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fi semnalate, nu de iei foluşi în răs- 
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CATRINŢAŞ 
  

Sunt acum 20 de ani, eram la Slă- 

nic şi drept să spun, cu toată frumu- 

sela munţilor paduratici ce mă încun- 

juraă din toate părţile ca într'o horă, 

cum zice poetul Vlăhuţă, me cam plic- 

tiseam. Lume puțină şi necunoscută, 

şi timpul cam nestatornic. 

Iutr'una din zile, în urma ubul de- 

jun sănătos, căci la munte ai tot-dea- 

una o foame de lup, stam aşa a lene 

pe-o bancă, şi după ce me săturusem de 

privit virful nalt al Cerbului unde odini- 

oară se hirjoneau într'adevăr ciutele şi 

cerbii şi de ascultat glasul străbătator 

în urechi al mabalagioaicelor adunate 
aice de prin toule fundurile Regatu-
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lui, eram cit pe ce să adorm ca un 
om care areun dejun de mistuil şi timp 
de perdut. Când iata ea trece pe di- 
naintea mea un 'Lurc, get beget, în 
şalvari largi, cu'n fes roş pe cap şi o 
cutie de vacsuit cizmele subsuoară. 

O idee!... Daca aşi chiema pe fos- 
tul nostru suzeran să-mi! văesueasca 
cizmele, adecă ce-ar fi? Va fi o dis- 
tracție pentru mine şi un semn al 
timpurilor tot odata. 

— Bre aga! Ia vin încoace, îl zi- 
se! eu, făcându-i semn, nu cu mîna, 
ci cu piciorul. Maărturisesc că acest 
gest n'a fost lipsit de un pic de r&- 
utate intenţionată vroind oare cum 
să me rezbun de timpurile pe când 
le văesuiam noi cizmele Tureilor. Er!.. 
aşa se întoaree câte odată roata lumei. 

Turcul dupa ce îmi făcu o temenea 
cu tot ifosul lui de ex-suzeran, se a- 
şeză dinaintea mea, își scoase periile,
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şipurile cu vacs şi începu să mă facă 
frumos la picioare, 

Dar fiind că ori ce faptă omenească, 
cit de neînsemnată, găseşte imitatori 
numa! de cît m'am pomenit lîngă mine 
cu un oaspe bine cunoscut al Slăni- 
cului, Nicolai Codreanu, un tip sus 
generis, care întinse şi el picioarele 
spre Turc aşteptăndu-şi rîndul. 

Codreanu dintre toți vizitatorii era 
cel mai credincios şi mai habotnic slă- 
nicean. De vr'o 20 de veri de-a rin- 
dul n'a lipsit odată să vie sa-şi iee 
în fie-care dimineaţa portia de tref 
pahare de la izvorul No. 1. Ajunsese 
un fel de bețiv de No. 1. 

Apoi era un om vesel, glumeţ, stup 
de anecdote, bun v&nător, vorbea tot- 
deauna tare, par'că aveu a face nu: 
mal cu surzi, şi când ridea în deal la 
Trei fagi, cascadele glasului lui se 
auzeau tocmai în vale la SHnca lui
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Negri. El era vecinicul iscodilor de 
pelreceri. Nici un v&nai, nici un chef, 
nici o serenada cu lampioane la cas- 
cadă, nici un prînz în pădure cu lă- 
utari, nici o excursiune la Poiana 
Sărată sau aiurea nu se făcea fară 
imboldul lui Codreanu. 

— EI Codrene ce mar plănuești, îl 
întrebă-1 ei, pe cănd el admira ghiba- 
cia Turcului în meşteşugul văcsuitului. 

— Am înjghebat pe măni, daca fi 
vreme bună, un venat la urși. 

— Numai de cît la urşi. Mar jos 
nu vral s'o laşi? 

— Da ce socoți că eu asud dina- 
intea ursului. Eh! he! de-aşi avea a: 
titea moşii ciţi urşi am la rabusul 
inei, mare bogataș aşi fi. 

— la slăbeşte-m& Codrene !... 
— Ba nici de cum. Iaca dacă vral 

vino şi tu. Am sa te duc într'o po- 
tică unde Catrinţaş, pristavul de pă-



9 

durari de aici, a ucis dor urşi unul 

după altul, și pănă a nu-și încărca 

puşea din noi, i-a eşit unaltreile urs, 

şatunei a aruncal puşea jos şi a lu- 

at-o la sănătoasa. 

— Da bine acolo mă îndemni tu, 

uude e izvor de urși? 

— Habar să n'ai. Eşti cu Codrea: 

nu, adaose el cu un aer protector. 

— Şi cine mai merge? 

—: Apoi suntem șase, într'ales, toti 

buni de picior şi meşteri la ochit, de 

cel care nu dau dos la faţă. 

Este o vorbă că omul cum şi-o face 

singur nicI dracul nu i-o face. Toc-! 
mal aşa am păâtit-o şi eu. Ca să nu 

me& arăt fricos, deşi cam cu sfială în 

inimă, nam prins al T-lea tovarăş şi 

me-am dat apoi întîlnire cu cealalti 

pentru a doua 7i în zori de ziuă dina: 

intea otelului Cerbul. 

A doua zi pe cînd aburil eşeau va-
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lut, valuri din pepturile noastre de 
răcoarea ce ne cam stringea în spate, 
noi cite-şi şapte, ealari, cu puştile pe 
umar uream cea nişte voinici la munte 
Şi în urma noastră Venea o ceală 
de haitaşr cu Catrinţaş, pristavul păâ- 
durarilor în fruute. | 

Nu ştia zeu ciți WŞI va fi împuş- 
cat Codreanu, căci el le cam împodo- 
bia ; dar Catrinţaş, om nalt cit un brad, 
care călca sănătos, vorbea respicat şi cu 
temeiui şi avea nişte ochi pricepuţi de 
par'că-ți giceau gindul, Ştiu bine ca era 
dintre acel ce se băgau în vizunia ursu- 
lui cu lumînărică aprinsă în buza puşter. 

Și ne uream, me rog, la deal pe 
cărări neumblate, prin codri de brazi 
pe unde nu cred să fi resunat vre-o- 
dată lovitura toporului sau trăsnetul 
puştii, căci pe atunci nu se înmulțise 
ceala buhnacilor bunr numa! de spe- 
riat vrăbiile. 

,
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Insfirşit am ajuns într'un fund de 

pădure unde trebuea să facem ba- 

laea. In cea mai mare tăcere ne-am 

aşezat fie-care la locul însemnat de 

Catrintaş, ear locul meii care venea 

-într”o cumplită tiharae, în gura unei 

văgăuni, era cu deosebire fioros. 

— Dacă e urs în pădure, îmi zise 

pristavul, pe aice trebue să easă, că 

nare pe unde coligi. 

— N'are pe unde cotigi, repetai eu 

în gind. Vra să zică trebue să m& 

tin biue să nu-mi dau pielea ursului 

în loc să mi-o dee el mie. Şi cum 

stam aşa în aşteptarea pornire! hai- 

taşilor, fâră sa vrea înut veniră în minte 

cel trei urşi a lui Catrintaş. 

Auzi trei urşi!.., 

Unul înleleg... doi treacă meargă... 

dar trei, fără şagă erau cam multi. 

Aveam, drept să spun, simţimiutul 

soldatului care intră pentru prima
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oară în foc. Aceeaşi emoţiune, aceeaşi 
stringere de inima, aceeaşi groază de 
necunoscut, cu deosebire că soldatul 
nu merge acolo de bun cheful, iar eu 
naivul m'am prins în horă numai 
de ambiţie să nu mă las mar jos de 
cît ceilalți. Er, dar din pacate lucrul 
nu se mal putea întoarce. Vorba ceea: 
„Vrei nu vrei be Grigori aghiaa. 
mă“! 

Me-am examinat cu ioată îngrijirea 
carabina ca nu care cum-va să mă 
dee de sminteala toemar la adică ; de 
altfel drăguța mea de carabină cu 
doua ţevii era destul de durdulie şi 
glonţii destul de iaşeaţi ea să nu-i 
poală mistui dihania or eit de bun 
pîntece ar fi avut. 

Am stat aşa două oare întregi pe 
ciasornic pănă cea pornit goana, 
căci la munte nu-i ca la cimp; locu- 
rile sunt tari Și cu anevoie pot slră-
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bate  haitaşii prin ripile cele prăpăs- 

tioase unde şi-au înţareat dracul copiir. 

De-odată auzi zgomotul haitaşilor 

care ajunşi pe un colnic din fața noa- 

stră înaintau spre linia puşeaşilor. 

De-acuma aținete cucoane Necula! 

Par'co furtună a prius să învălue 

pădurea, par'eă aii început brazii să 

danluiască, par'că năvălea asupra noa. 

slră un potop să înece luinea, aşa clo- 

coteau muntii de vrăjmaş. Se speriaă 

toate viăbiile, toate imierlele, toate 

ciocânitoarele, tremurai frunzele, tre- 

murati ecourile, tremura şi inima mea. 

Şi doar nu eram aşa, stingaci cu 

carabina. Mar dădusem ei piept cu 

badea lupul şi cu jupîn mistretul ; er, 

dar re! urşi, or! cum, nu-s trei sar: 

male uşor de înghiţit. 

Se întelege de la sine că nervii 

mei erau cumplit de încordați întoc- 

mal ca nişte slrune de vioară gata
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să pocneaseă. Ochii în cap mi se mă- 
rise peste măsură de mult ce fixam 
toate tufele unde de cite-va ori par- 
că văzul chiar mişeănd blana ursului. 
Apoi din vreme în vreme când seclă: 
lina vre o creangă pe copac, un fior 
rece mi se sirecura prin trup şi pă- 
vul îni se ridică măcincă în virful 
capului. 

Dacă vrai să ştii, iubite cetilor, ce 

vra să zică a aştepta să dai buna di- 
mineaţă cu trei urși, te-aş ruga să te 
înţelegi cu Catrintaş ca sâ te ducă 
în locul unde eram eu. Îmi vei spune 
apoi la ureche ce ţi s'a întimplat. 

Cu toate aceste matahalele de UrŞI 
nu-ŞI arătau virful nasului. 

Toate batăile mele de inima erau 
în deşert; haitaşii se apropiasere de 
tot; uu mal aveam acum simtimîntul 
singurătăţii în puslieiatea codrului, în 
cit începusem a crede că urșii luy
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Catrintaş au fost o frumoasă poveste, 

şi m& mustram pe mine însu:mi de 

spaima ce-mi fâcusem de tuate nimi- 

curile; când de-odală auzil la spatele 

mele un foşnet care îmi slei sîngele 

în vine, un foşnet înfiorător, prelung, 

care se urca în sus pe trunchiul bra- 

dului sub care m& aflam şi puse în 

mişcare toate crengile lui. 

Acum nu mal era de glumă. Ursul 

se suise în copac, şi fiind că în pri- 
mejdia mare vine şi curajul mare, 
imediat am serit cîţi-va paşi înlături 

de copac, ca sâ nu-mi cadă 'cum-va 

dihania în spate, am pus puşea la 
ochi şi... O! Doamne! ce văzul! în 

loc de înfricoşatul urs, văzul o ve- 
veriță mică şi sprintenă care sărea 
de pe creangă pe creangă, se uita gu- 4_— 
leşă la mine şi părea a se strica de 
ris de fioril ce-mi dăduse. Ear eu nu 
tăgăduesc că în acea clipă de straş-
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nică emoţiune am simţit o - nespusa 
bucurie văzînd că ursul s'a prefăcut 
în veveriţă. 

In acelaşi moment sosiră și haita- 
şiI şi goana se isprăvi. 

Mulţemit că am scăpat de cer trej 
urși care în timp de vi”o tre! oare 
au Slat cu o amenințare asupra ca- 
pulu! mei, îmi reveni, ca după ori ce 
primejdie trecuta, curajul la loc, ba 
încă îmi reveni ma! mare ca Şi cănd 
m'aşi fi luptat cu fiarale şi le-aşi fi 
repus. Apoi, pentru a nu da de ba. 
nuială tovarășilor mel că me-a fost 
frică, am luat ea prăjina înainte şi 
am începul să m& leg de Codreanu 
tocmai pe tema fricel. 

— Da bine, Codrene, nu ţi-a! pus 
o pelcică la fundul pantalonilor ? 

— Eu peleica!... Ha! Hal... Res- 
punse Codreanu trintind un hohot de 
ris de-ai răsunat cele patru colturi ale
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corului. Am cinstea să-ți spun, pri- 
„eline, că am zarit roşind spinarea u- 
nul cogemile Martin bine blănit, dar 
când i-a mirosit a Codreanu a sca- 
parat remernicul de mam mai avut 
vreme să trag în el. 

-- Noroc ca seaparat!... Că alt-fel 
„era să fie vai de el, dacă nu vai de 

Ss
 

/1
56
 

tine. 

Codreanu nu se Supara de glume, 
dar nici el nu-şi crula prietinil; avea 
limba ascuţită şi se pricepea să lo- 
vească pe om la cusur. 

Toţi îşi istoriseau acum impresiu- 
nele, însă niciunul nu mărturisea. drept 
ceea ce-a simţit in așteptarea ursului. 
Mi-a trebuit şi mie 20 de ani, ca să - 
me hotărăsc a destăinui adevărul. Ne 
adunasem deci într”o poeană prea fru- 
inoasă prin inijlocul căreia șerpuea un 
pârău rece ca ghiaţa şi limpede ca 
lacrima. Acolo la umbra a citor-va 
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brazi seculari, pe un muşchii verde 
şi moale ca o saltea de puf, lingă pâ- 
răul cel reeoros în undele căruea ne-am 
aşezat butelcile ca să le răcim, ne-am 
pus şi noi jos roată împrejur după 
moda orientală a văesuitorului nostru 
de cizme, iar după ce Cairințaş ne-a 
desfăcut sacii cu merindele, apoi... ha- 
lal să ne fie!.... Era drept dragul sa 
ne fi vezut cine-va la lucru. Pofta 
de inâncare şi poftă de vorbă cit lu- 
mea. Parcă făcusem cine ştie ce iz- 
bînda. Cu cit să deşariau saci! ŞI bu- 
ielcile, cu atil creştea cheful si voea 
bună, cu atit poveştile venăloreşti de- 
veneau mai gogonale. jr 

- Ca să dau o idee despre ce este în 
„stare să istoriseaseă un vânător satul 
cu o ploscă de cotnar irasă la măsea, 
e destul să spun urmatoarea întâm- 
plare a lui Codreanu care se jura pe 
otelele puștei lui, tot Ce-avea cl mai



19 

  

scump pe lume, că cra adevărată: 
— Intr'o zi la o goană, povesti el, 

am împuşcat: un hrăpariţ, de lup, tal- 
pa pădurei, bătrîn, colţos şi care de 
sigur a calcat multe poieti şi slâni, 
căci era gros în ceafă ca un vladică. 
De la cel întâi foc a ramas mort ca 
toți morţii, înțepenit cu dinţii rinjiț 
de par'că-ţi era încă frică de el. A- 
poi fiind-că în ziua aceea căzuse mult 
venat, de nu mar încăpea în căruta - 
noastră, ne-am hotărit sa jupim toate 
vulpeie, şi toţi lupii împuşcati ca să 
le ducem numai pieile acasă. Unul 
dintre haitaşi s'a şi apucat să jupoaie 
lupul mei începând operaţia de la coa- 
dă în sus. Dar nu bine îl dispoese 
până la jumătatea trupului, că de-o- 
data spureăciunea de dihanie prinsă 
să urle de clocotea pădurea, chemân- 
du-şi se vede finii şi cumeătrii în aju- 
tor, iar noi zăpăciti, uimiţi, Pam pri-
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vit cu gurile cascate cum ticălosul pe 
jumatate jupit a fugil in pădure şi fu- 
git e şi în ziua de astă-zi. 

— Bine trebue sa-l fi primit finir 
Şi cumetrii, respunsel eu, când lau ve- 
zut întrun costum aşa decollete intoc- 
inai ca unele din madamele noasire. 
care sunt, vorba franțuzului: rop: 
basses par en haut, et trop hautes par: 
en bas. Dar să ve spun ei o altă 
ciudațenie care ar fi de necrezut da- 
că nu mi Sar fi întâmplat chiar mie. 
— Sa vedem ciudăţenia, adause Co-. 

dreanu, făcând un semn din ochi to.-. 
varăşilor ser. 

Eu cetisem nu de mult cartea lui: 
Odobescu  „ Pseudo. Kinegheticos* Şi 
fără mustrare de cuget îmi însuşii ur.. 
mătoarea anecdotă venătoreasca, lo-. 
calizându-o după trebuinţaă ; alții au: 
făcut ma! r&ă de cât mine, au braconat. 
prin codrii literalurer şi au tăcut pitic.
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— Inchipuiţi-ve, ziser eu, că la un 
Crăciun în pădurile de la Bordea, lân- 
gă laşi, am împuşeat o vulpe, cum nu 
s'a mai văzut, o vulpe cu un măturoi 
de coada de cinci stînjenl. 

Aici mă opri! și-mi aruncăi ochit 
roata împrejur. 

— Ei, ce vă uitaţi aşa ciudat la mi: 
ne 2... Nu s'a văzut copil născuti cu 
două capete, vițel cu şase picioare ?... 
şi altele şi altele. 

— Asta-i din cale-afară gogonată, - 
bădița!.... Striga Codreanu indignat. 
la may lasă ceva la loc de tocmealaă. 

— Bine, n'o fi fost poate tocmat de 
cinci stinjeni, că n'am mâăsurai-o, dar 
de doi stinjini nici vorba că a fost. 

— ME rog, mă rog, nu ne prosti. 
Mai ai loc de lasat ea precupețul 

care cere şapte preţuri. | 
— Fie chiar de un slinjen, încă tot 

e o minune.
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— Ascultă, dragă! Degiaba umbli 
să ne iei aşa peste picior, ca pe nişte 
mazete. Ştim şi noi ce-i o coadă de 
vulpe. 

Atunci înşfăcând un pahar de vin. 
ce sta plin dinaintea mea, îl dadui 
dușcă pe gât şi cu un aer mânios re&s- 
punsel: 

— Pentru Dumnezeu! Ce vreți 
Domnilor?.... Sa ve spun numa! de 
cât că vulpea a fost bercă, asta n'o. 
pot face nici în ruptul capului, macar 
de m'ați duce la spinzuratoare. 

Un straşnic hohot de ris pesle ca- 
ve domnea, se întelege, risul lui Co= 
dreanu întimpină vorbele mele.  Din- 
şi! habar m'aveau că ea îl trăgeum pe 
sfoara cu povestea lui Odubeseu. 

Dar culmea nu-i aiel. 
Cairinţaş care şedea în picioare şi 

ne asculta cu măna la gură, avea în 
fața lui un aer de reculegere, de ne-
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domerire, parcă să creadă, par'că să 

nu creadă cele ce auzea. 

Eu care mă redicusem prin ultimul 

pahar dat pe gât la un diapazon de 
veselie mai presus de ceialalți tovarăşi 
al mel, me sculai în picioare şi a- 
dresându-mE lui Cairintaş îi ziser: 

— Mai Catrintaş!.... la spune şitu 
ce întimplări ai avut în viaţa ta de 
vânător ? 

— Ce sa am?—Cinstiţi boeri, res- 
* punse pristavul scărpinându-se în cap. 
Ce pot eu să vă spun, un biet țaran 
de la munte, pe lingă cele spuse de 
D-v. care ati umblat și ali văzut a- 
tita lume. | 

— Oricum nici tu nu eşti de ieri 
de-alaltaieri ; a! calcat multe paduri 

şi trebue sa fi avut multe păţenii de 
când ţii puşca 'n mină. 

— Dacă-l aşa, apol cu voea Dv. 
voiu spune şi eu una, da să nu vă
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Suparaţi dacă-ţi găsi-o proastă, că 
4lă.... ceea ce Ştiit aceea ve Spun... aşa 
cum me pricep şi eu tărănește, 

- Spune, spune, Catrinţaş îi zise. 
vem noi cu toţii. | 

— Apol odată, urmă el, pe când 
eram linăr m'am suit la munte să cu- 
leg zmeura. Era o zi frumoasă ea 

„astă-zi; linişte mare în pădure ; nu- 
mal ciocânătoarele se auzeau lovind 
cu pliscul în coaja bradului. Umplu- 
Sem coșarca pe jumătate, cănd iata m& 
trezi! la spate cu un afurisit de urs 
sburiit, redicai în două labe, care ve.- 
dea spre mine mornaind ŞI  Scuipân- 
du-mă par'că vroea să m& mustre că 
de ce i-am calcat răzăşia. Caut sa 
fug, dar în fata mea se deschide o 
vipă adiucă peste care numa! doar în 
sbor aşi fi putut trece. Noroc că de-a 
curmezișul riper sta un trunchiă de 
brad culcat care ținea loc de punte;
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îmi fac cruce şi apue pe buturuga 
ceea pe care se vede Dumnezeu me-a 
pus-o în cale, da n'ajung bine la ju- 
malate, că dincolo pe celalalt mal îmi 
iesă naprasnic un alt părdalnic de urs 
şi mat zburlit şi mar mânios. Sau a- 
dunat talharii la zmeură Şi me-au tăet 
drumul din două părti, iar ei eram eu 
mânele goale... 

— Da... cu mânele goale ; fară puş- 
că, fără cuţit, fară un ciomag macar, 
făra să pot fugi nici inainte nier înapoi, 
şi cu prapastia sub mine... Inchipui- 
ți-ve în ce hal eram... Maica Domnu- 
lui!.... şi asta-zi când îmi aduce aminte, 
îmi înghiată singele în mine!,. 

— ŞI ce-ai făcut Catrinţaş ? 
-- Ce se fac, boeri Dv. ?..... Ja mată 

mâncat urşi | a. 

Şiretul de Cat rințaş a rostit aceste
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cuvinte cu un aer atit de blajin, cu o: 
atât de prefăcută naivitate, încât tot 
am ramas un moment buimăciți. 

— Ura |... Să traească Catrințaş. 
strigă însfârşit din răsputeri Codrea- 
nu. Ela pus capac lu toate. Vor 
iştialalți nu mai plătiţi o ciapă dige- 
rată. Şi fiind că a dat Dumnezeu de 
a înviat după ce lau ospatat urşi, 
apoi să bem în sanatatea lui ca să nu 
mal moară a doua oară! 

Povestea lui Catrințaş a mers din. 
gură în gură; a facut ocolul Slânicu- 
lui şi, pot zice a tarei întregi. 

De atunci, ca marba, vânătorii noş- 
tri să istorisească câ au văzut lupi 
pe jumatate jupiţi fugand prin padure, 
şi alte de asemenea parascovenii bune 
de adormit copii! în ajunul Crăciunului. 

Catrinţaş merita o recompensă na- 
ţională! 

IS Pe





BOALĂ CU LEAC 

De tie! ciasuri eu Şi cu. patru to- 
varăşi de venătoare, băteam miriştele 
şi popuşoaele de pe şesul Şomuzului 
într'o zi din luna August pe un soa- 
ve care ne frigea pielea.  Cutrierasem 
mai bine de o poştă pe jos, căci vor- 
ba ceea, unde te duce pusca şi femeia 
Dică dracul nu te duce: ; cânil scoteau. 
o limbă de-un cot, no! eram bleaşcă 
de sudoare şi nu vazusem măcar un 
puii de prepelița. Se întimplă şi de. 
aceste în viața v&natoreasca. 0! Sa 
nu creadă buhnacii de Duminica ea 
n'aă de cât să iasă în cămp pentru 
ca iepurii să le treacă pintre picioare. 
şi prepelitele să le cloceasca pe pă--
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larii. Nimic nu-i fără trudă în lume. 
De asta-data însă truda a fost din ca- 
le-afară mare şi fără nici o izbindă. 

Par'că perise sămânța selbataciuni- 
lor.  Osteniţi, descurajat Şi mai cu 
samă flaminzi, căci nu mat era mult 
pâna la amiazăzi, ne-am întrunit cu 
toții la umbra unui stejar singuratic 
şi râmuros care străjuea ca un pus- 
vic în mijlocul câmpului şi acolo am 
ținut sfat unde să ne ducem ca sa ne 
înfiripăm cu niţică mâncăriea Şi beu- 
turică de oare=ce nu luasem merinde 
cu noi în speranță că ne vom întoar- 
ce mal curând acasă, speranță de 
multe or înșalata, căci dacă ştii când 
pleci, când ai să te întorer nu ştii. 
Ne dând peste venat, ne-am tot dus 
mere înainte ba ici, ba colo, ba pe 
dimbul cela, ba pe coasta ceea, tot 
cu gindul că doar, doar vom găsi ceva, 
şi me rog ne=am departat aşa de tare
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că ne-ar fi trebuit două ciasuri bune 
ca să ne întoarcem prin arşiţă până 
acasă cu puştele în spate şi cu tor. 
bele pline de carlușe. Aşa ceva ni- 
mene nu avea curajul să întreprindă. 

— Da ce vă bateți capul degeaba, 
ne zise Vasile unul dintre tovarășii 
uoşiri. laca colo peste deal la 15 
ininute departare avem pe prietinul 
nostru Manolucă, holtei ca şi noi, cu 
casă iucăpătoare şi cu tot ce trebue 
la camară. Hai la dinsul că vom mân- 
ca cât ne-o încăpea în pântece. 

— Brava, Vasile! Iaca zeu îl ui- 
tasem pe Manolucă, uita-V'ar relele ; 
respuusel eu. 

Ş'atunci noi toti care ne pusesem 
grecește pe iarbă la umbra slejarului, 
ne-am sculat r&pede în picioare, am 
şuerat cânil şi am plecat în pas mi- 
litărese, una, două, trei, la curtea lui 
Manolucă.
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Manolucă era un tînăr moşier plin 
de sanatale şi de viitor pe care mul- 
te văduve şi mame cu fete de mări- 
tat îşi puseser& ochiul să-l] prindă în 
laţ, însa el nu se da prins. Filosof 
în feliul lui, cu teorit ale lur propri! 
în privința casătoriilor care nu-s bune, 
zicea el, de cât să ruineze pe oameni, 
dinsul se obicinuise sa traească aşa 
stingher la ţara unde se îndeletnicea 
cu plugăria care multămită hărnicier 
ŞI economie! lu! îi umplea în fie-care 
an coşerile şi hambarile care la rin: 
dul lor îi umpleau punga.  Muncea, 
mE rog, par'c'avea o casă de copil de 
hrănit şi de “înzestrat. Apoi în maă- 
Sura în care se îmbogălea, se facea 
tot mar econom, mai! slrins la mână 
ca să nu zic mai sgircit şi, drept sa 
spun, eii unul careil cunoşleam bine 
aveam în inimă un fel de îndoeală, 
de teamă că n'o să ne primească loc-
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mai cu brațele deschise când o vedea 
in casa lur cinci. guri de oameni şi 
alte cinci guri de căni care de la raă- 
săritul soarelui n au îmbucat nimic. 
Cealalu tovarăși ai mei veseli Şi ne= 
păsători mergeaii fară leac de grijă | 
şi îŞI lingeau de mai înainte buzele 
siudindu-se la oalele cu smintina și 
la puii fripți ce-r aşteptau. 

Când am ajuns în capul ţariner am 
intrebat pe jitarul care ne-a deschis 
poarta dacă cuconul Manolucă e acasă 
şi la respunsul lu! că da, am deseăr- 
cat odata în aer, la comanda lui Va- 
sile, cele cincI puşti ale noastre cite 
eu două evii de-ai r&sunat toate dea- 
lurile şi am stirnit toti cănii din sat. 
Manoluca la auzul acestei salve neaş- 
teptate a eşit în balcon să vază cine 
se vesteşte în mod așa războinie Ziua. 
miaza-mare, căci doar timpurile lut 
Bujor şi a lui Tunsu erau de mult 

3
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trecute, ear despre Vodă nu se bănu- 

ea că are să-i vie în gazdă. 

Apoi tot în pus măsurat, una, două, 

trei, cu puştele pe umăr am înaintat 

pînă la scara balconului unde am sa- 

lutat pe Manoluea milităreşte cu măna 

dreaptă la pălărie. 

— Să trăeşti, Manolucă ! Strigar&m 

cu toţii în cor. Bine te-am găsit să- 

uătos ! 

— Bine-aţi venit sănătoși !... Cecă- 

utați vol ştrengarilor aici la vremea 

asta? Respuuse Manolucă eare se ullă 

îngrijat la uor numărîndu-ne «din ochi. 

— Ce căutăm? Apoi nu vezi, a. 

dause Vasile, că venim de la v&nat, 

asudaţi, colbâiți, osteniți și mai cu 

samă flaminzi ca vai de noi? Caăulam 

_să punem ceva cole, arătă el bătin: 

du-se cu palma peste pintece, că ni 

s'a pus soarele drepl inima.
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— Da, ce să vă dau acum în gra- 
bă la atătța mâncăi ca vor? 

