petrele care fugiaii 

sub picorele lor şi care se duceati de-a dura în fundul 

prăpastiilor. În zădar sinlor Antonio îi îndemna cu glasul, 

şi copiil din urmă cu vergile!.. că da numai din urechi, 

ear din pas nu eşiai! “În fine, după o cale acrobatică 

prin tot soiul de rătăciinii, ne-amii găsit deodată lingă 

vulcan. | Sa 
Acest Munte de foc este unul din fenomenele cele mal
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curi6se a naturei! Pe o suprafață de trei stânjini cra- 
drați ardă mil de limbi de foc ce samănă a eşi din pă- 

ment, pe mil de-ţăvit subțiri; şi lucru de însămnat! 

acele nări nu se ridică mal mult de cât de o palmă, 
şi ai tâte însuşirile pare! acestut punciii, care arde acum 

dinaintea n6stră, colorul şi chiar parfumul că; astfel, 
încât de ar sta cineva împrotiva vântului şi ar răsufla 
duhârea acelui foc, în curând sar îmbtta. 

Ne puserăm cu toţii împregiurul acestui vulcan; ne 
aprinserăm gigaretele la para lui, şi unul din noi începu 
a grăi cu sinlor Antonio: 

— Ce cregt d-ta de focul acesta, sinlore? 
— Eu? răspunse Antonio, cred ceea ce dicii bitrânil 

din Petra-Mala. ” 
"— Şi ce dică et? 
— Că Muntele de foc trebuie să fie vro răsuflătură 

a Iadului! - La cuvântul de Jad, sinior Antonio îşi făcu 
cruce. | | 

— Forte bine; dar ce dovadă aveţi că Iadul se află 
tocmai sub munţii Apeninilor? " 

— Probe avem multe: 10 că pe Ia medul nopţii se 
audii pe-aice glasuri de cucuveici şi gemete grozave, carele 

„pari că esi din fundul pămontului; 2-le că padre Ber- 
tolomo şi-aii ars barba şi sprincenile chiar aice unde 
şedem noi. , E 

— Care padre Bertolomo?.. Ce i sat întemplat? 
— EL este un călughăr Capugin de la Verona, care, 

ca şi d-vâstră, nu credea că Muntele de foc este hornul 
Iadului, ci din contra socotea, că ar fi cuprindend comori
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nesfirşite. .. Într'o npte, cată-l că vine singur aice şi, 

aţiţat de demonul lăcomiei, se apucă de sipat, Sapă el, 
sapă mereii decusară şi până pe la medul nopţii; ear 

Satan îl lasă de se muncesce, pănă ce face o grâpă adâncă 

cât un stat de om. Atunci Duhul-răului dă drumul fo- 
cului din Iad, şi sărmanul padre Bertolomo se vede 

deodată cuprins de pară! Strigă, se sbuciună, cârcă să 
eassă. .. în zădar! Focul îl învăluesce din tote părţile şi 

1 arde şi hainele şi barba şi sprincenile. Din norotire, 
un căltor, trecând pe acolo, aude răcnitele capuşinului, - 

altrgă şi îl scapă, căci altmintere Satan îl preficea în 

friptură pentru osptțul dracilor. 
Dicând aceste, sinlor Antonio îşi mai făcu o cruce, 

ear copilaşii aşădaţi pe lângă el, diseră cu snaimă: Santa 
Aaria! 

„— Dacă voesci numai decât, Sinitor Antonio, să dai 

în sama lui Satan pârlirea lui padre Bertolomo. . : fiv! 

Spune-mi însă, de mult stati ivit acest foc pe munte? 

— Iirea, lui se ţine de o întemplare ce mi-ati istorisit 
bunul meii, care şi el o sciea, de la bunul stii, Dumne- 

deii st le erte păcatele! 
— Amin! 

Siufor Antonio tuşi de trii or, îşi drese glasul şi ne. 

spuse următârea legendă, în "vreme ce para vulcanului 

răspândea lumini fantastice pe verfurile stâncilor de pe 

mpregiur. 

„Pe când Veneţia se bucura, de avuţiile şi de li- 
bertateă sa, Petro Poscari era unul din cel mat nobili 

şi mal însimnaţi Patriciant din Lombardo-Veneţia. Veni-
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turile sale de milionari, posiţia şi numele uj, îl puneai 

în cea ântâi linie din sogietăţile aristocratice; dar pe 
cât sâria îl îngăstrase cu tot; ce pâte contribui la feri- 

civea unul om, pe atâta natura îl tratase fără milă, 

dându-i o. figură, urici6să, doi ochi mică caril pătrundeali 

cu răutate, nisce buze vinete şi subţiri ce sămănait răp- 
site cu venin, şi o peliţă shercită ce bătea în două flori, 
în galbin şi în verde,“ | 

„Acestă nedreptate a' nature! avu o fatală înriurire 

asupra contelui Foscari! Tâte plăcerile lumei eraii amă- 

rite pentru dânsul prin ideea, sluţeniei sale. Nu avea str- 
manul! nici un minut de linişte, căci ori unde mergea, 
i se părea că aude în vorbele altora aluzii crude asupra 
nenorocire sale. Dacă întra întrun salon şi da cu ochil 
de rr'o oglindă, ideile sale se tulburat; el îşi închipuia 
că stăpânul casei ar fi aşădat înadins oglinda în locul 
acela, pentru ca să-i aducă aminte de astmănarea lul 
cu un strigoiii rătăcit pintre cei vii. Dacă vre o damă 
zimbia tocmai când el se apropiea de dânsa, Petro îşi 
muşca buzele de mânie şi ţintia, asupra nenorocitei dame 
0 căutălură grozavă ce o înfiora; ear dacă împingea pă- 
catul pe un bărbat să-i gică măcar un cuvânt cât de 
puţin atingător, atunce stiletul săi căuta îndată răsbu- 
nare în vărsare de sânge. | - 

„Toţi se feriaii de el ca de-un clumat; toţi se dai 
în laturi când îl videa; convorbirile se întrerumpeail ; 

„—veseliile -se stingeaii. Apropierea înfricoşatului Bravo din 
Veneţia nu producea un efect atât de răspingttor, pre- 
cum ivirea contelui Foscari!& |
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„El însămna tâte scenele tăcute ce se petreceaii îm- 

prejurul lu, şi misantropia sa crescea în proporţie cu 

ură ce însufla el societăţii reneţiane. Într'un cuvânt ne- 

norocitul conte ajunsese a să uri chiar pe sineşt şi a fi 

nesuferit nu numai străinilor dar chiar lui însuşi.“ 
„Într'o di, contele Foscari zări la o primblare de 

gondole, în canalul de Judeca, pe fata ducii Orloni, ce 

sosire numai de trei dile de la Neapoli, şi frumuseţa ei 

îl înebuni. Din minutul acela el o iubi ca pe o madonă! 

o iubi mai mult încă... ca pe un chip frumos! el, care 
şi-ar îi dat tote comorile, t6tă nobleţa, tâtă strălucirea 
numelui săi pentru un chip frumos! Din minutul acela 

el sâmţi un noii şir de  suferinți necunoscute Ini pănă 

atunci: sperarea inştlătâre şi gelozia crudă! Însă, ca 

un. om ce păn' în ora de pe urmă tot se măgulesce că 

va scăpa de mârte, contele uita ades nenorocirea lu şi 

se lăsa a fi adimenit de cele mai drăgălaşe năluciri, căci 

era vecinic îngânat de glasul sufletului stă, ce îi vorbia 

de Letiţia, fiica ducăi.e | 
„Cum se întinseră umbrele nopţii pe canalurile Vene- 

ţiei, 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 st-Y răpiască 

sufletul prin farmecul glasului stă, căci am uitat a vă 

spune, domnilor, ridiculul cel mai mare a bietului conte. 

EI se credea a fi music desăvirzit, şi îşi inchipuia că 

are un glas ângeresc, când, de *mprotiră, avea un glas 

de motan răguşit.* | 

„Apucând dar o mandolină în mâni, şi ridicându-şi
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ochii spre balconul Letiţiei unde se zăria o umbră, el 

incepu a miorlăi o barcarolă venețiană forte cunoscută 

-pe atunci în Veneţia: 

Marea'i lină 
Ca zimbirea-ţi, 

Şi senină 
Ca privirea-ți. 

. „Vină, vină 
| Fără frică, 

St te primbI î în luntrea mică. ş. c.]. 

„Au sfirşi bine versul de pe urmă a barcarolei, şi pe 

balcon se ivi o altă umbră mai mare, care plectindu-se 

pe canal, împreuna finalul cânticului cu un hohot de 

ris răssunător!.. Mandolina căgu din mânile contelui, gla- 
sul i se tăie pe loc, şi el rimase ca un om trăsnit de 

fulger, în vreme. ce umbrele amândouă din balcon se fi- 

cură nertdute.& 

—„Amalteo! Amalţeo! strigă deodată contele, ame- 

ninţând balconul deşert cu stilelul stii; Amalteo! râs-al 
tu de mine, dar te-oiii face ei să plângi amar!* 

„Rostind acestă, ameninţare în turbarea ce-l cuprinsese, 
nenorocitul conte pică obosit pe perinele gondolei şi se 
depărtă de acel loc, făcând şi desfăcând o sută, de planur 
de răsbunare asupra lui Amalteo.& 

„Cine era însă acest Amalteo?& 
„Amalteo Peroni se trăgea din una din cele mat mari 

familii din Neapoli; tânăr, frumos, elegant şi bogat, el 
venise de vr'o două luni în Veneţia şi sc făcuse fa- 
voritul tuturor damelor, prin delicateţa purtărei sale
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prin gustul distins ce presida la tote faptele lui, şi prin 
0 -gingăşime copilărâscă, de care era întipărită natura 

sa delicată. EL era iubit de multe Patriţiane, precât 

nobile pre atât frumâsse, dar ma! cu samă 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 
întrecea pe tâte cu minunile ângerescel sale figuri. şi cu 

incântările spiritului săi. Toţi străinii îi priviai pe amân- 
doi cu o mulțămire adevărată şi îi admiraii, așteptând 
diua nunţii lor ce era să se facă în curând. Contele Fos- 
cari singur le purta pizmă şi căuta mijlâce de a dărima 

fericirea lor! | ' 

„Adoua-di după scena balconului, cl se duse la palatul 
ducii Orloni şi, suind scările. cu repegiune, se găsi du- 

dată facă ?n facă cu Letiţia, în cel ântâiii salon. La -vi- 
" derea lui, tentra copilă îngălbini, tremurând de spaimă; 

ear contele Foscari, perdendu-şi minţile, se aruncă în 

genunchi dinaintea ek, cu mânile întinse spre dânsa.“ 

—„Letiţio, Letiţio, îi qise, Ye stiletul şi mă ucide, 
"căci fără tine vieaţa”i o pedepsi nesuferită... T6te chi- 
purile Iadului le semt în sufletul meii 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 deasupra lui şi îi puse în facă o 
oglindă mică. Contele se vigu într'insa cu tot ridiculul 

posiţiel sale, îşi întârse iute capul şi zări pe Amalteo! 
Înfariet la viderea rivalului săi, el răcni ca un tigru 

rănit şi se. isbi crunt asupra lui.. Tântrul cădu sios, 
5312 | 21
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străpuns de stiletul contelui, ear contele, din diua aceea, 

se făcu nevădut din Veneţia.“ 
„Un an după acestă întâmplare, pe locul unde arde 

acum focul ce videţi aici chiar, eraii aşedaţi vro dol- 

spregece hoţi Inarmaţi din cap păn' în picioare. Toţi 
staii grămădiţi împreglurul căpitanului lor, Marco Brojlo, 

care de o bucată de vreme Imprăştiea spaimă în totă 

partea, acâsta a munţilor Apenini şi în văile îmbelşugate 

ale Lombardiei. * 
„Nu era pe atunci vorbă în tâtă Italia decât despre 

sumeţiile şi crudimile. lui Marco Brogio. Unii giceail că 

el era nalt cât un brad de munte, că avea braţe grâst 
de urieş şi o barbă n6gră ce îi acoperia obrazul întreg; 

alţii spuneai că el era mic de stat, cu ochi de veveriţă, 
cu buzele subţiri şi galbine, cu părul roş ca para focului. 

Ear de şi opiniile asupra acestul hoţ vestit eraii deose- 

bite, nime nu-i pomenia numele fără a-şi face cruce!“ 

„În n6ptea agiunului de Crăciun, Marco Brojto, precun 

am spus, sta lungit cu tovarăşii lui pe earba verde ce 
acoperia locul din care acum esti limbi de foc. Nori 
negri se întinseseră, pe ceriuri, aducând groza şi împră- 

- ştiind o întunecime cumplită în lume; tunetul vuia din 
vreme în vreme în partea munţilor despre Giogo; ear 
fulgerile se alungaii pe faca norilor ca nisce săgeți în- 
Măcărate şi acoperiaii codrii, munţii, prăpăstiile cu o lu- 

- mină fantastică, « 

„0 mare furtună se pregătia!.. dar Marco Brojlo 
părea că nick însămna amenințările ceriului. El răspundea 
la tot tunetul prin un răcnet îngrozitor şi deşerta, câte
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0 cupă de vin. de Monte-Fiasconi,. în onorul fie-căruY 

fulger. Fisionomia sa lua o espresie mai diavolâscă, cu 

cât furtuna lua o întindere mai mare; şi cu cât vântul 
sijiia mal fioros, cu atât glasul hoţului răsuna mal pu- - 
ternic prin munţi, cântând aşa: 

Varsă n cupa mea de aur 
Acest vin ce desfăteză 

Şi mvaprinde mi turbeză, 

Precum sângele pre taur! 

Varsă, varsă tot aice, 

Şi când eii destul roi dice, 
Pe-al mei cap trăsnitul pice! 

Beţi, roinici! pănă la morte! 

Şi'n ceas vessel de plăcere, . 
S& nităm ori ce durere, 

Ori ce chin a relei sârte! 

Beţi, copii, toţi după mine, 
Şi "'nchinaţi cupele pline 

La fulgerilor lumine! 

Ceriul tună şi răstună, 
Munţii urlă, Satan ride; 
Iadul acum se deschide 
Şi cu noi cântă "'mpreună! 

Ventul geme, vijiesce, 

Lumea 'ntrâgă se'ngrozesce, 
Inima-mi saltă şi cresce! 

ai +
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Tremure-se tot în lume 

Cât. va ferbe sânge n mine! 
Facă-şi cruce şi st'nchine 
Cel ce-aude de-al incă nume! 

Eii sint Brojio... ş. e. 1. . 

—  „Cânticul hoţului fu întrerupt prin sosirea grab- 
nică a unui om învătit într'o manta nâgră, şi care, oprin- 
du-se dinaintea lui Marco Brojto, îi gise: 

— Sinior capitâne! tovarășii care sântii rânduiţi la 
pândă pe drumul despre Jfogo, ai oprit o carâtă înhă- 
mată cu şese cal. 

— Și în carâtă nu era nime? întrebă Brojto. 
— Ba, se găsiaii în lăuntru un cavaler şi o dani. 
— Şi unde sântii? | 
— Bată că-i aducii tovarăşi dinaintea ecselenţiei si- 

stre. La noi, în Italia, (adăugi sinjor Antonio,) titlul de 
ccselenţie se dă fără ossebire la toţi acei care ai nij- 
l6ce de a plăti asemine titluri. Aid, or care om bine 
imbrăcat are drept la nuniire de ccselenţie, şi mal als 
pentru mine, tot călătoriul care trage la Jocanta mea, îl 
socotesc de alteţă. . . Dar să ne întârcem la Marco Brojto.* 

„În curând se audi în apropiere un vuet de mai multe 
pasuri şi de arme, şi şese hoţi se iviră ca nisce fan- 
tasme din întuneric, aducând în faca, căpitanului pe ne- 
norociţii care căguseri în mânile lor. Un fulger atunci 
lumină cerlul, şi Marco Brojto. cunoscu pe Amalteo Peruni 
şi pe frumâsa Letiţia, !* e 

„lloţul sări ca un lei pe piciâre; ţinti asupra tineri-
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lor ochii săi prefăcuţi în două limbi de .foc, şi se porni 
de odată la un rîs spasmodic, care îi sbuciuma tot tru- 

pul şi da figurii. lul o espresie de feră sălbatică. Amal- 
teo şi Letiţia se ţineaii strinşi unul de altul, cuprinşi de 

srâză şi de cumplite presâmţiri.* 
— Ha! strigă în sfirşit Brojlo, cu un glas de altă 

lume; Satan v'aii adus în ghiarele mele!.. Momentul răs- 

bunirei ai sosit pentru mine! 

„Şi ear îl apucă acel ris nebunesc atât de grozav, în- 

cât hohotele sale răsunând prin codrii munţilor, înfiora 

chiar pe tovarășii luf.= 

— Amalteo Peroni! dise hoţul turbat, Aţi aduci aminte 
de o n6pte la Veneţia, când de pe balconul Letiţiei Or- 

loni, ai îndrăznit a răspunde cu un ris batglocoritor la 

0 serenadă ce se da tinerei ducesse? 
Amalteo Peroni! îţi aduci aminte de. oglinda ce ai în- 

drăznit a pune sub ochii contelui Petro Foscari, când el 

“sta în genunci dinaintea, Letiţiei Orloni? | 

„Atunăă ai priimit o dreptă răsplătire, spălând. cu sân- 

gele obrăznicia ta; dar se vede ci mortea ni'aii voit ătunci 

de tine; se vede că sâria îţi păstra alte chinuri, un 

sfirşit mai aspru, de vreme ce te-aii adus earăşi în fa- 
ca mea! - 

— Dar cine eşti tu? întrebă Anialteo tulburat. | 

— Cine sânt eii?.. Bă sânt contele Petro Foscari!.. 

ei, căpitanul hoţilor cu care vieţuesc acum sub numele 

de Marco Brojto; ei, care mi-am părăssit familia, posiţia 

şi patria, pentru ca st mă risbun asupra oamenilor ce 

m'aii adus în desperare... Scii bu Amalteo, ce te aşteptă?
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Nu socoti că vreti si-ţi ridic vieaţa, nu!.. Vrei să te 
fac a suferi t6te muncile iadului, privind pe Letiţia ta 
jertfită hoţilor ce ridii acum de tine, fără milă, precum 
ai ris tu de mine. 

— Ticălosule! strigă Amalteo; cine din voi a pune 
mâna pe Letiţia, îl întind mort la pici6rele et. 

— Ucide-mă dar pe mine mai ânteii, dacă poţi!.. 
răspunse contele Foscari, răpedindu-se ca să răpiască pe 
Letiţia din brațele lui Amalteo; dar nu apucă a face 
un pas şi cădu trăsnit de un fulger ceresc! 'Tot muntele 
se cutremură!.. şi de atunci se aprinse pe locul acesta 
focul ce videţi.« 

„Astfel se mântui ţara de un hoţ care nu vissa decât 
omoruri; aşa scăpară Amalteo şi Letiţia de prigonirile 
contelui Foscari. De aceea şi credem noi, locuitorii din 
Petra-Mala, că locul unde aii fost fulgerat Marco Brojio: 
şi din care esti acum mi! de limbi de foc, nu pote î 

„alta decât o răsuflătură a, iadului e 
Sfirşind acâstă anecdotă, închin un păhirel de puncii 

căpitanului Campbel ce mă ascultase cu mare luare- 
aminte, şi adaug: Punciul d-tale e de minune! însă un 
lucru îl lipsesce pentru ca să fie perfect. 

— Care lucru? întrebă Campbel. 
— Povestirea întemplărei comice care ati fost causa că 

te-ai făcut marinar. 

— Dacă doriţi a o cundsce... ei sânt gata a vt-0 
spune, mai ales că nici nu avem altă ceva de făcut mal 
interessant în astă sară, Marea”! lină; vaporul merge
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bine; punciul e ferbinte; 07 raăt/.. Eată ce mi stait în- 

templat cu vro două-deci de ani mai înainte. 

Cel ântâiii pas în lume 

„Avem 19 ani când ceşiiii din universitatea, de la Oxford, 

unde petrecusem multe nopţi vissând plăcerile lumei şi 

descriind în versuri înfocate nesăţi6ssele dorinţi ce mă 

munciaii. Eram, precum sciți domnilor, la, acea vristă de 

ntluciri aurite şi de presumţie fără margini, vristă în 

care omul, âncă necopt, este ecspus la o sută şi o mie 

de întemplări de tot soiul, triste sait vessele, poetice saii 

ridicule, & Pe 

„Ear de sânteţi curioşi a avea o idee de persâna mea 
la acea epohă,.. închipuiţi-vă un butuc uscat, înfipt pe 

alţi doi butuci ciotoroşi ce purtaii prin contrabandă nu- 

mire de piciâre; adăugiţi de o parte şi de alta ale tru- 

pului dou brace lungi, care se legănaii şi băliibăniaii în 

tâte părţile; puneţi pe umerile lui un lucru rotund sub 

nume de cap, cu părul lins pe temple, cu urechile sta- 

coşii şi cu .plete în fi6rea morcovului degerat,.. şi astfel 

veţi avea portretul daghereotip al căpitanului Campbel, 

ce are acum plăcere de a călători cu d-vostră. De atunci 

n'am schimbaţ mult,.. dar atunci mai aveam şi neno- 

rocirea de a fi nepotul unui moş, care prin slăbiciunea 

Iul de rudă, pregăti o crudă lovire amor-propriului meii.“ 

„EL era cel mat bun şi cel mai onorabil om din lume; 

- dar avea un defect grozav! Mă iubia cu 0 aşa de mare 

orbire, încât mă socotia un geniit ca lord Byron şi frumos
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ca un Adonis. La, orice curânt rostiam, moşul, mei cădea 

în admirare nemărginită, şi mă încredința, că numele mei 
era menit a face epohă în seculul acesta; el mai adăugia 

că t6te inimile femeesci din Englitera, precum şi de pe 

Continent aveaii a să înflăcăra şi a să topi după mine.“ 
„Întwo dimincţă , Yubitul meii moş întră în aparta- 

mentul meii cu un aer misterios. 
— Campbel! îmi gise cl, bucură-te! AY făcut fără 

scire o conchetă !.. 
— Cum?.. întrebăii plin de mirare şi de mândrie. 

"— A aprins sufletul frumâsei Ladi V. 
— Ce gici? Ladi V. nu ma vădut nică odată. 
— Dacă nu te-a vădut cu ochii capului te-a ădut 

cu ochii sufletului! gise bătrânul cu o zimbire triumfală 

— Nu te înţăleg bine, iubitul mei moş. 
— Vreii să gic că aii cetit minunatele produceri ale 

geniului tăi, şi acum ea, vissază cu dragoste la autoriul lor, * 

— Bine, dragul meii unchişor, de unde şi până unde 

poesiile mele aii agiuns în mânile frumâsei Ladi V? 
— Ei i le-am dat! 

— Dacă aşa,.. spune-mi, te rog, cun. al aflat că 
ca mă iabesco! 

— Nu vreii să-ți spun alta decât să te gătesci ca st 
mergem desară în adunarea ce Ladi V. a hotărit îna- 
dins st dee astăgi, pentru ca să aibă prilej de a face 
cunoscinţa ta. 

„Dicend aceste, mogul meii cşi de la mine - aruncân- 
du-mi 0 căutătură, espresivă, care voia să dică! 0! scum- 
pul mei Campbel! aX să întreci şi pe - Lovelas, şi pe
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Don Juan, şi pe toţi cet mai vestiți Diraitori de inimi 

femeesci !* . 

„Nu am nevoie să să descrii semţirile diverse ce se 
deşteptară în mine, la o veste atât de interessantă; voii 

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 actstă posiţie 

malestâssă, toţi ceilalţi. oamini mi se păreait pitici.“ 

— Da vreme ce sânt iubit de o Ladi atât de nobilă 

şi frumâsă (îmi diceam cu mulţimire), se înţălege că 
sânt demn de a fi Yubit; şi dacă sânt demn de a insula 

aşa passiune, se înţălege că negreşit am multe şi mari 

merite personale ! 

„În adestr, Ladi V. avea pentru mine, păn' a nu mă 
cunâsce, 0 admirare ce sar fi putut lesue schimba întrun 

amor înflăcărat. Romantismul vărsat cu îmbelşugare în 

versurile mele şi, mal ales, laudele ce-i făcuse. moşul 

meii de pers6na mea, ecsaltaseră închipuirea sa. Ea îmi 
adresă în taină cele mai drăgălaşe vissuri ale sufletului 

sti, căci sufletul ci mă împodobise cu tâte darurile ce- 

resci. Pentru Ladi V., ei trebuia st fii o fiinţă fragidă, 

cu părul aurit, cu ochil albastri ca ceriul Italiey, cu faca 

palidă şi melancolică, şi, geii! nu sint sigur că nu Y-am 

apărut câte odată sub forma unui ânger înaripat şi 

Sburând pin văzduh cu o liră de aur în mână.* 

„Amoriul e un zugrav ce are mania să facă portreturi 

miniciun6se, « 

„Ladi V. fusese măritată, la vristă de 16G'ani, cu un 

om care putea să-i fie tată, şi care o nenorocise, cât ai
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trăit, prin caracterul stii aspru şi nemulţămitor. E 

încă nu se îndulcise de fericirile lumei, şi inima sa, în- 

setată de „dragoste, era ca o flore lipsită de căldura 

s6relui. . , 

„Acâstă figură de retorică e veche, domnilor, de când 

retorica,.. dar ceea ce'i mai adevărat şi decât densa, 

este că Ladi V. era de o minunată frumuseţă, 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 frumâsei Ladi V.2* 
(Dicând aceste, căpitanul Campbel ridică păhărelul sti 

de punciă, şi, salutându-ne după moda englezască, îl 

deşartă şi apoi urmeză aşa cu porestirea:) 
„Cum Yeni sara, mt îmbrăcaiii cu haine nouă, după 

cum se purtai pe atunci. Îmi puseiii un frac cu codile 

lungi pănă la călcae; pantaloni strimţi şi scurţi pănă 

la glezne! giletcă galbină cu flori late, cussute pe &a; 

guler crohmolit şi vârtos, care îmi gâdila urechile; şi, 
ascungdendu-mi mânile intr'o păreche de mănuşi verii, 
mă pornilii cu moşul mei spre otelul Ladii V.e 

„Pănă atunci nu fusesem nici odată în adunări mari, 
şi măcar că -moşul se ecstazia dinaintea toaletei mele, 
eram tulburat fără voe. Mulţimirea şi sperarea măsnli- 

tore ce stmţiam, gândind că aveam a mă înfăcişa uni 
pers6ne care mi Yubia, eraii amestecate cu o prestmţire 
neinţălessă, ce amorţia săltările bucuriei mele ; şi ideea 
de a mă găsi într”o societate numerâsă, compusă de cele 
mai elegante dame din Londra şi din cei mat faşionabili 
gentelmani, îmi causa o sficală forte nesuterită. Nu sciean
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cum trebuia să mă presentez stăpânei casei, şi ce să-t 

die când m'a recomenda mogul meii. * 
„Prin urmare, îmi închipuiiii un dialog între Ladi Y.. 

şi mine, şi alcătuiiii în minte-mi o sută de întrebări şi 

"de răspunsuri nimerite, încât, sosind la otelul acestei 

dame, mă suiiit scările cu hotărire de a-i rosti frasa. 

următâre: Ladi! de mult căutam prilej de a avea noro- 

cire şi onor a fi recomendat unei persâne atât de distinse, 

ale cărei înalte semţiri se unescii cu o frumuseţă rară. 

şi poetică, pentru ca să compue un ânger rătăcit pe faca: 

pământului spre fericirea omenirei!.. 

„Acest compliment de colegian era menit, după soco- 

tința mea, st producă un efect minunat; căd, la virsta. 

de 19 auf, not credem că meritul unui. compliment stă 

în lungimea luj,& 
„Când se deschiseră, uşele salonului, mă apucă un soitt 

de ameţali, care mă făcu st rămân înfipt pe prag. Sa- 

lonul era plin de lumină, de floră, de cordele, de dia-— 

manturi, de zimbete fărmăcătâre, şi de figuri vessele şi 

plăcute, carele cu tote înotaii în acel fluid magnetic ce 

plutesce în atmosfera unul bal. Ladi V. se găsia în fund 

pe o canape de stofă argintie; trebuia dar st trec prin 
tot salonul, pentru ca să mă apropiiii de ea şi să-l fii 

presentat. Atunci semţiiii tâte închieturile mele slăbind, 

ca şi când miar fi pătruns o scintee electrică; aşi fi 
Tubit mat bine să trec printre glonţurile a două armil 
duşmane, de cât prin mizlocul grupelor de dame şi de 

cavaleri împrăştiete în drepta şi în stânga.“ 

- „Nimic nu este mai greii pentru un tente de 19 ani, 
4
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decât de a să presenta bine întrun salon, şi a înainta 

cu un pas sigur, firă a da motivuri de observări iro- 

nice pers6nelor străine. Dacă se întâmplă să fie neindriz- 

neţ, amar de €l!.. îi perdut.  Uimirea lui se face în- 

ti” clipă subiectul favorit de luare în ris a tuturor ce- 

lor ce:n'aii decât un spirit ridător. Închipuiţi-vă dar, în 

ce posiţie falşi, mă găssam eii: Sămânam cu un lup în- 

ir'o clae de zăvogi.“ 

„Moşul meii mă lui de mână, mă trase după el de-a 
lungul salonului, şi adresându-se Ladii V., mă presentă 

ei, după tote formele usitate. Prumâsa Ladi V. se însăl- 

biui, audind numele mei, şi îmi gise cu glas tremuritor: 

— Sir Campbel, sânt prea fericită de a priimi în adu- 
narea mea un tânăr poet, de un talent aşa de frumos 

ca a d-tale.“ 

„La aceste cuvinte mă tulburăiii cu totul ;. salonul în- 

cepu a să învârti împrejurul mei; şi îmi aduc aminte că 

rămăseiii cu trupul plecat înainte, cu ochit ţintiţi pe 
parchet şi mormorăsind din buze câteva cuvinte din con- 

„plimentul ce pregătisem.& Ladi! sâmţirile trupesci şi 
îrumuseţa înalță... care m'aii făcut... să doresc de 
multă vreme. ... pentru fericirea, ominirel. .. de a nă 
înfăşişa. .. alcătuescii un ânger... 

„Nu putuiii dice mai departe, căci sângele mi s6 suise 
în cap, şi îmi ţiuia urechile grozav. Moşul meii mă trase 
de cojile fracului şi îmi şopti ca să-mi ridic capul. Tot- 
mai atunci Ladi V. se cam plecase înainte pentru ca st 
dee nisce ordini unui lacheii, ce adusese o tabla cu li- 
monadă. Când vruiii să urmez sfatul moşului maeii, loviiă
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cu nassul în fruntea frumâsel Ladi V., şi o loviiii astfel 

de tare, încât sărmana femee cădu pe canape, giumiătate 

ameţită. e a 

„Acâstă tristă întemplare adună îndată pe toţă lângă 

Ladi V., şi mă făcu să salt înapoi cu înfiorare, ca un om 

ce, din greşală, ar fi împins pre altul într*o prăpastie. 
Din nenorocire, lacheul cu tablaoa de limonadi se găssa 

tocmai din dossul mei, şi mişcarea mea îl lovi peste 

mâni. Paharele atunci începură a giuca polca, a sări în 
sus, a să răsturna zinghenind, şi multe din ele se -văr- 

sară pe rochiile damelor!* , „- 

„Era st nebunesc!.. Din tâte părţile se rîdicaii ţipete, 

şi ploaii ocări asupră-mi;. damele .nu scieait cum orii. 

şterge petele de limonadă de pe toaletele lor, şi se uitati 

la mine cu ochi de pantere furi6se, cavalerii păreaii gata 

să se arunce cast mă. sfăşie; moșul meii, sărmanul! 

alerga de la unit la alţii cerând ertare pentru greşala. 

mea, și numai Ladi V., semăna, pătrunsă de milă pentru 

posiţia mea atât de critică!“ : 

„Cât pentru mine, turbat de ruşine, me aruncăiit ca 

un nebun pintre dame şi cavaleri împinsând pe toţi, căl- 

cându-t pe pictâre fra mat cere pardon, mă trântiiii 

ca desperare pe un jel, în colţul salonului, dar răssăriiit 

indată cu înfiorare, căci sâmţisen ceva plesnind pe jclţ 

şi dând un sunet jalnic.“ . | di 

„Gâciţi, domnilor, ce era ?.. bucăţile sdrobite ale unci 

ghitare, pe care mă trântissem fără a 0 zări. Nenorocitul 

instrument sta acum lăţit ca o turti, cu tote strunele: 

sale rupte! Sa
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„Dacă aţă vădut vre odată un chip de idiot, vă puteţi 
imagina, aerul dobitocit;, ce se tipări pe faca mea la acea 

privelişte. 'Tote sâmţirile, tote ideile mă părăssiseră; mă 

pretăcuiii în statue.“ 
„Salonul vuia de hohote aţiţate prin luarea în ris â 

adunărei. — „Eată un poet plin de melodie! gicea un 

tenăr gentelman, arătându-mă la dame.“ 

— Însă el pare a fi forte desperat, adăugia altul, 

căci a rupt strunele lirei sale. 
— Şi chiar lira sa aii sdrobit-o sub piciore! — Da- 

“mele rideaii de leşinaii, car eii, păcătosul! priimian în 
tăcere acele trăsnete pe capul mei, căci mă credeam, 
bun de spândurătâre. Bietul moşul meii, roz ca o sfeclă 
Şi ştergându-şi fruntea, sta de o parte cufundat într”o 

posomorită meditare. Numa! nobila Ladi V. nu ridea, ci 

căuta să potolească împroşcarea acelor sarcasme; îusă 

neputend reuşi prin rugăminte, ea se apropie de mine, 
mă luă de mână şi dise cavalerilor: „Domnilor! ieii pe 

sir Campbel sub protecţia mea.* 
„Îmi venia să mă arune în genunchi dinaintea ei, dar 

ea mă opri prin o căutătură răce, care îmi Iingheţă inima. 
Nu oiii uita nici odată acea ciutătură, în care era scrisă 

s6rta mea! Ea îmi arătă o prefacere cumplită în sâmţi- 
rile frumosel Ladi. Sărmana!.. îşi perduse, întro clipă, 
tote nălucirile cele mai încântătore asupra mea, şi acum 
pote că se 'ruşina de slăbiciunea ce avusese pentru un 
-colegian ridicul.& 

„Moşul mei, înţălegenă acea schimbare în ideile «i, 
făcea, tâte chipurile ca să redobfndesc favorul ce perdusen;
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şi, când liniştea se restatornici în salon, el căută în 

mai multe rânduri să aducă vorba asupra poesiei, spe- 

rând că pâte voiii fi rugat de a .rosti versuri de ale 

mele, dar în zadar! Soietatea grăia despre cea de pe 

urmă operă a lui Rosini. 

— Apropo; strigă moşul meii; cunâsceţi romanţa cea 

mal nouă a lui Auber? 

— Care? întrebară damele. 

"— 0 romanţă forte frumos, răspunse bătrânul, şi 

forte sentimentală. Nepotul meii o cântă prea bine, şi 

dacă voiţi s'o ascultați... 

„La acâslă propunere, damele şi cavalerii căutară tnii 

la alţii cu un aer ironic şi, voind negreşit să mal aibă 

motiv de ris, mă rugară ca să binevoesc a-ti încânta 

prin glassul meă. Eă blăstimam în mine ideea moşului 

mei, dar m'avuiii 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 însaşi.* + 

„După multe bătăi de inimă, mă hotturtiti să încep, şi 

deschiseiii o guri largă pentru ca să atac notele în plin. 

0! prigonire a sortei!.. o! fatalitate grozară!.. Docmai 

atunci o muscă rătăcită se spăriea de sunetul clavirului, 

şi năvălind chtoriş în gură-mi, se opri biziind în gât!“ 

„Vă las să gândiţi risul adunărei, desperarea moşului 

meii, şi disprețul scris în ochii Ladil V, Ear cii, dom- 

nilor, cuprins de nebunie, mă aruncăiii cu capul gol afară 

din salon. Cati vreme am alergat; pe uliţile Londrei şi 

pe malurile Tamizei, nu sciii; dar, când se făcu diuă, 

mă trezii pe podul unei corăbii ce pleca la India!..
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Astfel am început călătoriile mele pe mare, şi de atunci 
mam mal vădut nici pe moşul meit, nici pe frumisa 

Ladi Ve .. o 
" „Cine scie care ar fi fost sârta mea pe lume, dacă 

nassul meii mar fi făcut carambol cu fruntea unei dame 

elegante; dacă. nu vărsam o tabla cu pahare de limonadă 

pe toaletele unei adunări întregi; dacă nu turtiam un 

justrument menit a împreuna cântice de amor, şi dacă 

o muscă chidră nu şi-ar fi ales loc de scăpare în gâtul 
meii!.. De nu mi sar fi întemplat tâte aceste catastrofe, 
pâte că nu aşi fi agluns căpitan a vaporului ce comandez, 
şi maşi avea acum plăcere de a vi umplea, paharele cu 

mâna mea... Dar frumâsa Ladi V. unde se fie acum?.. 
Ori unde s'ar găssi, în lumea acesta saii în ceea lume, 

domnilor, beii încă odată în suvenirul ci!“ 

Povestirea nenorocirilor căpitanului Campbel ne făcu 

mult să. ridem, şi convorbirea n6stră, aţițată prin plăcuta 

înriurire a punciului, se prelungi pănă la, doui ore dujă 

megul nopţii. Cu tâte aceste, adoua-gi, nok eramii pe 
podul vaporului la răssăritul s6relui, răssuflând aerul în- 
vietor a dimineţii şi privind în drâpta nâstră malurile 

Spaniei. Marea limpide şi albastră se întindea până la 
poalele munţilor ce se înşiră de-alungul orizonului, de 
la marginea Frangiei şi pănă la hotarele Portugaliei. 
Ea oglindia seninul ceriului, şi ilusia era atât de mare, 
incât ni se păria că plutiam între două certuri. 

În călătoriile pe mare, unde passurile omului sânt 
mărginite în lungimea podului corăbiei, unde ochil lui
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nu întâlnescii de giur-împregiur, decât întinderea pustie a 
valurilor; unde tâtă vieaţa e concentrată pe nisce scîn- 

duri plutitâre, şi numai prin ele este despărțită de pră- 
pastia îngrozitâre a mărei... acolo cea mai mică întâm- 

plare este interessantă şi atrage luare-aminte. Răssăritul 

volos al s6relui, corăbiile ce se zărescit trecând în depăr-. 

tare cu pânzele lor albind în lumină, lucrul marinerilor 

acăţaţi pe funiile catargurilor, giocul pestilor în faca 
apei, sossirea, unei păsăruici rătăcite ce se opresce puţin 

pe vârful catargului, cântă drăgălaş şi apol se face ne- 

vădută, în văsdul,.. i6te aceste incidenturi dobfindescii o 
mare importanţă în ochit călătorului, căci ele rupi mo- 

notonia gilelor. Pe marea omul devine un copil, căruia 
lucrul cel mai nciusămnat produce mirare şi prilejesee u 

nevinovată petrecere. Din acestă causă mat tâte juria- 
lurile călătorilor pe mare cuprindii aceleaşi iusămnări, 
de pildă: 

24 Sept. — Sârele : se ridică măreț din sînul valurilor, 

şi radele lui poleind orizonul cu o linie strălucitâre, 
marea, limpide şi albastră pare ca un smarald încadrat 

întrun inel de aur, 
Un vent r&coritor incepe a sufla: întinderea mărei se 

acopere de lungi şiruri de valuri ce se înainteză asupra 

corăbiei ca o armie duşmană; dar corabia, insuflețită 

prin geniul omului, dă năvală pintre movilele de apă, 

se înalţă pe vârfurile lor, se clatină în văzduh şi apoi, 
Junecând cu repegiune, pare a să adânci în fundul pră- 
păstiilor. 

Mişcarea, vaporulul îmi produse deocamdată un efect 
5312 . 2
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desplăcut; mă sâmt puțin ameţit, şi deabie pot să-mi 

cumpănese pasurile pe pod. 
Un Arap de la Fez, care cilătoresce cu noi, pitimesce 

de bila mărel şi se vaetă, învocână pe Allax! AM apro- 
piiii de el. şi îl întreb 'turcesce: Ohăef 7oc?.. EL se 

mânie şi îmi întârce spatele. 
Angel ride cu căpitanul Campbel, cercând a giuca polea . 

în. clătinarea corăbiei, în vreme ce marineriy, acăţaţi pe 
funiile catargurilor şi legănaţi în văzduh, desfacii pânzele. 

Spre sară, vântul contenesce, marea se liniştesce, şi 

când stelele răssariă, ele se prevădii pe faţa apel ca într'o 

oglindă. , 

Un. fenomen fârte curios se produce în întunecimea 
nopţii; mii de globuri luminâse strălucescii împregiurul 

vaporului, eşind din valuri şi dispărend în brazda largă 

şi spumegată ce lăssăm în urma nâstră. Acel fenomen, 
netălmăcit pănă acum, se numesce: fosforescența mărci. 

25 Sept. — Di frumbsă ; marea albastră ; orizon luminos. 

Mulţime de corăbii se zărescii în depărtare, unele 

mergând spre răssărit, altele spre apus; unele având forma 

de passeri urieşe cu aripele întinse, altele stmănând cu 

nisce catedrale. 

Zărim insula Ivice de-a stânga nâstrit, şi pe la Sore, 
trecem între insulele Baleare şi câstele Spaniei, în faca 

capului San-Martin şi în canalul Balearelor. 

Cu cât ne apropiem de capul San-Martin, malurile se 
arată mal viderat în limpegimea atmosferii. Un lanţ de 
munţi goli şi arşi de sore închide orizonul de-a drepta 

ndstră şi se confundă în depărtare cu norii ceriului.
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Câteva păssărele vinii de ne visitează. Arapul cercă să 
prindă una din -ele, suinduse ca o mâţă pe scările de 

“ frânghie care spendură de-a-lungul catargurilor; dar 

aslungend la giumătatea scării, perde cumpătul şi rămâne 

aninat în văzduh, de-asupra valurilor, vr”o cinci minute. 

Angel şi căpitanul punii rămăşag că a cădea şi că n'a 

cădea... dar în sfirşit, bietul Haji-Ab-el-Rahma-Lahlo 
îşi adună, tâte puterile în desperarea sa şi scapă din 
posiţia primejdi6ssă în care se găsia. Angel a prăpădit 

rămăşagul, adici, două butelci de şampanie, şi ne pof- 
tesce ca să le deşărtăm în sănătatea arapului.. 

26 Sept. — Podul corăbiei, spălat cu sopon şi grijit, 
lucesce ca, parchetul ceruit, al unui salon; bronzurile şi 

alămurile de la cutia bussolil strălucescii în ragdele sârelul 
ca bucăţi de aur. 

Mulţime de goelanzi (păssări de mare) sbâră pe dea- 
supra valurilor şi deodată se asverlă în cle cu răpegiune, 

şi apoi esii cu pescişori în pliscuri. Aripele lor mişcate 

“în albastrul mărei parii ca o spumă argintie. 

— Vaporul lassă în urmii-l o brazdă verde, ear im- 

preziuru-i plutescii pete albe de spume care samănă cu 

vinele marmorelor. 

Un curcan bătrân, menit de a fi prefăcut în friptură, 

ese din cuşcă, şi pentru ca să scape de fnc, se asvârle : 
în apă! ÎL videm plutind pe valuri, şi, după o luptă 

eroică de câte-va minute, strmanul! cufundându-se în n0- 

eanul mărci, ne amintează trista imagină a lut Leandru. 

0 mare jale cuprinde tot vaporul la o privelişte atât de 

22*
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dramatică! car mai cu samă bucătariul nostru rămâne 

desperat peste măssură! 

27 Bept. — Pe la 8 ore diminsţa, o minunată pa- 

norami sc înfăcoşază ochilor noştri. La lumina aurită 

a s6relui, zărim, în drepta, țărmurile Andaluziei, în faţă, 

stânca mărță a Gibraltarului, şi în stânga munţii Afri- 

cei, dintre care cel mai înalt se numesce arăpesce: 

Jeclmussa. Spectacul matestos! Două continenturi, Eu- 
ropa civilisată şi Africa, stibatică despărțite prin canalul 

„de Gibraltar, şi două mări, Oceanul şi Mediterana, unite 

prin acelaş canal într'o tainică însoţire. Munţii Spaniei 

şi ai Marocului, formând în fundul orizonului un măreț 

amfiteatru, samănă a fi marturii uricşi al acelei însoțiri. 

Stânca Gibraltarului uni se arată încinsă cu un brâi 

de nori trandafirii, în vreme ce crescetul că alb se scaldă 

în seninul albastru al ceriului, şi polele sale în albăstri- 

mea valurilor. Ea samănă de departe cu un leii gigau- 

tie culcat pe labele sale la picidrele Spaniei. 

Peste două ore de o plutire nesâmţită, trecem lângă 

capul Europa, pe care este ridicat un far, şi întrăm în 
baia Gibraltarului, ce se indie ca un arc, format de 

munţi arşi de sâre, şi de capurile Europa şi Cabruta. 

șaporul se înainteză de-alungul fortificărilor engleze 

ridicate pe maluri, şi încurând sosesce şi aruncă ancoră 

dinaintea oraşului Gibraltar; în facă cu târgul Algesiras, 
ce albesce dincolo de bate, pe costa Spaniei. 

Ne coborim într'o barcă, şi trecend prin o mulţime de 
corăbii venite din tâte părţile lumei, sosim la mal și
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sărim pe cheiuri, în mijlocul hamalilor lungiţi la s6re. 

Trecem pe sub două porţi de cetate şi întrăm voioşi în 
oraş, după îndeplinirea formalităţii pasporturilor. 

Întelnim un mare corp-de-gardie de Scoţi în îmbrăcă- 

mintea lor neisprăvită, adică, purtând căciuli mari cu 

pene negre, spenţere roşii, fuste scurte de materie în 
dungi, ghetre, şi altă mimică. Apucăm strada mare a 
oraşului, ce are cu totul fisionomia oraşelor engleze, şi 
în fine, sosim la locanta numiti Club house (clob hauz), 
pe piaca Commercial square. . 

Ferestrile salonului meit se deschideaii asupra mărei şi 
asupra ţărmurilor Africei, şi de când sosisem la locantă, 

nu mă puteam sătura de priveliştea minunată ce se des- 
făşura în faca mea. 

— La ce gândesci? mă înrebă Angel. 
— Gândesc că Africa e forte aprâpe, că Marocul ne 

îutinde bragele, şi că mare greşală amii face să trecem 
alăture făr'al băga în samă. 

— Aă!.. vrei să mergem la Maroc? 

— Astfel de mult o doresc că, de-ar fi rr'o barcă 

gata de plecat, aşi purcede chiar astădi. 
„— Este un vapor frangez care merge la Tanger. 

— Când? 

— Peste trei „ore, 
— Hai dar cu el, şi vom visita Gibraltarul la întâr- 

cerea nostră. 
— Bucuros; căi merg și în Hina, dacă vrei. 
— Pâte să dăm o raită şi pe acolo, mal târdiii; dar 

acum de o dată, hâi să videm Marocanii de-aprâpe.
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— Olast! strigă Angel cu bucurie, sărind ca un copil 
pin casă. Şi în adevăr, peste pugine ore, ne îmbarcam 

amândoi pe, vaporul francez, Jonfleur, care face călt- 

torii regulate între Gibraltar şi Tanger. *) 

De la Tanger la Tetuan prin munţii Uadras 

5: Octombre 1853. — În plăcuta răcoreală a dimi- 
neţei, bine dispuşi atât oameni cât şi dobitâce, ne coborim 

de-a lungul zidurilor oraşului Tanger pănă la malul 

mării, şi ne jucăm caii pe un covor de.năsip galbin, 
ce se întinde sub copitele lor; apoi lăssând Mediterana 

în stânga şi oraşul în urma nâstră, apucăm drumul spre 
Tetuan. Acest drum, sati mal bine dicând, acestă cărare 

duce prin locuri sterpe, în care aparii ici, cole, câtera 

mici ogâre de popuşoiii. Singura vegetaţie ce se presintă 
ochilor consistă în nisce tufe de palmieri pitici, ce acoperi 

colnicii şi unde nu se aude nici o ciripire de passtre.. 
Căldura cresce la tot minutul, ea devine tot mai ardătire, 

fără ca să întelnim 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 măresce de câte 

ori ne apropiem de patul unui pirăii, care se anunță 

de departe prin şirurile de lauri înfloriţi şi de rodieri 

crescuți pe malurile lui. Piriul e sec, şi ca dânsul spe- 
rarea n6stră seacă !.. 'Trebue să ne mulţemim numai cu 

NB.:*) Acestă primă parte a urraşiului a fost scrisă în 1855, 
şi publicată în Bomânia literară,
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ghirlandele de fiori roşii ce culegem de pe crengile lau- 
rilor, şi cu care ne încununin fruntea. Chiar sub arşiţa 
cea mai mare a dilelor de vară florile ai în sinul lor 
o r&eoreală invietâre fârte plăcută. | 

La stânga nâstră, în depărtare, redem două sate ară- 

pesci aşegate pe câstele colnicilor ; cassele lor sântii aco- 
perite cu stuh şi livegile îngrădite cu captuşi mari. Ele 
aii o asămănare curi6să cu acele din ţara de jos a Mol- 
dorel. Un al treilea sat se ivesce în calea nostră pe la 
11 oare... 'Trebue să trecem prin el, şi după recomau- 

daţia dragomanului nostru, Hagi-Mustafa-Ben-Ali-Cuniali, * 

să nu facem nici un sgomot pentru ca să nu atragem 

atenţia Arabilor; însă deabie întrăm în el şi Angel, 

tovarăşul meii de voiaj, îmbucând cornetul stii de argint, 

sună o fanfară răsunătâre. Pe loc toţi locuitorii casselor 
esi în grâbă cu somnul în ochi, şi indignaţi de sumeţia 
unor Ghiauri ca noi, începii a ne batjocori şi a ne ame- 
ninţa cu pumnii; femeile stupescii şi copiii aruncă petre 

după no. i _ 
Fără presenţa soldatului Paşii din Tanger ce ne înto- 

vărăşesce, nu cred că amii scăpa teferi. din mijlocul 
acestei horde de barbari; dar la glasul poroncitor a sol- 
datului Arabii reintră în bordeele lor ca nisce câni în-. 

furiaţă, şi nol ne depărtăm ridând de figura spărietă a 

dragomanului, 

_— „Hagi-Mustafa, îi dic, ce faceţi când vă e sete prin 

pustiurile aceste? 
— Ducem dorul apei şi pronunţim de trei ori numele 

lui Allah! răspunde Mustafa.
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— Fă, deşi nu sânt Mohametan, aşi învoca de şese 

ori pe profetul vostru, dacă aşi fi încredinţat că mi-ar 

scte acum în cale un isvor de apă răce. 
— Gândul. omului e în mâna lui Allah! replică dra- 

gomanul. În curând o să ajungem la isvorul Cămilelor, 

şi acolo ne vom potoli focul din pept. 

— Well, acell! strigă Angel cu bucurie, augind acestă 

bună veste, şi dă pinteni calului. Noi imităm ecsemplul 

săii şi eată-ne alergând pe aripele sperărei, pănă ce sosim 

la acel mult vestit şi mult dorit isvor... Caii se opresc 

“de la sine, nol descălecăm şi ne punem a căuta culbul 

apei... dar unde'i? 

Nu vedem decât un loc glodos şi călcat de dobitâce, 

ear cât despr6 apă, găssim ceva negru, cald şi puturos, 

care chiftesce în urmele copitelor. 
Cu tâtă setea, ce ne arde, nu avem curaj a înghiţi 

acel noroiit apos, ci ne mulţimim numai a uda batiste 
în el şi a le lipi de obraz cu partea nemânjită. Răsu- 
flând apoi prin pânza subţire, aspirim un aer umed care 
ne r&coresce puşin. Hagi-Mustafa şi soldatul, mai espe- 
rimentaţi însă decât noi, întră cu pici6rele g6le în glod 
şi stai neclintiţi câte-va minute; pe urmă esii la-uscat 
jurându-se pe Allah că li sati stins focul setei, 

În vreme ce ne dediim la acestă operaţie, sosescii trei 
Arabi stremţeroşi, dar înarmaţi cu şuşanele lungi şi 
mergii de se tupilă în umbra unuy copac de maslini. 
OchiY şi fisionomia lor sânțiă hoţesci; căutăturile lor ţin- 
tite asupra nâstră cu o ecspresie haindsă, ne daii a înțe- 
lege că ei arii avea mare poftă să ne prăde şi chiar
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să ne ucidă, par dessus le marche, dar că sânti stân- 

jiuiţi de presenţa soldatului Paşii din Tanger.. . În 

adevăr, un European sătul de viaţă, nu pâte găsi “mat 

bun mijloc de a scăpa de densa, decât cercând a călători 

stngur în imperiul Marocului. EL e sigur de a-şi procura 

ucigaşi de buni voe, chiar la marginele oraşelor. 

Cu tâte aceste Angel, apropiindu-se de Arabi, scote 

un revolver, trage în aer şese descărcături, îşi pregă 

tesce din noi arma şi se duce de incalecă,, făcând un 

semn de adio Arabilor; car aceştia, holbind ochii asupra 

revolrerului cu o grâză vederată, se grăbescii a părăsi 

locul şi a să face nevădaţi în tufari. 

— Mare greşală că ţi-ai arttat revolverul! observă 

Hagi Mustafa, ă 

„Pentru ce? 

— Pentru că ai trezit în ei pofta de a-l căpăta cu 

ori ce preţ, chlar cu preţul vieţei d-tale, 

„Vie să-şi cerce norocul, dacă li stati urit qilele! 

respunăe amicul meii cu nepăssare; apoi, deschigend un 

cortel, se alături de mine, şi fără a mai întârgia plecăm 

în direcţia munţilor Vadras. 

S6rele varsă duşe de foc pe capul nostru, pasul cailor 

se lenevesce, ear Hagi-Mustafa şi soldatul cu fes nalt de 

postav roş pe cap, începii a cânta sotto voce manele al- 

geriane. Acum e ameagi! plântele îşi bei umbra, şi na- 

tura întrâgă îndtă, obosită, întrun ocean de lumină în- 

ilăcărată. .. Angel mă asigură, că'şi semte crieril ferbend 

şi chiar clocotină în titva capului; ei mă lupt cu un 

bulgiir de cască ce-mi sti în gât, şi amândoi ne căp-
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tuşim cortelurile pe dinuntru cu tâte fulardele ce pose- 
dăm, dar în zadar!.. Radele s6relui pătrundiă prin stofă 
şi se înfigii în pelea nostră ca nisce ace roşite în foc, 
Supliciul e demn de vechii inquisitori at Spaniei!.. și 
însă, dinaintea cailor alârgă pe jos un puiii de Arab, ca 
de doispredece ani, anume Ali, ca capul gol şi ras!.. 

„Oreştetul lui steclesce ca o oglindă şi el nu se tângu- 
esce de ferbinţela s6relui! | 
— Scil la ce mă gândesc? îmi dice Angel. 
— „La ce? 

— Îmi propun să ici cu mine în Europa şi st duc 
în Englitera pe Arabul acest mie. 

„Vrei pâte să-l înfiezi? 
— Ba, vrei să m serv de tidva lui strălucitâre la 

venat de ciocârlii.*) - 
Ideea lui Angel e destul de comică, şi în alte timpuri 

mar face st rid, dar acum ea:nu parvine a împrăștia 
melanholia în care m'a cufandat căldura atmosferei, me- 
lanholie ce se măresce la tot passul, în audul unui glas 
depărtat de păstor nomad, care cântă o complângere lun- 
gă şi monotonă pe cuvintele imma, îmma, malli, malli! 
(mama mea, sârta mea ?) 

Pe la o oră după ameaţi "începem a întra în munţii 
Vadras, pe un drum presserat cu bolovani ca albia unul 
şivoiii de munte. Caiir poticnescii, urcându-se pintre petre 

  

*) Ciocârliile sântii atrase de tot ce lucesce, şi astfel devinii jertfă vânătorului, care întrebuinţază oglingi pentru a le atrage din aer, unde ele se "nalţă ciripind.



CĂLETORIE ÎN AFRICA 317 

şi se răsuflă greii; noi ca şi denşii suferim de lipsa de 
aer şi ne c6cem în pele, căci acum ne găsim ecspuşi şi: 

la focul s6relui şi la ferbintâla petrelor. Ni se pare în 
acest hăugaş stâncos că trecem prin.0 flacără nerădută, 
dar în fine sossim la una din culmele dealului, şi aici 
aborâim o pădure de maslini, de carubi, de lauri şi de- 

rodieri, i 

Un uftt! colossal ese din pepturile n6stre. 
Fericire neașteptată, surprisă încântătore!.. Eată um- 

- bră drăgalaşă, cată, muşchiii verde la tulpina copacilor, - 

eată şi un isvor! împăratul isvârelor!.. un pirăii întreg” 

de apă răce şi cristalină, ce curge din mijlocul unor stânci 

cu o clăbucire vesselă şi mult armoni6să. 

A descăleca, a ne răpedi la isvor, a ne băga obrazii 

în apă, e treabă de un minut; însă Hagi-Mustafa ne 

rgă si nu bem îndată, fiind âncă prea înferbentaţi- 

Urmăm sfatul lui; dar după câteva scurte momente ne 

punem a înghiţi isrorul, servindu-ne drept pahar de o 

scrță de plută, găssită pe stâncă. Angel e însă de pă- 

rere că apa'i mult mai bună, când e sorbită cu gura 

din pirăii, şi rtvnesce botul cailor. 

După acâstă adevărată, orgie de apă, ne întindem pe 

muşchii, sub un maslin cu frungi smălţuite şi dăm or- 

din dragomanului să ne aducă merindele.. . În faca n6s- 

tră se ridică munţi sălbatici, carii se prăjescii la s6re 

de la începutul lumei; ear alăture cu nof, pe c6sta unei 

stânci, se mişcă un şerpe lung, pe care 11 ochesce de sus 

“un vultur ce sbâră în cercuri deasupra lui. Reptilul are 

pete negre şi albine; ochit lui aprinşi strălucescii Ie-
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tocmai ca doi rubini, şi se îndrâptă când spre noi, când 

în aer cătră vultur. EL pare că presâmte un dublu pe- 

ricul şi se încordează, pregătindu-se de luptă. 
La vederea lui eii rămân fascinat, încremenit, înfio- 

rat!.. Fac acâsti mărturisire fără nică o ruşine, căci 
totdeauna şerpii ca şi linguşitorii sai alte animale ttri- 

t6re, mi-aii produs o impresie de profund desuust; Angel 
însă în calitatea, sa de Englez fiind mai flegmatic, apucă 
degrabă, şuşaneoa soldatului, se apropie de stâncă, chi- 
tesce, trage... şi reptilul, lovit de glonte la Cap, se 1i- 
dică drept ca o suliță, apoi cade mort şi rămâne ani- 
nat de colţul unei petre. 

Ali se răpede în fugă, se acaţă pe stâncă tutocmal 
ca o momiţă, dar când să pue mâna pe trupul şerpelui, 
vulturul trece ca un fulger pe lângă el, îl lovesee cu 
aripa şi se depărtezi peste dealuri cu şerpele în plisc... - 
Angel e furios contra hoţului înaripat ce i-a prădat râ- 
natul, Ali plânge de ciudă, Hagi-Anstafa dă senine de 
mirare, car eă, ţinând parte vulturului, mă pun la masă, 
adică mă aşed turcesce lângă provisiile grămădite pe 
muşchiul verde. ” 

0 pâne albă, dot pui de găină rumeni, un caşcaval 
de Holanda şi două butelci de Xeres compunii un festin 
care ar seduce chiar pe vestitul mâncăi Balthazar, dacă 
acest rege gastronom ar fi postit ca noi din faptul dili 
până după ameagi. Cu atât mat mulţ spectaculul gise- 
lor obiecte de hrană atrage pe Angel cu o putere mas- 
netică şi-l face a uita şi pe vultur şi pe şerpe şi pe 
i6te celelalte animale de pe faga pământului, .. EL vine,
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înhaţă un puii, destupă o butelcă şi o pune la gură, 

gicând: 
„Al right! . în sânttatea şerpelui! 

Apol se aşadă pe ospătat cu o poftă ce se- comunică: 

la toţi. Nu se aude în curs de un cart de oră, decât un 

clănţănit de măssele în mare activitate, şi... provisiile 

dispară fără a fi urmate de vre un desert, precum se 

obicinuesce la messe mari. 
Ne rămâne însă cheful gigaretelor şi murmurul vesse- 

litor al isrorului. În Africa nu pâte fi mai dulce simfo- 

pie decât şopotirea apel!.. Deci, lungiţi pe spate, cu ochii 

rătăcind pe albastrul cerului, ne facem digestia, fumând 

tutun de Latakie şi „privind în aer spirarelo fumului 

„parfumat. 

— Cum îţi place traiul acest oriental? mă întrebă 

Angel. 

—— „Îmi place de minune! Răc6rea umbrei şi cânte- 

cul isvorului mă adormit, îi răspund căscând. 