—- Bine, da tu ce măninci ? 
— He, he, euam mâncat de mult. 
— Sati fie de bine! Atunci po- 

ronceşte să ne pregălească şi nouă 
ceva. 

— Bine, bine da eu sunt gata să 
plec la târg. Am și zis să-mi pue cail 
ja trăsură. 

— Nu face nimic. Tu mergi sână- 
tos în treaba ta, şi noi om mâneca în 
lipsa ta aici. Poti sa fi sigur că n'o 
s* luăm tacimurile cu noi. 

— Mai mare pacat cu lăcustele a- 
ceste. Nu-i chip să înțăleaga de cu. 
vent. De ce nu mi-ați dat de știre 
din vreme şi ați venit -aşa pe neaş- 
teptate, pe nepregatite. Acuma ce sa 
ve fac? Cum să scot din pămînt mân- 
care pentru vui, când focu-i slins la 
bucătărie, bucatarul e dus cine şlie
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unde ear în camara me de burlacu 
gem şuncele, brâuzeturile şi cozonacil. 

— Treaba ta, săne dai ce al la 
indâmină, înlimpinăi eu; n'avem noi 
în casa ta să poroneim de bucate. 
Sa ştii însă un lucru, iubite Manolu- 
că, că nici morți nu plecăm de aici 
pănă nu vom pune ceva la măsea. 

Uite nici n'avem putere sa ne du- 
cem chiar dacă am voi. Şi unde Doam- 
ne earta-mă, să ne ducem pe arşița 
asta. | 

— Bată-ve să ve bată, hămisitilor * 
„EA bine iacă oi poronti să vă dee ce- 
va, numai să vă multemiti şi vol cu, 
ce-a fi gata. 'Trebue sa credeti omu- 
lui că face ce poatela casa lul. Pa- 
nă alunci întrați în odae și odihniţi- 
ve puțin. | 

Intrând în odae am dat peste o ba- 
bă gărbovă cu'n obraz cret ca o smo- 
chină şi cu un sivgur dinte în gură.
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Nam putut deosebi ce coloare aveau 
ochii ei pentru că erau duşi în fun- 
dul capului, acoperiţi de nişte sprin- 
cene brumarii măncate ca de șoareci, 
iar bărbia mai, mai că i se lipise de 
virful nasului. Ea era se vede g0s- 
podina casei căci purta în, brăă un 
smoc de chei. Munolucă se apropie 
de dinsa, îl spuse câte-va vorbe la o 

“parle pe care nor nu le-am auzit, a- 
poi dinșa clalină din cap în chip de 
ascultare şi pleca. 

Ei acuma că eram asigurati în pri- 
vința mâncărei ne veni chef de vor- 
bă.  Manolucă de altfel: buu și el. de 
gură și foarte prielinos cănd nu-i ce- 
veal nimică, ns istorisea fel de fel de 
anecdote, v&năloreşti, popeşti. țiga- 
nești, iar no! care se întelege nu ne 
lasam mai prejos, în țineam isonul cu 
alte anecdote şi mar şi. In restimpul 
acesta lrăgeam mereu cu coada ochiu-
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lul la uşa pe unde eşisă baba, ca 
doar vom zări ceva care se ne bucu- 
re, dar, înzadar, mănearea nu venea, 
Manolucă uitase, se vede, că avea să 
meargă la tirg şi ne ţinea mereă de 
vorbă. De la o vreme noi mal cas- 
cam, ne mai răstogoleam pe paturile 
cele late de la țară unde par'că tot 
al sla lungit, ne mar uitam la nişte 
vechituri de litografir aninate în pa- 
vete.  ....DDa mâncarea nu venea. Tre- 
cuse acum o oară plină de ni se lun. 
gise urechile şi ne ghiorăeai marun- 
taele. Insă nu pot tagădui că în fun: 
dul cugetului nostru dădeam dreptate 
lui Mânolucă, fiind ca de... la buca- 
tărie nu se fierbe nici se frige așa 
cât al bate în palme. 

Insfarşit după două oare lungi, ne 
sfarşit de lungi uşa se deschide şi ba- 
ba se infățoşază cu o tabla. Ah... 
strigar&m noi întrun glas răpezindu-
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ne ca lupit asupra tablalei. Cand 
cole ce sa vezi? Pe tabla erau aşe- 
zate patru felii de păne subtiri ca hăr- 
lia de ţigară de te prevedeat prinlr'in- 
sele, o farfurie cu alune şi.. atata tot. 

[i asla ne-a scos din serite. 
— Da bine, Manoluceă, îi zise! eu 

simțind ca mi se sue muştarul la 
nas; a trebuit două ciasuri ca să ne 
aducă la einer oameni patru felioare 
de păne şi o farfurie cu alune? Se 
vede că ne iel pe noi drept veverițe 
şi lu te crezi făcator de minuni ca 
Hristos care cu cinci pâni a hrănit 
cincI mil de oameni. Apoi dacă-i vor- 
ba pe păcăleală, star să-ți arat eu. 
Vei şti, badiță, că sătuii au cladit ce- 
tățile și flamănzii le-aă dărămat. Sa 
te ferească Dumnezeu să-W fie în cârd 
cu flămăozii !.. Cu voea sau fară voea 
ta vom mânca cum ştim noi iar nu 
ce ne dai tu.



/ 
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— Dacă nu vă ajunge, măncaţi-ve 
v&natul ce-aţi adus. 

— A bun! Care vra-să zică acu- 
ma ne iei şi în ris. Da! Vom man- 
ca v&natul nostru. 

In acel moment înşfacăndu-mi puş-___ 
ca şi carluşele e: eşii în , balcon şi Și luar 

şedeaa tupilate una lângă alta la um- 
bra zaplazului,....Trose!,.... Amăndouă 
au ramas pe lve. 

— Una s'o faci cu borş şi ceelaltă 
friptura” zisel babei cer colţate care 

“sta încremenita la spatele mele. 
Apoi iată şi o rața grasă, pânticoa- 

să care irecea pe dinaintea cerdacului 
legănandu- -se din şele ca o preuteasă. 
ase Trose!... . Asta so faci cu enrechi ! 
"— Ho! Tatarilor, Ienicerilor, Baş- 

buzucilor!.... Ce ati venit să-mi pus- 
tiiti ograda ? Strigă Manoluca des- 
perat.



41 

  

— Dacă nu ni să dă de buna voe 
Doi rechiziționăm ca la răsbol. 

— Auzi, mă rog, re—chi—zi — ţi — 
o—naţi!.... Buna socoteală şi asta. 
la uitaţi-ve!  Me-aţi ucis tocmai rata 
cea leşască și găinele cele baătrine 
care se oaii în toate zilele, 

— Apol găina bătrină face zama 
bună. 

— Aşa o fi, da ştiţi vor ce pagubă 
me-aţi făcut cu gluma asta? 

— Nu-l nimic, noi rechiziționăm şi 
plătim bani ghiața. 

La auzul acestor cuvinte fata lui se 
mat îndulci puţin ; iar colțata de ba- 
bă a care! ochi mari deschişi atunci 
am putut să-i vedem că erau ciacâri, 
adecă unul galbăn şi celalalt albastru, 
se apropie sfioasă de stăpînul e! ŞI-I 
zise : 

— Cucoane, fiind că paserele as- 
tea nu le mai putem învia, cred ca
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ar fi bine să le pregalim cum cer 
d-lor ca să scăpăm de o pacoste mai 
mare, 

Manolucă stătu un moment pe gin- 
duri fară sa se poata hotări de oda= 
lă la o aşa jertfa, apol călcindu-și pe 
iuimă întocmal ca Tiganul care şi-a 
luat ziua bună de la căciula ce-l că- 
use pe baltă, a ordonat babei sa 
pregătească mâncările, numa! iute, cat 
se poate de iute, căcr îl era zor să 
se cotorosească mai curind de nişte 
aşa musafiri supărăcioşi şi nepofliti. 

Inainte însă ca baba să plece eu 
avui vreme să-i suflu în ureche ca să 
fie mâncarile bune dacă vra ca și bac= 
şişul sa-i fie bun; şireata de buba 
îm! făcu semn din ochiul cel galban 
şi dispăru. 

In timpul acesla convorbirea cam 
lîncezea. Manolucă sta aşa în doi peri, 
nicI vesel, nici mânios, cum îl sade
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omului mai râu; spunea el cite un 
cuvânt iei, cole, dar se vedea cănu-i 
de la inima. Două găini şi o rața nu 
le pulea mistui aşa uşor. 

De astă data buba nu s'a codit. In 
trei sferturi de oară masa a fos gata. 

Când a întrat în sufragerie castronul 

cu borşul cel de găiră fumegînd şi um- 
pleud casa de miros, numa! ce am 
văzut pe Manolucă că s'a pus şiel 
al şeselea oaspe între noi, căci de 
când îşi luase prânzul a avut vreme 

să flămânzască. De noi nu malzic ni- 

mic. Eram în aşa hal că parea ne 
dormise şoarecii in piutece. 

Mâncând el se insenina văzând cu 

ochi. Se vede că aşa e facut omul, 
cu cît i se umple burta cu hrană bu- 

nă, cu atât i se deşarlă inima de voe 
rea. Uitase el acum baş-buzuciile noas- 
tre şi veselia ÎŞI reciştiga earâşi.drep- 
lurile dinaintea farfuriilor pline.
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— “Acsânio! Poronei el baber cel 
colțate, dacă-i aşa, ada trei gărăfi de 
vin de cel vechi; -- numar bine o să 
ne ajungă câte-o jumătate de garafa 
de căciula. Unde merge mia meargă 
şi suta! 

ÎN 
_— Să traeşti Manolueaă |... Pune şi 

gărăfile la socoteală. 
- - Bine, bine. 

„Iar după ce se golire şi celelalte 
blide precum şi cele trei gărăfi de vin 
vechi, Manolucă care se simțea redi- 
cat la o temperatură neobicinuita de 
oare ce el ca stăpîn pe vin, răte şi 
găini a băut şi a mâncat mal mult 
de cât nor, ne zise cu un aer de ga- 
lautomie : - 

— ŞtitI una băeți!.. Nu vă cer ni- 
mic pentru baş-buzuciile voastre. Ha: 
lal să ve fie!... [ncallea veți zice şi 
Vol că ati mâncat împărătește la ca- 
sa mea. 

Ib
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- Da! Da! Mai e vorba; res- 
puusel ei în numele tuturor. Vom 
zice ca am mâneat împărăteşte la 
casa ta. | 

Se întelege insa că ochiadele cu 
noimă, precum şi semnele din coate 
nau lipsit în jurul mesei faţa de ne- 
așteplata mărinimie a lui Manolucă. 
care ne-a ertat plata păserilor îm- 
puşeate. 

Apoi după ce ne-am luat ziua buna 
de la el foarte prietineşte, am pus 
cite un ban alb în palma Dbaber Ac- 
sănia şi am plecat spre casă, ce-i drept, 
săâtui dar nedumeriţi de feliul cum: 
Mauolucă înțelegea ospitalitatea. 

. . . . . . . . . . 

Nu ştia ce vor fi făcut ceilalți to- 
varăşi al mei, dar eu unul, maărturi= 
sesc pacatul, că nu m'am putut stă- 
pini de a istorisi unuia şi altuia câ-.



46 
ae 

raghioaza noastră primire de lu curtea 
lui Manoluea. Pişicherlicul nostru a pă- 
ut multora, pesemne, aşa de ciudat, în 
cit i s'a dus vestea în tot cuprinsul 
județului şi mai departe chiar. Mano- 
lucă nu se mai putea întilni cu-n su: 
flet de om fără sa-l iee pesle picior . 
Şi să-i amintească marea lui dărnicie 
față de nor. Harţuiala aceasta de toa- 
te zilele Va pus pe ginduri, i-a. luat 
odihna şi Pa hotarit de la o vreme 
să-şi schimbe traiul. Ast-fel cu toată 
teăma lu! ca nu cum-va căsătoria sa-l 
«ducă la ruină, el îşi luă într'o bună 
dimineaţa inima în dinți şi se iusură 
cu o femee care, spre norocul lui, s 
întimplat să fie vreduică, de treaba 
bună gospodină şi care la deprins 
Să nu-şi ma! hrănească musafirii cu 
alune, ceea ce nu la împedecat să-şi 
îndoiască ba chiar sa. -ŞI întreiaseă a- 
vVerea. De atuncl i-a fost casa, casă
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şi masa masă. Colţala cea de babăa 
fost înlocuită cu slugi ca oamenii și 
«lupă cîti-va ani de trai îndemânatee 

şi fericit el vroind să ne dovedeasca 

că s'a lecuit de patima zgărceniel, ne-a 
poftit pe cei cinci foşti tovarăşi de 
venătoare la moşie la dinsul, unde 
de uslă dată n'am avut nevoe să-i 
impuşcăm găinile ca să măneam în 

adevăr împărătește. 

Vra să zică zgărcenia se poate nu- 
mmăra între boalele cu leac. 

Dacă voii fi contribuil şi eu întru 
cit-va prin bag-buzucia mea la tămă- 
duirea prietinului nostru Manolucă, o 
dle sigur acest pacat va fi acela de 
care mă voi căi mai puţiu în viata 

mea şi care nu-mi va îngreuia sufle- 

iul pe ceea lume.
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Ori ce s'ar zice, dintre toate spor- 
turile cu care se îndeletniceşte tineri- 
tul nostru, fără îndoială venatul este 
cel mai frumos, ma! bărbătesc, mai 
poetic şi care ne înfrățeşte mai mult 
cu natura. 

„De aceia simt o deosebita placere 
de a istorisi diferitele mele întîmplări 
v&natoreşti, care îmi revin acum din 
departarea timpurilor ca nişte dulei 
adieri de primăvară. 
„Aşa îmi. aduc aminte că, în dimi- 

neața unei zile calde şi senine din 
luna August, eram dimpreună cu pre-
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pelicarul meu Milord pe o bogală mi- 
rişte de griu, de pe moşia Spataăreştii, 
din județul Suceava, proprietate a lu; 
Alecu Millu, acum răposat. 

Ce frumuseţe aveam dinaintea _o- 
chilor.! 

Intreaga câmpie cât enprindeam cu 
Ochii, brazdata icy colea cu arături, 
impestrițata cu fănațe, cu mohoare, 
cu lanuri de poru:nb şi ovese, cu dum- 
brăvi pline de vietați, se deştepta a- 
cum din somn şi din sinul else înăl- ta spre ceri prin ciripitul a mir de 
păseri, prin tiriilul a inilioane de: in- 
secte, un concert de glasuri, o tainica 
sijfonie pentru a s&rbalori bine-faca- toarea lumina ce se revarsă asupra 
pâmintului. 

Soarele, după ce a înveselit alte meleaguri, alte popoare 'se ivea acum măreț la orizon într'un noian de raze. de care par'ca se aprinsese bolla ce-
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rului, iar pe firele de iarbă, pe frun- 
zele arborilor străluceaă picăturile de 
rouă ca nişte lacrimi de bucurie iz- 
vorite la sosirea marelui împarat al 
zilei. 

Cine ar zice însă că în desfatarea 
pâmintului se amesteca tot-deauna un 
strop de durere, că alături de dalcea 
armonie a pacei stă nedeslipit prin- 
cipiul  distrugerer ! 

“Ast-iel pe suprafata miriştei se res- 
firai şi se încrucişau atele de pain- 

_găn ca nişte punti aeriane, mreje în- 
" tinse în scop de venătoare, iar în aer 
se rotea de-asupra capului meu un 
uliă prădalnic care se îndeletnicea şi 
el cu venătoarea făcăndu-mi o necin- 
stita concurență. 

Fiind dec că concurența, cinstită 
sau necinstită, e toi-deauna supără- 
toare, în puterea dreptului celui mar 
tare, am trimes aripatului meu rival
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0 încărcătură de baliciuri, care Pa eo- 
borit de-a roata jos, rămăind eu ast. 
fel singur stăpin pe cimpul de lupta. 
O! Drept sa spun, n'am avut pic de 
mustrare de cuget pentru îndatorirea 
ce i-am facut de a-l suprima, căci 
dacă ar fi putut el sa-mi facă mie a- 
ceeași îndatorire n'ar fi stat un. mo- 
ment la îndoială. Aşa-i în lume. Care 
pe care. 

Apol ca să complectez tabloul ce-mi 
îmbucura ochii în acea încintătoare 
dimineață voiu zice ca atunci eram 
tocma! în epoca când pădurele res- 
frângeau toată gama coloarelor: de la 
roş stacoşiu pănă la galbanul de aur; 
se auzea prin f&națe sunetul coasel, 
muzică melancolică, prevestitoare _zi- 
lelor de toamna; aerul recoros înear- 
cat cu miros de earba taeta dăndu-my 
intuițiunea apropietelor griji ale er- 
nel, mă predispunea par'că să sorb.
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cu mal muită poftă dulceata momen- 

tului ; iar ei tinăr cum eram plia de 

_entusiasm, cu inima mișcata de pri- 

veliştea acestei naturi în se&rbatoare, 

simțeam curgându-m! ferbinte sangele 

prin vine, simțeam în pieptu-mi ma- 

rea bucurie a vieței. 

Cine însă se bucura şi se resfaţa 

mal mult în roua dimineţei pe întin- 

sele miriști ce resunau de cintecul 

pitpalacului, era Milord sau Milor- 

dachi cum îl desmierdau copiil, copil 

nebunatic şi el care alerga, salta, fa- 

cea roți în jurul meu, scormolea fie- 

care lufă, stranula, iar alerga, iar fă- 

cea roți şi tot aşa la nesfirşire de 

credeai că are zece părechi de pla- 

miîni și o sută de picioare. 

Dar momentul cel mai mişeător 

era când de odată râmănea el traăs- 

nit ca de fulger cu ochir holbati, a- 

tintiti în pâmint, cu-n picior în aer
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cum îl apuca Vremea, cu coada dreapta, 
întinsă, a cărei virf se mişca ritmie după bătăile inimir lur. 

Atunci un curent magnetic se sta- 
bilea între câne Şi mine şi eimotiunea ce-l cuprindea în fața selbataciunei 
lupilate, se repercuta cu aceiaşi pu- 
tere şi în inima mea. 

Pil?!.... strigam eii atunci. — Doamne 
sfinte!... Cine ar putea spune în ce stare de friguri se găsea Milordachi 
de câte ori auzea acest cenvînt ma. gic care-i biciuea singele! Cu cea. 
vînt se arunca el] asupra prepeliter cănd o vedea căzând și cu ce tristeța 
iȘI întoreea ochit în spre mine când o vedea zburând mai departe! Par'ea-my 
zicea : 

| 
„Da bine stăptne ce-ar pătit 2“ No- 

I0c că asemene Steşuri nu se întim- 
plai toemay des, cacă me-aşi fi perdut 
toată buna opinie ce avea el de mine.
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Ah, ce câne era Milordachi ! 
Rog să nu se supere domnul Coşbue 

de acest dimibuliv. 
El nu era un simplu câne ca toți 

cânii, era prototipul, expresiunea cea 
mal fină, cea mai perfectă a rase: 
prepelicarilor. Ce inteligent, ce bun ca. 
vacter, ce iubitor de stăpin! apoi 
era frumos sa-t scoti portretul. Intoc.- 
mal ca la un cal arab, toate vinele 
corpului i se vedeau sub pielea lui 
roşietică şi lucie ca malasa. Avea 
nişte ochi isteți care par'că vorbeaă 
şi niște urechi plecate ce.r atingeaa 
virful botulur şi ale caror mişcări re- 
produceaiă toate mişcările lui sufleteşti. 

Un Englez a zis odinioară: „De ce 
cunosc mai mult oamenii, de ce iu: 
bese mar mult dobitoacele.« 

Nu ştiă întru cat acesi Evglez ori- 
ginal era îndreptaţit sa-şi plaseze ast. 
fel dragostele. En însa ştii atita ca
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n'aşi fi schimbat pe iubitul meu to- 
varăş de vânătoare pe multi prietini 
de cei cu fața dulceagaă, alifioși sa-i 
legi la rană. 

EI nu avea decăt trei slăbiciuni : dra- 
gostea pentru mine, pentru vânat şi 
pentru mâncare. Zic numa! trer, fiind 
că no! regii creaţiunel, avem mal 
multe şi mai rele. Dar la el vânatul 
precumpăneu toale. 

Aşa de exemplu unde era chip să-mi 
încalți cizmele cele lungi făra ca în- 
dată sa prindâ de veste și sa-mi sară 
în cap. Apol când mE vedea luivd 
puşta din n cul, „ÎŞI perdea cumpătul cu 
desăvârşire. Facea raite prin odăi. Sa: 

“rea pe scaune, pe canapele, Schincea, 
latra, îmi punea labele pe pepl, res- 
turna casa cu susu-u jos. Daca din în- 
timplare aveam o căruță toemita din- 
aintea scârel, el de_frică sa nu fie 
uitat, se urca cel întâi în caruta de uitai
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unde nu mai era cu putinţă sa-l dai jos. 
Nici chiar sunetul farfuriilor, muzica 
cea mai plăcută urechilor lui, nu-l] a- 
trăgea ; trebuea sa-i dau demâncare 
în căruță ca să nu rămie flămind. De 
alt-fel, se bucura de un apetit fara 
păreche. Eu n'am avut fericirea sa-l 
ved vre-odată satul, dispus aşi întoarce 
capul de la o strachină. Măuea păvă 
la ghiftuire. Era aşa de fară fund în- 
cit întru una din zile şi-a măneat bau- 
dajul ce-i pusesem la un picior ranit. 

E, şi cu toate aceste când îi da- 
deam drumul în prelargul cămpiei, 
uita tot; ar fi putut sta o zi întreagă 
nemâncat ; culriera, purica ierburile, 
buruenile, spinişurile, huceagurile cu 
o palimă -nepotolita ; mă pricepea din 
ochi, -asculta de semn, mă înfierbânta, 
mă eleciriza in cît de multe ori în 
loc să-l conduce en m& conducea . el 
pe mine.
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Bag de sama că m'am inlins cam 
mult pentru a face psichologia unui 
câne. Cer ertare, dar n'am pului sa 
nu dai cinstea cuvenita memoriei u: 
nul amic de casă, care făcea, pot zice, 
parte din familia inea. Milordachi era 
considerat ca al noulea copil al meu. 

O! Iac/aşi sta sa descriu toate pla: 
cerile ce mi-a făcut el în cursul vie- 
tei sale de: vre-o 14 ai, să istori- 
sesc toate alintăturile, toate naivită- 
tile, toate Shiduşiile lui, care când me 
înduioşau, când îmi stărneau risul, aşi 
putea să umplu un volum întreg, dar 
trebue să reiai firul întrerupt al is- 
lorisirer mele. 

Ziceam deci ca intro frumoasă di- 
mineață din luna August eram pe-o 
întinsă mirişte de pe mușia Spatire.- 
şti. O adevarată Californie miriștea 
ceea. 

La fie-care pas sarea câle o pre-
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pelița. Pil!.... Pava.a..c1... 'Torba se 
umplea vezând cu ochiy. Pe la oarele 
10 când soarele ridicat de cite-va 
suliii se încâlzise din cale-afară, m'am 
adăpostit la umbra unui stog de fân 
şi după ce am ospâiat bine, cânele şi 
eu, din merindele adusa cu OI din Fol. 
liceni, ne-am aşezat frumos, la pa- 
mint, ei lungit pe spale pe un strat 
de fân, cânele colac lângă mine şi, sa 
dea Dumnezeu bine ; am dormit duşi 
sub bolta cerului păna pe la vreme 
de toacă de ne-au trezit clopotele de 
la biserica din Basa, 

Apo! odihnit ne-am pns iarăşt pe 
răscolit miriştea. De asta data cu cât 
înaintam spre sara cu atât cânele 
câuta mar bine şi aripatele săreaă 
ial uşor. Am umplut 'torba cu virf 
şi îndesat făcând un număr de pre- 
pelițe şi cristei pe care nu vreu să-l 
spui ca să nu fii bănuit că mă laud.
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lar cănd s'a intunecat de nu se mai ve- 
dea țelul puştei, ne-am suit amîndol în 
căruță multemiţi de izbănda facuta şi 
ne-am dus la curtea lui Millu unde eram 

aşteptali la masă. 

II 

Cine nu a cunoscut pe Alecu Millu 
în judeţul Suceava şi, ași putea zice, 
în toată Moldova ? Era unul dintre 
cei mai defrunte ţinutaşi Suceveni). 
Mic de trup, neastimparat, sprinten, 
in continue vibrare ca argintul vii, 
dinsul se distingea prin 'un humor, 
un dar de a glumi, de a povesti, care 
dadeau mult farmec societate lur. 

E destul să zic că era frate cu ma- 
rele artist dramatice Mater Millu, Mo- 
lierul Romăniei, care a însuflețit scena 
română aproape jumătate de secol. 

In momentul cănd căruța a tras 
la scară, me-a eşit înainle Millu ve- 
sel, cu mare alai. încunjurat de vr'o
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trei căny caci şi el era iubitor de a- 
nimale şi fusese îu tinereta un cal- 
duros discipul a lui Nemrod. 

Se înțelege de la sine ca stăpiuul 
m'a primit cu braţele deschise ca pe 
un frate mai mic. Nu pot zice însa 
acelaşi lucru despre cânii lu care n'au 
fost tocmai politicoşi fața de al meu. 
Dinşi! aă început sa-l miroase, să-i arăte 
dinții, să-I caute carta din senin Şi 
daca nu intervenea Millu cu oare care 
gesturi de picioare intovăraşite de e- 
nergicele cuvinte : „Inlături cotarie ! 
Aşa ve primiţi musafirul?* de si- 
gur ar fi avut loc o încăerare care 
nu cred să se fi sfirşil în avantajul 
cănelui mei, dat fiind ca el era un 
fel de cuconaş de tirg alintat, deprios 
pe saltele, pe când cialalți erau nişte 
mitocani de la țara neciopliți, iuti de 
coli! şi care nu vroeau să recunoască 
rangul musafirula,_—
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Negreșit momentele cele mai plă- 
cute penlru un v&nător care a calcat 
chilometri întregr prin arşiţa soare. 
lui şi a mers mai ales în plin, sunt 
acele de la masă. Par'că ai conştiinţa 
că meriţi să imâninci bine, fiind ca 
te-ai purtat bine. 

Pe masa întinsă îneareată cu felu- 
rite mezeluri ne așleptau două taci- 
muri unul pentru Millu şi altul pen- 
tru mine, căci familia de gazda era 
în ziua aceea absentă din Spatarești. 

Acolo așăzat îndemănatec pe ilţ, 
la lumina unui mare candelabru, di- 
naintea unor farfurii pline, şi a unor 
butelci de asemenea pline, mă sim- 
team cuprins de un fel de voe bună 
care îmi îudoea pofta de vorbă şi pofta 
de măncare. 

Eram la mir de poşte departe de 
ori ce grijă, într'unul din acele mo- 
mente cănd din viaţă guşti numai
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plăcerea, înti”o stare de mulțemire suf- 
fletească care îmi închipui că n'o poate 
simţi cine-va de cit după o mare is- 
pravă făcută; iar isprava cea mar 
mare cu care se poate lauda un ve- 
nător e torba plina. 

Ah! Torba plină sta aninataă în cui, 
falnică ca o dovadă vie a destoiniciel 
mele şi de cile ori îi aruncam câle 
o păreche de ochi de om amorezat, 
îmi creştea inima'n piepl şi me sim- 
țeam mar inspirat în darile de samă 
ce făceam lui Millu despre expeditia 
mea cinegetica. 

Millu ca un vechiu amator ŞI mă- 
nuitor de puşcă nu ma! slârşea cu 
întrebările: cum anume am urmarit 
fie-care piepeliță, cum a aretat-o câ- 
unele, cum am împuşeat-o, cum mi-a 
aporiat-o, iar eu unul care eram de 
două ori inspirat şi de continutul tor: 
bei, şi de conţinutul butelcelor îmi 

= 
d
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simţeam limba deslegata şi se înțe- 
lege că le istoriseam aşa că fie-care 
lovitură de puşcă să pară un fel de 
lovitură de meşter. De alt-fel, pot zice, 
că ţineam forte bine minte, cum şi 
în ce împrejurări am dat fie-care foe, 
cum şi unde a căzut fie-care pasere. 

Millu asculla şi suridea pe sub mus- 
„ete; ştiea el cât la sută să reduca 
din _vitejiile mele. 

— Acum văd şi eu, îmi zisee] cu 
oare cars ironie, că eşti vânător qe- 
sevărşii ; şlii bine împuşea şi... îs- 
torisi. He, în materie de istorisiri pu- 
tea el să-mi dee multe puncte înainte. 

Avea un talent de a interesa 
pe ascultător, o câutatura în ochi, 
un gest, o intonațiune a voacei, care 
colora, sublinia înțelesul cuvintelor, 
o artă în alegerea expresiunelor, în 
cât nimene din tot cuprinsul judeiu. 
lu nu era în stare pe terenul glu-
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melor şi al pacalelelor să susiie lupta 
cu el. 