— Pe mine nvaii şi adormit! replică amicul meii cu 

glas trăginat, şi pe loc acel glas se schimbă într'un 

horăit răssunător. | 

După o dulee odihnă, Ilagi-Mustafa ne trezesce, şi caii 

fiind bine hrăniţi, bine adăpaţi, plecăm la deal pe o că- 

rare misteri6ssă co şerpuesce pintre copac. Căldura e 

mare, lipsa de aer preface pădurea într'o bae turcâscă; 

dar încalte sântem feriţi de săgetarea pericul6să a ra- 

delor s6relui. Întţlnim mai multe caravane de cămile şi 

mulţi Arabi încălecaţi pe magari, însă obserrim ci bi- 

pedil ait o aparenţă mai animală decât patrupedii. În
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fie care din ei presâmţim un duşman dispus a ne ataca, 
«şi dar, fără a ne răzleţi unul de altul, continuăm dru- 
“mul nostru cu mare luare aminte şi cu rerolverele în 

mână. Trei ore întregi urcăm dealul în pasul cailor, şi 

în Sfirşit sosim pe vârful lui, unde găssim o funda (ca- 
Tavanseraiii,) Da 

Acestă cassă de adăpost consistă într?o curte patrală 
-şi închisă cu ziduri nalte, văruite. Pe dinuntru se înşiră 
galerii boltite de jur împrejur, ear lângă portă câte-va 
magazii întunecâse şi încuete cu uşi tark. Ograda e de- 
-stinată pentru dobitâce, galeriile pentru oameni şi ma- 
gaziile pentru mărfuri; însă magazii, ogradă şi galerii 
'Siintii într'un grad de necurăţenie atât de mare, încât 
nu avem “curajul a deveni măcar pentru un moment 
“oaspeţii fundăi. 'T6te soiurile de vermine foescii în acest 
“locaş de ospitalitate şi aşteptă cu nerăbdare pe nenoro- 
-ciții călători, pentru ca să le facă o primire plină de 
dragoste şi de usturime. : 

Săutem deci obligaţi a, ne decide sati st 'urmiim calea 
dinainte pănă la 'Tetuan, sati să petrecem n6ptea, sub co- 
pac alăture cu funda. Însă caii snuti ohossiţi şi nu ne 
rămâne destul timp pănă la asfinţitul s6relui, pentru ca 
să ajungem la porţile acelui oraş. Ele se închidii pe la 
“şepte ore, şi odată închise, nime nu mai pote st între 
saii să casă, păzitori lor având obicei a le părăssi pe 
“sama Profetului şi a să duce la cafenea... Pentru a- 
depţii Islamului Mohamed e un personagiii forțe comod. 
“FA e însărcinat a îndeplini tot ce un Mahometan doresce 
Şi tot co lenea şi fanatismul îl oprescii de a face pentru
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sine saii pentru alţii. Noi însă mecredincioşii, având mai 

puțină confiență în bunăvoința, Profetului, şi neaşteptând 

de la el serviciul de Oberkellner, ne alegem singuri locul 

unde o să petrecem n6ptea. 
Un mare şi frumos carub,. ale cărui crengi compunii 

o boltă minunată, ne primesce la tulpina lui, pe un pat 

de muşchii molatic. Acolo întindem mantalele, aşedăm 

sacii noştri de votaj, cu destinare pentru ci de a ue 

servi de saltele şi de perine. Hagi-Mustafa, soldatul şi 

Ali se grupează aprâpe sub un maslin, şi adună vreascură 

pentru foc, avend de gând a veghea t6tă noptea şi a-și 

alunga somnul prin 0 serie neîntreruptă de cafele şi de 
narghilele. EI îşi ecsaminează armele, reinoesci praful în 
tigăiţele puşcelor şi a pistâlelor, îşi ştergi iartaganele 

şi ne îndâmnă să dormim liviştiţi pănă a douadi. 

Angel propune ca să dăm putere somnului! Deci 

începem a-l hrăni cu fălii gustâsse de rostheaf rece, a-l 

îndulci cu o cutie de curmale şi a-l adăpa cu vin de 
Xeres. Pe urmă în timp ce o oră î-i pregătim o uşdră 

mistuire, prin -o primblare plăcută împrejurul fundăi, 

scăldându-l în lumina amurgului, şi înveselindu-l cu ima- 

ginea salvărei sale din ghiarele miliânelor de jisănii 

muşcătore şi sugătâre ce se aţiniăi la pândă în Caravan- 

seraii. Insftrşit mergem cu mulțămire în camera nostră, 
cameră fără .păreţi în.adevir, dar curată, bine aerită 

şi forte confortabilă, deşi cam primitivă în soiul ci, deşi 

cam ecspusă la visite nocturne de şerpi, de arabi şi de 

alte lighioi. numai puţin desplăcute. 
Acole, răzemaţi pe câte, începem 0 lungă convorbire
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asupra o mie şi una de subiecte, atingându-le numat din 

treacăt, cu acea uşurinţă caracteristică a pers6nelor care 

sciii tâte fără a sci nimic, şi din vorbi în vorbă, abor- 

dim în domeniul limbel arăpesci. 
— Am învăţat pe de rost, ice Angel, mai multe 

cuvinte cu care am să mt fălesc în clubul meii din 
Londra, şi să câştig un renume de orientalist profund... 

"ca unit din cunoscuţii mei. 
— Şi eii, îl răspund, am făcut o mică provisie de 

vorbe curi6se şi grele de pronunţat, care arii putea seri 

la un joc favorit al copiilor din țara mea, joc ce se 

numesce: frântură de limbă. Aşa, de esemplu: Pra, 

fomeea—s'sa, femeile- Phobz, pânea—P'ma, apa dl, 
laptele—bham, carnea—Phmar, magarul—Pjnudd, t 
mila—jbel, munte —Ven, caşcaval—ţben, paiii, etc, ian 
dacă vrei, îți propun un rimăşag, 

„Care? 
— Dece livre sterling, dacă îi pronunţa de îret ori 

dearândul răpide şi fără a te. greşi frasa următire: 
„Imransalhobzl, malhlibihamlmarljmeljbeljvenţben." 

— Angel cercă, dar îl apucă tussa şi se opresce, gictnd: 
— Goddam!? al ales cuvinte care dati oftică; dar ci 

am deprins în calte frase de care să mă pot servi în 
compania damelor. Aşa când voiii întelni o hurie din raiul 
lui Mohamed, fie chiar în sal6nele din Londra, îl voii dice: 

Leila, dâmnă, saii Benţ, domniş6ră meişeba shăbăc, 
eşti frumâssă, te Yubesc, — Fra n 'țiaşco “Pzuj, hal st 
facem amor impreună, — Rac călbi, nafsi, dnmri, eşti 
inima mea, sufletul mei, viaţa mea, — Andăe ras
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mziana, al cap frumos — aininzrăe, ochi albastri — 
fum enuar, gură de îldre, — snen did, dinţi albi, — 

Şaar cal, ptr negru — Rac sems, lmar, mjisim, eşti 

sore, lună, stele — JM'buz îdâc, m'buz fumăc, nvbuz 

ainâc, îţi sărut mânele, guriţa, ochii. — Pe lângă aceste 
frase armonice, mal păstrez în arsenalul mei de seducere 

dou versuri compuse de însuşi Ali, ginerele lui Mohamed: 

Hateni amanţilla, 
Leila Jaţcolişilia ! 

Adică: Yubesce-mă te rog, dmnă, şi nu dice: ba! 
Disertarea n6stră limbistică ne aduce pe nesâmţite 

într'o somnolenţă, care în răcârea nopţii, sub scinteerea 

stelelor, are o dulcime pătrundătore. Genele se aproir, 

dar pănă a nu să închide, zăresc prin ele jocul lumini f 

focului pe frundele copacilor şi pe figurele păzitorilor 
noştri. EI staii grupaţi împrejurul vreascurilor înflăcărate, 
şi forte ades întorcii capul pentru ca să ecsamineze fundul 

întunecos al pădurei. Caii mat departe adormii încet pe 

picădre şi aparii în umbră cu proporţii colossale. Din când 

în când răsună în apropiere țipetul misterios a unei pa- 
seră de nâpte.. 

Mpsaahir lea! psaalhir'sidi ! 
Nâpte bună, dâmnă! nâpte bună, domnule! 

6 Octombre. — Cine va putea să cesplice misterul for- 

mărci visurilor şi tainica lor corelaţie cu lumea, ecsteri6ră ?.. 
Cine îmi va spune cum şi pentru ce cornetul lui Angel, 

în dimineaţa de 6 Oct,, a jucat pentru mine rolul trom- 
5312 23
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petei ceresct, la judecata cea de pe urmă? În faptul 

acestei dile memorabile mă vissam pe verful unei coloane 
nalte cât. jumătatea scărei lui Iacob, şi care se găssa 

ridicată chiar în mijlocul vali Iosafatului. Priviam de 
jur împrejurul mei un Ocean nemărginit de valuri ome- 

nescă ce eşiaii din pământ în giulgiuri albe, cresceaii şi 
se inaintai spre col6nă. Mişcarea lor, deşi mişcare de 

umbre, producea un: sgomot de furtună, dominat prin 

sunetul metalic al unei colossale trompete ascunsă în cer... 

Deodată lumina, se întunecă! Un vultur monstruos trecu 

în dreptul sârelui, se ripedi cătră mine, mă lori cu 

aripa şi se depărtă în fundul orizonuluy. 
Atunci, cu o răpegtune ameţitâre, începuiii a cădea, 

cesecutând în văzduh o serie de tumbe pe notele fanfarel 
âugeresci ce răssuna deasupra mea... Uad mereii, cad 
de-avălătucut, fără a mă putea opri, nică de a pica, ici 
de a măsura cu ochil distanţa ce mă despărţia de pămtnt, 
nici de a-mi închipui halul deplorabil în care o să ni 
găsesc, după ce m-oiii sârobi de vre-o stâncă!.. Însfirşit 
sosesc la capătul acelui voiaj aerian, deschid ochit spă- 
riet, şi ce văd lângă mine?.. V&1 pe Angel sunând din 

„Cornet o tarantelă napolitană! Mat departe zăresc pe 
Hagi-Mustafa şi pe soldatul Paşii alergând pe după copaci, 
ca şi când star fi jucat de-a baba-6rha, şi căutând un 
lucru perâut, | 

— Ce este, Angel? întreb pe amicul meii, 
— Nimic important, îmy răspunde el. Astă nâpte 

ne-a visitat nisce pich; pockets arabi, şi aii furat pane- 
rile cu provisii. |
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— Ce sput, frate?.. şi alta n'ati furat?., ait lăssat 
„Caii neatinşi? | 

„ — Privesce! eată bucefalit noştri în complect. E ne 
faci sămn dia urechi ca să profităm de răcorea dimineţei, 
pentru ca să ne continuăm volajul. . 

Mulţămiţi de nobila discreţie a hoţilor, care aii bine- 
voit a respecta caii şi persânele n6stre, plecăm păn' a 
nu răsări sârele, mângâind pe Hagi-Mustafa, pe soldat 
şi chiar pe Ali de ruşinea ce aii păţit... Sărmanii! ai 
veghiat o mare parte a nopţii; însă despre dini ati 
fost învinşi de somn şi s'aă lăssat, după cum dice Ro- 
mânul. 'Tălharif, pândaci, ai profitat de somnul lor şi 
acum ei bei vin de Xeres în sănătatea nâstră şi în 
ciuda Profetului... Să le fie de bine!.. Ne depărtim de 
funda, şi mai cu samă de furnicarul că, ca să ne urcăm 
pe verful altui deal apropiat; ear când ajungem . acolo, 
ne oprim ecstasiaţi de măreţul spectacul ce se presintă: 
admirărei n6stre. S6rele apare splendid. acoperind de o 
lumină feerică. lanţul munţilor Vadras,”valea desfăşurată 
de la poalele lor pănă la oraşul Tetuan, şi în orizon 
marea albastră mărginită de munţii Spaniei, Verdâţa 
codrilor, zidurile albe. a Tetuanului, stâncele roşii de pe 
crescetul dealurilor, albăstrimea cerului şi a Mediteranei, 
t6te contopindu-se în focul srelui produci un tabloii de 
o rară frumuseţă, 

Noi ne semţim uimiţă şi ne înclinăim cu smerenie di- 
naintea minunelor puterei creatbre; ear. Hagi-Mustafa, 
soldatul şi Ali cadii în genunchi şi cu faca la răsărit 
facii rugăciunea lor de dimineaţă. Angel, adânc împre- 

23%



856 CĂLETORIE ÎN APRICA 

sionat, stă. câteva minute în tăcere, apoi strigă cu glas 

puternic: -„Orbi! orbi! şi de trei ori orbi acel ce nu 

credii în Dumnedeii! . , 
La allah, illa allah! u Î'hamed Rasul Allah!*) 

esclamă totodată Arabii noştri, sculându-se în piciore. 

- Astfel, încântați de splendoarea panoramei, animați 
de o tainică mulțimire sufletescă, plini de viaţă şi de 

sănitate, reluim calea spre Tetuan. Oraşul strălucesce 

în distanță de 5 ore și nu în zadar Arabii îl numescă 

Țiaun, „cuvânt sinonim de cochetă; căck cl atrage de 

departe şi te înşală prin efectul 'mirajului... Ne coborim. 

pe sub crengile unor maslini bătrâni, a căror frungde ai 

0 col6re verde-inchisă, şi întelnim din noii şiruri de că- 
mile încărcate cu teaucuri grele. Nalte şi flegmatice, ele 
sântii conduse de Berbery cu piciârele găle pănă la ge- 
nunchi, artimii, sprinteni şi care necontenit scoti pe gât 
ţipete. răguşite şi sălbatice, sub cuvânt de a îudemna 
mahalii patruped. Aceştia, însă păşescii liniştit, mişcând 
în cadență pici6rele lor lungi şi nodorâsse, car ochil lor 
ccsprimă 0. mirare naivă... Pare că ci se întrebă în 
gândul lor, pentru ce cornacil lor îşi dai atâta ostendlă 
ca să imiteze ragetul magarilor?.. Câte-va femei, răs- 
leţite pintre caravane şi învălite în feregele rupte, îşi 
ascundii fegele îndată ce dati cu ochit de nOĂ, şi după 
ce treci mai departe, ele întoreii capul pentru ca st 
stupiască pe urma nostră. 0 graţiositate a seesului fru- 
mos din Maroc! 

  

__*) Dumnedeă este mare şi Mohamed e profetul sei.



CĂLETORIE ÎN AFRICA 357 

Căldura şi setea, sora ei, începi ear a face parte din 
cortegiul nostru; însăşi foamea începe a ne aduce aminte 
că santem lipsiţi de provisii; dar geniul binevoitor care 
privighează asupra n6stră nu ne părăssesce la neroe. El 
ne scâte în cale pe un Berber aşedat la umbră cu un 
paner de pâmă corni. Cumpirăm panerul atât pentru 
fericirea, negustorului, cât, şi mal cu samă pentru poto- 
lirea setei ce ne muncesce. 

După o oră pomenitul geniii are bunătate a ne duce 
în presenţa unei familii complecte de Englezi, carii sântii 
ocupați 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 (pronunţă Carlatn), 3) două Mises, fete mari 
şi lungi, 4) doi lohn-Bull scurţi, fraţii lor... toţi îm- 
brăcaţi curat, spălaţi,. peptănaţi, ca şi când arii fi eşiţi 
acum din cabinetele lor de toaletă; şi însă!.. de opt 
dile sânt pe drum. Douăgeci de soldaţi aleşi îi înto- 
vărtşescii, avend ordin de la Sultanul ca să-i apere de 
ori ce pericul, să le procure ori ce arii dori; căci la 
caz contrar îi aşteptă o descăpăţinare generală !.. şi 
acesta, pentru că Sir Arthur Isquare este consulul gra- 
țiosei sale Matestăţi Regina Engliterei, pentru că Mistress 
Carlain este soţia consulului şi pentru că cele două 
Misses şi cu fraţii lor sântii copiii consulului şi al con- 
sulesej. 

Cel mai puternic talisman pentru un Europeii în im- 
periul Marocului este de a fi Doghiliz. e 

Amabila familie, cum ne vede şi recunâsce în not gen- 

BEBLIOTECA CE ZNTRAI 

TINIVIRE TARĂ



358 CĂLETORIE ÎN AFRICA 

tlemani Europeni, ne priimesce cu vit demonstrări de 
bucurie şi ne invită a lua parte la dejun. Noi, fără a 
mai aştepta v a doua invitare, ne aşedim alăture cu 
tinerele Misses şi dăm ordin lut Hagi-Mustafa ca st 
aducă panerul cu pomă pentru desert. Mulţămire nespusă!.. 
Copilele, demne fiici ale Evei, se aruncă asupra pane- 
rului cu sperare de a găssi mere, dar negăsind decât 
struguri, se mângâe rigând cu: bobiţele lor aurite. În- 
Sfirşit, după un ospăţ fârte confortabil, şi după ceaiul 
final luat în porcelane chineze (ceafă în codrii Africei », 
ne depărtăm, preschimbând cărţile nâstre de visită şi 
dându-ue rendez-vous la Nagazaki, în Iapon, 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 familia, întregă îl acon- 
paniază din gură cu entusiasm. Arabit însă credi că ai 
nebunit! ă 

Astfel, restaurați şi recunoscători geniului nostru pro- 
tector, coborim vessel munţii Uadras. Apropiindu-ne de 
vale, audim dincolo de un colnic ce ne mai desparte de 
ea, un sgomot mare de răcnete, de tropote şi de îm- 
puşcături!. . 

Întro fugă parvenim pe crescetul colnicului şi de aici 
asistăm la o fantasie ecsecutată, de vr'o sută de Arabi 
încălecaţi pe ageri armasari, Hagi-Mustafa ne spune că 
e un gum de Buidiri, locuitori din munţii ce se înalţă 
în drâpta nâstră, , 

Arabii, învăliţi în burnusuri albe de lnă, suntii îm- 
părțiți în două cete, care se isbescii una în contra, alteia 

y,
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în răpeglunea, cailor, se chitescăi din fugă cu şuşanele 

Jungi, tragii, se depărtează, îucărcând din noii armele lor, 

fără a să opri; apoi se întorci de leii parte la acest 
simulacru de răsboiii. Unii învertescă şuşanelele pe dea- 

supra capului, scoțând din gât chiote furi6se, şi daii foc 
pintre urechile cailor; alţi simulând o g6nă din partea 
duşmanilor, se culci pe cârda armasarilor, şi aşa plecaţi, 
împuşcă în urma lor; alţii , mai dibacă, aruncă armele 

lor înainte ca nisce djeriduri, şi aninându-se cu mâna 
Slângă de coamă, se plecă pin la pimânt de le culegii 
de jos... 
„Nimic mai curios, mal interessaut, mai bărbătesc decât 

acest joc r&sbolnic. Nimic mail pitoresc decât alergarea 
cailor înspumaţi, fâlfâirea burnuselor în văzduh, lucirea 

armelor în focul s6relui. Nimic mai sălbatic, mai înfio- 

rător decât răcnetele luptătorilor, scârşnirea dinţilor şi 

încruntarea ochilor în acel amestec de oameni îndrăzneţi 
şi de falnici armasari! 

Angel nu-şi pte stăpâni entusiasmul, şi găsesce apropo 

si sune o arie militară... Pe loc dece arabi, detaşân- 
du-se din gum, se răpedii spre noi, ne încunjură şi ne 

poroncescii să mergem cu dânşii. În zadar Hagi-Mustafa 

şi soldatul întervinii, cercând a, le ecsplica în gura mare 
că, sântem inghilizi... etc., trebue să ne supunem voinţei 

Bnidirilor!.. Ne supunem dar fără mal multă împroti- 
vire, şi coborînd colnicul, ne ducem la un cort de pislă, 

unde se află Şeicul, adică şeful gumului.,. 0! surprisă 

neaşteptată! Şeicul este însuşi Hagi-Ab-el-Rahman-Lahlo,
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tovarășul nostru de călătorie dintre Marsilia şi Gibraltar, 
pe corabia căpitanului Campbel! 

El se bucură vădendu-ne, pune mâna la pept şi la 
cap, ne primesce cu formula orientală de bună sosire şi 
ne învită lângă densul. Abia amii reuşit a ne cruci 
picldrele, aşedându-ne pe covor, şi îndată cortul se umple 
de arabil cei mai însimnaţi din acest gum. EX ne pri- 
vescăi pe noi cu demnitate, noi pe denşii cu admirare; 
căci unii ai figuri fârte eespressive şi ochi de vulturi. Ai 
se aduce cafele şi narghilele, apoi un harbuz mare şi 
rog ca sângele, care se. împarte între toţi, şi în sfirşit 
după o jumătate de oră ne este permis a părăssi cortul; 
însă pin'a nu ne despărţi, Hagi-Ab-el-Rahman-Lahlo 
voind să ne dee o probă de învăţătură şi de stimă, scrie 
în portofoliul meii numele lui cu litere arabe. Ei îl fac 
present o căliimare: de voiaj şi o duzină de condee de 
metal aurit, care îI produci o nespusă mulţămire, căci 
şeicul este poet. . 

Eşind în câmy Hagi-Ab-el-Rahman-Lahlo, dă ordin 
st-i aducă armasarul favorit, EI-Rbâa, un fugar de 
patru anl, subţirel în picisre, negru la păr, cu nările 
largi şi traudafirii, cu ochit inteligeuţi, cu urechi mici, 
o minune demnă de a fi ecspussă 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, netegindu-şi barba, începe a declama cu 
emfas următorea poesie compusă de dânsul şi pe care 
ne-o traduce dragomanul nostru:
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EL R'BÂA. *) 

(Calul "de 'patru ani). 

Ah! a încăleca un 'rbâa şi a-l răpedi la fușă 

Şi a sc răsbuna înainte de a dispare! 
"A încăleca un 7bâa şi a-l strînge cu genunchii, 
Şi a strînge frâu n mână, şi a cerea adresa lui, 
Şi a vedea tâte cetele adunate la un singar curtnt, 

Din Modenia până la Barka!.. 

Un rbâa care-şi schimbă părul 
Şi- sb6ră ca sborul paserci de frunte!., 

Şi a vedea puşea plină strălucind, a audi zinghetul săbiilor, 
A vedea pe cei ce și-aii perdut averile regăsindu-şi averile!,. 

Un rbâa ce nu scie nimic, 

Care nu scie ce este obstaculul!., 
Şi a vedea revenind libertatea de altă dată 

. Şi a sverli scorpia la câni! 

Un rbâa înşănat. 

Jare să fugă cu fuga unei gazele, 

Şi să ardă în dorul de a mtsura spaţiul pe Pe 
Tatăl săii e din plaful Telluloi, şi mumă-sa e Zerta!, 

Un rbâa viclean ca o valpe 
Care să scie a-şi prinde prada cum înhaţă cânele carnea! 

*) «Uelli ierkeb aâber rbâa u djikka 
<U khales dinho kbil maitekka— 

ete. ete. ete.
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” Care să trecă peste ziduri ca o ghiulea 
Isbită de un tun încărcat cu o ocă de praf!.. 

Un rbâa din Maui 

Care să sbore sborul vulturului cu ghiare albastre, 

Care în puterea alergărei să-şi sfarme poteoarele! 
Şi să facă a sări scîntei din îsvorul lor! 

Rissară fulserul din isrorul sei!. 

Din ţara Barka pănă la munţii Targuna 

Curgă ploi de potop pe pământul îngrozit, 

Şi cine a stminat o ură, colegă o sută!.. 

  

În vreme ce Şeicul declamă acest imn cei-Palţi arabi 
stai pe *mpregiurul calului, îl netegescii pe coapsă, îl 
dismleardă ca pe un copil, şi nobilul animal răspunde 
prin vesele nechezuri... Pentru un Arab nu e nimic pe 
lume mat preţios decât un cal bun şi frumos. EI trăesce 

„cu densul în- adevărată frăţie, îl ţine sub cortul luf ca 
pe un membru al familiei sale şi împarte cu el hrana 

- ŞI apa. SE - i 
Arabul judecă pe om după tozareşal lut. Arabul dice: 
»drată-mi calul tăi ca săi spun cine eşti tu! 

precum Francezul. dice: Dis moi qui tu hantes, je le 
dirai qui tu es. Proverbul arab e mult mal caracte- 
ristic, mult maY poetic “decât cel francez. 

În sfârşit ne luim adio de la Hagi-Ab-el-Rahman=Lahlo, 
şi la trei ore după ameagi aglungem la malul unui rii 
numit Busfella, pe care se zidesce acum un poi de pătră 
şi cărămidă forte curios. Boltele lur nu sântii rotunde 
ca acele din Europa, ci în formă de litera Y răsturnată
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cu unghiul în sus 4, şi se razimă pe pici6re massive, 
ornate cu coloane. La mijlocul lui acest pod se ri- 
dică întocmai ca o spinare de cămilă pentru înlesnirea, 
curgerei apelor în lunile” de plâe. Yre-o patrudeci de 
Arabi lucrează la el sub arşiţa s6relui, jumătate goi şi 
băgaţi în apă pănă la genunchi. EL Tidă, grăescii ca 
nisce surd! şi faci un sgomot stranii ce seamănă de: 
departe cu lătratul unei clae de dulăi. | 

Caii! noştri apucă prin riă şi se opresci în mijlocul 
lui ca să se adape. Mulţămirea lor se. traduce prin sfo- 
răirt de nări şi may ales prin o tendință vederată de a 
să culca în apă cu căltreţi cu tot, dar în oprim de a-şi 
împlini pofta şi eşim la celalt mal. Aici mă întimpină 
un negru nalt, gros, spătos, păros, cumplit de urictos, 
care îmi cere zohan, tutun, apoi îmi mulțămesce rân- 
jindu-se grozav şi sărind ca un orang-utang, 

Drumul nostru se dirige pe malul stâng al acestui rii, 
lissând la drâpta munţii Bnidirilor îmbrăcaţi cu păduri 
şi coronaţi cu stânci. Po: câstele lor câteva sate albescii. 
că nisce grimăgi de marmoră; car câmpia ce ne des- 
parte de ei, arsă, pustie, lipsită de vietăţi, are un as- 
pect trist şi monoton. Şi însă! ar -putea deveni o vale: 
Verde şi fertilă sub mâna unei colonil de agricultori har- 
nică. Arabii se mulțămescii a cultiva numai puţin popu= 
şoiii, ovăs şi bob, după metodul cel mat primitiv. În sfir- 
şit ne apropiem de Țtaun; pe la 5 ore, ocolind satul 
Samsa, perdut între grădini la plele unor stânci roşii, 
trecem de-a lungul unuj apăduc ruinat, ce varsă o colsnă. 
de apă în mijlocul drumului, şi sosim la zidurile oraşului.
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Întrăm în el pe o pârtă largă la care stait de pază 
cinci soldaţi adormiţi, şi ne îndreptiim cătră o a doua 

portă, pe un drum rii pavat ce şorăesce între ziduri şi 

între o livadă de agudi. Bată-ne acum pe 0 piaţă col- 

burâsă, încunglurată cu păreţi nalţă, văruiţi şi bortiliţi 
ick, cole, de ferestre cu gratii de fer. S'ar crede cineva 

în ograda unor temniţi miserabile! În drâpta se înşiră 
vre-o douădeci de bolți întunecate; unde Arabit făurescii 

arme. Goi pănă la bre, ei apari ca nisce Cyclopl în 

mijlocul scânteilor ce sarii de sub ciocanul lor. 
În fundul pieţii se deschidii alte două porţi, una în 

partea oraşului locuit de Mahometani şi cealaltă în ma- 
halaoa, Evreilor, soi de ghetto misterios, ce formeză un 

oraş întreg şi separat; căci el adăpostesce peste 4000 

de suflete. Creştinilor nu le este permis a trece nsptea 

în foburgul arăpesc; ei sântă dar obligaţi a să refugia 

în acel Evreesc; prin urmare ne ducem în ghetto, la 
cassa lui Solomon Nahou, care servă de locantă. Trecem 

pe o stradă înghesuită de lume, adică de Jidani nespt- 

laţi şi stremţeroşi, carii fabrică şireturi de matasă, cea- 

prazuri saii broderii de fir pe pele de Maroc. EN îşi îu- 

trerumpii lucrul la, vederea nstră, alcrgă din tote pâr- 

ţile, ne încungiură şi ne propunii diverse obiecte de vândut. 
Cei mal îndrăzneţ oprescii caiit noştri, ne sărută ge- 
nunchii, rugându-ne să nu cumpărăm de la alţii ci nu- 
mai de la că. Înghesucala devine prea mare, dar e cu- 
rend împrăştietă de“ gârbaciul soldatului, şi astfel descă- 
lecăm la pragul uşei lui Nahon. 

Aici ne dispărţim cu destulă regretare de tovarășii



CĂLETORIE ÎN AFRICA 305 

noştri, Hagi-Mustafa, soldatul şi Ali, carit fiind plătiţi 
bine şi bine trataţi, ne adresară urări de fericire, dorin- 
du-ne mai cu samă favrea de a bea cafe pe ceea lume 
în sala de Selam a profetului Mohamed. 

Solomon Nahon, evreii cunoscut în tot imperiul Maro- 
cului, om de o fisionomie plăcută şi demnă, lucru rar 
pintre coboritorii lui Avraam, ne întroduce cu ceremonie 
în cassa lui. După ce ne afundăm întrun pasaj întune- 
cos, eşim deodată într?o curte luminată, plăcuită cu mo- 
zaic de faieuţă şi încungiurată de camere fâri, ferestre. 
Nevasta lui Xahon ne primesce cu măgulitre complimente 
de bună sosire, apoi dă ordin unei june servitâre să ne 
ducă în apartamentul destinat pentru călătorii de înaltă: 
distingere. Apartamentul îusă se compune numai de o- 
singură cameră, situată la rândul de sus și se deschide: 
pe o galerie ce dominează, ograda. Străinul asistă astfel: 
vrând, nevrând, la tote ocupațiile patriarhale ale familiei 
lui Nahon, şi fără ostendlă pste să facă un studiii et- 

„nografic, comparând traiul Evreilor actuali cu acel antic. 
Deabie instalaţi, ni se aduce prândul compus de cior- 

bă de găină, de găină cu orez, de găină cu nohot şi de 

găină friptă, patru găini scăpate negreşit din corabia lui” 

Noe, judecându-le după vârsta lor. Noi ne luptăm cu ele: 

în puterea dinţilor, şi pentru a le. mistui, ne ocupăm cu: 

descifrarea „unor autografe curi6se dintr'un album ecspus- 

pe o măsuţă maurescă. În el călătorii îuscriit numele lor, 

precum şi diversele lor impresit. Bată câteva din ele: 
„Dacă Halimaoa pomenesce de somptuositatea, festine--
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„lor orientale, noi declarim că amii aflat acea somptu- 
„0sitate în locanta jupânului Solomon Nahon.& 

„D-nul August B* recomandă mai cu deosebire ade-- 
veraţilor gastronomi 6re care ctorbi de puii, a cărel 
-„Suvenir îi va fi totdeauna plăcut şi scump!* 

„D-nul Coquauz mărturisesce că în acâstă locantă nu 
„a fost despolat aşa precum spera să fie în cassa 
„unui adorator al viţelului de aur! | 

„D-nil 0. şi X. găssescii că juna servitâre, Clara, e 
-„Srăsuță frumuşică, albă şi melanholică. Bay logodită 

„cu un portughez refugiat, la Tetuau, căci Clara e creş- 
ntină. Cununia eX se atlă intârdietă din causa lipse de 
„50 francă pentru complectarea zestrei sale. D-uil C. şi 
„X.' 0 recomandă generosităţei călătorilor, mat cu samă 
„Că ea possedă un glas forte armonios şi cunâsce multe 

„ „cântice arabe, portugheze şi chiar ebraice, „.« 

ete, cete, etc, 

Acestă de pe urmă notiţă atrage atenţia nâstră, şi 
“fiiad că sântem cam osteniţi, ne decidem a lăssa pe adouadi 
visitarea oraşului şi a petrece sara la locantă, S6rele 
asfinţise, -părăssind cerul în stăpânirea lunei. Jumătatea 
ogrădil e perdută în umbră şi jumătate acoperită de o 
palidă lumină. Familia lut Nahon, culcată pe rogojini, se 
bucură de răcârea nopţel în fagă cu galeria nâstră. Ora-. 
şul pare adormit, nici o lătrare de câne şi nici un ţi- 
pet de om nu se aude în vecinătate sai în depărtare. 
Deci gentila Clara, rugată de 0, 1ŞI aduce o shiumbre,
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să pune pe un covor în galerie şi ne încântă pănă la 
medul nopţii cu glasul eX melodios... | 

7 Octombre.— Logodnicul Clare se numesce don Pedro 
Camoens y Guypuscoa şi pretinde că se cobâră din fa- 
milia marele! poet al Portugaliei, nemuritorul autor al 
Luziadelor. Genealogia lui pâte să fie cam problematică, 
dar ceea ce este necontestabil e că don Pedro s'a coborit 
din înălţimea familiei sale pănă la Presidio de la Ceuta %), 
unde a fost închis timp de doi ani, şi de unde a scăpat 
cu cinci alţi nobili cabaleros, ucigaşi de meserie. Viaţa 
lui e un adevărat roman, o Qdysee plină de întâmplări 
cestraordinare, de pericule, de lupte şi de miserit, şi însă 
el nu are mai mult de 30 de ani!.. Qacheş, de ofi- 
sionomie energică, bine proporţionat, ager la minte, 
meşter la vorbă, lui nu i-a fost greii de a captiva inima 
Clarei, şi Clara, orfană din copilărie, sătulă a trăi prin= 
tre Evrei, s'a grăbit să-i dee 16tĂ dragostea el, în spe- 
rare de a deveni dona Camoens y Guypuscoa. 

Cununia lor se va celebra în curând şi pâte că din 
acâstă însoţire vor răssări mlădiţe mai demne de numele 
ce vor moşteni, 

Don Pedro ne propune să fie ciceronul nostru în oraşul 
“Tetuan; noi îl acceptăm cu mulţămire, deşi sântem in- 
formaţi prin Solomon Nahon că el ar avea pe cuget 

*) Ceuta, oraş de pe coasta septentrională a Africei, în facă 
cu Gibraltarul; el aparţine Spaniei şi are fortificări solide; 9,200 
locuitori; loc de eesil şi de închisoare pentru criminali. Alăture 
cu oraşul se ridică un munte numit în vechime Abyla, care cu 
muntele Calpe din Spania formati coloanele lui Ercul.
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- mârtea unui vameş din Cadix, care cercase a contraria 

obiceiurile sale de contrabandist. Îusă asemine crime nu 
" sântii considerate ca fapte infamante în fericitele ţări. ale 

Portugaliei şi ale Spaniei, şi âncă mat pugin pe ţermurile 

Africei. Don Pedro apare în ochii noştri ca o victimă 
interessantă, a sârtei, şi numele ce-l pârtă îl acopere de . 
un prestigiii care pledează puternic în favârea lui. 

Astfel “păzitorul palatului Alhambra -din Grenada este 
un condemnat pe viaţă la muncele publice!.. ecarăşt o 
victimă a asprimei legilor!.. însă opinia, publică I-a, dis- 
culpat de mult, căci el n'a ucis decât un simplu gendarm! 
Consideraţia de care se bucură acest assassin, l-a ridicat 
la postul vnorabil de păzitor al Alhambrei. EL conduce 
pe visitator. pintre minunele acestui palat feeric, şi graţie 
amabilităţii luf, fe care străin pâte să deslipiască din 
părete câte o placă de făiență viipsită şi să comită astfel 
un âct de vandalism pentru cinci franci. 

Deci întorărăşiţi de don Pedro, mergem să îndeplinim 
datoria nstră de turişti. Dentei începem cu foburgul 
evreosc traversat de strade pavate şi drepte însă fbrte 
gunuidse. Cassele sintii cu două rânduri, judecându-le 
după înălţimea păreţilor, dar facadele Jor sai mal bine 
dicând dossurile lor (căci ele parii că întoreii dosul la 
strade), nu arată decât ziduri gdle, văruite şi sluţite 
prin ferestuici cu gratii de fer. Pe laturele lor se des- 
chidii nisce bizunil strimte şi întunecâse, sub nume de 
dushene, ear pe deasupra din distanţă în distanţă se 
vădi suspendate în văzduh arcade de pâtră pentru întă- 
rirea păreţilor. Peste 4,000 de esret locuescii: şi se plo-
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descit în acest ghetto, dominați di şi nâpte de. grâza 
Arabilor, umiliţi sub despreţul lor şi desnaturaţi prin su- 
perstiţiile ridicule a unui fanatism secular. Ei. sântii 
toleraţi numai diua să circuleze afari, din furnicarul lor; 
ear cum asfințesce s6rele, sărmanii! sântii închiși ca nisce 
vite în ocol. Un. Arab, ce pârtă titlul de. Inâd-Capu- 
Başa, se aţine pe pragul Ghettolui, şi la un sămnal dat 
prin o descărcătură de tun, el întârce checa în broscă,. 
Evreimea” întemnițată pănă adouadi! 

Partea oraşului ce aparţine Arabilor se compune de 
strade ânguste, încâlcite şi tot aşa de neinerijite ca şi 
acele din Ghetto. | 

Poporimea însă, în număr de 10.000, are o înficişare 
mai pugin sălbatică decât acea din Tanger; căci 'etuanul 
e mal mare, mal industrial şi mal comercial. În el se fa- 
brică arme scumpe, mătăssării, obiecte de pele galbănă, 
şi roşie, cunoscută în Europa sub numele de marochin, 
cussutui măestre de fir pe catifea, mozaicuri de farfurie, 

-lăgi de lemn zugrăvite, etagere cu colonete subţiri, destul 
de artistic lucrate, pălărit mari de paie pentru Arabii 
din lăuntrul Africe... etc. Prin urmare bazarul e plin 
de mărfuri variate şi are cu ce să îndestuleze curiosi- 
tatea visitatorilor. | 

„Angel e încântat! el ar vrea să cumpere tot bazarul; 

şi în adevăr îşi golesce punga pe tapeturi, pe babuşi, 

pe iatagane, pe narghilele arabe, pe teassuri de aramă 

cisselate cu arabescuri minunate... formând astiel un 
teanc colossal pe umerii lui don Pedro... Însă obiectul 
care îl transportă de bucurie, este o mână mică de fildiş, 

5312 Ă 24
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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 Angel speră că va 

obținea mare: succes” în Londra... Arabii îl întrebuinţază 

pentru ca să-şi scarpine spinarea! „ 
"După bazar, curiosităţile cele mai importante sâutii 

Paşa şi Kasba, saraiul lui. Don Pedro ne duce prin un 

soiii de labirint de hudiţi şi ne di de scire că toţi 

străinii sântii obligaţi de a si presenta şi a să închina 

dinaintea Paşei... Bucuros! Angel şi ei sintem nerib- 

dători de a vedea faqa, lut Hagi-Ahmet-el-Heaet, favoritul 
Sultanului de Maroc, acestui puternic sub-tiran, care face 

“a tremura necontenit 15,000 mit de oameni, locuitorii 

'Tetuanului. ă 
Sosim încurend la o cassă mare fără fereşti şi cu totul 

lipsită de ori ce aparinţă de palat. Porta ei se deschide 

sub o boltă mobilată cu laiţi de pâtră, în facă cuo 
bisunie misteri6să de zaraf, ce se tupilă peste drum ca 

un cuib de îâră pânditâre, Câţi-va soldaţi, purtând pe 

capuri fesuri nalte şi în mână nevre grâse de boii, stai 

lungiţi pe rosojini dealungul păreţilor Kasber! 
Don Pedro vădând mirarea nâstră, ne dă următorele 

esplicără : Fic-care împricinat din 'Tetuan sait de prinprejur 

se găsesce ecspus într'o parenteză formată pe deoparte de 

ghiarele zarafului, şi pe cealaltă parte de gârbacele sol- 

daţilor. EL e ținut a să presenta Paşii cu mâna plină; 
prin urmare trebue mai întâi să trecă prin Dizunia, lui 

Ben-Aali, Vaneherul autorităţei; căci Ja caz contrar e 

sigur de a sâmţi novrele sale puse în contact cu acele
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de boii... Eată cum se aplică dreptatea în oraşele im- 
periului Marocului. Metodul e simplu, franc, productiv; 
€l ar putea fi adoptat şi aiure! 

Astăgi e tocmai di de târg pentru Paşa, după ecs- 
presia pitorâscă, a Jul don Pedro; adică astădi favoritul 
Sultanului ţine taraba dreptăţei deschisă!.. şi în adevăr 
găsim pe Hagi-Ahmet-el-Iedet tronând sub bolta porţii 
Saraiului. EL şede turcesce pe o laiţă, cu mâna stângă 
jucând metanii şi cu drâpta scărpinându-șt talpele dle... 
“Lângă densul stă ghemuit un bătrân ce scrie teşkerele 

pe genunchi, după maniera orientală, şi mai departe se 
ţine drept un negru colossal, buzat, cu ochi alb şi cu 
sabia în mână. 

Hagi-Ahmet-el-Hedet pare a avea peste 50 de ani, 
Smolit, sbârcit şi gârbovit, el se bucură de o asămănare 
perfectă cu Lăeşii din: Moldova; ear când grăesce în: 

limba Iul, el imitează în perfecţie lătratul unui şacal. 
Noi ne închinăm lui, deşi în gândul meii îl tratez de 

cioroii, şi el, zimhind grațios cu o rinjire de hienă, ne 
întrebă spaniolesce ce căutăm în Africa? 

“Don Pedro, răspunde pentru not că sântem nobili en- 

glezi carii amii venit la Tetuan în primblare. 
— În primblare? “fără nică o afacere de negoţ? re- 

plică Paşa, ţintind asupra n6stră nisce ochi merunţi dar 
vicleni. 

— Fără! dice don Pedro. 
Paşa, cuprins de mirare, scâte pe gât o esclamare 

răguşită, se întârce cătri bătrânul de aliture şi îl spune 

câteva curinte clănţenitâre. Chetibul ne privesce pugin 
24
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cu dispreţ, ridică, din umeri şi se apucă de scris teşke- 
rele; Apoi Hagi-Ahmet-el-Hedet întrebi dacă ducem lipsă 
de apă în ţara n6stră? 
.— Din contra, răspunde ciceronul, acolo sânt riuri 

mari, pirae vii, fontâni, cişmele şi vin mult. 
»— La Allah! Et aii apă la denşii, apă cu îndestulare, 

şi ci vinii Ja .noY, în ţara setel! Mari nebuni! 
După acest compliment, sântem invitați st-i visităm 

palatul, şi daţi pe sama negrului. celui buzai, cu ochil 
albi şi cu-sabia gli. 'Trecem dar pe sub pârtă şi întrăm 
în năuntru, adică într'o curte încadrată. de galerii cu 
coloane forte curi6se, fiind ele îmbrăcate în mozaicuri 
de faienţă. În mijlocul curţii o fontână cu apă tulbure, 
comora Kasbei! Ne suim la rândul de sus şi parcurân 
mai multe camere spaţidse, dar gole şi fără nici un or- 
nament. Tot pare pustii! Sub galerif însă vro 20 de 
Jidani încarcă în Iigi mari presenturile - ce Paşa este 
îndatorit a trimite pe tot anul Sultanului, la Fez, pre- 
senturi. luate gratis din foburgul Evreilor. - 

Negrul cel buzat, cu ochii albi şi cu sabia tot golă, - 
ne cobră în fine pe o scară misterissă în grădina Sa- 
raiului. Nouă, decepţie! În loc de. earbă, prund şi năsip 
ferbinte; în loc de copazi, stâlpt de lemu boiţi roş şi 
destinaţi pentru un cort... Mă înşel ... Un singur co- 
păcel de iaşomie zace trist ca un oftigos însătat pe rui- 
nele unul basin fără apă. EI mat are două, flori veştede, 
pe care, negrul cel buzat, etc. le rupe şi ne le presintă 
cerând bacşiş cu un aer ameninţător, 
„— „Care preumblatu-s?a vreodată în acestă grădină
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„una din acele kadine frumâse, care devinii hurii pe ceea . 
„lume? Oare scăldațu-s'a în' acest hasin vre-o filcă a 
„Orientului, luminând cristalul apei cu albimea formelor 
„sale rotunde? Oare acest mic axbor de iasomie fost-a 
„martorul unor visuri de amor în tăcerea nopţilor, sub 
„radele melancolice ale lunei? Oare petrecutu-s'a vre-o 
„dramă sângerâsă în sînul acestor ziduri părăsite ? ete.* 

Aceste îutrebări ce ne adresim unul altuia, Angel şi 
eii, sântii întrerupte deodată prin nisce tipete. de ustu- 
rime ce ressună la, pârtă. Ne gribim a eşi din grădină 
şi videm în mijlocul stradei pe un nenorocit evreii, lungit 
la pământ şi măsurat de-alungul spinărei cu patru nevre 
de boii. Sărmanul! Uitase de a trece prin bizunia zara= 
fului, pănă a nu să arăta în ochi! Paşil!.. Paşa ridea.. 
şi sorbea cafea! 

Ne depărtăm în grabă de acest spectacal înfiorător,.. 
pentru ca să dăm peste altul şi mai crunt!. 

În vecinătatea Kasbei este un loc sterp unde-se oprescii 
caravanele ce vinii de la Fez, plin de gunoiuri, de stir- . 

vuri şi de câni. Atmosfera e împuţită de miasme fetide 
şi conţine germinii tuturor blelor ciumaşe... Având a 
trece pe laturea, acelei pieţe, pentru ca să mergem în 
partea nordică a oraşului, zărim în mijlocul et patru 
pari nalţi, purtând fiecare în vârful lui câte un cap de 
om. 0 potae de cânt sta împreglurul parilor şi privia 

cu poftă la acele capete sânger6se; unii urlaii, alţii sii- 

riaii pe pari şi alţii lingeaii năsipul în. care eraii înfipţi! 
0 rece înfiorare se strecură prin sînul nostru la 

acestă greţâsă privelişte... Fugim. îngroziţi departe de
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acest loc blăstămat şi afiim de la don Pedro, că descă- 

păținaţii ai fost nisce hoţi vajnici din munţii Vadras. 

„EX uciseseră, cu 15 gile mai înainte, pe doi neguţitori 

Portughezi, carii călătoriaii fără a fi întovărăşiţi de sol- 

daţi. Cine scie dacă cei trei Arabi, carii ne-aii întîm- 
pinat la isrorul Cămilelor, nu făceaii parte din banda 

„hoţilor prinşi şi ecsecutaţi? 
În urma acestor impresii, Angel şi eii ne sâmţim des- 

gustaţi de 'Tetuan, sătui de Africa şi decidem a ne în- 

„târce în Europa cât mai curând; însă aflăm de la cice- 
“Tonul nostru, că deabia peste 12 dile are să trecă un 

vapor pe lângă ţermul unde ne găsim. Angel, furios de 
„a fi obligat a prelungi atât de mult şederea lui între 

Arabi şi Evrei, întrâbă pe don Pedro dacă nu este de 
vândut vre o barcă, fiind decis a trece canalul Gibralta- 
rului chiar şi într'o pirogă de sălbateci. Propunere es- 
travagantă, la care înțeleptul Portugez răspunde că este 
0 felucă a unui amic al lui, căpitanul Andrea, Spadacelli, 
care a să plece a treia gi cătră țermurile Spaniei, şi ne 
indemnă a ne înţelege cu densul. Acceptăm! Şi după ce 
însărează, ne ducem prin stradele întunecâse a Ghettolui 
la locuinţa căpitanului. | | 

Locuinţa lui e într?o hrubă subterană, care samănă că 
un gârliciii de pivniţă părăssită! | 

Împrejurul unei mese încărcate cu pahare ciocârtite 
şi cu butelci deşerte, la lumina unei lampe care răspân- 
desce mat mult fam decât rade, şi în umezala puturâsă 
acelei bolți, cinci oameni stai pe scaune despărechete,. . 
dic Gmini, pentru ca să nu die bandiți. Unul e spaniol;



CĂLETORIE ÎN AFRICA 375 

unul din insulele Baleare, unul Maltez, unul de la Zanta, 

şi căpitanul Genovez; însă toţi ati întipărită pe fecele 
lor acea, ecspresie de vântură-lume, de sptnduraţi scăpaţi 

din ştreaug, carii sântii vecinic în luptă cu legile ome- 
nirei; ei formeză un grup pitoresc şi de multă origina- 

litate pentru un pictor; însă pentru noi carii nu scim a 
desemna macar un simplu nas, fără a-i da forma unek 

cazmale, ei aparit în ochil noştri ca nisce bolnavi ce pă- 

timescii de nostalgia crimei. ÎN 
"Uipitanul Spadacelli, a cărui figură ascuţită samănă 

cu 0 bardă, întră la învoeală cu noi şi ne închiriază fe- 

luca, deşi a mal închiriat-o cu o gi mai înainte unei 
familii de Evrei, Apoi ne cere arvună, promiţendu-ne 
că va pleca negreşit a, treia qi, pe ori ce timp, fie ma- 

rea, liniştită sai furtunâsă. Deci mulţămiţi de acâstă toc- 

meală, ne grăbim a părăssi bârlogul căpitanului, şi ne 

întrcem la locantă. 
Graţi6sa Clara ne aştepta în galerie. 0 rugăm să 

ne mai cânte ce-a sci, pentru ca să împrăştie cu glasul 

ci impresiile triste ce ami cules în visitarea oraşului, şi 

ea scoțând acorâuri sonore din ghrumbrea, cântă urmă- 

târele poesiă arabe: 

Haab | ennga ” Amorul unei femei 

Haab ennca mtel e! Gamra Amorul femeti e ca luna, 

Tebalva ibât şâshi. - Cine-o urmăresce, ad6rme os- 
tenit. 

La ghers fihâ tamra E un copăcel care nu produce 

: curmale; 

La aîn tidjri suaghi, E un isvor care nu formeză pîriii. -
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Djrâli bahal dhib aâmra |. 

Atşan lu met baghi! 

| zi Eabb, 

| El Habb la uaş bes sif, 
La uaşi bel ghanzeria, 

„ Khiar el habb iâji âl el kif 

Letnin îl ferd nia. 
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Sa întîmplat cu mine, ca şa- 
calului de Amra 

Însttat şi mort de sete! 

Amorul, 

Amoralnuse câscigă prin sabie, 

„Nu se câscigă prin viclenie. 
Cel mai bun amor vine din 

" capriciă, 

Amândoi aii aceeaşi sârtă! 

CÂNTERO 

“compas de o tânără fată din neamul Metelilor, a cărel înbit fusese 
: ucis Într'o razzia, 

“Ta Khil selem baş rahukhtuli? 

Bâma udju tshiblu, Gululi? 

Fikumş' men'h5 Nâui? | 

-Ficumg' men'h6 erleb edder- 
” o naui? 
Fikumş' men'h6 sedr'h$ âl re- 

cas ilaui? 
Seddekt âlih habbi n ușuli! 

8 Octombre. Di de odihnă, cons 

    

0! cavaleri ce reveniţi tefert! 
Cum îmi reveniţi? 

Cu ce obraz vă presentaţi mie? 

Răspundeţi. 
Este vreunul pintre voi care 

să voiască a mă rtsbnna? 
Este vre-unul pintre voi care st 

scie a pune piciorul în scară? 
Este vre-unul pintre voi a cărai 

pept st răspingă glonţurile? 
Acelui voiii prodiga amorul şi 

sărutările mele, 

acrată corespondenţei. 
Angel scrie următârea circulară în 
destinate amicilor lui din Englitera : 

„Poimâne plec din 'Ietuan. Un căpitan de felucă, anu- 

mal multe ecsemplare,
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„me Spadacelli, fost pirat de meserie, sa tocmit cu mine 
„SE mă ducă la Gibraltar. Dacă din “întâmplare el m'ar 
„ucide, stii dacă mă voii îneca în canalul ce desparte 

„Europa de Africa, cred că ai da o probă de mare is-: 

„tețime de spirit, neaşteptându-mă în zadar. .. Amicul 

atăii Sherry Angel.* 
— Cărui curier af de gând să încredinţezi aceste cir- 

culări? îl întreb... căci serviciul poştal nu-este âncă or- - 

ganizat în imperiul Marocului. 

— Am de gând să le ţin în portofolii pănă la Gi- 
„braltar!.. îmi răspunde amicul meii cu sânge rece. 

— Minunată idee! Răspunsul tii naiv îmi aduce aminte 
de un răvaş trimis de la Moldova în Franția, cu adresa: 

Fiului mei iubit... la Paris!.. Peste o lună se pre- 

sintă un tânăr la biuroul poştei şi dice împiegatului fran- 

cez: Domnule, -nu cumva a venit o scrisăre de-la ta- 
tă mei 2 — Cum mu? răspunse împiegatul ridend: 
„Numat părintele au fii ca d-ta a putut fi în 

„stare să-ţi scrie sub o asemenea adresă. — Fată 

„răvaşul 
Angel ride cu hohot după obiceiul Îni, încât sparie co- 

pill lui Nahon, apoi replică: 
— Altă naivitate!.. În anul 1846 plecasem din En- 

şlitera, fără a spune părinţilor mei în care parte a lu- 

mei voeam să călătoresc. Având un mare interes de a 

sta două luni de dile în Veneţia şi a face ca să mi se 

- pârdă: arma, vorbisem cu fratele meii, ce se afla în Paris, 

să vestiască amicilor noştri că et aşi fi dus. în Egipet; 
car în privinţa corespondenței, ne pusesem la cale iîm-
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preună ca să-i trimit uk scrisorile mele cu data din 
Alecsandria, saii din Cairo. Fratele mei avea a le ecspedui 
apoi ]a Londra părintelui meii, ca „scrisori aduse de un 

- călător sosit din Egipet,.. Astfel s'a şi urmat; însă în- 
chipuesce-ţi mirarea mea, primind deodată chiar în Ye- 
neţia răspunsurile tatălui mei! .. Ele începeaii aşa: Am 
celit cu Ducurie vcvaşele tale din Cairo, scrise în 
Veneţia, ete. : | - 

„Un amic al săi mă întâlnise într'o di pe Rialto și 
îl însciinţase de presenţa mea incognito în Veneţia! 

— Altă istorie! adaug eii; însă acesta are ceva mi-. 
„ Taculos, în care hazardul j6că un rol eestraordinar!.. La 

anul 1838 un amical mei, venit de curând la Paris ca 
st-şI facă studiile, îmy dice într'o dimineaţă de tâmuă: 

„Plec mâne la America.& | 
Ei, credând că glumesce, îi răspund: călătorie bună! 
— Să-mi serif, adauge el. a 
— „Bucuros, dar cum şi unde?. 
— Prin poştă şi în America... adio! 
Şi în adevăr el plecă a doua gi... Trei luni în urmă, 

făcând cunoscinţă cu un căpitan de corabie, d-nul Lan- glois, care avea a să duce la Filadelfia, îl întrebăiii dacă 
voesce a să: însărcina cu.un răvaş? Căpitanul primi, şi ridend, bagă în buzunar scris6rea mea adrosată: Dom- nulă Lugenie Al... în America! 

„După un an, găsindu-mă la laşi, văd pe amicul meii dând busta în camera mea. EI imi sare în brace, stri- gând: „am primit-o !& : 
-. —. Ce al primiţ?
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„Scris6rea ta, . . Eat'o! 
let Tăvaşul şi constat că e întocmat . acel încredinţat: 

. căpitanului Langlois. Mirarea mea nu se pdte ecsprima. 

- — Dar cum s'a întâmplat de ţi-a cădut la. mână 

acestă scrisre fără adresă, în fundul lumei? 

— „Eată cum! răspunde Al... aşedându-se pe canape: 
„După multe alergări prin Staturile-Unite, ajunsesem 

ala Filadelfia, şi în timp de şese săptămâni mă duceam 
„în tâte gilele la poştă ca să caut scrisori, de şi nu 

„aşteptam nimic; căci în străinătate dorul de-a primi 

„veşti de acasă devine o monomanie. În tâte gilele mă 
„întâlniam dinaintea biuroului cu un necunoscut, care ca 

„şi mine, căuta în zădar răvaşe din Europa. Decepţia 
„nâstră comună fu un motiv natural de a face cunos-— 
„cință împreună şi de a ne plânge de negligenţa ami- 

„Cilor noştri.& 

— De unde aştepţi d-ta scrisori?,. mă întrâbă într'o- 

di acest străin, eşind cu mine de la poştă. 

— De la Moldova, 1 răspund, 
__— Cum? replică el, oprindu-se în loc. Eşti. Român? 

„— Dar, domnule, 
— Nu cumva te numesci Eugenie Alk.. 

--— Tocmal, i. 

— Eată dar o scrisre pentru d-ta! şi gicend aceste 

cuvinte, d-nul Langlois scâte din portofolii şi-mi dă ră- 

vaşul tăi... Era st cad în mijlocul stradei ameţit, ca 

de damla!,.%. - . 

Angel, novrând să rămâe în urmă de mine cu anec-- 

dotele ecstraordinare, îmi narează o întâmplare î6rte: 

3
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bizară a unul curier trimis din Englitera în India. Fii 
cerc a-l întrece prin un roman închipuit, el îşi frământă 
mintea, ca să iscodiască o minciună gogonată, şi astfel o 
ducem, atât în cameră câţ şi pe strade, întrun şir nein- 
trerupt de- poveşti. 

Spre sară don Pedro Y Guypuscoa vine de ne propune 
ca să asistăm la un bal. de nuntă evreescă. Ne pogorim şi videm strada plină de lume. 0 mulţime do evrel, Dbarbaţă, femei şi copii, cu lumtnări aprinse în mână, 
trecit în processie ; precedaţi de un orhestru; dar ce 0r- “hestru!.. o vi6ră, două tobe mici în formă de căuşe acoperite cu pele de măgar, şi. mai multe daerele văpsite în verde. Musicanţii producii o cacofonie sălbatică, evrei! cântă un soiii de psalmodie trăgănată, copii! sari țipând saii se daii de-a râta, şi vre-o trei femei, înarmate cu hadanale, mergii de văruescit pragurile tuturor casselor din stradă, precum şi păreţii casset unde s'a, făcut nunta cu 0 di mal înainte. În fine toți întră şi se ticsescii 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 Tăţoesce, se şoldesce, îşi frânge şelele, ridică braqele în Sus, şi dă ochit peste cap; pe urmă se retrage obosită, lăssând rândul alteia, care o imiteazi cu aceeaşi. lipsă de graţie. | a - 
- Ear în vreme ce dănţuitârele se sbuciumi astiel, inri- taţii se apropie de ele, se facii a aduna Bbană în perit lor şi aruncă câte 0 monedă de aramă. întrun talger. Ni se spune că acâstă colecti e destinată * musicanţilor,
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"şi aşa, trebue să fie; căci harhalaca lor cacofonică cresc 
treptat în proporţie: cu colecta. După danţ se aduce o. 
massă cu tablale pline de nuci uscate, de turte azimit 
şi de dulceţi de harbuz. 'Toţi gustă din ele şi heii câte 
un păhăruţ de rachiii în fericirea şi plodirea tinerilor: 
căssătoriţi, 

Observăm că bărbaţii aii fsionomil caracteristice de: 
f&ro hrăpitâre; dar că nevestele şi fetele aii ochi mari 
negri catifelii, carii se întâlnescii fârte- des cu ochii luj 
Angel. E timp dar să eşim din acest cafarnaum, în care: 
dominează, aromul ebraic de usturoiii, şi dar ne retragem 
urmăriţi de o clae de hăcţi şi fete, ce se ținii grapă de- 
noi, cerându-ne bănuţi. 
„Ne mal areud'a petrece de cât o nâpte în 'Tetuan, 

Angel se pune a studia arit arabe şi a le ecsecuta pe 
cornet ; ear eii mă ocup de coordonarea unul mie. voca-. 
bular romano-marocan. Acest, rod sciânţific al voiajului 
meii pe ţermurile septentrionale din Africa, îl dedic com- 
patrioţilor mel, având deplina convingere că ek nu-şi vor: 
bate capul cu dânsul. 

Însă unele cuvinte din el, le supun spiritului investi- 
gator, critic şi analitic a sapienţilor filologi, etimologistă 
şi limbistică, carii negreşit se vor servi de ele, pentru ca. 
să probeze că Arabii Marocani se tragii din strămoşii 
nostri Romani, de ccsemplu: 

Leila, sinonim de lelea română, precum Nena-Saib- 
din India a fost Nenea Saib. | 

Ard, păment, aşa numit pentru că arde focul vul- 
canic în sinul jul.
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Phar, marea. — Ce este Oceanul decât un vas imens, 
un pahar plin de salamurt? 

Ras, capul. — Arabii îşi radă capul; ergo: fie care 
pârtă pe umeri un: cap-ras. 

> En, gura.—Arabit fumează necontenit, gura lor e 
numai - facu. 

Nif,  mas-—cuvtnt de origină latină, din care Francesii 
aii format verbul reni/ler, adică a tragepe nas. 

„Enuar, flâre—sub clima Africey plântele înflorescii în 
luna enuar, tenuar, Yanuar. Numele fibrei 
caracterisază timpul înflorirei. 

Zira, faut—cuvânt latinisim ! 
Ihâd, jidov—adică e hîd, uricios, ete. 

AM'buz, sărutat—lipire de buze, îmbuzare... Arabit 
sărută mult maj: etimologic decât noi Ro- 
mânil. etc. etc. ete, 

  

9 Octomorie. — Pe la 10 oare, don Pedro ne aduce 
“do cai frumoşi, caril umplu cartierul de nechezury şi de 
tropote de copite pe pavea... Ne luăm adio de la fami- 
lia lui Salomon Nahon şi lăssăm pe gentila Clara, fericită 

-de complectarea, zestrei sale. Angel scrie numele nâstre 
pe albumul locantei şi adauge un distic în versuri en- 
gleze, pe care eii le traduc alăture în limba română: 

Am vădut în Tetuan 
Un Ilagiii Despot, Tigan, 
Patru capete tătete 
Şi gârbace pentru spete!.. 
Deci în grabă fue de el “ , 
Subsemnatul, eii, Angel! *
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Eşind din oraş, apucăm pe un şes năsipos, mărginit 
în stânga de colnici acoperite cu livegi şi cu tufe de 
captuşi colossali, ear în areptă apărat de munţii Beni- 
Hasan, munţi de formă bizară şi învăliţi cu păduri. În 
faga nostri steclesce la sre marea albastră şi lină, ca, 
un lac de smarald licvid. Ea ne atrage cu farmecul ei 
misterios... 0 fugă de cal şi eată-ne la vamă, adică la 
0 hardughie ruinată şi înghessuită de cal, de magari, de 
Arabi, de Jidovi şi de alte multe lighiot. Acestă, companie 
puţin sociabil; ne obligă a căuta un refugii sub un 
copac pe malul unui riii ce curge aprâpe, riul Vad-Marţin, 
ca să aşteptăm barca ce ne va duce la feluca lu Spa- 
dacelli. Dincolo de apă stai culcate pe genunchi vr”o 
dece cămile, rumegând în linişte; mai departe trece -în 
sbor un cârd de păsseri de marea, ce se întorci de la, 
păscuit şi se ducii să se odihniască în cuiburile lor. Un 
vultur colossal se rotesce deasupra nâstră, la o înălțime 
unde apare deabia cât un porumb. Pescii se alungă pe 
sub mal şi prin mişcările lor ne facii a uita că aşteptăm 
de mai multe ore. 

În fine barca, sosesce, ne suim în ca, şi aruncând o 

ultimă, privire asupra panoramel de p'impregturul nostru, 

observând că de aici oraşul Tetuan are aspectul unui 
şioiii de ziduri albe, ce s*arii pogori între două dealuri, 
începem a luneca, pe nesâmţite în cursul apei. Riul Uad- 
Marţin ne duce lin plină la vârsătura luk În marea, şi 

marea ne primesce cu blândeţă. 

Un orizon larg şi limpide se deschide în calea nâstră; 
pare că risuflăm mai uşor, cu cât ne depărtăm de ţăr- 

—— 

—
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murile barbare ale Africei... Dece lovituri bune de vâsle 
şi abordim feluca, adică o mică corăbiră ce nu are 
decât un catarg. Eată-ne acum pe pod, în presenţa că- 
pitanului Spadacelli şi a tovarăşilor lui, carit ne primescă 
fără nică o demonstrare de mulțimire... dar ce ne sur- 
prinde mult este că regăssim acolo pe evreul cel cu mut 
de curcan pe nas şi pe juna cevrelcă frumâsă, care făcu- 
seră voiajul cu not de la 'Tarifa până la Tanger. EL se 
cununaseră, la Tetuan şi se duceaii acum să se aşede la 
Algesiras, în facă cn Gibraltarul. Feluca era închirietă 
de denşii, prin urmare, înghessuită de boccelele lor cu 
zestre, mărfuri şi obiecte de menagiii, pănă şi cusel pline 
de găini. " 

Angel se bucură mult reînteluind pe grați6sa Rahila 
şi devine pe loc cavalerul ei servant. EL îi promite să 
0 sectă. în not pănă la marginea Spanici, dacă, ar face 
naufragiit feluca lui Spadacelli; însă adauge că pe bir- 
batul ei l-ar lăssa bucurvs în sama pescilor amatori de 
carne cuşer. Rahila se roşesce puţin, dar în fine ride 
şi pare că nu descuviinţază semţirea egoistă a lut Angel. 
Cât pentru giupânul Manas, gelozia lui de însurăţel e 
înăduşilă prin grija ce-l domină în privirea  boccelelor. 

Pe la asfinţitul s6relui feluca întinde două pânză triua- 
gulare, ca o pasere care-şi deschide aripele, şi se îndreptă 

„dealungul malurilor spre Capul-negru. Yentul suflă destul 
de tare şi-l dă o mişcare destul de răpide. Ea trece 
alăture cu un fort vechiii, rotund, şi se apropie do în- 
sula Porumbilor, Mit de hulubi Ş-aii ales domiciliul 
pe acestă stâncă âugustă şi nelocuită ; însă ades visitată
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de ofișerii garnisânet .visitată din Gibraltar, carii Yubescii 
vânatul... În facă cu Capul-uegru ventul cade, ear feluca, 
se lgănă molatic îutre fosforescenţa mărei şi fosfores- 
cenţa, stelelor. Luna răsare pe crescetul munţilor Africej, 
întocmai ca un monolit înfocat și ascerlit în văzduh de 
un vulcan, Nâptea e lină, caldă, poetică şi indemnătâre 
de visuri plăcute. Toţi pasagerii staii pe pod, unii fu- 
mând, alţi cântând încet, alţi! şoptind, fiecare alegându-şi 
tovarășul saii tovarăzii se: căpitanul Spandacelli cu 6menil 
ul lângă cârmă, Angel cu Rahila: în capătul felucei, ear 
giupânul Manas cu boccelele lui aprope de catarg. Din 
timp în timp ţipete de păseri legănate pe valuri surprindii 
audul şi deşteptă, codcodăcitul găinilor din cusci. 

Din distanţă în distanţă, pe maluri, clipesce câte-o 
lumină misterissă. Una din ele arată .stânca de care s'a 
sârobit o corabie franceză în săptămâna trecută ; ; ear cele- 
lalte sânti focuri împregiurul cărora se âţină la pândă” 
Arabi carii trăescii din prada vaselor naufragiate. 

Dincolo de Capul-negru vântul se stirnesce din noii, 
însă astă dată cu furie; răcârea, nopţii devine pătrungă- 
târe, luna, se ascunde după un nour lung, marea se în- 
creţesce şi feluca saltă ca o strechiată, luând direcţia 
spre oraşul Ceuta, ce apare ca o fantasmă prin întuneric. 
Pasagerii se ghemuescii dealuugul podului, Spadacelli şi 
marinerii lui al6rgă, răcnescă, se înjură în tote dialec- 
tele neolatine, sub pretecst de a schimba posiţia pânzelor, 
găinile ţipă, ca şi când le-arii fi apucat istericale, ear 
giupânul Manas, se vaetă de stomal, fără a să preocupa 

5372 25
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de sârta. Rahilei... şi a luf Angel. Amndoi ai dispărut!.. 

Unde?.. Căgut-aii în marea?.. 
Eii mă- pogor sub pod şi mă întind pe o pătură de 

bob uscat, care urmână plecările felucei, curge ca 0 apă 
şi se grămădesce când pe-o lature, când pe cealaltă a 

coribioaret, strămutând cu ele teancurile de mărfuri a 

giupânului Manas. 

La lumina unei mici limpi mă afund în visuri, rea- 

mintină diversele incidenturi a primblărei mele pe lito- 

ralul Marocului, apoi gândirea mea sbâră la Moldora, În 

mijlocul persnelor legate de mine cu tainicele lanţuri ale 

jubirei. 

Legănarea felucei mă aduce pe nesmţite într'o som- 

nolenţa uş6ră, prin care aud două glasuri şoptind în 

taină, Unul gicea;: 

—' Cum gândesci, Antonio ?.. Manas e bogat? 
— Forte bogat, răspundea celalalt; t6tă marfa din 

felucă ea lui. 

— Scii una, Antonio? 

— Ce, Domenico? 

— Dacă i-ami arunca în, marea pe Jidan cu tot 

neamul lui, marfa ar rămănea a n6stră. 

— M'am gândit şi cii la asta, însă... 

— Ce însă?.. | 

Englezii: cei doi ne stinghirescii. 

(NB. Acel engleză eramii Angel şi eii.). | 

"— Corpo' di Bacho!.. De n'arii fi ci în feluct, 

bună trebă ami face şi nime n'ar sci nimică.
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„ Sangue de la Madona!.. Din causa lor perdem 
o comâră întrâsgă! o , 

Acestă conversaţie mă deşteptă, însă un semţimont de 
curiositate mă face a simula, că dorm. Privind printre 

„gene, văd pe doi dintre tovarăşi lui Spadacelli ghemuiţi 

între bgecele. Ei se încârcă a le deschide, pentru ca să 

fure obiecte din ele; dar neisbutind şi temându-se de a. 
fi surprinşi, se apucă de o altă operaţie. Luând fire de 
bob uscat, le tăciunează la focul lămpei, şi cu aceşti 
cărbuni zugrăvesci tot soiul de cruci pe învilit6rele tean- 

curilor; apoi săverşind acestă lucrare artistică, că se ducii 
pe pod, rigend şi dicând: să vedi mâni dimineaţă ce strim- 

bături are să facă Manas, când şi-a vedea averea, creştinită! 
Gluma acestor dol asasini mă trezesce şi-mi alungă 

somnul. Es pe pod şi zăresc în stânga un deal nalt cu 

oraşul Ceuta în poale. E medul nopţii! oraşul dârme, pa- : 
sageril dormi, găinile dormi, chiar giupânul Manas stă 

lungit lângă cuşcă şi horăesce ameţit de bâla' mărel. 

Însă Angel şi cu Rabhila nu apari nicăiri, : Negreşit şi 
ei dormi acum în fundul mărci. 

De-aici feluca, sgâlţâită ca de friguri, cârnesce în 

drepta, având a traversa canalul de Gibraltar şi a să 

"feri de numerdsele corăbii ce treci din Mediterana în 
Ocean şi vice-versa. Periculul e mare, neîncetat, căci la 
tot momentul sfintem ameninţaţi -de a vedea un vapor 
saii o corabie cu trei catarguri trecând peste noi şi tri- 
imeţendu-ne în lumea stacoşilor!... Dar în fine geniul 
protector care ne-ai scăpat din mâna Arabilor, n ne scapă 

şi de acestă ruşine. 
25*
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Peste câto-va ore de o navigaţie grea şi tulburată, 
răsare în ochii noştrii stânca măreţă a Gibraltaruluy, cu 
farul ci aprins în frunte. Ne mai luptiim câtva timp cu 
valurile şi cu ventul ce ne împotrivescii, şi odată cu fap- 
tul gilei intrăm în port... Hosanna! eată-ne ear în 
Europa civilisată,! . 

Feluca lasă ancora în mijlocul unei flote întregi de 
vase de resboiii şi de negoţ; toţi pasagerii se trezescii 
în mulțămire; însuşi Angel mi se arată, eşina de nu 
scii unde... însăşi drăgălaşa Rahila apare trandafirie ca 
rada dimineţei. . . 

„Bar cât pentru jupânul Manas, în vreme ce amicul 
mei şi ei desbarcăm din felucă, îl audim scoţind ţipete 
de curcan şuerat la vederea, crucilor zugrăvite pe marfa 
lui! Decât sămnul crucei, el ar îi preferat; mal bine coar- 
nele dracului! E | 

„+ : Post-scriptuni, — După voiajul nostru în imperiul 
- Marocului, şi după visitarea stâncey Gibraltarului, unde 

în loc de vegetaţie crescii tunuri, 800 de tunuri, ne 
decidem a întra în Spania. Luând dar adio de la amicii 

“noştri din garnisona Gibraltarului, bravii oficeri Ingham, 
Hancooke şi Derey, cu carit ami făcut minunate primblări 
la Algesiras şi la San-Rocco, două „Oraşe mici spaniole 
din vecinătate, ne îmbarciim pentru Cadis, pe vaporul 
francez Pericles. 

Eată itinerarul acestei nouă şi mult interesante că- 
lătoril: 

De la Cadix la Seviglia, pe riul Guadalquivir.
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De la Seviglia la Cordova, în diligență înhamată cu 
2 catâr, cc. 

De la Cordova la Baylen şi Grenada, 
De la Grenada la Jaen, Val-de-Penas, Aranjuez, Madrid, 
De la Madrid în Franţia, prin Biscaya. 
Însă, acest voiaj îl voiii descrie pentru petrecerea a- 

micilor mei, când.a binevoi condeiul st mal alerge pe 
hârtie, cum am alergat cil vesel şi bine dispus în patria 
lui Cid-Compeador şi a lui Don Quichotte. 

Tanger şi Maroe 

(1853). 

În giua de 1 Octomvrie 1853, amicul mei Angel şi 
eii, purtând fiecare câte un sac de voiagiii în mână, eşim 
veseli din otelul englez - Club house, ce se ridica pe 
piaţa centrală din oraşul Gibraltar, şi ne coborim la port. 
0 barbă 'sprintenă ne duce prin mulţime de corăbil la 
vaporul frances Honfleur, care plecă în curând lăsând 
în urmă-i stânca urieşă a Gibraltarului, şi se îndreptă 
spre țărmurile Africei. A a 

- EŞiţI din golf, întrăm în canalul larg care unesce ma- 
rea Mediterană cu Oceanul şi trecem pe lângă 'Tarifa, 
oraş vechii aşegat pe coasta Spaniei dinaintea cărui T&- 
sare din valuri o insulă fortificată. Vântul suflă puternic, 
marea'j tulbirată şi spumegiitâre, cerlul e limpide ca o 
boltă de Zapis-lazzuli. Întelnim mai multe vase făcând 
bordade, pentru a naviga contra curentului şi a vântului; 
una din ele Junecă alăturea--cu. vaporul şi marinarii acă-
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țați pe catargură ne salută în trdcăt cu strigăte voidse, 
la care noi răspundem prin urări” de călătorie bună. 

Nimic mai fantastic şi mai interessant de cât, aceste 

răpidi întrezăriri de 6meni necunoscuţi, şi acele pres- 

chimbări de cuvinte amicale -pe întinderea mărilor! 
- Mai departe o barcă mare, venind despre Tarifa, abor- 

dează vaporul nostru şi ne aduce o familie: întrâgă de 

evref, compusă de tatăl, două fete mari, un copil de vr'o 

cinci ant şi un tentr ca de 25 ani. Bătrânul pârtă 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 corolat, cu ochi de vulpe şi cu buze sub- 
ţiri care se mişcă neincetat. - 

Căpitanul vaporului pretinde că evreul calculă dobânda 
ce ar lua pe valurile mărci, dacă ar putea să le dee 

în înprumut lui Dumnedei! 
-- Fata cea, mal mare e naltă, nâgră, uscată şi are o 

fisionomie de cămilă. Copilul samănă cu o maimuţă spă- 
rietă, ear tentrul este înbobocit în vârful nasului cu ua 
negel monstruos, ce' aduce mult cu tromba elefantului. 
Acest muc curios pare a fi indăstrat cu o mare sâmţire, 
căci atât prin coloritul, cât şi prin diferitele sale miş- 

cări el destăinuesce tot ce se petrece în sufletul stăpi- 

nului stii, 

- În mijlocul acestei menagerii evreesci, copila cea mai 
tentră strălucesce însă ca o minune. Frumâsă, zimbitdre, 
veselă, ea produce o dulce impresie asupra tuturor călă- 
torilor. Angel cuprins de uimire, se apropie în grabă de 
actsti fiinţă drăgilaşă, rătăcită pintre dihanil şi începe
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a-i grăi cu multă simpație, Copila îi răspunde grațios, 
ear megelul dă semne de o gelosie furi6să, .văpsindu-se 

„când în galhin, când în verde, când în patlageniii.. Mons-, 

truositate! . nelegiuire! lucru de nepovestit şi de necre- 

dut !! Evreul trombagiii este logodnicul copile! încântătâre!!! 

Cu tâte aceste vaporul legiinat de valuri înaintează 
răpide între munţii Africei, acoperiţi cu rerdeţă şi acei 
ai Spaniei arşi de sre. Câţiva delfini se gi6că impre- 

gturul lui, sărind pe faca apel şi rostogolindu-se în“fund ; 

ei ne întovărăşescii astfel pănă în baca Tangerului, unde 

sosim după patru 6re de o minunată preumblare. 
Oraşul Tanger, numit de Arabi Tangia, presintă un 

tabluii fârte original prin clădirile sale albe, carele se 
ridică treptat pe câstele a două culmi apropiete. Înpre- ! 

giuru-l se înşiră un brâii de ziduri nalte cu metereze - 

ruinate; ear în mijlocul lui se înalță două minarele pa- 

trate, a cărora cărămidi smălţuite formează felurite ara- 

hescuri. T6te casele sântii coronate cu terase, pe care 

locuitorii petreci nopţile de vară, şi din depărtare ele 

înfăcoşază aspectul unek scări gigantice lipită de costa 
culmelor. Albeaţa, ferestrelor şi lipsa de ferestre producii 

o uniformitate care ar osteni vederea, dacă acea uni- 

formitate nu ar fi întreruptă prin câţiva copaci, prin co- 
loritul mineralelor şi prin: locuinţele consulilor Buropel, 

văpsite în galben, venăt, pembe şi verde. | 

Îndată ce aruncăm ancora, zărim venind de Ja mal, 

un lung caic condus de vr'o dece Arabi cu piciorele şi 

bragele gfle. El se apropie de vapor, săltând pe vtriu- 
rile valurilor, ear Arabi daii năvala la pod ca o câtă
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de pirați, pentru ca să înhaţe atât pe călători cât şi 
hagagiul lor şi să-i cob6re în caic.: Operaţie grea, peri- 
culsă şi spăimântătâre; căci barca se clatină grozar,. 
acum ridicându-se mai. sus de podul vaporului, acum dis- 
părând în fundul unei adânci prăpăstii. 

În momentul de a să decide ca să cobâre scara va- 
porului, evreul cel bătrân cuprins de un tremur spasmo- 
dic, începe a murmura, mal iute din buze, calculând, Ie 
greşit folosul ce f-ar aduce suma . de. or6ză ce are în 
suflet, dacă ar putea să o speculeze. Copilul cel mic sare 
pe. umerii lui, strimbându-se la noi, şi deodată amândoi 
lunecă şi cadii de-a rostogolul în fundul caicului; atunci | 
trombaciul logodit, cu un devotament demn de o sârtă 
mal bună, se răpede casă dee aslutor celor căduți ; însă 
pornirea lui nefiind bine cumpănită, el se duce dea drep- 
tul alăturea cu caicul în mare, 'unde se cufundă ţinând. 
Pe loc doi marinari francezi se aruncă după densul, îl 
pesculesci în grabă şi-l urcă pe caic, buimăcit de spaimă 
şi botezat în salamură., 

La acâstă privire un “răcnit răsună pe pol, un răcnit 
de adâncă desperare! Ne întârcem iute şi vedem leşinând 
fata cea mal mare în bracele surorei sale! 0 dramă tat- 
nică şi profundă se desfăşură atunci în ochit noştri, un 
mister sufletesc se descopere... Cămila e înamorată de 
elefant, viitorul ei cumnat!. 

Pe când aceste scene se petrecii pe vapor, o altă barcă 
"-Sosesce de la mal ca să ee călători, dar ne mai găsind 
nimica, de înhaţat, Arabi ambelor caice se apucă la certă, 

„țipând, gesticulâna, sărind peste bance, ameninţându-se
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cu 'lopeţile şi espunându-ne astfel de a fi .răsturnaţi în 

apă. Angel perde răbdarea sa de. englez, se mânie, boc- 

sează în'drepta, bocsează în stânga şi înfine Arabii noştri 
spăimântaţi de pumnii lui se punii la vâsle. Caicul plecă 

spre mal, însă la o distanţă de 30 paşi departe de el, 
se opresce, căci aii dat de fund; eată-ne pe un banc 

de năsip! Arabii sari fute în mare şi ne iei în cârcă 
pe. umerii lor. 

Angel rădând că nu. se e pâte cufunda mai mult decât 
pănă la genunchi, propune copilei . celei frumâse, ca să 

-o porte pe braqele sale, şi fir'a a mai aştepta răspuns 

el o ridică pe sus, întră în valuri, şi fericit de a stringe 

la pept un odor atât de .preţios, el păşesce falnic prin 

apă ca un Cesar triumfător. Ao) cu toţii călări pe spa- 

tele Arabilor, îi facem un cortegiii demn de nobila şi: 

cavalerâsca .sa purtare. 
Acestă, călărie. maritimă - îmi amintesce versurile ur- 

mitore ale unui poet romantic din .se6la . bucuresceană : 

Trăiască libertatea! Ei vreii să merg călare. 

Pe câmpul lui Filaret, pe munţi şi chfar pe mare... etc. 

Desbărcarea nâstră pe pământul Africey este întimpi- 

mată de o populaţie întregă, compusă de Arabi, învăliţi 

cu burnuse stremţerdse, de copii cu capetele rase, care 
locuescii Ja sâre ca nisce tingiri spoite, şi de evrei ce 
se furişează prin gloată, dominați de frică şi de setea 

câştigului. "Toţi ne încungiură pe mal, privescii la noi 

cu o curiositate comică, şi ne grăescii delaolaltă,. unii 
arăbesce, alţii spaniolesce, făr? a să îngriji dacă îi înţt- 

legem. Sai ba. Angel şi eii le răspundem serios engle- .
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sesce şi rominesce, şi astfel reînoim scena confusiet lim- 
belor din turnul Babelului, scenă ce star fi prelunsit. 
mult, dacă dragomanul Consulatului Britanic nu ar fi 
venit să întrerumpă interesanta nâstră conversare. 

În fine facem o întrare triumfală în orâş, trecând pe 
sub o pârtă cam dărimată a cetăţii, şi apucăm a ne 
sui pe o hudiţă răii pavată, dar fârte gunoi6să, care face 
zigzaguri între două ziduri g6le. Acstă stradă îngustă 
unesce portul cu centrul oraşului, prin urmare ea este 
mai inportantă decât tte celelalte. În ea întelnim o 
mulţime de indigeni pe gtos sait călări pe măgari, co- 
borind la vale şi strigând: balac! balac! adică: feriți! 
feriţi! şi în adevăr ne.ferim iute de denşii, lipindu-ne 
de păreţi; căcă fecele lor palide, ochi lor scînteitori, bar- 
bele lor sburlite, trupurile lor uscate, mişcările lor dişăn- 
ţate, graiul lor Tăguşit şi stremțele lor ce-i descoperii 
mai mult decât 1% acoperă, producii o impresie respingă- 
tore. Ic colea, dinaintea unei uşi ce se deschide în zid; 
sai la colţul: unet hudiţi, vedem câte un nenorocit culcat, 
pe pare într'o nemişcare de cadavru sai şădând ghemuit, 
cu capul pe genunchi şi ochit țintiţi pe verfurile babu- 
şilor să. | 

" — Cum îţă pare “Tangerul? -mă întrebă Angel. - 
— Curios şi ecstraordinar! 1) răspund. Lipsa, de ferestre 

în păreţii stradelor şi lipsa de coperişuri pe case, mă 
facii să cred că .am intrat întrun oraş ars de un foc 
mare, sguduit de vre un cutremur, şi care acum adă- 
postesce în ruinele! sale văruite, o populaţie întregă de 
bolnavi şi de smintiţi. Câţi indigent am întâlnit păn'acum
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ai în aer de suferință şi de. miserie care atristă; “ni 

am zărit încă o: singură fisură YOl6să . 

— Şi ei nici o păreche” de babuşi întregi! adauge 

tovarişul mei, “oftând cu jale... După o alergare fan- 

tastică prin o încâlcitură de hudiţi strimte, sosim 13 

locanta numită English family hotel şi ţinută de o 

văduvă englesă Ilistress Ashton: Casa, e curată, came- 

rile răcorâse şi mobilate cu 'crivaturi de fer, ascunse sub 

muschitere de gază; scările precum şi parchetele came- 

vilor săutii plăcute cu faenză smălţată, care înveselesce 

vederea şi ţine răcâre. Salonul este ornat “cu un piano 

vechii şi hârbuit, ce pare a fi oftigat de dorul Europei. 

Îl găsim ocupat de două domnişdre palide, fetele Domino 

Ashton, care înbătrânind în singurătate, se stingii săr- 

manele” de dorul Europeilor. Flori ecsotice şi uscate de 

sârele Africei, fiinţi predestinate a trăi şi a muri în 

haime de vestale, ele pârtă zulufi ce atirnă dealungul 

obrazilor, dealungul gâtului şi dealungul siuului pănă la 

3tomah. Ochil lor de un azur spălăcit privescii cu me- 

lancolie prin ferestrele salonului munţii ce se *nalţă din- 

colo de baea, Tangerului şi marea ce se întinde spre 

țărmurile Spaniei, dar în zadar! tot în zadar!.. nici o 

umbră de mire nu se zăresce în. fundul orizonului!! 

“Când întrăm în acel sanctuar de durere virginală, 

âmbele feciâre se scâlă deodată, ca prin efectul unui re- 

sort mehanic, se închină” mafestos şi părăsescii salonut 

ca nisce ntluce înspiimântate. 

Pintre curiosităţile acestei locante mat descoperim uit 

servitor arab, care "şi închipuesce că scie englezesce ca.
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lord, Byron, când jargonul stii se compune din câteva 
cuvinte spaniole, portughese şi turcesc; un papagal care 
de dimineaţă pănă 'n sară ropetează frasele: ati du îu 
du, at lov, în, învăţate de la stăpânele lui, precum şi 
mille toneres, deprinse negreşit de Ja vr'un călător fran- 
cez şi înfine două june servitâre, spriutene, frumuşele, 
cu ochii mari africani, cu părul negru nepeptânat şi cu 

“pelea aurită de radele sârelui. Ele ridi vesel de câte 
ori Angel cârcă a glumi cu dânsele, şi astfel ne arată 
şiragurile lor de dinţi albt şi ascuţiţi. Amicul mei încân- 
tat, declară că nimie nu înveselesce mai mult inima omu- . 
lul, ca nechezatul unui cal de soiii şi ca risul armonios 
a unek copile de 16 ani, 

Cu îdte aceste poeticul Angel ordonă ul Hamed, ser- 
vitorul otelului, ca să pregătiască dejunul şi s-Y aducă 
jambon, beefteacuri, cartofe, stiltou, porter, ete, adică tot 
ce constitue hrana unui englez prosaic. Prândul fiind 
gata, ospătim cu acea, poltă de mâncat, co dati călăto- 
riile pe mare, şi apoi ne suim pe terasa locantel, pentru 
ca să bem cafeoa şi să ne facem cheful. 

Cine a gustat viaţa orientală scie că chyeful este 
partea cea mal importantă, a vieţei; deci apringendu-ne 
gisarele şi aşăându-ne pe jelţuri americane în formă de 
lesăn, dăm drumul ochilor să rătăciască pe înpregiuri- 
mile Tangerului şi lăsăm inchipuirea să sbâre în lumea 
fautasiei. Sub pick6rele nâstre se cobori pănă la malul 
mărei terasele caselor arăbesci, ca nisce grădini gigan- 
dice superpuse treptat; ear în depărtare strălucesce haea,
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acoperită cu spume argintii şi în mijlocul e se l6gănă, 
vaporul Honfleur. 

»— Cunoscă istoria 'Tangerului? mă întrebă, Angel. 
— Eat'o în scurt; îi răspund. Acest oraş a fost fondat; 

la o epohă necunoscută ; el a trecut sub domnirea Roma-— 

nilor şi a Goţilor; ear la începutul seculului al VIII a. 

cădut în mânile Arabilor. La anul 1471 a venit Portu- 
ghesif carii l-aii ocupat pănă la 1662; pe urmă Eu- 
glezii l-aii stăpânit în curs de 22 de ani; însă fiind 
supăraţi de necontenitele atacuri ale Maurilor, ei sai 

retras şi l-aii părăssit Sultanului de Maroc. 

— Compatrioţii mei nu s'aii arătat Gmeni practici în 
casul acesta ; observă Angel, aruncându- -ŞI cigara cu mânie. 

— Pentru ce? 

—- Pentru că lucrul luat nu se dă îndărăpt. 

- Frumos princip! dar fie, să urmăm cursul istoriei. 
În 6 August 1844, 'Vangerul a fost bombardat de flota. 

frauceză, sub comanda prinţului de Joinville, din causa. 
protegerei ce Sulțanul de Maroc, Mulei-Abder-Raman da. 

pe ascuns Calitului Abd-el-Cader, care atunci se găsia. 
în luptă cu Francia pentru apărarea Algeriej, 

— Atunci negreşit s'a dărimat o parte din zidurile-. 

cotăţir? 

— AI gâcit; prin urmare haldem să facem o preum- 

blare în oraş păn'a nu să culca sârele. 
„Întovărăşiţi de Hamed ne ducem prin un labirint de- 

strade înguste să visităm... nu saraturi măreţe şi au-- 

rite, nu grădini feerice cu basinuri de marmură, nu mi- 
nunile halimalei orientale, dar o piaţi mică ce se gă-—
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sesce în centrul oraşului şi care presintă un tabloii riit 

de viaţă arăbescă. 

Pe acestă: piaţă se înşiră două renduri de- dughene, 

adică de visunii strimte, scobite în ziduri, unde stai ne- 
gustorii cu - picirele crucite şi cu metanii de calembec 
în mână. Arămil la facă şi uscați la trup, ei aparii în 

umbră ca nisce: mumii desgropate; fisionomia lor păs- 

trează o nemişcare absolută, cât nu trece nimic pe lângă 

dânşii; dar -cum se ivesce un străin în depărtare, ochii 

lor se aprindă ca jaraticul şi gurile lor înarmate cu 
„ dinţi lungi începii a striga: agiaragel, agiaragel! setea 

câştigului învie acele maşini acoperite cu pele srântată 
la sâre şi le comunică nisce mişcări. atât de deşănţate, 
nisce gesticulări atât de hrăpitore, încât îţi vine a te 
crede într'o menagerie de orang-utangi. În centrul pieţei 
stai întinse câteva rogojini, pe care sântii aruncate gr$- 
mădi de curmale putrede, de harbuzi necopţi, de smo- 

chine de India şi de alune negre ca pământul. Mulţime 

de Arabi, de Berberi, de Negri şi de Evrei, se, certă, se 

împingă de la acele ticilose merinde, ce zacii într'un 
roiii de musce; car de-alungul pieţei doi sasztună alrgă 
sărind şi amenințând pe toţi trecătorii cu vârful lncilor 
ce pârtă în mână; un al treilea stă la sere tremurând 

şi sberând ca '0 capră, un al patrulea se, dă de-a tumba, 
- sărobindu-și trupul de petrele pavelei în onorul lui Mo- 
hamed şi un al cincilea strisă t6tă giua cuvintele: Sa- 
hailic mlihă, împreunându-și „glasul cu sunetul unei cobze 
cu două strune, numită Jhiumbrea. 'Tote aceste se, pe-
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trecii pe un loc încadrat cu păreți goli, fără ferestre 

fără uşi, şi unde s6rele Africei varsă torente de foc. 

“ Desgustaţi de spectaculul pieţei, ne depărtăm apucând 
pe o stradă care duce afară de oraş. Lângă porta pe 

care trecem se înţinde -un câmp, pe care se face târg 

(sauc) de două ori pe săptămână, şi unde sosescii cara- 
vanele din lăuntrul Africer; ear alăturea dealungul zidu- 

lui cetăţii, pământul răsună sub pickâre, fiind scobit cu 

gropi adânci, în care Arabii păstrează grâul. Hamed ne 
arată în trâcăt una din acele. gropi părăssită şi prăbu- 
şită, care a servit odinioară de mormtnt la sute de tidve 
de Evrei, descăpăţinaţi pentru plăcerea nu sciit cărui 

Sultan de la Fez. Capetele aii fost răscumpărate de nea- 

murile acelor nenorociţi şi duse în cimitirul evreesc, ear 

grâpa a rămas ca 0 pomenire îngrozitâre, cu care şi 

astădi âncă înspăimântă pe strănepoţii lui Abraham. 

De atunci pâte Israeliţii marocani aii adoptat urmă- 
toarea dicală spaniolă :. ae „i 

„Con los Ioros plomo o plată“ | 

| Însă neîndrăsnind să arunce plumb în capul Arabilor, 

ei daii bani pentru ca să cumpere dreptul de a fi tira- 
nisaţi pe pămentul. Africek. În adevăr ei punii tâtă silinţa 
de a nu să despărţi de idolul lor,. aurul, şi desvălescii 

“un genii rar. întru apărarea lui; -însă barbaria îndige- 

nilor face adese ori crunte razzia în colonia israelit. 

Cu cât un evreii e ma! bogat, cu atât el.caută să-şi 

dee o aparință mai săracă; cu cât el ar putea să tră- 
iască mal bine, cu atât se osândesce la o viaţă de lip-
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suri şi de miserie; căci de cum se nasce. şi pănă ce mâre 
el e dominat de o grâză meincetată. Sâmţirile care nu 
adormi nici odată în sufletul lui sântii spatma şi sgâr- 
cenia; prin urmare când întelnesci un cvreiă în hudiţile 
Tangerului, îl vedi trecând ca o umbră de-alungul păre- 
ților, cu ochiul pândaciii, cu urechea. drâsă, cu inima 'n 
dinţi, ca un om ce ar fi comis o crimă şi S'ar teme de 
a fi recunoscut. Obligat de a-şi scâte babuşii când trece 
pe lângă o geamie, el îi ţine totdeauna în mână, atât 
de economie cât şi de frică, temându-se ca vuetul paşilor 
săi să atragă luarea aminte a vre unui arab mahmur, 
şi să-l aducă maltrătări, saii mai cu samă pagubă! 

Evreul “din Tanger, precum şi acel din tâte oraşele 
AMricel, este fiinţa cea mat îngrijită din lume; pentru el 
chiar umbra unei. paseri trecătâre este un motiv de 
spaimă ! El nu grăesce, ci şoptesce, nu ride ci zimbesce, 
nu calcă, ci lunecă pe pământ, căci nu are curagiul 
fiinţei sale; vecinic prigonit, vecinic umilit, el îşi răsbună 
însă prin viclenie, speculând lenea apăsătorilor st şi 
parrenind încet, încet a monopolisa tot comerţul oraşelor. 

În zadar Arabii îi despreţuiescii şi-i închidă n6ptea 
într'un cvartal deosebit, ca pe nisce vite în ocol; în zadar . 
îi pradă şi-l miicelărescii din timp în timp; coborttoril 
lui Solomon plecă capul cu ribdare şi reincepii traficul 
lor, fâr'a avea de scop nici înbunătăţirea sârtel, nici 
luminarea neamului lor, ci numai şi numai stringerea 
de aur! Prin urmare ei se găsescii âncă întrun grad 
de superstiție ridiculă, confundând pe Aoisi cu Cabala 
şi pe Profeţi cu Rabinil. .
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Un călător francez, d-nul Charles Didier, dice: „Pre- 
„judiciile cele 'mai nebune sântiă pentru: Evrei: articole 
„de lege şi de credinţă, şi chiar cânticele sublime ale 
„Psalmistului sântii traduse în' nisce harhalae atât: de 
„monstruse, încât ascultându-le crede cineva că aude 
„sălbaticii din Oceania urlând şi sberând înpregiurul feti-” 
„Şelor la care se închină.« : 

Şi însă femeele lor sântii frumâse, precum ai trebuit 
să fie Agar, ludita, regina de Saba şi tâte poeticele 
figuri din istoria antică a Evreilor. Nalte, albe, graţi6se, 
ele represintă tipul adevăratelor fiice ale Răsăritului. Talia 
lor mlădi6să şi elegantă ca trestia verde mişcată de 
boarea dimineţei, părul lor stnfos şi luciii, formează o 
mândră cunună pe frunte; ochit lor negri şi lunaăreţi 
ardii ca o flacără misteri6să; zimbirea lor are uu farmec 
atrăgător care uimesce inima, mânile lor fragede şi albe 
ținii cheia fericirilor ralulu, după o ecspresie arăbâscă, 

Cum se face dar că Evreii, cu aseminea frumoşi 
tovarşi de vieţuire să nu aibă cele mat nobile sâmţiri? 
cum de nu li se înalţă sufletul, şi nu li se preface ca-: 
racterul ? în compania acelor fiinţi încântătâre. - Mister 
psihologic neinţăles!! Departe de a priimi înriurirea ce= 
râscă a frumuseţei, Evreil le-aii comunicat et din contra 
mirşavele lor instincte, şi astădi strănepâtele reginci de 
Saba întindii mânile cu lăcomie, pentru ca să culâgă aurul 
ork unde l-ar găsi. Angel le numesce Schillve în rochit, 
de şi el le apreţuesce mult, fârte mult. | 

La întârcerea nstră în oraş avem prilej a ne convinge 
de acest trist adevtr, intrând în mai multe case evreesci. 

5312 ' 26
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Aceste locuinţi se compunii de o tindă, care dă întro 

curte mică parchetată cu cărămidi smălţuite. În curte 

se deschidii câte-va camere întunecâse, care serrescii de 

bucătărie, spălătorie, salon, ete; ear pe dinaintea came- 

rilor se întinde o galerie cu colne, unde familia petrece 

diua şi nopţile de vară. 

Evreii din Maroc grăescii spaniolesce, fiind originari 

din Spania, de unde aii fost isgoniţi la diferite epoce. 

EI p6rtă anteree de postav închis cu nasturi mulţi şi 

rotundi, brâe de mătasă şi chitii negre. Cât pentru femei, 

cele mai sărace sântii înbricate cu rochii de cit şi le- 

gate la cap cu. tulpane simple; ear cele bogate aii un 

costium mult mai elegant, brâele lor fiind de fir, legă- 

turile capului de mătasă şi rochiile lor de stofe grele 

cu broderii de aur; aceste haine însă esii la ivală numai 

în dile de sărbători mari. 

Mai în tite salsnele unde. întram. avem plăcerea de 

a vedea două saii trei femei, unele mai frumâse decât 

altele, care no primescii fârte grațios, privescii la noi 

cu ochi! galişi, ne daii zimbirile lor cele mai dulci, şi 
apoi mişcând buzele ca nisce frunge de flori trandafirii. . . 

ne ceri parale! Grecii vechi aveaii între dumnegeiră pe 
Afrodita fărmăcătore; Ereit de astăţi aii pe Afrodita 

cerșitâre! 
- Nâptea cade. fără veste şi ne suvprinde pe hudiţi, căci 

în Africa amurgul este necunoscut; ne întârceri decl.la 

locantă, încântați de ideza ce amii avut de a veni la 
Tanger, şi promițându-ne de a visita adouadi castelul ce 

dominează oraşul, precum şi Alcsarul, adică palatul sul-
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tanilor de Maroc. La otel santem primiţi cu demonstrări, 
forte ecspresive din partea papagalului, care ne asigură 
că ne iubesce, repetând:, at lov iu, mille tontres!. şi dar 
uimiţi de acestă declarare de amor, ne suim carăşi pe 
terassă, pentru ca să asistăm la răsăritul lunei. 

- Palida făclie a umbrelor se ridică în orizon cu nume= 
rosul săi cortegiii de stele, întocmat ca o regină stră-. 
lucită în mijlocul curţii „sale de dame elegante. Ea răs-. 
pândesce pe munţii Africei şi ai Spaniei un văl luminos 
şi fantastic; car pe sinul mării întinde o punte de aur, 

care unesce orizonul depărtat cu malul pe care ne găsim. 

0 dulce r&corelă adie împregiurul nostru şi ne înbată 
de plăcere, ficând a crede că pe lângă noi fâlfâe aripele 
unevădute ale geniilor de ndpte. 

„— Ascultă! îmi gice Angel, apucându-mă de brac. 
— Ce? 

— Naugdi pe valuri glasul armonios al copilei celel 

frumose din vapor? 
— Visezi, amice, îl- răspund. E glasul unul marinar 

francez. 
— Dar nu zăresci o barcă în radele lunei ? . 

„— Ba zăresc, 
— Şi în barcă nu vegi o umbră de fomee? - 

— V&d doi marinei carii vâslescii; dar chiar aşa să 
fie cum gici, cregi că o femee ar îndrăzni să facă sere- 

nadă îu bata Tangerului? mai cu samă o. israelită? 
-— Ea). strigă Angel fără a asculta observările 

mele, şi strisând, el dispare pentru câte-va minute; apoi 

6?
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se întârce car pe terasă, aducând instrumentul să fasorit,; 

cornetul de argint. 
— Ce vrei st faci? 1 întreb.cu mirare, 
—. Yreii să daii un concert Marocanilor şi st răspund 

graţi6sei cantatriţe din caic. 

Dominat de acâstă idee ficsă, Angel începe a suna din 

cornet o arie din Lucia, neaugită âncă de urechile afri- 
cane. Notele jalnice şi melodi6se se: răspândescii în tot 

oraşul, făcând pe Arabi a-şi închipui că audă trompeta 

lui Avael. Ca, prin un efect magic t6te terasele caselor 
se acoperii cu dmenk, carii, când se mişcă spărieţi, când 
se oprescă înmărmuriţi.. Însăşi vestalele dâmnel Ashton, 
atrase de farmecul armonică, apari la lună lângă noi, 
intocmai ca fantasmele care esii din morminte în scena 
monăstirei din opera lui Meyerbeer Robert diavolul. 
Ele staii în ecstas, suspinând adânc şi ecsprimând uimirea 
lor prin clătinarea zulufilor şi prin un haao fârte pre- 
lungit. 

Succesul artistului este deplin ; un oraş întreg îl as- 
cultă, două vestale îl.admiră, şi chiar junele servitâre 
din locantă, Asterica, şi Lunica, ghemuite întrun colţal - 
otelului, arată la lumina stelelor mărgăritaril ce porti 
In locul dinţilor. 

- Pe.la o oră după megul nopţii, Angel finind concertul 
şi primind aplausele n6stre,. îşi tea adio de la umbrele 
teraselor, prin câteva note, care imită fârte bine cucu- 
rigul cucoşilor ; apoi ne coborim cu toţii în salou, ne gi- 
cem nspte bună în diferite limbi şi ne retragem în. ca- 

- merile n6stre de culeat,
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— Good night, my dear Alexandri. 
— Good night, my dear Angdl. 
— Are yon sleepy?. 
— Oh yes! N6pte bună şi somn dulce! - 

„_ Adouadi Hamed vine de ne trezesce, şi cu un aer se- 
vios de lord ne dice spaniolesce: ue dies, seniores, 
„redând că ne dă giua bună englezesee, pe urmă el ne 

propune să ne întovărişiască la Alesar. Cererea lui e în-. 
cuviinţată cu majoritatea absolută a voturilor, şi îndată 
după dejun plecăm tustrei, Hamed înainte şi noi după 

“e. Reincepem dar din noii o. babă-oarbă prin încâlcirea 

hudiţilor oraşului, şi în fine ne suim pe culmea, coronată 
de ruinele vechiului castel ce domină Tangerul. -. 

Posiţia lui e f6rte: frumâsă, şi înlesnesce ochilor un 

“sbor întins pe un orizon nemărginit. În depărtare se arată 
ca nisce nouri munţii Andalusiei şi stânca Gibraltarului ; 

în drâpta se înalță munţii Africel şi se zăresce drumul 
„care duce la Fez, capitala Marocului; la piciârele nâstre 
strălucesce în s6re Marea, brăsduită de corăbii, şi albesce 
oraşul Tanger cu casele sale cubice. Câţiva arbori, câţi 

-va butuci de vie, câteva malduri de stuh verde, precun 

şi văpselele caselor consulare, complectsză acest tabloii 

învestit cu diferite culori. După un lung repaus şi o lungă 
admirare a priveliştei, întriim în castel prin o. pârtă dă- 

rimată, şi apoi în curtea Alcsarului, încunglurată cu zi- 
„duri nalte şi metereze. “Palatul sultanilor de Maroc se 

„widică în stânga curţii; trecem pe din dosul lui, apucăm 

prin nisce hrube întunecâse şi deodată ne găsim întrun 
patio, Salon mare, descoperit, pavat ci place de cără-
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migt smălţuite, şi ornat pe laturile lui cu colâne de mar- 

mură albă. Aceste col6ne formează de gtur înpregtur ga- 
lerii, în care se deschidii uşele mai multor camere să- 
pate în stil maurese. Tot geniul oriental se arată în 
frumuseţa boltelor de lenm scobit, şi în fantasia arabes- 
curilor de pe păreţii acelor camere. 

Visitând cu deamăruntul rondul de gtos al palatului, 
“me Sim la cel de deasupra pe scări smălţuite, ca să 
vedem haremul aşedat deasupra Mărej. Câte mistere, câte 
suspine înfocate, câte daruri tainice, câte scene drama- 
tice aii avut fiinţă odinidră în accstă închissre strălucită! 
Câte minuni de frumuseți ai vestegit acole?. câte suflete . 
june şi amorâse s'a stins ca stelele ceriului ; câți ochi 
drăşălaşi aii sburat de sus. pe întinsul valurilor şi al 
orizonului, urmărind un vis plăcut, o sperare înşălătâre? 

În- stnul acestui „pustiit palat închipuirea se ecsaltă şi 
recheamă trecutul strălucit, pentru ca să perdă din ve- 
dere miseria timpului de facă; ca intrevede pe acei Mauri 
caraleresci, carii ai domnit în Andalusia şi ai zidit gea- 

mia cu sute de col6ne din Cordova, Alcsarul şi Giralda 
din Sevilia, şi mai cu samă Alhambra din Grenada, trei 
minuni de arhitectură feerică. Far când de -la măreţul 
tabloii al trecutului, ochii se coborit pe litorarul 'Africe 
de astăgi, ce vădii ei 6re? Văd sate miserabile şi oraşe 
compuse de hudiţi stricate şi pline de gunoi; vădii un 
popor slăbhănogit de lipsurile provenite din lene; un popor 
stremţeros, îndobitocit, fanatic, care crede în şarlatanismul 
astrologilor, în puterea, talismanelor şi în caracterul reli- 
gios al Santunilor ; un popor care despreţuind binefacerile
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civilisaţiei, nu produce. nimic şi persecută pe acei carii 

produci ; un popor trândav şi vicios, ce îşi petrece viaţa 

în rugăciuni pe la moschee şi în apatie pe la cafenele; 

un popor pentru care o lulea de fl6re de cânepă, chif, 

un felegean de cafe tulbure şi o strachini de cuscusu, 

represintă treimea fericirei sale pe. pimânt. 

__ Guvernatorii oraşelor, paşii, sântii tirani absoluţă; ear 

Sultanul de la Fez este considerat ca umbra lui Allah! 

EL trăesce închis în sarajul stii ca un deii misterios, la | 

al cărul nume toţi tremură şi se închină. Rare ori acest 

personagiii se arată în public, şi când se întmplă ca el 

să facă vre o scurtă călătorie sati să-şi schimbe reşi- 

denţa, eată cortegiul ce-l însocesco: 

1) În capul cortegiului un escadron de Mauri al gar- 

del împărătesc, 

-2) Doi călăreţi purtând haine scumpe şi linci otrăvite. 

3) Sultanul cu manta albă şi cu cealma, verde. 

4) Sclavii carii agită apărători pe lAngă Sultanul, 

pentru răcorirea atmosferei. 

5 Patru funcţionari mari al Statului, purtând: cel 

ânteiii cortelul, cel al doilea ornicul, cel al trei- 

lea lancea şi cel dal patrulea sabia Sultanului. 

6) Miniştrii. 
7) Medicii. 

8) Dol imană, preoţi cu stmnele rangului lor. 

9) Doi oficeri mari at Imperiului. 

10) Patru cală, avond denumirile caracteristice de: 

“Intendentul, bictuitorul, înțepătorul şi despin-
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» Zecătorul. Ma mulţi sclavi ducii. instrumente de 
morte dinaintea lor. | 

11) Garda negră cu săbiile S6le în mâni, precedată 
de musică. 

12) Două escadrâne de gardă maură,. 
13) Două baterii de artilerie uştră, purtată pe spi- 

„nare de cămile, . 
14) Sclavii, servitorii şi femeele. | 
Femeele în urma, cortegiului, ca unele ce nu aii nici 

0 lusămnătate în ochit Marocanilor! 
Un asemenea, ceremonial grotesc nu ecsprimă oare în- 

destul starea de barbarie în care se găsesce acestă parte 
a Africei?.. Şi dacă. Marocul megieşit cu Europa pre- 
sintă acest spectacul, în ce grad de sălbătăcie trebuie st 
zacă popârele dinuntrul continentului Africel ? 

Sub impresia acestor gânduri, Angel şi cit, părăsim 
Alesarul, destinat a cădea în ruine cu t6te monumentele 
mahomedane, şi ne coborim în oraş. La colţul unet strade 
ne înpedecăm de o rogojină întinsă pe pave, lângă o 
scobitură făcută întrun zid dărîmat şi menită de a servi 
de cafenea. Pe rogojină stai ghemuiţi câţiva arabi în- văliți în burnuze rupte, şi un turc mai alb la facă şi mai curat înbrăcat decât tovarășii luj. 

Cum îl zăresc încep a-t debita tote cuvintele câte le înveţasem în diferitele mele preumblări prin Orient; ear el lăsând să mă încurc în hoj ghiolduuu, safa ghioldum, efendi, îmi replică franguzesce : 
- — Bonjour, Monsieur; voulez vous Brendre une



CĂLETORIE ÎN APRICA 409 

Zasse de cafe? Cuprins. de mirare, îl întreb de este 
francez? | 

— Ba nu, îmi r&spunse “el rgead; ei sânt turc de la 

Algeria, şi am servit în regimentul 1 de zuavi. 

— Cum te nnmesci? . | 
— Hadji-Mustafa-Ben-Ali-Curiali. 

— Ai căltorit în'untrul Marocului? 

— An fost de tril ori la Fez. | 
— Poţi să ne întovărăşesci ca dragoman lutr'o preum- 

blare ce vroim să facem prin munţii Vadras? 
— Bucuros; când plecăm? 

— În curnd; ocupă-te să -ne găsesct cai, să ne pre- 
gătesci provisii de drum şi să ceri de la Paşa un soldat 

vrednic care să vie cu no. a | 
— T6te ror fi gata pe polmâne.: Acum poftim câte 

0 cafe. 

Iuvitarea cordială a lui Hadji-Mustafa. ne decide a 
lua loc pe rogojină. Angel cârcă a-şi cruci pictârele, pen- 
tru a imita pe arabi, însă nu reuşiază, decât a cădea 

xăsturnat pe spate. În timpul acesta sosescii, alergând, 

vio patru băcţi ca să ne câră câte un felu, ban prost 
de aramă. Mustafa le aruncă câteva de aceste monete, 

care devină pe loc un motiv de răsboiii; băeţii se răpedii 

ca să le culegă de pe glos, se împingii, se înjuri şi se 

apucă la bătae; dar ce bătae? Bătae de berbeci! Retră- 

gendu-se îndărăpt cu trei patru paşi, că se aruncă unit 
„asupra altora şi se clocnescă cap.în cap cu o pornire 

îuri0să; tidrele răsună grozav, dar nu se sfărimă; căci 

ele fiind rase şi ecspuse necontenit la sâre şi la ple, do-
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bândescii o tărie ecstraordinari. Pentru un felu, fiecare 

hăet din Tanger e în stare să strice pe capul stă o că- 
rămidă de cele mai grâse şi ma! bine arse. Câte capete 

de Europei arii sdrobi el pentru o sumă de 20 de franci? 
Angel căuta să resolveze acest problem de statistică şi 

găsesce cifra colossală de 9,876,543,210. (2) 
Osteniţi de preumblarea n6stră pedestră, ne. întârcem 

la otel, unde ne esă înainte drăgălaşa Asterica şi ne 
spune cu un aer cam îngăimat că stăpânele ek, domni- 

şrele Ashton, arii fi prea recunoscătâre, dacă ami roi 

si le dim un concert sara în salon. 
— Nu numai un concert, dar şi un bal; răspunde Au- 

gel, dismterdând bărbia “copilei care se depărtează veselă; 
apoi el mă întrâbă dacă sciii să cânt din piano? 
— Nici o notă; 11 răspund. 
— Prea bine; replică cl, desară îi inprovisa un vals. 

De pe la 9 ore, salonul fiind iluminat a giorno, dom- 

nişorele Ashton întră în el urmărite de Lunica, şi de As- 

terica. Vestalele : stati prefăcut în silfile, înbrăcate cu 

rochii aibe de tiul, strinse la mijloc cu cordele albastre 
şi încoronate cu ghirlande de flort falşe. - Cea mat mare 
pârtă subsudră un album, car sora ci aduce pe umăr pa- 
pagalul Ghioali, care-i ciugulea urechea dreptă şi-i dice 
cu dragoste i love, qou, mille toneres, senorita, Junele 
sersante peptânate astă dată, ţinii în-mâni dairele şi 
mergii de se punii gios într'un colţ al salonului, şoptină 
şi chicotind între ele, ca două maimuțe grațise. 

Concertul începe! Angel ecsecută din cornet mai multe 
aril din operile lui Rosini şi Meyerbeer; apoi deodată şi -
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fără nick o transiţie, sună o polcă sburdalnică. În audul 
acestor note vesele, ochii vestalelor se aprindii, figurile 

lor se iluminează şi pepturile lor suspină câte un hkaaaao: 
lung şi înduioşat. Sărmanele! de cinci ani eraii postito 
de plăcerile dansului. 

Dorul ecsprimat prin acea esclamare iti. în fundul: 
inimei, mă pătrunde adânc; compătimirea îmi dă curajul 
devotamentului şi mă îndâmnă să fac inceputul balului. 

Ambele vestale sarii pe rend în salon, abandonând bra- 
gelor mele talia lor virginală şi înbitându-se de plăcerea 
polcii, pănă ce mă obosesc ca pe un cal de poştă. Angel 

insuşi nu mai are destulă sufiare în pept pentru ca să 
continue funcţia de orhestru, şi prin urmare .el mă r6gă: 

să mă pun la piano, asigurând pe nobilele dănţuitâre că. 
aşi fi un artist de mare talent. Un noii hkaaao răsună 

în salon; 0 nouă compătimire mt cuprinde, şi dar făr'a 
mal sta la îndolală deschid vechiul piano. 

0! genii al armoniei! tu care ai inspirat pe Mozart, 

pe Veber, pe Bellini, pe Meyerbeer, pe Rosini şi mai cu 
samă pe Straus, înârâptă degitele mele pe tuşele clavi- 
ruluj, pentru ca să inprovisez un vals necunoscut âncă. 

în analele: musicei instrumentale!! După acestă invocare: 

“întind” mânile şi” las să-cadă într'un noroc pe: bucăţelele- 
de fildiş îngălhinit... Ce monstruositate cacofonică produc: 

“în timp de giumătate de oră, nu se pâte spune; însă. 

sciii. că Angel a profitat de aceste acorduri sălbatice, pen- 
tru ca să învertiască fericitele vestale în vârtejul unui: 

vals fantastic. 

Balul ţine tot astfel pănă dincolo de megul nopţii,
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animat, neîntrerupt şi condus, când de sonurile metalice 

„ale cornetului, când de sunetele discordante ale clariru- 

lui. Însăşi Asterica şi Lunica Yeti parte la acestă petre- 

cere înprovisată, dănţuind împreună un soi. de pas ori- 

-ginal, slumătate spaniol, glumătate arăbesc, o mimică în 

-care şoldurile lor .se Iegănă şi se mlădie cu o mişcare 
“forte ecspresivă şi voluptsă. Însuşi Ghiaali dă semne de 

-o mare mulţemire, ridând cu hohot, bătând din aripi şi 

-debitând un noii vocabular de cuvinte poliglote, precum: 

Very vel... Coco... joli, joli,. cocorico, sacrebleu! 

În fine se aduce ceaiul!.. pici6rele se astempiră, şi 
limbele întră în dans la rândul lor. Timidele vestale ai 

“zeintinerit, ele devinii comunicatie, graţidse, şi după o con- 
vorbire interesantă asupra ţării mele, ca asupra unei in- 

sule necunoscută din Oceania, ele mă râgă să scriii în 
albumul lor câteva versuri române. 

— Ce soiit de poesie doriţi? le întreb. 
— 0 romanţă! îmi răspund amândouă. 
— Bucuros! însă vă mărturisesc că sbuctumările ba- 

ului nostru ai cam spăriet musa, şi că mi-a fi grei 
de a o găsi, nesciind unde s'a ascuns. 

— Cocorico!.. replică papagalul. | 
Ne mai putând nimica răspunde la un asemenea pu- 

„ernic argument, deschid albumul şi compun următârele 
strofe : 

Romanţă tristă dapă un bal vesel, 

Îmi “place pe mare să fii legtnat; - 
Îmi place prin lume s'alerg ne'ncetat,



CĂLETORIE ÎN AFRICA | 413; 

S& văd ţări şi meni, şi munţi şi câmpii - 
Şi albe deşerturi, şi mări albăstrii. 

„Departe de ţărmul acel înflorit 
Pe care nvaştiptă un. ânger iubit, 
Ca valul de spume ei sânt călător : 

Şi vecinie mă "'ngână al patriei: dor. 

Vidut-am Europa cu-a sale minuni, 

Şi Asia mică şi marea, 'm furtuni; 

. În Africa n6gră venit-am acum 
"Şi peste Tropicuri doresc să-mi fac dram; 

Dar cât de departe voii fi pribegit 

De ţermul poetic în care's iubit, 
Ca valul de spume, strman călător 
Ah! vecinie mă&'ngână al patriei dor! 

| După mine, Angel scrie câteva versuri engleze , pe: 

care le-am tradus cât se pâte mar literal, pentru a păs-- 

tra originalitatea inprovisări! amicului mei. Eată-le: 

Cei mai plăcut decât un bal? 
Un cal! 

Şi cal şi bal, te duci în sbor 
Uşor! 

Ferice de cine'i condus 
„Pe sus 

Lângă un sin alb şi tinerel!.. 

... ..... + e + Angele 

3 Octomvrie. Acestă di este întregă consacrată dom- 

nului Reade, vice consul englez din Tanger, care vine 

să ne visiteze după dejun, şi ne învită la masă, promi--
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“ţându-ne vestitul cuscusu, mâncarea favorită a indige- 
nilor africani. ” - 

Reade este un tânăr de o inficoşare blândă, însă me- 
lancolică. Şăderea lui de patru ani în Maroc i-a învăluit 
faţa cu o umbră de tristeță; spleenal, acâstă b6lă en- 

gleză, cunoscută la no sub numele de zf, a pătruns în 

sufletul lui ca un verme ascuns, care-l râde pe nestm- 

țite. Pentru el gilele sântii de o lungime desperătâre, şi 

lumea”! un deşert fără umbră, fără flori, fără nic o 

atragere. : În starea morală în care a agiuns bietul Reade, 

se vede pe fiecare gi adâncindu-se într'un neant, care îi 

seacă facultăţile; ideile sale şi-aii îngreutat sborul, gra- 

dul stă e trăgănat ca o plângere monotonă, şi tote fra- 
sele lui sântii pnnctuate cu suspinuri şi cu căscări, care 
te adormit încetişor şi te facii să întri cu ochit glumă- - 
tate deschişi în lumea visurilor. Dacă amii crede în me- 
tampsihosă, amii putea afirma fără îndojală că sufletul 
lui Reade a locuit într'un mac, păn'a nu să rătăci în 
trupul lui de om. În timp de patru ani tratul săii a fost 
“0 lungă, lungă, lungă căscare ce i-a diformat fălcile şi 
i-a dat o aparinţă de mastodont.. Sărmanul! sîngura lul 
distracţie pe pământul barbar al Africet a fost vânatul; 
nu însă vânatul la lei, la tigri, la hiene, la elefanți, 
dar un vânat comic şi original, vânatul la mâţe! Înain- 
tea sosirel lui Reade în Tanger, acest oraş foia de mo- 
tani roi şi de mâţe albe, vinete, negre şi chiar albas- 
“tre, care bucurându-se de o libertate absolută, săria de 
pe o cassă pe alta, miorlăind de-amor în întunericul nop- 
ilor. Arabii adormiaii cu "mulţămire în acel miaut gene-
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xal, şi fiecare din. el avea satisfacerea de a recunoasce 
notele motanului săi favorit în concertul general. Fata- 
litate! fatalitae! de trei ori fatalitate! acea stare feri- 

“ cită trebuia să înceteze. Decretul prin care Mafestatea 

sa regina Victoria numi. pe Reade vice cousul la Tanger, 
fu verdictul de mârte a neamului felin din acest oraş: 

Consalul vine, pişesce pe al Africei pământ 
Şa lui Raton seminţie se cobâră în mormânt! 

- Puşcă, pist6le, laţuri, capcane, măciuci, arcuri, ptink 

şi hapuri de pâne otrăsite, tâte instrumentele de ucidere 

ati fost întrebuințate de ncinpăcatul Reade, spre stârpi- 

vea animaleloi: miorlăitâre. Şi ce este mat grozav âncă!.. 

Acest Nemrod. britanie a avut crudimea st deprindă a 

imita, chfar suspinele cele rhai amorâse a motanilor, cu 

scop de a înşăla pe naivele pisică, şi de a le atrage ast- 

fel în cursele lu. Câte nenorocite gingaşe de inimi ail 

fost jertfa acestei stratageme perfide şi ademenitire! . . 