Ş'apol ce fine erau toate aceste 
glume. Par'ca contactul cu dinsul te 
redica ; parcă te molipseai de spiri- 
tul şi veselia lui. Un an de zile de-ai 
fi stat de vorba cu el, nu ţi sar fi 
urit, căci în fie-care moment găsea altă 
ceva noi să-ţi spue care sa-ţi atraga 
atenţia sau sa-ţi verse voea bună în 
inimă. | 

Aşa din una în alta, din vorba în 
vorbă, căci vorba aduce paharul, şi 
paharul vorba, ne-am pomenit stand 
la masă pâna la ceasurile 11 de noapte. 
Se făcuse întunerie de nu-ți vedeai 
palma dinaintea ochilor ŞI o ploae sub- 
tire curgea ea prin sită. Noroc că 
pănă la Folticenr era o Şosea minuna- 
lă încât nu era chip să perd drumul. 
In momentul plecărei Millu îmi îm- 
prumută o manta de abă cu glugă ca
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să mă apere de ploae. Lua! torba 

cu prepeliți sub manta, urcă! pe Mi- 

lordachi din-a-dreapta mea în caruta 

ŞI..... înainte băete prin întuneric. 

Am uitat sa spun că vezeteul med 

era uu jidovaş bicisnic de vr'o 14 ani 

căruea îl plăteam patru lei pentru o 

zi de vânat. Nu era mult, dar nici 

el nu ştia să facă mare treabă; abie 

dacă putea să mâe ziua calul pe loc 

drept, iar noaplea setemea şi de um- 

bra lui şi mergea halandala cănd spre 

dreapta, când spre stinga încat tre- 

buea să deschid ochii în patru ca să 

nu se sue cu routele pe movilele de 

prund şi să me răstoarne. lvaintam 

aşa ca culbecul cu multă bagare de 

samă, când eată că în dreptul satu- 

lui Baia, Milordachi prinsă aşa din 

senin să hârie şi sa se framinte ală- 

turi de mine de par“ea-l apucase ceva. 

In zadar cercăi să-l liniştesc şi cu bi-
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nele şi cu reul, eltot mar tare hăriea 
şi se sbălea. Nu înțelegeam ce ure. 
Deodata perciunatul meu de veretea 
se intoarse inspre mine: | 

— Chicoane!... Îmi zise el cu glas 
schimbat, sunt doi oameni zei inain= 
tea curuţei. 

Intr'adev&r aşa era. 
In acelaşi moment me secular în pi- 

cioare, îmi înarmal puşca şi adresîn- 
du-mE& celor doi oaineni care se za- 
reau ca nişte fantome prin întuneric 
Şi eraii mai, ma! să pue mana pe dar. 
logii calului, le zisei cu glas restit: 

— a ascultați badişorilor! Poate 
ați prăpadit ceva în căruţa mea; pof. 

Ei vezură steelind teviile puştei a-, 
uzir€ sunând cucoaşele şi imediat au 
rupt-o de fugă peste cămp, unul spre 
dreapta, celalalt spre stinga, dispărând 
in întuneric, iar în urma lor am pu-



70 

tut prinde cu urechea numai căle-va 
sudălmi răguşite şi neputincivase care 
au trezit în deşert ecoul adormit al 
noptel.  Apol ca să fieel bine încre- 
dințati ca arma mta Hu era o jucărie, 
am tras doua focuri în direcţia lor, 
am ordonat jidovaşului sa dee bici ea- 
lulu şi am plecat în galop.  Cănele 
a încelat de a hării; jidovaşul însa 
n'a încetal de a tremura şi de a se 
Văicara par'că era pe moarte: 

— Oi! Vel! chicoane din ce-am sca- 
pat!... Era oameni rel aciea Şi de si- 
ghir ne-ar fi ucis daca n'aveal puşchi. 

— Buni, rel, bine ca am scapat te- 
feri; de-acuma mână vărtos și ia sa- 
ma să nu ne spraăveli. 
— 01)... Va!,.. Noroc de chini 

că a hămăit. Altfel nu prindeam de 
veste de tălhăroi. 

Intadevăr Milordachi saracul, în- 
tocmai ca gaştile din( capitol par'ca
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avul duh sfânt ; ne-a atras atenţia a- 
supra hoților, aşa încât am avut vre- 
me să me pun în stare de aparare Şi 
să me stiecor cu bine din acest impas. 

De atunci Pam iubit şi mai tare pe 
scumpul Milordachi. 

După un şfert de oară eram la ba- 
viera oraşului. Perceptorul care m'a 
uşurat de câti-va gologani, taxa intră- 
rel pentru un trăgator, mă întrebă 
cine a dat cele doua focuri de puşcă 
ce s'aii auzit în departare pe şosea, 

l-am respuns că, eu. 
— Se vede că erau nişte tigani 

borfaşi, adaose el, care te-au luat drept 
un jidan bun de jumulit. 

— Aşa se. vede, dar sau înșalat 
de trei on: întăi nu eram jidan, al 
doilea nu aveam bani, şi al treilea a- 
veam armă. 

— Bine că ar avut armă, că alt- 
fel te-ar fi flocait er pe datorie.
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Acesle cuvinte marturisesc ca me-au 
străbătut adinc în urechi, căci de multe 
Ori nu-ţi dai sama de gravitatea 
pericolului de cil după ce a trecut, 

Ajuns acasă am gasit femeea şi co- 
piii dormind foarte liuiştit; eu însa am 
avut ioată noaptea somnul agitat. 
Parcă vedeam necontenit cele două 
fantome de oumeni rej dinainteu mea; 
vroeam să fug dar picioarele nu me 
slujeau; vroeam să trag cu puşea, dar 
puşea uu lua foc; vroeam sa strig, 
dar glasul îmi amorțea în gat. Me 
simțeam împresurat, inăduşit, strivit 
de înfricoşatele fantome, aveam su- 
flelul la gură...... când insfărşit iata 
că vine, vine în fuga mare în ajulo- 
rul meu, credinciosul, voinicul Milor= | 
dachi într'o aureola de lumina ca o 
pajură din poveste, ca un zmeu rez- 
bunător, se repede asupra fantomelor 
duzmane....... şi în aceiaşi clipă din-
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sele dispar înti”o pozderie de scăntee, 
iar €u.... .... m'am deşteptat. . . 
- . . . . . . . . 

Multe, multe aşi mar avea de spus 
despre bietui Milordachi care a avut 
darul adese-ori sa-mi descrețeasca frun- 
lea şi să me facă prin naivitatea şi 
veseliile lui comunicalive să uit din 
necazurile vieței; dar sunt silit să 
sfârşesc ca sa nu fia bănuit ca exa- 
gerez calitățile lui sau că, doamne 
fereşte, împărtăşesc parerile Englezu- 
lui care preţuea mar mult dobitoacele 
de căt oamenii. Ce ar. zice prietinii 
mel cel sinceri? 

Voiu adaugi numai că intruna din 
zile Milordachi atins de o boala care 
nu iartă, venita aşa din senin, şi-a per- 
dut cheful, pofta de mancare şi som- 
nul. Îisunase oara. Era dureros de 
vEzut cum, sermanul, merei gemea,
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se frăminta in culcuşul lui unde nu-șă 
găsea odihnă, cum se lupta cu nioar- 
tea, până cînd razbil de suferințe a 
închis ochit pe vecie cu toată căutarea 
medicală şi îngrijirile ce i-am dat. 

Regretele noastre au fost mari. Fe- 
meea şi copiil mel mal ales nu se puteau 
deprinde cu ideea ca Milordachi nu 
ina! esle. O mare parte din petrece- 
rea şi veseliă casel a dispărut. Ela 
fost îngropat cu cinste în grădina mea 
sub arborele cel mai frumos, iar când 
am aruncat țarpă peste trupul lui, n'a 
fost-nicI muzica care sa ne excite plău- 
sul, afară doar de ciocarliile care ci- 
ripeai în lumina soarelui, nicl coroa- 
ne de flori depuse în vedere de MOŞ 
teniri, nic! oratori funebri care Să ros- 
tească discursuri ipocrite și să caule 
vorbind de reposatsă se lustruească 
pe sine, cum zice Eminescu ; dar aud 
curs în tacere lacrimi adevarate din
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ochi! copiilor mei, şi după ce ne-am 
îndeplinit cea din urma datorie calra 
acest credincios și iubit prietin al fa- 
miliei, ne-am depărtat cu toţii de la 
mormîntul lui cu inima grea. Multa 
vreme după aceia au rămas vit îna- 
Inintirea noastră ochir duioşI şi rugă- 
tori a lui Milordachi care simțind ca 
se duce, par'că ne zicea: „dragi stă- 
pînl nu mă lasaţy !“ 

Vai şi astă-zi i-ași duce dorul bie- 
tului Milordachi, daca un motan fru- 
Mos, auriu, un lei în reductiune, a- 
lintat ca un copil, leneș ca un împa- 
rat şi flegmatie ca un filosof, nu i-ar 
fi luat locul în inima mea. 

V&d însă că fara voe alunece în pa- 
catul Englezului, de aceea sfărşesc 
ca să nu mă stric cu prietinir mei cej 
sinceri.



DIN JUNIMEA



DIN JUNIMEA 

MUZICĂ —PICTURĂ 

] 

Multe s'au scris şi se vor mai scrie 
încă despre societatea lilerara Juni- 
mea din laşi, care prin activitatea er 
neîntreruptă de mai bine de un sfert de 
secol _a_sapat brazde adinci pe pămin- 
tul tuturor terilor-locuile de Romani 
şi a avut meritul necontestat de a fixa 
aproape deliniliv modul de vorbire Şi 
scriere a limbei noastre culte. Cine 
nu ştie că în şcoli, în parlament, în 
biserici, în tribunale, în gazetele lite- 
rare şi politice limba întrebuințată as- 
tă-zi nu se mai! asamână cu acea de 
acum 40 de ani. Influenţa acestel so- 
cietați a produs o evoluțiune sau, mai
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bine zicănd, o revoluţiune în spirite, 
a modilicat gustul publicului şi Va în- 
drumal spre izvoarele cele curute ro- 
mâneşti, îndepărtandu-l de la ohicinu- 
inţa împrumuturilor şi imitațiuuelor 
streine. 

Dar Junimea n'a lucrat numa! pe 
tarîmul literar şi Ştiinţific; ea numa- 
ra în sinul ei membri care se ocupau 
cu muzica şi cu pictura şi dacă aceste 
două ramuri ule artei, n'aă dat re- 
zullate comparabile cu acele iiterare, 
totuşi nu gasesc de prisos de a re- 
aminti silințele ei şi în aceasta di- 
rectiune. 

Astfel muzicanţii noştri eraă: Nicu 
Burgheli şi Artaxerxes Buiucliu pia- 
niști, Teodor Burada şi Grigore Bu- 
iucliu violonişti şi Titu Maiorescu vio- 
loncelist. . Aşi putea numara şi pe 
Gheorghe Scheletti un pianist şi com- 
positor de merit care deşi neînscris
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formal în cadrele Junimel, era însă 
în legătură de prietinie cu nor toţi, 

trăea în admosfera noastră literară şi 

punea în muzică poezil de-ale noastre 
între care şi o buladă a mea: _Dom- 

nița şi _Robul. 

-—Dese url se organizau serate la Ma- 
iorescu și Nicu Burgheli la care luau 

parte mulți din membrii Junimer a- 

fară de Pogor pentru care muzica era 

un vuel supărător urechelor.  Nielr o- 

dată el v'a priceput o notă, n'a gus- 

lat un instrument. Era o natură cu 

totul refractară acestui gen . de artă. 

Muzica, zicea el, e un_mod confuz şi 

barbar de_aşi exprima cine-va simţi- 

zile —Cănd-ar.. la_îndamana cuvinle, 

ce nevoe să alergi la sunele vagi şi 

asuizitoare? | 

Se întelege ca în discuţiunele ce a- 

veaii loc, râmănea singur de această 

părere între toli lovarăşii sel din Ju- 
6
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mimea; era un fel de originalitate a 
lui care s'a ciocnit de multe ori cu 
ironiile noastre.  Seratele noastre mu- 
zicale la care erai admise şi soțiile 
junimiştilor ce se cunoşteau şi erai 
în vizită, . aveau acelaşi caracter de 
intimitate cu o ţinuta bine inteles mai 
rezervată şi se sfărşeaui ea Şi seratele 
literare cu acelaşi ceai tradiţional, spe- 
rauța şi mângăerea caracudei, 

Dar violoniştii junimişti îşi exerci- 
tau talentul şi la alte petreceri în a- 
fară de cercul nostru literar şi muzical. 

Aşa îmi aduc aminte că înti'o zi 
de toamnă, pe la culesul viilor, cu 
vr'o 30 de ant în urmă, căci val, ze- 
cimele de ani trec repede fără sa le 
prinzi de veste, am fost invitat de re. 
posatul Alecu Şendre, pe atunci un 
tinăr şi vesel profesor universitar, la 
o vie a sa de la Copou unde mă aş- 
tepta o masa mare, imbelşugată, în-
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tinsă sub nişte ter umbroşi la care a- 
sistau şi alți vro 20 de oaspeti toti 
tineri unul şi unul dispuşi a face cins- 
tea cuvenită merindelor şi mai ales 
băuturilor. Printre dinşii eraă şi mulți 

junimişti între cave Teodor Burada şi 

Grigore Buiueliu. | 
“ Halal! zeu de sfintele tinereţe! aneee 
Nimene dintre noi n'avea fruntea în- 

crețită de necazuri, nimene nu ducea 
pe vremea aceea sacul cu grijile în 
spinare. Toti trăeaă într'o lume tran. 
«dafirie în care soarele nu asfințea. 
Alecu Şendre, amfitrionul, care şedea 
în capul mesel ne stimula cheful, în- 
«biva la sânătăţi, islorisea anecdole 
de haz, privighea ca nimene să nu rămăe 
în urmă cu paharul, într'un cuvânt, 
da mereu cep entusiasmului şi butoa- 
elor. cu vin: a 

Cand iata că de după niște tufari 
apăru tocmai în momentul psivholo-
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gic un taraf de lautari care ne-a a- 
dulmecat cum adulmeca---prepelicaruț 
vEnatul şi începu să ne cante de i- 
nimă albastra. In fruntea tarafulur 
era vestitul, batrinul Barbu lăutariul 
cu cobza în mână, cu fața sbarcită ca 
o ciupercă, cu poala antereului ani- 
naia în brad, o legendă în carne și 
oase, o rămiăşiţa uitata de moarte a 
moravurilor patriarcale disparute, Bar-. 
bu pe care Alecsandri Pa cântat, care 
a cântat și el la mesele inultor boeri 
şi fil de boeri pe cănd era belşug în 
tară de-l curgeau galbenii nenumărață 
în cobză,. 

Sa traițr Boeri Dv.!, zise el: 
Ea sunt Barbu lăutarul, 
Starostele şi cobzarul, 
Ce-am cântat pe la Domnir 
Şi la mandre cununii, 

Canta Barbu, cânta par'că n'avea 
capul înzapădit de ani. Degelele luy



85 
DD 

scoteau din strune sunete vii care 
întovărăşite de glasul lui bătrinese, 
deşteptau amintiri din alte limpuri; 
iar nor însufleţiți, ameţiti pot zice, 
de căldura vinului şi a cântecului 
strigam: 

— Trage!... Barbule!... Trage!... Sa 
sune văile, să tremure codrul, să sal- 
te pietrele! | 

Şi Barbu irăgea în adevăr de ne 
tăeu curmeziş la inimă şi de farmecul 
cântecului par'că i se ştersese de pe 
față zbarciturile anilor, par'că întine- 
rise cu o jumătaie de veac. Era fru- 
mos de văzut cum îl stecleau ochil 
acestul moşneag, urmaş al une! ge- 
nerațiuni trecute, cum şedea încă drept 
ca luminarea, cum îl vibra corpul îm: 
preună cu strunele cobzei; era mala: 
les frumos de văzut în cadrul incun- 
jurător de verdeață prin spărturile 
căruea se întrezăreaa dealurile pădu-
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ratice ale laşulu! împodobite cu mo- 
nastiri vechi, istorice, foaste cetăți de: 
aparare, rămăşiți şi aceste din timpuri 
apuse şi care se împărecheau aşa de: 
bine cu căntecul bătrinese. 

lata că în momentul cână el cănta. 
mai cu foc, Buiucliu şi Burada se re- 
dicară iute de pe scaunele lor, înşfă- 
care căte o vioară din mânele lă nta=. 
rilor şi aşazați unul la dreapta și ce. 
lalalt la stinga lu Barbu începură să: 
cănte împreună cu el. 

O! Atunci a fost momentul eulmi.-- 
nant al entusiasmului. Un ura frene-. 
tic şi nesfarşit a întimpinat pe noir 
lăutari care cântaă frumos de tot, mar 
frumos de cât adevărații lăutari, mar 
frumos de cat ar fi cantat er însuși, 
altă dată, pentru că atunci erau în-. 
călziți de ospătul cămpânese și mar. 
ştii eu de ce alte focuri nemartur isite ?- 
Apol dinşii schimbare cântecul de jale



  

într'un cântec de brăi de acelea care 
îti dau furnici la picioare şi iu res- 
toarnă căciula pe ceafă, şi atunci am: 
incins şi noi părechi, părechi, un joc 
năstruşnic pe iarbă verde, un joc cum. 
nu Sa “mai văzut în via lui Şendre; 

de elocotea văzduhul de chiote, de: 
răsuna pămiutul sub bataea călcăilor, 
de ne venea nouă înşi-ne sufletul la gură.. 

— Trageţi, mai! Sa turbe căteaua!.. 
strizam noi lăutarilor aruncănd cu pă-- 
lariile într'inşii. Dar şi er, mai ales. 
lăutarir— boeri, cum îl numeam noi, 
nn se lasai mai pre jos; Electrisati, 
fermecaţi, el nu-şi puteaă stăpini miş- 
carile; tineau tactul cu mănele, cu ca-. 

pul, cu picioarele, şi din strunele ne- 
bune scoteau accente ce în adevăr ne: 

înebuneau. 

0!... Cine putea atunci să se mă- 
soare cu noi? Eram mal mari și mat 
voinici de căt toata lumea. Eram ti-
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meri, curgea sililră în vinele noastre 
și prisosul de putezi îl revarsam în chef, 
căntec şi joc. 

De la o vreme osteniţi ne-am aşa- 
zat earăși împrejurul mesei Şi atunci 
Barbu apropiindu-se de noi depuse 
Vechia lui cobză pe masa. 

— Boeri dv. zise el, vă rog sa a- 
ruucați uscătura asta pe foc, că de.- 
acum nu mal am ce face cu dinsa. 
De vreme ce boerii au învățat să căn- 
te mai bine de cat NOI, ce păne mai 
pot eu câştiga cu dinsa! 

— teti cobza înapol, moş Barbule, 
Şi mal zi ceva să le treacă musafiri- 
lor aleauul de Ja inimă, îi răspunse 
Şendrea. 

Se vede ca ştia el ceva, 
La dreptul vorbind, mulți dintre nor 

aveam la vrăsta aceea cate un dor. 
ascuns la inimă, care se răcorea prin . 
cantec şi se topea în pahar. o
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A ţinut aceasta petrecere pe care 
nu voiu uita-o nici odata pănă hat 
tărziu după asfinţitul soarelui Și nu 
ne-am împrăştiat înainte de a umplea 
cu bani albi pentru zile negre mai 
multe pahară închinate în sanatatea 
lui moş Barbu lautariul, 

Ce s'o fi facut el de-atunci nu ştiu. 
Unii zic câ a murit; alți! ca trăeşte. 
Eu unul cred că vre-un fiă sau nepot 
de-a lui împrumutăndu-i numele îi con- 
tinuă tradiția. | 

Iar cialalti doi "ăutari-boeri au a- 
pucat fie-care pe drumuri deosebite. 
Burada şi-a facut din vioară 0 pro- 
fesiune. A fost numit profesor la 
conservatorul din laşi şi a dat un 
Dumăr însemnat de concerte in toate 
centrele mari ale Romănier libere pre: 
cum şi în terile vecine: Bucovina, 
Transilvania, Macedonia, Epirul, «te. 
unde a cules aplause bine merilate.
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Cel al doilea Buiucliu a lepadat vi- 
oara şi a luat codul caştigind prin 
munca şi talentul seu o mare repu- 
tațiune ca avocat în baroul de lașt 
cum şi ca judecator în diferitele func- 
țiuni ce a ocupat rînduri, rînduri în 
magistratură până la înalta treaptă 
de membru la Curtea de Casaţiune 
unde a ajuns şi stă și astazi. 

Cine ştie dacă în oarele lu! de re- 
paos nu mai pune câte odată mâna 
pe umorțitul lui arcuşi care i-a înve- 
selit odinioara tinerețile. 

Il 

Reviu acum la ramura picturei cu 
care se îndeletniceau alți cîti-va membri 
din Junimea. 

De cănd eram mie îmi plăcea sa 
măzgălesc hartie. Schițam caii din 
grajd, cânele din ogradă, motanul din
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casă, incercam portretul babei Maria. 
care mă dădăcea; apor mal tarziă, sub. 
conducerea unul francez Cavaroc, am. 
început să desinez de-abinele. aşa că 
la vrasta de 10 ani eram aproape «de. 
aceeaşi putere ca şi profesorul med. 
Aveam aşa pasiune peniru desemn,. 
că uitam jocurile, me uitam nemăncat. 
cu creionul în mână, visam şi noap- 
tea cum trebue să fac cutare contur,. 
cutare umbră, 

Cine ştie? Dac'ași fi cultivat serios. 
această dragostea mea înăscutaă, poa: 
te ca aşi fi astăzi în alte împre-- 
jurări materiale, căci piclura e o ar-. 
ta cozmopoiită. Un tablou bun e orr. 

„unde bun, în timp ce literatura e măr-- 
ginita în limilele strimte ale tare. 
“Dar părintele mei, de şi om cult- 
pentru timpul în care trăea, era to- 
tuşi sub influenta vechilor prejudecati 
şi prin urmare în contra unor profe--
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Siuni astă-zi onorate în toate tările şi 
în toate straturile sociale. 

Aşa cănd Pam rugat să mă trima- 
a în străinătate pentru a învăţa pic- 
tura, el a sărit în sus: 

— Cum vrat să te faci zugrav ? 
„AI înebunit băete? 

Silit am fost deci să îmbrătoşez al- 
tă cariere; să lepad penelul Şi să ieu 
-condeiul şi nu ştiu zeu dacă schimbul 
a fost în avantajul meu. Cu toatea- 
«ceste din cănd în cănd, în oarele cănd 
n'aveam ce face, cum zicea un cau- 
“did poet acut reposat, tot mar schi- 
dam câle o vedere, cate v figură pen- 
tru a nu perde obiceiul, iar după ce 
-am intrat în Junimea, instinctiv m'am 
-apropiat de acel care ca şi mine ţi- 
Meau penelul în mană. 

Aceştia nu erau multi la numar. 
Petru Verussi ocupa locul din frunte 
“ca unul ce era pictor de profesiune.
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După dinsul veneaa: Theodor--Buiu- 
_cliu şi Vasile Pogor. 

Aveam o junime literara, un cere 
muzical, era natural să avem şi una- 
telier de pictură.  Ast-fel asociind pe 
langa nor patru pe domnii, Dimitrie 
Gherghel şi colonelul Boteanu, direc- 
torul de atunci a şcoaler militare din: 
Iaşi, ambi! amalori ca Şi no, am în- 
chiriet în toamna anului 1874 două 
odăi în strada Săulescu cu fereştrele 
spre nord, le-am mobilat cu cele tre- 
buitoare şi am înființat un atelier în 
regulă, primul întemeeat în laşi din 
inițiativă privată. 

O! Sa fi vezut cu ce osărdie mer= 
geam noi la oarele hotărite la Ineru, 
cum ne încurajam unii pe alții, cum 
pictând şueram printre dinti felurite 
cântece care par'că ne inspira, cum 
ne istoriseam unul altuea felurite a- 
necuoie. cum ne entusiasmam v&zănă
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“încetul cu încetul natura înviind pe 
“pănzele noastre sub forma unui răsă- 
Tit de soare, unul colţ de pădure etc. etc. 

lar înspre sară când nu se ma! pu- 
“tea lucra, şedeam fie-care pe scaun a- 
proape o oară în contemplarea tablou- 
rilor noastre, şi de erau figuri ni se 
spărea câ stăm de vorba cu dinsele, 
-de erau vederi de ţara, eveam iluzia 
că respirăm aerul cîmpului şi ne scâl- 
“dăm în razele soarelui.  Pelreceam ca 
uişte scolari sburdalnici în atmosfera 
“caldă, suggestivă a atelierului Şi pu. 
neam toată rlvna ca producerile noas- 

“tre să fie vrednice de exposiția ce 
Verussi plănuea pentru anul viitor. 

La început pâna a nu ne cunoaşte 
„puterile unul alluea, Verussi dadea 
negreșşit ionul între. nor, de oare-ce 
era pictor de.:prefesiune ; dar cel mai 
-guraliu şi mai cu pretenţii era Pogor. 
Noi eialalți patru nefiind toemar în-
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crezători in talentele noastre, lucram 
cu sfială şi ne temeam să nu ne fa- 
cem de ris. 

Am tocmit deci în primele zile du- 
pă instalarea noastră un biet cerşe- 
tor zdrenţeros cu patru ler pe zia 
carui portret am intreprins cu toții 
să-l facem din diferite părţi. Bietul 
om la început era foarte bucuros că 
poate sta la căldură şi căştiga parale 
cu interesanta lui figură făra sa faca 
nimic; dar de la o vreme silit fiind 
să şadă neclintit în aceiaşi poziliune, 
se plictisea amar, casea de i se ru- 
peau fălcile, şi picura de somn, încat 
trebuea la fie-care şfert de oară sa-l 
sculurăm ca să nu cadă de pe scaun. 
Nu ştiu zeu. daca după căte-va şedinti 
mar fi fost el mar bucuros pentru a- 
celaşi pret să, lue lemne de cât să su. 
tere osteneala unei asemine odihue. 

Dupa şase sau şapte şedinii i-am 
dat drumul de pe scaunul unde îi în-



96 
De 

țepenise șelele şi înainte de a pleca 
a privit un moment cu ochi timiză 
pîuzele şi cartoanele noastre, dar de 
sigur nu s'a recunoscut. 

— Oare aşa sunt eu? Intreba din- 
sul cu îndoeala. 

Nu se vezuse nenorocitul în oglinda 
cine şlie de căi ani, în cat NU-ŞI may 
aducea aminte de propria lui faţa, 

Eă unul pâstrez şi acumu în parete, 
lucrată în crida neagră cu estompa, 
figura lui stoarsă de sărăcie, brazda- 
tă de ani, acoperilă cu o barbă şi un 
păr în care peptenele n'a intrat niel 
odată şi nu puțină plăcere îmi face şi 
astă-zi vederea acestui desemn care 
imi aminteşte timpul petrecut de nor 
în atelierul de pictura. Acest studia 
a fost piatra de incercare a fortelor 
noastre.  Verussi daduse lucrărel sale 
proporțiile unu! tabloă.  Cerşetorul 
era pictat în oloI cu mâna întinsă la



97 
DD 

pomană în răspintenea unei strade a; 
Iaşului în timp de iarna. Asemâna- 
rea era destul de nimerită, desemnul 
destul de corect, însa coloritul lasa. 
mult de dorit. | 

Nu ştia pentru ce tonul general al 
tuturor picturilor lut era sarbed, spa- 
lăcit, necurat parca ar fi aşternut pe 
deasupra o pătură de sad. Abia is- 
prăvite tablourile luj, aveau deja un 
aer de vechime, şters, întunecat, lip- 
sit de orl-ce viotiune, fără nicr un re- 

„lief, fara nici o perspectiva, confun- 
„dindu-se toale pe acelaşi plan într'o 
ciața de plumb în care soarele nu 
strălucea. Aşa era feliul lui de a lu: 
cra; n'avea simţimintul coloarei 

Cu totul alt-fel' lucra “Theodor Bu- 
iucliu care avea specialitatea vederi- 
lor de ţară. EL poseda nat ales ta- 
lentul de a copia tablourile cele mai 
grele cu o acurateța, cu o exactilate 

7
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de fotograf, încât nu putear deosebi 
originalul de copie. A lucrat şi după 
natură, precum lunca din Mirceşti eăn- 

tala de Alecsandri, tablou care se 
poate vedea în salonul de recepţie a 
primăriei de Iaşi precum şi altele care 
se găsesc în colecţia fratelui seu Gri- 
gore, actualul membru la Curtea de 

Casaţie. 