Câte drame tainice sai petrecut prin întunericul uliţelor 

'Tangerului!: 

Hecatombe întregi ai fost sacrificate în patru anl de 

nopţi, şi astădi peile victimelor, dubite, tălate, cusute cu 

miestrie, înbracă mobilele calăului ce le-ait scurtat viața, 

Pe ficeare divan este întins un covor de pei, formând 

dessenuri variate înpregfurul unui medalion, unde zace 

blana întrâgă a unui frumos motan.. Taburetele sfintii 

acoperite cu adevărate mosaicuri din bucăţile de blăni; 

căct Reade este un artist de ântâiul ordin. EL a trimis 

la cesposiţia de la Londra un tapet, product al venatulul
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stii şi lucrat de el însuşi, care a fost admirat de o lume 
întregă, şi. astădi acest cap operă de blănărie, figurezi, 

de nu mă înşăi, în salonul Clubului de vânători. 
Eată personaglul curios în a. cărui companie aveam să 

petrecem diua. 'Tot ce dorim este ca el să nu albă vre 
o distracţie, în timp cât vom fi îupreună, şi să nu-şi 

închipuiască că sântem motani! 
Ne ducem dar mai ântâi de-i visităm cassa, un ade- 

vărat museii de arme orientale, de obiecte de marochin 

cusute cu fir, de 'narghilele arăbesci, de felegeane lucrate 

în filigramă, de dinţi de elefant, de pene de struţ, ete. 

şi mal ales de t6te varietățile de pei de mâţe, întinse 

pe păreţi. Acea cassă este de stil mauresc, cu uşi în 

ogive sculptate, ca acele din Alesar, şi cu o curte mică 

în mijlocul el. De giur înpregiurul acestui salon desco- 
perit, se înşiră col6ne de marmură ce formâză o galerie 

cu balcon deasupra; tâte camerile se deschidă pe balcon 

şi primescii lumina din curtea interi6ră. 
 Păşind pragul acelui cafarnaum, sântem salutaţi de 

nechezatul puternic a unul armasar roib, favoritul lui 
Reade, ce are privilegiul de a locui în salon. Ochii lui 

mari şi inteligenţi, nările sale largi şi trandafirii, pi- 

cidrele lui subţirele şi nervâse, cârda lui pletâssă, neas- 
tempărul sti sălbatic şi tot odată blândeţa lui sub mâna 

omului, sântii probe vederate de sângele arăbesc ce curge 

în viuele lui. Şi în adevăr Boabdil este un fiii curat al 
Africei, născut dincolo de deşertul de Sahara. 
— Eată, ne gice Reade, singurul mei amic în astă
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țară blăstămată.  Boabăil este sufletul meii şi nu l-ași 
schimba, chiar pe tronul sultanului de. Maroc. 

Nobilul armasar pare că a înţăles cuvintele stăpânului 
stii, căci el răspunde prin o nechezare veselă şi răsunătâre. 

— Mai am încă doi cat frumoşi; adauge Reade. 
— Unde? întrebă Angel, în camera d-tale de culcat? 
— Ba.nu; Boabdil singur are dreptul de a şedea, în 

apartamentul mei ; cellalţi sântii într'un grajdiii alăturea, 

cu casa. Yroiţi să-i videţi? & 
— Bucuroşi! răspundem, Angel şi ei. 

Ceilalţi doi armasari, unul alb şi altul negru, “sântii 
de aceeaşi talie ca Boabăil, bine potriviţi, vioi, sprinteni, 
cai de lucs, care star plăti scump în Europa. Reade or- 
donă lui Aali, seizul ce-i grijesco, ca să pue şelele pe 
dtnşii. 

Acest Aali trăesce di şi nâpte în grajdiă, în compa-, 
nia cailor şi a trei şacali domesticiţă; el a visitat Fran- 
gia şi Englitera, cu prileglul trimiterei unor cai arăpesci 
regelui Ludovic Filip şi reginei Victoria, de cătră sul- 

tanul de la Fez. Aali a vădut productele geniului euro- 

“pean; a fost purtat pe la teatruri, pe la grădini, pria- 
muscuri, etc. şi s'a întors în patria sa, după o absenţă 

de patru luni. Negreşit că acest om trebue st fi primit 
o impresie mare în sufletul lui, găsindu-se deodată în - 

centrul luminelor; el care pănă atunci rieţuise. în întu-. 
„ nericul barbariei ; mintea lui a fi luat o desvoltare feri- 

cită la ragele civilisaţiet. 
— Ce împresie ţi-a făcut Europa? îl întreb. 
— 0 grozavă durere de cap! îmi răspunde Aali. 

5312 27
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— Și, altă nimic? 

— Şi dorinţa de a mă întârce la Maroc? 

— Ca să fil seiz?.. 
— Dar; ca să-mi petrec viaţa cu NHafir şi cu Aslan, 

numele cailor. - 
Fată efectul ce producii minunile seculului nostru asu- 

pra naturelor musulmane; o mare durere de cap! R&- 
punsul lui Aali îmi aduce aminte de un ambasador ture 

care asista la '0 operă din Paris ânteia 6ră: 
— Cum v'a plicut, ecselenţă ; îl întrâbă ministrul afa- 

cerilor străine. 
— Frumos, prea frumos! răspunse ambasadorul; 

urmă întorcându-se cătră secretarul lui, îi dise iz, 
unde”i Caraghiosul nostru!!. 

În curând caii sântii gata, încălecăm tustrei, Reade 

pe Boabăil, Angel pe Aslan şi cii pe Hafir, şi plecămur- 
măriţi de şacali ca de nisce câni. Paveoa suna sub co- 

pitele armasarilor, oraşul răsuna de nechezatul lor, ear 

noy, ca cel trei Crai de la Răsărit, trecem mândri prin 

strimtârea hudiţilor şi eşim din cetate.  Pugarit noştri 

vădendu-se la largul lor, se încordeazii, se aprind, muşcă 

zăbala şi privescii orizonul cu mare neastempăr. El se 
frământă în loc, sburăă,.saltă din tuspatru picidrele În 

văsduh ca nisce mingi elastice; nu mai e chip dea 
stăpâni; trebuie să le lăssim frâele. 
— Avay! strigi Reade, şi Boabdil se isbesce ca un 

vultur. Aslan şi IMafir deschidii nările, aspiră puternic ae- 
rul viii a Mării şi plecă întrun sbor.
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Alalah! cai arăpesci! 
Alalah! cai roinicesci ! 
Cum mişcaii copitele 

Ca goimii aripele. 

(Balada lui Serb sarac) 

După o alergare de gece minute pe malul năsipos a 
Măriă, ne întârcem şi ne îndreptim spre un deal acope- 
rit cu maslint, smochin, captuşi, palmieri, fistic, ete. 
din a cărui vârf se arată o privelişte minunată. Calea 
ce urmăm e miirginită cu captuşi şi cu trestii înverdite, 
şi trece alăturea cu mormântul unui Santun. Câteva fe- 
mei învăliţe în burnusuri albe şi ascunse la faci, staii 
în nemişcare lângă acel J/arabu; ele aparii ca nisce 
statue. 

Nu departe de 'Ffanger se găsesce capul Spartel, ve- 
chiul Ampelunium ; el privesce Marea întunecimelor, Bakr- 
cl- Dholva, după cum Arabii numescii Oceanul. Acest pro- 
montoriii se cobâră în valuri ca un zid de stâncă, şi este 
scobit cu multe peşteri, dintre care cea mai spaţi0să cra 
odini6ră consacrată lui Ercules. 

Odihnim caii la umbra unui mare arbor ce încunună 
capul Spartel, ascultăm mugetul bătrânului Ocean, fu- 

miim câte o gigaretă în onorul coloanelor lui Ercules, şi 
apoi, dicând adio acelui măreț spectacul a nature, luăm 
„drumul cătră oraş. Reade însă ne conduce pe o altă 

parte a muntelui, pentru ca să trecem pe la grădinele 
consulului Europei. .El are mal cu samă interes a să 
abate la grădina consulului de Sredia; căci prin aleele 

de portocali, de alămoi, de lauri, de crini roşi stră- 
27
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lucesce un crin alb şi drăgălaş cu ochit albastri, cu pt- 
rul auriă şi cu dulcele nume de miss Lucy, filca con- 
sulului. | 

0! taină a, inimei omenesci! Fie un om cât de bar- 
bar, fie cât de crunţ, fie în stare de a ucide cu nepă- 
sare o poporime întregă de motani, destul e ca să în- 
telniască în cale-i o copilă cu primăvara pe îrunte, pentru 
ca sufletul lu să se înblângiască, pentru 'ca asprimea 
caracterului stii si dispară! Reade, care a făcut sătre- 
mure o lume întregi de mfiţe, tremură acum dinaintea 
frumâset miss Lucy!! 

Pe Ia cinci ore santem sosiți la cassa noului nostru 
amic, şi ne punem la masă fârte bine dispuşi a ospăta 
după preumblarea, ce ami făcut. Vestitul CUSCUSu Apare 
pe un blid de argint, adus fiind în triumf de însuşi Aali. 
Acâstă mâncare arăpâscă e făcută cu un soiit de grisă 
fârtă cu legume şi cu carne de pasăre saii miel; gustul 
et mu e râii, însă Angel declară că se împacă mat bu- 
curos cu rosbeeful şi cu friptura de fazan. De gustibus 
non disputandau ! 

După fructe se aşadă o altă facă de masă şi se aduce 
un paner cu diferite vinaţe stritine şi un pachet de qi- 
gări havane. Acum începe adevărata, petrecere, butelcele 
se deşartă pe rând, ţigările se consumă, producând un 
nour albii, şi mesenii se afundă în convorbiri variate, 
pănă: ce, ameţiţi, ci cadi sub masă, | 

— În sănătatea dumnevestră! dice Reade, rtdicând un 
pahar de Malaga. 

— În sănătatea frumâser miss Lucy! răspunde Angel.
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— În sănătatea lut Boabdil! adaug ei. 
— În sănătatea reginei de Eaglitera! reîncepe Rea, 
— În sânttatea Vice-Consulului care o represintă la 

Tanger ! 
„_— În memoria numerâselor victime ale cărora zel du- 

bite. se înşiră aici pe păreţă cu literile de foc ceai tul- 
urat festinul lui Baltazar! 

— În sănătatea lui Baltazar! ete: ete: ete: 
- Toasturile se succedii cu răpeglune, luână forme din ce 

în ce mai bizare, Angel într'o pornire entusiastă aglunge 
păn'a striga: în sănătatea sănătăţilor! Închipuirea, Xca 
aripi, limbile se disl6oă , inimile se distăinuescii ; toţi 
grăim delaolaltă, făcând observări judici6se asupra cailor 
arăpesci, asupra frumuseţei evretcelor din Tanger, asu- 
pra politicei Franciei şi a Engliterci, asupra comodităţii 
babuşelor orientali, etc. După aceste vinii la rând anec- - 
dotele comice, apoY povestirile scandal6se şi în fine fiecare 
spune ce"i trece prin minte, fără a mat da ascultare al- 
tuia. Astfel Angel, cu ochii scîintietori şi cu faca roşie- 
tică, istorisesce incidentele celei din urmă alergări de cai 
de la Epsom. Reade, palid cu fruntea pe mână şi cu 
genele plecate, ne mărturisesce tragic că adeseori în tă- 
cerea nopţei, un grozav concert de miorlăituri se de- 
şteptă în cugetul săi înspălmântat. Ei descriii o înt6m- 
plare curi6să din voiaglul meii în Asia. 

Bată un specimen de acel trio Voda 
„Bă. — Scumpil mei amici! . 
„Reade. — fintinginau-mt mâna). — Oh yes, amici, . 

scumpii mei amici,.
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Angel. —  (deşărtâna un pahar de şampanie). — În sănk-: 

tatea amicici! . 

— Zi, — Ascultaţi ceea ce mi s'a întmplat în 
Asia... | 
Angel. — În giua alergării de cat de la Epson am 

avut un noroc neaşteptat... Închipuiţi-vă.. . At fost vre 
odată la Epson? Închipuiţi-vă că în giua aceea sir Artur 
Holvay a-perdut dece mii livre sterling, 

Li. — La anul 1845 sai 46 am fost să visitez 
vechea capitală a Imperiului Otoman. Cundsceţi Brussa 

“cu numerâsele -sale geamii, cu băile sale antice, cu pi- 
durea sa de agudi? Nu o cunâsceţi? prea bine? Arcam 
doi companioni, doi tineri Belgi, cu carii am mers de la 
Brussa, cale de patru dile în lăuntrul Asiei, trecând prin 
văi romantice, prin păduri umbrâse şi prin sate miserabile 
de Musulmani.  - 

Reade. — O! yes, miserabile!.. par'că le vă ers- 
pirând sub ochii mei. 

Dă, — Satele? 
Reade. — Ba, mâţele... mâţele! 
Angel. — Peste patru sute de mii crai facă la acel 

spectacul ! 
- Reade. tresărina) — 400,000 de mâţe? 
Angel. — Ba, de spectatori, căci era, să alerge cele- 

brul cal Plum al lordului Derby; tribunele erait înghe- 
suite cu Ladies şi cu Gentlemani, purtând ochene. Mii 
de trăsuri staii înşirate dealungul ipodromului, şi mii 
de amatori cu butelci de şampanie sai de pale-ale în 
mâni aşteptaii începutul alergării.
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Reade. tadineit în gânăur) — 07 yes! alergaii sermanele 
ca să scape de mârte, dar măciuca, mea le agtungea din 

fugă şi le opria pe loc! . 

Ei. — Timpul însă nepermiţendu-ne + a inainta mai 

mult în fundul Asiei, ami hotărit a ne întârce la Ghem- 

lic, oraş mie de pe malul mării de Marmara, spre a ne 
sui pe vaporul ce duce la Constantinopoli. Revenind deci 
la Brussa, amii tocmit cal odihniţi şi ami plecat; „spre 

Ghemlic. Drumul, saii mal nimerit dicând, cărarea ce 

unesce aceste două localităţi, trece peste câmpii gdle şi 

pustii; car spre paza călătorilor este aşedat, pe o culme 
un piquet de Albanezi, înarmaţi cu şusanele şi eartagane. 

Înfiicogarea lor însă e prea hoţască, pentru ca să inspire 
cea mai mică garanţie în contra hoţilor... Cătră sară 
audim în urma n6stră un tropot răpide de cal şi în cu- 

rând sântem agiunşi de un curier turcesc pe care-l în- 

tovărăzesce un cavas încărcat de arme. Et veniali în 
fuga mare, căci astfel se face serviciul postei în impe- 

riul Otoman. | 
Reade. (melaneotie) — Mai cu samă una! o pisică albă! 

ca se gisia deabla în primăvara vieței! graţiosă, dis- 
mierditâre, crescuti negreşit pe bracele unei frumâse co- 
pile din harem... 0/7 horror? horror? horror! cată 

pelea ei, .. eat'o colo în covorul cel din facă. 
Angel. — Deodată bariera ipodromului se deschide... 
ii. — Caii noştri, augind acel tropot, mişcă urechile, 

prind zăbala în dinţi şi se punii pe fugă... Ce fugă! 

- Angel. — Deodată, bariera se deschide, . . 
Ei. — Câmpul părea că se întârce inpregiurul n05-
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tru, aerul vijiia pe la urechi; aşi fi glurat că un ștr- 
tej ne luase pe aripele sale... 

Angel. — Deodată, bariera se deschide!.. 14 aler- 
gători iesii în arenă, purtând pe spinarea, lor jochei în- 
brăcaţi cu jiletce de diferite culori. Zurra! toți plâcă 
întocmai ca un cârd de grauri; 400,000 spectatori ţin- 
tescii ochit lor la denşii, şi fie-care urmăresce cu suiletul 
calul pentru care a pariat, 

Reade. tintunecad — Astfel sufletul meii le urmăresce 
în lumea fantastică a umbrelor, o! fiinţă inocentă!. . 

Fii. — Însă chingile de la şeoa mea slăbindu-se, 
i-am oprit calul, lăssând pe tovarăşii mei să-şi urmeze 
drumul înainte. Apr6pe de locul unde mă găsiam, era 
un isvor limpide; mi-am răcorit obrazul, mi-ani adăpat 
calul, l-am închingat bine şi m'am suit pe el; dar când 
am aruncat ochii pe câmp, am mai zărit pe nime, 
companionii mei şi curierul dispăruse în orizonul întune- 
cat! .. Închipuiţi-vă .posiţia mea critică; eram singur, 
Perdut în câmpiile Asiei, fără sciinţă de limba tureesei, 
ca să mă pot ecsplica, fără arme, ca să mă pot apira... 
Ce să fac? 

Angel. teu entusiasm) — IIura! hura!? hura! 
Reade. teu aurere) — las! alas! alas ! 
Fi. — Lumina, scădea; pământul” începea, a să învili 

cu. acea culbre fantastică, care dă obiectelor forme îns- 
păimântătâre. . . Nu-mi rămânea, timp de perdut... Ră- 
ped deci calul pe o movilă apropietă şi din vârful et 
îmi facă ochit râtă împreglurul orizonului.  Pivat! în 
depărtare zăresc nisce umbre ce mi se parit'a fi un grup
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de călăreţi; inima mi se înveselesce şi prinde la, curagiii. 
Ei sântii! tovarășii mel! . . o fugă bună de cal şi-i 
agiung! Calul mă înţelege, plecă, şi în câteva minute 
sosesce, nu lângă amicii mei, ci lângă o caravană de 

opt cămile popossite, câţira turcomani staii întinşi pe earbă 
alăturea cu ele şi:se pregătiaii de somn; însă cum mă 

“ vădii ci, sarii în picidre, se apropie de mine şi cel din 

frunte pune mâna pe zăbala calului. Fii string frâul, cu 

“stânga, car cu drâpta trag o vargă de nerf de boi peste 

capul turcomanului, şi pe loc răped calul îndărăpt. Ioţii 

furioși de a scăpa o pradă sigură din ghiare, se Yeii la 

fugă după mine, răcnind, înjurând, descăreând vr'0 două 

pist6le; însă eii fiind călare şi. cl pe jos, dispar lesne 

din ochii lor, 

Reade. — Ea însă nu dispare din consciinţă... nu 
dispare de pe părete! Eat'o pe covor... colo ca 0 ve- 

inică mustrare!.. 0/.. God! 
Angel. — Hip, hip, hara! Cail se întrecă în shor 

ca rondunelele. Unii rimânii în urmă, alţii fugii înainte 
ațiţaţi de aplaudele privitorilor.. Giletcele jocheilor stră- 
lucescii în arenă ca, nisce fluturi colorați; toţi alârgă cu 

inimă şi se apropie de barieră... 0 lume întregă stă în 

uimire, care cal va sosi mal antet ? That îs the ques- 
tion ! 

Reade — Ol, ş pes! 7o be or not tobe, « that îs the 
question... Myaati. Oh Scheal:speare ! 

Li, — “Dn fine mă opresc!.. Acum ndptea căduse, 
mil de stele clipiaii deasupra mea; însă misteri6sa lor 
lumină nu-mi arăta nici un drum bătut în pustietatea
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acelor câmpii... La aseminea casuri cea mal nimerit 
măsură este să te încredi înstinctului animalelor. Amlă- - 
sat deci îrtul pe gâtul calului, şi pe loc inteligentul mei 
tovariş, mirosînd aerul, plecă încet prin întuneric şi după 
o oră mă scâte chiar la malul mărit de Marmara. 

Angel. — Dol se află în frunte: Plum şi Ghipsi! 
âncă dece paşi şi învingătorul va face a să perde şi a 
să câştiga rămăşaguri de milione de schelingi în t6tă En- 
glitera. Ancă cinci paşi, âncă trei, âncă doi, încă unul... 
Hura! Plum esă înaintea lui Ghipsi cu o lungime de 
patru degete; Plum este triumfătorul ? 400,000 de gla- 
suri se ridică în văzduh cu 'entusiasm, şi mil de butelci 
se deşartă în onorul lui! Hura! în sănătatea lâl Plum! 

Lit. — La pblele acelui mal forte nalt, valurile se 
legănaii molatic, cu un vuct surd 3 pe suprafaca lor ra- 
dele stelelor presară schintei argintii, ear în drepta mea 
se zăriaii luminele caselor din Ghemlic. Calul se apropie 
de muchea malului, întinde un picior, cercă pământul cu 
copita, şi apoi începe a să cobori încet pe o cărăruşă de 
capre. Yoiagiii spăimântător şi periculos!.. Ai se părea 
că la fie-care pas o să cădem împreună . dealungul stân- 
celor, pănă în fundul prăpastiei. Inima tremura în mine, 
peptu-ml să resnfla greiă, ochit se painginiaii . . . Deodată... 

Angel. — Cât pentru mine... 
Reade, ten ocnir inci, — 07,7 miss Luuccy ! 
Fii. — Deodată mă trezesc cu calu'n valuri! EI so- 

sise devale şi apucase pe. năsip în direcţia Ghemlicului; 
însă prin unele locuri era silit să trâcă prin apă; căci 
Marea se întindea pănă, sub mal. În fine am întrat t6-
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fer în oraş şi am găsit pe tinerii Belgi lungiţi pe ta-- 

Taba unei cafenele, forte îngrijiţi de sârta mea şi mân-- 

gâindu-se cu două narghilele turcesc. 

Angel. — Cât pentru mine, Plum, mi-a adus o mie: 

de livre sterling, câştigate de la amicul mei Arthur 

Iolvay. Flip, hip! în sinttatea lui Arthur! 
Reade.— uunecână de pe scaun sub masă). fis Lucy? mis 

Lucy?! Miaaaiil!! 

Astfel se mântui convorbirea nâstră! Un orologiit as- 
cuns bate două ore după medul nopţii. Angel ridicând 
faca de masă şi adresându-se la Reade, îi gice cu glas 
uimit: „Adio scumpule amice!.. Umbrele victimelor tale: 

„st te lasse în pace, şi frumâsa miss Lucy st-ţi răs-: 
„plătiasci, cu amoriul ei ângerese momentele de plăcere: 

„ce tu ne-al făcut să petrecem în cassa ta, noi călători. 

„rătăciţi pe țărmurile Africei. .. Adio!“ 

După acestă poetică şi: călduros inprovisare, Angel şi. 

eii ne întârcem la locantă, bojbiind prin întunerecul hu- 

diţilor, ne culcăm obossiţi, şi pănă în dori ne luptăm în 

vis cu motanii ucişi de Reade. Somnul nostru însă nu ţinu 

mult, căci trebue să ne sculăm şi să plecăm.  Hadji- 

Mustafa-ben-Aali-Cuniali întovărăzit de un soldat maro- 

can, aduce cai! sub ferestrele nâstre, doi pentru noi, doi. 

pentru că, şi unul pentru panerile cu merinde. Totul fiind 

deci gata de pornire, ne coborim în stradă, stringem 

mânile domnişrelor Ashton, dăm câte un binuţ spaniol
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de aur Lunicăi- şi Astericăi, ne închinăm „papagalului 
Dgiali şi încălecăm.” ae 

Eată-ue eşiţi din Tanger!.. Africa cu misterele sale 
se întinde- dinaintea n6stră. Dumnegeii scie ce întâmplări 
ne aşteptă! Fie! întrun noroc, şi cale bună!!



STANŢE EPICE DE D-NUL 

ARISTIA.



„= STANŢE EPICE DE DL ARISTIA 

Printul Român, 

Bateţi din palme, Românilor, şi strigaţi ura, căci în 
sfirşit, după o lang-largă aşteptare de vr'o câteva mii 
de ani, aţi învrednicit a dobândi un poem epic! Veacul 
vostru de glorie aii sosit sub fisura unui tom în 80 

plin de versuri sucite şi idel âncă şi mal sucite. Bucu- 

raţi-vă, patrioţilor, dacă nu vă este frică a întra în ca- 
tegoria acestej strofe minunate, ce se deosebesce prin o 

bogată sărăcie de armonie poetică: 

«Nu pote fi patriot! 
«Acela râpesce tot; 
<N'are nică patriotism, 
«Are mare egoism! 

Ear cât pentru “voi, umbre slăvite, care -aţi domnit
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păn'acum asupra semţirilor omenirei; roi, Omir, Virgil, 
Milton, Dante, şi ceilalţi mulţi, întraţă în întunericul ut- 
tărei, în hăul nopţii, pentru că pe orizonul poesie înalte 
Sali ivit acel pomenit tom în 80, care st acopere de 
umbră, acea minune din al XIX veac, acel 

«Sâre în slavă cu stele'nălţat, 

Voi aţi cântat eroii, dracii, raiul, ângerii, dar nu l-aţi 
linguşit; destul dar aţi înşălat lumea prin concertele v6s- 
tre. Acum ue-aii venit şi rendul nostru; deci relro 
Satana! periţi ca nisce umbre mucedite ce sânteţi, di- 
naintea, poemului: Stanţelor epice, pentru a cărui tipărire 
deabie aii putut agtunge două tipografii, anume: a d-lui 
Valbaum pentru scârţe şi precuvântare, şi a sf. Sasa 
pentru rămăşiţă. Noi în el găssim de tâte, ca într'un mare 
bazar; dar mat ales, precum ami dis mai sus, găssim 
versuri şi idei încorno-popoţate, 

De vreţi, tubiţilor ascultători; să și se gâdile urechile 
de dutoşă tonă lângeroşi „poftim de întraţi în cafar- 
naumul acesta, şi deodată “voii poronci 

«Să bată 'n ronda guri d'arami sanitâre 
«0 limbă ce'n jos cată şi svon e vestitor. 

ÎI voiii poronci să bată cu puterea cea may forte, 
şi lir'a vă aştepta cât de puţin, veţi audi: 

<Eco din adâncime răspunde ?n răsăltare, 
«Şi lungă, lung rivarsă stmnalul domnitor. 

Atunci la acel sămnal, din tâte părţile, din turnuri 
Yârioşi, ş. c.. se vor porni ca prin 22 fir. electric înfocat,
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«<Resunete mai multe prin sute coarde'ntreamă 
<Mici, mari, subțire, pline. 

carele, unindu-se cu cele ântâi două mari armonii, vor 
face un sgomot şi o cacofonie poetică, din care nu cred 
că-ți scăpa cu urechile sănttâsse. Nu perdeţi curagiul, 
căci ceea ce o să videţi are să fie şi mai cfudat. Acum 
fantasmagoria, începe. Îndată ce s'aii potolit armonia stm- 
nalului,. ni se arată o -vedenie plăcută. Deschideţi bine 
ochii şi vă uitaţi cu luare-aminte, pentru că în bazarul 
nostru domnesce o mare întunecime. — . 

Fată că se înaintează o Pandoră creştină ! Nu soco- 

tiţi însă că nu-i pare răi că s'aii botezat. Dinprotivă, 

strmana ar vroi să fugă. de Creştini şi să se întârcă la 
dumnedei păgâni; dar nu pâte, căci o urmâză de-aprâpe 

poliţia cu strejilen despargeri. Cum să scape biata 

Pandoră din “mijlocul acelui norod numeros, care: 

€ „n e +  Vessel pornesce 
<Potop, şi forte | mare, şi limpide şi greii ? 

Din tî6te părţile ea este prinsă; înainte-i r&ssună . 

<Un tropot de'nferite copite de cai ageri, 

- Şi în urmă-i ” 
«Resclincă'n sdruncinare-i oţelul relucios. 

Ori încotro se întârce, ea dă de modeluri de sculp- 

tură, de ostaşi florea vitejiei, de diplomaţi, de pa- 
tricit, de sburlite spăngi în sus, de capi comandiri, 

de capii ofigeri, de capit adyutanţi, de capii de cus- 

todie, de cruciați pedestri, călăreț, care. aruncii: 
5312 | „728
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«Luciri, văpăi din umeri, din pepturi înzălate, 
<Din braqe fără pete... s.e.l: 

Ori încotro nenorocita îşi întârce ochii, ea, vede 

«Pept, brace, câste, pulpe, albastră relucire,> 

Şi în sfirşit un țapăn buzdugan, care o ameninţă de 

departe. 

Trageţi-vă Yute înapoi, Tubiţilor privitori, să nu vă lo- 

viască armasariul care trece acum. E! e cam cu năra, 

măcar că aii fost a lui Ahil și aii tras pe Ector mori, 
împrejiurul Troadej. Unii gici că el n'aii fost a Iul Ahil, 

ci a lui Alecsandru Macedon care s'aii bătut cu racii, cu 
căpcăunii şi cu Poriii împărat;. gicii că este vestitul 

frunte-cornul Ducipal sai Bucefal, de cornorată, pome- 
nic, Alţii sânţi de idee că”! Balion, pe care nu am onor 

a-l cundsce; alţii ear spunii căi smeii. Pabe-mi-se căi 
cal sade, mai ales de vom lua în deaproape luare-aminte 
înţelessul versului co sfirşesce strofa descrierei acelui 
dobitoc. 

„Se simte par'că duce un prinţ viteaz ist Cal? 
M& rog, domnilor care priviţi cu mine la acest spec- 

tacul nepreţuit, nu cumra se găsesce pintre d-x6stră vre 
un şlicar, care să-mi tălmăciască ce pâte fi acel Fund- 

dalb-samureii-rondud, ce saii ivit acum ochilor nostri? 

Cea se a e Nu e coif, nici turban, 
<Nici chivără, nici cucă, tiară persiană, 
«Căpuşul este vechiul domnescul gujuman 
Ceea. Cu pană asiană! 

„<Tăcere! staţi cu toţii... aci tăcute tote!
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Ce e de rădut?.. Minuni! ze dul, de duhuri sute; 
abisul, deschis; marea pe tăcule. 0 să videm 0 parte 
din istoria jidovescă : Amoreneanii rimând cu Israileanii ; 
pe Gavaon, Faraon şi Sion; pe Eco fugând sub vents 
şi pe muza română într'o' posiţie ruşinată, la care ea 
âncă n'aii agiuns păn'a nu să încurca în poemul Stan- 
ţelor Epice, adică îngenuuchetă ! 

«Jos trupul... mai sus ochii... sus inima mai drept! - 

0! mult nenorocită şi mult vrednică de jale, muză 
română! âncă aşa ruşine mal păţit! Tu care deable af 
început aţă cerca aripele la lumina s6relui; tu care pri- 
vesci viitoriul cu ochiy. falnici "şi plini de o mărâță spe- 
rare, în ce sâriă ai picaţ! Te ucide fără milă şi-ţi dice 
că eşti mârtă tu de sine!.. Dar să lăssăm aceste triste 
rânduri şi să ne întârcem la vedenia nâstră, 

Eată că vine de-a rostogolul 

<Un glob de trupuri, f6rea ţării tote,» 

EI se cobâră de sus pe o pânză ce 

«Fişie lungă punte de purpură văpsită» 

şi care se tulinde de la pârta Mitropoliei pănă la altar, 
despărţind lumea ?n două şi slujind de a conduce la rafi. 
Nu sciii. dacă înţelegeţi ce pote fi acestă pânză-punte. 
Cât pentru mine, mărturisesc că de câte ori îmi bat 
capul ca st mă lămuresc asupra ei, oftez din grei, di- 
când: Vai de noi, păcătoşii, dacă drumul ratului este aşa 
de încurcat! 

28*



436 PRINŢUL ROMÂN 

- Faceţi cruce cu toţii, rugaţi-ă cu rivnă 

| «La Sfintal-Guri-d' aur, loan răsăritean, 

Şi afumaţi-vă Yute cu 

<Libari, aloe, smirnă, tâmiele merei, 

pentru că se înaintează Orumntal mult botos!.. Dar 

eată-l că aii trecut. 0! Dâmne, slavă ţie!. 

. <Sfint-Tatăl-Piiul-Duhul, noi ţie dim mărire 

<Acum şi tot dauna şi'n' veci de veci... Amin! 

Sciţi, domnilor privitori, cine aii fost Longhin? Dacă 
nu-l cunâsceţi... să vi-l spun cii, saii mai bine gicând, 
poemul. Faţăl, ea? 

<Roman a fost sutaşul Român 
<Din colonii ce Roma pământul a umplut 

«Precum şi Palestina. ,. 

«Întâi creştin acolo românul s'a vădut. 

Acest pământean, după ce aii fost sutaş în ţara lui, 
S'ail dus de s'aii făcut sutaş de ângeri în cer, pentru câ 

să nu-şi ukte bresla, şi de acolo, nu sciii după care pri- 
” vilegii, el ati fost earăşi cel ântâiii care ali avut noroc 

a videa 

<Ântia antică hârcă în fandul Golgota.» 

Tot acest Roman-Român, se pressupune că ar fi deschis 
în cer o fabrică de catifea fârte minunată şi tot odată 
î6rte scumpă ; căci însuşi poemul ne spune despre săm- 
nele mărirei că sântii din cer aduse 

«Pe doai perne roşii de. sempă catifea 
<Cu ciucuri tot de aur. 

a
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" Eată că se înaintează acum: o armie de jelţuri, care 
de care mal mândru şi mai ţanțoş: 

«Un jeţ şi'n jos în drâpta ţinut regalamentul, _ 

care, două versuri mai în urmă, se luvesce în cap cu 

Spatarul ecselentul. După: el vine alt jeţ ce duce în 

spate steagul înălțat. Acest steag e tot odată şi copac 
de nădejde. Sperăm că pomele lui vor fi mai lesne de 

mistuit de cât versurile cu care este desoris, În urmă-i 

lunecă scârţiină un al treile 

<Jeţ roz cu para de foc lină 

care, pentru mai multă înţelegere, este lămurit în ur- 

mătorul chip: 

«Pe tronul foc acela, pe sdre: întreg vizduhul, 

<Pttrundere mai naltă de mii de sori mai sus... s.c.]. 

După jeţul rog alergă jeţul negru, a cărui posiţie şi 
proporţie sântii descrise şi cuprinse în cimilitura acesta: 

>Un jeţ aci se vede mai mic, dar e-mai mare, 

>La drepta domnitâre mai jos, dar e mai nalt... 

"Gâor. gâcitârea, mea, 

Umiliţi-vă, îngenucheţi-vă, domnilor spectatori, pentru 
“că vedenia n6stră este acum întreruptă de cântări reli- 

gi6sse, puse în versuri după chipul vestitului Pralea, Dum- 

nedeii să-l erte păcatele! Acum „tă Slujba sfinte Li- 

turgii, cu 

«Sfinta tvangelie de la Matei icre,
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are să vi se înfăcişeze după tâte regulele bisericescl. Nu 
am trebuință să vă însciinţez că Ileruvimit şi Serafimit 
ai să jâce o mare rolă şi ati să rimeze tot împreună- 
Începem : 

«Ca drâptă "nţelepeiune la toţi pace st fie, 
«Cu duhul ttii, stăpâne, creştini să ascultim!.. 

19 Se aude cântarea: 

<Cuvine-se drept Sfintă-stăpâni-prea-curată 
«Şi pururea ferice, să te tot fericim... 
<Că tu eşti mai cinstită şi decât Heruvimii, 
<Tu, Dâmnă, mat slăvită şi decât Serafimii. s.c.], 

, 

20 Cânticul de nuntă, 

PS o o e a e + Isaia dănţuesce 
<Că, Pre-sfinta-fecicră, în pântece asa... ş.c.]. 

3% Binecuvântarea sf, păstor, 

«Paternice încinge pe coapsa t'arma ta... şe.]. 

40 Doi arhidiacony, slobogind glas din coardă sănit6să, gică: 

>Blagoslovesce Stăpâne!.. naltul ton. 

5% Din altar răspunde atunci o saflare cuvidsă: 

«Slavă Sfintei Treime acei de o fiinţă, 
“<În veacul de toţi vecii tu tot Vlagoslori-l-vei, 
<Tu, faca-bucuriei-nestinsă, faca ta. _ 

 <Tu, mila'ncaviința-prea "naltă "nveseli-l-vei; 
<Urgia ta, mânia, pre ei înturbura-va! 
<Că focul tă pre denşii pornindu-se mânca-va.
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69 Diaconul cu coarda, sănătâsă, gice: 

«Şi ear şi ear cu pace, cu minte cuvi6să 
«La anal Dumnedeii noi ţie ne 'nchinăm. 
«Pro Prea-sfînta-curată şi prea-blagoslovită 

«Stăpână-Născătore-de-Dumnegei, mărim. g.c.l. 

70 Vine sfînta Evangelie de la Matei ctire: 

«Sfat Fariseii ?n vremea aceea ei ficură. .. g.e.l. 

Şi Iisus le răspunde: 

«La ce ispit'acâsta fațarnicilor cresce? gel. 

În sfirşit, esti cu darurile sfinte, se rostesce' Credul 

şi Tatăl-nostru în stihuri, şi: 

câcau şi litargia şi jertfa e sfirşită! - 

Spuneţi-mi acum, vă rog, în curăţenia cugetului, dacă 

se pâte afla vre un tipic mai bun şi mai dimpu urit decât 
partea acâsta a poemuluY Stanţelor Epice?2 par să ne 
grăbim earăşi a ne întârce la vedenia n6stră, pentru că 

are să începă a patra parte. __ II 
iai 

- Căutaţi, vă rog, în sus şi videţi cu ce răpegiune vine 
spre noi frumdsa dogorătorea stea! Ea se duce să se 

"oglindeze în Marea albă care dârme pe timpul zeferine 
Ce sgomot se aude în depărtare? De unde să vie acest 

miros de flori care bate la cap? Ce minune!: Mitologia 

antică aii remvieat. Eată Dafneul român-argintarcat 

ce'i mai gicii âncă şi pictor-ager şi feb-Apolon ; eată-l
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vine încungiurat de cinstite fectâre şi matroane, şi de 
mulţime de muze, care aii scăpat acum din 

<Grădina "'ntincă numită Parnasia 

pentru ca să asculte Stanţele „Epice Fată Polimaia şi 
Talia, precum şi ATBaussrii Mihail şi Gavriil. Feresce-te 
duducă Talie să nu te apuce 6re-cine de talie. Aud mal 
departe pe graţia Aglaia, vorbind cu Brato despre ba- 
talionul de cinste. Se vede că v'aii cam plăcut flăcăii 
români, duducelor? Urania are de gind să se pocăiască, 
căci o aud strigând cu entusiasm: Videţi stăpâna cru- 
ce, ş.c.. Îmi place să văd Păgânismul eşind din calea 
rătâcirei şi aruncându-se pe cea adevărată a legii creş- 
tinesci. 'Te rog, duducă Uranie, să mă alegi pe mine 
de nânaş, când a fi să te botezi. | 

În cotro alergaţi aşa de tute cu cununi de flori, o! 
vol, Melpomeno, Sibilo Italică, Britrea, Tiburia, 
.Bfterpa, “Bfrosina, Caldea; şi tu Sibil-antică Eles- 
pondină, în cotro îţi duci bătrânețile? Voi tote câte 
sânteţi şi nu- sânteţi, Silile Romane şi străine, gra- 
țit, muze "urtțate, nimfe brae-albe, în cotro? Nu cumva 
mergeţi să videţi pe Flegon Canarinul 

<Ue'i sog cu Brondes, Lambon, cal unic, lăudat? 

şi care, precum amii vădut mat -sus, ait fost a lut Abil 
şi se numesce ” 

„ «Flegon-Ducipal-Lambon-Balion-Brondes? 

Saii mergeţi să videţi nava pântecăsă cun singur 
însă ţapăn catarg? Sai, în sfirşit, vă duceţi ca să
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aflaţi de la Orantul mult bolos că Curţii Marcus 

aii perit în haos? Duceţi-vă Tute, dar căutaţi să nu 

păţiţi şi vot ca Curţiii Marcus. 

Actul al 4-lea, sait sfirşit; acum actul al 5-lea. — 

petrece pe pâtra gisă Pio, -. 

«La cincispredece-a lunci din zilhije, şi an 

<0 mie două sute cincideci şi opt. 

Întroducţia se începe prin 

«. . . . . Suflare de surle, de trompete 

«Cu spaimă retezat. .. 

Eată că întră cel ântelii personaj, 
) 

<De sine botezatul anume Prometeii 

împreună cu Socrat. atenianul şi cu 'Zemistocle ce 

şi-aii, găssit păşaune. Ri se înaintează cu un pas măreț, 

şi puţin mal în urmă îi agiunge clala “următbre: 

«Camil, Epaminonda, : Dimostene, Focion, 

«Aristidos, Ciceron, Solon, Licurg, Numa, 

<Atila, Caton, Muţiii, aşa şi Dion. 

După ce s'aii închinat unul la altul cu multă plecă- 

ciune, et se apucă cu toţii la o sfadă care ţine multă 

vreme, şi care în sfirşit, se închele prin descoperirea ur- 

mătârelor aforisme: | 

10 Să lase viţeluşul să pască unde nasce; 

20 Că e patriot ce pasce; 

30 Că Romănia este întocmai ca mlădiţa lipită !!!.. s.c.l.
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Sfirşind aceste, droala pomenită se înarmează de câ- 
teva cununi scăpate din mânile fecioarelor şi a matroa= 
nelor, şi alergă, într'un mare entusiasm, de acopere cu 
ele poemul Stanţelor epice. 

Acesta este vestitul poem, iubiţilor cetitori! De aţi 
înţeles ceva, îmi pare bine; car de nu, îmi pare şi mal 
bine, pentru că astfel m'aşi încredința că critica mea ati 
întrat cu totul în spiritul Stanţelor epice. Păn'a nu Sfirşi 
însă, mai am a dice două vorbe autortului: 

<Drâsca mică cât un oi 

<A vădut .odată-an boă 
<Şi s'aii tot umflat, umilat 
<Pănă ce ai şi crăpat. 

Prin acâstă fabulă veche dar înţelâptă, vreii să dic că 
cu resclincăiră şi cu sdruncenări, pote cineva dobândi 
ce pasce, pentru 

<Ca si mâră păscut, 

car nu se face Omir, nick merge la nenuurire, 
P. S. Domnule autor, nu te shut; pe mine pentr 

că şi cii sfirşesc ca, şi d-ta: 

Ale tale dintru a 1e tale, 

(Propăşirea, 1844)
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“Sub acest titlu original zace de mai mulţi ani în biu- 

roul meii un manuscris, cu data din 12 Martie” 1824 ș, 

hârtia e grâssă şi afumată, scrissrea, e prâstă ca de ce- 

nuşer vechii; însă cuprinsul presintă 6re-care interes 

. pentru studiul literaturei de pe la începutul seculului. 

Fesaminându-l cu luare aminte, găssim în el o colecţie 

de versuri amorâsse şi satirice, şi descoperim un poem 

noii asupra evenementelor de la 1821, sâii mai bine di- 

când, o înşirare lungă de stihuri în contra Grecilor. El 

e terminat prin următorea notiţie, care arată şi numele 

autorului şi numele colectorului. 

„Aceste stihuri sântii scâse de d-lui Vornicul de pârtă 

_ Vassilie Bucur din Iaşi şi s'aii prescris de mine cel maj. 

gios iscălit, la leat 1824 Martie 17, aice în Focşani.“ 

Alecu Iogale.
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Eată dar un poet contimpuran de-a lui Conachi şi Bel- 
diman , ce ese din mormânt ca să ne spuie, ca martur 
“ocular, crudimile Grecilor şi ale Icnicerilor de care a 
pătimit Moldova la 1821, fâră a avea însă pretenţia 
de a cânta pe tonul jalnică tragodii a lui Beldiman. 

Cât pentru modestul prescriitor Alecu Iogale, se pare 
a fi fost nu numai un mare amator de versuri, dar şi 
un om de multă ordine, judecându-l de pre cuprinsul în- 
reg al manuscrisului rămas de la dânsul. 

Pe faţa, ântâia a acestui manuscris figureză un. m9- 
del de zapis, precum se obicinuia înainte, şi care pte 
“servi de document în privinţa camătei. Eată cum glăs- 
:Suesce acel model: - 

„ Încredinţăz prin acest zapis'al meii, ce-l dati la cin- | 
„stia mână d-sale cuconului X, precum să fie ştiut că 
„Dam împrumutat de la d-lui cu una mie lei, pe va- 
-„dea de dece luni de dile şi cu dobândă câte 60 pa- 
„Tale la sută pe lună; şi mă îndatoresc ca la numita 
-aYadea, să am a-i răspunde banil toţi fără mai multă 
-aprelungire saii intârdiere, şi spre siguranţie urmează a 
„mea iscălitură, & ! 

60 parale dobândă pe lună, adică 15 lei la sută pe 
an!.. Negreşit cuconul X, împrumutătorul, avea instine- 
cturi de zaraf evreesc, de şi era creştin, de şi era boer; 
şi dacă sar cerceta cu deamăruntul spiţa neamului unor 
boeri creştini de astăji, carit se întrecii în camătă cu Ji- 
danii cei mal lacomi, s'ar descoperi că et se cobri în linia drâptă din cuconul X. | 

În urma zapissului prosaic vine, ca o dulce mângâere, 
— 
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un fragment de câztie de lame, inspirat de poetica sem- 
ţire a tubirei: 

"Taci privishitore 
Cu glassul tâii dulce; 

Căci a ta cântare 

Darere-mi aduce. 

Taci şi tu mierluşcă 
Că mă ameţesc... 

„Căci nu am o puşcă 

Ca să te lovesc!,, 

Îmeetează-ţi glasul 
Să-mi potol necazul 

Apoi se desfişură un izvod de cheltueli făcute în Foc- 
:şani, care cuprinde 6re-care detailuri curi6sse despre co- 
merciul din anul 1824, şi despre particularităţile vieţii 

“lui logale ; de pildă: 
lei parale ă 

— căpitanului Petrachi, datorie de la Iaşi şi o „40 

27 
13 

5 

:20 

16 

2 

12 

:30 

6 

6 

16 

-40 

15 

păreche de dessagi. 
Iul Baş-Bulubaş Dimitru pentru Gre-ce. 

pe două frâe ce mi-aii furat. 

pentru meremetul pistâlelor. 
pantalonii cei negri. 

0 şapcă. 

un chiulaf. 
Ciobotele de căputat. 

nişte doftorii!-. . 

o jiletcă. 
un spenţer de prifacut. 
două cămăși. ___ 

o păreche tuzluci.
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Lei parale 

—.0 pălărie, 

= cheltuiala oătiţet. 
— 0 păreche iminii. 

30 o păreche pantofi. 
30 o basma roşie. DD

 
DD

 
u
r
 
2
 

3 10 două ciubuce, pe care mi le-aii furat. 

15 —  potcoveala calului. 
2 — 0 păreche pingele. 

2 20 meremetul unei chingi de încins. 

6 — un înel săpat. 

14 — tiutiun în diastimă de două Inul. 

| ete. cete. etc. 

Dintmaceste amănunţiuni se constată 1) că Baş-Bulu- 

haşa Dimitru avea, obicelii să Yea parale pentru gre-co; 
Acest dre-ce diplomatic însemneză negreşit un ruşfet,; 2) 
că un om putea cu una sută lei să se îmbrace din cap 
pănă'm picidre; 3) că frâele şi ciubucele craii ecspuse po 

atunci de a fi furate; 4) că potcovitul unui cal ţinea 
mai mult de cât încălţatul unui om, şi 5) că interes- 

santul prescriitor de versuri avea obiceiii a voiaja călare, 
a purta chiulaf şi a cumpăra pantofii. . pentru cine? 
mister! mister!! 

Dar să lissăm pe losale în Focşani şi să venim la 
poemul vornicului de pârtă Yassilie Bucur. . 

În capul acestui poem autorul a scris: 
„Schimbarea -drepţii celui prea înalt, este aceasta; cară 

„Stihurile vremil. anului 1821 aceste s'aii scos.& 
Apoi începe astfel: OT
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0! ce jale, ce foc mare! 

0! ce grâznică 'ntâmplare 

0! ce plânsuri şi suspinuri. 
Şi-ale creştinilor chinuri! 
Ce ură dumnedesscă, 
Şi nrgie *mpărătescă 
Peste ţară a venit a 
Cât nu s'a mai pomenit! ete. 

“După acâstă introducere tânguissă , poetul se adre- | 

sează cătră neamul. grecesc, şi dice: 

«Neam grecesc ne-astâmpărat 

E «ara de ce-ai tulburat? 
«Cugetul nu te-ait mustrat 

«(a să faci aşa păcat? 
«De-ai venit cât de stricat 

«Moldova te-aii vindecat 

«De-ai venit cât de-ostenit 

«Moldova te-aii odihnit; 

«De-ai venit gol despoiat |. 

«Moldova te-ai îmbrăcat... 

Aici poetul sâmte ochii set plini de lacrimi; inima 
i se despică de durere şi ecsală câteva accente de ade- 
vărată poesie: 

"0! Moldovă desfătată 

0! Moldovă prea frumâssă, 

Din raiă semeni a fi scâssă ; 

Şi cu tote 'ndestulată, 

Pliuă-ai fost ca o albină, 

Ca o prea dulce fântână, 

Ca isvor cu apă rece 
Din care bea cine trece! 

Pe urmă el intră în descrierea evenementelor rero- 
5372 29
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luţiei grecesci, întrârupând-o cu blăstemuri contra Ete- 
ristilor şi a Ienicerilor, carii luaseră ţsra în pradă. 

Grecii, dice el, .aii început a stringe 6ste dervale la 
hanul lui Vangheli şi la sântul Haralamb în d6l, cu o 

lună înaintea, sosirei prinţului Ipsilant, care în diua de 

22 Fevruarie 1821 a venit din Russia. 

Şi peste n6pte-aii lucrat 
Turcii toţi de i-ai tăiat, 
Ear Beşleagă spăricat 
Din toţi sîngur ai scăpat. 

“Sărerşind acestă izbândă, şeful Eteriştilor şi-a mărit 
6stea cu adunătură din lume şi a plecat la Ţara mun- 
tenescă. 

Assemine să lucreze 
Şi pe Turci să mi-i vâneze. 

În vremea asta Grecii din Galaţi se răsvrătiră, jăfu- 

ind fără milostivire şi făcând necontenite ucideri de Turci, 

“pănă” ce acestia se necăjirii, - 

Şi la luptă se porniră 

Şi pe Greci îi prăpădiră... 

Pe duşmani îi sparseră 
Şi Galaţul arseră! 

Michiat. Vodă Şuţul cel înfumarat fugi peste Prut; 
ear Iaşul rămasse în mânile lui Pendedeca, lung la mână, 
care cu Gmenii lui pusse stăpânire 

Pe curţile. hoeresci 

Cum şi pe-acele do:nnescă 
Şai lnat şi poştele
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De-ai prins şi drumurile... 
Ei umbli neînfrânaţi 
Chiar ca nisce lupi turbaţi - 
Jăfuind, bătând, prădând, 
Foc prin mahalale dând; 
Luând arme, bani şi cai, 

De striga norodul vai! 

Boerii pământeni dacă vedură şi văglură 

Toţi peste hotar trecură | 
Părăssind bietul popor 

În potop îngrozitor, 

Zar Pendedeca şi cu Delianul, care venisse de la Foc- 

şani, bătut şi alungat de Turci, se mutară cu 6stea în 

d6l la Stâncă, ! 

Gândul fiindu-i de fugă 

Peste apa Prutului 

Sub aripu Russului. 

În luna lui Iulie Turcii se înaintat, trecând prin ţi- 

nutul Vasluiului, şi 

Fiind flămenqi de bucate 
Apucară toţi prin sate 

Ş'ori cen cale le eşia 
Ca totul le curăţia, 
0i, găini, curcani şi reţe 

Le prefăcea în ospeţe. 

În fine ei ajunseră la laşi şi trecură prin el tă- 

când, fără a supără pe mime, deşi 6stea se compu- 

nea de..: a 
NU | 29* 

p
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Pedestrime-Eniceriscă 

Călărime-Anadolescă, 

Cu tanuri, cu gephane, 
Cu mândră meterhane. 

Fără a să opri, Turcii merseră de loviră pe Greci în 
d6l la Stâncă, şi îi alungară la malul Prutului, unde 

Bteriştii îşi pregătisseră o tabără încunjurată cu şanţuri. 

Turcii rtă i-ai risbătut 
Şi pe mulţi i-ati dat în Prut 
Do s'aii dus ca vai de ei 
Pin' în apa Dunăre, 
Şapoi tot mereii la vale. 
Pe-a Dunărei lungă cale 

Păn' în ţara cea grecescă 
Fraţii lor să-i pomeniscă. . , 

Multe dile, stptimâni, 

Pescarii noştri Români 
De-alung Prutul l-aii undit, 

Pe cei morţi i-ai păscuit 
Şi pe mal i-aă îngropat 
Şi amar i-ai căinat!.. 

După rissipirea Bteriştilor, "Turcii sai întors la Iaşi 
şi şi-a întins corturile pe tapganul Copoului. 

Apoi în Iaşi ai întrat 
Şi prin curţi s'aii aşedat, 
Cele mai multe dughene 

Le-aii schimbat în cafenele; 

Băcălii şi lipţeănir 
Le-aii făcut harbuzerii. 
Spart-aii bolți. negustoresci 
(După sfaturi jidovesci,)
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De marfă prădându-le, 

La jidovi rângendu-le; 

Care boltă mai era 

Jidovii le-o arăta ; 

De era moldoventscă 
EI le gicea că-i greetscă, 

Şi Turcii aprinşi pe loc 

O dispoiea şi-i da foe, 
Dând averea creştinesră 

În mâna cea jidovâscă, 
Apoi crâşmele spărgend, 
Şi mereii la vin tot bând, 
Ca păgâni sai încrantat, 
De crudimi s'ai apucat 
Bissericile-aii stricat, 

Catapitesine-aii sfărmat, 
Icânele ai furat | 
De argint le-ai desbrăcat | 

Şi "n gunoiii le-aii aruncat... 

Cată, Dâmne! pre pământ 

St vedi locaşul tiii sfent 
Pângărit, batjocorit 
De-acest neam neleziuit ; 

Strae-areintării, covâre, 

A Creştinilor oddre 
Aruncate, prăpădite, 
Prin şlod tote asvârlite; 

Veşminte bissericesci 
Întinse pe cai turcesci; “ 

Patrahire, mânecariuri, 

Şi fal6ne şi stiharuri 
Rtseroite şi purtate 
De muieri neruşinate. 

"Şi chiar sfântul Neculai 

Ajuns a fi grajdiă de cai!
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__ Tabloii înspăimântător de jacul în care căguse neno- 

rocitul Iaşi!.. Poetul spre a-l completa, adauge că po- 

porul gol şi că 6menii ucişi zăceaii ca snopiă prin hu- 

dițe. Grecii însă, carii atrăssesseră aceste calamităţi asu- 

pra Moldovei, s'aii îndreptat în sus spre Herţa. 

acolo ai mai prădat 
Şi mulţi jidovi ai tăiat; 

apoi ati trecut prin târgul Neamţului, pe care l-ai ars 

şi stai închis în monăstirea Slatina. Turcit însă t-aii nă- 
vălit şi acolo şi. ai făcut mult omor în ei, ucigtnd şi 

călugării şi poporul adăpostind în sînul acelui sfnt locaş. 

Câteva, gile în urmă, ei s'aii dus să bată zidurile mo- 
nistirei Secul, între care se închisseră o mână de Eterişti. 

Monăstirea *ncungiurară 

Şi pe Greci îi înfundară, 
Însă mulţi Turci ai perit, 
Mai mulţi âncă s'aii rănit; 
Căci din tâte părţile 
Ploua "m ei glonţurile. 

Turcii adunasseră, artilerie şi începură a bombarda 

monăstirea. 

Sfărîmat-ai porţile 
Spart-ai şi zidurile 
Şi n lăontru-aii năvălit 
Şi câţi 6meni ati găssit 
Toţi sub sabie i-aii pus 
De vestea ?n lume s'aii dus! 

Poetul mai pomenesce de arderea Agapiel şi a Vara- 

ticului, şi în fine dice:
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Păn' aice vam spus tste 
Bătăliile 'ntâmplate. 
Câte de-acum s'or mai face 
Dacă nu s'a "ncheia pace 
Earăşi le voiii povesti 
Şi tot aice le-oiii seri, 

Can veci să se pomenâscă 

Îndrăzneala cea grecâscă, 

Hoţia volintiriscă 
Şi crugimea cea turetseă! 

Acesta este poemul lui Bucur; am ecstras din el pas- 
sagele cele mai interessante, uncertându-mă cadrul aces- 

tai articol de a cita diferitele peridde pline de blăstă- 

muri assupra Grecilor.  Peroraţia poemului. este mat cu 

samă dictată de o semţire de ură neimpăcată în contra 

Eteriştilor, carii ait adus urgia lenicerâscă în biata Moldovă. 

Plângeţi ochi şi vă topiţi 
La câte acum priviţi. 
N'aii rămas an om cu stare. 
De la mic şi păn'la mare, 

„Şi Moldova cea bogată 
Este astăgi scăpătată! 

Pată-o, vai! în golitate 

Dintra a Grecilor fapte! 

Manuscrisul luf Iogale mai cuprinde următârele bu- 

câţi versificate şi scrisse în stilul părinţilor nostri, carii, 

fie gis în trâcăt, îşi cunosceait mai bine limba de cât noi. 

1. Un acrostih adressat 6re-cărei cucâne.; „Catinca, şi 

care începe prin o strofă poetică:
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Cătână st găssese în lume lccnl durerilor mele, 

Pe lăţimea Mărei umblu, împins tot de vânturi grele 
Cu un caicel înot, 

'Țărmurile sântă departe, liman nu văd nicăire; 

Vesle n'am, pânzele-mi rupte, cerul e cu'npotrivire 
Şa scăpa văd că nu pot! 

În adevăr bietul poet nu scapă, căci se înnccă întrun 
galimatias de versuri nedemne de a figura alăturea cu 

cele citate. 
2. Alt acrostih pe numele Sacastiţa, o frumbssă Afro- 

dită născută odată cu seculul nostru, şi care strălucea 

ca un s6re. | 

S6re noii ai rissărit în lume strălucitor! 

Sub sfera întunecată sortei mele priitor ; 

Al meii suflet ce viază întru valuri de mălnire 

“ În sfirşit presâmte câssal c'a să guste fericire. 

ete. etc, 

3. Călătoria amorului în pustietate; o alegorie imi- 

tată din Florian:. 

Norocul cel care este sub sferă stăpânitor 
Și la operele lumei singar presiduitor 

Văgână influenţa care prin a vremei mijlocire, 
Aii adus în ameţâlă totă mintea omenescă 
Făcend-o st se cufunde în lumea politicescă, 

Cuvintele subliniate: operele, presiduitor, înfluenţă 

etc. rătăcite întrun manuscris de la, anul 1824, sântii 
o adevărată curiositate limbistică, şi arati că poetul era 
hrănit cu literatura franceză; însă cine a fost acel poet? 
Yornicul de pârtă Vasslie „Bucur, sii Beldiman, sâă Băl- 
Şucă, sell, .. S6i..2
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* Domnul simţirei, amorul vădînd slara sa cădută... 
Aii purces cu întristare fără ca st se vestiască 

Pentru ce ântiaşi . dată singur st călătorescă, 
Şi aii ajuns la hotarul liniscei singurătăţei 
Pe când rivărsa lumina Incâfărul dimineţei. 
Î. . . |... |... .. .. ... î.. . ... 
Jos la o pâlă de munte, pe o verde-aştdături 
De unde se zăria numai a cerbilor săritură, 

S'aii oprit să se rtsnfle acest călător snmeţ 
Scoţând de pe el povara tulbei lui cea cu săgeți, 

Atanci passerile tote prin o dolce armonie 

Aii început ca să cânte cu-o plăcere mult mai vie, 

Şi chiar stâncele, copacii nalţi, frumoşi şi înverdiţi 
Ai sâmţit ferbinţi fioruri, parcă-arii fi însufieţiţi. 
Amorul mângâet dulce se retrage "'ncetişor 
De la sâre n umbră dâssă, 'pe malul unui isror, 

Gustând paharul cel dulce a somnului în răcore 
Sub paza cea drăgălaşă a Nimfelor de la isvdre. 

Însă de-abie a adormit- frumosul călător şi de-odată, 
cerul se turbură; trăsnitele deşteptă coării şi un stâlp 

de foc aprins vine de departe,. îngălbinind frungele co- 
pacilor și spăriind pe sărmanele Nimfe. 

Stâlpul se" deschide'n două Jăsstindu-se din cer jos, 

Şi din el Deos Olimpiul ese, dice mânios: 
«Prune -zburdalnic, fără minte, cine te-aii porăţuit 
«St laşi lumea peste care pănă acum ai domnit?» 

După acâstă interpelare; Ţ)eos ossândesce pe copilul Afro- 
ditei să petrâcă lungă vreme rătăcit prin pustiuri. 

<Pănă când prin suferinţe ticălGssa omenire 
<Va pricepe că nw'i vieaţi nici noroc făr' de iubire. 

BESLIOTECA CENTR
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4. Oda râvnitâre spre învăţătură, . 

Acâstă odă e compusă într'un moment de entusiasm 

patriotic; dar din numărul săi de 20 strofe, puține me- 

rită de a fi citate: 

Fraţilor simpatrioți 

Un vâc noi ni s'aii ivit, 

Cu bune lumini spre toţi 
„Sciinţa s'a naintit. 
Musicesc glas augim 
Din a cerurilor porți, 
Ce strigă sk ne trezim 

Noi ce zacem pintre morţi. 
Tu Patrie, pănă când 

Să tot suferi defăimări? 
De ce 'ngăduesci gemând 

A străinilor ocări,.. 

Amii căgut! să ne sculăm, 
ŞI dacă-amii fost -întinaţi, 
„Haide să ne ridicăm | 
Ca să fim earâşi curaţi, 

ete. ete. etc. 

5.. Pentru mărirea omului. 