Verussi şi Buiucliu erau nişte ti- 
puri vrednice de studiat. Deşi de na- 
turi deosebite, aveau totuşi un punct 

„de asemănare; erai amândoi înzes- 
trați cu căte o inima gata a lua foc 
ca praful de puşcă la cea întăr sean- 
tee pornita dintr'o păreche de ochi 
femeeşti, şi totuși amăndo!r au murit 
bolte. 

Unde însă se deosebeau, era în fon- 
dul caracterului lor și în modul lor 
de trai.  Verussi strein, fara familie, 
căzut. la nol din ceri, ducea o viata 

3
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de Boheme. De o sanatate șubredă, 
polricălit de rheumatisme, sprijinit pe 
nişte picioare Supțiri şi şovăitoare care 
abie îi purtau greutatea irupului, el 
lotuşi par'ca sfida propriile lu! infir- 
mitati facând din noaple zi şi din zi noapte. Era un fel de sialp de ca- 
fenele încunjurat de tot ce-i perde 
vară În oraş și ţinea recordul între 
fumatori, băutori şi povestitori de a- 
necdote. Cu palaria pe ciafă, înlu”o 
almosferă s'o tar cu cuțitul, cu hal- ba de bere dinainte, el era nota ve- 
selă în cercul lu! de haimanale ; vor. 
bea lare, gesticula larg, repunea din 
sură toate femeile şi regula și politi- 
ca țărei. Om simpatic de alt-fel, cu o spoială de cultura generală şi cu un 
«lar de vorbă bun pentru a încalzi ma- 

„halalele, el izbuti pe timpul cănd re.- posatul Dimitrie Pruncu era prefect 
în laşi să se aleaga deputat în cole- 
giul al 1V acum desfiinţat.
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In cameră dinsul se manifestă o: 

singură dată prin o interpelare la a- 

dresa d-lui Dimitrie Sturza pe atunci 

ministru de culte, cuvântare lungă, 

greoae, învățată pe de rosi care fiind. 

se vede mai presus de puterile lui fi- 

zice şi mentale i-a sdruncinat în aşa. 

grad sistemul nervos, încăt dupa două 

zile a şi murit subit de un anevrism. 

ln rezumat, pot zice, că Verussi rea- 

liza prototipul de artist destrabalat, 

negănditor la ziua de mă., sarac li- 

pit pămîntului, cu o înfăţoşare de om 

nedormit, nespălat, neîngrijit care-ţi 

dădea impresia necurăteniei. Şi a: 
ceastă impresie nu era înşelatoare. 

Chiar în modul seu de aşi exercita 

profesiunea era cu desăvârşire negli. 

gen! şi lipsit de noţiunea curâţenie!. 

Ast-fel de lene el nu-şi spala nici o- 

dată paleta cum se cade şi cu acelaşt 

penel manipula toate coloarele, încat. -
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aceasta poate a şi fosl una din cau- 
zele pentru care tablourile lui capatai 
la sfarşit un aspect aşa de monoton 
sau, mal bine zis, atou. 

Bauiucliu de şi becher pănă la sfir- 
şitul vieţei sale a avul un tra! mai 
ordonat şi o fire mai concentrata, 
Poseda fară îndoeala o aptiludine în- 
născută pentru pictura şi negreşit ar 
fi eşit unul dintre cel mar distinși pic- 
tori din ţara, daca ar fi continuat din 
tinereța a se ocupa serios cu această 
artă, Dar el după un lung, foarte 
lung period de întrerupere, n'a reîn- 
ceput a lucra de cat în urma impul- 
sului ce i-am dat nor prin înființarea 
atelierului din strada Saulescu.  Din- 
sul avea un fond de melancolie care-f 
dădea uu aer de mizantrop. Cand îşi 
punea pe ochi pălaria cea cu margini 
largi a Ja Rembrandt şi păşea tăcut 
și gânditor pe trotuarele oraşului ai
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fi zis că-i paraponisit pe universu *n- 
treg. Şi cu toate aceste prietinir in- 
timi pe care îl avea el mat aproape 
de inimă cum şi seesul frumos aveau 
darul de a-l desereţi. Lam văzut de 
inulte ori în cercurile Junimei făcând 
chef ma! ales la banchetele tradițio- 
nale, dar această disposițiune de spi- 
rii era sporadică la el. A doua zi pă- 
rea earăşi întunecat, dus pe ginduri 
ca de obiceiu şi de ce înainta în vras- 
tă de ce valul tristeței îl acoperea 
par'că mal mult, îl înstraina de lume, 
pănă cănd însfărşit cuprins de neuras- 
tenie complicată cu o boală de inimă, 
a închinat steagul fară vreme spre 
area părere de rei u rudelor şi a 
prietinilor lui între eare mm& numaram. 
Și eu. 

Dimitrie Gherghel şi colonelul Bo-- 
leanu erau ca şi mine niște simpli a- 
matori care lucrau cu mult foc sacru,
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cu multă dragoste pentru ariă, dar 
nu-și făceau nici o iluzie despre ta. 
lentele lor.  Pictam aşa între noi fa- 
ră pretentie dar cu nespusă placere, 
considerand această îndeletnicire ca 
mai nobilă, mai estetică, care ne sco- 
tea din hăugăşul ocupațiunelor de loa- 
le zilele. 

Insă dintre noi, trebue sa o spun 
cu regret, cel mai slab deşi, precum. 
am zis, cel mai guraliu a fost Pogor. 
La început credeam după aerele şi ro- 
domontadele lui ca o sa ne faca marți 
pe toți. A lucrat și el portretul cer- 
şetorului în crida neagră cu estompa 
dar a reuşit să facă o caricatură care 
a srnit rîsul iuturor. Cerşetorul nu; 
mai era nici cerşetor niel chiar om, 
ci se prefăcuse sub măna lui meşteră 
într'o avatare hida, tapână, un fel de. 
idol de lemn fara nici o aparența de 
ființa viețuitoare.
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Faţa cu această probă nerecuzabilă 

a inferiorităţei lui, recunoscută de el 

însuşi, dînsul ne mai putând face bu- 

nă figură în atelier, s'a retras imediat 

şi de alunci pănă în ziua de astazi 

mu ştiu să fi mai pus el mâna pe es- 

tompă sau penel.  Arla de sigur n'a 

perdut nimic, iar Pogor a ramas în 

opinia prietinilor sei cu -un talent mai 
putin. Mai bine de un an a mers so- 

cietatea noastră fără dinsul. Am de. 

semnat şi pictat fie-care mal multe ca: 
pete şi vederi unele copiate, altele du- 

pă natură pe care eu unul le păstrez 

cu sfintenie, caer ele sunt astă-zi bu- 

curia ochilor mei şi în zilele de sin- 

gurătate îmr ţin de urit povestindu-mi 

multe de toate din timpul tinereţe. 

Dar tabloul de căpetenie eşit din a- 

telierul nostru și care merită o men- 

tiune onorabilă deosebită e acel lu- 

ccrat de Verussi în uitimele zile ale
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societăței noastre.  Nevroind sau ne- 

avănd mijloace să cumpere o pinza 

nouă, dinsul a căutat să utilizeze una 

veche pe care zugrăvise odinioară o 

vedere din Carpati, cu un cioban şi 

căle-va oi pe primul plan. Acea ve- 

dere îusă era colbaită, mucegaită de 

mult ce stătuse la umezeală sub un 

dulap,.şi avea coloarele aiat de des- 

compuse încât semana cu o mare pa- 

ta de spanac peste care sar fi har- 

Jonit şoarecii. 

— Să vedeți ce-am să fac eu din 

această vechitură, ne zise el cu un 

aer de meşter priceput în ale artei. 

Şi a şi prins să croească pe dinsa 

sub ochii noştri o marină aşteruând 

peste cioban şi munţi o pătură groa- 

să de alb, verde și albastru din a- 

mestecul cărora eşi un ceri posomo- 

rit şi o mare tulbure redicată în valuri. 

De!.... Ceriul era ceri, ca să zic aşa,
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dar n'avea nici o zare de lumină, nicr 
un colt măngâios; par'că era de tini- 
chea ; par'ca te temear sa nu-ti cadă 
in cap. Aşa îmi închipui că trebue 
să fi fost ceriul din infernul lui Dante 
sub care se inăduşeau bietele suflete. 

De!.... Şi apa era apa în feliul ei, 
dar era aşa de groasă de parea tot 
năsipul din tund în eşise în fața. Era 
ua fel de bulion netrecut prin strecu- 
rătoare. Dupa ce sa uscat tabloul, 
dinsul plin de încredere ca lumea o. 
să şiie aprecia valoarea acestuy cap. 
de operă și o sa il plăteasca în mo- 
nedă sunătoare de aur, Pa expus în- 
tr'o vitrină în centrul târgului, în v&- 
zul trecătorilor; dar lucru ciudal, orr 
că trecatorii eraa distraşi, ori ca n'a- 
vea în buzunar destula moneda de 
aur, ori-că nu erau cunoscători, dinşii. 
se incrucişeau pe dinaintea vitrine 
fară u arunca o ochire macar asupra. 
faimosului labloa.



A. DD 
— Se vede că publicul preferă ta- 

blourile de genre, zise el lovindu-se. 
cu măna peste frunte. 

Tot-deauna găsea el! argumente te- 
meinice ca să-și justifice neizbanzile. 

Apoi după ce marina făcu un sta-. 
giu de aproape o lună in vitrina, din- 
sul a readus-o în atelier şi a îuceput. 
iarăşi sa aştearnă deasupra coloare pes- 
te coloare şi să schițeze portretul unet: 
tigance care tocmai poza dinaintea. 
noastră. 

— Am să faco vrajitoare care de- 
sigur o să placa. N'am s'o dau mar, 
jos de 500 lei. 

In adevăr vrăjitoarea eşi ca o na-. 
iada din undele. măre!, însa sbăreită,, 
afumată, cu o față carâmizie, cu Dniş- 
te mâni osoase dintre care una spănzu- 
ra de-alungul trupului şi ceelalia sta, 
razamată pe o stinca. 

A mers şi vrăjitoarea în vitrină fa-.
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a să întălneasea vre-un cunoscător 
“cu 500 ler în buzunar, încăt artistul 
nostru a început de-abinele să se în- 
„doeaseă de gustul publicului. 

- Toemai atunci să sfărşise războiul 
independenţei noastre și prin tracta- 
iul de Berlin se hotarise retroceda- 
rea Basarabiei în schimbul Dobrogel. 
— Oidee! Zise Verussi lovindu-se 

iară-şt cu măna peste frunte.  Dac'aşi 
preface vrăjitoarea într'o imagine a- 
legorica a Basarabiei rapita de la si- 
nul mumei patril. Ce subiect de ac- 

“tualitate! 

Zis şi facut. Noroc că pinza rab- 
dă mult întocmai ca şi obrazul gros. 
Imediat peste picioarele vrajiloarei se 
iviră o pareche de lanţuri de fier, sim- 
bolul robiei, hainele ei sdrențuroase 
“se prefăcură ca prin încântec într'o 
“cămeşă cu allițe; sub genele er îndu- 
-rerate se fixară ca doua boabe de fa-



109 

sole două mari picături de lacrimi, 

în fund reapăru a doua oară ceriul 

cel de tinichea, și jos marea cea de 

bulion, pe care nu degeaba o nunieş-: 

te lumea Marea. neagră. 

O! Părea de tot jalnică şi mala- 

les de jâlit nenorocita Basarabie, nu- 

mal trebue să fi știut cine-va câ e 

Basarabia, ca să fi putut gusta fru- 

museta alegoriei. De asta dată Ve- 

russi nu se înşală. Deputat fiind, el 

lua Basarabia subsuoară şi porni cu 

dinsa la Bucureşti. Un chestor de 

la Cameră de a cărui nume nu-mi mai 

aduc aminte, bun patriot se înțelege 

şi fin cunoscător în arta picture, nu: 

mără 500 lei isteţului compozilor şi 

iata tabloul spânzurat pe un părele: 

din sala paşilor perduţi spre ailmira- 

rea tuturor deputaţilor și amintirea 

lor despre evenimentul dureros. 

Daca ar fi ştiut cine-va prin câle
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transformari şi metamortoze a trecut 
biata Basarabie până să ajunga acolo, 
dacă ar fi sgăriet niţel cu unghia lan- 
țurile de fer, boabele cele de fasole, 
marea ceu de tinichea, cate alte ca- 
pete de operă w'ar fi descoperit sub 
diferitele paturi de boele supra-puse. 
care se redicau la o grosime de aproa- 
pe un centimetru. Dar această sur- 
prindere este rezervata generațiunilor 
viitoare. 

E drept însă că de o bucală de vre- 
me noile elemente venite la Camera, 
fie din cauza ca raporturile noastre 
cu Rusia s'au îndulcit, fie din canza 
că nu mal puteai suferi sa aibă ne- 
„contenit sub ochi amintirea unul du: 
reros fapt istoric reprezentat cu ataţa 
plasticitate prin un potop de vapsele, 
au făcut să dispara din sala pașilor 
perduți acest simbol al nedreptaţei 
moscovite, încât de atunci încoace ce-
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riul politic al parlamentului romăn 
pare ma! înseninat şi figurile deputa- 
ților mar vesele. Ce so fi făcut a- 
ceastă piuză, ultima producțiune a va. 
lorosului pictor Verussi nu ştiu; dar 
pacat ar fi să se piarză un aşa maâr- 
găritar nestimat. 

Cate-va luni după ce Verussi repur 
tă acest strălucit succes, atelierul nos- 
ru de pictură, ca toate lucrurile o- 
menești îşi dadu obștescul stărşit din 
cauză că după Pogor care ne părăsise 
de mult, ne-a părăsit şi colonelul Bo- 
teanu mutat din Iaşi precum și Ve. 
russi care preocupat de grija ţărei, 
uu se mal gândea la deliciile picture. 

Dar Buiucliu şi eu întocmai ca co. 
piil cel învățați cu narav, am conti- 

- dual încă un şir de anl a măzgali 
pinza fie-care pe la casele. noastre, 
avănd eă unul de asta-data o alta ga- 
lerie de admiratori, acea a copiilor mel.
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Îmi adue aminte ce mare bucurie 
era în casă de căte ori deschideam 
culia cu coloare şi m& aşazam dinain- 
tea piuzei. Fiica mea Elena care e- 
ra pe atunci mică de tot, alerga cu 
entusiasm prin toate odaile dand de 
ştire tuturor fraţilor şi surorilor în 
limba er alintata ca: „tata zugăveti, 
tata zugăveti !* 

La glasul er imediat se adunau toți 
în juru-mi și sorbeau din ochi cu pa- 
siune fie-care trăsătura de penel. 

-— Tată, ici parea trebue ceva mar 
Toş, dincolo ceva mai verde, îmi cb- 
serva căte unul în naiva lui pricere, şi 

„zeu că une-ori avea dreptate micul 
critic de la spatele mele, căcr pentru 
a Vedea greşeli nu era trebuinta să 
fie de forța Im Rembrandt sau a lut 
Verussi. 

Și încetul cu încetul au prins şi er 
„la gust şi fără nic! un dascal, numai
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din ce-au vezut la mine au început şi 
el la rindul lor să desemneze, să pic- 
teze, încăt an cu av, zi cu zi Sau în- 
mulțit tablourile care împodobese as- 
tăzi. păreţii odailor noastre. De si- 
gur această galerie sui generis dacă 
nu are vre-o valoare arlislică, ceea ce 
recunosc cu bună inima, are însa în 
ochii mei marele merit de a fi rodul 
muncel noastre proprie. Ca frumoa- 
se, ce odihnitoare îmi par aceste odai 
ast-fel impodobite.  Nicăiurea nu simt 
o linişte mai complectă, o mulţemire 
sufletească mai neterimurită de cat în 
aceste odăi retrase unde nici un vuet 
de afară nu palrunde, unde ai r&su- 
nat cele întăi glasuri de veselie ale 
copiilor mel, unde am îmbatrinit cu 
condeiul în mănă pe vechiul meu jilt 
ros de lungă şedere, odai pline de vi-” 
surile unei vieti întregi. 

Fie-care colt, fie-care mobilă au fost 
8
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marture la diferite ceasuri bune sau 
rele ce au sunat în casa mea ; fie-care 
cadru din părete îmi vorbeşte duios 
din trecut, m& transporta cu gindul 
departe, departe la acele clipe ferici- 
te din -viața când eu şi copiir mei, ne 
simțeam în naivitatea noastra absor- 
biți de farmecul coloarelor care repro- 
duceau pe piriză, dupa: puterile noas- 
tre, marea, eterna şi neimitabila 
natură. 

O! De ce-au zbural aşa de iute 
clipele acele!.... 

—————



0 MINCIUNĂ



0 MINCIUNA 

Dintre pacatele ce-am comis în ti- 
merețe, două me-aă ramas şi acum în 
memorie. Odată am perdut în cărți 
valoarea unul echipaj întreg, cai, tră- 
sură, hamuri, bici, fapt istorisit de 
mine în volumul Zile trăite, şi alta 
dată am spus o minciună care era să 
ne coste mult mai scump. 

Iata în ce împrejurări aim săvirşit 
-acest al doilea pacat. Fiind că sunt 
pe calea marturisirelor, voia spune 
«drept ca şi cănd ași fi înaintea unui 
duhovnic. | 

Eram un băelan, în vrăsta cea po-: 
reclită ingrată, adeca nic tocmai co- 
pil, nici tocmai om, cu multe doruri 
în mine şi cu.puţină pricepere de ale
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satisface. M& ţanţoșam mereii pe pi-- 
cioare ca doar voiu fi bagat în samă: 
de lume, dar lumea avea altă grijă: 
de căt aceea de ami purta grija. Eram. 
zic în perioada critică, cănd frica de. 
neizbăndă şi lipsa de experiență îmr 
idea orl-ce putere de întreprindere, 
de și aveam ambiția să trec drept. 
foarte întreprinzetor şi curajos. 

De alt-fel aceasta perioada naivă a: 
primei tinereţi, cu toate neajunsurile. 
el are uu farmec nespus de poezie. A.. 
tunci în adever trăiam şi simteam că: 
trăese,  Aspiram viața prin toti porir.. 
Inima' îmi era deschisă la orl-ce emo- 
țiuni. Aveam bucurii care acum nu: 
le mai simt. Un lucru de nimic, un: 
copac, un părăoaş, o floare im& facea. 
sa visez. Par'că nu calcam pe pă-. 
mint; par'că întreaga uatura se îm- 
podobea în haine frumoase unume pen- 
tru mine ca să-mi! înveseleasca ochir: 
şi să'mir desfate sufletul.
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O, ce frumoasă e această vrăstă 

zisă ingrată, tocmal din cauza naivi- 

tațel ei şi ce.parat. că trece aşa de 

iute! Caci îndata ce ai calcat pe 

pragul maturităței, trebue sa-ţi iei ziua 

bună de la visuri, iluziuni, speranțe 

care te-aii intovărăşit ca o aureolă de 

raze. Şi ce ţi-l bună experiența ca- 

patată în urmă, dacă în schimb ai 

perdut însuşirea de a te înfrăți cu fru- 

muselcle naturei, dacă plăcerile nu te 

mai mişcă, dacă dorurile nu te mat 

ard, dacă îti lipsesc ochii cer lacomi 

ai linereţei care împrumută lucrurilor 

strălucirea acea covărşitoare realităței. 

Imi închipui un om care ar fi în 

mijlocul unul paradis şi care ar merge 

necontenit cu ochii în jos atintiti pe 

carare de frică să nu se împedice de 

vre un bulgăr, de vre o cioată. Cu ce 

s'ar alege el din minunele paradisu- 

lui? Er bine, între cuminţenia vrăs-=
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tel coapte şi între naivitatea linereței 
eu unul daca me-ar fi dat sa aleg aşi 
opta cu ochii închi IŞI pentru cea din 
urmă. 

- 
Eram deci în acei ani binc-cuven- 

tati când nu le indoeşii de nimic, 
când le crezi calare pe noroc ŞI “în 
stare de a redica lumea cu umărul. 
Intram în viață cu toata oarba încre- 
dere a unui copil neştiutor şi căutam, 
fireşte să mă țin la nivelul tuturor 
celor care aveai pasul înaintea mea ; 
prin urmare eram cum e omul mat 
bun pentru a face prostii. 

Aşa înti”o sară de earnă am fost 
prin mijlocirea unul prielin, invitat îu- 
ir'o familie la cear. 
Se înțelege ca inainte de a me duce 
m'am ocupat în modul cel mat serios 
de toale delailurile toaleter mele, a- 
acere de stat pentru un tînăr care 
ÎȘI încearcă primei paşi în lume.
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Acea familie, una dintre cele mar 
patriarhale şi ma! primitoare din “laşi, 
se compunea din o mamă văduvă, patru 
fete şi dor băeţi, care traeau în strinsa 
legătură de dragoste unii cu: altii, fară 
lux dar în huzur, căci nu le lipsea: 
mijloacele de o indemanatiea vieţuire, 
La masa lor putear veni ori cănd chiar 
nepoftit, de oare-ce pe atunci nu se 
numarau încă bucăţile în. farfurie. A- 
colo intrând în casă trebuea să- ti lași 
necazurile la ușă, pentru că înăuntru: 
nu întălueai de cit voe buus, frunți se- 
bibe şi surisuri pe buze, 'surisuri de 
oameni sinceri fară. gânduri ascunse. 

Stapina casel a fost o femee de 
lume frumoasă, judecand după talia er 
încă subtire, după trâsaturile feței şi 
stralucirea ochilor ei negri, care în 
vremea lor au trebuit sa aprindă multe 
inimi.  Domnişoarele, ca să nu fiu lin- 
guşilor, voiu zice că samanau cu na ma. 
lor pe când era linăraă.
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lată-mă& deci înti”o casă aproape ne- 
cunoscuta unde afară de familia de 
gazdă şi de mine, mai eraă o sumă- 
de alți musafiri poftiți şi nepofliti care 
de obicel se adunau sările acolo. M& 
învărteam între barbați şi femer, mar 
ales între femei, cu mânele în buzu- 
nare, dându-mi aere de on în tot lo- 
cul şi căutând să plasez şi eu cuven- 
tul meu în diferitele convorbiri ce se 
ncingeau în salon, ca sa-mi! afirm 
personalitatea şi se dai dovadă că am. 
şi eu opiniile mele. 

Ad mers lucrurile bine căt-va timp, 
aşa că după părerea mea, nu făceam 
tocmar proastă figură, ba începusem 
chiar să me deprind cu atinosfera din 
salon de par'că eram acasă la mine. 
Așa-s jumătaţile de oameni, numai de- 
cât trec de la cea mai mare sfială la 
cea mal mare încredere în sine. 

Dar se vede ca e scris ori cârui în-
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cepător să-şi ilustreze debuturile prin 

oare-care stingăcie.  Asl-fel întu'un. 

rănd am calcat orbiş pe o rochie de: 

matasă încăt, sfinte Haralambie !.. Am 

auzit o părâitură de par'eă sau rupt 

în acelaşi timp şi măruntaile în mine. 

O adevărată calastrofa. 

Poftim, acum găsește cuvinte de 

îndreptare pentru o aşa crimă. Cu: 

cătl-va ani mal tărziu aş fi pulut să 

amintesc frumoasei doamne proverbul 

francez : 

Au belles femmes et aux longues- 

robes 04 s'acroche toujours. 

Insă atunci am ramas ametit cu: 
două, trei cuvinte de scuze pe limba 

rostite Dumnezei ştie cum, fără şir- 

şi fără întales, căci n'am mai fost în 

stare să-mi aduc aminte ce am băiguit.. 
Noroc că stăpâna rochieravea pe lingă: 

multă îngâduinţă și multe bolduri incat- 

reparatia s'a facut repede şi ertarez. 

mi s'a acordat prin un suris.
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Dar va!!.... O nenorocire nu vine 
mici odata singură. Cand sa servit! 
ceaiul, „vroind_să ofer_u un n pahar uneia 

"dintre domnişoare, în graba mea ne-i 
“socotită, am rasturnat paharul aşa 
“că me-ain udat bleașcă surtucul cel 
uegru de sărbatori care me prindea 
aşa de bine şi am făcut ŞI un lac 
ipe parchet, | 

Ve închipuiţi ce momente grele, ne- 
suferite pentru mine au fost acele până 
cănd să vie un servitor să-mi șleargă 
“surtucul şi să curațe lacul de pe jos. 
Vederat lucru, eram prigonit de soarta, 
“căci dinlre toţi musafiri! numar mie 
-mi se întamplaă asemene pacoste bune 
“să mă facă de ris înaintea unor oa- 
aDeni tot-deauna dispuşi să petreacă 
„pe socoleala cuiva. Sunt cale odală 
situaţii de acele ele caraghioaze care fac 
“din line un obiect de tată a tuturor 
privirilor, un fel de eroii “ienororit de: 

Te aer = m ae
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care toată lumea se ocupă. Aşa.pă- 

ţisem şi ei. a 
Totuşi, ca să; nu -exagerez, trebue 

să mărturisesc că. „aceste. neghibăcir, 

cu toata partea lor ridiculă, nu erun. 
de natură șa ruineze -un om în opinia 
celor-lalii. Am fost platit cu căte-va. 
zimbete şi cautături ironice. şi cu că- 
te-va țipele de cucoaue care se. spe- 
riase să nu fi fosţ. stropite şi ele, în. 
care caz dezastrul ar fi luat proportie. 
mari. De alt-fel mi-am recăştigat iute. 
cumpătul în faţa mar ales a doamnei 
«de gazdă care m'a- înlesnit cu vorbe 
bune şi încurăjătoare să ies precat s'a 
putut fără mare beleşug din aceste. 
două pățteni. | Ie 

Pană aici, pot zice, că. n'a fost nimic 
din cale-afară serios. Dar ceasul cel 
rău a sunal mal lărziă, tocmai la mie- 

-Zul nopţii, în momentul fatal, blestemat: 
în care se înlimpla loale nenorocirile.
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Aşa dar pe la miezul nopții pe 
-când lumea, se pregătea să se retra- 
:gă, doamna de gazdă mă întimpină 
'cu următoarea întrebare: 

— Me.rog, Domnule, sunteti e cu u ira- 
:sura aici? o 
— Da, cu trăsura, răspunse eu în 

„graba, făra sa-mi dau samă de urmă- 
rile ce putea sa aiba aceasta miuciu- 
na, de oare-ce venisem apostoliceşte 
prin noroi încalțat cu o pâreche de 
-galoşi vechi de gumă ce-mi clempă- 
neau în picioare. La dreptul vorbind, 
«poate că chiar daea ași fi avut tim- 
mul să mă gândesc, to! așa aşi fi ras- 
„Puns, ca să nu fiu luat drept un mi- 
tocan venit la petrecere în casa de 
“oameni! fără moscal la scara. 

— Fiti bun atunci şi dati trăsura 
"doamnel X ca să o: ducă acasa. 

- Daca în âcel momen! ar fi cazut 
“trăsnetul pe mine, nu cred ca aş îi
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ramas mal înmărmurit. De sigur am 
trebuit să me îngalbinesc grozav, pen-" 

“ru că am simtit tot sîngele îngrămă- 
dindu-mi-se la inimă. Noroc că la lu. 
mina slaba a lumânărilor de stearină 
nu se putea biue distinge schimbarea 
mea la faţă. Ameţit, bezmetie ca un 
om care nu vede de cât ruine impre- 
jurul lui,-m:am îndreptat şotaind spre 
uşă, am eșit în antret unde um stat 
o clip“ ca doar îmr voiu veni în fire 
fiind-că mi se tăese picioarele şi nu 
mă puteam resufla; apoi am prins 
să scobor scările, dragă - doamne ca 
să spun birjarului care nu era, să lra- 
gă la scară. 

Toate aceste mişeari le-am făcut 
aşa în mod inconscienl, automatic, fără 
nici o țintă, fara nici o speranță de 
a eşi din încureătură. 

— Ce mă fac ei? Imi ziceam în 
desperare. Să fug din casa asta, să
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nume mai vadă nimene cât von trai? 
a..:Dar ce va zice lumea în urma mea 2. 
„* Ş'apol nici era :aşa ușor de exe- 
cutat acest ciudat mijloc de scapare, de 
vreme ce eram îu toiul. eruel şi îmi 
lasasem în urma pălăria, paltonul şi 
galoşii.... Să me sinucid? Ar fi.tost 
încă un mijloc ceva ma: radieal, cel 
putin paşi ma! [i ştiut d ruşinea ce 
lasam după mine, dar cu ce?... N'aveam 

“nici macar un cuţitaş în buzunar..:.. 
Dumnezeule, ce mă fac 2... Alla min: 
ciună cu care să dreg minciuna dintăt, 
căci vorba ceea, cui cu cui se scoate, 
n'ar fi fost poate grei de invental 
pentru un om ma! purlat prin lume. 
Se zice că'în împrejurările: mar! vin 
şi ideile mari: că în măsura în.care 
cresc primejdiile, crese şi puterile de 
luptă. Aceasta o fi:poute adesărat 
penteu oameni! 'cOpți, trecuti prin is- 
pitele vieței; dar mic unuea nu-mi
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venea nici. o idee în minle. Eram cu 
desăvărşire astupat. zăpăcit, prostit. 
Puteai să-mi da! cu ciocanul în cap 
nu sărea o scântee care să-mi lumi- 
neze întunericul, să-mi arate poarta de 
scapare. In acest hal am eşit în u- 

liţă în puterea nopţii pe cănd dormeau 
şi cocoveicile prin cotloanele lor şi.... 
O sfinta Troiţa! Ce întâmplare! Ce 
fericire !.... Mi s'a luminat deodată dina- 
intea ochilor... Se vede că este un 
Dumnezeii pentru copii, beţivi şi min- 

cinoşi. Tocmai în momentul cand m& 
credeam perdut trecea un hirjar cu 
trăsura goală pe dinaintea casel, un 
Moscal cu care adese ori mă& preum- 

blasem lu Copoii picior peste picior. 