Din partea lumescă 

Firea omenescă 

Este cea mat naltă 

De cât firea totă. 

Omul e zidire - 

Cu deossebire; 

Cu gândul tet cresce, 

Minuni iscodesce, 

Lumea 0'mpress6ră, .
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Văzăduhul miss6ră, 

Mările străbate 

Şi stelele tâte. 
Passeri zburătdre, 

, Pere răpitdre, 

Omul le supune 
De le face bune. 

ete. etc. 

Însă cu tâtă mărirea lui, omul este supus la nemul- 

țemiri, la vissuri deşerte, la dorinţe, pe care nu le pote 

înplini, după cum mărturissesce poctul în meditarea ce 

urmeză, sub titlul. de: 

6. 'Ticăloşia omului, 

În lume născut 
Nime n'aii stătut 
A fi fericit 
Cu dessărârşit. 
Toţi patimi cercăm, 

Necazuri răbdăm, 

Şi când socotim 
Că putem să fim 

Mai mult liniştiţi 
Şi neîngrijiţi, 
De-o grijă scăpăm .: 

În gece întrăm! 
întâi cum nascem 
Plânsal cunsscem. 
Cât, copilărim 

Nimic nu sâmţim, 
Cât întinerim - * 

De-amor suferim ;
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Far de "'nbttrânim 

Merei ne sluţim 
Şapoi tot slăbim, 
Pănă ce murim! ete, 

După aceste bucăţi urmeză un dialog între scumpul 

şi galantonul, precum şi deossebite stihuri, jumătate 

“satirice, jumătate filossofice, care portă titlurile următore: 

- Asupra furiei tinereţelor. 

Judecata muierilor şi a bărbaţilor. 
Necredinţa, mulerilor, 
Necazul mnierilor asupra bărbaţilor. 
Sfatul muterilor în ce chip să tubiască. 
Pentru muierile ce se credii frumâsse. 
Nestatornicia. 
Pentru cei care facii păritssire de amor. 
Pentru cel ce se bucură la zestre şi ieait muleri urite. 

Tote aceste compuneri 'săutii slabe și nu ali nici un 

“merit literar; voiii trece dar aliturea cu ele şi voii ter- 
mina, acest articol prin un dialog între Sara şi Amorul, 
şi prin un cântic de ? daune, cu care se încheie manus- 
-crissul lui logale. 

Dialog între Slava si Amorul. 

Slaca. 

Ei sint mai întâi în lume; 
Al mei .e cel mai nalt nume. 
Fii am o putere tare 
Din om mic făcând om mare,
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Şi dând ranguri şi mărire 
Rîvnite de omenire, 
Pentru mine faci minuni 
Omeni ce le gicii nebuni, 
Şi e "n stare; dei! ori cine 
Ca să mâră pentru mine, 

Amorul. 

Tu aprindi în omenire 
Dor măreț de strălucire ; 

Eii aprind a ei sâmţire 
Și o scald în fericire. 

Pentru mine ori şi cine 

Lesne-ajange păn' la tine, 

Şori ce saflet prin amor 
Pace-se nemuritor. 

Cântie de lume. 

Am hotărît cât trăesc 

St Jabesc, st tot iubesc, 

Nu vrei să fii împerat, 

Vreii să fiii amorezat. 

Lumea'i tristă, birfitdre, 

Ticăldssă *nştlătore, 
Nu-mi passă, nu vrei s'o seiii, 
Amorez voesce să fiii. 

Strige lumea cât de mult, 

Ei nu vrei ca so ascult: 
De cât glassul psihicesc 

Care-mi dice să Tubesc.
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Fie alţii împiraţi, 
Fie mari, fie bogaţi, 

Ei sunt mult, mult mai avut 

Când am ochi dulci să sărut. 

Fie-ţi ţerina uşâră, o! poetule necunoscut, care al cân- 
tat în juncţă, firă a te gândi o singură dată la publi- 

carea inspirărilor tele şi la gloria după care alârgă atâţi 

poetaşi moderni! .. |
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Ecsistă la noi o carte forte preţi6să şi de o mare în- 
semnitate, un adevărat tesaur de spiritul şi de înţelep- 

clunea poporului Român; şi însă acea carte, necunoscută, 

de acei carii ar trebui st o cunbscă, zace lepădată în 
fundul librăriilor ! 

Ca şi dânsa, autorul ci, perdut în umbră, a fost pe 
timpul lui victima superbiei ignorante, şi chiar astiqi, 

„când societatea, nostră s'a democratisat, astăqi, când 6me- 
nik literați şi-aii dobândit un loc la s6re, numele lui 

Anton Pan deștâptă mat mult imaginea unui psalt de 

strană, de cât suvenirul unui poet. 
5332 20
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Cine a fost Anton Pan? 

— Un simplu cântăreţ de biserică. 

Etă ce răspundă indiferenți! — Ce a, scris Anton Pan? 

— Spitalul amoruluti— Etă ce răspunâii ignorenţii! 

E timpul dar a spune adevărul şi a face lumina pe mor- 

mentul unui om de merit, care în cursul vieţii s6le mo- 

deste a scris fără a să gfindi la recompensă, şi a cu- 

les, coordonat, publicat Prozerburile nâstre, acele cuge- 

tări eşite din cuminţia Românului, sub forme concise şi 

originale, acele aforisme născute a sc6la eesperienţel se- 

culare, acele adertruri 

de prin lume adunate 

şi earăşi lu lume date. 

Ne pare mult răii că nu possedăm notiţii biografice asu- 

pra dascalului Anton Pan ; pentru ca să le publicim 

aici; căci tot ce privesce viaţa unui autor este interes- 

sant. Ne lipsesce asemene lista, complectă a scrierilor stle 

şi nu putem înşira deocamâată, de cât urmitrele, Pe 

care ne le aducem aminte. Lăsim dar altora mat bine 

informaţi, mulţemirea şi datoria de a umplea acislă, 

lacună. 

Anton Pan a publicat un poem în mai multe tomuri, 

tradus din limba grecâscă în versuri romănesci, sub titlul 

de Lretocrit. 

— Năsdrăvăniile hu Nastratin Hogea. 

— O şegătâre la ţâră, tabloii viii de obiceiuri cân- 
penesci, în care sântii diverse hore poporale. 

— Cântice de stea, sti versuri co se cântă în sera
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nascerel Domnului Cristos, cu un adaus de cântice 

morale şi de note bizantine de musică, numite glasuri. 

— Spitalul amorului, colecţie de cântice de lume şi 

de câteva hore şi balade poporale. 

_— Qântătorul beţiei şi diata boţivuluă pocăit. 

_—— Povestea vorbei, s6ă culegere de dicale romănesci 

(3 tom.*%) o " 

În tâte aceste volumuri şi broşuri autorul dă probe - 

de un spirit adevărat romiănesc, de cunoscinţa deplină a 

limbei poporului şi de o mare facilitate de versificare, şi 

chiar unele passaşiuri din broşura, cânticelor de stea ail 

meritul lor. 

Aşa în cântarea a -XIX găssim restignirea lui Cristos: 

„Atunci Tagii l-a luat, 

Tati bătut, palme i-ai dat, 

Cu spini l-ati încununat, 

Şi în obraz i-ai scuipat. 

De haine l-aii desbrăcat, 

Cu crucea l-aii încărcat 

Şi mergând l-aii ristignit, 

Cu cuie l-ai pironit, 

Ca oţet. l-aii adăpat, 

Piere i-ai dat de gustat! 

Şi sufletul când şi-a dat 

Un ostaş a alergat, 

Cu sulița l-a împuns. 

Sânge şi apă aii curs! 

  

*) Afară de acestea, a mai pnblicat: Epitaful sti Prohodul 

Domnalui nostra lisus Cristos, Proschinătorul sei închinătorul sfin- 

telor locuri şi Docsastarul. 
30%
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Aceste cerul vădând, 
Şi pământul nerăbdând 
Din temelii s'a clătinat, 

S6rele a înezrit, 

Petrele s'aii despicat! etc. 

În cântarea XX, care urmeză, găssim o descriere a Ia- 

dului, precum 

__serici vechi: 

se vede zugrăvit; în pridvorele unor bi- 

Vădui balaur căscând 
Și din gură foc vărsând, 
Curgând ca un rii îutius 

Înflăcărat şi nestins, 
Vădui popi mulţi eretici 
Cu dascali şi gramatici 

Aruncaţi cu capun jos 
În focul cel flăcăros, 

Și dracii îi împinge 
Cu suliţi îi împungeă, 
VEdui împiraţi tirani, 
De gâturi cu bolovani. 

În văpaea cea de foc 
Dracii bătându-şi de ci joc. 
Vădui negustori în rând 
Care 'nşel' şi lipsă vendi, 
Unii cu măsuri de gât 

Se tângauiaii amărit; 

Alţii cu cântare 'n nas, 
Se văitaii cu mare glas, 

Alţii cu forfeci şi cot 
ÎL ducea para în not. 

Vădui şi muieri în munci 

Care-şi lepădă-a lor prunci 
Sâii fără milă şi dor
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În pântece îi omor. 
Văgui ardenă în vulvori 
Bogaţi ne înduritori 
Care tot s'aii vesselit 
Şi săraci nai miluit!.. etc, 

. 

După acestă descriere a Iadului, vine ca un contrast 

vesselitor tabloul Raiului: 

Vidui Raiul cel frumos, 
Ca sârele luminos, 

Şi mese. întinse de xând, 

Po ele făclii ardând; 
Ear împrejur drepţi staii 

Şi bucurie gustaii. 

Vtdui sfinţi prea luminoşi 
Apostoli şi cuvioşi 

Şi cete de mucenici, 

De tineri, bătrâni şi mici. 

Vidui şi sfinte mueri 

Petrecând în mângâeri 

Cu cununi de diamant - 

Şi podshe de briliant 
Înpreuuă dănţuină 

Şi pre Dummnegeii slăvind. 

În adaussul de cântări morale se află unele strofe 

luminate de radele poesiej. În cântarea III Primăvara: 

Ah! eată, a sosit cară 

Framâsa primăvară 

Cu flori şi cu verdâţă 

Şi plină de blândeţă 

Precum nok o dorim. 

. . |. . .. . . . . e
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În cântarea 
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Dumbrava! "'nrămurată 

Ce fuse scuturată 

Acum întineresce 

Și frunda se mândresce 
Clătindu-se de vânt. 

Prin pomi prin rămurele 

Stând fel de piisstrele 

Ca bucurie mare 

Răssun' dulce cântare 

Cu tâte melodind. 

. . . . . . .  . . . . 

a IV: Viata omului: 
9% 

Omul este ca carba, 

Dilele ca o fldre 
Ca timpul trecătore... 

Asa va înflori!.. 
Când e în tinereţă 
Se află "n primăvară... ete. 

Când e în bărbiăţie 
În tâmnă se îvesce... ete. 
Când e în bitrâneţe 
Atunci întră în earnă, 

Când nori începi să cârnă, 
Şi se "'nilbesce tot. 
Ca fl6rea ces, uscată 

Și "n samă ne Lăgată 
Se perde sub zăpadă | 

Ca şi când n'a mai fost... 
Astfel dar este: omul 

De ori ce stare "n lume, 

Aibă ori şi ce nume, - 
Astfel e trecător.



CÂNTICE DE STEA ST 

Cât si se osteniscă 

Slavă să dobândiscă, 

Zadarnice sânti tote 

Căci este muritor! 

În cântarea VIII: Dragostea: 

Ca dragostea mai scump nume 

Nu e pe acest pământ. 

Ea'i împirătesă "m lume, 

Ei tâte supuse siintă 

Dramostea în ori ce cassă 

Stă ca o flâre pe massă 

Şi zimbesce tuturor... ete. 

în cântarea X: Pustnicul: 

Am lăssat mărire, lume, 

Am lăssat lucs şi palat, 

Am lăsat şi rang şi nume 

Şi "n pustii mam dipărtat, 

Unde amuţita stâncă 

Şi nesâmţitorul crâng, 

La "ntristarea cea adâncă 

Nu pot audi când plâne. 

Unde vânturile sună 

Prerumpând al mei suspin 

Şi-l duce ca o jerttă bună 

Cătră cel cărui mă 'nchin... ete 

După aceste câteva ecsemple se pâte cunbsce: natura 

sâmţirilor, precum şi sțilul lui Anton Pan; car din tâte 

operile sele, cea mai importantă este Povestea vorbei, 

la care el a trebuit st consacre mat mulţi ani de lu- 

crare; căci pe lângă proverburi a adăugit multe anec-
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dote poporale , scrise în versuri care se ligi strins în- 

tre ele. 'Trei volumuri formeză acea minunată colecţie, 

ce se pâte cu drept cuvânt numi Filosofia poporulaă 

vomân. Ele cuprindii şiruri lungi de gicale, unele în mic 

număr, tradusse din limbe străine, car cele mai multe 

culesse din gura poporului nostru, şi acele şiruri sântii co- 

ordonate cu inteligenţi; căci de şi numărul lor e con- 

siderabil, nu ecsistă nici o confusie între dâusele. Astfel 

de pildă întrun şir găssim tote proverburile relative la 

frică sti la vitejie, în altul acele ce se raportă la nc- 

rodie... ete, şi de fie care sântii lipite anecdote origi- 

nale, povestite cu destul talent. 
Să r&sfoim acele trei volumuri ale lui Anton Pan, şi 

de vom alege ce'i mai caracteristic, în fie care şir de 

proverburi, vom compune o comâră de cugetări, care ne 

va face mândri de profunda cuminţie a neamului ro- 

mănesc. 

TOMULI. 
  

1. Despre cussuruvi stă uriciunt: 

— Nu este risur st m'aibă cussur, 

— Urît tată a mai avant. 

— Ride om de om și dracul de toţi. 

2. Despre pedanti saii copiliroşi : 

— Gindecata-i e ol6gă ” 
Că-i lipsesce 'n cap o doşgă 

--- Om în trap destul de mare 
Și minte de copil are.
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— Bile înşirate, fire încurcate, 

-Pânză răii țessută şi vreme perdată, 

3. Despre vorbiri: 

— are cine s&-l asculte 

Şi el spune "ndrugă malte. 

— Limba 6sse nu are şi 6sse sfarimi. 

— Limba îndulcesce, limba amărăsce. 

— Limba dulce mult aduce. 

— Gura adace ara. 

— Toti pasărea pe limba ci pere: 

— Boul se ligă de cârne şi omul de limbă. 

4. Despre minciuni şi flecări: 

— Minciuna sparge şi cassa de pâtră. 

— Minciună cât tite gilele de mare. 

— Ca o minciună boertscă treci în ţara ungarescă. 

— Şi-a mâncat credinţa ca ţianul biserica. 

— Mai bine şdi strâmb şi vorbes:e drept. 

— Dacă, nu scii să văpsesăă, nu te-apuca să mânjesei. 

— Omul care e flecar 
Txoncânesce ca un car. 

— A umblat cât a umblat 

Dar acum i s'a "fundat. 

5 Despre navaturi rele: 

— Nâravul din fire m'are lecuire. 

— Lapa-şi schimbă ptrul dur naraval ba. 

— Ce esse din mâţă şâreci prinde. 

— Tâte mergii după neam. 

— Pescele de la cap se'mpute. 

— Pomul nu cade departe de tulpină. 

—- Orreial până na înşală nu mănâncă.
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Vinovatul negonit fuge." 

Hoţul fură şi jură. 

6. Despre frica lui Dumnedei: 

Fă ori ce cu legea ta 

Şi la alţi na te uita. 
Binele de reii te scapă, 
St-l arunci chiar şi în apă. 
Dumnedeii când te ajută 

Plumpul ţi sa face plută. 
Când Damnedeii vra cu tine 
Şi dracul cu colaci vine. 
Când dai la cei nearaţi 
Pe Dumnedeă împrumuţă. 
Ochiul Domnului nu dorme. 
Pe omul reii îl însemneză Dumnegei. 
Păcatul îşi caută vinoratul. - 

Nime nu dice je-mi Domne, ci dă-mi Dâmne. 

Şi în loc de dobândă se pomenesce ades cu osândă. 

7. Despre prostie. 

Prost din prost care se nasce 
E ca vita, doar nu pasce, 

Prost trăesce, fără nume 

Prost se duce ?m ceea lume. 
Ţine capra ce-l împunge 

bar altul stă şi o mulge. 

Cantă Stan pa şi cl călare pe ca. 

Na ajuns la rîii şi şi-a ridicat poalele "n brâă. 
Câte pastri sbură el crede că se manâncă. 

Tu îl trimeţi la foc, şi el îţi aduce busuioc. 

8. Despre neroidie: 
Barba lungă pân” în burtă 
Şi mintea cu edda scurtă,
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— Gură are de vorbit 

Şi cap n'are de gândit. 

— Până să dică: Boii breaz 

Vine sârele Pameaţi... 

9. Despre nevoeş: 

— Câne surd dus la vânat, 

Cal şehiop pus la alergat. 

— Umblă parcă trieră la mărăcini. 

— Se îndeă pe uscat. 

— A visat că s'a 'mehimpat, 

Şi umblă la picior legat. 

— oază îmbăcrată . 

Vită încălţată. 

10. Despre leneşi: 

—— Lenea e cucână mare 

— Până se'nealţă, sdrele se'nalţă, pănă se gătesce, sdrele-asfinţesce. 

— Rumega vorba ca boul earha. . 

— Aşteptă îmbucătura 

Să î-o dee muri 'n gură. 

—" Mamă, di st vie nenea, 

Ca si-mi mai scuture lenea. 

11. Despre beţie: 

— Beţia o vindecă sapa şi lopata. 

— Beţivul ce face la beţie 

So căesce la trezie. 

— Ca 6la de diminâţa 
Se timie tâtă viaţa. 

— Plueră în bute, şi sage cep. 

— A saflat în fandul Glei. 

— I-a crescut mustiţa 7n 6lă. .
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— Ce e în inima trâzului, 

Este 'm gara bâtului. 

— Diatura'i veselie, mâncarea'i fudulie. 

— Apa nui bună nici în iminiă. 

— Ca vinul şi somnul uită grijile omul. 
— Vina'i pentru noi, na e pentru boi. 
— "Ta îl bei pe dânsul, el te bea pe tine. 

— Tu îl bagi în maţe, el îţi ese 'm facă; 
— Cât st dai ocol, tot te dă de gol. 

— DBeţirul când trece pantea închide ochii st nu vadă apa. 

— Hoţu "nvaţă la hoţio şi beţivul la beţie. 
— Umblă cu ochii logodiţi. 

— 'Târnă, umple foalele ” . 

Pănă "şi udă poalele. 

23. Despre mâncare: 

— Pâne cu sare e gata mâncare. 

— Dintr'o xridiche patra feluri de mâncări: rasă şi nerasă, 

cute şi fălii. 
— Gara omului e iad, cât si-i dai tot dice ad. 
— Găina când se vede în grămadă râcâie cu picidrele. 
— Yrabia malaiii visstză şi popa comândarul. 
— Ci pote, esse râde; cine nu, nici carne mile. 

— Omul harnic are praznic. 

— Cu venituri mititele mai opresce din măssele. 

13. Despre scrăcie: 

— De sărace nici unghii n'are 

Le vreme de scărpinare, 
— Haina lui mai mult aţă de cât fai. 

— Nare nici cassă nici massă, 
— De fâme se'nvertesce, 

Sub călcăiii locul găuresce.
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— Se hriinesce cu răbdări prăjite. 

2— Ochii saracului sântii în mânile bogatului. 

— Pogatul se scarpină şi săracul crede că caută si-i dea. 

— Tu, fomete lungă, ande-ai ernat? 

La sărac în pungă, la sărac în pat. 

— 5 destul de văii dacă nui al teii. 

14. Despre nenorocire, 

— Cui i se croesce rii, 

Rt îi merge tot mereă. 

— Fuge de la auleii 

Şi dă peste oleoleii, 

— Se plânge de-o întâmplare 

Şi dă peste mai mare. 

— Pentru el marea'i cu talazuri 

Şi lumea plină de necazuri. 

— Un necaz abia îi trece 

Şi îi vină în loc alte dece. 

— Curgii belele rabăă pele. 

— Să nu mai dea rele Domnul 

Cât pâte saferi omul. " 

— Pomul bătut de grindină 

ÎL mai bate şi prăjina. 

15. Despre lucrare şi nelucrare. 

— Omai lucrător, de pită nu duce dor. 

—" Găci cîne şade c6da-i cade, cine mişcă tot pică. 

_— Sedlă-te de dimincţă ca să mai lungesci din viaţă. 

— Un ceas al dimineţei plătesce cât trei după prând. 

— Nu Si bun de gură şi rtii de lucru. 

— Numai 'cu vorba, nu se face ciorba. 

:— Lucrează pe mult şi pe pușin, căci 

Mai bine cera de cât nimic. - 

— Cine nu lucriză
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Cu lipsă crnează 

Și cu ea, vărează. 
— Vara "ntins la umbră dârme 
Şi earna mâre de fome. 
— Când mălaiii are, sare nare; când sare are, mălai ware. 

—- Rămâne 'n sapă de lemn şi 'n casă fără de penin. 

— Trăesce viaţă cârpită cu aţă, 
— Se ţine siirăcia de el ca pulberea de câne. 
— Umblă pe drumuri, tăină cânilor frunge. 
— Se îmbracă numai pe dinlăontru. 
— Cassa-i e cu trei păreţi și ca uşa prin pod. 

16. Despre săracul mândru. 

—- Umblă pe drum cu alaiii 

Şacasă nare mălaiii. 
— Pe uliţă Chiriţă ş'acasă chiseliţă. 
— Par'că-l seotii banii afară din casă. 
— Se răsfacă?'n haine lungi, ca un ban în doui pungi. 

— Se înfde ca varza, se îngânfează ca barza. 

— Bună e mânica lungă, dar pânza nn vra s'ajuneă. 

— Se laudă cn 6la că va sparge căldarea. 
— Corbule, cum îţt sântă puii! frumoşi, pe cât cucu, se'negrestii. 

17. Despre înrețiitură : 

— Tot învtţăm cât trăim 
Şi neînvtţaţi murim. 
— Se6la face pe omul, om 

Şaltoiul pe pomul, pom. 

— Omului cu 'nviţătură îi curge miere din gură, 

Celui nenvăţat, nici măcar păssat. - 
— EI pârtă condeiii la ureche ca st-i dicem logofete. 

Sint logofăt să te 'nrăţ | 
serii cu cuţit pe biţ. A

 ec
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— Citesce ca 'n palmă şi dice: 

Una este una, două facii mai multe, sai 

'Pu scii una, dont; ei seiii păn'la non. 

TOMU L II. 

18. Despre visite sait cercetări: 

— De iubit ce ne inbim 

Tot la anul ne 'ntâlnim. 

— Rărişor st cercetezi şi mai pugintei st şegi. 

— De nu l-aş mai vedea, par'c'aş mai trăi. 

— Şede ca lupul în xăspintie. 

— De frate, frate st-mi fii 

Dar la noi mai rar să vii. 

_— Bară întâlnire e mai cu iubire. 

19. Despre contersațiă saii petreceri şi glume: 

— Glamele nevinovate 

Sfintii ca sarea în bucate. 

_— Morte fără ris şi nuntă fără plâns nu se pâte. 

—' Glumele numai cu gura, ear nu şi cu "mbrencătura. 

— mima mea plânge şi el ride. 

— Ori gi cera mat bun de cât tăcerea, ori taci. 

— Nu vorbi peste măssură, ci pune-ţă lacăt la gură. 

— Când pornesciă toţi să vorbiască 

Parcă-i havra jidovescă. 

— De malte ori la întrebare 

Şi tăcerea răspuns are. 

20. Despre iuțăâlă, mânie şi possăcie: 

— Ogetul tare vasu-şi strică. 

— Cine se iuţesce curînd poticnesce. 

_— Măssură de multe ori, şi croesce odată,
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— Totă graha strică trâba. 

— Xu te grăbi că te-i pripi. 
- - Nu te grăbi ca fata mare la argea şi ca viduva la măritat, 

Căci cu încetul se face ocetul, 

Şi copacul mare dintr'o aschie nu se tace. 
— Omul la mânie cade 'm nebunie. 
— Sa mâniat răi pe sat şi trei dile n'a mâncat, 
— Omul possac şi tărut, pare căi surd şi mut, 
Par'că i-ai fript şerpi pe burtă, i 
Parcă i sui înecat corăbiile, 

Par'că-i tot ninge şi plouă, 

Parcă, toti, lumea "i e datâre, 

— Parcă mi-a tors şi un-i am plătit, 
—— El când ride sârele răssare, 

21.: Despre amicie sai prietenie: (2) 

— "Timpul trece ca, adi, mâne 

Far prietenul rămâne. 
— De-mi eşti tn prietin bun 
Na te: sfii si-mi dici nebun. 
— Prietin a messti ear nu a nevoiei. 
— Prictin cădut din nori. 
— De l-oiă mai videa odată, se face de două ori. 

"22. Despre pizmă, erăjmăşie şi ură: 

— Cine va umbla cu pizma 
işi va sparge singur cisma, 
— Nu da ciomagul cui nu-i eşti drag 
Nici sabie în mâna vrăjmaşului. 
— Zavistnicul are ochi de lup şi aug de vulpe. 
— Omul cu ură ca cânele negru în guri, 
Pe câţi nu-i pote muşea, îi latră. 
— Pizmaş, vrăşmaş, ati tot un naş. 

«
a



CÂNTICE DE STEA 481 

„23. Despre cârtă şi neînvoire: 

— Cine are mintea 'ntrâgă 

In cârta altora nu se bază, 

— Certaş, vrăsmaş, câne şi lup, tot pe un calup. 

— Cată gâleâva ca luminarea. 

— Taci dai bună dimincţă 
Şi el de chică te 'nhaţă. 

24. Despre pricină de judecată : 

— Pune-ţi căciula înainte şi te judecă singur. 

— Dar când ai rr'o judecată. 

Pregătesce-te de plată. 

— Darea trece marea. 

— Gardul cu propele bune nu cade 'n timp de furtune. 

— Dreptatea ese ca unt-de-lemnul în faţa apei. | 

— Mai bine o învoclă strâmbă decât o jndecată dreptă, căci 2 

— Dreptul mai tot deauna umblă cn capul spart şi 

— Pin la împăratul rabdi încăeratul. 

25. Despre ruşinare şi neruşinare: 

— S8 aibă omul ruşine 
Când face rei, ear nu bine 

— Mi se pare, de ruşine, 

Că-mi cade cerul pe mine. 

— Pata cu minte şi ruşin6să 

E ca flârea cea frumssă, 

Ear cea făr' de ruşine 
E scaii de mărăcine. 

— Omul cu raşine multă 
Pere, nime nu-l ascultă, 

— Nu sta ca un nemernic 

Dacă te scii că eşti vrednic. 
5372 aL
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26. Despre obrăznicie şi calicie: 

— Obraznicul mănâncă praznicul, 

Ori ce-a fi nu-i passă, unde-a eşi să easă. 

— Calicui de la toţi şi de la el nime, 
El pină când nu va cere 

Nu mănâncă cu plăcere. 

27. Despre majicie: 

— Mojicu! e tot mojic, chiar şi în diua de Pasci. 

— Nici din salcie pom, nici din mojic om. 

— Nici talpa cassei cere de bute, nici mojicul om de frunte. 

— E omenos ca gardal, îţi jupoae obrazul. 

— Nu-şi cundsce lungul nasului. 
— Dumnedeii feriască de bataca cerâscă, de urgia “mpărătescă 

_ şi de pâra mojicâscă. 

— Dumnegeii păziască de ţiganul turcit şi de mojicul grecit. 

28. Despre frică şi vilejie: 

— Frica'i ruşinosă dar sănttâsă. 
— Frica apără chica, ea păzesce bostănăria. 
— După răsboiii mulţi viteji s'arată, 
— Fricosul se sparie de umbră, şi se uită tot în urmă. 
— La plăcinte înainte, şi la răsboiii înapoi. 

— La răsboiu în c6dă şi la fugă "n frunte. 
— Fuge ca dracul de tămie, cu pirul măciucă. 
— EL umblă totdeauna ca ghiaca ?n sin. 

— Ear omul voinic nu-i passă de nimic, 

Se face punte şi munte şi ese ?n frunte. 
— Pe omul viteaz şi moartea-l face haz. 
— Mai bine cun voinic la pagubă de cât c'un mişel la câştig.
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29. Despre viclenie: 

— Albină ?n gură cu miere 

Şi "n codă cn ac şi fiere. 

— 'Talger cu două feşe. 

30. Despre ipocrisie şi făcărnicie: 

— Păcarnicul mănâncă sfinţi şi scuipă draci. 

— EL e o floricică, cine o mirâsă,- nasu-i pică. 

— Mâţă blândă sgârie rii. 

— Cărbune stins te mânjesce, aprins te pârlesce. 

— La unii mamă, la alţii ciumă. 

— Bâla lui e sănătatea nâstră. 

31. Despre lăcomie şi meeconomie : 

— Lăcomia perde omenia. . 

_— Axe ochii în pântece şi pântecele "n ochi. 

— Este de unde ni'are mirul c6jă şi cireşa simbure. 

— La gustare cât calul mare şi la prând nici cât un mânz. 

— Î mâncat sa îndopat păn'a crăpat. 

— Neeconomnl ajunse din cal măgar şi catâr din armăsar. 

— Cine-şi mănâncă stmânţa de în, îşi mănâncă cămeşa. 

— Aqi întinte păn'o rupe, mâne nare s'0 astupe. 

— Din mână banii scapă, jea ciarul plin de apă. 

32. Despre economie: 

— Economia bună, saţ adună. . 

— Economul strînge bani albi pentru dile negre. 

— Lâei sacul pin'e rotund, nu când ajunge de fană, 

Cici nu e mai grea bâli de cât puna goli. 

— Economul cumpără vara sanie şi earna car. 
31
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33. Despre cumwplitate şi sgârcente: 

— Dai? pai! — Devisa sgâreitului, 

— Îi tremură mâna de milostenie. 

— Panga-i e mare, dar gură mare; a făcut painjini. 

— EL pune brângă în strachină şi întinge pe alăture. 

— Tot el la masa altuia şi la masa lui nimene. 

— Nici dracul nu fură time de la el. 

— Dar banii strîngătorului în mâna cheltaitoralut. 

— Căci scumpul mai mult păgubesce, leneşul mai mult alergă. 

— Complitul vra si lee şi lâna şi pelea. 

34. Despre lăcomie şi nemulţămire: 

— Musca pentru pușină dulcâţă îşi răpune viaţa. 

— Lacomul se închină pântecelui. 
— De la cinci pâni medul şi de la nout colaci c6ja. 
— EL dice: două bătăi strică, ear dont mâncări ba. 
— Nemaulţămit nefericit. 

— Nemulţămitorului îi se iea darul. 

35. Despre laude. 

— Lauda de sine, pute. 
— Laudă-mă gură că pumnii cură. 

— Tot ţiganul îşi laudă ciocanul. 

— Lăudărosul fricos dice: ie-l de pe mine că-l omor. 
— Găina care cântă sara nu se ouă dimindţa. 

36. Despre înprumutare şi plată: 

— Ai carte, ai parte, n'ai carte, n'ai parte. 

— Lesne e a da anevoe a lua. 

— Cână îi dai, îi fată ceapa, când îi ceri mâre mânzal. 

— Dedeşi şi luaşi, din secure toporaşi. ' 

— Pentra un cuiii perdi potcâra.
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— Faci bine, găsesci răi. 

— Cu rudele st mănânci, st bei; 

Daraveri st n'ai cu ei 

— E aprâpe minteanul, dar mai aprâpe cămeşa. 

— Datornicu! în loc de plată, spatele-ţi arată. 

37. Despre cet ce plângă de copit: 

— Mulțimea copiilor, averea, Românului. 

De copii case sparte na sai vidut. | , 

— De cât sărac şi copii malţi, mai bine singar şi desculţ. 

— Copilul răi, blăstemul lui Dumnegeii. 

— Paiii de şerpe ?n sin, dinte cu venin. 

38. Despre făgăduelă şi daruri: 

— Cumintele făgăduesce, nebunul trage nădejde. 

— Trage nădejăe ca spinul de barbă. 

— Ce e 'n mână nui minciună. 

— De cât la anul an boii, mai bine astăţi un oi. 

— 'Mrăesce murgale si pasci earbă verde. 

— Figădneală dată e datorie curată... căci; 

Po unde ese cuvântul ese şi sufletul, 

— Calul de dar mu se caută în gură. 

— Lucrul la timp dăruit, preţuesce îndeit. 

39. Despre sănttate şi bile. 

— Sănătate, bogătate. 

— Bâle fie, leacuri sântii. 

— Omul bila singur şi-o caută. 

— 0 bâtă când vine la om, strigă cătră cele-lalte: săriţi că 

l-am prins. 

— Nici tâte a bolnavului (să ceregi), nici tâte a vraciului. 

— Pentru cel ce mâre, gâba arde sure. 

— Omul sinttos, s6re luminos.
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40. Despre timp şi vârstă. 

— Vremea vremuesce, îâte le ciuntesce. 

— Timpul are dinţi de ocel, 

Rode voinic şi mişel. 

— Frumuseţea vestejesce, dar înţelepciunea cresce. 

— Mintea, crudă, are trudă. 

— Mintea coptă mări înctă. 
— Cine n'are bitrân să-şi cumpere. 
— Prune cresent în roinicie, bătrân crescut în prancie. 

— Pomul dacă îmbitrânesce, pune-i pae de-l pârlesce. 
— Omului bătrân i se lungesce drumul. 

— EL prinde orbul găinilor şi vorbesce cu daşii de pe lame. 
— Funia i se apropie de par. 

— De-acum sapa şi lopata. 

— Şi-a trăit traiul şi-a mâncat malaiul. 
— Omul nasce, cresce, 

Mândru "ntineresce, 

Trist îmbitrânesce, 

Dimineaţa muguresce, 
— Peste qi el. înfloresce, 
Ear spre sară vestejesce, 

Şin n6pte se prăpădesce. 

TOMUL lil. 

41. Despre învățătură : 

— Ce înveţi la tinereţe, scii la bătrâneţe. 
— Cine scie carte, are patru ochi, 
— Cine întrebă nu greşesce, 

— Orbul cu întrebare a nimerit Brăila, 

— La ori ce trâbi pe Stan păţitul întrebă. 

— Mult trăesci, malte vei, mult umbli, mult înveţi. 

— Nevoea învaţă pe cărăuş.
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— Omul sfinţesce locul, nu locul pe om. 

— Omul învăţat are stea în frunte. - 

43. Despre virtute (faptă bună): 

— Fă binele şi-l aruncă 'n dram, 

Că nu se perde nici cum. 

— Vine binele ca albinele. 

— Fapta bună'i o cunună. | 

— Cine face bine, bine găsesce, 

Cine rţi, răi îl însogesce. 

43. Despre viţiună sai fapte rele şi hoţ: 

— Dapă faptă plată, 

2— Fapta rea nu se ascunde ori unde, 

Ea în întanerie safandă, dar timpul o sc6te 'm undă. 

— Hoţul umblă după secerat, 

Pe unde n'a stmenat. 

— În zadar el jură, minciuna-i clocesce 'm gară. 

— EL e drept ca funia în traistă. 

— "Țiganul gice: si-i sară eapa, cui a vidat ochii. 

44 Despre stăpân şi supus: 

— Unde nu e cap, vai de picidre. , 

_— De cât totă vara ciâră, mat bine o di şoim în vară. 

— Cum are slugă jupânul, îşi are şi el stăpânul. 

— Copacul când înfrungesce, pe mulţi sub ei umbresce,. 

— Copacul când se sfarmă, pe mulţi mai mici darmă. 

— Paterea la om sântii anii şi aripele lui banii. 

— De cât supus mai bine pus sus. 

45. Despre slugă: 

— Omul până nu slujesce stăpân nu ajunge.
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— Eşti ilăi rabdă, eşti cioban bate. 
— Eşti vrednic? Descalecă iute, încalecă du-te, 
— Nu umbla gonind vânturile şi măsurând câmpurile. 
— Cum e sluga e şi stăpânul, cum e turcul şi pistolul, 
— La tabaci cine Slujesce pelea i se tăbăcesce, 
— Si n'ajunsi slugă la cai albi, şi stăpân femee s'aibi. 
— Mai bine stăpân mic de cât slugă mare, 
— Ochinl stăpinulni îngraşă calul. N 
— Sluga veche maseara bătrână, căci 
Sita cât e nouă se pune în cuiă. 
— Fii blând: capul plecat sabia nu-l taie. 
— Vai de cânele care îşi latră stăpânul. sa) 
— Vai! când ajunge c6da cap, 7 în i rds 
— Vai de viţelul care 'mpunee vaca. 
— Tu mare, eii mare, cine să ne tragă cizmele ? 

49. Despre negoţ: 

— Cine mănâncă de dimineţă 
Isbutesce mai malt în piaţă ; 

„Xu ajunge la spartul târgului, nici vinde pelea ursului. 
— Cumpără două şi vinde nouă. 
— E lesne de vândut şanevoe de cumperat. 
— Cine cumptră mai scump? săracul. 
— La negoţ ascnită cucul pănă ţi-a cânta. 
— Nu îi eftin la făină şi scump la tărîţă, 
— Plătesce ca popa, tocma pe toema, 
Far pânză şi nevastă nâpta să nu-ţi alesi. 

50. Despre negoț şi totărăşie: 

— Banul bani unde zăresce 
Acolo se rostogolesce. 
— Socoteală deasă e frăţie-altsă, 
— Cu torartşul. nerod ajungi de pe pod în glod.
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_— Mat bine cun voinic la pagubă de cât cun mişel la câştig. 

— Unde sântii dout cumnate 

Casele 'sii nemăturate. 

— Vassul cu doi cârmaci se'nâcă. 

51. Despre negoţ carăşi: 

_— Prăvâlie cu chirie, marfă pe datorie, prâstă negustorie, 

Ajungi negustor mare de pei de cloşci. - - 

— Ca un uleior de bragă, negustorie *mtrtză. 

— Cumpără de o para, dont şi le dă la o leţeae nouă. 

— De ai pină mâne numai într'o pâne, ca să-i dică „lumea 

| Împâne,. 

— De cât eu toptanul şi Danii la anul... mai bine 

Te tocmesce duşmănesce şi plătesce omenesce. 

— Bună învodlă, rea tocmâlă. , 

— Negustorui vrednic din pâtra s6că scâte banul; 

Ear cel prost dice: unde a amers mia mergă şi suta, 

Şapoi: Prinde orbul sedte-i ochii; 

Gol s'a născut, gol o să se ducă; 

Cu un rac tot sărac, cun mirtie tot nimic. 

52 Despre. amor şi ură: 

— Dragostea-i copac cu mere dulci şi cu mere acre. 

— Nu'i frumos ce'i, frumos , dar ce-ţi pare îramos, 

— Din iubire miere, din Yubire fiere. ” 

2— Mi-e drag ca sufletul, ca ochii din cap. 

— Când pe tine te ddre, inima în pepta-mi mndre. 

— Privese la ea ca la s6re şi inima-mi face A6re. 

_— "Te iubese că sarea "n ochi şi ca ghiaţa 'n sin. 

— De cât cu urîtum casă, mai bine mârtă pe masă. 

— Câte-va c6de de topor curgii ades din dragoste. 

— Ura gâleră, ura'i otravă. 

— Qâlecva fără încăerare nici un haz nu are. 

53. Despre căssătorie: 

— Mama la tâtă casa bate câsa, numai la mine n'are cine,
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— Fată hăi! nu scii să torci nici să ţeşi şi la măritis te "deşi. 

-Pe câţi îi vegi cu nădragi, toţi îţi sânti frumoşi şi drasi. 

— Mamă orzu 'n copt a dat şi trebue secerat. 

— Fată, calul bun din grajdiii se vinde şi. mai bun preţ peel 

prinde. 

— Tâte fomtolâgele îşi aşteptă norâcele. 
— Ţera pere de Tatari şi ea bea cu lăutari. 

— Tot-deauna gâra, mâra şi traii cu vătraiii 
— Muierea a îmbitrânit pe dracul, 
— Cine n'a vădut pe dracul st se uite la tine. 
— Bărbatul st aducă cn sacul, femeca să scâtă cu acul. 
— Găina bătrână face zâma bună. 
— Nici mărgea neînşirată nici fată nemăritată, 

— Feşiş6ra mărită fetişora. i 

— Mai mulţi se uită la miresă de cât la ginere. 
— Însuratul de cu vreme şi mâncarea de dimincţă, 

Aducii folos bun în viaţă. 

— Lea-ţă nevastă după plac, chiar de-a fi st feasă drac. 
— Lea-ţi o nevastă de casă, nici arită nici frumosi. 

— Leacţi-o de potriva ta, lângă dânsa st poţi sta. 
— Ce nu-ţi este de potriră 
Îţi va fi tot, în potriră, 

54. Despre neunire şi de neînțelegere: 

— Boii uniţi la păşune 

Lupul nu-i pâte răpune. 
— Cala retrasă din turmă 

Lupii o caii din urmă. 
— Neunirea "n casă, otravă pe masă, 
— Neunirea n ţcră 
O face st pâră!
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SUPLEMENT. 

— Alei st vorbim de geaba 

Ci tot n'avem nici o trâbă 

— Vorba pe unde a eşit 

Mai bine să fi tuşit. 

— Vegi un paiă în ochiul mei, nu veţi bârna într'al tău. 

— După ce e nâgră o chiamă şi Neaga. : 

După ce e mută, apoi e şi slată. 

— Fie care portă câte un răvaş pe spate. 

_— Nu scie st descurce dont paie. 

— Ride dracul de porumbele negre. 

— Gura lumei numai pământul o astupă. 

— Pio care se lisă unde-l d6re. 

— Pomul se cundsce din râdă, omul din minte ner6dă. 

_— Vorbesce hodorone tronc, că 0 râtă de la o mâră stricată, 

— Cap sec, ca an chimir de grec. ! 

= Naoţi-o frântă, că ţi-am dres-0. 

— Vorba-şi are şi ea vremea că. 

— Vorba mattă, sărăcia omului. 

— Are gură chidră. : 

— Din vorbă ?n vorbă, rorba se deschide. 

— Nepoftitul scaun nu are. 

— De multe ori gluma înjură mama. 

— Şi aflat ceafa de pumni şi spatele de ciomege. 

— Pace din ţinţar armăsar. 

— Vrea să vândă castraveți grădinarului. 

— 1 sa făcut faca ca pământul, ca turta de câră. 

— Wam mâncat usturoiă, nu-mi mirâse gura. 

* _— Când vede omul nevoea vorbesce ce nu-i e vota. 

— Şi-a spart dracul opincele. - 

— Buba cap nu face pănă nu se câce. 

— Pomul de mic numai se îndrepteză- 

— Pâmântol păn' nu-l calci, oale dintr'ânsal nu faci. 

— intrun răsur est şi trandafir şi mărăcini.



492 CÂANTICE DE STEA 

— Pe unde a sărit capra, mai presus edul. 
— În satul fără cânt umbli fără ciomag. 
— Am ac de cojocul tâă. 
— Bataea'i din railii. 
— Fuge de plâe, dă de norţie, 
— Când se tradesce săracul, D-geii îi umple sacul. 
— Şi-a pus capul sănitos sub Evanghelie. 
— Dracul nn zidesce bisserici. 
— Nu linge unde ai scuipat. 
— Calul are patra picidre şi tot sa poticnesce, 
— Omul cade din copac şi tot se odihnesce trei, patra gile, 
— Din ori ce lemn nu faci fluer. , 
— Prostul se culcă în tindă ca să-şi scurteze din cale, 
— Orbul când dă de părete crede că sa isprăvit lumea. 
— Unde dai şi unde crapă? 
— Bună giua măi, Istrate, 
Şepte pui de rață, frate. . 
Măi Istrate, tu eşti surd, 
Chiar acu trecu un cârd, 
— Nerodul cârcă marea cu degetul. 
— Nerodul când e întrebat, 
Cine e mai mare "n sat? 
EL pe loc răspunde: Ei; 
Că întărt cânii merei, 
— Umblă ca căscatul din om în om. | 
— 0 trag nu vine, o 'nping nu merge., 
— Cum a fost sădit astfel a răsărit, 
— Altor'dă povaţă şi pe sine nu se'nraţă, 
— Popa nu tdcă de două ori pentru-o babă sardă. 
— Beţia "i nşa tuturor riutăţilor, 
— ÎL atirnă într'o parte, căci a pus nai mult deoparte. 
— A prins prepelița de c6dă. ” 
— Vinul e toeagul bătrâneţelor şi nebunia tinereţelor 
— La beţie omul îşi arată aramo, 
— De cât să-ţi easă nume râii, mai bine ochii din cap.
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— Omal trăesce cn ce bagă'm sură. 

— Pidachele sătul ese în frunte. 

— Plămânâul codri visază, i se lungescii urechile de fome. 

— Săracul unde înstrează acolo dârme. 

— I-a luat apa de la mâră. 

— Culbecii frigii pe cărbuni şi ci cântă ca nebuni. 

— Răi cn rii, dar mal răi făr'de răi, 

— Cina n'a gustat amara! nu scie ce e zaharul. 

— Se plânge şi cel ce are şi cel ce nare. 

— Dacă nu plonă măcar picură. 

— Qolac peste pupăză. , 

— Doi harbaji într'o mână nu pâte ţinea. 

_— Nici dout săbii într'o tâcă, nici doi Domni într'o ţtră. 

— De cât multe şi rele mai bine una şi bonă. 

_— Ardem laminarea nâstră pentru socotita vostră. 

— Când norocu'şi schimbă pasul, 

Naducă ani ce-aduce c6sul. 

— Din dece vorbe asruită şi una a muierej. 

— Ochii vtdii, înima 'cere, ce folos că nu'i putere. 

— Când am în ce, n'am cu ce, când am ca ce, mam în ce. 

— Şi-a găsit hârbul capacul şi lelea bărbatul. 

— Brângă bună în burduf de câne. 

— Dă-ţi popă pintenii şi bate eapa cu călcăiul. 

— C6da scurtă face rii pădurei. 

_— Ceral limpide nu aduce trăsnete. 

— Omul în dos te-a înjurat. În lipsa mea putea să mă şi bată- 

— Mâneat-aii agaridă părinţii, 

Şi copiilor le-ati străpezit dinţii. 

— Sderă, seră, pomă acră, 

De te-ai câce cât te-ai câce, 

P6mă dulce nu te-i face. 

— Geaba vii, geaba te duci, 

Numai rapi nisce papnri. 

— Dintr'o vorbă îţi apringi paie "n cap. 

— 88 ardă mora, numai şârecii s& moră, 

> 
«
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— Ce face omul sieşi face, 

— Omul răi, ce apucă se usucă. 

— Ursul flimână îşi suge labele. 

— Cuiul noii sedte' pe cel vechiii, 

— B bun ca pânea cea albă, e bun casinul mamei,e bunde puslarană. . 

— Cântă cucoşul meii pe gardul teii. 
— Hârţagul îşi găsesce pirţagul. 
— Corb la corb nn seâte ochii. 

— Sabia de aur mai mult tae de cât cea de fer. 

— Bogatul greşesce şi săracul cere erlăciune, 

— TŢiganul ajuns împtrat pe tată-seii a spângurat. 

— Rădăcina mică sprerale caral mare. 

— Şede dracu "n d8l şi răstârnă cara în vale, 

— Păcte cu dracul tovariş, pănă treci puntea, 

— Cu judecata nu cu lopata. 
— Capul face, capul trage. 
— Banw'i ochiul dracului: 
— Banul te bagă afună, banul te seste "n und”. 

— Cine umblă cu miere îşi linge degitele. 

— Na sta depirtat, st nu fii uitat. a 

— Te ţine totdeauna la mijloc de masă şi la colţ de ţtră. 

— Scie ţiganul cei şofranul? 

Când îl vede pe tarabă el socâte căi otravă. 
— Te başi în tăriţe te mănâncă porcii. 
— De viteaz ce e, se bate inima într'ânsul ca într'an rac mort. 

— Întră?n doica în doispredece şi nu-l scotii nică doutdeci şi patra. 

„— Când ofteză mortul şi dracul mâre de necaz. 
— Lupul nu se sparie de pelea oaei. 

— Când aş Îi la largul mei, 
Şi la strimtul teii, 
'Ti-ag arăta eu! 
— Voinic ca Ciubăr Vodă, care l-aii mâncat guzeanii. 

— Cloşea ce cuprinde ouă multe nici un paiii nu seste. 
— Iminiii noi ţină de joi păn' mai apoi. 

- Ori la unul ori la trei, tot o lumînare arde. 

.
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— Cine se întinde mai mult de cât oghialul rimâne cu pici6- 

NE rele g6le. 

— Cam e ţtra şi obiceiul. 
- 

— Cam e sfintul şi tămîea. 

— Belciug de aur şi ritul porcului. 

— Alta'i A6rea de grădină, alta'i cea de câmp. 

— Pan stă în carne grasă. 

— Învăţul are şi desrăţ. 

— Nu e totdeauna paseele. 

— La, munte nalt furtuni mari. 

— Şi moşului îi placii tâte, dar să le râdă nu piste. 

— Gât e omul de bătrân, Vă o Set UA E ta, 

Tot ar mânca mtr din sîn. 

— Situlul la flămând nu crede. 

— În nădejdea tatei mâre mama. 

— Omul fâri duşmani nu plătesce nici doi bani. 

— Si nu fi nici prea-prea, nici forte-forte, 

— Ssârcital numai stângă are, drâptai uscată. 

— Umblă după cai morţi să le Tea poteâvele. 

— Nici lupul flimând, “pici oaca cu doi mei. 

— Cele drepte sântii jumătate ale dracului, ear cele nedrepte cu 

- - stăpân cu tot. 

— Magarul cară pentru alţii povară. 

— Ş6recele nu "ncape pe bortă şi şi-a legat tigră de câdă. 

— Nu se mulţămesce nică în car, nici în căruţă, nică în teleguţă. 

— De dorul fragilor mănâncă frandele. 

— La ptrul lăudat si nu te duci cu sacul mare. 

— Eşti poftit la masă? plecă sătul de-a casă, 

_— Nici am mâncat miere, nici la inimă n'am durere. 

— Umbli după el cu mila, 

EI după tine cu pila. 

— "Te împramuţi nucle, gardul se prăpădesce,; datoria nu: pu- 

” tredesce, 

— De copii, de barbă şi de cdte g6le, nu te plânge pici odată. 

— De cât să dici vai de noi, mai bine vai de mine.
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— De cât orb şi călare, mai bine schiop şi pe jos, 
— Chelbossul cată chitie de mărgăritar. | 

"— Tote le-avea Zamfiriţa, numai feredja-i lipsia, 

— Ce e pe mine e şi în ladă. . 
— Mi te uită în facă ş'apoi mă 'ntr6bă de viaţă. 
— Copilul pină nu plânge, muma nu-i dă ţiţă, 
— Pănă vine chefal bogatului ese sufietul săracalui. 

— Cine "mparte, parte'şi face. 
— La cuptorul cald puţine lemne trebuescă. 

— Nu îndruga verdi pe uscate, nu tăia draculni bureţi. 
— Ce-am avut, ce-am perdut? Din vânt a venit, în vânt s'a das. 
— Nui numai un câne scurt de c6dă, 
— Cinco cere nu pere, dar nici nume bun nu are, 
— Ceri la vtdură bărbat şi ea îi duce dorul, 
— Nici n'am la ce trăi, nici n'am la ce muri, 
— Ce-a fost verde s'a uscat, ce-a 'nflorit s'a scuturat. 
— Săracul ferbe donă oale, una sâcă şi alta gdlă. 
— Numai un cerşitor de-ar fi, toţi cu miere l-ar hrăni. 
— 0 mână spală pe alta, gamândonă obrazul, 
— Cine râde, gura-şi întinde, 
— Vrea să. îndrepte lumea cu umărul, 
— Trone Marico! ai dat cinstea pe ruşine. 
— Cânele nu fuge de colac, ci de ciomag. 
— Ssrele si-mi fie bun, luna mănânee-o vircolacii, 
— Mi sai aprins călcăele de dorul tăi. 
— Canţi acul în carul cu fân. 
— Vasalui gol toţi îi daii cu picioral. 
— Apa trece, petrele rămâni.: 
— Dă-mi, Dâmne, ce n'am gânâit, si mă mir ce m'a găsit. 
— Caprei îi pică cdda de râe şi tot în sus o ţine. 
— Găina bea apă şi se nită la Dumnegeii. 
— A vrut norocul şi ca mine. i 

„— Geaba binele cu sacul, după ce mâre săracul, 
— Nime na moştenesce lumea, 
— Mulţi copaci frumoşi sfintă găunoşi.
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— Mult e de la mână pân'la gură, şi de adi pini mâui. 

— Om tare de sfânt, are nout suflete. ” - 

— A dat pelea popii. 

— Când a dat de fugă, atunci s'a isprărit pâmental. 
— Nu i-a fost bâla sănătosă. 

— Dâla întră ca prin.rota carului, 

Şi ese ca prin nrechea acului. 
— Ceasul umblă şi lovesce, 
Ear vremea se odihnesce. 
— A învățat carte pănă la glezne. 

— A învtțat ce-a uitat alţii, căcă a legat cartea de gard. 

— Hai, tată, să-ţi ar&t hotarele, 
— Treci di, treci n6pte, apropie-te morte! 

— Cine sapă grâpa altuia cade într'ânsa. 

— Cine "mvaţă la tinereţe, se odihnesce la bătrâneţe, 

— Procopsila nu se cumpiră cu bani, ci se câştisi cu anii. 

— Găina care clocesce niciodată nu e grasă. 

— T6tă musca nu face .miere, 

— Rinul cu rtă se gonesce, 

— Oile grămadă mergi, ear caprele se aleşii, : 

— Prinde hoţul cână îţi vine, pân'nu te -prinde el pe tine. 

— Schimbarea Domnilor, bucuria nebunilor, 

— A făcut ochi cât boul, dar târgiă. 
— Lmpul are ceafa grâsă, că-şi gătesce singur masa. 

— În nădejdea slugii dai de fundul pungii. 

— Se bate în ghiarele nevoii ca pescele pe uscat. 

— Vai când ajunge lupul vameş de oi! 

— De la copacul cădut toţi culegii sarcele. 

— Pie btţul descojat, tot se numesce bărbat. 

— Am plecat să-mi caut stăpân, dă Dâmne si nu găsesc. 

— Cel bogat fără tocmeală ese fără socotâlă. 

— -Nu te rizima de umbră, nici de stâlp putred. 

— Cinci degite sântă la mână şi unul ca altul nu se potrivesce 

— Mărgăritarul stă în fundul mării. 

— Cine are străin, are în casă spin. 
5372 32
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În 6la acoperiti nime nu scie ce ferbe. 
Drumul soroc n'are, nici pe jos, nici călare. 

Baba călătâre, n'are sirbitore, : 

Cine schimbă stăpânii, slugă îmbătrânesce, 
Ţiganul la mal se 'neacă. 
Ordul îl ară boii şi-l mănâncă caii. 
Apa vine la matca ei omul la tâpa lui. 
La tâte urma alege, şi tâmna se numiră bobocii. 
Dragostele pre'noite, ca bucatele *ncăldite. 
Trage calul la grăunțe. 

„Muierea'i p6le lunsi şi minte scurtă. 
Ei se certă şi se cartă, -. 
Ai st pringi minte când ţi-a cresce păr în palmă. 
Te-ai prins în horă, jâcă, 
Duminică cununie şi luni la Mitropolie (la dicasterie). - 
Lândsă, lăptosă, frumâsă şi derreme-acasă. 
Unui îi place popa, altui prentesa şi altui fata popii. 
Cu funia altuia nu te lăsa în puț. 
Ce e drag fuge de mine şi uritul calea-mi” ţine. 
Nu crede ce vegi cu ochii, crede, bărbate, ce-ţi spun ei. 

„Judecă pe dracul şi-l seâte şi dator, 
Maierea necertată ca mora neferecată, 
Osul gol nici cânele nu-l râde. 

Se scaldă 'n zestrea muierii, 
Miile şi sutele măriră pe slutele. . 
De cât un car de minte, mat bine un dram de noroc. 
Te pupă'n bot şi-ţi ea din pungă tot. 
Cine'i muşeat de şerpe se teme şi de şopârlă. 
La stăpânul scump slugă hoţă. 
Uită-te la mumă-sa ş'apoi Yea pe fiică-sa, 
L-a băgat mnmă-sa "n ladă şi l-a mâncat moliile, 
Nu'i pentru cine se gătesce, dar pentru cine se nimeresce. 
Bate şcoa să pricâpă eapa, 
Când e lună veche n'ande de-o ureche, 

Când e lună nouă n'aude de-amândouă.
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— Unul îl lasă de ostenit, altul l-apucă de odihnit. 

— Unul trage st moră, altul jocă, se 'ns6ră. 

— Unul gustă, gice: dulce, altul gustă, dice: acru. 

— Lasă st ningă, st ploie, numai vreme rea st nu se facă. 

— După gustul altora nu lua nici materie nici nevastă, 
— Nu pâte fi 'nălbitorul tovariş cu răpsitorul. 
— Bă ic tunsă şi-ea rasă, nu scii la ce o să ieasă, 
— Domne! je-mi mârtea şi dilele bărbatalui. 

„_— Drac mort n'a vidat nime vro dată. 
— Rabdă inimă şi tacă, că m'ai altă ce st faci, 
— Fii inimă răbăătore ca pământul sub picidre. 

— Ispita, poteovesce copita şi înţelepțesce vita. 
ete. ete. ete. 

Aceste sântii parte din proverburile adunate de Anton 

Pan și publicate în trei volumuri de câte 170 pagine 

fiecare. Tesaurul e mare! căci multe a răbdat, multe a 

observat, multe a învăţat Românul la sc6la ispitei în . 

cursul .seculelor; însă pe lângă acea conâră nesfirşită de 

dicale, volumurile mai cuprindă şi o sută anecdote origi- 

nale, povestite în versuri bine întocmite, bine rimate. 

Cadrul acestui articol nu ne permite a alege dintre 

ele de eât puține şi pe cele mai scurte, pentru a le pu- 

plica aick, ca un specimen de stilul simplu şi clar al lui 

Anton Pan. Regretim însă de a nu pune sub ochii ce- 

titorilor altele mai lungi şi mult mai interesante: Sul- 

tanul şi pescarul, Bolele, Inelul, etc. care cuprinăii un 

mare fond de înţelepeiuni şi“probeză prin calităţile lor 

meritul autorului. 

Minciunoşii. 

Un minciunos stând odată, dise altui mincinos: 
— Prietene, veqi tu tornul acel nalt şi luminos? 

32%
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— Da! acesta îi rispunde. Şi ear îl întreba el: 
— Însă vegi tocma în vârfu-i cum umblă un şoricel? 
— Co mai minciună cu corne! gise prietinul stii, 
«Că eii abia zăresc turnul, necum şoricelul tii; 
«Însă îl aud prea bine cum umblă "n tropot, 

| în cât 

Par'car bubui o tobă gar avea clopot la gât. 
— Te cred!., cel ântâiii răspunse, vigendu-se înfundat, 
Fiind că nu-şi găsi omul cun minciuni de înşelat. 

Tiganul potlogar. 

Un ţigan odată a întrat să fure, 
Când ceată stăpânul în mâni cu o secure! 
— Ce cauţi, ţigane, (îi dise) "m grădini ? 
— Ma aruncat vântul, nu sânt eă de vină, 
— Te-a aruncat vântul ? asta nu te scapă; 
Dar ce cată ghiara-ţi înfiptă în ceapi ? 
— Mapucai de dânsa să nu mi tea vântul. 
— Degeaba, ţigane, nu ţi-ai găsit sfintul! 
Dacă-i aşa, cioară, de ce-ţi umpluşi traista? 
— Apoi, românico, vedi asta.e asta! 

Beţivii, 

Ciungul, ologal şi orbul cu golanul ce-l purta 
La 0 cârcimă împreună bândii pănă a să 'mbăta, 
Orbui ridica paharul, faţa vinului privind: 
«U-iii! ce fl6re frumâsă, dise tare chinind. 
Ciungul necăjit de vorbă-i; Ei! gise, mă 'mebunese! 
<De unde, mă, vegi tu firea, ori vrei st te pălmuesc? 
— Ci nu sta, gise ologul: Ye-l cu mânile de păr - 
<S8 ţi-l calc ei sub piciire, si-l pisez, să-l las măr! 
Ear golanul ce sta facă, vidend că se necăjescii: 
— Daţi, mă! gise cătră dânşii, că ce-o fi eă împlinesc,
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Talgerul cu două feqe. 

Ore care meşteraş 

A trimis un băcţaş 
Cu un talger rudăress 

"Cu dont fece, prostesc, 

Qa să ea de la băcan 

lere roşii de un ban. 

Îi mai dete şi alţi doi 
Să lea, icre negre, moi. 

Băctul cam prosticel 

Cerând îcre de un fel, 

Le-a pus pe talger aci 

"Și altele poronti. 

Băcanul dacă i-a dat: 

Unde le pui? l-a întrebat. 
E! taleerul întorcend, 

Şi icrele risturnând,. 
«Pune-le aici, a dis. 

Ş'a mers de unde l-a trimis. 

Acolo când s'arată 
Stăpânul stii l-intrebă: 

«Celelalte unde sânti? 