_—Slvanca! Slrigai ea din răspu- 
teri, întoarce! 

— Indată, cacanaş. 

— Sa duci o cucoană acasă, ş'apoi 

să vii inapo a aici să mă iel pe mine. 

9
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— Ascult, dăcanaş. 

Seapat ca din gura morţii, m'am 
suit sus în fuga urcând scările două 
căte doua, iar dinaintea uşei salonu- 
lul am stat un moment de m'am re- 
suflat, apor intrănd triumfator înăun- 
tru am spus doamnei ce vroea sa plece 
că trăsura e la dispoziţia el. 

Maică Precistă!.... -Multă vreme m'a _ 
urmărit spaima acestor _căte-vă îno- 
mente « de slraşnică emotiune în care 

“au fosi aşa de aproape de desperare, 
de fugă, de sinucidere chiar. - Aşa-i 
cănd te ie gura pe dinainte şi te gur- 
guii mai sus de cat te redicaă caleaile. 
Atunci am văzut ei că e mai bine să 
fil sarac şi curat de cat să le man- 
dreşti cu ce nu ai. Dar în sfărșit, 
slava Domnului, că am scapat așa. 
Această tragi-comică aventură me-a 
servii de lecţie, ast-fel ca de atunci 
şi pănă. în ziua de astă-zi n'am mai
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comis pacatul de a spune vre-o min- 

ciună.  Leacul a fost prea drastric ca 

să nu mă fi tamăduit radical. 

Când am plecat cu trăsura spre 

casă, me-am făcut trei eruci mari mul- 

temind lui Dumnezeu că am eşit cu o- 

braz curat din beleaua ce-mi stărni- 

sem singur. Par'că m& renăscusem 

a doua oară. Numai galoşii mi-eam 
lasat înadins uitaţi pe cămpul de luptă 

——ca sa se intemeeze şi mal bine cr6- 

dinţa că nu erâii al mei şi că prin ur- 

„mare nu venise cu dinşii. Şireclie 

copilărese cu care eram încredințat 

că şterg ultimele urme ale minciuner — . 

Zece anl au trecut după această e- 

moțţionanlă cumpănă a vietei mele şi
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a vroit soarta să iea de soție tocmar 
pe una din fiicele doamnei cu pricina 
în casa câreia am fost pe punclul de 
a suferi cea mal mare ruşine ce poate: 
cădea pe capul unul tînăr; iar la cu. 
nunie, drept recunoştinţa pentru omul 
providență care m'a seos dintr'o a- 
devărata prapastie morala, am anga- 
jat pe birjarul Ivanca dandu-r peste 
prețul tocmelei și un bacșiş gras... 
Fie câ făcea! 

Căcr ia închipueşteti iubite celitor, 
ce ar fi fost dacă buna soarla nu-mr- 
scotea înainte în noaptea cea neuitată 
pe bravul Moscal Ivanca ? 

Cel mai puţin lucru ce mi sar fi 
putui întâmpla, era sa răman ruşinat. 
în faţa une! întregi familir şi prin ur- 
mare în nepulință de a me alia cu 
dinsa.  Apol ca consecinta nași fi ea- 
patat în jurul mea dupa un tra! bun 
Şi liniştit de peste 30 de ani, un ro.
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de copil, gineri şi nurori, cu perspec- 

tiva de viitori nepoți dintre care u- 

nul și-a şi făcut intrarea în lume cu 

multă gălăgie dând semne de un bun 

căntărel. 

„Vedeti cum une-ori de la un fir de 

păr atărnă soarla unui om, ce zic ei, 

a unul întreg neum de oameni care 

fară Ivanca nu erau să vadă lumina 

zilei pe blajina noastră planetă şi să 

fie înscrişi în tablele de contribuabili 

ale îndemanaticulur nostru Regat. 

Mar mare pedeapsă se pulea oare 

pentru o aşa de mică minciună ?



AE IN MAREA DE NOBD



O BAE IN MAREA DE NORD 

Iu dimineața zilei de 20 Iulie 1867, 

îmi aduc aminte par'car fi fost. ieri, 

am văzut pentru. intăia oară marea la 

“Ostanda, | Prima vedere a mare! nu 

e nu speclacol banal şi în viața ori 

cărui om, cred, un asemine moment 
nu se uită. Am ramas, pot zice în- 

mărmurit, privind imensitatea sdro: 
bitoare ce se desfăşura.dinaintea mea. 

De unde şi pănă unde, îmi ziceam în 

gândul mei, atăta amar de apă care 

înfăşură pămîntul de jur împrejur? 
Ce lumi, ce prăpastii, ce taine or fi 
în adincimile e! nepătrunse, în. vecini- 

cul ei întuneric? Toate aceste între- 
bări fără răspunsuri se înfăţoşau min- 

țer mele speriate care nici prin vis nu 
visase aşu ceva.
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Stam în fie-care zi ceasuri întregi 
în faţa pustiului de apă, fără nici un 
gănd, ascultănd glasul ritmic al valu- 
lui care se spărgea de mal, privind 
dus cănd petele de umbră proectate 
de nouri, cănd brazdele de lumina de 
diferite coloare ce străluceau pe o- 
glinda neteda, imensă, perdută în ne- 
țermuritul orizon; şi cu creerul meu 
nu puteam înțălege acest elemeni co- 
losal, fară hotare, viu care se mișcă, 
are gral, ucigător şi dătator de viață, 
înfricoşat şi fermecator tot odata. 

Și când îm închipueam că pe a- 
ceastă faţa a marel pe care îti fug o- 
chii şi gândul poti să mergi săpta-.- 
mâni, luni şi ani făra să-l dar de sfar- 
şit, să cutreeri pamintul în toate di- 
recliunile, să treci prin. toate latitudi- 
nele, prin toate climele, de la eterna 
vară a equatorului, la eterna earnă a 
polurilor, singură această idee me ră-
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tacea, părea ceva peste fire, întrecea 

chiar fantasmagoria visului. 

Am auzit pe uni! susţinănd că as-= 
pectul maărei ar fi monoton, fiind tot- 

deauna acelaşi. Din contra, în uni- 

formitatea e! aparentă, marea e infi- 

nit de variată. Necontenit îşi schimbă 

coloarele după oarele zilei, necontenit 

îşi schimba fata după adierile vântu- 

lui; acum e lină, drăgălaşă, ademeni- 

toare, dulce culcuş de sirene, care-ti 
desteapta doruri d de tainice voluptati, 

par "ca. ca-ti prevesteşte Sfarşitul Jumei ; 

şi necontenit după capriciile ei îți sug- 

gerează alte gânduri, îti spune alta 
poveste, îți eantă alta sififonie. Ra- 
săritul şi asfinţitul soarelui, lumina lu- 
nel, sclipitul: stelelor, fosforescenţile 

noptii produc pe luciul ei transparent 
adevărate feerii ce uimesc închipuirea. 

Frumoşi sunt şi munţii cer mari
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cu formele -lor fantastice, cu ghețarii, 
cu pădurile lor “seculare, cu lacurile 
şi cascadele lor, dar nici un specta- 
col pe globul pamintese nu e mar - 
măreț, mai impunator ca spectacolul 
inărel. — 

—— Cel puţin aşa e impresiuneu mea, 
Unde pot eu să descriu 2guduirea 

ce simți cind te afle pentru prima oa- 
vă dinaintea acestei tari! a naturer! 
E infinitul, eternitatea care ți se des. 
vălue; rămil desfiintat, perdut, un fir 
de năsip, un nimie fată de chaosul 
oceanic, şi ori ce cuvinle meşteșugite 
aşI gasi, ori cât mi-aşi răscoli  imagi- 
națiunea, nași fi în stare sa exprim în 
adevarala ei intensitate simţirea ce-ti 
stringe inima eănd îti aluneci pentru 
întăiași data ochir pe mişcătoarea mă. 
rilor singurătate, cum zice Eminescu 
poetul vizionar. 

O! Cine n'a vezut marea acela nu
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e om complect, acela nu cunoaşte cea 
mâi splendidă minune a naturel, ace- 

luea nu i s'a făcut încă ziua dinain- 
tea ochilor. 

Dar să revin la întimplarea ce mi-am 
propus să istorisese. 

Eram _în plin sezon de bar la Os- 
tanda. Lumea de pe lume adunata a- 
acolo. Tot ce era mai fin, mai ele- 
gant, mai cu dare de mână în cen- 
trele mari ale Europei, îşi dăduse în- 
tilnire pe vestitul țerm al are: de 
ord: Nicâiurea nu am -vă&zul atita - 

lux desfăşurat, atăţea tineri high-life 
imbracaţi după ultima modă, atatea 
femei frumoase în toalete seumpe, 
mai cu samă Eglezoaice care de si- 
gur nu venise pentru căutarea sană- 
taței lor, căci cer mai rumeni tran- 
dafir straluceau pe obraji! lor albi ca 
spuma mărel. 

Românii însă ca ue-altă dată erau
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puțini la număr în anul acela: Numai 
trei: baronul Eudoxiu de Hurmuzaki, 
un mare proprietar din Bucovina, ca- 
ruia îi ziceam prin prescurtare Doe- 
sachi Hurmuzaki, Iacob Negruzzi şi eu. 

Știut este ca la băi momentele ce 
le petreci la dejun şi la masă în res- 
taurantele mari sunt din cele mai pă- 
cute. Acolo ar ocazie să vezi un roi 
întreg de oameni, barbati, femel, co- 
pii de toate vristele, în toate costu- 
mele, de toate neamurile, vorbind toate 
limbele, diplomati, financiari, miniştri, 
deputati, avocaţi, artişti etc., cea mai 
pestriță, cea mai poliglotă adunatura a, 
o adevarată babilonie moderna. 
_Iacob Negruzzi şi eu râlăciti în a- 

cest pustia de lume undă nu €unoş- 
team” pe nime şi nime nu ne cunoş- 
tea. am pus. stăpinire pe o masă de 
pe terasa cazinului în fața mărei un- 
de în loate zilele dejunam şi prîuzeam
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măncănd stridi! și ascultand zuzetul 
valurilor ce se izbeau de term ŞI. zu- 
zetul convorbirei sutelor de oaspeti 
ce stăteau la masă odată cu noi. 
Peste zi ne preumblam . adese or pe 
malul mărel unde ne bătea în plin 
vintul racoritor de nord Și unde cu- 
legeam scoici pe urma valurilor ce 
se retrăgeau în timpul refluxului. Mult 
ma impresionui la început acest fe- 
nomen al fluxului şi refluxulur. Sar 
zice că planeta noastră e un organism 
viă care respiră şi ea odata în 24 de 
oare) Acolo aveam de asemenea oca.: 
zia să privese o lume nesfirşila ce se 
încrucişa şi se strecura dinaintea mea 
ca două torente ce curgeau în sens 

contrar, şi fără voe, în faţa mişcărei 
continue ce-mi lua ochii, cădeam pe 
ginduri inchipuindu-mi acest potop de 
oameni. ca o altă mare tot atit de 

„nesfirşită, de nepotolita, cu aceleaşi
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porniri capricioase, cu aceleaşi adin- 
curi de inimi şi de suflete ca şi fun- 
durile nesondabile: ale mărei. 

Alte ori urmăream în depărtări, în- 
tre cer şi apă, bareile ce se zăreai 
ca nişte păseri albe cu aripile întinse 
sau vapoarele, adevărați monştri plu- 
titori, cari suflănd din greu brăzdau 
maea lasând în urmă-le v carare de 
fum în aer, şi o alta carure de dia- 
mante în apă. 

Aşa îmi petrecea: zilele la Ostanda. 
„Am uitat să spun că în toate di- 

miueţile între oarele $ şi 9, luam 
baea întrun colt al țermului mai de- 
parte, numit Paradis unde eram nu- 
mal între barbați şi aveam permisi- 
uvea de a ne scalda făra costum. A- 
colo în mare se vedeaă trei stilpr la 

„diferite adincimI spre cunoaşterea tu- 
turor că ultimul stilp alingea limita 
extremă pănă unde se puleau aven-
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tura înotător; dincolo era pericol 
de moarte fiind că intra întrun cu- | 
rent puternic, irezistibil care se dis- 
tingea chiar de pe mal ca o dungă 
lată albastră ; ai fi zis un fluviă care 
curgea prin mare paralel cu' malul, 

Se înțelege că eu care înotam ca 
o rată de plumb, nu înaintam nier 
pănă la stilpul întăi, ci me lafăeam 
în apă la o adincime cel mult pănă 
la briă, şi primeam în spate valurile 
ce năvăleai din larg. 

Intr'una din zile vine să se scalde 
împreună cu noi Docesachi Hurmuzaki 
şi după ce ne hîrjonim căt-va timp 
câte-şi trer lângă ţerm împroșeăndu- 
ne cu apă ca copiii, de odată dinsul 
pleaca înot spre stipul întâi, îl trece, 
ajunge la stilpul al doile, îi trece, şi 
ajunge la stilpul al treilea. Până aiel 
nu era nimic grozav de îngrijitor căci 
mal mulţi au avut curajul să înaiu- 

10
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leze pănă la acesi ultim slilp. Dar 

odală ajuis acolo, în loc să se în= 

toareă, Docsachi Hurmuzaki merge 

înainte, întra în curentul cel albastru 

ŞI... dispare. Departarea de țerm era 

acum aşa de mare. în cît din cauza 

crețului valurilor nici Pam fi putut 

vedea, chiar dacă ar fi conlinuat a 

se sustinea pe suprafaţa apel. 

Cuprinşi de groază am începul cu 

toții cei de la malsă strigăm : o barcă!.., 

o barcă)... Dar din nenorocire pe 

vremea aceea nu era la Paradis nic! 

o barcă de salvare. Una singură hăr- 

huilă se odihneajironică pe uscat, res- 

„turnală cu fundu'n sus. Pană cănd 

s'o întoarcem şi s'o lărăim la apă, 

pănă cănd să găsim un baeş care s'o 

cărmuească, căci noi toți ca locuitori 

al Paradisului eram în costumul lui 

Adam, ai trecut vreme lu mijloc, 

asi-fel că ar fi pulut bietul Doesachi
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să se înece nu odată ci de zece ori. 
In zadar baeaşul a umblat cu lun- 

trea în toate părţile pe unde credea 
el să întâlnească pe nenorocilul îno- 

tător, nici zare de el nu s'a mai vă- 

zut. Era înțeles lucru. Îl înghitise 
adincul. 

Ne-am întors cu toţii în oraş cui- 

nima ruptă şi nu ne puteam esplica 

ce la apucat pe bietul om aşa de-o- 

dată, de bun cheful să se ducă la 

moarte sigură, căci nimene din caţil 

ai intrat în curentul cel periculos n'a 

mal revenit. | 

Ceasul cel reu, nu allă ceva...... 

găndeam în mine. Când nenorocirea 

te paşte n'o poţi înconjura; de-i în 

urmă ea ie-ajunge; de-i înainle tu o 

ajungi. 

Această irislă . veste a făcut o im- 

presiune enormă în tot cuprinsul ora- 

şului.  Doesachi Hurmuzaki nu era
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un om ordinar. Descendent al unef 
familit vechi boereşii, el poseda o cul- 
tură înlinsă, o inteligența superioară | 
și o mare avere fonciară în Ducatul 
Bucovinei. Era deputat în Reichsta- 
gul din Viena şi un filo-roman dintre 
cei mai ardenţi. Ziarul băilor din Os- 
tanda a eşit în dimineața aceea cu 
numele lur Eudoxiii de Hurmuzaki îu- 
cadrat în negru şi întovărășit de un. 
necrolog foarte mişeator. 

Ea unul eram aşa de trist ca me 
hotărisem să părăsesc Ostanda. In 
ziua aceea m'am dus la cazino mult 
mal tărziu ca să dejunez, şi dupa ce 
am frunzerit ceva, căci mi se tăesa 
pofta mâncărei, am stal acolo. de urit, 
neștiind ce se fac, rescolind toate zia- 
vele fară sa le pot ceti, cănd deodată 
pe la oarele 3 văd dor francezi care 
lornetaă marea cu multă alentiune. 
Ce să fie? gandii eu, caci cu toală
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atinlireu încordată a ochilor mei nu pu- 
team distinge nimic.  Me-am luat deci 
îndrăzneala, de şi nu-i cunoșteam, să-I 
întreb ce văd pe mare. Atuner u- 
nul dintre ei îmi respunse foarte 
politicos: | 

— Vedem ceva, dar noi Singuri nu 
ştim ce e. Vre-un butoi, vre o sfa- 
rămătură de barcă sau v;'un cadavru. 
In toi cazul e ceva care se aproprie 
de mal. 

La cuvântul cadavru care me-a a- 
mintit nenorocirea de dimineața, măr- 
turisese că mi s'au taet picioarele. 

Dupa căte-va minute în adevăr am 
începul şi ei a vedea cu ochii liberi 
un punct care cănd dispărea, când ear 
apărea în creţul undelor şi care îm- 
pins de mişcarea fluxului înainta me- 
rei spre ţerm. Punclul celu se fa- 
cea tot mai mare, mai distins, mai 
vizibil; a ajuns în curentul 'cel alba-
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stru; Va trecut; a ajuns Ia stilpul al 
alea; la trecul. Vai!.... acum pu- 
team să-mi dau samă bine ce era. 
Era în adevăr un cadavru omenesc 
pe care îl purtau valurile în voea lor 
şi-l aduceau par'că fatal la locul de 
unde a plecat. A cui putea să fieal- 
tul decat a lui Docsachi Hurimuzaki ? 

Când cadavrul a ajuns aproape de 
slilpul al 2-lea, eu dimpreună cu toti 
oaspeţii căți eram la cazino, mişcati 
ca de o putere electrică, am luat-o la - 
fugă spre Paradis, şi nu bine am a- 
juns aculo plini de suflet, ca eata 
cadavrul care înota voiniceşte spre 
mal dand din mănr şi din picioare eşt 
din unde ca un zei al măre! sub forma 
vie şi vesela a lui Docsachi Hurmuzaki, 

Cine-ar putea să spue nemarginita 
bucurie ce am simţil cu toţii cana 
lam văzut bun teafar viind cu surisul 
pe buze înspre noi şi dându-ne mâna
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cu un aer care parcă ne zicea: da 

bive, domnilor, de ce vă mirai? A- 

poi înconjurat de no! el se îndreptă 

spre cabina pe roți unde îşi lasase 

hainele de dimineaţă şi unde noi prin 

o tericilă zapăceală le-am uitat în mo- 

mentul cănd îl crezusem mort. 

Pe cănd se îmbraca el în perfectă 

linişte ca şi când sar fi intors de la 

cea mal obicinuită şi mai banală pre- 

umblare, el ne zicea: 

— Ei bine, domnilor, asta nu mi-l 

întăia oară cand staă cate cinci şi 
şase ceasuri în mare. Pe mine apa 

“nu mă osteneşte; când înot cu fata în 

sus îmi trebue o mizeare din palme 

aproape nesimtită ca să m& sustin la 

suprafaţă.  Ast-fel eu pol celi, mănea 

şi chiar dormi pe apă. Precum un 

om doarme pe un pat cat de strimt 

şi prin somn iustinctiv se fereşte de 
margine, ba doarme chiar calare şi
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nu cade, aşa şi eu nu mă duc la fund, 
fiiud că iustinetiv palmele mele se miş- 
că fâcăndu-şi datoria de visle. Ş'apoi 
ei fiind cam gros deplasez un volum 
de upa destul de mare care mă face 
să plutesc de la sine, fara nici o silă, 
mai ales în apa grea a mărel, 

EI ne spunea toate aceste întrun 
mod aşa de natural, ași putea zice 
naiv, încăt nu-și făcea nici un merit 
din această însuşire a lui dea putea 
să vagabondeze în toata Siguranța 
ceasuri întregi pe mare făra sa se os- 
tenească, făra sa-l sugă apa, fară să-l 
apuce căârcei. Vestea revenire! lu se 
vespândi cu iuţeala fulgerului între 
toți oaspeli! din Ostanda și o bucurie 
Hespusă intovărăşită de o mare admi- 
rațiune cuprinse inimile tuturor. 

Imediat ziarul băilor scoase un su- 
plement pentru a rectifica necrologul 
de dimineață şi a anunta cu enlusi-
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asum acest extra-ordinar tour de force 
a lui Doesachi Hurmuzaki de_a fi pu- 
tut înoia şase ciasuri fara întrerupere 
şi de a fi trecut de două orj cumpli- 
tul şuvoi albastru eare a fost lot-dea- 
una Spaima inotatorilor. 

La orele 7 sara când dinsul se pre. 
zentă ia cazino pentru a prinzi, su- 
tele de oaspeți ce erau acolo se scu- 
lar& în picioare, și-l primir& în apla- 
use și urale sgomotoase. Bielul um 
m avea îndestule mâni să le dea la toti, 
Dici îndestul ragaz ca să respundă la 
toate intrebările şi felicitarile. In o- 
<hil tuturor el devenisă un erou. Fru- 
moasele fiice ale Abionului care se 
preumblaă de obiceiu aşa de întepate 
pe malul mărei fară sa' arunce o o- 
chire asupra vre unul muritor, de asta: 
dată uitandu-şi mandria de rasa nu 
Şlieaa cum să strabata mat repede 
prin mulțime pentru a vedea de aproape
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pe vestitul înotător, a-i vorbi, a-l fe- 
licita, a-l stringe măna cu efuziune; 
iar una mal. demonstrativă se zice 
chiar că Var fi şi sărutat. 
Lucru ciudat,. ei: care pănă în ziua 

aceea nu-mi cunoşteam pacatul de a 
fi invidios, mărturisesc ca grozav așk 
fi vroit să fia în locul lui înghesuit 
de atătea gingaşe miss. Ce vrei nu-şi 
poate cine-va învinge firea aşa uşor? 

Mai tarziu feliuzite alte - izbanzi a- 
tribuite lui au fost puse în cireulați- 
une. Se zicea că ar fi trezut oare.- 
cănd Dardanelele în not şi că alta data 
ar fi scoborit asemine în not Dunarea 
de la Viena pâna la Peşta în urma u- 
nei prinsori. Dar aceste vilejii nu 
le-am auzit din gura lui, şi n'am a- 
vut chip să. le verific, 

Ceea ce-i sigur e că pentru Romă- 

nia a fost un mare bine că Hurmy- 

zaki nu s'a înecat în escursiunea. în-
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drăzneaţă ce a făcut pe marea de: 

nord; eăci căt a martiăita avut tim- 

pul să adune din bibliotecele şi arhi-- 

vele Vienei nenumărate documente. 

care se lipăresc şi astă-zi sub auspi- 

ciile Academiei Romăne şi sunl un: 

neprețuit tesaur pentru istoria patriei 

noastre.





LL. 2 je 2. COSNTRALĂ 
UNIVERSITARĂ 
BUCUREȘTI 
CERE 

„CETATEA NEAMȚULUI 

Mult îmi placea odinioară pe când 

eram linăr să me preumblu îuir'un 

car cu boi priu Jocuri frumoase, bine 

inteles, și în tovărăşie cu. prietinl 

buni de petrecere. Era ceva în afară 

de obicei şi mi se părea că fac eine 

ştie ce voinicie renunțănd la indemă- 

nari şi alegind tocmai mijlocul cel 

mai pulin lesnicios de a caâlători. . 

Carul cu boi dacă înadevăr lasa: de 

dorit în privinţa coimoditaţel şi. a: iu- 

talei are totuşi farmecul coloarei lo- 

cale şi te predispune la veselie. Cand 

țe vezi gurguţat colo sus pe un pat 

de fân şi tras în pas leneş de doi plă- 

vani bine scoşi din earnă, duşi de fu- 

pie de un ţăran cu opinci, suman şi
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căciulă, par'câ-ţi tot vine a ride şi a zburda. 

EI aşa veneam eu odata într'o zi din luna Iulie împreuna cu trei tova- 
răşi de la Monastirea Agapia la Tar. gul-Neâmţului nnde aveam de gând să ne urcăm la Cetate. 

Pe atunci nu erau şosele nici po- duri pe ape, dar puțin ne păsa nouă de lipsa lor. Din contra faceam ma) mare haz să ne vedem hurducați pe pâmint crud, pe costişe prăvâlatice, prin părae bolovănoase de. cât daca am fi mers pe şosele netede ȘI în cu- pele închise bune să legene cuconaşi de cei. care să tem să nu-i părlească Soarele. Cu cat calea era ma! ane- Voeoasă cu atat, mE rog, vrednicia noastră părea mai mare. Dar în schimb ce frumos, ce. pitoresc era drumul a- cesta care Şerpuea de-alungul pe lângă poalele Carpatilor.
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Aveam în stinga lânţul munţilor 
păduralici a căror virfuri se înăltau 
sumet spre cer!, imens decor de ver. 
deaţa care ne impodobia calea, ne 
ținea umbră şi recoare; în dreapla 
aveam şesul întins cu perspectiva de- 
pârtărilor, cu satele, cu luncile, cu la- 
nurile de pâne printre care se stre- 
curuu ca nişte şerpi cu solzi de ar- 
gint: Moldova, Rişca, Topolita, Ozana 
Pipirigul, ape de munte naprasnice 
care dadeau viaţa cămpie! şi bucurie 
ochilor. O! Prin acele locuri are un- 
de să se desfate' vederea şi să se um- 
ple inima. 

Dar daca cămpul era pe acolo maj 
verde, aerul mai viu şi apele nâal re- 
coritoare, apoi şi locuitorii erau par'ca 
mal alt-fel de cit cer de pe la şesuri; 
erau mai nalti, mai bine făcuţi, mai 
sănătoşi, ma! cuprinși. 

Aveau fie-care coşere încăpătoare, 
1
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vite în ocol, case curale bine văruite 
acoperile cu dranițaă şi împrejmuile 
cu grădini pline de pomi roditori, 

De cite ori treceam prin sate, toti 
cănil întartați de veselia noastra gală- 
gioasă ne eşeau înainte şi ne faceau 
alai, iar copiii se uitau la nor cu o- 
chI mari plini de mierare neintelegănd 
cum se poate nişte boeri de tag să 
umble în carul cu bor. 

Aşa am mers vi'o trei oare Suind 
dimburi, scoborand văl, trecând sate, 
curmezișind părăe şi în sfârşit am a- 
juns la tărgul Neamţului unde am 
pus ceva la inimă, cum zice Romaă- 
nul, şi ne-am odihnit puțin, pentru ca 
tot în acea zi era să ne supunem la 
O mal mare osteneala, urearea la ce. 
lale care ni se înfâțoşa de pe creasta 
munților ca un cuib de vulturi, 

De mic copil ruinile acelei cetăţi 
îmi fermecau privirile şi m& făceau



163 

  

să visez, şi abia atuner am avut pri- 

lejul fericil să-mi satisfac dorul de 

a le vedea de aproape. | | 

Am plecat spre cetate pe jos după 
ce s'a slimpărat bine caldura de lu- 

lie, am apucat pe-o carare poncişă 

care urea prin o pădure de mestea- 

căn şi după o oară şi jumătate de 

mers în voe, am ajuns în virf. 

Dar odata ajunşi acolo, Doamne 

slinte, ce panoramă !, „De o parte cit 

slrabati cu ochiul, şesul imbracat cu 

ogoare, strălucitor de lumină şi de 

verdeață, împodobit cu nenumărate 

sale şi livezi; de -eealalta parte mun- 

țil care se redică împrejurul cetaţei 

negri, fioroşi acoperiţi cu păduri se- 

culare şi care par'că anume au fost 

«lacit ca să străjuească în jurul er. 

Iar din vechea şi falniea cetate n'au 

mal ramas In picioare de cit zidurile 

exterioare, cile-va ramățiti de  bas-
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lioane şi de turnuri, viti-va păreți cu: 
guri de metereze şi arcuri de porți, 
toate aceste acoperite cu muşchiă, 
măncate de ploi, brazdate de fulgere. 
Daca tunurile duşmanilor din afară 
Şi mai mult înca puterea disirugătoa- 
re a secolelor au daramat o parte 
din cetate, cea ma! mare parte a fost 
dărămata de mana vandalică şi impie 
a tărgoveţilor din oraşul Neamţ care 
şi-au zidit casele lor cu pielrele ace. 
lei sfinte ruine, Acum însă, mulţe- 
milă Domnului, această profanare a 
încetat în urma unel legi de proter- 
țiune a monumentelor istorice votala 
de camerele legiuitoare. 