<Ori nu înţelegi de curânt?> 

Copilul ear întorcând 

Şi eacătă-le, dicenă, 
Căduse şi acele jos, 

Nimica fiind din dos, 

Stăpânul stii necăjit, 
Îndată l-a pălmuit 
Dicând: vegi, minte să ţii 
Şi păzesce st nu fii 
Cu două feşe şi tu 

Cast talger ce te bătu.
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Sania, 

Unul având o moşie” 
Tot, tot numai o fişie 
Se apucă şi o vinde; 
Prinde pe densa ce prinde 
Şi îşi cumpăra îndată 
O sanie minunată. 
Copilul stă cum o vede 

La ea vesel se răpede, 

Se urcă, sare într'ânsa 

Şi se bucură de dânsa, 

Dicând cu vorbă zimbâsă: 
<0f! ce sanie frumâsă! 
<Tată, dar vom putea, oară 
«St umblăm cu ea la vară 2» 
EI atunci nimie nu dise, 
Căci Tacesta nu gândise, 

Brânda pe bani. 

Unul având poftă la ţară 
După trebuinţă, într'o gi de vară, 
Ducândau-se îndată la un 6re-care, 
Ceru armăsarul, sciindu-l că are. 
Acel îi răspunse: Frate, răii îmi: pare, 
<Caţi sluji Pacesta nu's acum în stare, 
«Că nici trei minute nu sântă âncă bine 
«De când l-am dat altui prietin ca tine» 
EI îl rugă earăşi, gicând: dă-mi dar calul 
— E! frate! răspunse, când i-aş spune halul 
«De milă i-ai plânge şi nu mi l-ai cere, 
«Căci stă în grajdiă sermanul numa ?n trek picere, 
El îl rugă eariişi: Di-mi încai măgarul, 
— Apoi l-am dat, gise, tot cu armăsarul,
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Când dise aceste, în grajăiii dobitocul 

A sberat îndată, viinda-i sorocul. 

El augină, gise: Cum nu e aice? 

«Vită-te, el singur că este în grajâiii gice! 

— Frate, îi răspunse, n'am cinste la tine 

«Dacă cregi magarul mai mult de cât mine. 

«Tu nu scii că "n Iume e dicala asta: 

«Ca să mu-ţă dai altui calul şi necasta! 

Şi pe lângă aste mai e ş'o poveste: 

Frate ori nefrate, brânda pe bani este! 

Aceste estrageri din Povestea-vorbey sântii de natură 

a convinge că, în adevăr uvragiul lui Anton Pan este o 

operă naţională de un fârte- mare preţ, atât pentru noi 

cât şi chiar pentru filologil străini; ear judecând după 

varietatea anecdotelor adăugite pe lângă proverburi, pre- 

cum şi după felul celorlalte publicaţii, adică: ANăsdră- 

văniile lui Nastratin Hogea, Dloş alb sait o şeglătore 

la ţară, Spitalul amorul, Cântătorul beţiei, Cân- 

tice de stea, etc., venim a crede că Anton Pan cunos- . 

cea cu desăvârşire daținele naţionale, că el era verit de- 

plin în pelea Românului, şi că mintea lul era 0 comâră 

de cântice, de cimilitură, de pâcâlituri, şi de istori6re de 

tot soiul. El a fost negreşit un om ce. scia multe, şi 

care scia a le spune; un tip de Român vesel, -glumeţ, 

spirituos, pâcâlitor, cântăreţ, povestitor, o carte plină din 

scârță 'n scârţă, un Pâcală literat, bun de gură, bun de 

petrecere, precum le plăcea părinţilor nostri. - A 

Asemene Gmeni: sântii cronici în pici6re, e cunoscii pe 

de rost Alecsandria şi Arghir, cunoscii sute de poveşti 

poporale pline de minciuni frumâse şi mil de anecdote
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asupra ţiganilor, asupra evreilor, asupra Nemţilor, asu- 

pra Ruşilor, asupra Sârbilor, asupra "Ungurilor , asupra 
Turcilor, asupra Grecilor, într'un cuvânt asupra tuturor 
neamurilor străine cu care a avut a face Românul. Ei 

vorbescii de Ileana Cosinzana, de Fet-Frumos, de 
Sfarmă- Pâtră , de Strembă-lemne , de Statu-palmă- 
Dbarba-cot, de Zei, de Balaury, de Pajuri, de Cai 
năsdrăvani, de Sfânta” Joe, de Sfânta Jercuri, de 
Sfănta Vinerea, de Dama păduvei, de Stii, de 
Stafiă, de Strigoi, de Jloroi, de Tricolici, de Vârco- 

"daci, de Carul bu Bf. Ilie, de Drăciile lux Pepelea, 
ca şi când ar fi copilărit în acea lume fantastică creată 
de închipuirea poporului. 

Însă din nenorocire asemene Gmeni devinit din di în 
„Şi mai rari; et dispar sub nivelul uniform al civilisaţiet 
şi sub năvălirea preocupărilur timpului de facă. 

Dacă Anton Pau ar fi mai trăit, el singur ar fi fost 
in stare să scrie poemul naţional al luk Pepelea, acest 
tip poporal de spiritul glumeţ, al Românului; el singur 
ar fi putut să aşternă în versuri uş6re nenumăratele pâ- 
câlituri dintre Pâcală şi Tândala; însă cl şi-a dus re- 
selia pe cea-lume, lăsând în urmă-t un monument ne- 
peritor: Povestea=vorbey ! 

În Panteonul literar al Romăniei, imaginea lui Anton 
Pan pârtă un sigil caracteristic şi mult înteressaut! Ea 

"De apare cu înţelepciunea filosofică a strămoşilor pe frunte, 
şi cu risul malicios al luf Pepelea pe: buze. 

(Mireesci, Ianuarie 1872). 

——_——
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„. Încercarea de răscțlă din giua de 28 Martie 1848, 

care avu în laşi o nereuşire atât de tristă, graţie unor 

şefi buni de gură şi mai buni încă de fugă, a obligat 

pe mulţi tineri din Moldova, victime entusiasmului pa- 

triotie, a să desțăra, pentru ca să scape de persecutările 

unul gurern cuprins de spaimă. 

Unul din ei, pe care-l vom numi Vali, era mal cu deo- 

ssebire ameninţat; de a resemţi efectul acele spaime dom- 

mesci, ce se traducea în acte de crudime; însă el par- 

veni a să refugia în munţii Hangului. Visul săi, în urma 

evenementelor din capitală, nu ţintea la mal pugin de 

cât la deşteptarea poporimei muntene, pe care cl voia 

să o reverse ca un torent asupra tronului. Vis naiv a 

unei închipuiri de poet! 
Acel tron devenise în adertr un simplu scaun rusesc, 

“după disul mulţime; dar prestigiul seii nu- se stinsese
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âncă de tot în ochii ţării; căci ţera zăcea în amorţire 

şi întuneric. | 
Vali, sosiud la Hang, după multe greutăți, găsi în 

curtea, cassei hoeresci o adunătură de vr'o cout sute de 
Români înarmaţi cu topâre, cu lănci, cu cse şi cu pusci; 

inima lui sălta de bucurie la acel spectacul neaşteptat: 
Eată, gise cl în sine, începutul realisării vissului mei! 

Prinţul C., proprietarul Hangului, întimpină pe Vali cu 

îmbrățişări şi-l rugă să facă un cuvent eloquent țtra- 

nilor, pentru ca să-i înfiacire şi să-i pregățiască de luptă; 
tenărul refugiat primi cu mulţemire sacra misie de ora- 
tor revoluționar şi, după obiceiul oratorilor, îşi drese 

"glasul mai ânttă, căutând a produce note vibrante care 

5 pătrundă adânc în sufletele ascultătorilor. 

Era în spre scră, pe când natura pare că e în aştep- 

tare de un evenement misterios ; s6rele coborindu-se după 

crescetul munţilor, părea că regreteză de a uu putea asista 

la o scenă atât de nouă în piaturile Carpaţilor; ear câte- 
va rade răzleţite printre Dragi se încolăciaii pe crengi, 

nisce şerpi de aur.: În vale vuia Bistriţa pe patul de 

bolovani, şi pe cărările de pe câstele dealurilor se zăriall 

şiruri de plieşi urcându-se spre curte la chemarea unul 

bucium. | 

Țăranii formaseră un rond mare, în mijlocul căruia În- 
trase Vali. Ecsaltat şi uimit, junele nostru eroii admira 

tipurile frumose şi caracteristice de caro se vedea în- 
cunjurat ; în fie care plăeş, el privia pe un demn pos0- 
ritor din vitezele legi6ne ale lui Traian, pe un adevărat 
strânăpot de a vitejilor lui Ştefan-Vodă! EI improrisă
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dar un discurs colorat de poesia ilusiilor sale, grăind de 

Patrie, de glorie, de libertate, de egalitate, de fraterni- 
tate, de virtuțile strămoşilor, de viitorul măreț al Ro- 

măniei, ete. apoi voind să încheie prin o peroraţie aprin- 

dătâre, el se adresă de-a-dreptul la ţtrani, gicondu-le: 

— AȚĂ aflat ce s'a întâmplat la laşi? 

— Am aflat; răspunse un vânător nalt şi spătos, 

anume (Creţu: „Ci-că Vodă a prins pe ciocot şi le-ar fi 

„tras o sfintă- bătac... cum s'ar dice, bitaca popuşo- 

„tului. Bicţit ciocot!... nu le-a fi fost pre îndămână.“ 

Un hohot răsunător se ridică şi făcu într'o clipă ju- 

rul rondului. Vali se mira mult de acest vis produs prin 

iăca suferințelor boeresci, însă judecând că vestea în- 

templărilor din laşi ar fi ajuns desfigurată în sinul 

munţilor, el întreprinse a face istoricul gilei de 28 Mar- . 

tie, sub colori vii şi înfiiorătore. EL spuse, în cuvinte 

bine alese, cum feciorii de boeri indignaţi de abusurile 

guvernului, se întruniră cu gând de a cere de la Domn 

vindecarea suferințelor ţării, îmbunătăţirea stării claselor 

de jos; respectarea dreptăţii fie cărui om; egalitatea 

pentru toţi dinaintea legii, desfiinţarea, privilegiurilor ; 

libertatea gândirei şi a prossei, etc.; cum guvernul tri- 

mise în contra lor mai multe sute de soldaţi ameţiţi de 

băuturi spirtâse, şi o câtă de arnăuţi deghisaţi în haine 

militare; cum nenorociţii amici ai poporului fură înşe- 

“aţă cu promiteri falşe, prinşi, legaţi, sdrobiţi de stratu- 

vile puscelor, tiriţi de păr de-a-lungul stradelor şi în- 

chiși la casarmă ca nisce făcători de rele; cum bandele 

arnăuţilor luaseră cu pradă oraşul, năvălind n6ptea prin 
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casele Gmenilor, sub pretecst de a căuta revoltanți, şi 

furând arme, argintării, tot ce le cădea în mână; cun 
lumea se înspăimântase, credendu-se în timpul Îeniceri- 

lor, şi cum în fine adevărații patrioţi eraii desemnaţi a 

fi victimele răsbunării domnesci. Vali se înălţase la cul- 

mea clocuenţei şi spera a produce o impresie. . . însă un 

om cărunt îl întrerupse, intrebându-l: 

— Pentru ce s'aii răsculat boeril? 
— Pentru ca să scape ţtra de o domnie tirană şi 

degradată. .. . 
-— Hum!.. Schimbarea Domnilor, bucuria nebunilor! 

replică bătrânul, clătind din cap. 

Oratorul rămase încremenit ! 

Necompătimirea ţăranilor pentru sârta boerilor, îi smul- 
se de pe ochi un văl ce-i ascunsese adevărul pin' atună, 

tvistul adevăr că distanţa socială dintre clasa priviligiată 

“şi popor, desvoltase în inima, poporului o indiferenţă ab- 
solută în privirea boerilor, şi că abusurile impiegaţilor 
făcuseră pe Români a stigmatisa cu porecla insultătâre 

de Ciocoj, pe toţi acei carii nu eraii din rândul lor... 

Vali începu a să cam îndoi de concursul glâtelor la 

realisarea dorințelor sele, şi sub îndemnul amărirei ce-l 
inuudase inima, cl era acum să apostrofeze pe ţărani 
întrun mod violent: O? 20%, nedeninyY urmaşi aă lui 
Z'ratan, str dnepoţi degenerați at luă Ștefan cel Mare! 
voi!.. când de odată. un străin apăru călare în curte, 
aductnd o scrisâre de la Pâtra, 

Prinţul C. se retrase deoparte cu amicii lui şi le citi 
scrisSrea. 'Toţi se întristară şi cădură pe gânduri, căci
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printre multe alte veştă rele, corespondentul mai adău- 
gia: că poliţia din Iaşi ar fi arestat un mare număr de 

pers6ne, pe care le supunea la torture în întunericul în- 

chisorilor, că o samă de tineri ar fi fost ecspeduiţi spre 

- Dunăre în căruţe de poştă, ear că sosind în pădurea, de 

la Poenk, nu departe de Iaşi, arii fi fost ucişi de arnăuţii 

care-l escortat ; în fine, că unul din şefii miliției, pria- 

țul G., plecase la munţi cu un regiment de soldaţi şi cu 

0 câtă numerâsă de slujitori, pentru ca să calce Hangul 

în ajunui învierii, etc.“ 

Scirile aceste provenite din iszor sigur, ca îdte ves- 

tile ce se. nascii şi se împrăscie în timpi de tulburări, 

eraii de natură a inspira îngrijire. Prinţul C. formă în- 

dată cu amicii săi un soră de consilii de răsbotă, pentru 

a chibzui mijl6cele de împotrivire şi de apărare. 

Unul dintre membrii acelui consilii propuse a merge 

cu ţăranii de vale, pe malul Bistriţei şi a să aţinea la 

capra podului de la Răpciune pentru.a opri trecerea, duş- 

manului; un al doile, unindu-se cu acest plan, adăugi cu pru- 

denţă că ar îi destul de nimerit să se dărime chiar podul. 

Un a! 'treile, mat fantesist, opină de a să înainta, pănă 

pe culmea dâlului Domuci, şi acolo de a aşeda puşcaşi 

prin copacii de pe marginele drumului, pentru a ploua 

de sus cu glânţe în capetele soldaţilor; insă un al pa- 

trulea pretinse că nu ar fi 0 mişcare strategică de a 

alerga înaintea periculului cu 0 mână de 6meni reil înar- 

maţi şi nedeprinşi cu răsbâtele, prin urmare, el găsi mult 

mal avantagios de a, sta locului pe piscul unde eru clăi-
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dită casa, boerâscă, find acestă posiţie forte greii de luat 

cu asalt. 

— De față la acest cunsiliii răsbotnic se afla şi un 
vechiu enicer, anume Mehmed-Aga, care ficea de câţira > 
ani negoţ de chereste; el asculta serios tâte opiniile, 

" cumpăni t6te planurile, apoi luând cuvântul, dise cu un 

accent turcesc destul de comic: 
—Boeră, dumnevâstre! „Să mergem la pod la Rip- 

ciune, bun este; ama dacă duşmanul trece Bistriţa pe 

aiurea şi ne încunjură pe la spate, noi ne găsim de 0-. 

dată între foc şi apă, şi asta răi este!... să ne suim 
pe delul Dâmnci şi acolo să ne acățăm ca momiţele prin 

copaci, bun este, ama dacă duşmanul dă foc pădurii, 
noi sântem fripţi, şi asta râi este!.. să stăm aici pe 
loc închişi în curte, pe verful piscului, bun este, ama 
la răsboiii omul senferbântă, are sete, trebue apă la 
dânsul. Aici apă nu”! cişmea nu'Y! aici apa se aduce 
cu sacaoa din vale!.. Ce facem noi dacă duşmanii ne 

taie isvârele? Când a începe focul, bumba, bumba, humba, 
cum stingem setea la, nof?.. Foc la puşcă, foc la pept, 
foc la gât, asta răi este!!.. Eii cred că ami ninieri mal 
bine, dacă ne-amii retrage mai în fundul munţilor, în 
schitul Hangului, unde sântii ziduri, unde sântii patru tur- 
nuri. şi unde apă este. Acolo stăm la meterez şi împuş- 
căm tot în plin, bumba, bumba, bumba, ha!“ 

Planul lui Mehmet-Aga, de şi ecspus astfel într'un mod 
original, păru cel mal cu minte şi fa adoptat în una- 

mate Deci se ordonă pregătirile necesare pentru re- 
paşerea pe a doua gi la schitul Ilangului; car spre paza 

/
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nopţii se aşedară sentinele pe la, diferite locuri înveci- 

mate cu cassa, se trimise dece puşcaşi călări la capătul | 
„podului de la Răpciune şi se împărţi merinde la 6menii . 

adunaţi în curte. 
Acum n6ptea se Jăţise | ca un văl negru, cussut cu dia- 

mantură; o lună plină poleia valurile Bistriţei şi îmbră- 

case munții cu o draperie fantastică de lumină. Românii 

aprinseseră mat multe focuri în curte şi se grupaseră 
cete, cete împrejur, grăind, povestind, glumind şi rigând - 
de pâcâliturile ce-şi adressaii după obiceiul lor. Vali se 
primbla, printre grupe, raportându-se cu gândul la tim- 
purile acele de bărbăţie, unde poporul nostru era dedat 

cu viaţa risboinică. Adeseori el cercase a-şi imagina o 

tabără, de ostaşi români, pe timpul lui Ştefan, şi o con- 
vorbire dintre acei 6meni tari, carii trăiaii în frăţie cu 

mârtea, şi carii își oţeliseră natura în focul luptelor ne- 
curmate. Îmbătat de poesia munţilor şi a nopţii, răpit 
de aripele nălucirei afară din domeniul realităţii, el credu 

un moment că'şi vede vissul cu ochii. 1 se păru că ec- 
sistă cu patru secult în urmă, că se găsia în ajunul bă- 

tăliei de la Valea-albă şi asculta, uimit, şeptele de pe 

"mprejurul focurilor. Eată ce audi: 

— Măi flăcăi! înţeles-aţi voi ce ne-a spus boerul cel 

fugit de la Iaşi? + 

— Ba cât hăciu; el grăia păssăresce. 

— Ci-că să ne ducem ca să alungăm pe Vodă, pen- 

tru că Vodă aii prins pe boeri umblând cu mâţa "m sac 

şi i-a pus la, pedepsă. 

a 
5972 3
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— Ce-avem not cu boerii? Ei ne ciomăgescii pe noi, 

Vodă pe dânşii, parte: drâptă,. 
— Bătaea'i din ralu! 
— Dar dacă arii veni Gmenii stăpâinirei ca să ne cale 

în locurile n6stre? 

— Pentru ce să vie, fârtate? 
— Pentru ca să ne ice sama de co ne- -amil adunat 

cu arme la curte. 

— Le-omi spune că ne- -aii poroncit stăpânul. 
— Dar dacă nu Sarii mulțimi, cu atâta ş'arii căta 

să ne facă vre-o daună? 

— Atunci t-omii ctomăgi şi noi pe denşi! 
La acest răspuns simplu dar cupringător puse a cânta: 

“Î Mult mi-e drag, mult mi-e drag 

/ Frăţiorul de ciomag, 
În duşmani ca el mă bag 

$ Şi le trag, şi le trag... ete. ate. 

Vali se deşteptă din visu-t şi se apropiea de grupele 
damelor 0. eşite în balcon. 'Aick se vorbia de o represe- 
tare ce se dase pe teatrul din Iaşi în folosul săracilor 
şi de talentul cu care pers6nele din societatea aristocrată 
jucaseră rolurile lor. Frumâsa princesă Olga, sora prin” 
țului C., rugată de toţi, cântă un cuplet vessel dintr'un 
voderil frances: Le poste d houneur; car Vali, inspirat 
de armonia, glasului, improvisi un sonct, plin de poesia 
cea, mal delicată. Din nenorocire, el nu se gândi a-l pune 
pe hârtie şi pănă a doua gi îl uită; însă junele impro- 
visator se mângâea de perderea acelut cap-d'operă, 0b-
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servând că mal bine e pentru un poet să-şi uite singur 

versurile, de cât să le uite lumea. 
A doua, gi un lung şir de calesce cu dame elegante, 

de brisce cu servitori, de care cu merinde, de ţărani pe 

jos şi de câţiva călăreţi, carii precedaii cortegiul, se în- 

drumai pe valea ce duce la Ceablăii, trecând pe la schi- 

tul Hangului. ” 
Acest schit, odiniâră adăpost de călugăriţe, era acum 

pirăssit şi începea a să degrada. Ca tâte monăstirile ve- 

chi, ascunse între munţi, era întărit cu ziduri înalte şi 

cu patru turnuri ridicate pe la unghiuri. Unul din aceste 

turnuri, sub care se deschidea porta, servia de clopotniţă. 

În luntrul zidurilor se găsia o bisserică mică de pâtră 

şi câteva chilii, prin care şuera vântul pustietăţii. Earba, 

crescuse mare în ogradă şi acoperise lespedile mormiu- 

clor de pe "mprejurul bissericel; câteva cruci de lemn. 

zăceaii rtsturnăte, prin buruene,. ca, o tristă mărturie de 

părăssire, . 

Ajungând în acest loc singuratic, pe care mârtea pu- 

sese acum stăpânire şi care inspira sufletului o adâucă 

tristeță,, damele se adăpostiră într'o chilie, ear bărbaţii 

se ocupară cu pregătirile de apărare. Mehmed-Aga fu îu- 

sărcinat se desvolteze şi să pue în practică î6te cunos- 

cinţele scle de strategie, ca unul ce, în calitatea sa de eni- 

cer, trebuia, să fie deprins cu luarea şi cu apărarea ce- 

tăţilor, El aşedă îndată câte opt puşcaşi în fie care turn, 

puse jur împrejurul schitului sentinele deştepte, alese 

vre-o dece plăeşi volnici de-i postă ca o avangardă la 

200 paşi departe de iduri, la marginea unui rediii de 
23
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molivi prin care trecea drumul; car glâta înarmată cu 
lănci şi cu topâre, el.0 înşiră pe dinuntru, dealungul zi- 

dului dărimat ce era în facă cu rediul. . 
— Când s'a ivi duşmanul, gise el ţăranilor, şi a da 

_assalt schitului, vol să-l împroşcaţi cu bolovani. Asta ar- 

tilerie este! o 
Diua întrâgă se petrecu în aşteptare. Ua noii răăş 

din îszor sigur, aduse vestea sigură, că.o armată nu- 
merdsă ar fi plecat din târgul Petrei, că ar fi şi înce 

put a sui dealul Dâmnei. Un om necunoscut se oprise 
- câte-va minute la pârta schitului, lăssând în mâna unul 

plăeş un sac mic plin de praf și se depirtase răpide spre 
Durăii. Un cioban coborindu-se din verful. munţilor, pre- 

tindea că zărise în depărtare strălucind ceva, care st 

măna cu puşcile soldaţilor. Aerul era plin de vesti în-. 
grijitore, însă liniscea cea mai perfectă se arăta pe Îe-. 
cele Românilor; ei păreaii a nu avea consciinţa pericu- 

lului ce-i ameninţa şi continuati glumele lor ca în aju- 
nul unei sărbători. 

Cu cât însă lumina scădea, cu cât umbrele serii se 
întindeaii pe văi, o umbră de seriositate acoperi frunţile 
Hanganilor; căci amurgul aduce spiritul meditării pe ari- 

pele sâle. Amurgul e pragul nopţii, anunţătoral nopţii, 
anunţătorul misterelor. întunericului, balaurul ce înspăl- 
mântă srele şi-l face a să retrage în grabă, cu t6tă 
pompa lui de rage aurite şi vesselitâre. 

încă '0 clipă şi cerul se întunecă, şi munţii luară forme 
fantastice, şi codri! începură a răsuna de nisce urlete bi-
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zare. 'Tote huhnele şi cucuveleele se treziră, îutre ruine, 
chemându-se cu ţipete înfiorătâre. Țăranii îşi făcură cruce. 

— Semn reiă, observă unul. 
— Semn de mârte! adăugi altul. 

Tocmai atunci se ridică în văzduh şi urletul ans al 
unui câne, afară din ziduri, 

— Măi, alungaţi haita ceca, strigă un puşcaş din clo-. 
potniţă. Nu audiţi cum urlă amorţiii? 

Câţiva flăcăi se alungară după câne, aruncând cu pe-. 
tre după densul, însă cânele fugia pe "mprejurul schitu- 
lu, şi ear se opria şi. ear urla cu jale. 

— A cut e cânele? întrebă prinţul C.. 
Nu sfirşi bine întrebarea, şi deodată, se audi o împuşcă- 

tură întrana din chilii. Prinţul C. şi amicii lut aler- 
gară lute la acea, chilie şi găsiră împlântat în sânge pe 

„un biet I€h, care, voind să-şi descarce arma, se rănise 
cumplit. Nenorocitul ecspiră după o jumătate de oră. . 

„Cânele ce urlasse atât de jalnic era al lui, cl pres- 
semţise mârtea stăpânului stii! 

Ac6stă nenorocită întemplare produce o im pressie des- 

curagiatâre în spirite. 

Strmanul om! giceaii ţăranii; cum a murit de grab- 
nic departe de. ţera lui, fără împărtăşenie, fără luminare! 

Răi început! Cine scie dacă n'omii peri şi nol tot 
astfel, | 

— Ce sânteţi proşti! spuse Creţul cu glas puternic. 
Nu vedeţi oi că urletul cânelui şi vaetul cucuvelcilor a 
fost o prevestire pentru bietul 16h? Primejdia ce shura 
prin văzduh s'ati strecurat ca fulgerul pe capul lui.
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— Bine dice Creţul; adăugi Udrea bătrânul. „Ne fa- 

com spaimă de g6ba, ca nisce copil; cul ali fost, scris să 

mâră a murit. Dumnedeii să-l erte! 

Amin! diseră cu toţii. 

— Ban vegi dracul! observă cimpoerul; 1hul tot cu 

cap; €l a răposat spre înviere, cu nădejde ca să retnrie 

dintre morţi la, medul nopţii, odată cu domnul Hristos, 

— Taci, afurisitule, strigă Creţul indignat, nu te 

atinge de cele sfinte, că-ţi sfirm capul cu ghi6ga. 

— cit una, măi Creţule? replică cimpoerul; de niu- 

ial tu în locul I6hului, mi-aş fi durat un cimpoiii no 

cu pelea ta ..... Numai asta”i dracu că o fi sunab 

2 dogit. 

Țăranii visseră cu hohot la acâstă observare, dar risul 

lor fu curmat prin sunetul clopotului, care chiamă pe 

creştini la bisserică. Un preot de la schitul Durăului des- 

chisesse altarul părăssit şi începuse celebrarea serviciului 

divin. În curând biserica se umplu de credincioşi, veniţi 

ca să asiste la sacrul mister al învierei Domnului. 

În facă cu altarul se închina venerabila, princessă d. 

încunjurată de numerâssa ei familie; în strane, culeaţi 

po mici saltele, dormiaii trei copilaşi ca, nisce ângeri, obo- 
sii de calea depărtată a cerului; ear fundul bisericel erâ 

ocupat de ţărani perduţi în umbră. 

“Tiicerea, adâncă ce domnia, în locaşul Dumnegeesc, avea 
uu caracter misterios, cu atât mai imposant, că din vrene 

în vreme era întrerupt prin strigătele sentinelelor din 

afară. 'Tote capetele stai plecate, tote sufletele staii P- 
trunse de uimirea, dulce a rugăciunei, tote gândurile 1Ș
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luasseră sborul cătră plaiurile ceresck. Deodată altarul se 
deschise!.. preotul apăru pe prag cu Sf. cruce în mână 

şi glasul săi răsunitor vesti îndeplinirea, marelui mister. 

— Hristos a înviet! 

— Adevărat a înviet! strigară cu bucurie toţi cre- 
ştinii. , 

Pe loc biserica se lumină ca prin un efect magic şi 
presentă un spectacul de un caracter cu totul noii. Prin- 

cesele aprindcaii zimbind, una de la alta, luminări de 
„câră albă şi poleită; car din mijlocul biserici şi până 

„în fond mulţime de plăeşi, răzămaţi pe armele lor, ţi- 

neaii cu mâna stângă luminirele mici de ccră galbenă. 

Pigurele lor ecspresive, pletele lor lungi, costumul lor pi- 

toresc, topârele, lămcile, puscele ce străluciaii printre ci, 
compuneaii un tabloii demn de penelul unui mare artist. 

Serriciul era acum pe:la sfirşit, când unul din păzi- 
torii turnurilor veni în grabă de spuse, că s'ar fi audit | 
împuşciitură în direcţia Hangului. La acestă veste se făcu 

o mişcare sgomot6să în biserică; ţăranii eşiră, dicând: 

Vine duşmanul, pe luptă de-acum băeţi! Femeile se re- 
traseră în altar ca într'o cetate apărată de însuşi Dum- 

„nedeii; ear prinţul C. cu amicii lui se opriră în pridvor 

ca st împartă praf şi plumbi la puşcaşi. 

Mici se petrecu o scenă spăimântătore! Praful era în- 

to ladă negri, în care cl se împrastiese; Vali, îngenu- 

chiat dinaintea lăgit, deschise şi încunjurat, de plăeşi carii 

se îndessaii şi se plecaii deasupra el cu luminările aprinse, 

le da pe rând fiecărui câte o mână de praf, dicondu-le: 

Tot în plin. să trageţi copil! fără a să gândi nică el, nici
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că, la periculul ce-t ameninţă. 0 singură scînteie cădută 
dintro luminare, ar fi svirlit în nouri şi biserică şi ment. 

— Mare noroc a.avut la vol! observă Mehmed- Aga, 

după ce se termină împărţirea. 

— Pentru ce Efendi? întrebă Vali. | 
— Pentru că norocul e frate cu nebunii; răspunse 

enicerul, îndreptându-se spre pârtă. 
Prinţul C. se urcă în clopotniţă şi audi în depărtare 

un vuet; de împuşcături, ce părea a să tot apropia; el 

ordonă îndată unui călăreț ca să se răpâdă spre Hangu 

şi să aducă scire de ce se petrecea acolo. Călărețul plecă 
în fugă şi se făcu mnerădut în întunerecul rădiului de 

molivi. Totodată, Vali, întorărăşit de dot plăeşi, se duse 

ca să cerceteze sentinelele pe'mprejurul zidurilor.  Eşind 

din schit, el se îndreptă spre locul unde Mehmed-Aga 
aşedase avangarda, însă nu găsi pe nime în calea lui. 

— S'aii spăriet ticălozii şi ai fugit! dise el în gu- 
ra mare. | 

: — Cine aii fugit? întrebă un glas din marginea, rădiulul. 
— Puşcaşii rânduiţi aici de pază. 
— Noi? replicară mai mulţi 6meni al culcaţi sub copaci; 

noi să fugim! 

— Yol sinteţi? De ce vaţi retras aici? 
— Ne-omii dat la umbră, răspunse unul sculându-se, 

pentru că bătea luna în plin pe locul unde ne pusese 
jupânul Mehmet, şi ami chitit aşa că de a, fi să vie duş- 
manul, el ne-ar fi luat la ochiii ca pe nisce rațe de baltă, 
când noi mami fi vălut în cine să tragem ; mal bine să 
fim nol în umbră şi el în n lumină,
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— Bine, dar de ce waţi pregătit de somn? 

— Ba nu; ne-am lipit urechea de pământ, ca să 
audim de departe pasurile soldaţilor. 

— Şi aţi audit ceva. 

— Dar; nisce răcnete surde şi câteva lovituri de puş- 

că. Pâte că s'aii luat la harţă cu slujitorii, cel dece 

plăeşi trimişi de feri la capra podului de la Riipciune. 

— Se pote... însă să sciți că dacă s'orii înainta sol- 

daţi! pănă aici, să vă retrageţi în lăuntrul schitului. 

— Ne-omii retrase, după ce nc-omii descărca flintele 

în el ca să le mai răcorim. 

— Rimâneţi cu bine, flăcăi! 
— De bine să audim, cucâne! 
Vali se depărtă mulţemit, şi ajungând lângă turnul 

despre ptriul Hanguluy, găsi acolo pe Creţu, răzămat în- 

to ghi6gă monstrusă de stejar. . 

— Ce facă aici, Creţule? îl întrebă. 
— Staii de strajă, cucone. 

— Singur, singurel ? 

— Ba cu astă ghigă. 

— De ce n'at luat mai bine o puşcă? 

— Ce să fac cn ea?:să trag odată ş'apoi să-mi perd 

vremea cu încărcatul? ... Mai de folos mi-e -ghi6ga; cât 

mă întorc într'un picior, sfărm câte cinci tidve cu o 

lovitură, 

— Bravo, Creţule, eşti un votnio!.. dar spune-nii : 

al audit ceva spre Hangu? 

— Audit nisce împuşcături. 

— Şi ce credi să fie?
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— Sci eii?,. însă pre cât mă duce mintea, nu cred 
să vie duşmanul ca să ne calce chiar acum. 

— Pentru ce? 
— Pentru-că doar nu” el tocmai. aşa de prost ca 

s&şi închipuiască că-l aşteptăm cu colaci calgi. Şi lut 
e grijă ca şi nouă, mai mult încă de cât nouă, pentru 
că a să trecă prin strîmtori, prin păduri, unde şi-ar pu- 
tea găsi pe dracul... De-a fi să'şi cerce norocul, el a 
să vie pe furiș în faptul gilei, când omii fi cu toţii obo- 
siţi de ostenclă şi de somn; astfel se vânează cucoșil 
de munte. | 

— Dar dacă orii veni, cei gice? . 
— De venit pote să vie; ear de întors nu sciii cun 

s'orii întorce. NE 
Vali lăssă în urmă-t pe vornicul plăeş şuerând o doină, 

şi după ce făcu jurul schitului, se întârse la pârtă, unde 
găsi pe prinţul C., pe amicii lut şi. pe Mehmet. 

— Toţi 6menii snt la posturile lor; dise el. 
— Şi cum le stă inima? întrebă prinţul. 
— Bine de tot, 
— Aferim! strigă enicerul, sucindu-şi musteaţa. 
Timpul însă trecea şi călăreţul trimes nu se mai în- 

torcea; vântul de ndpte aducea din când în când vuete 
de larmă care dereniaii îngrozitâre, şi nedumenirea dă 
periculului nevădut proporţii urieşe. Un al doile călăreț 
fu răpegit pe drumul Hangului, dar nică acesta nu se 
întârse. 

— Ce li stati întâmplat 6re? se întrepaii cu toţii. 
— L-a fi ucisi soldaţii!
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— Ascultaţi! dise Vali. 

"Toţi tăcură; acum acea larmă se înainta cu repegiune, 

fiind formată de răcnete, de pocnete, de tropote de cai 

imulţite prin sonoritatea văilor. 

Un puşecaş din avangardă alergă spre pârtă, răcnind: 

Eată-l că vină! cată-l că vină! 

— Gata, sânteţi, copii? strigă C. la ţărani. 

— Gata! răspunse sute de glassuri, şi în adevăr, sub 

radele lunet se iviră la, ferestrele turnurilor cete de plăeşi 

cu puscele întinse; ear pe ruinele zidului dărimat, se în- 

şirară ca nisce umbre 6menii înarmaţi cu topâre şi cu 

linci. Prinţul Q., Vali şi prietinii lor îşi pregătise ar- 

mele, Mehmet-Aga, îşi scâse cartaganul din seleaf, direnă: 

- La Allah, dla Allah, u Mhamed vasul Allah! 

Apol se făcu o tăcere de mormânt, o tăcere în sinul 

câreia tot omul îşi andia bătăile inimel. Larma răsuna 

acum la vecinătatea schitului; ea pătrunsese în rediul 

de molivi ; âncă pugine minute şi dușmanul avea să apară... 

Deodată vro gece împuşcătură vuiră între copaci, urmate 

de răcnete sălbatice, şi pe loc se ivi pe marginea rediu- 

lut, .. un cupei înhămat cu opt poştalioni şi încunjurat 

de un pâlc de călăreţi! | 

Era o cumnată a prinţului C.! Acea damă venia de 

la Petra, şi negăsind pe nime la curtea de la Hangu, ea 

luase pe lângă trăsura ei plăcşii postați la capra podu- 

lui de la' Răpciune, şi toţi aceşti men! împreună cu ci- 

lireţii trimişi de la schit, vrnd să celebreze serbarea 

învierii, chiuiră şi împuşcară tot drumul. 

Chiotele lor şi ale surugiilor, poenetele armelor şi ale
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„ harapnicilor, tropotul cailor pe prunâiş, produseseră lar- 
ma ce de două re ţinea în uimire pe apărătorii schi- 
tului, apărători imaginari; căci tote veştile sosite de la 
Petra erai falşe, fiind provenite din îstor Sigur, | 

Astfel se termină lupta neîncepută de sub pola Cea- 
hlăului! N6ptea întrâgă se petrecu în veselie şi cântări, 
Cimpoerul mat cu samă avu mare Sucees prin cânticul 
următor : - 

Ştefan şi codrul, 
Ştefan Vodă rătăcit 
Întră ?n coăral înfrangit. 
Codru-i dice: Domn vitez! 
«Îţi curgă lacrimi pe obraz. 
— Dar! îmi plâng ostaşii mei 
<Morţi, luptând ca nisce zmei! — 
Codrul gise: Dragul mei, | 
< Mângâe sufletul tei, 
«Că din bragii mei trufaşi 
«Face-ţi-oiii voinici ostaşi!. . 
— Fă! răspunse mult voios 
Domnul nostru inimos. 

Codral puse a rui 
Dragii a-şi însufleţi, 
Pe loc bragii mari şi mici 
Se schimbară în voinici 
Şi spre Domn se 'nainta: 
— Si trăesci, Măria ta! ete, 

A doua gi bocrit şi țăranii se întârseră la satul Hangu- lui. Schitul r&mase ear în părăsire, având un mormânt mat mult, un mormânt pe care sta un biet câne plângend!. . 
A
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Episodul confusiei Jimbelor din turnul Babel este o 

metaforă poetică "ce cesprimă efectul influenţei pedantis- 

mului în omenire. i 

În adevăr acea influenţă când nivălesce asupra socie- | 

tăților începătâre, tea adesse ori caracterul unei calami- 

tăţi fatale; căci ea ameţesce minţile, desnatureză înţeles- 

sul cuvintelor, turbură cugetele şi întipăresce pe fruntea 

adepților ei o ecspressie pretenţi6ssă, precum Iesuitismul 

dă fisionomiilor o aparență de ipocrisie. 

Se spune în poveşti, că, la nascerea copiilor de împă- 

raţi, dinele rafului se adună împrejurul I6gănelor şi in- 

destrezi pe noii născuţi cu daruri preţiosse: vitejie, pu- 

tere, mândrie pentru băeţi; frumusseţe, £ gingăşie, farmec 

dulce” pentru fete. 

Pedanţii români, cl6nţe infernale, asistând la nasce- 

rea Romiiniei + ati deocheat-o cu ochii lor de buhne co-
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pitâre. Lipsiţi de ori ce semţ estetic, et aii întreprins de 

Ja, sine educaţia fetei Împăratului Traian şi aii învăţat-o, 

sărmana! a rosti unele cuvinte create de dânşii, care 

pârtă semnele trivialităţii celei mai revoltante. Nenoro- 

cita s'a deprins astfel a comite monstruosităţi limbistice, 

fără a avea consciinţă că păcătuesce în contra bunului 

sâmţ, în contra esteticei şi în contra poeticel armonii a 

graiului român. 
Nimic mai regretabil. de cât a, vedea un. popor „ce se 

deşteptă din întunerecul barbarismului, să cadă în ghia- 

rele pedantismului! EL este cespus la cea mal cumplită 

nenorocire, la nenorocirea de a deveni grotesc! 

Fată câteva fructe, culesse din pomul sciinţei, pe care 

l-ati sădit pedanţii în pământul mănos al patriei nostre. 
Onsre. — La tâte popârele de sânge stii de rudire 

latină, acest sentiment are un caracter de bărbăţie şi 

este ecsprimat prin cuvinte de soiii masculin. 

Latinul dice honor. 
Francesul dice Phonneur. 

Italianul — Ponore. 

Spaniolul — el honor. 

Era deci fârte logic şi fârte natural ca şi Românul 

să dică onor; însă nu; căci pedanţii ati găssit de cu- 
viinţă ... gramaticală, a schimba, secsul acestui sentiment 

de demnitate energică, a-i da o natură muleratică, a-l 

înfăcişa în ple lungi şi a-l boteza ondve. Urmând ast- 

fel voit-aii 6re st facă un act de graţiositate cătră sec- 
sul frumos? Nici-de-cum, pentru că nu sântii apreșia- 
torii frumusseţei şi armoniei; ci nu ai altă credință» -
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alt Dumnegeii pe lume de cât sistemul gramatico-filolo- 

- logico-etimologico-ablativico-burlesco, etc, la care se în- 

chin orhesce ca Bonzil din India în numele lui Vişnu. 

Eată dar cel mai important dintre cuvintele nouă- 

române desfigurat! De aceea, audi pe mulți adăugând la 

toti frasa: pe ondrea mea! precum mai "nainte cel 

carii îşi băteaii joc de lege, diceaii: pre legea mea! — 

Acest jurământ atât de sacru în gura unul om onorabil, 

a devenit o formulă uşâră şi comodă, care servea de um- 

plutura fraselor celor mal seci. Am audit la Bucurescl 

următorul fragment de convorbire: 

— Ticălosul! a îndrăznit, mon cher, să-mi dee o 

palmă! 

— 0 palmă!.. ţi-a dat o palmă? Nu se pote. 

— Pe ondrea mea, nene!.. m'a pălmuit, 

Î . 1. . . . . . . . . . .. . cc. cc... .. 

Cuventul ode este pluralul cuvântului osos, precum 

popăre pluralul lui popor, topâre, topor, ete. El are deci 

inţelessul de măriri, ranguri, avantagele unei posiţii 

înalte, lucruri ce se dobândescii adesse ork cu sacrificiu: 

onorului, adică a demnităţei personale. Francesul gicel 

Vous briguez les 'honneurs aus depens de Phonneur. 

. Aergând după ondre, perdi adesea onorul teii. 

A dice dar ondre, în loc de onor, este o probă de 

corumpere morală într”o societate; căci ondrele se câştigă 

chiar și prin înjossire, când gnovul e un ce sacru care 

se nasce cu omul, se desroltă cu îngrijirea educaţiei, şi 

nici-o-dată nu se pote înfrăţi cu înjossirea 

Armata, română a luat ca devisă cuvintele onore şi 

5312 
34 .
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patrie! (honneurs cet patrie!) devisă greşită; câcă ea 

pune ondrele, adică avantajele rangurilor înaintea Patriei. 

Ar fi de demnitatea armatei ca să dea passul Patriei şi 

să înscrie pe stindardele sâle: Patrie și Onor- 

În fine atâte acte dessonorabile s'aii comis în Rominia 

"sub regimul ondrei, că pentru a păşi într'o eră mal 

demnă de numele ce purtăm, e timpul să ne lepădăn 

de ondre şi să ne înfrăţim cu_onorul. 
Pudsre.; Un cuvânt cacofonic care ecsprimă cea mal 

delicată sâmţire dintrun suflet, virginal; însă trebue s 
fie pronunţat de pers6ne ce nu pătimescii de gutunar; 

căcă altmintere 'el ecsprimă un defect, de care să fertscă 

cerul pe tâte româncele. 

Locuitorii de la ţeră îi gicii pe romiinesce rușine, 
observând astfel o nuanţă fină între pudâre şi ruşine. 

„ Copilă cu rușinien Țrumnte, copilă vuşinic, în loc de 

Copila cu pudore pe frunte, copilă - pudică. 

Substantivul devine adiectiv la, femenin şi sună la auţ 
mult mai armonios de cât curentul pudâre, mai cu semă 

când acesta s'ar rătici în gura unui austriac. 

După o ndpte crudă, ah! dulce'i st zăresci 
O ragă-ă dimineţei pe culmea unui munte, 
Dar mult mai lin străiuce în ochii sufietesci 

Gingaşa raşinie pe-a inocenţei frunte. 

"Amore. În loc de amor, precum onore în loc de 
onor; carăşi o schimbare de secs. Deul Cupidon numai 

e Dbăet inarmat cu tolbă de săgeți, ci o fetică Ja gher- 
ghef. Pedanţii nu respectează nimic în lume, nici chiar 
Mitologia! ci arii merita sorta lui Acteon. Amore are
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pe lângă multe alte desavantage şi acela de a raporta 

gândul la postul Crăciunului şi a supăra delicateţa mi- 

rossulul. Un băet de peste Carpaţi a dis: 

Amantul t&ii: ferice, la tine vrând să sbore, 

În aer vede, sâmte şi mirossă a moare! 

Amare. A iubi! — Un cuvânt inutil şi care pro- 

duce conjugări comice: de pildă: 

Ti am! în loc de es Yubesc, este un calambur grotesc. 

Am amat! în loc de am iubit, este o bâigueală ri- 

diculă. 

- Bă te am, Dâmmă! în loc de te tubesc, Dâmnă, este 

o împertinenţă care ecspune pe nenorocitul pedant a îi 

dat afară cu amoru=i cu tot; însă ce-i passă pedantului! 

Nu=i rămâne gramatica drept mângâere? El o stringe la 

pept cu amăre şi-i gice: 'Tu, fidela mea coustrtă, eşti 

universul meii! Te am, te-am amat, te amaiii, te amani, 

te voii ama, ama-te-voiii, etc! 

Amorul spăriet îşi astupă urechile şi fuge. 

Beleţă. — Frumusetă pedantescă ! Închipuească-şi 

fe cine efectul ce ar produce asupra unei dame delicate 

a strofă ca acâsta: 

Ah! Dâmnă eşti Velă ca rosa ce cresce, 

Și fruntea-ţi divină treptat se Delesce; 

Ah! lassă-mă a-ţi spune cât sum fericit, 

“ Vădend dulcea-ţi facă castfel sa belit! 

Eată una din cele mal dele ori din estetica pedan- 

ților. Tot acestora sîntem datori cu beleie-arie Şi cu 

“foile beletristice. Sărmană limbă în ce pelele al cădut 

cu 'Trisotinii carii te belescii astfel! 
    

 



582 , DICŢIONAR GROTESC 

— ciune, Aberăciune! P6te cineva să crâdă că sar 

fi găssit un om pe lume, a cărui unică ambiţie să con- 

siste 'în a anina o codiţă la tote cuvintele românesc, 

precum copiii legă căldări de câda cânilor? Dar, s'a ză- 

sit! acel fenomen comic ecsistă sub forma cea mai se- 
ridsă. Devisa lui este: cizme sâi periciune! Cred că 
după mârtea lu va fi: impateat şi păstrat în cabinetul 
istoriei naturale, ca un specimen de pedantomania cea 

mai turhată! ear pe vitrina în care el va fi ecspus, pos- 
teritatea va citi următârea înscriere: 

Fraceiune din Năciunea Ciuniştilor 

SPECIMEN UNIC! 

(Publicul este rugat a respecta pussăciunea sa, ferin- 

dat-se de el). 

— ţiune. Vară-primară cu păcătossul ciune; însă 0 

rudă şirctă, care a escamotat tronul vărului stii. Acestă 

terminare s'a furişat pe nesemţite în convorbirea română 

şi a năvălit mal cu semă în diaristică şi în elocuenţa 
parlamentară. Ea dă graiului o intonare ţiuitâre, care 

produce în urechi o gâdilire nessuferită; prin urmare îi 

este cu neputinţă a găssi calea inimel. 

În zădar un juue ţiunist ar căuta să înduioşeze pe ân- 
gerul adorărei sâle, dicendu-i cu glas tremuritor: Ah! 
Dâmnă, apariţiunea d-v6stră mă aduce într'o emoţiu- 
0... mă pătrunde de o sensațiune,.. mă pune într'o 
confusiune, . . cât nu pot să vă fac o declarațiune demnă 
de... etc. etc.
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îngerul şi-ar freca. urechile cu mânile sele trandafirii 

şi ar cădea numai de cât în spasmuri! | 

Camera deputaţilor şi Senatul răssună adesse ori de 
țiuituri şi mai accentuate. De pildă: Domnilor! Ces- 

fiunea a dat.loc la multe discuțiună în secțiuni, şi 
Ja multe zaterpelațiună assupra înterpretațiuneă cons- 

tiluțiunei.: Protestaţiunile majorităţei aii produs adâncă 
sensațiune în sinul represntațiunet naţionale şi: ele aii 
causat, frecuenie întrerupțiuni în discuțiunea propo- 

sițiunei ministeriale. . . „etc. etc. 

Ar jura fie cine că asistă la glumele ilăcăilor de țeră 
în nopţile de -şădători şi că aude o limbă păstrată, SE 

fie 6re Camera o şădttore!! 

N. A. Nici un poet cu talent şi cu sâmţul armoniei 
nu îndrăznesce"a, să servi de fiune în versuri. Pentru 
ce dar în prosă? SE fie Gre acest țiune ca 0 manta de 
vreme rea? pentru ce assemenea umiliațiane pe capul lul?_. 

Pentru că are un ce desplăcut, care produce .tonuri 
discordante în armonia limbei; pentru că ori cât de gra- 

matical să fie ţiune, Românul îi preferă alte terminări ; 

care îl sună mai bine la aud; aşa mai lesne se împacă 

el cu admitere de cât cu admisiune, mal voios cu 

proclamare de cât cu proclamațiune, mal mulţemit cu > 

contribuire de cât cu contribuțiune, etc. etc. 
Bietul cizme de pocită memorie a răposat! -astfel. va 

reposa şi ţiuitorul iune; căci semţul estetic al Românu- 
lui nu-i dă dreptul de împământenire în ţ6ră. Este dar 

de temut; că. multe scrieri moderne împestriţate cu iz, 

i 

c
m
 

|
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vor avea aceeaşi sârtă ca unele opere de pe timpul lui 

Rabelais. în Francia, 

„Avis la autorii nostri prosatori şi poeţi. 

— ţione. — Altă terminare ambiţitsă, dar timis 

âncă. Deabie îşi arată nassul pe ici, pe cole, şi se re- 

trage degrabă îndărăt; însă nu perde sperarea de a de- 

trona la rândul ei pe țizne. Ea are multă assămănare 

cu unit pretendenți fârte fini din ţările ndstre, carii tragi 

cu c6ăa ochiului spre tronul Romănici. 

Lasciate ogni speranza! . . 

EI bine! 0 buruiană părăssită în grădina retoricei 

parlamentare. Sântii discursuri patriotice, în care eX bine 

figureză, aşa de des, în cât sustrăgându-l din sinul lor, 

nu ar rămânea nimic. 
Ey bine! repetat cu emfas, are un te pretenţios şi 

grotesc, care dă oratorilor. un aer ridicul şi probeză să- 

răcia elocuenţei lor. 
Inimici. — Nu! destul că Românii aii avut meprie- 

tină, a avut duşmani, ai avut neanmict, graţie pe- 

danţilor, ei mai aii şi inimică, îniml-aici. 

0! voi, pedanţi ridiculi, ai limbei venetici! 

De când o naibă erndă adusu-v'ati pe-aici 
Românii, mari la suflet, se lupt” cu inimi-mici! 

— Minte. — 0 codiță destinată a forma, scii mai 

bine dicând a deforma adverburi nouă. Ea are şi meri- 
tul de a face din Români un popor de minciunoşi. Esemplu: 

„D-I ministru lucreasă sincera-minte la desvoltarea 

prosressului.
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„Deputatul ţării vorbesce Teal-minte. . . 

„Tribunalul decide egal-minte. .. etc. etc. 
Minciuni și car. minciuni! şi tot minciuni! Părinţii 

nostri îutrebuinţaii terminarea esce şi vorbiai mal ome- 

nesce, stii se serviaii de adiective sub formă de adver- 

buri şi se ecsprimaii Zinapide, frumos, înțelept, adevt- 

vab-romănesce; căci se feriai necontenit de păcatul 

minciunej. | “ 

- Lăeximidre, Acest nume de fire, prin assemănarea 

lui cu cuventul Zacrină, a dus în erdre pe mulţi poeţi 

de peste Milcov şi Y-aii îndemnat a comite un galimatias: 

grotesc în versurile lor. De pildă: | - 

Inima mea sâmţitore 
Varsă triste lăcrimidre! 

Lectorul îşi închipuesce fără vo2 un tabloii grotesc; el 

vede inima poetului sub forma unui vas răsturnat, din 

care se varsă - flori. | 

Aurora "m lăerimare 

Udă-a luncei lăcrimidre, 

Şi sârele ce apare. . 

Sorbe-ale- ei lăcrimidre. 

Ce udă aurora ? floră s6ii lacrimi? 

Ce sârbe sârele? lacrimi sâă flori? 

Afară de acest galimatias, amanți! Muselor şi-aii fă- 

cut. provisil de ăcrimele şi lăcrimiţe, pentru ca să stro- 

piască parterul poesiei lor. SE nu desperăm că în curtnd 

ei vor vărsa şi lăcrimaţiună : 
a
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Cuprins de descepţiuni 

Ei vers lcrimaţiuni! 

O! mult gingaşe fiice ale primiiverei! lăcrimiore Subite! 

nici pe: voi pedanţii nu v'aii lăssat în pace! 
Poesii noi. — Substantiv femenin impreunat cu adiec- 

tiv masculin, total ermafroăit! 

Autorii de peste Milcov practică mult aceste apropieri 

de secse în cuvinte; miserie fârte compromitătâre!! 
Redaptor. Fabricant, de articole în oficina unul diar, 

singur apt a produce apte patriotice a fi ccsapt în sci- 

rile ce publică, a fi compapt în stilul seii, u avea tapt 

politic, şi care a făcut contrapt şi a încheiat un papt 

cu pedanţii; căci se pune ades în contapt cu dtnşii. 
Întrebarea naturală ce-şi face ori cine, este: pentru 

ce redactorul acela, un om inteligent, voesce numa de 

cât: să fie redaptor, când toţi publiciştii însămnaţi din 

țările civilisate sintii simplu redactor? Răspunsul nu pote 
fi altul de cât: că disul 7edaptor are curi6sa ambiţie 

de a fi unic în soiul seii, de a nu fi înţeles ş şi âncă mal 
puțin citit. 

Rumân. În loc de Român! Popor rumân sinonim de 

peau-rouge, adică selbatic. 

(Romănia este datâre cu denumirea oficială de Rou- 

manie, unui consul frances, domnul B**, care pretindea 

„că Românii îşi diceaii Rumini. El îşi. formase negreşit 
“acestă convingere, de pe pronunţarea unor țigani desro- 

biţi, de la caril a căutat să afle originea Românilor. 
A quoi tient la destinte des empires. 
va! Sughiţ disgraţios, întrodus în ortografia română 
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de vre un pedant ce nu! deprins a păzi regulele buneă 

cușiinţe în societate. ” | 

Mai multe fot politice şi literare, precum Z'rompetta 

Carpaţilor, f6ea, societăţii din Bucovina, etc, pătimescă 

reii de acest spasm stomahic, și facii un mare abus de 

sughiţuri pugin ortografice, dar şi mai pucin armoni6se. 

„ Mâşa “m pod, mâşa n pod! 

Vergură! Fecidră după limba vechiă ; virgină după 

limba nouă. 

Latinesce: Vigo, virginitas. Franţuzesce: zierge, 

virginite. talienesce: vergine. De- unde dar cuvântul 

vergură ? - a 

Aşi da tote sistemele limbistice de peste Milcov, de 

peste Molna şi de peste Carpaţi (nu adaug şi de peste 

Prut, pentru că Bassarabia a scăpat pănă acum de as- 

semenea, epidemie), aşi da, dic, t6te acele sisteme şi ceva 

încă pe de-asupra, ca să văd şi să studiez, cu ajutorul 

sciinţei frenologice, conformarea titei din care a eşit 

vergura. Curios şi mult grotesc trebue să fie acel ca- 

lup, unde se deformsză astfel, tot ce este mal. grațios! 

Dacă filcele drăgiilaşe ale Romănici arii stmănă cu acest 

curtat, prin care un pedant grossolan le-a stigmatisat, 

negreşit că ar îmbătrâni sărmanele! şi ar muri în ter- 

gavitatea lor! căci lumea ar fugi de ele ca de nisce 

dihănii spăimântătâre şi scăpate din bizuniile stafielor. 

Ta dinte”al cărui cieri, în oră de tortură, 

A îsbucnit la sâre hidossa ta vergură ! 

S5 aibi parte de densa şi'n veci să fi Subit 

De iasma care pârtă un nume-aşă pocit!
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Animă, Pedantul care întro pornire animală s*a le- 
pădat şi de sutlet şi de inimă, pentru ca să le înlo- 
cuiască cu amima, nu s'a, gândit că astfel, lunecând în- 
tun mod absurd pe calea latinităţir, s'a pogorit în rân- 
dul animalelor, Prin urmare, dacă acel pedaut ar cerea 
să destăinuiască unei dame sâmţirile sufletului sei, el ar 
trebui să-i dică în prosa lui: Domnu mea, ay deştep- 
tat în mine an amor animal; scă mai bine dicând, o 
amore demnă de calitățile unimale, ce te distingă 
între tote belele ativer sula, etc, 

Dama puțin măgulită de acest compliment grosolan, 
ar îi în drept să-I răspundă următârele patru versuri 
cjusdem farinae: 

Acea sâmţire animale 
Ce anima-ţi încinge 
Din cele-l-alte animale . 

Nici cum nu te distinge. 

Ce ar ajunge societatea română, când, graţie pedan- 
tismului, ar fi compussă de abimale, şi în ce mod s'ar 
ecsprima? ar miorlăi, ar hămăi, ar sbera s6i ar rage?.. 
Sâii ar vorbi pedanticesce. 
A încinge. — Tot Românul portă cingătâre, şi scie 

ce va să gică a, încinge. Pedantul însă voind a fi mai 
român decât românul, şi având ambiția de a proba lumei 
că a învăţat câteva cuvinte latine (lucru de care lumea 
nu se uimesce nici de cum), a întrodus terminul de în- 
cendiă şi a croit verbul a încinge*), pentru ca să ecs- 
———— 

*) Adoptându-se cuvântul incendii, era mai logic verbul a în-
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prime focul şi arderea. Fericit şi glorios -de acistă iu- 

vocare ce-l: pune în categoria iucendiarilor, el w'a reuşit 

de cât a produce un galimatias grotesc în limba română ; 

de pildă: - Di : 

De când cu-a, mele brațe, pe tine te-am încins. 

De an.incendiii mare tu, belo, m'ai încins. 

Codul penal a, reservat; aspre pedepse pentru incendiarii 

de casse, etc; el însă nu & prevădut casul încendiarilor 

limbel. Avis la legislatori! Si 

Un cântic poporal, dice: 

Măridra de la Prat, 

Brâwn apă şi-a perdut 

Şi pe sânduri a cădut. 

Atunci jalea ma cuprins, 

Braqele mi le-am întins, 

Mijlocul i l-am încins, 

Şi la peptul mei l-am strins 

Sufietul de mi-am aprins. 

Cine vorbesce mal limpide, mat romănesce şi mai ar- 

monios? Poporul sit pedantul? Românul simplu scă acel. 

ce se crede mai român de cât românul?" - 

Garanţă. (îr. garance) 0 plântă din care se fabrică. 

col6rea roşie pentru văpsitul postavului; însă pedantis- 

mul o confundă cu garanţia. O: 

În Constituţia, Romiiniei, : votată de Cameră la 20 lunie: 

1866 şi publicată în imprimeria Statului, găssim, nu cu: 

cendia de cât a încinge, însă logica şi pedantismul se întelnescii 

forte rar. 

)
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puţină mirare, frasa, următâre, adresată Domnitorului de 
«cătră Preşedintele Adunărei: 

„Acestă gi de 10 Mai, care a întemeiat pentru țeră 
„începutul unei nouă ere, era a salutat-o ca data, înau- 
„Surăril regimului monarhic, care singur pote da ga- 
„ranță României. ete. & 
(trad. Qui seule peut offrir de la garance ă la Roumanie!) 
„Un om de spirit a făcut observare că e lucru prea 

natural de a vedea figurând garanța într'o Constituţie 
votată sub influenţa partidului poreclit Roș. 

Prospect. — În loc de aspect: cuvânt întrebuințat cu 
:0 simplicitate beoţiană de unil scriitori de peste Carpaţi. 
Ecsemplu: Câmpia înflorită sâi mai bine florelinte pre- 
sentii cel mai frumos prospect!.. frasă care star tra- 
duce în limba franceză: Ja campagne fleurie oftrait le 
plus beau prospectus. 

Acest lapsus calami îmi aduce aminte un apsus 
linguae al unul amator de neologisme, care confunda 
totdeauna, adiectivele respectiv şi respectabil. EL dicea 

„de un bătrân că este respectiv şi de un atribut respec- 
tiv, că este respectabil. | 

Pugini muritori ii înţelegeaii ; chiar el însuşi. . . însă 
era mulţemit! - 

Vădută. În loc de visită; un alt beotisn tot de peste 
munţi, care pe lângă alte defecte mat are şi pretenţia 
nairă de a, fi clar. Ecsemplu: 
— Am făcut-o. zădută dâmnei X. 
— Și al văgut-o?2
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— Ba nu, căci se fâcuse nevădută când n'a vădut. 

venind în zelută. 

Ţinuută. Traducere liberă, a cuvântului francez: tenae,. 

adoptată pentru îmbrăcăminte: nare ținută, grande te- 

nuc; ice zinată, petite tonue; ţinută gala, finartă- 

neglesă, etc. Ecsemple: 

„Armata e ţinută de a fi în mare finaută la paradă. 

0 damă în ţinută de Dal, e ţinută “de a nu sete: 

„mănuşile când e ţinută de mână la contradanţ, ete. 

Aşi pune rimăşag că creatorul, voiii să die croitorul ţi: 

nutei se numesce Calamburescu. 

De vreme ce Românii aii haine, strae, îmbrăcăminte, 

uniformă şi diverse toalete, pentru ce şi ţinute? Voescit 

6re pedanţii să facă din Români nisce manechini? 

Tele, sele; în loc de tale, sale. 0 nenorocită şi dis-- 

grațiosă ţigănitură introdussă de unii poeţi în limba. 

nstră, pentru înlesnirea, rimel. 

Ecsemplu: 

Blând înger printre stele 
VEd grațiile tele, 

Alt ecsemplu mai pugin poetic: 

— Mă ţigane; al furat opincele nsstre. 

— Nu se află, rumânică. 

— Şi ce-ai făcut cu ele? 

— Le-am băut. | 

— Pentru ce le-ai băut, balaure ? 

— Pentru ca să nu-mi încare sufletul de păcate cu 

lucrul altuia; de: cât cu opincile tele sâii ale sele, mal. 

bine cu picidrele gle, că?n calte'sii ale mele.
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red. În loc de clironom, moşten!.. termin întrodus 

în limba română de liberul şi independentul traducător 

al Codului civil. Aşi dori să sciii cum se formeză verbul 

acestui substantiv grotesc? a crede, a creda stii a ere- 

dita? De unde potii să derive eregii? negreşit de la ere- 

die! (clironomie). Eată dar moştenirea devenită o eresie 

da Români, graţie ignoranței unui simplu traducător! şi 

de aici se p6te conchide că ignoranţa şi pedantismul pro- 

ducii aceleaşi efecte pernici6sse. 
Negles. În loc de negligeat; prin urmare star cuveni 

să se dică redes în loc de rediglat. Însă ar fi mai bine 
„să se ştergă asemenea, barbarism din vocabularul pedan- 

ţilor, atât de bogat în barbarisme. De vreme ce s'a 
“adoptat cuvintele redactor, redacţie, e mult mai natural 
a să servi cu termenele de redactare, a redacta, de cât 

"cu redigeare, a redigea. E natural ?.. prin urmare pe- 
dantismul va continua a gice negles şi redes. 

Regres. În loc de regret sc regretare, Assămenarea 
de sunete a cuvintelor frencese progres şi regret ati în- 
dus în erdre pe nelegiuitul pedant şi l-a făcut să gică 
regres, precum a dis progres. 

Progres însămnâză propăşire. 
Regres trebue dar să înstmne retro-păşire, păşire îna- 

pol, şi nici-de-cum regretarea sufletâscă, pe care părinții 
nostri o numiaii dor stii părere de rii. 

Am cetit o epistolă amorâssă în versuri şimi voiil 
aduce aminte cât voiii trăi de passaglul următor: 

Credem că în jubirea-ţi ei am făcut progres, 
Dar mi'nştlaiă ... 0 span nn cu puțin regres, 

.
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Morb, norbos, morbussă, morboşă! Nouă L6lă in- 

ventată şi răspândită între Români, de acei ce pretiniii 

a lucra la înaintarea n6mului romănesc. Corpul medical 

a declarat că acea bâlă este de aceeaşi categorie ca 

Cholera-morhus, ca pedanto-morbus, ele. | 

— Ce face domniştra X? 

— E morbâssă! 

— 01... ce aud, âugerul vieţei mele e morbos... 

C'est î dâgouter d'âtre malade. | 

Ord, ordusă. În loc de decoraţii. Aşa dar pers6nele 

care prin serviciile lor aii meritat aceste semne de des- 

tingere portă la pept s6ii la gât orduri!. (ordures). Ce 

mai pâte aştepta cine va de Ia nisce pedanţi, cari, nes- 

ciind a sămăna flori, aruncă ordură în câmpul literaturei 

nstre! 

Resbel. Pe timpul vitejilor nostri strămoşi nu ecsistaii 

Ministere de răsboiii; astădi avem un Ministeriii de resbel! 

Ostaşit lui Stefan şi Aihaiii eraii răsboinică (vedi cro- 

nicele vechi); ostaşii de acum caută să fie resbelnică, dupii 

botezul pedanţilor. 

Ostaşii vechi se răsboiait ca nisce lei. 

Ce vor face ostașii nostri, pedanticesce vorbind ? . . 

Prin urmare bătălia de la Răsboeni ar trebui să se 

numiască bătălia de la Răsbelenă, daci, ar fi luat parte 

Ja dânsa modernii resbelnici. conduşi la resbel pentru a st... 

Pro pudor! 

Popul. Acest cuvânt a fost negreşit introdus în lim- 

ba română de vre un ciumpoer deprins cu vocabularul 

Dăpuar ilor din Tataraşi. Înlocuind cu el. vechiul cuvânt
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de popor, popâre, sub falşul pretecst de latinitate, disul 

cimpoer a trebuit să ridă mult de 6rha naivitate a con- 

timpuranilor sei, carii l-ai imitat întocmai, ca şi copiii 

ce învâţă a rosti obscenităţi, fără a le pricepe. E timp 

însă a curăţi câmpul literaturei nostre de assemenea plânte 

mojicescă, de assemenea termini dissonanţi, carit înmul- 

țindu-se, loveseii delicateţa audului şi armonia limbei 

române. 

Preşedinte. — şedinţă, în loc de president, seanță. 

„Pentru ce preşedinte? pentru ca să preştdă scii să pre- 
şedinteze o adunare? însi a preşedea însămneză a şedea 

dinainte, car nict-de-cum a presida; şi a preşedinţa nu 

are nici un scus. | 

Dumnedeii presidă la cursul planetelor. 

S6rta presidă la faptele Gmenilor. 

Presidentui presidă 13, lucrările Camerei. 
Un demon grotesc presidă la clocirile pedanţilor! 

Încă odată dar, pentru ce preşedinte, pentru ce şe- 

dinţă,, când terminii de president şi seanţă ati derenit 

universali ? Nu cumva pentru că Românului îi place să 

şedă, să prâ-şcdi ? 
Întrebă ori când pe un Român ce face? EI îţi va răs- 

punde : şed! adică, rămân pe loc, când alţii păşescii îna- 

inte. Şed! adică mă daii în dragoste şi fac cassă bună 

cu lenea! | 

Presidenţii parlamentelor englese, francese, americane, 

italiane, eţe. presidă. Presidentul Camerei şi presidentul 

Senatului român, sântii condamnaţi de pedanţi a preşedea 
sii a prâ-şed. Trist şi grotesc!
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ROMĂNISM. 

Statul român. * “Otelul român. 

Monitorul româu.. Cafenea română, 

Diarul Românul. Croitor român. 
Passagiul român. Crâşmar român. 

Strada română. Caşcaval român. 

Teatrul român. : Domnii Romănescu. 

" Ateneul român. « —Romanovici. 

Academiea română, «= Romanofi. . 

„Camera, română. «  _Romanemberg. 

Senatul român. «  Romanopulos. 

ete. ete, tot român, toţi români şi âncă şi în veci 

"români! - 

În presenţa acestui nume de român, care a ajuns a 

fi o mască pussă şi pe instituţii, şi pe dughene, etc., cu 

0 profussie ridiculă, fie cine este în drept a st întreba, 

dacă nu cumva "Românii se temii să fie confundați cu 

Chinezii în era lor ? 
În mici un oraş din Francia nu se glissesce o stradă 

numită: rue frangaise. 

În nici un oraş din Germania nu ccsistă o stradă cu 

numele de Deutsche Strasse. 

În Bucuresci insă este, strada română! 

Comic, comic şi grotesc!
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NECOLAE BĂLCESCU 
în Moldova. 

Omenii de măsura, lui Necolae Bălcescu sântii âncă rari 

între Românii de astăgdi. Acei carii ca dânsul, în tot | 

cursul unei ecsistenţe de luptă, aii fost însuflaţi numai 

de nobila sâmţire a amorului de Patrie, şi carii a vis- 

sat şi lucrat “cu neincetare la reînvierea, şi la mărirea 

neamului lor, merită să atragă respectul şi simpatiile 

urmaşilor. "Pot ce se atinge de acei Gmeni de frunte, di- 

versele întâmplări ce aii trecut peste donşii, actele lor 

publice şi chrar incidentele vieţei lor private, devinii, după 

morte de un mare interes, pentru cine scie a-i preţui, 

şi îl admiră. E o datorie sacră pentru amicii şi contim- 

puranii lor de a face apel. suvenirelor, spre & feri de 

uitare tâte notiţiile ce potii contribui la completarea bio- 

grafiei lor. 

„Acesti idee m'a, îndemnat a vorbi astăgi de Necolae
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Bălcescu, ca de un om al cărul nume onorează Romănia, 

şi ca de un amic scump şi jălit. Am petrecut luni în- 

tregi cu el, nu numai în ţâră, dar şi în străinătate; 

“am avut adesse ori ocasiunea de a, cunâsce frumossele 

aspirări ale înimei s6le; l-am vădut lucrând cu enbussias 

la Istoria Românilor sub Mihai-Vodă Viteazul; 

călătorit împreuni prin romanticele văi ale older; e NE- 

amii preumblat pe golful poetic a Neapolei, în nopţile 

lomin6sse din Italia; amii admirat flacăra urieşă ce'n- 

cunună fruntea Vezuvului; amii respirat aerul parfumat 

a Siciliei, rătăcind amândoi pe malurile mării; ami trăit 

o parte a timpului de ecsii de la 1848 în mijlocul mi- 

nunelor Parisului, şi .amii făcut, la un loc, pretutindenea 

multe profecte măreţe, multe vissuri aurite pentru gloria 

şi independenţa, naţiei nâstre. Semt dar o mulţemire 

adâncă, o plăcere duiâssi a mă'ntârce cu gândul pe că- 

rările şterse ale trecutului şi a întelni în acest peleri- 

nasii fantastic, dulcea imagină a lui Bălcescu. 

0, Dâmne! de ce trebuea oare să-l văd îinsferşit sin- 

sur părăssit,. palid, descuragiat, suferind de o crudă bâlă, 

şi murind pe malul acel înflorit a Palermel,. unde am 
trăit cu cl atâtea dile îngânate de falnice sperări? Ci- 

ne'şi pâte închipui amarul -ultimet ore a vieţei sâle! 

Cine va spune dorul cumplit de ţâră, cu care s'a lup- 

tat atunci, sărmanul! în agonia morţii? . 
0, suflet blână şi iubitor! tu care at chemat gloria 

strămoşâscă din mormintele eroilor nostri! tu, care ai 

înălţat cătră ceruri cele mat nobile urărY-pentru viitorul



NECOLAE BĂLCESCU 551 

Patriei române! last-mă a traduce în limba poporului 

tăi, cea de pe urmă gândire a ta pe pragul veciniciei! 

N. BĂLCESCU MURIND. 
De pe plaiu 'nstrăinării 
Unde zac şi sâmt că mor 

De amarul desperării 

Şi de-al ţerii mele dor, 
Vid o passere voidssă 

Apucând spre Răssărit, 
Şi o radă luminâssă, 
Şi un nonr aurit, 

— «Păsserică sburătdre 

«Unde mergi cu dorul mei ?» 

— <âm solie "'neântătore 
«De la sfintul Dumnedeii, 

«Să duc glas de armonie 

«Țermurilor romănesci; 
«St vărs dulce vesselie 

«Inimelor ce jălesci.» 

— «Radă vie câlitre, 

«Unde mergi cu dorul meii?» 

— «Am solie 'nvietâre 

“ «De la sfintal Dumnedeii, 

- «St depun o sărutare, 

«Pe al ţării tele sin 
«Şi s'aduc o alinare 

«Jalnicului t&ii suspin.» 

— «Nouraş pătruns de s6re» 

«Unde mergi cu dorul meii?> 

— «Am solie roditâre
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„«De la sfintul Dumnedeii 

«St mt las în Românie 

«Ca st crâscă mii de flori 

«Pe frumâsa ei câmpie 
«Ce o plângi adesse ori!» 

— «Du-te, ragă strălucită, 

«Du-te mică păsstrea, 

«Şi pe ţera mea iubită 
<Mângâeţi-o "n lipsa mea! 
«Er tu nour de rodire, 

«Fă st crâscă 'n sinul sei 

«Cu verdi lauri de mărire 
«Florea sufletului meii.> 

Am fâcut cunoscinţa lui Bălcescu în anul 1845, la 

moşia lui Costachi Negre, fostul agent al Principatelor- 

Unite lângă Înalta Pârtă. Numele nâstre nu eraii străine 

unul altuia; căci ele se întâlnisseră sub colânele foci 

scienţifice şi literare, o publicare periodică care înte- 

puse a apărea la Iaşi în anul precedent, şi a cărui titlu 

primitiv, Progressul, fussese şters din frunte-i de cătră 

guvernul de atunci, fiind considerat ca o denumire re- 

voluționară! *) Bălcescu tipărise în ea lucrarea sa atât 

de erndită asupra Armate române, şi cii dassem la lu- 

mină câteva încercări de poesie şi articulul întitulat Js- 
toria unui galbin.  Besista dar între noi o confrăţie 

  

*) Malte lucrari neînsemnate aveaii pe atunci privilegiul comic 
de a fi privite cu ochi rei; pletele lungi, cravatele roşii, de ec- 
semplu, se consideraii ca semne revoluţionare şi deveniaii pentru 
şeful Statului şi pentru consulul rus, motivuri de seridse preocupări. 

a 

9
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diterară, care era menită a să prefăce lesne în o prie- 

tenie strinsă. - 

La acea epocă o frumâssă mişcare de renascere se pro- 

ducea în ambele ţeri surori. Tinerimea, Moldovei, întârsă 

de la universităţile Germaniei şi Franciei, adussese cu . 

dânsa în societate o comâră preţi0să de idei nouă şi de 

stmţiri patriotice, combră care nu întârdiea a să răs- 

pândi în generaţia cea jună de prin oraşe. Demnitatea 

personală, onorul de familie, onestitatea în funcţii, pa- 

triotismul înfocat, independinţa de caracter în faca gu- 

vernului, năvăliră deodată cu o pornire învingătore asu- 

pra cetei numerâse de vechi eressuri şi -de obiceiuri vi- 

ci6sse, clocite sub caftanul fanariotic şi încurageate de 

politica Protectoratului. 3 

0 luptă neimpăcată şi amară începu dar între 6menil 

neeşiţi din ţeră şi între tinerit crescuţi în străinătate, 

şi porecliţi în sinul Patriei lor cu numele caracteristic 

de Donjuriştă; gic luptă amară, căci nenorocitul bon- 

jurist avea În contra lui nu numai pe Guvern şi pe 

agenţii Puterilor învecinate, nu numai o societate întregi 

deprinsă, cu moravurile vechiului regim, dar une or! chiar 

şi pe rudele lui cele mai de aprâpe. În fiecare familie 

se găssiaii faqă ?n facă obiceiurile trecutului cu ideile ci- 

vilisaţiei moderne. Prin urmare însaşi sfinţenia legătu- 

xelor celor mal intime era ecspusă îmriurirei unei stări 

de lucruri forte delicată şi ades forte critică, Şi aici, 

sânt fericit de a putea declara. în onorul damelor de la 

Moldova, că ele aii avut un rol providenţial în mijlocul 

acelei drame sociale!
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“Ca mame sâii ca sorori, sub îndemuul inimei lor îu- 

hitore, cele aii sciut a preveni, a stinge neînțelegerile 

fatale dintre părinţi şi fit, îndulcind pe de o parte as- 
primea uneori despotică a bătrânilor, şi, pe de altă 
parte, potolind inţeala nerăbdătâre a tinerilor. Ele ai 

fost âugerii păzitori a păcii de familie, şi aii contribuit 

mult, prin tactul lor admirabil, a înlesui triumful pro- 

gressului. 

— „Bucură-te! gicea o mamă înțeleptă cătră bărba- 
tul ei, bucură-te duci eşti învins, căci învingătorul este 
însuşi fiiul nostru cel iubiţ!“ , 

Bătrânii cu vreme se primiră a recunâsce că trebuia 
să dea rândul copiilor, mai cu s6mă că în 0 asemenea 

concedare gener6ssă, ci gustaii măgulirea unei mândrii 

puternice, mânâria părintescă! Astfel lucrarea sublimă de 

regenerare, întreprinsă de un mic număr de apostoli ai 

civilisaţiei, găssi de la început un mare ajutor în dragos- 

tea mamelor, în părtinirea entusiastă a sororilor, şi mal 
târdiii, pe nesâmţite, chiar în amorul proprii al părin- 
ților. Astfel ţora, săt6ssă de reforme salutare, făcu în 
câțiva ani paşi urieși pe calea înbunătăţirei morale. 

Printre acel apostoli, ajuuşi deabtea, în primăvera, vie- 
ţii lor, N. Bălcescu era unul din cei ma! convinşi, din 
cel mai înfocaţi, diu cei mat cu abnegare. Presemţind 
viitorul Romăniei, el se cerca a grăbi păşirea Români- 
lor cătră acel viitor, purtându-le pe la ochY prestigiul 
strălucitor a gloriei strămoşesci, şi făcând să pătrundă 
în Suiletul lor glassul fărmicător a istoriei trecutului, 
Pe fruntea luY largă şi curată se videa trecând gândiri
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măreţe; în ochii lui limpegi şi negri Lucia, o flacără tai- 

nică, ce, părea a înota într'o rouă de lacrimi la cuvin- 

tele de Patrie, glorie şi independinţă naţională! Vorba 

lui era dulce şi convingătâre, ca graiul multor oameni 

destinaţi de sort a muri în fisrea tinereţii. Constituţia 

sa părea, delicată şi mat mult suferindă, căci fussese 

adânc vătămată în timp de doi ani de închissâre la Mo- 

năstirea Mărgineni, sub domnia lui Alecsandru Ghica 

Vodă. Înt'un cuvânt tâtă persâna lui inspira, simpatie şi 

dor de împrietinire, sâmţiri la care el respundea, din 

parte-i printr”o frăţie. sinceră şi statornică. 

Am spus că am v&dut ânteia 6ră pe Bălcescu la anul 

1845. Până 12 acel timp Principatele Moldovei şi Vala- 

iei, de şi vecine, de şi locuite de acelaşi neam, crai 

cu totul străine una de alta. Forte rareori laşenil. și 

Bucurescenii treceaii linia hotarului linie imaginară în 

adevăr, dar în realitate nestrăbătută ca zidul ce des- 

parte China, de celelalte imperii ale lumei. Românii se cu- 

nosceaii împreună mai mult din augite, sub nume de Mol- 

doveni şi Munteni, şi când din întâmplare vre un împie- 

sat al Statului, şi mai cu semă vre un boer moldoran 

ficea vro călătorie la Bucuresci, acel incident a vieţii 

lui dobândia proporţia unul mare eveniment în ochii. lu- 

cuitorilor de dineâee de Milcor *). Curagiossul călător pro- 

fita de privilegiul celor veniţi de departe, spre & povesti 

  

*) Am avut un unchii care în vremea guvernării generalului 

Chisseleft, fiind ecsilat pe trei luni la Bucuresci, a vorbit tată, 

viaţa lui de acea împregiurare, şi a fost considerat de contimpu- 

raniă lui ca un soiit de Ragiă.
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minuni de' capitala erei muntenescă şi de traiul mur- 
-chelef a boerilor de acolo. Assemenea se vorhia în Bu- 
curesci de gospodăria boerilor şi may ales a cucânelor 

-de la Moldora. 
Două punte ecsistait însă pe faca oimentulut, două 

“punte fârte depărtate, în care Românii generaţiei nouă 

“începură a să întâlni; unul în Francia la cartierul stu- 

denţilor din Paris, şi celalalt în Moldova la moşia Iul 

“Costachi Negre. 
0 inspirare dumnegească indemnase pe părinţii nostri 

:a-şi trimite. copiit în străinătate, la universităţile de la 

Miinchen, Heidelberg şi Paris, spre a dobândi învățături 
“folossitâre ţerii lor. De şi pe atunci mergerea în Francia 

era privită ca o ducere pe ceea lume, căci drumul acel 

„lung ţinea, din lipsa de căi ferate, peste douăgeci de 
dile şi douăgeci de. nopţi în diligenţe; de şi durerea des- 

părţirii era crudă pentru bieţii părinţi, eX stăpâniaii ja- 
lea sufletului lor amărit, îşi împărtăşiaii copiit la pici6- 

rele altarului dumnegeesc, şi apoi cu ochit plini de la- 

crini, îi îndreptaii spre apussul luminat al Europei, ca 
pe hisce nemernici recruți, destinaţi a, deveni soldaţii vi- 
itorului. 

Faptă sublimă a generaţiei trecute! tu, care al fost 

isvorul renascerei neamului romănese, ridică slassul de 

apără mormintele părinţilor nostri încontra insultel or- 
bilor şi nebunilor ce nu sciă a le respecta, + 

Pe plaiul străinătăţii trimişi! din ambele Principate 
adeveriaii dicerea poporală : Sângele apă nu se face! 
BI se legat înpreună de la cea ântâi videre, ca nisce îraţi
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boul ce start întelni după ant mulţi de despărţire ; trăia 

la un loc, încurajându-se la studii, ajutându-se la ne--- - 

voi, şi deprindendu-se astfel la ideea mântuitâre a Uni-- 

pei romănesci. Din nenorocire însă, înturnarea lor în Pa-- 

trie, punea ear între dânşii distanţa fatală, şi rareori 

străbătută, ce se întindea ca 0 cale părăssită, de la Iaşi. 

la Bucuresci ! 

Strmanil înstrăinaţi! Câte desilusii îi aşteptaii la mar-- 

viuea, ţeril! Câte lupte, câte loviri în frumâsele lor sperărl! 

Unit carii câştigaseră diplome de doctorat în jurispru- 

denţă, remâneaii părăssiţi de gurern, sâii cel mult rân-: 

duiți a servi în cele de pe urmă posturi ale ramurilor 

administrative sc finanţiare. Nici unul nu se videa pus: 

la locul Jul. Alţii, carii în neastempărul unei imaginaţii. 

aprinse, se incercati a păşi pe câmpul ademenitor a li- 

teraturei, şi fondaii, cu mii de greutăţi, vre o fâle pe- 

viodică, erai ecspuşi a privi în curând suspendarea, ci. 

pentru cel mai uşor motiv, *) şi une ori a fi chiar ei 

*) La Moldova, Aliuta romăneseă, foiţă literari , fundată în 

1899 de d-l M. Cogălniceanu, 8 fost oprită, chiar de la începutul 

“ apărerei sâle, din causa anui articol întitulat Filossofia vistului, 

articol tradus din rusesce şi considerat de guvern ca atingător: 

politicei rusesci. 
ÎN 

Dapă un an Dacia literară, revistă mensnală în care sa pu-- 

Wlicat mai multe bucăţi de prosă de mare merit, fu închisă, pen- 

tra elogiul făcut de d-l -Cosălniceanu, domniei lai Aiecsandru cel. 

bun, elogii ce a părut o aspră critică pentra guvernul de la 1810. 

«dea scienţifică şi literară a fosv suspendată în a noua lună. 

a vieţei sle, sub preteest de atac în contra religiei, fiind că d. 

0. Neoruzzi, într'o mici novelă numită Toderică, îl portă pe acest.
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însuşi ridicaţi de poliţie din sinul familiei şi trimişi în 
ecsil la monăstiri, fără nici o formă de proces, dar nu- 

mai după placul arbitrar a Domnitorului, sâii numai din 

capriciul unui ministru. Alţii ear, carii, dorind a crea 

uu teatru naţional, compunea piesse originale, orl fă- 
ceaii traduceri din repertoriul frances, erati siliţi a pune 
acele lucrări: sub ascuţitul foarfecilor unei censurk aspre 

şi Grbe. Ferice de dânşii, dacă şi după assemenea tristă 

formalitate, ei nu se treziaii ossâindiţi la închissâre, sub 
cuvânt de atac în contra moralei de la 1840!%) Fată 

  

jucător de cărţi, prin fundul Iadului, îl face a juca stosul cu Sa- 
tan şi a-i câştiga şi a scăpa de la pedepsi douăspredece suflete. 

În anul 1852, Romănia literară a fost ucisi pănă a nu apuca 
a st nasce de tot, din causa unui adevăr istoric. Articolul din ca- 
pul publicării, scris de N. Bălcescu: sub titlu de Răzvan vodă, 
pretindea că acest Domn a fost de neam Ţigan; şi conreninţele 
de pe atunci nu ertaii a arăta un Țigan pa tron! Mai tării, la 
1855, Romănia literară primi din noii învoirea de a st publica; 
însă cu condiţie de a şterge din biografia lui Răzvan vodă, par- 
tea genealogică; şi cu tote aceste sirmana foie fu suspendată 
a doua di după ce se promulgase legea disrobirei Țiganilor; căci 
într'un articol fârte lindăros acelei măsuri creştinesci se lune- 
cară următdrele cuvinte: <ştadi cade şi se desființază sclăcia 
cea negri; mâne caută să cadă şi să se desființeze şerbia 
cea albă? 

* D-l M. Cogălniceanu a fost ridicat de poliţie şi dus în ecsil 
la monăstirea Secul, sub domnia lui Mihai Sturza, pentru că în- 
drăznise, ca avocat, st apere în divanul domnesc, drepturile mu- 
nicipale a oraşului Botoşani, în contra lăcomici şi actele arbitrare 
a unor călugări ce pretindeaii că monăstirea lor avea drept de propietate asupra locului orăşenesc.
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sub ce soiii de sistem despotie, tinerii framcest şi nemti, 

Vonjurişti şi duelgik, eraii chemaţi a începe şi a urma 

fără descurageare solia lor civilisătâre. 

Aceste deosebite porecle eraii date de cătră boeril re- 

acţionari studenţilor din Francia şi Germania, şi atât 

unii cât şi alţii inspiraii oare care orâză, având repu- 

tația de duelişti, de oameni nemerşi.la bisserică, de an- 

tropofasi, etc. — În adevăr, denumirea cam turcită de 

duclgii, era meritată pănă la un grad; căci în anil 

Wintet, adică de la 1839 pink lu 1845, francesăă şi 

nemţii formaii două partide rivale, cercând fiecare a lua 

passul în societate şi a face să predomine ideile ţerilor 

în care-şi primiră educaţia. Acea discordie da loc ne- 

contenit la o mulţime de neînţelegeri, de discuţii şi de 

  

vomnul Costache Negruzzi a fost ecsilat la moşia lui de pe ma- 

lul Prutului, pentru că, fiind deputat, avea tendinţi liberale. 

Domnul Alecu Russo, dând la teatrul naţional, tot sub domnia 

lut” Mihail Sturza, o mică farsă, în care un ţtran cânta: 

De la laşi, la Dorohoi 

Ţera'i plină de ciocoi; 

fa arancat într'o căruţă de poştă şi dus pe un ger aspru la schi- 

401 Soveja, în munţii despre Vrancea. Acolo el petrecu trei luni 

întregi, păzit de aprope cu geandarmi, şi se îndeletnici în tim- 

pul ecsiluini cu aduuarea de cântice poporale, de la un bttrân lău- 

tar ce se afla adăpostit la acea mică monăstire. Tot în nptea 

arestării lui Alecu Russo, nenorociţii actori carii avură roluri în 

piessa autoralui, fură luaţi grămadă, tiesiţi într'o căruţă evrecscă 

și trimiși spre pocăință la deossebite schituri de la munte. Taşii 

rtmasse o earnă întreză lipsit de trupa naţională ; dar societatea 

era sciipată!,. de cine? .- de ce?.. de trupă! 
. -
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provocări. Duelul era, la ordinea dilei, încât fără cât de 

puţină duşmănie, campionii germanismului şi ai francis- 

mului, sub îndemnul unui amor propriii copilăresc, se 

băteaii pentru “motivuri de nimic, şi pot dice mai mult 
pentru plăcerea de a practica duelul. În zadar Domnul 

da poronci poliţiei ca, să opriască întelnirile din pregiurul 

Iaşilor; duelurile urmai chiar sub ochii neodihnitului Agă. 

“Timpul însă, relaţiile sociale din gi în di mal strinse, 
comunitatea de. aspirără cătră acelaşi viitor, şi înriurirea, 

amicală ecsercitată de Costachi Negre, asupra inimei ti- 
nerilor, făcură a să stinge dintre aceştia rivalitatea ce în 

înavmasse de atâtea ori pe unii în contra altora. Cos- 
tachi Negre, iubit de toţi pentru înţelepciunea sa drâptă, 

pentru blândeţa şi nobleţa caracterului săi, fu recunos- 

cut ca decanul tinerimei şi chemat de atunci pănă as- 
țăqi cu denumirea driigălaşă şi respectubssă, de Jloş Cos- 
tachi, sti cu acea mult mai caracteristisă de Uncheşul. 

Prin urmare diua de Sfintul Constantin şi Sfinta, Elena, 
era nu numai o sărhătâre pentru dânsul, dar şi pentru 
amicii lui. Pe tot anul, la acea gi, venidii mulţi tineri 
de la Iaşi şi de la Bucuresci, ca, să tea parte la strba- 
rea de familie de la Mânjina, strbarea frumâssă, patri- 
arhală, şi care în curând luă un caracter naţional. Mulţi 
din acel carii trăescăi âncă, şi câţiva din acei carit aă 
murit, precum: N. Bălcescu, C. Filipescu, A Russo, Co- 
radini, etc. aii asistat la praznicele homerice, la vână- 
torile întocmite cu mare număr de călăreţi, înşiraţi pe 
câmpiile nemărginite ale ţeri de jos, la horele vessele de
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țărani şi ţărance amestecați la un loc, mână în mână, 

cu cavalerii şi damele salonelor din ambele capitale. 

Costăchiţi Filipescu ducea hora cu pornirea voinicâscă 

2 unui fector de munte; A. Russo aţiţa glumele român 

celor cu spiritul seii şagalnic şi N. Bălcescu, cuprins de 

entusiasm la privirea, flăcăilor ce dănţuiaili cu pietele în 

vânt, dicea: „0! mânâră 6ste va avea Romănia când î-a 

veni rândul pe lume! .. Nobil suflet!.. el nu putez gusta, 

o veselie, nu putea semţi o fericire, fără de a face păr- 

taşă la dânsele pe mult iubita şi neuitata lui Patrie. 

Visitele- nostre la Mânjina pentru giua lui Negre, pe- 

trecerea frăţescă în sinul familiei sele, îndăstrată cu 

cele mai frumâsse calităţi ale spiritului şi ale înimci, vor 

rămânea, suvenire neşterse din memoria nostră. Acele pe- 

lerinage în ţera de glos a Moldovei, ait avut .0 nepre- 

țuită înfluință în favorul mişcărei naţionale de la 1848. 

În Mânjina tinerii, osteniţi şi descurageaţi de greutăţile 

missici lor, prindeaii o nouă putere pentru luptele viitore; 

Moldovenii şi Muntenii aveai ocasiune a se cundsce de 

aprope, a să stima, a să iubi, a pune la un loc speră- 

vile lor, a face proiecte măreţe pentru renascerea Patriei 

comune, a să înţelege pentru formarea opiniei publice în 

țeră. Dic Patrie comună, dic ţeră, pentru că la Mân- 

jina nu mal eraii Moldoveni şi Munteni, dar Români; nu 

erati două ţeri pentru Români, dar o singură ţâri, o Pa- 

trie comună !.. Unirea, ecsista în inimi, ea se tălmăci în 

cuvinte, şi prinse rădăcină, ca o plântă cerescă, pe acel 

luc ars de sâre şi lipsit de plântele umbritâre ale pă- 

mentului, | 

5312 
36
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Necolac Bălcescu, în vara anului 1845, petrecu îm- 

preună cu nok câteva dile, şi, plecând la Bucuresci, ne 

dise îmbrăcişândune cu lacrimi: | 
„Plec de aici cu sufletul plin de convingere că ne va 

„asiuta Dumnedeii şi va ridica Naţia română la ransul 

„ce i sc cuvine pintre celelalte mari neamuri ale lunei. 

„Adio! sânt fericit!“ 

Postseriptum : — În €rna anului 1847 am petrecut trei luni 
cu Bălcescu la Palerma şi la Neapoli, unde el venise ca st gă- 
șiască o climă favorabilă sănătăţii sele. Peste un an, după Tevo- 

luţiile din Bucuresci şi din Iași, amii trăit împreună la Paris în 
cea mai deplină conformitate de idei şi de sâmţiri; căci el area 

un caracter forte blând şi amical. În fine l-am mai zărit pentru 
ultima 6ră în cararitina de la Galaţi, trist, abătut, suferind, des- 

perat în suflet; căci întorcându-se, din ecsil, i se refusase întra- 

rea în Patria lui. Nenorocitul s'a întors amărit la Palerma, unde 
a murit pe mâni străine, 

Eat o seris6re care ne arată pe Dălcescu în orele sele de su- 
ferinţă. Ea a fost serisă de o damă din Moldova, care întrunesce 

tdte calităţile spiritului şi ale educaţiei perfecte, şi conţine un 

portret fidel a inimei bietului eesilat. 
«Cher ami, au mois de Novembre 1851, je recus une lettre de 

«Balcesco, qui m'uppelait uuprâs de luiă lştres.— Comme toutes 
«les natures vraiment grandes, aux quelles la reconnaissance ne 

«pese pas, îl ne craienait pas Waccepter le devouement de ses amis. 

«Sa confiance en cux tait si enticre, qu'on se sentait tout natu- 
«rellement porte 'au sacrifice vis-â-vis de lui, 

«Je le trouvai dans un tat de sants, qui ne laissait aucun 6s- 
«poir de gutrison; mais soit qu'il ne voulut, pas attrister la joie 
“du revoir, soit qu'il se fit illusion, il me parut plein de conrage 
«ct me parla de ses projets d'avenir. Il travaillait avec une ardeur 
«qui temoignait pourtant de ses craintes; il se lerait souvent la
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«nuit pour ccrire ă son histoire de J/ichel le Vrave. Ces efforts 

«Vipuisaient!, . şe lui proposai d'tcrire sous sa dictce. .. Le sou- 
«venir de ces heures de travail entremeltes de causeries, est un 

«des plus prâcienx que j'aie conserve de notre intimite fraternelle... 

«Son esprit juste et pânâtrant, son imagination ardente, son âme 

<enthousiaste et aimante, donnaient ă chaqae sujet an intârât tout 

«particulier, et que Von fat ou non de son avis, îl forgait Vatten- 

«tion et ne laissait jamais indifiârent. Son thâme favori €tait la- 
«moar de la famille, amour d'une femme telle qu'il la râvait, 
«amour des enfants!.. Absorb$ dans les premiâres anndes de sa 
«jeuntsse par de questions politiques et par des preocupations de 

«reformes liberales pour son pays, son coeur avait conservă une 

«fraicheur et une vivacit€ M'impressions estruordinaires; mais ses 

«aspirations 6taient grandes et allaient toujours au plus beau. 

«Je lui demandai un jour, quel îype de femme il aimait le 

«mieus?..'iîl me reponâit: M. dr. Rolland! — Cette âme amou- 

arcuse de I'hâroique ctait trăs sensible ă la grace et ă Vesprit ; 

«mais quelque grand que fat son calte poar lamiti, on sentait 

«quelle axait besoin d'un autre sentiment, qu'elle aspirait ardem- 

«ment vers la realisation d'un râve plus attrayant, plus complet. 

«C'est ă ce râve entrevu et non atteint, que jaitribue Ihorreur 

«de nâtre pauvre ami, et je dirai presque son pouvante de la 

«mort. Il se râvoltait comme d'ane injustice ă lidce de mourir, 

«mais ses râroltes m'avaient ni fiel ni durce; il reprenait vite 

«prssession de lui-mâme et m$ disait alors avec ce sourire de 

<dstachement que les mourants ont seuls : Quimporte apris tout! 

«SE trăiască țera mostră! 

Ce voen r&snme toute sa tie! | 

Il est bon, noble et juste que sa memoire soit honorte, et que 

son souvenir vive dans le coeur de tout Roumain. 

  

Costache Filipescu. — Matorul Costache Filipescu, 

anul din cel mat frumoşi şi mal eleganţă tineri din s0- 

cictatea, Bucurescilor, area un sufiet entusiast şi o eloc- 

N : 36%
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venţă naturală, care'şi lua isvorul în comâra semţirilor 
patriotice ale înimei scle, în argumentele unei logice să- 

nătose şi în farmecul plăcut a unui spirit tânăr, vessel, 
îndependent. Acel nepreţuit dar a avut ocasiunea de a 

să arăta într'o împregiurare fârte critică pentru ţtra ro- 

mănâscă, şi a contribuit puteraic a feri viitorul acestei 

provincii de uu mare pericul. Cine uu'şi aduce aminte 

de propunerea făcută în Camera Valahiei de un agent 

rus anume 'Trandafiroft, poreclit de Eliad Trandafir cu 
of în cădă, pentru ecsploatarea minelor din Carpaţi şi 
pentru aducerea în ţâri a unui mare număr de mineori 

muscali? Guvernul 'de pe atunci (1844) sprijini orbesce 
acea fatală propunere, şi pâte că ar fi isbutit în pla- 

nurile s6le, dacă nu ar fi găssit pe băncile Adunării 
un laptător curagios, un elocvent apărător a dreptu- 
rilor naţionale. Costache Filipescu înspăimântat pentru 
Patria. lui. de scopul ascuns şi perfid a luf Tranda- 
firofi,. luptă trei ile ca un leii, încontra, Iul şi a guver- 
nului, electrisă maloritatea deputaţilor, prin cuvintele ssle 
de adevărat orator, şi sărmanul agent rus văJu tote ţes- 
seturile planului sei rupte şi spulberate de vânt. Mare 
pagubă, că pe atunci nu erati stenografi, căcă amii putei 
ad! admira processele-verbale ale şedinţelor acelei epoce 
interessânte, şi uniă dia oratorii nostri moderni, carii vor- 
besciăi atât de mult fără a gico nimic, ari putea lua 
lecţii -din cuvintele lu! Costache Filipescu , pentru ca să 
înveţe a fi elocvenţi, logici şi folositori Patriei lor! 

După acea frumâssă victorie, tânărul deputat român 
veni în Iaşi, unde primi cele mat căldurâse felicitări din
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partea, tinerimei din Moldova. Un mare banchet se orga- 

nisă în onorul iubitului 6spe, şi tâtă societatea îl făcu 

0 primire ce sămăna cu o adevărată ovaţie. 
La anul 1848 Costache Filipescu fu însărcinat de gu- 

Yernul provisor a revoluţiei, cu portofoliul Ministeriului de 
Finanţe; dar nu avu timp a pune în lucrare cunoscin- 

țele s6le administrative şi finanţiare; căci năvălirile ar- 

matelor russe şi turce în' Valahia, îl siliri a să desțera. 
El se dusse la 'Triest,. unde petrecu singur mal bine de 

dol ani; apot merse în grabă în Sviţera, unde avu du- 

rerea ca să asiste la mârtea fiului seii, care'şi făcea stu- 

diile la Lausana, şi în sfirşit veni în Paris. 
Acea crudă perdere a, singurului seii copil îl sfăşiase 

amar inima; descuragearea îl cuprinsă în ghearele sle 

şi vărsase în sufletul lui un desgust cumplit de lume ŞI 

de șieață. Cercând din parte-mi să! ridice moralul abă- 
tut, 11 îndemnaiă să cante distracţii în lucrări literare, 

şi avuiii mângâcrea de a videa cousiliul meii adoptat cu 

mulțemire. Fostul cavaler elegant din sal6nele Bucures- 

cilor, acel om care petrecuse cea mal mare parte a ti- 

nereţei deşertând cupa, plăcerilor, se încungiură cu o bi- 

Vliotecă colbursă, se puse a consulta autori vechi şi 

moderui, caril aă scris asupra Orientului, şi după ce pu- 

blică o brosură în cestiunea Principatelor, începu a con- 

pine în limba francesă o scriere importantă sub titlul: 

Le Danube historique, comercial, militaire ei p itho- 
resque, Însă de-abia terminase partea ântei, şi mortea 
veni de] seceră în ttă maturitatea minţei sle. După o 

DO de nouă dile, amicul meii' muri şi fu Inmormentat
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în cimitirul Montmartre din Paris!.. Romănia perdu unul 
din cei mai demni, unul din cei mat nobili copii al sei. 

————— — 

Alecu Russo, născut în munţii Moldovei, făcuse stu- 
diile s6le în Sviţera.  Âncă de fârte tânăr cl da semne 
de un caracter original, de un spirit viii şi cam sceptic, 
de 0 inimă generdsă. Îndăstrat de natură cu o imagi- 
nație bogată . crescut în aerul liber al Elveţiei, pătruns - 
de principiile republicane ale acestei ţeri, A. Russo adressă 
0 odă francesă Ii Alibaud, unul din fanatici cari! ati 
cercat să ucidă pe regele Franciei Ludovic-Filip. Acea is- 
bucnire ecsaltată a minţii sâle neespte, îi causă multe 
supărări din partea poliţiei de la Viena, când se întor- 
cea. la Moldova. Musa tenărului republican îşi strinse ari- 
pele pentru totdeauna, din giua trecerei sele peste ho- 
tarul Patriei. Şi nici nu putea fi altmintrele, de vreme 

ce guvernul inteligent de la 1840, rânduise pe bietul 

poet într'un post judecătoresc de la Petra. 
- Russo profită de posiţia acestui oraş la poalele Car- 

paţilor, pentru ca să visite partea munţilor sălbatici şi 
să cunâscă de aprâpe obiceiurile poporale şi natura 10- 

„mânilor ţerani. În acele primblări el adună multe noti- 
il, scrise câteva articole de călătorii pe la monăstiri, la, 
Ceahliii şi dealungul Bistriţei; din nenorocire însă tote 
eraii compuse în limba francesă, şi se perdură după mâr- 
tea autorului. 'Târdiii numat el începu a scrie în romă- 
nesce şi dete probe de talent, logică şi erudiție, într'o 
serie de articole tipărite la 1855 în Romănia liter ară, 
sub titlul de amintiri şi cugetări, prin care pedantismul
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croitorilor de limbi nouă şi de ortografie încâlcită pri- 

mi loviri serios. | 

la 1848 Alecu Russo fu silit a să desțera, ca toţi 
amicii lut. Plecând pe Dunirea spre Pesta, el găsi în 

vapor o societate întrâgă de unguri, cari declaraii în 

gura mare: că naţia magheară are să cuprindă în curend 

Valahia şi Moldova, pentru ca să le lipiască de marele 

regat al Ungariei. La aceste cuvinte A. Russo se apro- 

pie de vitejil Iăudăroşi şi le dise cu sânge rece: „Sciţi, 

domnilor, pentru ce pământul Romănici e atât de mănos? 

— Pentru ce?* întrebară Ungurii? —: „Pentru că a 

„fost îngrăşat cu trupurile Maghearilor, carii s'aii încer- 

„cat în vechime să-l 'calce şi si-l ungurescă!* răspunse 

Russo, răsucindu-şi mustâţa ca un hussar. 

Câteva luni după acâstă scenă, 'Pransilvania fiind tea- 

trul reshoiului civil, A Russo, însetat de aventuri, în- 

treprinsă o periculssă primblare pintre spândurătorile şi 

țepile ridicate de Unguri şi de Români împregiurul ora- 

ştlor şi satelor. Sosind întrun târg cuprins de cetele 

maheare, el fu arestat şi pus la închissâre; căci se gă- 

sise assupră-i mai multe ecsemplare tipărite din poesia 

lntitulată: Deşteptarea Romăniecă, care châmă pe toţi 

Românii la, înfrățire. Strofa, următore mai cu s6mă, puse 

în cumptni dilele compatriotului nostru; căci el fu con- 

siderat ca un emissar revoluţionar în contra pretențiilor 

de unire ale Mashearilor, 

<Scalaţi fii de-acelaşi nume! Eată timpul” de frăţie! o 

<Peste Molna, peste Milcov, peste Prut, peste Carpaţi 
<Arancaţi bracele vostre cu-0 puternică mândrie
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<Şi de-acum pe vecinicie 

«Cu toţi mânile vă daţi» | 

A. Russo, fără a-şi perde curagiul, se mângâea în 
singurătatea închissârei cu citirea poesiilor lut 'Theo- 
phile Gauthier, ce le purta tot deauna cu el şi cu dis- 
mierdările unui câne străin ce-l imprietinisse. Pe mar- 
ginile volumului, îi plăcea a scrie deossebitele cugetări 

_iuspirate lui de posiţia critică în care se afla, şi a face 
educaţia tovarăşului seii, deprindondu-l a să gudura voios 
când 1 da numele de român, şi a lătra furios, când îl 
chema ungur. Eată câteva din cugetările lui, de care-mi 
aduc aminte: . E 

„Le chien est la plus sublime expression de la per- 
fection humaine! , 

„Pour certains peuples pendards, le mot revolution 
„veut dire: pendre les hommes et suspendre la vcritable 
„liberte au .mât de cocagne de la licence.& . 

„0! Vlad 'Pzepech! que 'es-tu lă pour garnir con= 
„Yenablement tous ces pals fichâs en terre roumaine par 
„les encmis des Roumains* ete: Într'o nâpte i se asrăuli 
pintre gratiile ferestrei un mic bilet, în care cra scris: 

» Demin une conscille de guer vat depider de vo- 
tre sort!“ - , 

A. Russo ceru îndată o c6lă de hârtie şi redactă ur- 
mătsrea protestare, ce o trimisse a doua gi dimincţă pre- 
sidentului consiliului de r&boiă. 

„Messieurs! Je viens Wapprendre que vous allez vouz 
„oceuper aujoură'hui mâme de la maniâre la plus exp6- 
„ilitive, dont vous comptez me faire “passer dans un monde
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„meilleur, Quelques membres charitables de votre con- 

„Seil penchent pour la potence; Wautres, plus artistes 
„dans leurs gouts, opinent pour le pal. Je comprends 

„tombien le spectacle d'un Roumain pendu ou mâme em- 

„Dal doit 6tre doux et agrdable aux yeus d'un Ma- 
„Share, mais je ne proteste pas moins hautement, au 

„tom du droit des gens, et surtout au nom du Cossuth, 

tontre nimporte quel genre d'extcution appliqud î ma 

„Dersonne, , 
„Je mai de gânt prononc6 ni pour le pal ui pour la 

„Rotence, et, en vous faisant cette dcelaration, avec toute 

la franchise qui me caracterise, je me flatte, messieurs, 
„de Vespoir que vous partagez complâtement mes repug- 
„nances. Eu foi de quoi je sisne d'un main ferme: 

„A. Russo, citoyen libre de Ja Roumanie, particulitre- 

ment connu du grand Cossuth!* 
Acestă energică şi numai pugin comică protestare, pro- 

duse 0 mare impressie în consiliul de răsboiii. Jude- 

cata se amână pănă la primirea de nouă instrucţii de la 

Pesta, şi după câteva ile, compatriotul nostru fu scos 

din îuchissâre şi lăssat în libertate. Pe pragul temnuiţei, 

el adăugi âncă o cugetare în volumul Iul Gauthier: 

>On a beau 6chapper au noend-coulant de Ia potence, 

„00 est toujours ă moiti6 GtrangI le premier jour. Est-ce 
sun effect de la peur? Non. Q'est un eftet de la gorge. 

Ah! şi Pon mavait pas de col, conime on rirait de la 
»Potence!.. Reste le pal, il est vrai! * , 

Prisonierul avu norocirea a cun6sce mâna mil6ssă şi 

neleprinst cu ortografia  francesă , care scrisese biletul
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aruncat, prin gratiile ferestrei, şi după ce o împodobi cu 
un inel de rubin, drept suvenir, el merse de asistă la 
cele de pe urmă evenimente ale revoluţiei din Bucuresci ; 
apol veni la Paris de petrecu doi ant în emigrare. După 
întârcerea sa în Moldova, Russo se făcu advocat, pentru 
ca st vadă de aprope, gicea el, trista comedie a ne- 
dreptăţii ! 

Sărmanul, nu asistă mult la acel spectacul! El muri 
de oftică în Iaşi, la începutul anului 1859. Cele de pe 
zrmă cuvinte ale luf ai fost: „Courage, mes amis! r6- 
veillez la Patrie, si vous voulez que je nvendorme con- 
tent, 1 

Coradini (pe care îl pun în rândul morţilor, fiind că. 
de la 1848 el s'a făcut nevăgut), era născut în Moldova, 
din o mamă română şi dintr'un tată italiau. Natură fină, 
crescere bună, spirit, imaginaţie, talente, nimic nu-i 
lipsia. 

După ce 1şi îndeplini studiile la Florenţa şi în Francia,. 
după ce la virsta de 18 ani cl luă parte la evenemen- 
tele Poloniei din 1830, după ce ficu mai multe vola-: 
guri prin statele Germaniei, Coradini întră în Moldova,. 
precedat fiind de un volum de poesii francese: „Les: 
Chants du Danube.“ Petrecerea sa în laşi contribui la 
răspândirea, ideilor nouă şi a principiilor civilisătâre în 
societatea fostei capitale , şi nesreşit influenţa lui ar fii 
fost mult mat folossitâre, dacă el ar fi scris în romă= 
nesce tite operele literare, ce compunea cu o înlesnire: 
prea mare în limba francesă. Însă de şi manuscrissele-
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lui devenisseră, numerâsse” în câțiva ant, compatrioţii lui 

nu cunoscii din ele de cât două ode, una pentru disro- 

birea Țiganilor, tipărită în Zoia sciențifică, şi a doua 

în Spicuitorul Moldo-român, întitulată Lamânărică. 

Un singur articol în romănesce a eşit de sub pana lui, 

şi a apărut; într'un calendar; articol plin de vervă, ce 

purta în frunte cuvintele: Fa? la vorbă / 
Ce sai făcut atâtea poesii, romane, cugetări care um- 

pleaii conţuri întregi de hârtie pe massa lui Coradini?.. 

(e a devenit el însuşi? Dumnegeii scie! căci ei, care 
am trăit cu dânsul într'o strinsă legătură de amicie, 

Wam putut afla nimic de la 1848 pănă astădi, cu tâte 

cercetările ce am făcut despre el în deossebitele mele că- 

Itorit,



  

bonstantin Negruzzi. 

ÎNTRODUCERE LA SCRIERILE LUI 

—— 

1 

Pentru a, judeca şi a preţui meritul unui autor, re— 

hue a cunâsce bine timpul în care el a scris, gradul de 

cultură a limbei în care el a fost îndemnat a scrie şi 

dificultăţile de tot soiul, prin care geniul seii şi-a făcut 

drum, pentru ca să eassi la lumină. Să vedem dar în 

ce epocă C. Negruzzi a creat pe Aprodal Purice şi pe 

Alecsandru Lăpuşneanu acest cap d'operă de stil ener- 

gic şi de pictură dramatică, în ce epocă el 3 tradus cu 

atita măestrie baladele lui V. Hugo Şi î COMpus accă 

colecţie de Pecate ale tinereţelor, ce sontit de natură 

a pune pe (. Negruzzi în pleiada de frunte a literaţilor 

români.
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A sossi pe.lume într'o ţâră liberă şi civilisată, este o 

mare fav6re a sârtel; a, găssi în acea ţeră o limbă cultă 

şi avută, pentru a-şi ecsprima ideile şi smțirile, este un 
avantagiii imens pentru acel chemaţi a culege lauri pe 

câmpul înflorit a literaturei. Un geniii musical are faci- 

litatea de a produce efecte admirabile de armonie, atunci 
când el possedă instrumente perfecţionate; un cultivator 
harnic şi priceput are possibilitate a produce măndsse re- 
colte pe locuri deschisse, ce aii fost nu de mult acoperite 

cu păduri spinbsse ; însă dacă meritele acelui music şi ale 

acelui cultivator sântit demne de laudă, nu se cuvine 
re cunună de lauri acelui care a inventat şi perfecţio- 
nat instrumentele armoniei, nu se cuvine un respect plin 
de recunoscinţă curagiossului pionier, care a abătut pă- 
durile sălbatice şi a pregătit pământul pentru holdele 
viitorului. | 

Demnul de multă regretare C. Negruzzi, a fost unul 
din acei pionieri literară din Romănia, care a îndestrat 
Patria lui, cu produceri atât may preţi6sse, că ele ati fost 
rodul unui timp contrar disvoltării spiritului. 

Eată un tabloii fidel a timpului în care C. Negruzzi 
a vieţuit, a luptat și a produs. El va părea fabulos în 
ochii oamenilor tineri. din generaţia, actuală; însă mulţi 
sintit âncă în viaţă, cari! îl vor recunâsce şi-l vor de- 
clara ecsact. Acel tabloii arată societatea semi-orieutală în 
care 0. Negruzzi s'a găssit, rătăcit chiar la primii paşi 
al juneţei scle, cl, ce avea o inimă ferbinte şi un spirit 
luminat de radele sârelut occidental.
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II 

În capul guvernului un Domn eşit din monstru6sa îm- 
jreunare a suzeranității turcesci cu protectorul .rusesc, 

un soiii de paşă purtând chiveră muscălâscă, puternic, 

despotic, dispunând de profunda supunere a locuitorilor 

ţerii, încupjurat de o temere respectudsă, şi însuşi tre-. 

murând dinaintea unui firman din Coustantinopoli, tre- 

murând mal mult d'inaintea unei simple note din Peters- 
burg, tremurând âncă şi mai mult dinaintea împărătes- 

cului consul a Malestăţii Sâle Necolae Pavlovici. Acel 
Domn, deşi înfăşat pro forma în pelincile Reglementului 

Organic, deşi facă cu o putere legiuitâre numită: Oyş- 
fesca obicinuită Adunare, stmăna cu un arbor meha- 
nic, dela care atirnati tâte ramurile administrative, f- 

nanţiare, judecătoresci şi chiar bissericesci, ramuri desti- 

nate a hrăni trunchiul prin sucul ce absorbeaii din vi- 

nele ţerii. EI făcea şi disfăcea Mitropoliţi şi Episcopi după 

cuviința sa; el numia funcţionarii Statului pe termin de 

trei ani, în care acestia aveaii tacit învoirea de a să îm- 

bogăţi prin ori ce mijloce: el da ultimul veto în. mate- 
rie de processe; cl era censorul arbitrar a ori ce pro- 

duceri intelectuale, a ori ce aspirări liberale; el prin 

urmare suspenda pentru cel mai mic pretecst foile ce se 
încercait ar &spândi gustul literaturei (pressa politică fiind 

mărginită numai în dare de semă a balurilor de la curte 

şi a ceremoniilor din giua Sf. Necolae). EI, în fine, sta- 
vila sboral gândirii după placul seii, şi ades infunda chiar 

pe gânditori la o monăstire, fără nici o formă de pro-
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ces alta, decât prin o simplă poroncă verbală dată Asăi 
de oraş. 

La, picidrele tronului se înşira, treptat o boerime îm 
părţită în diferite classe. 

Classa I, poreclită grecesce Protipenda, fiind că era 
compussă de cinci ranguri înalte: Logofeţi mari, Vornici, 

Hatmani, Postelnici şi Asi, carit singuri aveaii dreptul 

de a purta barbe. Ea forma o bogată, oligarhie de câ- 

teva familii Greco-Române, ce-şi atribuisse de la sine ca- 

lificarea. de aristocrație, calificare ne basată nici pe fapte 

glori6sse, nici pe moştenirea, titlurilor, ca la celelalte cor- 

puri aristocrate din Europa occidentală. 'Potuşi în acea 

classă:şi numai în sinul ei Domnul alegea consilierii sei 

şi funcţionarii mari al Statului. Astfel ministrii, preşe- 

dinții Divanului domnesc, generalii miliției, etc., nu pu- 

teaii fi alți boeri decât numai acei din Protipenda, şi 
chiar tinerele odrasle din tulpina erghenistă păşiati trium- 

fal peste tâte treptele Yerarhiei, pentru ca deadreptul să 

între în posturile de ispravnică şi de vornici de Aprodi.: 
Classa II, formată de ranguri secundare, precum: Spa- 

tari, Bani, Comişi, Pabarnică, ete., era mult mat nu- 

mer6să; însă totodată şi mărginită în aspirările ambiţiei 
scle. Din corpul ek în adevăr eşiaii diaciz.de Visterie,*) 
cei mal iscussiți, cei mai cu Va condeiii; însă rareori, 

chiar după mulţi ani de servicii, un favorit a sortei 
parvenia a st farişa în mândra Protipenda, şi acolo săr- 
manul era supus la supliciul lui 'Tantal. Deşi acum era 

*) Foneţionarii Ministeriului de Finanţe.
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boer cu barbă, deşi tolerat în ecpaeaoa privileghiată, *) 
el făcea zimbre, privind cu jale la jilţurile ministeridle; 
căci nu-i era permis să aspire decât la modestul scaun 

de şef de massă s6ii cel mult la scaunul de director 
de Jlinister ! | 

Classa II, poilaită cu cinuri (ranguri) de: Slugeri, 
Şatrari, Medelniceri, Ftori-Vist, Ftori-Post, etc., era mi- 

şină de. Cinounici, funcţionari subalterni, carii umpleaii 
cancelariile şi mâujiaii conţuri grâsse de hârtie venătă cu 

docladură, otnoşanii, anaforale, ete., scrisse cu slote 

încălecate unele deasupra, altora; căci pe atuuci literele 

latine eraii tot aşa de cunoscute în neamul latin a Ro- 

mânilor, ca, şi hieroglifele egiptiane 's6ă ca sămnele alfa- 
betului chinez. Classa, III, vissa la splendârele boerilor clas- 

sel II, ne putend închipuirea et să se ridice pănă la înăl- 

țimea olimpică a classei I, şi isbutia din când în cânda 
să acăţa de poalele antereilor bocresci. 

După boerime veniaii breslele negustorilor şi a messe- 
„Tiaşilor, lipsite de ori ce drept municipal, însă forte es- 

ploatate de funcţionarii Agiei şi Eforiei. Singura prero- 

gativă ce le mat rămăssese, consista întru a presenta Dom- 

nului la anui noii o pâne mare şi sare. Aceste bresle ait 
dispărut sub vălul năvălitor al Jidovilor, alungaţi din 

Russia şi Austria. 
Îufine se perdea în umbră, în părăssire, în isnoranţă 

poporul!.. poporul. şerhbit bocresculul , poporul pe capul 

cărui toţi eraii stăpâni, toţi: vătavi, arendaşi, propric- 

*) Cavânt tureese ce însemnează: partia. 
5312
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tari, slujitori, cenuşeri, ţircovnici, revisoră, sameşi, is- 

pravnici, judecători, directori, ministri, Domn, Sultan şi 

Împărat!.. poporul supus la Deilicură, supus la biruri, 

supus la dare de flăcăi la 6ste, supus la bătae cu Di- 

ciul, supus la supliciul fumului prin temnițe, ecspus la 
tâte capriciile crude ale sârtei, la t6te miseriile morale şi 

fisice, plecat la toţi, fie indigeni sâii străini, sărăcit, în- 

jossit, cuprins de grâză din copilărie pănă la morte, şi 

neapărat de lege nici măcar îu contra crimelor! 
Bar după .acel popor. Român, în fundul tabloului ră- 

_tăcia un neam de origină străină, cădut în robie, gol, 

nomad, batjocorit, despreţuit: Zigani numărați pe su- 
Piete, proprietate monstrubsst a Statului, a boerilor şi 

chiar a sfintei Bisserici, ingenuchiaţi sub biciul plumbuit 

al Nazirului, vânduți la mezat ca pe vite, despărțiți cu 
violenţă de părinţii şi de copii lor, schingiuiți crunt de 

unii proprietari ce se intitulait creştini cu frica Iul Dum- 

nedeii, puşi în obezi, în sgarde de fer cu cârne, purtând 
zurgalăi!. . 'Ţiganii asupra cărora puternicii gilel. ecser- . 
citaii dreptul arbitrar de viaţă şi de mârte; Țiganii carii 
representaii spectaculul înfiorător a sclăviel negre, precun 
țeranii români representaii şerbirea albă! 

Şi între classele privilegiate şi între acele desmoştenite 
un cler ignorat, superstiţios, îngrăşat cu mana averilor 
monastiresci, aplecat mai mult la plăcerile Iumesci decât 
la smerenia apostolescă ; un cler care, în loc de a căutu 
să apropie turmele între ele prin cuvinte de frăţie, în 
loc de a ecsercita, un sacerdoţiii sacru şi mângâitor, cou- -
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form moralei lui Cristos, -prefăcuse sfentul potir în cupă 

de plăcere şi talgerul de naforă în disc de parale. 

Aşa dar, în vârful scării sociale un Domn cu topuzul 

în mână şi cu legea sub picidre; pe treptele acelei scări 

o boerime ghiftuită de privilegiuri, bucurându-se de tote 
drepturile, pănă şi de ilegalităţi şi scutită de ort ce în- 

datorire cătră ţâră; alăture cu acea boerime un cler*) 

a cărui şefi, veniţi de la Fanar şi din bizuniile muntelui 
Athos, se desfătaii într'o viață de lucs trândavă şi scan- 
dal6ssă ; ear jos, în pulbere, o gltă cu cerbicea plecată 

sub tste sarcinele! sus. puterea egoistă, jos, şerhirea şi -. 

miseria fără protecţie, şi totul mişcându-se într*o at- 
mosferă negurâssă de ignoranță, de susperstiţii, de pre- 

tenții, de lăcomie şi de frică. 