Aşa dar eata-ne în locaşul care a 
adăposti. odinioara alitea suflete de 
viteji. Calcam cu piciorul pe pâmiu- 

“ul udat de sîngele lor și vedeam îm. 
prejur uceleaşi Şesuri, aceleaşi ape, 

_ aceeaşi munți pe care şi-au preumblat 
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şi ei odinioară ochir, atingeam cu 
inăna aceleaşi ziduri din dosul cărora 
e! fulgerau pe duşmani.—Şi acum ce 
a ramas? | 

Acum în locul unde era odinioară 
atita freamăl de viată, atita zgomot 
de arme, atilea inimi calde, atita dra- 
goste de moşie, atitea braţe v&njoase 
nu-i de cat tăcere, pustiă, jale, lo- 

"caşi de cocovelce unde nu se mal a- 
ude de cit suspinul v&ntului prin spar- 
turile meterezelor. | 

O! Doamne! Cine a pus oare în- 
taia piatră în temeliile cetațel pe a- 
ceastă culme de munte aşa de bine 
aleasă pentru apararea ţărer? Ori şi 
cit aşi întreba aceste ziduri mute, 

ori şi cit aşi răscoli pergaimnentele col- 
bâite din arhivele ţărei întrebarea ra- 
mine fără respuns. Măna fundatoare 
e nevăzută, ascuusă în întunerecul 
veacurilor. Ştiut însa este că cetatea
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a fost r&dicată mult înaintea lu Ste- 
fan cel Mare, poate chiar înaintea lui 
Alexandru cel Bun. Dar cu cit data 
zidirel ei e mai îmbrobodilă în ne- 
gura timpurilor, cu atita ruinele ei 
sunt astazi ma! interesante, mâi atră- 
gătoare. 

Aceste misterioase ruine, marture 
unul trecut de lupie crăncene Şi de 
glorie neperitoare, se profilează și 
astăzi pe albastrul cerului ca o co- 
losală enigmă pe care poporul nostru 
în neputinţa de a o deslega, o înva- 
lue într'o aureola poetică de legende. 
Aşa se zice că Slefan cel - Mare în- 
vins de “Turci la Valea Albă, vroind 
a se retrage în cetate, a fost respins 
la poartă de maica-sa carei-a zis ca 
numai biruitor îl va primi. 

Dupa o alta legendă se zice că 1$ 
plăeşi închişi în cetate s'au luptat cine! 
zile cu întreaga armată a lui Sobieski 
regele Poloniei.
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Intăia legenda a servit de subiect 

lui Bolintineanu în compunerea cunos- 

cute! poesii cântată şi astăzi de lău- 

tarii noștri. 

„Pe o stincă neagră 

lul”un vechi castel“... 

A doua a inspirat pe Costachi 

Negruzzi şi Vasile Alecsandri care au 

imortalizat pe bravii plăeşi, cel întăi 

prin o nuvelă, cel al doiliea prin o 

dramă. 

Cine ştie dacă n'o fi şi o parle de 

adevăr în aceste legende, căci nu de 

geaba ai trecut ele din generaţie în 

generație prin pătura veacurilor pănă 

în ziua de astazi. Atit cel putin este 

adevărat că cu toată biruinţa Turei- 

lor la Valea Alba unde după spusa 

cronicărului Urechie au căzut multă 

boerime şi multi vileji moldoveni, to- 

luşi Turcii au trebuit să se retragă 

peste Dunărea urmăriți și hărtuiti de
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Stefan cel Mare care le-a pricinuit 
inar! pagube ; iar Stefan a remas ne- 
clintit pe scaunul lul stăpîn pe întrea:- 
ga tară a Moldover, 

De asemenea Polonil cari aa năva- lit de atitea ori în tară, n'aă izbutit 
nici odală sa o Supue, ci tot-deauna 
au fost în cele din urma Datuţi şi a- 
lungați peste hotar. 

Că celatea a servit odată de ada. 
post voinicilor oșteni care s'au lup- 
tat pentru apărarea tarel, ca impre- 
jurul ei s'au dat cănd-va straşnice ba- 
tali! care i-aă însingerat zidurile, uu 
încape îndoială, dovada ştirbiturile, 
rupturile ce se ved în multe părți ale 
ei care mau putut sa fie pricinuite 
numai de vinturi şi ploi. 

Pacat ca aceste ziduri ramase înca 
în picioare n'au grai! cîte nu ne-ar 
spune ele despre cele intimplate cu 
sute de ani în urma pe cănd biata
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noastră țară trecea prin cele mai gre- 
le cumpene care i-au pus de atitea 
ori existența în pericol. Cite lupte, 
cite suferinti, cite drame înfioratoare 
au trebuit să se petreacă în incinta lor ! 

Er... Dar a vroit Dumnezeu ca de 
atunci să se îugroape secoli peste se- 
coli, să se aştearnă alilea rânduri 
de morminte peste alte atitea ran- 
duri de morminte şi patria noastră 
deşi şlirbită ca cetatea a remas to- 
tuși în picioare; iar astăzi aceste ru: 
ine privese de sus un popor liber şi 
independenl și văd deosebirea ce este 
intre trecut şi present. 

Şi aşa noi cile-şi patru tovarăşi 
slam cu inima smerita şi nu puteam 
crede ochilor noștri ; vedeam, pipăiam, 
rescoleam pielrele căzute în vrafuri la 
pămint şi ne ziceam oare nu-i un vis? 
Inchipuirea noastră se speria cănd ne 
găndeam că aceste pietre sunt depo-
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zitarele alitor taine de ale trecutului, 
că alita amar de lume sa prăbuşit 
sub dănsele, că iarăşi atita amar de 
lume le-a privit şi le priveşte de veua- 
curi stapinind şesul şi munţii din inal- 
țimea  nourilor, fără u'ŞI spune cu- 
ventul. 

Maiestatea acestur străvechi cuib 
de vitejr, tacerea misterioasă ce îl în- 
văluea, legendele care par'că dădeau 
viaţa zidurilor, ne țineau pironiți în 
loc şi deşi soarele asfințise şi um- 
brele nopțtel incepeaă a se r&dica de 
la poalele munţilor spre virfuri, totuşi 
stateam nemişcați acolo, duşi pe gin- 
duri, cu inima strinsă Şi cu ocil în- 
chipuirer atiutiţi asupra trecutului. 

Nu se mai vedea acum de cit o 
dungă subţire roşielică la apus, semn 
că împaralul zilei plecase din melea- 
gurile noastre, iar în partea opusă 
luna în era! nou se ivise ca o secure



pe ceri, amintitoare secure! care odi- 
nioară a săcerat multe capete de creş- 
tint pe pămîntul de sub picioarele 
noastre. 

— A venit vremea să plecam, zi- 
sei ei tovarăşilor mer. 

— Da, să plecăm că ne prinde noap- 
tea aici, respunseră cu toții. 

Chiar pot zice că ne şi prinsese, 
căci ne-am tot învârtit în jurul ceta- 
tel și n'am mai putu! nimeri cararea 
pe unde venisem, Am apucat aşa la 
întmplare în dreapta şi am ajuns la 
marginea unei prăpaăstii pe unde nu 
era chip să se scoboare suflet de om. 
Am âpucat apoi în stinga, alta praă- 
pastie tot atit de fioroasă, şi aşa în 
toate părţile, ori încotro ne îndreptam, 
dam de rîpi grozave care ne închi- 
deau călea. In sfarşit s'a facut noaple 
neagră de unu se mai vedea nimic. 

— EI, aşa-i cam paţil-o? Ne zise 
unul dintre tovarăși.
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— De ce am pățit-o ? Respunsei 
ei. Suntem în lulie cand avem nopți 
calde şi scurte. Vom dormi aie! unde 
şi straâbunii noştri au dormit poate 
de multe ori mal r&u de cat DOI, şi 
de va veni la noapte Stefan cel Mare 
îl vom primi cu păne Şi sare, iar de 
va veni Sobieski îl vom primi cu 
bolovani. 

Gluma mea lua acum o întorsătură 
serioasă de oare-ce vrind nevind tre- 
buia sa stăm acolo până în ziua. 

Cunose mulți. oameni care mal cu- 
rind S'ar duce inir'o batalie de cit 
să doariiia' noaptea într'o biserica sa 
într”'o ruină. Ideea singurătaței, spai- 
mele întunericului, fiori vedeniilor le 
umple sufletul de groaza mai mult de 
cit or! ce primejdie pe care ar vede-o cu 
ochil. Nol însă eram patru; prin urmare 
n'avean grijă ne nâluci. De alt-fel eram
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bine pregătiți pentru o asemenea pe- 
trecere puţin obicinuită. Drept arma 
aveam fie-care cite un cortel de ploae, 
drept învalitoare tinerela, drept că- 
păta! cite o piatra mucegăita pe care 
de sigur nu se răzămase încă -nicl un 
cap omenesc. Ce puteam dori ma! 
mult? Greu e omului pănă când ia 
o hotărire, dar odata luată, el o ține 
struna înainle şi îşi lasă toate grijele 
la spate. Așa şi noi, față cu nepu. 
tința de a ne scobori la tărg, ne-am 
ales fie-care cite un mic cotlon nu 
departe unul de altul Şi ne-am aşe- 
zat pe somn. 

Pe somn vorba să fie; eii unul ştiam 
de mai înainte ca n'am să închid o- 
chil. Luna cea în cra! noa care a- 
cum se urcase sus pe ceri, se uita 
ironica la noi; stelele ne priveau seli- 
pitoare, nedumerite vazand liniştea ce- 
tațer tulburată de niște oaspeti neche-
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mați; culmele munţilor ce ne încon- 
juraă din tre! părți se aratau din ce 
în ce mar posomorite, mar amenința- 
toare, parcă vroeaă să ne cuprindă 
în brațe, iar noi lungitt la pămînt cu: 

Șliu atita ca n'a trecut un .sfert de 
oară la mijloc, şi tovarăşii mel au a- 
dormit de-a binele, ea însă deştept în- 
tre toti ascultam țăraitul grierilor, sin: 
gura şoaplă în adinca tăcere a nop- 
tei, de la singurii oaspeti ce împreună 
cu noi sălăşlueau între ruine. Gan- 
durile mele care se înşirau aşa de 
bine la căntecul grierilor începură& de 
la o vreme a nu mar avea legătu- 
ră nici înţăles, aşa ea pare-mi-se am 
adormit şi eu. Lucru ciudat însă, de 
Şi cu ochi! închiși vedeam prin pleoape, 
simțeam, auzeam tot ce se petreceşi 
deodata me pomenir-că munții eel. po: 
somorâți, ameninţetori desprinşi par'că
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de pe temeliile lor au încins o hora 
sfrăşnica de brat şi tot aut băgăr 
de samă că culmile lor luară înfăţo- 
şarea unor capete de urieşi cu ochii 
mari ca craterele de voleau, cu pă- 
duri pe titve în loc de plete, cu pră- 
păstii în loc de guri, cu slinci în loc 
de dinti şi cum se învărteau aşa în 
jurul med, îmi faceau fel de fel de 
schime şi semne ca să mă prind şi ei 
în hora lor. Apor aruncăndu-mi ochi! 
spre ceri, vezul luna în forma unul 
iartagan insibgerat, trecut par "că proas- 
păt prin _gâturi ereştineşt!, cum se Ie- 
gana şi ea cănd în dreapta cănd în 
siînga dimpreuna cu luceferii şi ste- 
lele, îngănănd hora muiţilor de pe 
pâmint; şi doar nu s'auzeau alti lău- 
tari decăt tot grieril cel care tărăeau 
mocnit in earba. 

Ce mare serbătoare, ce bucurie 
a cuprins lumea, de s'au pus toate 
slihiile pe chef? '...Ganaii eu, ___— 
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Când iata că din fie-care gură de _ 
meterez, din fiecare crăpătură de zid, 
de sub fie-care peatra resturnată re- 
sărir& sumedenie de oameni, cu felu. 
rite chipuri, în feliurile costume care 
după ce au intrat în joc au început 
şi dinşii să-mi facă aceleaşi schime, 
aceleași semne. Erau plăeşii, arcaşi!, 
Puşcașii, vechii păzitori. al cetăței care 
S'au deşteptat din somnul lor cel vecinic. 
pentru a lua parte la dantul stihiilor. 

lar eu care stam culeat şi priveam 
la toate aceste fară ca lucrul să-mi 
pară neînțeles saă peste fire, m'am 
simțit deodata redicat în sus Şi luat 
în neştire de vertejul dantului; Ş'atuner, 
Dumnezeule !...... S'a slărnil o furie 
de joc nepotolită, o orgie turbata, sa- 
tanică; rideaă munți”, se strimba lu- 
na, crăşneau din dinţi plăeşi!, areaşii, 
puşcaşil şi se sbuciumau a peire, 
par'că-i v&nturau ielele, şi s'ar fi sbu-
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ciumat aşa cit lumea, daca naprasnie 
un fulger născut din senin n'ar fi spin- 
tecat bolta ceriului din miaza-zi în 
miază-uoapte lăsând să se intrevază 
un momenl în lumini de curcubei 
strălucitoarea figură a lui Stefan cel 
Mare, dup“ care apor se auzi un tras- 
net infricoşat, prelung, de mii de ori 
repetat care a zguduit în adincuri şi 
ceriul şi pămintul. 

Atunci munţii, luna, stelele sau o- 
prit în loc de spaimă, plăeşir, areaşii, 
puşcaşii au dispărut în tainiţile lor ca 
prin farmec, iar noi cite-și patru mu- 
safir ai ruinelor am sărit arşi în pi- 
cioare neștiind ce se petrece. 

. . . . . . . . . . . . . 

O peatră enormă se desprinsese 
de pe vîrful unui turn şi căzuse a- 
lături de noi cu un zgomol cumplit 

12
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la departare de ciți-va paşi numai. 

Vai ş'amar dacă ne atixgea !... lar vue- 

tul căderel ei de o singură clipă, me-a 

Ssuggerat un vis întreg care mi s'a 

părut o eternitate. 

Se ivise acum zorile. Noi pe culme 

eram înecaţi în razeie răsăritului, pe 

cănd văile dormeau încă în umbră. 

Am regăsit cararea, dar înainte de a 

pleca, eu unul me-am făcut cruce ca 

omul care mulțemeşte lui Dumnezeu 

că vede încă o dată lumina ziler. A- 

pol în momeniul îndrumărei noastre 

spre tărg, me-am redicat pălăria în 

sus, m'am întors cu faţa spre cetate 

şi am salutat-o cu cuvintele solemne 

adresate de Volney ruinilor Palmyrei: 

„ VE salul ruină singuratice, mor- 

minte sfinte, ziduri tăculte /* 

— Şi la revedere! Adaose unul 

dintre prietinii noştri. 

De atunci nu m'am mai suit la ce-
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iate. Insă de cite ori în călătoriile 
mele prin munţi am trecut pela poa- 
lele er, ochit mei nu se puleau sătura 
de a o privi stănd colo sus în veci- 
nătatea fulgerelor, îmbrobodită în taina 
el ca o cimilitură istorică vecinie ne- 
deslegată.





IMPRESIUNI DE CALATORIE 

Pe la anul 1861 noi tinerii din laşi 

cîți faceam parte din cercul Junimet 

literare, eram pe rudă pe sămînță a- 

norezați. Un tel de epidemie dăduse 

peste no!; ne molipseam unul de la 

altul și era uşor de capatat boala, 

căci nici odată nu se întimplase sa 

fie în laşi atita sex frumos disponibil 

ca alunei. Eram tocmal în epoca cea 

de cumpănă a linereței, cănd trebuia, 

vrănd ne vrănd, să trecem prin a- 

ceasta încercare, cum trec copii! prin 

“boala pojarului. * Toţi aveam vreme 

de perdut şi inimă de cheltuit; prin 

urmare ne găseam în cele mai bune 

condițiuni de a cădea în lat. 

Aşa dar eu dimpreună cu frații Leon
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şi Iacob Negruzzi după multă lupta 
cu aceste belele ale inimei, dulcer şi 
nu prea, ne-am hotărit într'o buna 
dimineata sa întreprindem o călătorie 
în străinatate. Cel mai bun mijloc 
de a te scutura de farmecul a doi 
ochi ce te stapinese, este să pur o 
distanţă cît se poate mai mare între 
tine şi dânşii. Acest mijloc u reuşit 
citor-va prietin! de-ai mel, care mi 

Vaa recomandat ca sigur. 

Am scos decl fie-care cite un paş= 
O 

purt, an ânpajat o trăsură încapă- 
“toare pentru nor trei şi am plecat spre 
Cernăutz_de unde numar se putea lua PA istululile 
calea ferată pe vremea aceea. 

Dar lucru ciudat, odată urcati în 
trăsură, şi eşiti afara din bariera, ne- 
contenit întorceam capul îndarăpt ca 
să ma! vedem încă odata Iașul cu 
colbul lui, cu clopotnițele lui, cu ca- 
sele lui unde se adăposteau ochil cel
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cu pricina, a căror atracţie, în contra 

legilor firei, în loc să s-ază creştea 

in raport cu distanța. lar după cea 

dispărut oraşul în ceața deparlarei de 

nu se mal zăreau nici turnurile Mitro- 

poliei, noi cite-şi trei am scos cite 
ub adauc oftat din pept şi ne-am zis: 
de-acum ce-a fi să fie! Noi mergem 
înainte. Ba mi se pare chiar că eu 
am repelat cuvintele celebre rostite 
de Cezar cănd a trecut Rubiconul. 

La Cernautz ne-am suit în drumul 
de fier, şi de acolo am plecat direct 
spre Paris. Călătoria cu drumul de 
fier, deşi din cauza îndemănărilor, a 
mersului reglementar, fixat cu rom- 

pasul, totdeauna acelaşi, nu are negre- 

sit poesia calătoriilor cu poşta de o- 

Qinioară, care he rezervat multe sur- 
prinderi, totuşi are şi ea oare-care 
farmec pentru un om gânditor care
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se vede dus ca săgeala de monstrul 

cel vărsător de foc şi înghițitor de 

spaţiu. Te simti parcă stăpin pe 

natură ; al apropiat depărlările, ai 

scurtat timpul, a! iluzia ca zbori 

pe aripa unui vis. Viata pare mai 

condensata ; ş'apoi, lucru straniu, 

în măsura în care natura ti se su- 

pune, iti cresc şi dorurile. Cil mergi 

de iute, par' că-i vra să mergi şi mai 

iute, înlru atita nesatul omenesc e 

făra de margină. Pe toată întinderea 

drumului vezi lumea care-ti trece pe 

dinaintea ochilor ca întrun celeidos- 

cop; la fie-care gară, la fie-care tărg, 

Ja fie-care frontieră alle tipuri, alte 

neamuri, alte vederi. Nu bine ti-ai a- 

runcat ochii pe o cîmpie frumoasă, 

pe o apă curgătoare, pe un castel 

măndru, pe o fabrică ce fumegă, pe 

un munte capricios, că toate aceste 

ai şi disparut şi altele, necontenit al-
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tele vin în loc. Impresiunele se stre.- 

coară repede fară să ai vreme să le 

mistul. Pulerea aburului îţi împru- 

mută par” că ție însuşi puteri peste 

fire. Te simţi mai mult de cit un om. 

O! Ce ar fi dacă omul ar eapatada- 

rul de a zbura? 

Dar m& opresc de a mai descrie 

ceea ce cugelă, ceea ce simle că- 

latorul care lunecă pe şinele de o- 

tel ce încunjură pâmintul. Cine nua 

găndit, nu a simţit ca şi mine în mersul 

acel furtunos, fantastice impins ca de. 

o forţă fatala care în veci nu obo- 

seşte ? 

Am trecut prin un şir de tărguri 

mari şi mici capitale de imperii, de 

regate, dearhiducate ; am trecut riuri 

pentru stăpinirea cărora s'au varsat 

rîuri de sănge, țări cu civilizaţie vechie 

alecăroristorie începe de mai bine de 

o mie de aul şi nu mam oprit de
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cit la Paris, oraşul minune, care a- 
tunci era tocmar în serbătoare. 

Iu „___Era expoziţia cea mare organizată 
de Napoleon al Ill-ea pe cănd acesta 
în urma războiului Crimeei şi al Ita- 
iei se afla în apogeul gloriei lui. Işi 
poate cine-va închipui cîtă lume din 
ambele continente năvălise la acea 
primă mare expoziţie din capila Frau- 
țiel. Toţi suverani! din Europa îşt da- 
duse iulălnire pentru a vizita pe în- 
vingătorul de la Sevastopol şi Solfe- 
vino asupra caruia se ma! resfrângea 

şi gloria neperitoarea a unchiului sea. 
Ast-fel venire rând pe rând să i se 
poclunească Franţ Iosef al Austriei, 
Alexandru al Rusiei, Regina Angliei, 
Sultanul Turciei al carui portret îl 
vindeau strengaril pe bulevarde stri- 
gând: cînq sous le grand Turc! 
Wilhelm al Prusiei care după patru 

aul avea să intre a doua oara în Pa-



189 
Po 

ris în alta calitate, şi alţii şi alții... 

Cine ar fi zis că după un aşa scurt 

timp loată această strălucire avea să 

se înece în sângele de la Sedan, A 

fost un vis misterios, precum ar zice 

Eminescu, şi prea era de lot frumos, 

de-a trebuit să piară. 

Şi mare Doamne! Ce părazi, ce 

desfăşurare de armata, ce valuri de 

lume pe strazi, ce luminaţie noptile, 

ce frumuseți pe la ferestrele prăvă- 

liilor, ce bogaţii de milioane şi zecimi 

de milioane curgeau din toate ţările 

şi se vaărseaii ca riurile în acest targ 

ocean care acum nu malera capitala 

Franției ce a lumei - întregi. 

-“lae nol amețeli nu mai ştiam în 

cotro să mergem, undă se ne uităm. 

Eram într'o adevarată stare de friguri. 

Dar ceea ce m'a impresionat mai mult 
în calitatea meu de şovinist incorigi- 
bil, după cum m& taxeaza prietinei,
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a fost urmatoarea mică întămplare pe 

care năm uitat-o nici. pănă în ziua 

de aslă-zi, pe când mulle alte minu- 

năţii ce am văzut expuse pe acea 

mare tarabă a lumei me-aii eşit cu 

totul din memorie. | 

Eram _în_incinta expoziţiei la Cafe 

de ia Roumanie. situat alaturea de' 
Cafe de Tunis unde un ture șezând 

jos pe covor cu picioarele îndoite sub 

dânsul şi cu nişte metanie în mână, 

chema atentia trecătorilor asupra maâr- 

fei ce avea «de vănzare. Intr'uua striga 

cit îl lua gura în limba lui: 

„Işala, aferim, ghiordum,  îşlic, 

vereche! tacim!*. 

Eu nu bagam de seamă că cu- 

vinlele lui, dragă doamne turceşti, e- 

vaii aruncate cu ţăpoiul, fără nici un 

înteles. 

— Ce dracul, se sparge Turcul
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ista aşa de ne-asurzeşte, zise eu lui 

lâcob Negruzzi 

Atunel Turcul se întoarse surizăud 

câtre mine şi îm zise: 

—  D'apor_bine, cucoane, ei nu-s 
Ture cum nu ești nici dumneata; ;sunt- 
gei beget. Român. de la Bucureşti; 

dar dac' ol zice că-s. Român, „mor de 
foame aicea. i 

—— = E4, brava mă! Tine un bacşiş 
și dai înainte cu turceasca, răspunse- 
rem noi puindu-i căte un franc în 
palmă. 

Ea nu sun! singur aicea ; a mai 
venit cu mine un Țigan cu un urs. 

— Și unde e Tiganul? i 
E la Versailles, căci nu Va la- 

sat să intre cu ursul: în Paris. 
Ei bine, iubite cetilor, n'o sa me 

crezi poate, dar m'am dus la Versail- 
les în aceeaşi zi nu atil ca să vad 
palatul lui Ludwig al XIV. şi faimo-
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sul pare cu apele săritoare care sunt 
unice în lume, 6 ci ca sa intalnesc Ţi- 
ganul cu ursul. “Am avut în adevar 
norocul sa-l găsesc nu departe de 
poarta parcului și vederea lui me-a 
făcut o mare bucurie, me-a deşteptat 
în_ minle întreaga icoană a țărei mele 

cu muoţii, cu apele, cu pădurile, cu 
tradiţiile, cu selbatăcia ei chiar. Me 
uitam la dansul şi nu-mi venea a crede 
ochilor.  Auzi!.... Un Ţigan aulentie 
în costumul lui primitiv, cu faţa mo- 

horita ca ciaunul, cu dairaoa în mână, 
cu ursul Carpaţilor legat de botniţa 
lângă dânsul, aici la porţile Parisu- 
lui, în vechiul culeuş a lui Ludwig 
al XIV-lea, În_ mijlocul civilizației ce- 
lei mar rafinate! “Ce contrast izbitor, 
ce auacronism, ce _nepotrivire de tim- 
puri şi moravuri! Cu citi seculi era 
în urma acest reprezentant al barba- 
ie! faţă cu-tot ce-l încunjura! Şi
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totuşi inima mea a fost mai adinc miş- 

cată de vederea acestei figuri evoca- 

toare a unei lumi ramase departe colo 
spre răsărit, decît de toate frumuse- 

tele, toate minunele :ce-mi străluceau 

în cale. Ce vrei? Aşa sunt eu; cu 

riscul de a trece drept un naiv, un 
copilăros, trebue să marturisese, că ae 

clipa cine ştie unde peste şapte ho. 
tare. EI parcă me-a adus un aer de 
r&coare de. acasă, un suris de la lo: 
curile unde m'am nascut, o urare prie- 
tineasca de la tot ce-a îmbucural o- 
dinioară ochi! copilariei mele. Şi doar 
nu era aşa.de mult de cănd plecasem 
din ţară. Abia se împlinise o lună. 
Cn toate aceste atita loc caleat, ati- 

tea țări străbătute, atitea lucruri vă- 

zute, atitea rase de oameni întălnile, 

me-a dat impresiunea ca şi cănd ar 
fi trecut zecimi de ani la mijloc. Intr'o 

13 
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lună trăisem o viată întreagă. De a- 

ceea cănd am vezut Tiganul cu ursul 

m'a prins dorul de inimă şi me-a ve- 

nit să-l sărut. M'am apropiat de el și 

i-am zis cu tonul familiar obicinuit: 

— Da de unde ești tu mai Ţigane? 

— Auilio! Şi tu eşti de-ai noştri! 
Respuuse liganul cu o mişcare de bu- 

curie par'“ar fi vroit şi el să-mi sară 

în găt. 1 se înseninase fata ca şi când 

ar fi vâzut pe frates-o. Eu sunt dela 

Moldova, adaose el, am venit eu dru- 

mul da foc, şacuma stau pe plecare 

fiind că nu prea a fost alijveriş aicr. 

— Mergi sănătos, măi Tigane şi să 

spui la ai tar că tot e mai bine acolo 

de căt aici între străini. 

— Să trăeşti! Domnişorule, măn- 

cata-şi ochişorii! S'ajungi mare cit o 

beizadea ! Apoi de bucurie că te-am 

văzut, am să-ti cănt din daira, Diha! 

Martine! Strigă el ursulur care se sculă
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în două labe, legănăndu-se din sele 

ca o mireasă. „Joca bine mâi Martine 

că-ți dau păne cu masline“- 

Ursul juca mornâind, Tiganul cânta 

şi suna din daira şi o mulțime de 

lume care nu mai văzuse asemenea 

spectacol se grămâdi în jurul nostru, 

căci nu era lucru banal să vezi ju- 

cănd ursul din Carpaţi lu poarta cas- 

telului din Versailles. lar cănd ursul 

cu lavaua în lube se adresă pe rînd 

la privitori, toți după: exemplul mei, 

îi aruneară căte un ban roş sai alb, 

aşa că întâlnirea Tiganului cu mine 

i-a fost de bun pociuoc. 

Am stat în Paris aproape o lună, 

încît me săturasem de atita vuel, de 

atita fertură de lume unde nu găseam 

nimic pentru odihna ochilor şi a su- 

fletului. De dimineață pănă în sară o 

duceam înb'o ameteală, într'o oste- 

neală a nervilor și a minței, şi de
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mulle ce văzusem nimic acum nu m& 
mai mişca. Doream să mă aflu mal! 
curind la loc larg, in aer liber, de- 
parte de acest sgomol de iaimaroc. 