Le 

După acestă răpide obhire asupra întregului tabloii, să 

ccsaminăm acum unele părţi în detail şi să studiem ţera 

“în privirea morală, socială şi intelectuală. 

Moralitatea pe la 1828—40 consista mai mult în 

observarea unor practici religi6sse, în îndeplinirea unor 

datorii de creştini, precum se înțelegeaii atuncă acele da- 

torii, adică: în mergerea regulată la bisserică duminicele 

şi gilele de sărbători, în dare de leturgii, în facere de 

*) Vom detaşa din acest trist tabloii imagina ângerescă a ali- 

tropolitului Veniamin, carele a fost eespressia cea mai piussă şi 

cea mai fidelă a moralei creştine. 
97%
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paraclisse prin casse, în ofrande de pască şi ouă roşii în 
Sâmbata Pascelor, în trimitere de bucate şi băutură 
ossândiţilor din închissori, la ajunul sărbătrei numită Moşi, 
şi mal cu scmă în împărtăşenii anuale, Însă adevăratele 
principii ale moralei lu Cristos eraii destul de negrijite. 

Alituivea , departe a fi considerată ca un delict scă 
ca un pecat, cum se gicea atunci, întrase adânc în obi- 
ceiuri, graţie corumperei de moravuri lăţite în ţeră prin 
fatala domnire a Fauarioţilor, şi producea pe lângă lefi, 
venituri sigure şi permisse funcţionarilor. Ea, forma ro- 

“durile cele mai măndsse din ramurile auministraţiei și a 
justiţiei, ast-fel, că un slujbaş al Statului, care în trei 
ani de servicii. nu-şi făcea, avere, cădea sub disprețul 
guvernului. Însuşi clerul se îndulcia de păcatul mituirii, 
prin fabricarea plătită de preoţi şi protopopi, şi mal cu 
s€mă prin înlesnirea despărţeniilor pronunţate de Di- 
casterie. | 

Schingiuirea ţeranilor şi a ţiganilor fiicea parte din 
obiceiurile gilnice şi era o prerogativă a proprietarilor, 
atât de absolută, încât dacă sar trezi din morminte tote - 
nenorocitele victime care a perit îu schingiuri aplicate 
lor făciş, ne-amii înspălmânta de acel nour de umbre 
sinistre ce ai rămas ne răsbunate ! , 

Şi însă ... oamenit cari! comiteai acele delicte şi crime 
nu crait rei la suflet, nu eraii crudi în natura lor, ci 
Wincontra, erati blândi, geueroşi, iubitori de saraci ; dar 
aveai dreptul de crudime şi 11 cesercitaii firă a avea 
consciinţă, de fapta lor criminală, fără griji de Trespun- 
dere, fără temă de pedepsi. Astfel era timpul, astfel era
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starea morală a societăţii. Inimi bune, fapte crude!.. 
cum putea fi altfel, când pe stradele oraşelor se petre 
„adesseari un spectacul, ce era de natură a le împetri: 
Un nenorocit, gol pănă la şele, legat cu o frânghie lungă 
şi mânat din urmă de Gavril calul, precedat de un da- 
rabancie, încunjurat de slujitori cu săbiile scâsse, tre- 

murând, şovăind, oprit la tâte răspintiile stradelor, lun- 

sit la pământ, bătut de Gavril cu uu harapnic, apoi 6ră 

sculat pe picidre cu sila, şi 6ră pornit pe strade, pentru 
ca să fie cră bătut mai departe! 

Laissez passer la justice du Roi! |, 
Lăssaţi să trecă dreptatea domnâscă ! 

Deschiderea cu plată a frontierelor ţeril la năsă- 
lirea jidovilor, alungaţi din Russia şi din Austria, devenise 
un isvor de bogăţie, un numai peutru funcţionarii subal- 

terni de ge la hotare, dar şi pentru alte pers6ne, de pe. 

treptele cele mai înalte ale societăţii: Zoleranta acor- 

dată lor de a specula miseria poporului, prin desroltarea 

fatală a patimel beţiei, era un al doile isvor de tnaru- 

ţire pentru autorităţile ţinutale, şi periodica ecsploatare 
făcută asupra lipitorilor străine, prin ameninţări de is- 

gonire, un al treile isvor care producea sume colossale 

oferite pe tablale de aur. 

Desproprielărirea rădeşilor ajunsese o manie încu- 

rageată şi ajutată chiar. de bracele puternice ale admi- 
nistraţiel şi justiţiei (2). Mulţime de processe se isca din 

senin în contra, acelor nenorociţi moșneni, se aduceaii la 

împlinire prin măssuri arbitrare, caliciaii mil de familii,
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pentru ca, să îngraşe un vecin căftănit, şi produceaii une- 
ori scene fârte dramatice. - 

Un proprietar mare şi atotputernic avea alăturea cu 
moşia lui nisce rădeşt înteţiţi, carif ţineaii la pimentu- 

rile lor, dreptă avere întemecată, pe hrisoave domnesci. 
Ori ce propunere din parte-i, pentru schimb scă vendare 

rămăsese fără -resultat. Ce se întâmplă? Într'o di, îs- 
pravnicul ținutului însoţit de o câtă de slujitori, aduse 
un plug, şi urmând poroncilor co primise de la Iaşi, or- 
donă a traze brazdă prin mijlocul pământului rădeşesc, 
Boil pornescii, ferul plugului începe a lăssa.o brazdă nt- 
gră în urmă-i, când dintr'un rădiit apropiet se ivesce o 
româncă “naltă, ce purta un copilaş la sin. Ea vine su- 
m6ţă în faca ispravnicului, depune copilul dinaintea boi- 
lor, şi dice: „De vreme ce ați venit hoţesce, ca să ne 
luaţi moşia strămoştscă, na! trageţi brazda peste copi- 
lul meii, pentru ca să nu rămâe pe lume peritor de 
foame la, uşele striiinilor!& 

Toţi stătură încremeniţi!.. afară de Ispravnic, care 
răcni înfuriat la slujitori să dee copilul în lături: 

— Nu vă atingeţi de el, că"! amar de capul vostru! 
strigă românca, şi în adevăr de-odată se vădi eşind din 
rădii vr'o două syte de ţerani înarmaţi cu topdre şi 
coasse. El veniaii răpide şi amenințători cătră părintele 
Ispraynic; dar acesta, negăssind de cuviință a-i aştepta, 
1ȘI luă câta şi se făcu nevădut: La 6rba! la 6rba! stri- 
gaii Românii din urmă, ridând de spaima lui, şi astfel 
ci rămasseră stăpâni pe moşia lor... pănă Ja anul viitor. 

.
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De pe atunci s'a răspândit “în teră cânticul răgeşilor, 

ca un semn caracteristic a timpului : 

Frungă verde de scumpie, 
Ard'0 focul rădeşie! 
E chiteam căi boerie, 

Şi'i numai o sărăcie! 
etc. ete. 

Legăturile de familie crai în genere strinse şi basate 

pe sâmţirile de dragoste între soţi, şi de respect din 

partea, copiilor cătră părinţi. (Respect manifestat dilnic 

prin sărutatul mânil şi prin multe mici nuanţe în obi- 

ceiuri casnice, dispărute astăqi din societate.) Căssătoria, 

considerată ca una din tainele cele mai sacre ale legii 

creştinescă, se consolida sub scutul credinţei, şi prin ur- 

mare multe menajuri eraii adevărate modele de bună în- 

țălegere,' de bună purtare şi de bun traii. Din nenoro- 

cire lesnirea fructudssă, cu care sfinta Dicasterie din Mi- 

tropolie deslega ce era legat de sfinta Bisserică, a fost 

principala causă a multor dispărţenii din acea epocă. Alte 

două cause nu ma! pucin importante aii contribuit a ajuta 

pe Dicasterie în traficul sei: 1) Căssătariile silite, după 

placul părinţilor, fără uici o considerare pentru dorinţa 

copiilor; 2) disproporția de educaţie ce cosista între ge- 

neraţia femeescă şi acea bărbitescă. 

În adevăr, începutul civilisaţier îl datorim secsului fru- 

mos (termin fârte potrivit pentru damele societății de la 

1828, care aii fost .îngdăstrate cu o frumusseţă prover- 

bială). Ele mal ânteiă ai primit o eulucaţie îngrijită în 

pensi6nele din Iaşi şi chiar în institutele din străinătate,
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învățând limbele francesă şi germană, studiâud musica. 
deprindând manierele europene, adoptând costumele şi 
ideile nouă, şi semţindu-se în fine create pentru a fi re- 
gine, pentru a ecsercita o infiniuţă salutară în societate, 
pentru a păşi triumfal pe calea unet ecsistenţe demne de calităţile lor fisice şi morale. Dincontra, tineri, me- 
niţi a deveni consurţii-lor, eraii crescuţi la scdlele gre- 
cesci a lui Govdala, Cuculi, Ririca, scâle în care verga 
şi chiar falanga serviai de mijloc de emulaţie pentru în- 
văţarea verbnluY tinto, tiptis. Somţul de demnitate per- 
sonală rămânea astfel ucis sub falangă; dar elevul deve- 

"nia Elin desăvirşit.: 
Afară de câteva escepţii, acet tineri rămâneaii în pă- turile. nesciinţet, precum rămâneaii în antereele orientale 

şi nu craă în stare de a răspunde nici la visurile poe- tice, nici la aspirările sufletesci ale gingaşelon soșidre 
ce se videaii aruncate în braţele lor, prin o absolută au- toritate părintâscă. Din acestă nepotrivire de idei şi de Somţiri născeaii o mie şi una de scene displiicute, pe care sfinta Docasterie le eesploata în Dencficiul- că. Dispărţe- iile, ajnnse astfel la un grad de necesitate socială, se îumulţiai, şi 'aii mers tot înmulţindu-se, mal cu sâmă 
după întârcorea. în țeră a tinerilor crescuți în străiuă- tate. Sub o aparenţă de imoralitate, societatea îşi lua nivelul Sei . moral; căci intelizenţele desvoltate prin 0 educaţie egală, şi inimele de-o-potrivă sâmțitâre se apro- pieaii, şi pe ruinele căsătoriilor silite format nOuă, libere şi tralnice legături, |
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În privirea socială, spectaculul nu cra mai puțin 
curios, 

Averile fiind ancăi neatinse de cangrena cametel jido- 

vesci, deşi fârte ecspuse la periculul jocului de cărţi, a 

stosului, întrodus în ț6ră de oficerit :muscali, permiteaii 
boerilor un comfort de un lucs cu totul oriental. Iaşit nu 

devenise âncă prada Evreilor, şi afară de Beilic, care 

forma un soiii de ghetto, tâte celelalte mari artere ale 

oraşului eraii locuite “de boeri, de negustori şi de mese- 

riaşi români. Pe strada mare, în dughenele. Mitropoliei 

doi evrei) vindeaii marfă de Lipsca, şi în tote cassele cu 

două rânduri, în care astăgi se plodescii fiii Iul” Israil, 

trăiaii familii odini6ră avute şi puternice, astădi ruinate 

şi chiar dispărute. | 
Comfortul consista în înbelşugarea camarei şi a ger- 

Jhirului cu feluri de mezelicuri, dulceţuri, vutce, etc. 

“tâte fabricate în cassă sub privigherea . cucoanelor gos- 

podine; căci pe atunci gospodăria, deşi cuvânt slavon, 

ecsprima însă o calitate ce făcea gloria Românilor. Luc- 
sul se manifesta prin mulţimea servitorilor, mai toţi ţi- 

gani, prin -scumpetea blanelor, a şalurilor turcesci şi a 
halnelor de mătassă, prin frumusseţa cailor eşiţi din her- 

gheliile ţerii, prin eleganța echipagelor cu patru cai, şi 

prin arnăuţii îmbrăcaţi în dulămi aurite, carii, din os- , 

  

*) Unul numit Cioară şi celalalt Leiba Grosul, născuţi în ţeră 

şi cunoscuţi de întrega societate.
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taşi domnesci ajunsseseră a fi potiraşi, şi din potiraşt 

slugi de paradă, acățate indărttul calescelor. 
Atelajul cu patra cai, faleturi, părea însă a fi 0 pre- 

rogativă a clasei 1, căci o cucoană din starea II, per- 
miţendu-şi într'o di a eşi la primblare cu faletură, a 
produs un mare scandal şi a păţit' o mare ruşine. 1 stai 
tăiat hamurile de la caretă, în mijlocul stradei. 

După. acest incident comie, se pâte lesne întrovedea 
mulţimea nuaugelor distinctive ce ccsistaii intre diferitele 
classe ale societăţii, nuance în gesturi şi întonări protec- 
tre din partea celor mari cătră cei mai mici, nuanțe . 
în alegerea locurilor şi a persânelor la baluri, acel din 
starea 1 dânţuină împreună în fundul salonului; car cel- 
lalţi lângă. uşă, în sunetul asurditor a lăutarilor, sti a 
musicel militare; nuange în proprietatea lojelor de Il 
teatru, boerii mari ocupând eselusiv rândul numit Bal- 
lage; nuance comice,. însă caracteristice chiar în pur- 
tarea, în convorbirea şi în corespondenţa unora cătră alți. 

Aşa de pildă un: bocrenaş de starea. IN săruta, poala 
antereului unui Logofăt mare; boerul de starea II îl 
săruta peptul, ear cet deopotrivă în ranguri se sărutait 
pe barbe. Cel mic sta în picisre cu giubeoa strinsă la pept 
şi într'o postură umilită dinaintea Logofătului ; altul, cera 
maj căftănit se punea cu sfială pe un colţ de scaun, 
după ma! multe îmdemuiiri quasi-porontitsre; altul avea 
dreptul de a, şedea pe JE, şi altul pe divan. Cel mic, 
adresându-se cătră puternicul diley, îi dicea: milostire 
stăpăne, măria ta, humînarea ta; altul întrebuința 
cuvintele grecescy: evghenestute, eclambrotate, file, ete,
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la care magnatul respundea arlondu, frătică, scii mon: 

Cher, după persoane. Cel mie scria celui coborit cu hâr- 

zobul din cer: „săratându-ţă tălpile, sint al mării 

iale preu plecat şi supus vob, şi i se respundea cu 

un: al d-tale gata; ear formula: al d-tale cu un frate. 

se usita numai între egali. Chiar damele aveai un vo- 

cabular adhoc, cele mal mici în rangari “ând celor mal 

mari titlul de cucoană şi primind în loc un Simplu: 

lera mu. ! 

Pe lângi aceste nuanţe, care împestriţail tabloul rela- 

țiilor sociale, mal erai şi altele nu mat puin comice și 
ridicule, precum forma şi proporţiile calpacelur boeresci, 

numite șlice sții işlice, precum prerogativa de a să îu- 
china pe la icoane și a lua naforă la bisserică înaintea. 

tuturor (trufie grotescă chiar în locaşul lui Dumnedeii, 

unde toţi oamenii sântii deopotrivă), precum dreptul de 

a fi ras pe cap şi la cofă de bărbier-bașa, bărbierul dom- 

nesc, precum obiceiul oriental, de a fi ridicat de subsuori 

pentru a sui scările, precum favârea, adeseori scump plă- 

tită de a lua dulceţi, de a bea cafea turcâscă şi de a: 

fuma ciubuc la curte! etc. etc. 

Mărimea, şlicelor care deabiea se țineait în equilibru pe 

crescetul boerilor, arăta. înălțimea rangurilor; aşa unik 

purtati calpace mici şi rotunde de pelcică de miel, alţii 

jumătăţi de şlicură cu fuud verde de postav *); ear Pro- 

tipendiştii se coronaii cu oborsce atât de culossale, încât 

nu se găsia în Iaşi rădvau destul de încăpttor,: ca st 

*) Vestital „Barbu Tăutaral a purtat tstă viaţa assemenea şlic.
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„ conţie doi Logefeţi mari în cistumul lor de paradă. Când | 
"--0 păreche de Postelnici se urca în aceeași calâscă, şli- 
"cele lor craii ecspuse a st turti sub dessele caramboluri 
“ce făceaii între ele pe stradele podite cu grindi- de lemn,*) 
şi pentru a le feri de o deformare inevitabilă, bleţii 

“ boeri se îndemnaii a rămânea numai în fessuri, aşedând 
"“balâuele lor pe banca de dinainte a trăsurei. Nimic nu 

“putea fi mat comic decât acea sintrofie de capete fără 

  

“Şlice şi de şlice fără capete. 
De pe timpul acela a rămas câtera fragmente de un . 
„cântec poporal. 

Daia Ciocoeşul, boer mic 
Portă şlic cât un mirtie. 
Evghenistul oborâcă 
Unde şoarecii so jâcă... ete, 

„..* Precât dar damele societăţii preseutaii aspectul unui bu- 
“chet grațios, elegant, seducător, pe atât consorţii lor formaii 
“un grup, assupra cărui Oricutul şi may bine dicând, Fana- 
riotismul suflasse o câţi bizară. Precât ele, cu spiritul 
distoltat, cu inima plină de aspirări frumosse, străluciaii 
de luciul civilisaţiet, pe atât ex rămăsseseră acoperiţi de 
vechea iugină. Crescuţi în idei de mândrie boerscă, vic- 
time acelui sistem fanariot de corumpere, care avea drept 
țel şi efect degenerarea Românilor, nimicirea demnităţii 
personale şi stingerea sâmţului de patriotism în siuul 
lor, eY nu puteaii înţelege progressul omenirii, decât ca 

:0 păşire pe calea averii şi a ondrelor, Trist resultat a 
ÎN IRI 

*) Din acâstă causă stradele se uumiaii poduri.
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influenței unui şir de guverne bastarde, care de un se- 

cul se abătuseră ca nisce corbi hrăpitori, ca nisce omigi: 
otrăvitâre asupra ţerilor nâstre. Orientul ne trimitea. 

ciuma, Fanarul ne adussese cangrena morală, mai fatală. 

decât tte epidemiile ucisătâre, şi din acea cangrenă se: 
născu Ciocoismul, se născu aunilirea servilă, se născu 

ambiția egoistă şi tote celelalte stafii funeste, care şi 
până astădi ecsistă pintre Români, de şi însă acum tu- 

pilate şi ascunse. 

Ciocoismul îndemna a fi mare cu cei miel şi mic cu 
cel mari; el avea obraz de săftian, dupi vorba Româ- 
nului; primia, zimbind insulte cât de grave şi chiar palme, 

fără a s6mţi nevoe de vre o satisfacere. Acele palme se 

spălaii cu apă din ibric; căci duelul întrodus în socie- 

tate de tinerii crescuţi în Germania şi Pranţia, inspira 
0 gr6ză salutară ce nu-i da drept de împământenire. 

Ciocoismul bine ccsercitat îşi da însuşi diplomă de 2s- 

chiuzarlie (dibăcie), servind de treptă spre acăţare, şi 
atât dn puternic el rodea sămânța bună din inimă, cât 

devenisse diu înjossire o înălţare, din ruşine o fală. Mulţi 

eraii carii declaraii în gura mare că sântii Ciocoi de cassu 

cutărui boier mare... şi mulță îl pizmuial! 

Politica, Ciocoismului consista în ferventa adorare a 

numelui Împăratului rus, în visite desse la consulat, în 

ambiția de a juca vistul sii preferangul cu d-l consul, 
spre a câştiga nu banii, ci protecţia lui. Ear mica opo- 

siţie,. compussă de cfţiva compeţitori la tron, adressa în 

“ taină memoare la Petersburg să jalbe la Portă, cerând 
intervenţii străine; gic în tatnă, căd, dacă manoperele
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stle parveniaii la urechea domndscă, întrâga oposiţie era 

trimissă la monăstire spre pocăință. Servilitafea, ciocois- 

mul, sub mască de fineţă diplomatică, ficusse din Camera 

deputaţilor anticamera Domnului, compussă din represeu- 

tanţi devotați orbesce guvernului. Aleşi prin vârga ma- 
zică a corumperei electorale, eşiţi din urne prin un nămol 

«de decrete de boferii, şi de rânduiră în slujbe, clociţi 

sub o atmosferă de intrigi, de promiteri, de ameninţări 

şi da hatiruri, că deveniaii umiliţii sateliți a tronului, și 
bun sii răii, folossitor scit păgubitor ţerii, ei votaii .cu 

entusiasm, tot ce Ji se presenta de sus, Apoi cuprinși de 
recunoscinţă, adressaii acte de mulţemire Părintelui Pa- 

triei, pentru patrioticesca sa oblăduire, harăzindu-l 

«drept recompensă, pe lângă lista civilă, şi economiile bul- 
.getului anual, ofrandă depussă pe altarul Patriei! 

Strbarea cea mai solemnă pentru ciocoism era giuă 

sf. Necolae, ilustrată cu ceremonii la curte, visite oficiale 

Ja consulat, Te-Deum la Mitropolie, sunări de musită 
militară, discărcări de tun (ccsista numai anul), bal 
mare la palat şi luminaţie în oraş. Pe strade se înăl- 
au transparente cu portretul-caricatură a Împăratului; 
&ră pimprejurul lui ardeaii cu palalae balerce de păcură 
Şi sunaii din cobze bande de lăutari. 

Cât pentru vre o serbare naţională nici nu se pome- 

aia; căci semţul de naţionalitate, pentru cel mai mulți 

amorţisse de tot, şi pentru un mic număr de patrioţi ni 

se întindea mai departe, decât” pănă la hotarele ţerii. 
Stranie prefacere a lucrurilor, stranie schimbare a 6me- 
milor! Cine ar crede, privind ţâra de astădi, că acum
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trefdeci de ani, o mare parte din ideile, sâmţirile şi prin- 

cipiile moderne, care aii prins rădăcină adâncă în socie- 

tatea nâstră, eraii litere mârte, ba chiar lipsiaii şi cu- 

vintele din limbă pentru cesprimarea lor, aşa: 

Onestituteu nu găsia un substantiv analog în jargo- 

nul ce se vorbia, cuvântul omenie (om de omenie) fiind 

despreţuit ca un termin usitat pinţre ţerani. Unui om 
onest se dicea pe grecesce timios, stii om de trebă... 

de care trebă? 
Amorul proprii, exa poreclit filotimie, şi prin o bi- 

zarerie limbistică, mita scii ag/etul rusesc se chema 

filotim. 

Onorul. .. cinste! 

Gloria... slavă! 

Tiibertatea. .. slobodenie! 

Romănismul avea un înţeles insultător pentru tagma 
cughenistă; căci o apropia de classa locuitorilor de la 

țeră: „Român e ţăranul, eii sânt boier Moldovan,“ de- 

clamaii cu mândrie elevii lut Cuculi şi Chiriac. 

Unirea?2.. Un vis nevissat încă de nime. 

Independența? alt vis ingropat în mormintele lui 

Stefan cel Mare şi Mihai viteazul. 

Egalitate, libertate? utopil eşite din sinul Goliei şi 

menite a duce pe utopişti carăşi în Golia, dacă arii îi 

ecsistat asemene visionari. 

Şi precum sacrele principii de drepturile ş şi îndatoririle 

omului în societate zăceaii sub pâcla ignoranței, asemene 

şi limba şi literatura şi artele frumesse se restmţiai de
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influenţa pâclei. Barbaria turcescă, corumperea greciscă, 

şi desele ocupări rusesci, lăsară urme deplorabile în mo- 
ravurile şi în spiritul societăţii, şi caracterul ci român 

dispăruse, precum dispare pământul sub zăpada ernei, 

Surele Romăniei cra palid şi fără căldură naţioială! 

Sorele Rominiei era palid şi fără căldură naţională! 
Limba păstrată cu sfinţenie de străbunii nostri şi de po- 

por, devenise un tutti frautti, împestriţat cu vorbe gre- 

cesci, turcesci, rusescă şi franceze. Sub domnirea paşale- 

lor ea se corcise cu ogeaguri, cu calemgii, cu taclituri, 

cu machelefuri, cu chefuri, cu temenale, cu huzctură, 

ete. sub. Fanarioţi se încuscrise cu ezgheniy, cu filotimit, 
cu talismata, cu englendisiri, cu aporil, cu filo to 
heri, cu stericale, cu' baclavale, cu arhontologiă, pa- 

„rigorik, ete. În fine studiul limbei francesc, întrodusese 

în biata limbă nenumărate. cuvinte terminate în arisit: 
amorarisit, menajarisit, amuzarisit, pretindarisit, 
perfecționarisit, constitutionalizarisit. . . ete. 

Un adevărat Român rătăcit în societate, pe atunci ră- 
mânea cu gura căscată şi se putea crede transportat în- 
tr”o lume cu totul străină scii mai bine în turnul lui 
Babel. Ce putea fi dar literatura unui asemenea timp? 

Pe la începutul seculului s'a ivit în Moldova o pleiadă 
de poeţi, carii aii lăssat urme adânci în memoria con- 

timpuranilor, Acea, pleiadă compusă de: Tăutu, Conachi, 
Beldiman, Bălşucă, Pogor, Bucşănescu, etc; toţi boieri 
şi feciori de boieri, erati indăstraţi cu învăţăturile cla- 
sice ale limbelor: elină, latină şi francesă. EI se îngă- 
naseră cu imaginile poetice ale mitologiei antice, şi primi-
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seră totodată reflectul depărtat a ideilor volteriane, pe 
care revoluţia cea, mare din 1793 le răspândise în Eu- 
Topa; însă distanţa nestrăbătută ce ecsista între patria 
lor şi isvornl acelor idei, precum şi mai cu s€mă posiţia 
lor sotială, îi opriri de a să pătrunde de principiile ra- 
dicale ale Franciei. Spiritul lor lua deci o altă direcţie ; 
el se îndrepta cu tot focul tinereţei pe câmpul înflorit al 
poesici, câmp ce îi ducea în templul amorului. 

În curând Moldova fu inundată de satire, cântice amo- 
rose şi elegii, în care Dumnejeii mitologiei şi mat cu 
semă Afrodita, ocupa locul cel mai important, precum 
în poesiile francese de la aceeaşi epocă. Acele stihuri 
descrieaii în cadențe lungi jalvica stare a inimelor, şi 
chiar, sub forma de acrostihe indiscrete, publicaii numele 
ginelor. adorate. 

Satirele eraii fârte mult gustate, căct ele corespundeaii 
cu natura spiritului ridător al Românilor ; dar mai pre 
sus de tâte, cânticele de lume eraii bine primite, fiind 

cântate de lăutari la messe, nunţi, petreceri prin grădini 

Şi vi. . | 
Pe atunci brâsla lăutarilor dobândise o mare însem- 

nătate, căci fiecare boier ce posseda suflete de ţigani, 
avea şi banda sa de musicanţi deprinşi a suna din viori, 
din cobze şi din naiuri; ear diversele bande se întreceaii 

care de care a compune melodii mai duisse pe versurile 
hoeresci, şi a scâte din pepturi ahturi mai. prelungite, 

mal pătrundătâre în folossul dragostei stăpânilor. Lăutarii 
serviaii de tainici curieri a inimelor, căci declarările de 
amor se făceaii prin gurile lor; prin urmare un'ah! 

5372 o 38
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s6ii un of! bine trăgănat, plătia pună de bani şi ade- 
scori înstăria pe fericitul ţigan, care posseda. pept sănătos 

şi resuflare lungă. 
Astfel era obicelul! să-l respectăm, ca unul ce a con- 

tribuit la fericirea părinţilor nostri şi a păstrat, în lipsă 
de tipar, producerile poetice ale generaţiei trecute. Acele 
produceri aii patru caractere distincte şi se împartit în: 

1) Cântice de lume (poesii amorâsse), 2) Epistole, 3) 
Satire şi 4) Dleditaţiă filossofice ; însă mai putem adăugi 

câteva. încercări de soiul epic şi câteva traduceri în ver- 
suri din autorii străini, precum: | 

Plângerea: Ioldovei, sti jaluica tragedie, poen 
compus de Beldiman-asupra, revoluţiei grecesci de la 1821. 

Orest, tragedie de Voltaire, tradusă de Beldiman. 

Henriada lui Voltaire, poem tradus de Pogor. 

O parie din poemul lut Pope, tradusă de Conacki. 
Epistolele Eloisel cătră Abeilard, traduse din Baur 

Lormian, de Conachi... etc. etc, | 
Tote aceste scrieri aii meritul lor în privirea rersi- 

ficării şi a limbei, ades mlădietă cu mult talent; dar nu 

a putut ecsercita vre o influenţă salutari asupra gus- 
tului pentru literatură, în epoca de care vorbim, fiind 
nerăspândite în public. Ele probează, că pintre părinţii 
nostri ecsistaii spirite cultivate distinse, ce simţiai ne- 
voea de a-şi lua sborul în sfera ideilor înalte, însă nu 
craii seduse de prestigiul gloriei; căci lipsiaii mijlocele 
publicităţii. Poeţii scrieaii pentru mulţemirea lor, precuni 
diletanţii. facii -musică în singurătate şi nu se îngrijiai 
de sârta manuscrisselor. Consecința inevitabilă a unei
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asemene ncpăssări a, fost perderea multor. din autografe, 

care după mârtea autorilor aii serrit a acoperi gavan6- 
sele cu dulceţi. Cămara se îmhogăţia cu paguba litera- 
turej, 

În adevtr, demnul de laudă, Assachi, se încercase a 

funda o tipografie şi un jurnal: Albina românească; 
însă acea tipografie zăcea în nelucrare, din causa lipsel 
de materie şi biata Albină era condemnată a culege ' 

miere numai din florile grădinei domnesci. Îi era oprit 

de a deştepta opinia publică, care pe la 1840 se pre- 
sinta în ochit guvernului sub forma unui monstru ame- 

nințător; dar îi era permis şi chiar impus a relata nu- 
mal ceremoniile de la Curte şi de la consulatul rusesc. 

În adevăr Assachi publică din când în când câte o căr- 
ticică de învăţătură elementară pentru sc6le şi câte un - 
calendar la începutul fiecărui an; dar şi în acele publi- 
cațil inocente cl se găsia constrins de asprimea unei 

censuri neinteligente. Foarfecile censurei ţineaii locul spa- 

dei lui Damocles deasupra capului fiecărui autor. 

Desvoltarea ideilor şi purificarea gustului literar se 

resomţiail dar forte amar de sistemul apăssător al gu- 

vernului, şi avântul scriitorilor îşi frângea, aripele, l0- 
vindu-se de indiferinţa publică ca de o stâncă. Bătrânii 

nu citiaii decât .„vicțele sfinților; ear tinerii nu citial 

nimic, despreţuind cărţile romănesci, şi pintre acel ti- 
neri numai un Alecsandru Hrisoverghi şi un Costachi 

Negruzzi : 

38*
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rari nantes în gurgite vasto 

se băteaii cu mâna pe frunte, dicând cu desperare ca 
Chânier în ora morţii lui: E/ pourtant je sens que 
J'ai guelque chose lă! 

V. 

Tabloul de mai sus va părea pote depins cu culori 
cam mohorite. Societatea, este presentată sub o lumină 
puţin favorabilă; timpul este arătat cu un nămol de de- 
fecte şi de ridicule. E drept prin urmare să ecsaminăm 
şi părţile avantagi6se ale tabloului, pentru ca să ne fa- 
cem 0 idee ecsactă de epoca părinţilor nostri, epocă in- 
teressantă, de care ne ţinem noi înşine prin legături în- 
time. *) 

*) Un bătrân înţelept, cu care vorbiam câte odată de starea de 
înapoiere a timpului trecut în comparaţie cu progressul timpului 
present (progres ce-l numia pripit), îmi dicea prin o zimbire 
malici6să : : 

«Nu gic ba, pe vremea mea crati multe rele; oamenii se gă- 
siaă cam turcomeriţi, procopsiţii nu umpleaii uliţile ca în diua 
de astăgi, nu se striza în gura mare: liberta, egalita, Fe ta lipa, 
precum strigă irodii 1a sărbătorile Crăciunulni; dar cum se face că pe atunci cu slabele mijlâce de care dispunea ţâra, cu un bud- 
get de nouă milidne de lei vechi numai, tote lefile şi pensiile erai plătite regulat, tote cheltuelele Statului se găsiati acoperite 
la sfirşitul anului, scolele şi spitalele se ţineaii în bună stare, în laşi se înființată o academie şi o se6lă de messerii, prin oraşele din provinţii se deschidea stabilimente. de învăţătură publică, 
stradele se pareluiai, se luminai cu fânare; pompierii se orga- nisaii pretutindenea în cea mat bună orânduială, poduri de pâtră
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Am pretins că pănă la 18410 şi chiar mal încâel cu 
câțiva ani, ideile şi principiile moderne înrădăcinate as- 
tăgi la mol nu petrunseseră âncă în țâră, că societatea 
purta sigiliul oriental, că spirițul şi inima se luptaii şi 
amorţiati sub suflarea otrăvitâre a fanariotismului, că 
precum guvernul nu avea altă ambiţie decât acea de a 
fi bine vădut la Petersburg, asemene boierimea nu avea 
altă preocupare: decât a fi bine vedută şi protegeată, de 
guvern. 

Am spus că generația stătută era înţelenită în ve- 
chiurile datine şi privilegiuri, fără nici o dorinţă de a 
eşi vr'odată din cercul lor; vom adiugi că, tinerimea ce 
represinta viitorul ţerii nu avea nici o însămnătate, nici 
0 aspirare, nici o iniţiatiră, şi negreşit ca ar fi rămas 
perdută în hăugaşul trecutului, dacă unii din părinţii 
nostri nu arii fi avut ideea de a-şi trimite copiil la uni- 
versităţile din Francia şi din Germania. 

Acâstă, idee providenţială, acest act revoluţionar; m 

  

se clădiaii peste riuri, de pildă cel de pe Bahlui şi cel de Ja Do- 

colina, soşele forte bune se croiaii de-a-lungul ţerii cu măssuri 
economicose, etc. Şi cu tâte aceste, deşi noi eram ruginiţi, de 
şi sameşul Visteriei ţinea întresa contabilitate a Statului pe o 

simplă cdlă de hârtie, nici un deficit nu se îvea la sfirşitul anu- 

lui, ba âncă rămânea un prisos, pe care boerii deputaţi îl pre- 

ficeaii în prinos pentru Vodă? Astădi lumea s'a civilisat mult, 
e adevtrat, veniturile ţerii s'a mărit peste măsară, şi însă nime 

nu'i plătit la vreme şi deficitul budgetului a ajuns a fi spăimân- 

tător... Pentra ce? Scii pentru ce? pentra că luinea nouă e ame- 
iti de teorii, când lumea veche avea sâmţul practic, ce se do- 
bândesce la sc6lu esperienţei, 6ră nu la acele din străinătate.
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tem dice, a deschis porţile Romăniei la tâte reformele 
civilisătore ce aii năvălit la noi şi s'a împământenit cu 
o răpejiune fără ecsemplu, în ori care altă parte a lu- 
mey. Să fim drepţi şi să ne închinăm cu respect şi re- 
cunoscinţă dinaintea memoriei părinţilor. EI prin traiul 
lor păreaii a face parte din seculul XVI, dar ai avut 
meritul sublim de a introduce în Patria lor uu secul 
de progres şi de regenerare, seculul XIX, adus din străi- 
nătate prin copiit lor, Glorie şi onor părinţilor nostri! 
EI aii pregătit viitorul, un viitor plin de frum6sse pro- 
miteri, care s'aii roalisat în parte şi din care se bucură 
generaţia de astădi. | 

Acel oameni venerabili ai undit în inima lor cea mal 
sublimă, aspirare; căci că păstraii cu sfinţenie în fundul 
inimel calităţile moştenite de Ia, străbuni şi neatinse de 
cangrena Fanariotismului. Pentru acet boteri demni, ţtra, 
numită moşie, era cel mai scump odor, cea mal sacră 
avere strămoşscă. Demnitatea lor personală îi ţinea pe 
pici6re şi ameninţători în faga puternicilor intriganţi de 
la Fanar, sâmţul lor de naţionalitate îi ficea a plânse, 
privind îujossirea Patrioi lor, cădută din culmea, gloriei 
la rangul de un. simplu “Paşalic. Respectul lor pentru 
persâna Împăratului Russiei era isvorit din recunosciuţă, 
căci Russia, pusese capăt domnirit Fanarioţilor , ea reîn- 
viesc tractatele vechi ale ţerei cu 'Turcia,, şi dotase Ro- 
mânia cu o constituţie mult mar liberală decât ale im- 

- periilor vecine. EI ai fost singurele coloane remase a 
timpului naţionalităţi nostre; pe: fruntea lor venerabilă, 
aurora viitorului reflecta radele sele; însă amar de na-
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turele alese, de inteligenţele nerăbdătâre care trăiaii în 
aşteptarea acelui viitor depărtat! - 

C. Negruzzi a fost una din acele naturi. | 

Crescut în ţcră sub privisherea părintelui seii, el îşi 
desvoltă spiritul, îşi îmulţi cunoscinţele prin cetirea au- 

torilor clasică, atât elint cât şi francesi, şi de la sine 
se înfrăţi cu sc6la romantică, a căreia şet era Victor Hugo. 

0 oprire destul de lungă în Bassarabia şi Rusia de sud 
punându-l în relaţie cu vestitul poet Puşkin, gustul sei 

pentru literatura modernă se afirmă âucă mai mult, şi 

ca prin un efect; magic, el se trezi deodată cu o avere 

bogată de idei noue, de poesii armonidse şi de stil cu- 
rat romănesc. Avea sărmanul, o comâră şi nu se putea 

bucura de a o impărţi cu nime, căci împrejurul seii nime 

mu era în stare st o preţuiască Ja adevărata ci valore. 

Efect curios a legeY de contraste! efect natural a sis- 
temulut de opressie! Pe când stilul general arlechinat 
cu grecisme, slavonisme, francisme, mirossia a biurocra- 

ție, modelându-se pe frasa, stereotipă de: aşa precum 
şi în urmarea celor mal sus pomenite; pe când poe- 
sia lâncedia în versuri trăgănate de 16 picidre şi şchio- 
păta sub forma de ode linguşitâre cătră ministru, domn 
şi împărat. C. Negruzzi traducea cu o măestrie artistică 
baladele luă V. IZugo, şi minunata, poesie a lui Puşkin: 
Șalul negru. Limba lul era corectă, versificarea arR10- 
ni6să şi traducerea demnă de origiual. 

Pe când clerul ţinea într'o mânt discul drăgălag şi în 
cealaltă fulgerele afuriseniei, 0. Negruzzi îndrăznia a serie
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pe Zodirică, jucătorul de cărți *) şi să traducă în co- 
laborare cu A. Donici,  Satirile Prinţul Antiol, Can- 
Zimir, în care se găsescii passage ca următorul: 

„De vrei să fii Episcop, c'o mantie vargati 
Întăşură-ţi trufa, îţi pune lanţ de aur, 
Sub mitră strălucită ascunde-ţi capul teii 
Şi sub o barbă lungă stomahul îmbuibat, 
Diaconul să mergă cu cârja înainte. 
Te'ntinde'ntr'o caretă şi tot blagoslovesce 
În drepta, şi în atânga, când eşti plin de venin. ete. 

Pe când tradiţiile istorice căduseră în uitare şi fap- 
tele gloridse ale strămoşilor nostri se perdeaii în întu- 
nericul ignoranței, C. Negruzzi avu nobila dorinţă de a deştepta sâmţul naţional prin poemul istorie: Apvodul 
Purice. Acest mic poem cuprinde tablouri de o rară fru- 
museţă şi de deosebesce atât prin armonia versurilor, cât 
şi prin o energie de stil necunoscută âncă pănă la dân- 
sul. Începutul e pastoral şi încântător: 

Ciocărlia cea voidsă prin văzduh le legâna 
Şi'nturnarea primiăverei cu dulci ciripiri serba, 
Plugarul cu hărnicie S'apucase de arat, etc, 

Eră cu cât poetul întră mar afund în sujetul sei, 
„versul devine oţelit, şi când descrie lupta de pe malul Siretului, între ostaşii lui Stefan Vodă cu armia ungu- Tescă a lui Hroiot, poemul ajunge la înălţimea epică. În acel passagiii poesia descriptivă produce efecte de minune 
PNI 

*) Dacia literară, în câre a apărut accstă nuvelă, a fost sus- pendată după reclamarea clernlui şi C. Negruzzi a fost; cesilat,
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în ochii şi în audul cititorilor prin nechezarea cailor, 

prin zingănitul armelor şi ma! ales prin eroismul Dom- 

nului. Se cunâsce că nu fără intenţie Negruzzi colora 

atât de viii tabloul seit; lui îi plăcea să pue în faţa 

tronului imagina sublimă a, lui Stefan, ca un contrast 

amar; îl plăcea să arăte boterilor degeneraţi din timpul 

stii, cum eraii acei de pe timpurile vitejiei, carii în loc 
de a trăi în trândăvie, sciaii st moră cu sabia în mână 
pentru apărarea ţerii. Aprodul Purice a fost o palmă 

dată de trecutul glorios presentului mişelit, 
Pe când palatul domnesc era considerat ca, un soiii de 

templu, 6ră Domnul ca un soiii de Buda nefailibil, C. 

Negruzzi avea 'curagiul a seste la lumină imagina cruntă 
a lui Alecsandru Lăpuşneanu şi a spune boierilor un 

mare adevăr: „Poporul e mat puternic decât boe- 

rimea ! * : 
"Proşti dar mulţă! răspunde Lăpuşneanu vornicului 

Moţoc, în scena măcelului din palat, atunci când poporul 
adunat la pârta Curţii striga: .capal lat Dlotoc vrem! 

Acel răspuns al Domnului: Proşti dar mulţi! cuprindea 
în trei cuvinte o adevărată revoluţie socială. Prin urmare 

nuvela istorică fu răi vădută la palat, răi primită de 

boferă; însă ea îşi dobândi pe loc rangul cel mai înalt 
în literatura română, şi va remânea totdeauna un model 
perfect de stil, de limbă frumâssă, de creaţie dramatică 

şi de o necontestată originalitate. 

Nu mai enumăr celelalte păcate ale tinerefelor, tâte 
spirituale, atrăgitâre şi plăcute ca păcatul; însă voiii de- 

clara fără nici o părtinire de veche amicie, că valirea
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scrierilor lui C. Negruzzi, mare prin calităţile. lor, se: măresce în proporţie colossală, când gândirea, mea se ra- portă la timpul de sterilitate în care ele ati fost produse. În anii de secetă rodurile copacilor sânti mal cu semi. preţise. 
Bagajul literar a lui Negruzzi este ma! pucin volumi- NOS, precum a fost şi acel a 1uj Prosper Dârimde in Francia; însă câştigă în calitate ce-l lipsesce în câtime, EL gicea: „ay Dine vrei un armasar arăpesc decăl 0 herghelie tătărescă, şi: decât un câmp de măcieşt mai bine un singur trandafir.“ Avea multă dreptate şi dicea un mare adevăr în limbagiul sti original; căc mai bucuroşi să fim de a posseda în bibliotecă un singur volum de păcatele lui Negruzzi, decât o sută de tomuri a unor literați păcătoşi, 
Am asămânat pe Negruzzi cu Mârimâe în privirea câ- timei operelor; acea asămăuare 0 găsim şi în natura ta- lentului şi chiar a spiritului lor. Amândoi aveai condeie de oţel mlădios, cu care scieaii a cissela fârte fin limba de care se serviali. EI aveai deopotrivă simţul estetic în producerile lor şi possedait acelaş farmec de naraţie. Ori ce întâmplare dilnică, orx ce istorioară cât de nein- semnată, Negruzzi scica să o presinte sub forme intere- Sante, şi atât convorbirea lut variată, cât şi tactul pur- tărei, modestia şi blândeţa caracterului sti, l-a făcut a fi mult simpatic contimpuranilor_sej. 

Ca. om: politie, deşi rolul lui nu a fost însemnat, e de ajuns să amintim adică, că fiind deputat sub domnia lui Sturza: Vodă, el a fost ecsilat de două ori la moşia sa 'Trifesci 

|
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de pe malul Prutului, penţru crima certată, că avea, 

idei liberale şi făcea oposiţie guvernului. 

Însă şi diversele posturi ce a ocupaţ, de la simplu 

diac de Visterie, post în care întraii ântel feciorii de 
oferi pe atunci, pini la postul de Ministru de finanţe, 
și cariera politică , erati contrare gustului şi tendinţelor 
scle literare. În nămolul de dele, adunate împrejurul lui 

de şicana processelor, în mijlocul lucrărilor seci de can- 

celarie, la care a fost condemnat o mare parte din viaţă, 

el găsia timp a comite plăcute pecate, colaborând la tote 

foile ce se iviaii pe orizonul literar. Astfel: Curierul 

de ambe secsele a lut Heliad, Albina lui Assachi, Alăuta 

vomănâscă, Dacia lui Cogălniceanu, Progresul, Ro- 

mănia literară a lut Alecsandri, Lounina lui HAjdti 

şi chiar Convorbirile literare sai ornat cu mărgări- 

tare eşite din şireagul seii. Însuşi repertorul teatrului 

naţional se îmbogăţi cu două .piesse originale, care ai 

avut mare succes pe scenă: „Do ţerană şi cincă câr- 

lană şi Dusa de lu Burdujenă; acssti musă a rămas 

un tip în panorama, nâstră socială. Aşa dar, ca membru 

a societăţii, 0. Negruzzi a fost o individualitate marcată. 

printre contimpuranii sc. 

Ca om politic, a fost liberal într'un timp unde libe- 

ralismul era, periculos, căci îl ameninţa ccsilul. 

Ca om de litere, a fost, este âncă şi va fi mult timp 

în fruntea prosatorilor români. 

Ca Român cu simțul de adevărată naţionalitate, să-l 

lăssăm însuşi a să ecsprima:
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«Frances, Neamţ, Rus, ce firea te-a făcut, «Pământul tăă e bine-a nu uita 
«Ori cui e drag locul ce l-a născut, «Fii, fraţii mei, ori unde-oii căuta, «Xa mai găsesc ca dulcea Romiinie «De-o şi hulescii câţi se hrănesci în ea, «Corci venetici! + Dar ori cam va fi, fe, «E sânt Român şi-mi place ţera mea, 

“Mircesci, Ianuarie 1872.)



PROSPER MERIMEE.: 

I 

Pentru cine apreciează frumuseţele literaturel francese, 
pentru cine înţelege calităţile stilului şi fineţa spiritului, 
mârtea celebrului autor Prosper M6rimee e consideratii, 

ca un fârte trist eveniment, ca o perdere importantă pen- 
tru domeniul literelor. Eră cine a cunost personal pe 

acest bărbat; eminent prin sciințele filologice, va regreta 

nu numal pe Literatorul distins, pe filossoful amabil, dar 

şi pe unul din cet mat adevtraţi representanți a spiri- 
tului de conversaţie francesă. 

Bagajul seii literar nu este voluminos; însă are mare 
preţ în ochit amatorilor estetici de serieră ce potii seri 

de model, precum: Colomba, la Venus Ille, Venli- 

vement de la redoute, le vase ttrusque, les chroniques 

de Charles IX, ete; şi mai multe studii asupra lite- 

raturelor slave şi spaniole. EL a fost cel ânti care a fă-
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cut cunoscut în Francia pe celebrul Puşkin ,__ traducend 
diverse opere de ale acestui poet rus, şi a scris un şir 
de epistole fârte interesante asupra Spaniei, unde îi plă- 
cea ades să călătoriască, 

Tot ce a eşit de sub pana lui este cisselat cu mies- - trie, ca obiectele artistice ale lui Benvenuto Cellini; însă cine pâte spune talentul sei de narator? cine pote des- crie fineţa observărilor spiritu6se, care străluciaii cu atâta profusie şi atâta farmec în conversaţia lu! Ei am avut norocirea de a-l cunsce în călătoria din. Spania, la anul „1853 şi a-l întâlni în mai multe rnduri, atât în Paris, cât şi la Cannes, unde-şi petrecea lunile de carnă; şi dar găsesc de o plăcută datorie a spune compatrioţilor me), că Prosper Mârimee a fost unul din acele personage eminente din Francia, care s'a interessat mult la sârta României. | | 
— „Romănia, dicea el, este acum ca o fetiță de 12 „ani, neformată încă ; frumuseţa ci nu s'a desroltat, „Și nime nu o bagă în s6mă. Lass ca să mat crâscă, „Să agiungă la epoca tinereţet, unde formele copilei s6 „desemnă grațios, unde calităţile ei fisice şi intelectuale „Se afirmă, unde frumuseţa Tea un caracter de splendâre „îi ategală, şi ochii lume se vor îndrepta cu admirare spre | aftensa. 'Tot ce doresc pentru Romănia, este ca să aibă | „hu 12, dar 20 de anjie 

  

II 
- După întârcerea mea; de la Maroc, întrând în Spania pe la Cadix şi visitâna Sevilia, Cordora şi Grenada, m'am
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dus de am petrecut o lună de dile la Madrid în com- 

pania amicului meii, marchizul de Bedmar. Începutul cr- 

uei mă prinsese în acest oraş şi mă îngrijiani în priri- 

rea, dificultăţilor ducerei mele la Paris căci pe la 1853 

călătoriile în Spania se ficeaii cu deligenţe trase de câte 
10 şi 12 catâri, prin locuri lipsite de ori ce confort. 

Mergând deci ca, să mă suiii în deligenţă, am fost pre= 

sentat lui Mârim6e, chiar în momentul când conductorul 

ne chema pe nume, pentru ca să luăm locurile în cupei. 

Norocul făcuse ca st am de tovarăş pe autorul Colombel, 

care se întorcea în: Francia. 
În nâptea aceea m'am preschimbat mai nici o vorbă 

împreună, căci eramii despărțiți prin o matahala grosă 
ce purta favoriţi englezi, favoriţi stacoşii, carii se ridi- 

caii între noi ca dot tufari ruginiţi de brumă. A doua 
di, dimineaţă plecându-ne pe după acei tufari, amii cer- 

cat a ne ridea la facă şi amii legat cunoscinţă. 
— Cum ai petrecut n6ptea? întrebi Mcrimce. 

— Răi şi cald din causa vecinătăţii, am răspuns ară- 

tând pe Englez, care dormia hortind. 

— Noroc că avem o asemenea sobă în cupeii, căci 

afară frigul e aspru. 
— Aşa este, însă găsesc că soba ţine prea mult loc 

în apartamentul nostru. 

— Ce srei? Englitera a fost totdeauna o putere nă- 

vălitore; dar acest trist -adevăr nu ne pâte opri de a de- 

juna. Luat-ai ceva provisii de drum? 

- — Bedmar mi-a purtat de griji; am cu miue un 

- pate rece şi vin de Xeres.
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— Bedmar îşi cun6sce ţera şi nevoile călătorului în 
țera lui. 

— Cum? Spania?.. 
— Spania sună din ghitară, Spania dănţuesce bolero 

şi caciucia, Spania face pronunciamenturi, dar nu scie a 
st hriâni. În tot vorajul nostru, pănă la frontiera Fran- 
cică, nu o să găssim de cât ouă clocite şi puli oftigoşi 
Prăjiţi cu unt-de-lemn de lampă. .. 

— Unt-de-lemu de lampă! pentru ce nu unt-de-lenin 
prâsptt ? 

— Pentru că aşa e gustul spaniol. Închipaesce-ţi că 
un amic al mei, consulul de la Alicante, neputend a să 
deprinde cu gustul național, a scris la Marsilia de i-a 

„trimis două balerei de unt-de-lemn „de Provence, forte 
limpide şi bun; fiind însă că avea o prea mare câtime, 
el a încunosciinţat amicilor sef spanioli din oraş că roia 
să se desfacă de una din baleret, Amatorii alergară în- 
dată din tâte părţile, dar se întârseră şi mal tute în- 
dăript fără a cumpăra unt-de-lemnul, pentru că-l gus- taseră şi-l găsiră fără arom. . . adică fără iz de lampă... 
Amicul meii se consultă cu colegul seii, consulul englez, şi după sfătuirea acestuia cl desfandă una din balerci şi 
0 espuse la sâre în timp de două săptămână; apoi invită din noii pe amatorii indigeni ca să guste marfa. Perfect! 
strigară ci cu entusiasm , şi umflară balerea pe sus... Adevărul este că unt-de-lemnul nu mal era bun nici chiar pentru lămpi, dar. căpătasse izul local... Astfel este patria lut Cid Campeador îu privirea gastronomică !
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însă ca o mulţemitore compensare o să audim tot dru- 

mul nostru sunetul castanietelor. . . Îţă placii castanietele? 

— Îmi placă, când ele sântii mişcate. de o frumâsă 

fiică a Grenadel. 

— Mie-mi producii o impresie curidsă.. 
— Care impresie? 

— Mi se pare că aud măsselele spaniolilor clânţănină 

de foame, , | 

Începuiii a, ride cu hohot şi treziiii pe englezul de a- 

lăturea. Matahala privi în drepta şi în stânga cu bui- 

măceala unui om ameţit de somn, şi vEdendu-ne ocupați 
cu dejunul, dete semnele cele mai îngrozitâre de foame. 

Îndată el scâse de sub piciâre o torbă plină de cărnuri 

fripte şi se puse:a le introduce în gura lui, cu o me- 
todă maşinală , înlesnind acestă operaţie gastronomică 

prin agiutorul unei mari butelci de Madera. 

Mârimâe îl admiră câteva minute; apoi mă întrebă 
dacă am fost la Grenada şi dacă am vădut familiile de 

Gitanos (Tzigani), pe dealul din facă cu Alhambra? 

— L-am visitat în visuniile lor săpate în stânci şi 

am observat o mare asimănare între dânşii cu Tiganii 
din Romănia. 

— Şi cu acel din Russia, adăugi Merimee. Poetul rus 

Puşkin i-a descris prea bine într'un mic poem forte ori- 

ginal, pe care l-am tradus în limba francesă, Am admi- 

rat mal cu deosebire în el un cântic ţigănesc plin de o 

energie sălbatică. 

— Vi-l aduceţi aminte? 
6372 

39



610 PROSPER MERIMEE 

— Dar; eroina poemului gice; arde-mă pe cărbuni; 
ei voii muri fără a spune numele iubitului mei! ete: 

— Cum ? observăiii întrerumpându-l ; aceste versuri aii 
fost. compuse de Puşkin? 

— Negreşit! 
— VE înşălaţi, domnule Merimee; acesta e un cântie 

poporal de la noi. Eată versurile: 

Arde-m, frige-mă 

Pe-un cărbune, pune-mă! 
De mt-i pane pe-un cărbune 
Ibovnicul nu ţă-oiii spune. 
De mi-i bate cu-o vtrguţă 
Peste ochi şi peste ţiţă 
Tot m-oiii duce la portiţă 

„SE daii altuia guriţă, 
De mă-i bate cu gardul 
Tot, m'oiă iubi cu altul. 
Vian vară înfloresce 
Ear în tâmni cum rodesce 
Vine-un graur de-o ciupesce. 
Ei de eri am înflorit 
Sinu-mi âncă n'a rodit 
Şi el arden foc cumplit ! 

„Mcrimce ascultă traducerea - francesă acestei hore, 
apoi dise, zimbind: 

— Diable de Pouchline! l-am admirat 15 ani cu 
_un giuvaer străin la gât, - 

Astfel conversaţia nâstri se prelungi pănă la Paris 
su nasul englezului cu favoriţii morcovii. Poesia popo- 
rală a Românilor îl înteressa fârte mult ; căci el însuşi
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in tinereţe compusese o colecţie de cântice croate şi mon- 
tenegrene, pe care le publicase sub titlul de Guzla; şi 
găsia că în adevăr poesia nâstră cuprinde frumuseţe de/ 
un ordin superior. 

— Graţie Românilor, observă el ades ridând; nu mai 
cred în simplicitatea, proverbială a ţeranilor de la Du- 
nărea, 

II 

În carna trecută, pe la Fevruarie, găsindu-mă la Can- 
- nes, m'am dus într'o di frumâsă cu sâre să visitez gră- 

dina numită Jardin des Hesptrides. Acea grădină 
plântată cu portocală pe malul Mediteranei, merita deplin 

numele ej; căci presenta un aspect fecric prin sutele sâle 

de copaci acoperiţi cu poame aurite. Lumina s6relui po- 
leia verdâța frundelor şi răspândea pe frunte o cultre 
veselă care-ţi fura ochil. Parfumul ce umplea aerul cald 

era îmbătător, şi vuetul lin'al mărei avea un ce armo- 
nios, care încânta audul şi îndemna sufietul la o dulce 

reverie. În depărtare se întindea albastrul valurilor pănă 

sub insula Santa Margarita, şi se zăriaii câteva barce 
lunecând cu o mişcare nesâmţită, Eram în cele mat bune 

condiţii de traiii plăcut: s6re luminos, natură înfiorită, 

cer Senin, mare admirabilă, şi mă preumblam cu o vie 

mulţemire prin aleele parfumate ale grădinei. Deodată 

zăriii pe o bancă un om palid, trist, suferitor, care se 

resufla greii şi privia cu jale splendârele naturei, cra 

Prosper Merimee'! 
39*
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M& apropieiii de dânsul; el mă cunoscu şi-mi dise cu 
o zimbire amară: - ” 
„1— Ce dică de mine, amicul meii? Nu ţi se pare că 
represint dragonul spăimântător care în vechime păzia 
grădina Hesperidelor ? 

Privesce în ce stare m'a adus bila de inimă ce m 
ucide, de când nu ne-amii vădut! Am să mor în curând 
în fl6reă,.. bătrâneţei! 

— Nu crede acsta, domnule Mârimee, căci clima de 
„la Cannes face minuni cu bolnarit. . 

— Aşa spunii doctorii, însă aştept minunea de mal 
mulţi ant şi nu o văd venind, | 

Mcrimâe petrecea tâte ernele la Cannes, întorărăşit de 
două surori engleze, 'care se devotaseri lui cu 0 abue- 
gare admirabilă şi se îngrijiaii de el ca de un copil. Ele 
scicaii st aline suferinţele lui şi să-i susție moralul, 

„când bla, îl obosia de tot. Adeseori am făcut partide de 
vihst cu acele misses şi cu iubitul lor bolnav în serile 

„unei lui Fevruarie, şi m'am încredinţat că suferinţele 
nu stinseseră cât de pugin briliantul spiritului sei. 

Într'o gi Merimee îmi arăta o sabie de Damas cu li- 
tere arabe încrustate pe lamă, 

— Scil. să citesci arăpesce? mă întrebă el. 
— Ba nu, - 
— Puneţă în gând că nu am găsit âucă pe nime care 

să-mi ecsplice acestă înscripţie, şi însă am mulţi amici 
carii se bucură de renumele de orientalisti şi ţinii cur- 
suri de limbi orientale la Sorbona. Păţesc şi eii cu sa- 
bia mea cum a păţit-o sora regelui Ludovic Filip cu
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o materie de rochie ce area -de giur în pregiurul poale- 
„lor un şir de cuvinte turcesci -cusute cu aur. Acea prin- 

cesă se adresă la d-l 0. profesor de limba sanscrită, ca 

st aibă traducerea ccsactă a broderiei, şi el îi respunse 

că broderia conţinea un verset; din Coran: La AUah illa 
allah, a Dihamed rasul Allah! adică: Dumnegeii este 
mare şi Mohamed e profetul săi! Doi ani urmă un alt 
profesor orientalist presentându-se la Tuileries, princesa, 

dorind a să convinge de sciinţele sâle, îi arătă rochia sa 

favorită, şi noul sapient, ccsaminând poalele, traduse pe 
“loc cusuturile lor în modul următor: Nime nu') mare ca 
Ali, ginerele lui Mohamed, nimic nu'i tare ca sabia luk 

Ali! Îți închipuescă mirarea princesel! În fine la un bal 

de la curte, ambassadorul turcest. apropiindu-se de sora - 

regelui ca să o salute, princesa îl gise: 

— Domnule ambassador! m'aţi fost nici odată profesor 

la Sorbona? 
— Nică odată, alteţă. 

— Minunat! bine voiţi dar a-mi traduce inscripţia 

rochici mele. Ambassadorul citi hieroglifele aurite şi răs- 

punse: Aceste litere însemnează : „Abdalah, fabricant de 

materii de mătasă la Brussa, alăturea” cu geamia lui 

Osman.“ 

Prosper M6rimâe ocupă în patria lui o posiţie înaltă ; 

-_cl era inspector monumentelor din Francia, era senator, 

era membru academiei franceze, era în legătură amicală 

cu tâte ilustrațiile artistice, literare şi politice, era iubit 

“şi apreţiat la palatul Tuileries pentru spiritul seii, şi cu 

“tâte dignităţile sâle, era ferit de defectul fuduliel , era
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simplu şi afectuos în manierele lu, era serviabil şi în- curageator pentru tinerii literatori. EI regreta mult de a nu putea întreprinde un volagiii în ţerile n6stre, se ocupa din când în când cu studiul filologice al limbei ro- mâne şi avea de gând să scrie o disertare asupra poe- siilor n6stre poporale; însă mârtea, l-a secerat ca pe mulţi alţi contimpurani de aj lut, precum Lamartine, Alexandre Dumas, ete: şi el a închis ochit ca st nu mai vadă cumplitele nenorociri care. Dântue de şese luni iu- bita lui Patrie!    
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