Desigur nimene nu se aşteaptă să 
fac deserierea Parisului pe care toată 
lumea îl cunoaşte, nici a expoziției de 

atuaci, câci o asemine descriere ar 
eşi cu totul din cadrul lucrârer mele. 
Calaloagele şi fotografiile din timpul 

acela sunt de faţă şi amatorii nu aă 
decît să le consulte. 

Eă unul eram setos să ies din cer- 
cul minunelor iscusinţei omeneşti şi 

să inlru in acel mai larg și etern al 
“minunelor nature. 

Astfel întovarăşit de Iacob Negruzzi 
am plecat într'o dimineața cu trenul 
Paris-Lyon-Mediterran6e spre Svitera, 
iar Leon Negruzzi s'a despartțit de no! 
trebuind să se ducă la Ewms ca sa 
facă o cură, |
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Svițera, iată o țară care suridea 
închipuirei mele: N'o. văzusem nici o 
dată, prin urmare se înţelege ca tot 
era să fie nou pentru mine. In ade- 
văr de cum am ajuus la Geneva sa 
schimbat panorama, par'că pusesem 
piciorul pe un pamint mai prielnic, | Ș 
mai apropiat de inima mea. Lacul 
Leiiiân, de langă oraş e aşa de fn 
05, aşa de albastru, aşa de limpede 

că par'că nu i-ar mai deslipi ochit de 
pe el. E mai ales aşa de limpede că 
am vezut mulţi străini aruncănd în- 
trinsul monede de argint la adineinni 
de 4—5 metri lăngă mal, iar baăeţi 
din localitate, deprinşi cu apa ca niște 
rețe, se cufundau şi aduceau numa! 
decii moneda îndărăpt. Iu acest lac 
nu-ti vine să te scalzi, așa de binete 
prevezi în el din cap pănă'n picioare. 

_ Intr'ua rînd făcănd încunjurul la- 
cului întrun vapor de plăcere ne-am 
a
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oprit la Lausane la hotel du Beau- 

Rivage unde trebuia să dejunăm. Cănd 

am intrat în otel am ramas surprinşi 

de luxul ce am văzut; numafauritură 

în toate părțile; numar catefele, nu- 

mai covoare în care ţi se îngropa 

piciorul. 

— ki, lacobe! oare nu ne-or da a: 

fară de aicl? zisei eu; întru atăla a- 

veam sîmtimîntul că hainele noastre 

cam ponosite făceau comurast cu bo- 

gătia ce ne încunjura. Ce se ne dee 

afară ? Din contra. Pe semne că ti- 

purile noastre exotice aă impus chel- 

nerilor, căci am fost serviţi de mi- 

nune pe terasa cea mare a otelului 

avănd vederea asupra une! splendide 

grădini ce se desfăşura la picioarele 

noastre şi ma! departe asupra lacului 

care se întindea 'a lene între muntțit 

ce-l încadrau. Numar la plata adiţiu- 

nei saii, mal! bine zis, a sustracțiunei
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ne-am cam resintit. Dar nam avut 

ce face; obrazul subțire se ţine cu 

cheltuiala. 

_“'Trel zile am slut în Geneva unde 

ne-am împrietinil cu un Francez şi o 

Franceză, doi lineri de curând căsă- 

toriți care îşi făceau calatoria de nuută 

în luna de miere. Cu dinșii ne-am în- 

tovărăşit să facem o es-ursiune pănă 

la Chamonix. Prezenta unei femei 

cănd e tinără şi frumuşică însuflețeşte 

o societate de escursionişti și o pre- 

dispune la veselie. | 
Așa dar plini de entusiasm pentru 

călătoria ce proeetasem, ne-am am- 

bareat întrun vapor cu care am făcut 

din noi încunjurul lacului pe la Lau- 

sane, Vevey, Montreux, Chillon şi 

Bouveset de unde apoi am luat calea 

ferată şi am apucat între munti spre 

Martigni. Drumul pănă la Martigni ar 

fi de o mie de ovi mai plăcut să
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faci în trăsură sau calare, căci întrun 

vagon închis cum lam făcut noi nai 
putinta de a gusta frumuseţa prive- 
lişter. Calea ferata şerpueşte de-a lun- 
gul Rhonului î între “doua șiruri de 

“munţi mari de-asupra cărora în stinga 
“se redică la Dent de Morcles (2936 
metri) adică aproape o mie de 
metri ma! sus decat Ceahlăul, şi la 
dreapta la Dent du Midi şi mai 
înaltă, 3285 metri, acoperită cu za- 
padă vecinică. 

“Natura | pe aicea începe a deveni cu 
totul mareaţa și ie proporţie mult mai 
impunatoare de cît la do 

La Martigni ne-am opril o noapte 
pentru ca adoazi sa ne urcăm pe mun: 

„ele Pierre-a-voir. Ce bine am dormit 

în nouplea aceea, întocmal ca niște 
copil fară grija şcoalei.: A:- contribuit - 
la aceasta nu numar -osteneala dru- 
mului, ci și aerul curat -de munte,



paturile cele bune şi mai mult încă 
inulțemirea sufletească de a ne vedea 
în tara cea mai interesantă din Europa. 

Şviţera în adevar se deoschbeşte 
prin frumuseța nature, prin contortul 
olelurilor, prin bunatatea brănzături- 
lor și mullimea Euglejilor. Aceasta 
din urmă calitate e singura care poate 
fi discutată. 

Pretutindene îi întălneşti, nalt, di- 
şirați, cu monocluri în ochi, cu cisme 
potcovite, cu lungi bastoane ferecate 
ocăind ca nişte rete care se scaldă în 
apă. Cit despre lăptării şi branzeturi 
W'avem ce zice! Tinerii căsătoriţi, mai 
ales, deprinşi se vede cu laptele cel 
stricat din Paris uu încelau de a face 
dilirambe entusiasle în lauda cafelelor 
cu lapte întovărăşite de caimac, unt 
proaspăt şi miere, de care nu se mat 
puteau sâtura. Mancau militeii ca nişte 
fericiți nitanduse în ochir unul altuia



de ne faceau și pe nor geloşi de ape- 

titul cum şi de dragostele lor. 

Sviţera era pe atunct o tară unde 

ca să călătoreşti trebuia să ai sana- 

tate bună şi o doză de curaj şi mat 

buna. Prin urmare nu toată lumea 

își putea da luxul de a se sui pe vir= 

furi de munti, de a trece pe margini 

de prăpăstii, de a calca pe zăpezi unde 

la fiecuve pas le puteai cufunda, lu- 

cru ce multora s'a întîmplat. Astazi 

Svitera şi-a perdut farmecul ei; a a- 

juns, pot zice, banală sau după vorba 

Românulur de ris, aşa că toți schilozir 

se pol sui dormind pe Rigi, pe Pilat 
Şi chiar pănă la uu loc pe imaculala 

lungfraă ; mâne, poimâne se vor sui 

poate şi pe Mont Blanc. Avea drep- 

tate TZartarin să nu mai creadă în 

primejdiile urcărilor pe munti! Sviţerei. 

Astazi nu at nevoe să fil barbat in 

toata puterea cuv&ulului cu inima să-
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nătoasă şi cu plamiit teferi în piept, 
să al picior sdravân de munte, cap 
nesupus ameţelei, ochi care să nuse 
orbească de albeaţa omatului. Astazi 
îti trebue numai un bilei de drum de 
fier, iar inima, plămiil, picioarele şi 
chiar capul sunt de prisos. 

Ce ar zice Guillaume Tell dacă: 
S'ar scula din mormint și ar vedea: 
ţara lui astfel schimosită, sulemenită. 
ea o mahalagioaică în zi de duminică, 
prefăcută inti”un teatru de feerii unde 
meritul nu-i a călătorului care îl vi- 
tează ci a maşinariilor ce în schimba. 

decorurile ? 

Ce ar zice Jacques Balmat, cel 
intar care acum 118 ani a pus picio- 
rul, cu riscul vieței lui, pe alba frunte: 
a muntelui Mont-Blanc, cănd ar auzi 
că viitorul pregateşte poale Impara- 
tului Alpilor aceeaşi ruşine ca şi ima- 
culatei Iungfrau ?
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Ea unul însă am avul parte sa ca- 
Mătozesc în Sviţera acum 37 de ani 
în timpările cele bune, adică pe cand 
-era Svitera cea adevărata, cea ne pro- 
fanată de spiritul de specula a civili- 
-zației moderne. Aşa dar a doua zi 
în zor de ziuă noi cite-şi patru: tineri! 
“insurătei, Iacob Negruzzi şi eu călări 
-cite pe un catăr şi întovăraăşiti de doi 
-călâuzi şi un purtător de :nerinde am 
plecat se urcăm Pierre-ă-voir, 2467 
«metri înalțime.  Urearea nu-i tocima! 
“grea, nici periculoasa de şi muntele 

„e cu aproape 300 metri mai inalt ca 
“Ceahlăul, însa pe titva lui încoronată 
-eu nişte stinei colosale carora ploile 
Şi fulgerile le-uu dat forma bizară de 
'unde işi trage numele, nu te poţi sui 
-de cit pe jos din cauză că cararea 
“dispare cu totul pe nişte coaste pră- 
“valatice foarte prăpastioase. Ne-au lre- 
«buit şase ciasuri ca sa ajungem în
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virf. În acest timp însurăteir nau în 
cetat de a ciripi între dinşir ca nişte- 
porumbei seapaţi din colivie, iar nor 
de asemenea n'am încelat de a-i privi 
pe dinşii precum şi minunele „ce ne: 
nconjuraii. De ce ne sueam de ce ve- 
derea se întindea usupra Alpilor mai 
largă, mai impunătoare; dar odata d- 
junşi sus ne-am pomenit acoperiți de: 
un nour negru și posomorit carea 
venit ca un balaur asupra noastră şi: 
ne-a închis vederile din toate părțile- 
de mar nu ne puteam distinge între. 
DOI. Apoi nourul a trecut lasind pe: 
mantalele noastre o pătură subtire de- 
turțuri de ghiaţa; am intre-văzut cite-va 
minute albastrul ceriului şi un alt nour: 
proaspăt, ma! negru, mai posomorit 
năvăli asupra noastră sub care iarăşi, 
ne făcurem nevăzuti; apoi un al lrei-- 
lea, un al patrulea Şi aşa necontenit 
la scurte intervale unul după altul,
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parcă ceriul înadius ordonase batali: 
oanelor sale de nouri să dea asalt a- 
supra noastră ca să ne împedice de 
a ne bucura de mult lăudatu prive- 
lişle şi sa ne şi ude pe de-asupra. 

Dac'am văzut aşa, am stat acolo cu 

mantele şi şaluri în spate numai tim- 
pul cît să măncăm şi se ne odihnim 
putin şi am plecat la vale. 

__„7 Seoborirea însă a fost originala de 
tot.  Dadusem din Marfigni o tele- 

gramă la Sazon ca să ui se expe- 

duească sus pe munte patru sâni! pe 

care le-am şi gasit şi cu care aveani 

să ne scoborîm. 

Saniile nu erau propriu zis sănil 
ci nişte schelete de sănii reduse la 

cea ma! simplă expresiune, şi aşa de 

uşoare că ai fi putut r&dica cite doua 
într-o mănă. | 

Pe două tălpi era fixată o scăndură 

pentru şedere cu o răzămătoare în-
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guslă aşazată curmeziş la spate; în 
loc de oiște erau două hlube pentru 
călăuz care n'avea trebuinţă să tragă 
savia la vale ci numai s'o oprească 
în puterea călcăilor şi să-i dee direc- 
ţia la dreapta sau la stinga, întru a- 
tăta era drumul de pravalatic, un drum 
anume croit ca să lunece sania de la 
sine pe pămînt gol. Ne-am ureat deci: 

_ie-care. cite intr-o aşa zisă sanie cu 

„cal ŞI... să dea Dumnezeii bine!... Lu- 
mecam în jos cu oiuteala ameţitoare, 
aşa că de multe ori ei cure eram în 
frunte, cănd me uitam îndaărăpt la cer 
ce veneau în urma mea mi se parea 
că au să-mi cadă în cap. In 45 de 
mivule _: am scoborit muntele pe care 
îl suisem în 6 ciasuri, Cursa fantas- 
tică în care iă de admirat ghibăcia 
şi puterea calâuzilor care cu picioa- 
vele mereu încordate, nu păşeau cei
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lunecati brăzdind pamintul cu caleaile 
fără se îngenuncheze o singură dată, 
ceea ce ar fi avut de efert resturna.- 
rea săniei și căderea noastră în pră- 
pastie. 

Me rog, cănd mam văzul jos me-an» 
facut cruce; mi Sa părut că m'am 
scoborit din ceri. 

A doua zi am plecat din Martigni 
cu drumul de fier şi ne-am oprit la 
Vernayas pentru a vizita vestita cas- 
cadă Pisse- Vaehe şi defileul cel cum 

pliteu-numele Gorges du Trient. Cas- 
cada formata de riul Salanfe e una 
din cele mai frumoase ale Sviterel ; 

“cade de la o înălțime de 70 de metri. 
/ şi apa pănă a nu ajunge Jos se pre- 

face într-un praf fin prin care razele 
soarelui  desemneuză cile odată doi 
şi trei frumoși ciircubet-eu toata gama 
coloarelor. In dosul cascadei, pe pă- 
relele stincei de pe care se aruncă
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riul, este construită o seară pe - care 
te pot urca'până sus la punctul de 
unde apa se prăvale în aer. Spec- 
tacol foarte impunător care însă nu 
se poate admira de'pe scara de cit 
cu prețul de a fi bine: stropit dacă 

„nai pe umere un cauciuc. 
In aceeași zi ne-am dus să vizilam 

şi leg Gorges du Trient: 
Cand intre în acea strimtoare de 

stinci pe fundul careia ferbe riul Tri- 
ent ca pe un aşternut de jaratic, te 
apucă fiorii. Pâreţii sunt aşa de a- 
proape unul de allul şi aşa de nalță 
că abia strabate lumina zilei între din- 
şii; iar vuetul riulu care curge în 
cascade şi se sfarma de. stinei deş. 
teapta toate ecourile din întunecata 
polică şi acopere orl-ce glas omenesc. 
AI crede că te gaseşti în internul lui 
Dante. 

“ la înălțime de vre-o 20 de: „metri, 

14
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după-cit am putut aprecia cu ochiul, 
deasupra nivelului riului este con- 

struita pe unul dintre păreţii de stinea 

o galerie de lemn suspendata ce îna- 

intează. până la distanță de vro 500 
de melri inlauntrul strimtorei şi trece 
prin poduri suspendate de la un pa- 
rete la celalalt de asupra riului care 

urlă înfricoşat şi are el însuşi, zice-se, 

o adincime de aproape 13 metri. Cu 
multă sfiala circulam pe acea gulerie 

de lemu şi mai ales pe puntele cele 
aeriane, care tremurau sub: picioarele 

aoastre şi zei erau. momente cănd 
simţiam că ni se opreşte respiraţia 

în piept. 

Mult num zăbavil în neagra potică, 
căci ne era degrabă sa câlcâăm pe pă- 
mint sănătos şi sa tevedem lumina 

soarelui. | 
Intorşi la Vernayaz am angajal ca- 

tări şi a doua zi.am plecat calari
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spre Chamonix pe la trecătoarea nu- 
auită Tete- Noire. 

Chamonix e o vale cunoscută care 
atrage în fiecare an multă lume fiind 
ca este cea mal grandioasă din Svi. 
țera, împrejmuită de cer mai mari 
nunți ar Earopei. — Mont-Blanc cu tot 
cortejul lui de urieşi, les Asguilles: 
Verte, Rouge, d' Argenticre, du Tour, 
du Dru, du Midi, du Gouter, le Mont 
Maudit, “ete. | 

Impresiunea ce simți cănd al ajuns 
acolo e sdrobitoare. Fară să vrei îti 
vine în minte marea problemă a în- 
ceputurilor planetei noastre, şi te în- 
trebi ce cataclisme au trebuit să fră- 
minte atunci coaja pămîntului ca să 
se r&dice astfel de munţi la aşa co- 
losală înalțime. Inchipuiţi-vă peste Car- 
pații noştri alt rind de Carpaţi şi veti 
avea abia altiludinea acestor munti. 

Sunt 37 de ani de când n'am mai
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pus piciorul în ae tale a marilor 
minuni păminteştyz/ Şi i totuşi me-a ra- 
mas viu întipărilă în memorie întreagă 
siluetă a munţilor ce o încunjoară cu 
virfurile lor ascuţite ca boldul care 
resfring lumina soarelui în nenuma- 
rale nuanţe. Iar în fundul vâiel, acolo 
unde se închee cercul munților se: r&- 
dică maiestuos mai presus de toţi, 

_Mont- ont. Blanc, învalit cu mantia lui albă 
"ca un sahaslru batrin de când lumea 
căruia toţi se închina. 

Dar aceste mari scene ale naiurer_ 
nu se pot descrie cu condeiul. saw-. 
spune. prin_viă_ graiă;-ele trebuesc ve- 
zute cu ochir. De aceea me opresc de 
ale mal micşura farmecul. prin fraze 
neîndestulatoare ; caci cuvintele ome- 
neşti cu ; înțeles marginit nici odata 
nu vor putea da icoana splendoarer 
nemărginite a nature! adevarate. 
Aşa dar odata ce am descalecat la
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Chamonix şi ne-am odihnit de oste.- 
oelele drumului, cel întai găud al nos- 
tru a fost să ne urcăm pe Mont- 
Blanc. Se înţelege de la sine ca noi 
tineri cum eram, cu dor. „de. a face 
acle de bravură, nu. era sa atacâm 
slugile cănd aveam stăpinul înainte. 

Insă ceea ce a pus frâu entusias- 
anului nostru a fost nu atit greutatea 
intreprinderei precit scumpetea ei. In 
sala de mâncare sia aninataă pe pă- 
rete o tabelă pe care erau insemnate 
prețurile tuturor escursiunelor din îm- 

„prejurini. Urcarea pe Mont-Blane era 
taxata atunci cu o mie de ler de per- 
soană în care preț era! obligat a lua 
«oi călăuzi şi un purtator . de bageje. 
Aceactă sumă era cu mult prea mare 
pentru modestele noastre pungi. Ve. 
zăând aşa ne-am hotarit a întreprinde 
irecerea Mârei de Giaţă care după
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Mt. Blaue ne-a ațițat mal mult curio- 

zilatea. | 

Inchipuiţi-v& spaţiul deşert dintre 

munţii Montanvert şi Cliapeau plin 
de un masif enorm de ghiață care 

formează un podiş lung de vi”o şapte 

kilometri şi lat de vio doi. Acest 
podiş se numeşte Marea de Ghiata şi 

are întradevăr aspectul unei mări în 

valuri care de-odata ar fi înghețat, şi 
de sub care izvoreşte riul Arueyron. 
„Nol pe atunci nu puleam să ne 

dam samă despre ce este Marea de 

Ghiaţă. Singura idee că în mijlocul 

luner lui cuptor, la o înălţime de 2000 

metri aveam să calatorim pe o aşa 

zisă. Mare de Ghiaţa ne inflăcara i ima- 

ginaţia, 

Această escursiune pe langa carac- 

terul el original avea şi avaniajul de 

a fi eftina de oare-ce nor cite-și pa:
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tru nu eram ţinuţi a angaja mai multi 

călăuzi decit dor. | 

„In--mai putin de trei okre am ajuns 

în vărful muntelui Montanvert de unde 

dominam întreaga Mare de Ghiată, 

care steclea la lumina soarelui de ne 

lua ochir. Acolo am găsit un mic res- 

tauraut unde am îmbucat ciîle.ceva, 

apoi încalțaţi cu cizme tintuite şi înar- 

mati cu cite un toiag ferecat am ple- 

cat înşirați unul dupa altul pe Marea 

de Ghiaţă întovăraşiţi de ambii noştri 

călăuzi care luase cite o scăndură în 

spate ca 'se ne serve drept punte 

peste crapaturi. 
Ce ne trebuiă nouă punte? Saream 

peste crăpături canişte căprioare fâr> 

leac de grijă, făra nici o conştiinţă 

de primejdie, pănă căud însfărşit fran- 

țuzoaica, curioasă ca toate femeile 
să alte lot, întrebă pe unal dintre
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calăuzi cam ce adincime pot avea cra. 
păiurile aceste. | 

— 0! Respunse călauzul cu mare 

singe rece. Depinde; adincimea lor 
poate să fie între 500 si 1000 de 
metri. o 

Cand am auzit aceasta ni s'a zbor- 
şit părul în virful capului. Am renun- 
tat imediat la gimnastica noastra de 
sărituri, Da nici chiar pe scanduri 
n'am mai îndrăznit să trecem fioroa- 
sele guri de prăpastii, ci cautam sa 
le ocolim aşa că, pot zice, am facut 
de doua ori drumul de la o margină 
pănă la cealaltă a Marei de Ghiata. 

Ajuuşi la Chapeau, alta gustare pen- 
tru recăştigareu forțelor perdule. In 
timpul acesla pe cănd me îndeletui- 
ceam cu disecarea anatomică a unul 
pul fripl, auzii de odată "o detunatura 
cumplila şi îngănată de nenumărate 
orl de echoul muntilor, intocmar ca
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0 canonada a unel baterii de artilerie. 
Toţi am sărit în picioare neştiind ce 
este şi atunci de pe terasă unde man- 
cam, am vezul o lavină de ghiața 
cum se..rostegolea la vale spre riul 
Arverron rupănd toți sloii ce întilnea 
în cale cu un zgomot infernal. Spec- 
tacolul e totdeauna interesant cand îl 
priveşti de departe -şi. nu eşti, doamne 
fereşte, pe linia de cadere a iavinel. 

Apol ea să r&spundem şi no! prin 
a canonadă la canonadele laviner am 
«listupal o butelcă de şampanie şi după 
ce am deşertat-o pănă la" fund, am -- 
plecat cu un dram de chef ma! mult 
spre Chamoniz prin trecătoarea cea 
ina! periculoasă ce am întâlnit pâna 
alunci în Sviţera şi care nu degealra 
se numeşte Mauvais-Pas. Cine e cit 

„e puţin supus amețelei şi nu are pi- 
ciorul sigur nu ar face bine sa se is- 
pitească prin asemenea loc. Te scobori
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pe un părete de stincă aproape per- 

pendicular în care sunt sapate mict 

trepte cit ai pune picior ul, de-asupra 

unei prapastii de” peste o mie de me- 

tri, în fundul căria şerpueşte Arvey- 

robul mic ca o cordea. Pe vremea a- 

ceea nu aveul ca acuma la îndămănă 

o balustradă de care se te poti spri- 

jini, ci numa! nişte cue bâtute în paă- 

rete din distantă în distanța de care 

te acatar cu mânele, exerciții grei 

pentru oamenii nedeprinşi cu asemene 

gimnastică, Din această cauza putint 

aveau curajul de a trece prin Mau- 

vais- Pas. 

Nici noi n'am fi îndrăznit sa ve ris- 

căm pe acolo, dacă tinăra franțuzoaică 

care vroea sa facă pe viteaza, nu 

ne-ar fi adus la ambiţie, înaintăud ea 

cea dintăr pe scoborişul prăpastios. 

-— Het, Doamnă! Slriga câlauzul
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din urmă; închideți cortelul, ca să nu-l 

umile vântul şi să pierzi echilibrul. 

— Atunci sumeaţa noastră tovaără- 
şiță venindu-şi în fire și văzănd că 

cararea pe care se- angajase era mult. 

mai ametitoare decit își închipuise, 

se opri în loc, închise «ortelul, dar 

cuprinsă de frică n'a mai vroit să 

facă un pas înainte pănă cănd amăn- 

doi călăuzii p'au luat-o fiecare cite 

de-o “mână şi au dus-o la vale mat 

mult 'de-a tărişul. 

Cand am ajuus jos, biata fermee era 

atit de istovită şi impresionată de fio-- 

rosul scoboriş. încît n'a mai avut pu- 

tere să se tie în picioare  necum să: 

urmeze cu noi calea înainte spre Cha- 

mânia. Am fost nevoiți sa construim 

în grabă: o targă şi aşa am dus-o not 

bărbații în puterea braţelor pană la: 

otelul de le Chamonix unde a trebuit. 

imediat să se pue în pat.
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Nu ştia cum vor fi dormit ceilalți 

tovarăşi al mel în acea noaple, dar 

ei unul am avut somnul foarte neli- 
nişiit ; treseream înspăimântat la fie- 
cace cinei minute părindu-mi-se ca a- 
lunec în prapastie. 

Lucru curios, toată această călato- 

vie făcută împreună, care negreşit u 
stabilit oare care familiăritate între 

noi, a deștepiat simtimîntul geloziei 
în inima Francezului, bine înțeles, fară 
mici un motiv întemeet; căcr atit Ne- 

gruzzi cil şi eu eram foarte departe 

de a ne găndi sa-i stiicăm fericirea 

“casnică. Dar aceasta boală mar rea 

-de cil toate vine cile o dată aşa din 
Senin. 

Astfel dinsui n'a .ma!r vroit niel în 

+uptul 'capului să câlatureasca mar de- 
parte în tovărăşie cu nor după itine- 
arul ce ne propusesem. El a decla- 
aat ca remane înca cite-va zile la Cha-



monix pentru ca femeca lui sa-şi re- 
căştige puterile şi că de acolo pleaca. 
în Italia. Bietul om! Nuam ideece 
viaţă conjugala va fi avut mai târziă, 
dar de sigur că r&u a luat-o chiar de: 
început, de oare-ce e lucru probat ci 
cel mai bun mijloc de a te pierde în 
opinia unel femei este de a te arala 
neincrezător în ea şi de a-i da a in- 
țelege câ sigur te socoli nevrednic 
de dragostea ei. Nu cunoștea el pro- 
verbul romănesc care zice: că mal 
uşor e a păzi un cîrd de iepuri de: 
cit o femee. 

lustarşit vrând, nevrănd am trebuit 
să ne mâugăem de pierderea acestor 
do! tovarăşi, şi sa plecăm îndărăpt la 
Marligni prin trecătoarea Col de: 
Balme. 

Col de Balwa este un găt de munte: 

de mal. bine de 2200 metri: înălțime: 
unde am ujuns călări fără multa os-=
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teneală și am găsit un mic olel. De 

micăiurea n'al o vedere aşa de fru- 

anoasă asupra lui Mont-Blane ca de 

acolo. Il vezi în toată măreţia lui de 
Ja bază pănă la virf. Iu curtea ote- 

dului era aşazat un mie telescop prin 

«care am pulnt observa cum 0 sotie- 

tale de escursionişti tocmai atunci se 

scoboraii de pe Mont-Blanc şi-l pu- 

team distinge aşa de bine, că vedeam 

urmele ce lasa pe zapada şi funia cu 

“care eraii legați. Ce n'aşi fi dat să 

fiă şi eu între dinşii! Poate că acest 

dor o fi avul la bază o nuanţă de 

vanilate; Dar în, sfârşit, dintre toate 

vanităţile lumeşti, aceasta este negre- 

şit mar.scuzabilă, pentru că năzuința 

-de a alinge culmele inalte fie pe te 

renul intelectual fie pe acel fizic e in- 

merentă naturei . omeneşti. Nu tutu- 

ror este data putinţa de ale urca, şi 

fiind că acum e vorba numat de pedecele
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ce ne opune natura, apoi acel ce se poate 

lăuda ca a pus piciorul pe fruntea lui 

Mont-Blanc sau a lui Chimborazzo 

nu € de sigurun om ordinar, precum 

şi ma! puţin ordiitar, dacă nu cum-va 
un om extraordinar va [i acela ceva 

pune piciorul pe mult invidiatul Po- 

lul Nord. Lupta cu tăriile .naturel are 

în sine ceva bărbălese care înflacără 

închipuirea şi deşteaptă dorul de a 

le învinge. 

Ast-fel faţă cu Englejii, căci En. 

gleji erau acei care se scoboreaii de 

pe Mont-Blane, m'am simtit iu fundul 

conşiiinței mele pe o treaptă de infe- 

rioritale şi ca să m& mângăi de u- 

ceastă stare de umilire, am oftat şi 

am comandat un prinz la otel. 

Pe. când deci faţa în faţă cu lacob 

Negruzzi slam la masă cu şervelele 

la git rătezănd virful unor ouă, (î la 

coque) iată ca văd pe stăpînul otelu-
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lui apropriindu-se de noi cu un aer 

surizâtor şi cu 6 condică subsuoară. 

Cu multa politeță el ne-a pus con- 
dica dinainte rugindu-ne să o exami- 

năm şi să scriem şi noi ceva întrinsa. 

Am răsfoit condica şi am găsit felu- 

rite cugetări, maxime, aforisme, im: 

presiuni de călătorie scrise în toate, 

limbele, numai în limba română n'am 

găsii nici una. Intr'un singur colț de 

pagina am găsit iusfârşit cite-va cu- 

vinte scrise de un Roman în limb- 

franceză: J'ai passe par ici. Anton 

Arion. | 

Ah!  Asta-I din cale-afară gogonata 
strigăt eu indignat; trebue numar de 

cit salvata onearea Romănilor, şi i 

mediat aşternul pe o pagină goală ur- 

mătoarele versuri cam şchioape. aşa 

cum m'a tăet prin cap, dar scrise cu 

litere mari ca să bată la ochi:
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Frunză verde lemn useal, 

lata-m&-s pe deal utcat! 

Privirea ar-fi prea frumoasă - 

Tu eare:in urmă vel veni poate - 
Sa nu mănânci ca mine ouă coapte. 

Ci o garafă de vin să bei duşeă 

Dacă'la vale vrer:să mergi puşea! 

A scris şi “tovarășul -meiu cite-va 

versurI de care nu-mi aduc aminte, 

de sigur mai corecte de citale mele, 

apoi am închis condica: şi: am înapo- 

'et-o cu aceeaşi politelă: otelierului. 

„După ce în adever am baut o “ga: 
rafă de vin duşcă, am încâlecat din 

noi şi ne-am dus puşeă “lu "Mattigni 

de uide am luat diligența cu patru 

cal înşir spre muntele Futrea .pe o 

şosea minunată de-alungul -Rhonului 

în sus. Am trecut Sion, Sierre, Brieg, 

unde um! petrecut noaptea apoi a- 
două zi am trâcut: prin Morel, Fresch, 
a 4 

Y 

j 
CS 

ÎS 

Dacă vintul nu mar tăea la oasă. 4 

J



235 

  

Miimster, străbatind o ţară nedescris 

de frumoasă având rind pe rind în 

dreapta şi în stînga vederea asupra 

celor mai mari piscuri:  Wessshorn, 

Mont- Rose, Fletshhorn, Diableret Alet- 

schhoru,  Pinsteraarhorn, Oberaar- 

horn etc. toți acoperiti cu eternă 

zapadă înâlțindu-se care de care mai 

sus ca nişte turnuri gigantice de ce- 

tăi aeriane. 

In sfârşit după vi'o șapte oare de 

călătorie prin această neasamanată 

panoramă am ajuns în virful munte- 

lui Furca pe şoseaua artistic coustruită 

“are făce nenumărate şerpuituri, şi 

acolo ne-am oprit dinaintea unu! otel 

unde am găsit o masă întinsă care 

aştepta oaspeţii ce trebuiau să so- 

sească din diferite direcțiuni. In a- 
devăr puţin după no! veniră alte di- 

ligenţi dinspre St. Golhard, dinspre 

acul des Qua!re- Cantons şi de pe
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aiurea din care se scoboriră o sumă 

de barbati şi femel! foarte puţin preo- 

cupati de frumuseta  pejzagului dar 

toarte grăbiti aşi lua locul împrejurul 

imesel. Ne-am aşazat şi noi la un 

capal de masă holăriti a vorbi nu- 

ma! româneşte şi a ne explica cu chel: 

nerii prin sen;ne. Toti musafirii erau 

germani sau locuitori din Sviţera ger- 

inană, nici un barbat frumos, nici o 

femee frumoasă; toti aveau flguri 

sbăreite, ochi spălăciti, nasuri roşii 

sau vinete ca patlagelele; toți erau 

scurţi pe picioare, pântecoşi, plini de 

de here și de cartofle; par'că a tunat 

şi i-a adunat, cum zice Rominul. 

Auzindu-ne pe noi grăind o limbă 

slraină,. necunoscută lor, dinşii se gă- 

seau foarte nedumeriți neştiind ce 

deam de-oameni suntem. | 

Vedeau-e1 că după vorbă nu suntem
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nici Francezi, nici Italienr, niel Spa- 

piolt, nici Portugezi. 
— Ce dratul de limbă vorhese er? 

Intreba unul mat. verăbdator divlre | 

toţă. e 

— Staţii me rog, respunse un altul 

mal batrin cu nişte mustețe mucega- 
ile de bere, un fel de filolog proba- 
bil, that cărturar de cit ceilalti: 

— Aceștia trebue sa fie -Mauri. 
Sie miişseu Mauren. fin, zise el cu 

multă seriozitate. 

La această descoperire toate nasu- 

rile cele roşii şi vinete se îndreptară 
spre nor, toţi. ochii ' cer -spalăciti ne 
atinliră cu o nespusă curiozitate, iar 
Dol um trebuit sa ne punem numnit 

iu gură ca să nu 'pulnim de ris. | 
Am rumus deci Maurl drepti şi ne- 

contestati. : | 

Acum lrebue să 'maărlurisese că 
ponosul acesta cazut asupra nvastră
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îl datoream mai mult lu! Iacob :Ne- 

gruzzi; el ne colora pe umăndoi. E- 

ram, nu e vorba, pirlit şi ei de atita 
umblare prin vint şi soare, de atitea 

dealuri suite şi var scoborite, d'apoi 

iubitul meu tovarăş mă întrecea cu 

mult; par'că era Negusul în persoană 

descălecat proaspăt din Abysinia. 

Am vroit un moment să mă daă 

pe fața, ca să me spal de aceaslă ne- 

dreaptă clasificare etnică, dar Ne- 

gruzzi m'a oprit. 

— Lasă-l dragă în credinta lor. Er 

când s'or duce acasă au să se laude 

că au vezut pe Furca doi Mauri au- 

tentici, ceea ce pentru dinşii e lot 

atit de extraordinar ca şi când ar fi. 

intilnit: doi elefauti. 

După masă ne-am dus să -vizităm 

ghețarul Rhonului de unde ese ma- 

rele fluviu care-l dă numele şi se varsă 

în Mediterana:
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Ajuns acolo am văzut izvorind de 

sub ghețar un părăi lat ca de un 

metru curgănd timid pe un pat pie- 
tros şi mal la vale aruncându-se în. 

cascade printre stinci. Acesta e Rho- 

nul care în Franţa poartă mari. co- 

răbi! pe sinul lui. Drept să spun 

îmi era milă de dînsul, v&zindu-l așa 

mic şi neputincios; am sărit peste el 

de mal multe ori ca să mă pot lăuda 

şi ei acasă ca am păşit Rhonul cu 

piciorul precum aveaii să se laude 

şi Nemţii, dar cu nedrept, că au vă- 

zut doi Mauri la izvorul lu. Fie-cars 

cu lauda lul. 

De pe Furca ne-am scoborit apor 

-tot în diligenţă pe şoseaua cea şer- 

puitoare pănă la Hospenthal în valea 

riului Reuss, am trecut le Pont du 

Diable şi de acolo lăsînd muntele St. 

Golhard la spate ne-am oprit la Al- 
torf patria lu! Guillaume Tell, a că-
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rui nume legendar pluteşte şi astăzi 

asupra neamului seu ca un scut o0- 

crolitor. 

De la Altort pănă la Fluelen care 

e siluat în capătul lacului des Quatre 

Cantons nu-i de căt o svărlitură de 

băț; de acolo ne-am ambareat într'un 

vapor pe lac. pentru a ne duce la 

Lucerna. | | 

„ Ce frumos e lacul des Quatre Can- 

tons! Pe cînd cel de Geneva e al- 

bastru ea ceriul, acesta e verde ca 

smarandul. De şi ceva mal mic, cu 

brațe care alunecă în diferite direc- 

ţiuni prin strimton de stinei, e însă 

mal pitoresc decit cel dintă! pentru 

ea- e încadrat între munti mult -mai 

mari şi mai variaţi ale carora păduri 

de verdeață se reflectează în el şi-t 

colorează. Plutind pe undele trans- 

parente şi fară nici un creț a „le la- 

cului, mergeam aşa în neştire ca întrun
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vis şi aşi fi vroit par'ca să merg aşa 
la nesfârșit, atit. de desmerdatoare 
pentru ochi şi suflet e aceasta lega- 
nare pe vestitul luc împodobit nu nu- 
mal de natura splendidă ce:l încun- 
joara, cit şi de wisterioasele legende, 

ce-l poelizează. istoria. 

Cu părere de rea ne.um “scoborit 
din vapur înspre sară când am ajuns . 
la Lucerna. In jurul L.ucerner situata 
într'o poziţie foarte frumoasa la eşi- 
rea rîului Reuss din lacul des Quatre 
Cantons, se ridica munţi! Pilat, Rigi, 
Biirgenstock, Stanserhorn, -şi alți 
munți mari albi de zapadă care o îm- 

presoară .din toate partile. 

Cei dor dintar Pilat şi Rigi sunt 
asta-zi înzestrați cu cite.o cale: ferata 
care urcă pe călător aproape. într”'o 

oară până în virf. Pe vremea nvas- 
tra nu exista acest drum de fier, 
astfel ca pentru a ne sui pe Rigi,
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Iacob Negruzzi şi ea am închiriat, în 

scop de economie, un singur eatar cu 

înțelegere între noi. cu fie-care să-l 

călărească cite o jumatate de oară 

şi apoi să-l treacă tovarăşului seu. 

Urcarea pe Rigi nu e tocmai grea, 

drumul e bine lăet în munte, fără 

suişurl prea repede, fară prăpăslii ă- 

mețiloare, aşi putea zice că e mal 

comod de escaladat de cît Ceahlăul 

nostru. 

Pe atunel eram lînăr, sprinten, să- 

nătos, deprins cu munții la poalele 

cărora am copilărit, „me uream deci 
fără să bag de samă că prietenul Ne- 

gruzzi nu se prea linea de tocmala. 

In loc sa-nui cedeze catărul la fie-care 

jumatate de cias, el m& lua cu vorba 

şi cănd m& deşteptam vedeam cam 

facut trei sferluri de oară, altă data 

şi o-oară întreagă pe jos, încil pot 

zice că pănă-n virf puțin mam bu- 

curat de huzutul câlăritului. Cănd am
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facut socoteala -timpului Negruzzi a 

recunoscut insuşi că m'a nedreplătit, 

dar lucrul ne mat putăndu-se intoarce 

am rămas bun păgubaş cu diferenta 

ostenelei, răsplatit fiind cu prisos de 
frumuseţa ce me-a lost dat sa ved 

pe culme. 

„Acolo chiar pe punetul cel mal nalt 

al muntelui am găsit un olel minu- 

nai, încapâtor, înzestrat. cu tot con- 

fortul unde viermuea o sumedenie de 

lume din toate țarile şi de toate nea- 

murile.  Ajuosesem cun spre sară'şi 

nu bine am intrat într'o odae ea sa 

ne sculurăm putin de colb, că de-o- 

data auzirem sunănd cornul Alpilor 

care anunta oaspetilor asfințitul soa- 

relui. Am eşit iule afară împreună 

cu toată lumea şi mărlurisesc că îmy 

esle cu neputinţă să descriu splendoa- 

rea tabloului ce mi s'a întătoşat din- 

vaintea ochilor. Rigi este unul din-
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tre munţii Sviterei care are o situa- 

tiune excepțională de unde se deschi- 

de vederel un orizon nemarginit. Cit 

poti îmbrâţoşa cu ochi! vezi lanţul 

maiestuos al Alpilor acoperiți cu ză- 

padă vecinică, urieşi ai pămîntului ale 

caror titve albe se prolilează pe ceri 

cu formele cele mai neînchipuite. Apoi 

printre dinşilâile ce-i despart, stră- 

Jucese riuri, lacuri, sate, targuri 

unde se mişea şi se resfaţa furnicarul o- 

menesc, unde crese flori şi plante tro- 

picale, pe cănd sus pe viriuri totul e 

mort sub giulgiul cel de ghiață. 

lată acum soarele că se scoboară 

stralucitor: pe.seaiile ceriului aprinzind 

în jurul lu! fel: de fel de lumini care - 

reflectăndu-se pe. gheturi şi zăpezi po- 

leese nenumeratele virfuri de munti 

cu fel de fel de culoare. E o adeva- 

rata feerie, o serbătoare a naturei în 

care par'că şi ceriul şi pămintul s'au
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unit să glorifice pe falnicul luciafăr al. 
zilei în momentul îndrumaărei sale spre 
ceilalta fața a pămîntului. Am avut 
norocul rar să privesc această. neîn- 

chipuila scena a asfintitulur de la in- 
ceput până la sfârşit, căci nu era pe 
ceri un strop de nour care sa-l rmnic- 
şurere frumuseţa. Apoi incet, încet 
umbrele nopţii se ridicau din vă! spre 
virfuri, şi cănd cea din urmă rază de 
diamant,. cea din urma scânlee de ru- 
bin .Şaa stins de pe culmi şi de pe 
ceriul acum instelat, m'am retras ta- 

cut cu sufletul şi cu ochil plini de far- 
mecul acestei privelești Dumnezeezii. 

Ciudat !... Nicr odata n'am avul sim- 
timîntul izolarei, al înstrâinarer de 
ori-ce legături omenești, nici odata 
nu m'am simţit mat dus, mal pierdut 
în chaosul nemaârginirel ca atunci, când 
din înalțimea vazduhului, priveam roată 
împrejur întreaga : pădure de virturi
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înzăpăpile, o lume de pe ceea lume, 

creată par'că pentru 'locaş de cielopr. 

Şi: totuşi nici odata mam fost îucun- 
“jurat de o mar mare adunare de oa: 

meni eleganți, veseli și vorbareti ca 

în acea Sară, îutocmal ca pe un bu- 

levard parizian. Dar s'au petrecut a- 

tuuci în mine cite-va momente de in- 

limă reculegere, cănd toate acele fur- 

nier grăitoare au dispărut dinaintea 

ochilor mei, râmăind parcă eu sin- 

gur în imensa siuguratale. Mult na 
durat acest simţimint, căci iluziile fru- 

moase se risipesc iute ca visurile şi 

am trebuit sa'reînlru în realitale şi 
prin urmare în olelul care ne chema 

la ospât şi odihna. | 

Cand cine-va'a suil ca mine mun- 

tele Rigi ma! mult pe jos decit calare 
şi a văzul ce am văzut, acel omatre - 
dreptul” sa-şi astimpere apetitul care 

de obiceiă creşte în proporție cu os-
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teneala şi cu plăcerile. avute. M'am 
aşuzat deci pe la aprinsul luminărilor 
dimpreună cu tovarăşul mea la marea 
table d'hâle întinsă în sala de man- 
care, în jurul câria apucaseră 'a se 

pune vito suta“ de persoane. Nu era 
lucru obicinuit sa vezi în creeril mun- 
ţilor la o înalțime de aproape 2000 
metri peste nivelul marei atita lume 
la masă întrun otel tot alat de bine 

condiționat ca toate otelurile din ma- 

rele eapilali! ale Europei. Eu însă e- 

ram tăcut şi gânditor cu ochii în far- 

furie și nu vedeam nici oacheşele Ita- 

lience, nici diafanele Englezoaice, nicl 

bine nutritele Rusoaice, nici graţioa- 

sele Parisiane, care vorbeau în jurul 

mei în limba lor şi îşi comunieau iin- 

presiunele. Eram încă sub inriurirea 

spectacolului ce m&.uimise, a sipto= 

niel de lumiur, ce colorase perspectiva 

Alpilor, lumini care îmi jucaă încă în.
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fundul ochilor. Eram ca clopotul care 

după ce a sunal odata, continue încă 

multă vreme să vibreze pănă se stinge 

ultima. ondulațiune. 

'Apol după ce m'am: sculat ds. la 

masă şi. m "am, cotit cu vr'o două; trei 

Englezoaice care negreşit mau luat şi 

ele drepl un Maur selbatec, m'am dus 

binişor să mă culc. Am dormit se în- 

țelege neintors şi aşi fi dormit desi- 

gur până a doua zi tărziu, dacă cor- 

nul Alpilor nu: me-ar fi sunat a:doua 

oară în urechi ca să m& cheme să 

ve&d răsarilul soarelui. De astă dată 

însă n'am avut norocul sa-l revădin. 

loicându-se cu aceeaşi pompă cu care 

plecase. Cerul “era înourat şi toti 

muuţi! acoperiți .sub.o naframă-imensă 

de ceața prin care nimic nu strabatea, 

dar din care se scurgea o mică ploae 

subţire ca prin sită. Ceea ce am pu- 

tut însă zări în locul :soarelui, au fost 

)
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unele piepturi goale, unele braţe tran- 

dafiril r&u acoperite: 'de şaluri, care 
Sau retras iute în fata vremel' poso- 

morite şi a privirilor noastre indiscrete. - 

M'am retras şi eu şi m'am: culcat: - 

a doua oară de asta data cu altă vi- 

ziuue în ochi. 

La redeşteptare m'am scoborit îm- 

preună cu tovarăşul meu înapoi la 

“ Lucerna, am nial vizitat împreună fai- 

„mosul leu rânit, amintitor devotamen- 

tului cu care garda Sviţereană a lui 

Ludwig al: XVI-lea a cazul jertfa ere- 

diuater sale, am mal dal o ultima o- 

chire frumosului lac verde şi frumo- 

şilo munți: încunjurători şi am plecat 

apol spre lacul de Constance cel ma! 

mare din Sviţera pe eare curmezi-. 

şiacuil am avut iluzia mărei; am vi- 

zilat cataracta Rhinului de lu Laufen, 
cea mal impunătoare din: Europa prin 

volumul de apă ce cade, şi ne-am în-
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drumat apoi spre Oslanda. Nu voiau 
vorbi nimic de această ultimă parte 
a călătoriei mele, căcl i-am consacrat 
un capitol deosebit sub titlul: 0 bae 
în marea de Nord. Voiu zice numai 

“că dupa o şedere de aproape o lună 
la aceasta statiune balneară m'am în- 
tors în ţară, 

Dar Doamne, ce lungă mi sa paă- 
rut întoarcerea ! Nerabda;ca dorului 
întrecea cu mult iuţala aburului. Iar 
cănd am caleat la hotar pe pămîntul 
patrie! şi am văzut de departe virfu- 
rile Carpaţilor, am simțit că mi se 
strînge inima în piept. 

De sigur munţii noştri” nu se pot 

asemana cu Alpii, însa pentru mine 

unul ei sunt ma! dulci, mai prietinoși, 

mai primavaratici; sunt plini de taine, 

plin! de legende, plini de doine. Ei 

îmi povestese multe de toate din tre- 
cutul, din prezentul ţarei . acestia şi 

16
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îmI vorbesc profetic şi despre viitor, V 

In codril lor ca în nişte cetăţi nepă- 

trunse s'au adăpostit odinioară vechii 

noştri luptători care ne-au pastrat 

neatinse numele, limba, credinţa şi 

datinele strămoşeşti. Tot ei vor pri- 

vighea şi în viitor asupra destinelor 

neamului nostru ca nişte străjeri ne- 

adormiţi acăror braţe s'intind departe 

ş'acăror ochi v&d de sus. 

EI, da! nu mă sfiesc a spune că 

SE dacă Alpii m& surprind şi m& uimesc 

A prin măreţia lor, munţii noştri îmi. 

Di -desmearda ochii, îmi! inspiră bucurie 

sufletului. Intre cialalți sunt strein, 

între aceştia sunt acasă. Pe cialalii în 

admir, pe aceştia îl iubesc. 

"Si cămpiile şi grădinele şi satele şi 

tărgurile noastre w'or fi ca acele din 

str&inatate; vor fi păstrănd poate urme 

de vechea lor s&lbătăcie, dar îmi par 

frumoase fiind că sunt ale noastre. 

!)
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Însuși selbătăcia lor mă& farmecă. Nu 

şlii ce tainice lanturi m& leagă de 

ele şi îmi dau conştiinţa că nicăiurea 
nu voii fi mat bine ca aici pe acest 

pămînt, muncit şi aparat de bravil 

noştri premergători. 

O! Par'ca văd pe multe feţe de-ale 

tinerilor noştri din şcoala aşa numită 

modernă furişindu-se zimbete de com. 

palimire peniru omul care îşi mărtu- 

viseşte pacatul de a preferi ţara sa 

ori cărei alte țeri. Acelor întocmitori 

de sisteme regeneratori al omenirei, 

voiu zice că în zadar caută eY să 

smulgă diu inima omului cea mai fi: 

reasecă simţire suptă odată cu laptele 

-mumei. Cănd rînduvica nu se va mai 

întoarce la locul unde şi-a măistrit 

primul cuib, cănd vietăţile codrului, 

ori cit ar pribegi, nu se vor mal în- 

toaree la culcuşul lor statornic, atunel
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şi sufletul omului nu se va întoarce 

spre locul natal. 

Și ce-am pribegit eu?.,. Nimica 

toata... Nici macar trei luni şi totuși 

cu cîlă plăcere am revenii în țară de 

unde par'că lipsisem trei veacuri. Cu. 

ce bucurie am îutilnit la hotar primul 

soldat pămiîntean stand cu puşca de: 

pază, cu ce mulțumire me-am preum- 

blat din noii ochit pe întinsa câmpie 

romănească unde poţi respira în voe 

şi trăi încă în larg. Ah! Cit de mult 

înțeleg acum pe bieţi! tineri Ardeleni 

care luaţi la oasle şi duşi în t&ri de- 

“partate, mureau de dor de-acasă cân- 

tând doina din fluer. Er aşa-i facută 

inima omulu!! Nici o teorie, nicl o doe- 

trină nu o va schimba. 

„Mare şi neînvinsă lrebue să fie ne- 

voia omului ca el sa se hotarasca aşi 

părăsi ţara pentru totdeauna, dar or! 

cît de bine i-ar fi între străini, sunt
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“sigur că de cite ori găndul i se in- 

toarce spre patrie, de atitea ori ochii 

i se umplu de lacrimi. Aşa a fost de 

-cănd lumea şi aşa va fi! 

lar după ce am ajuns acasă şi me-am 

făcut un amănunțil examen de con- 

ştiinţă, am constatat că aleanul de 
«care sufeream la plecare a dormitat 

'în timpul călătoriei mele ca cărbunele 

sub cenuşă totdeauna gata să se a- 

prindă. Noroc că la sosire ne mal a: 

vând cine sufla în el, s'a stins de la 

“sine, de oarece persoana cu pricina 

plecase şi ea în străinatate tot cu 

:găudul uitărei, dar ca să fie mal si- 

:gură de izbindă s'a dus întovâărăşită 

de un bun amic al mei.
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CUM AM INCEPUT A SCRIE 

L 

Stau dinaintea biuroului meu, gân- 

ditor cu capul rezămat pe măni şi cu 

ochii aţintiţi la fereasta. 

Pe acest biurou am făcut în cursul 

vieței mele multă răsipă de cerneală, 

am încredințat hărliei multe gănduri 

intime, multe marturisiri din ale tre- 

cutului, care luăndu-și zborul pe ari- 
pele tiparului me-au purtat numele 

cănd spre laudă cănd spre ocara mea. 

lar pe fereastă ce văd ?..... Una din 

cele mai încântătoare privelişti de care 

se poate bucura un suflet iubitor de 

natură. La planul întăr se desfâşură 

grădina mea veselă, cu multă ver: 

deaţă, cu multă umbră, cu brazi fru:
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moşi de munte răsâdiți de măna mea 
acum trei-zeci de ani, prin luminişu- 
rile cărora zărese colo in vale aşter- 
năndu-se întreg oraşul laşi de unde. 
îmi vine întocmai ca glasul ritmic al 
marei, freamătul mişcărei, vuetul vieței 
acestul furnicar omenesc. 

Dincolo de oraş pe al doilea plan 
se rădică capricioase, dealurile incun- * 
Jurătoare acoperite cu vii şi livezi, pre- 
surale cu monastiri vechi: Galata, 
Cetăţuea, Hlincea, Măgura care re- 
sar din bogăția frunzişulur albe seli- 
pitoare, marture vi!, ale unor timpurY 
asfințite. 

Apoi mai deparle, tocmai la orizon 
se profilează un şir de alte dealuri 
mult ma! mari, aproape cît nişte munţi, 
peste care se întinde, cit cuprinzi cu 
ochii, un codru imens secular, locaş 
de dihănii selbatice şi izvor nesecat 
de nouri şi furtuni.
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De trel-zeei de arii de când am di-- 

naintea ochilor această neasemanată. 

panoramă şi nu mă mai satur de a. 

o admira. Totdeauna par că-i deseo-- 

păr o nouă frumuseţă. De multe griji, 

de multe necazuri farmecul ei me-a 

uşurat inima şi de mulle or! când mi: 

se înfăţoşa într'o pulbere de aur, in- 

necată în razele răsăritului sai ale- 

asfintitului, m& uitam pe mine însumi 

şi mă simteam dus pe altă lume. 

Ei bine, cum stam aşa cu privirea. 

rătacită în albastrele depârtări, fără 

voe gândul meu se întoarse spre tre: 

cut şi prinse se reculeagă amintirile- 

din tinerete care ca frunzele uscate 

au rămas în urmă pe cârarea vielel.. 

Multe din aceste scumpe amintiri 

le-am dat jertfă publicului prin un şir: 

de volume tipărite; totuşi unele au. 

ramas uitate, mistuite în fundul me- 

moriel, căci ei nu me-am înregistrat.
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traiul zi cu zi, oara cu oară, cum 
“obicinuese unei oameni pretioşi, ca 
să nu zie pretenţioşi, care cred că 
aduc mari servici! posterităţei notănd 
tot ce au făcut sau n'au facut în cur: 
“sul existențer lor. 

Eu ceea ce am scris a fost aşa pe 
-apucate, pe negăndite, după impresi- 
unele momentului, printre nenumăra- 
tele strădânii ale vietei şi drept să 
Spun, mă mir ei însumi cum am a- 
vut ragaz să înegrese attia hartie 
-când ştiut este că munca intelectuala 
cere în primul loc un deplin repaos 
sufletesc, lucru de care rare or! m'am 
bucurat. 

Iusa de bine: de r&u munca e acum 
“făcută, dar nu e complectă. Am o: 
“mis să improspătez tocmai acele miş- 
“cărl sufleteşti care au fost hotaritoare 
în luptele vieter mele și care m'au
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îndemnat, pot zice în mod falal, să 

ieii condeiul în mănă. 

„Sa nu riză, iubite celitor, cănd îti 

voii rnăriurisi de la început, fară în- 

cunjur, că simţirea aceea puternică 

care se anunţă cu zgomotul furtunei,. 

cum zice Lord Byron, că patima acea 

veche de cănd lumea dar etern nouă care: 

„se numeşte amoriul, a fost care întăi 

şi întai w'a împins pe câmpul literi- 

lor unde me-am rătăcit paşii tinereții 

şi unde am întilnit mulți spini şi pu-- 

tinr trandafiri. 

lată povesiea încuserirei mele cu 

arta. 

__Eram_un copilandru de 16 ani şi. 

viitoarele musteţi întârziat de a resari 

în ciuda nerăbdărei mele. 

Peste drum de casa noastră părin-- 

tească din Folticeni locuea un medic 

loan Diaconovici, bucovinean de _ori--
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:gină, care ne-avand copil înfiasă o 
nepoată a sa din Cernăuţi. 

Ea trebue să fi fost cu vre-o 7.8 
“anl mal mare de cit mine şi era na- 
tural să nu fiu eu tocmai un ideal 
pentru dinsa, căci preu eram crud ca 
un pul abia eşit din ou. Dar eu nu 
-gândeam tot aşa. Cu mintea uşoară, 
cu inima şi ma! uşoară, cu închipui- 
rea calda a unul copil ce acum des: 
“chide ochi!, dinsa mi-se infaţoşa ca o 
frumuseța fără păreche în lume 0! 
'cănd zic lume, trebue sa recunosc că 
lumea mea nu avea pe limpul acela 
-orizonuri tocmai largi în lăuntrul ca- 
rora să fi putut găsi şi alte puncte 

“de comparaţie ; dar frumos e aceea ce 
place omului. 

De la a vedea o femee ce-ti pare 
frumoasă şi până a o iubi nu-i decit 
“un pas, iar pasul acela e cit se poate 
“de uşor de facut la 16 ant cand îti
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închipui că toate pâserile ce zbor se 

mănăncă. 

O vedeam dect dese or! în balco- 

mul ei cu ochii aţintiți pe-o carte ce- 

tind cine ştie ce romanuri, alte ori îl 

zaream silueta prin perdelele străve- 

zii ale odăei. Dar de la o vreme 

chipul er mă urmărea cu îndărăpnicie. 

O vedeam în jocurile mele copilărești, 

în cărțile mele de studiu, în visurile 

mele de noapte, o vedeam  pretutin- 

dene şi mai cu samă în inima mea. 

Nu știu cum mi Sar părea acuma 

dacă mi sar înfățoşa aşa cum era ea 

atunci, căci vrăsta şi timpul modifică 

judecata oamenilor. Atunci însă aş fi 

jurat că Venus n'a putut să fie mai 

frumoasă decit dinsa. 

Era, mE rog, blondă cu un păr de 

aur care par'că revarsă raze, cu nişte 

ochi albaştri, adinci ca unda ademe- 

nitoare a mărel, cu o talie de vespe,
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curmată la: mijloc par'că anume peu-! 
tru îmbrațoşare, cu un suris melan- 
colic pe buze care-i dădea un aer de 
vecinică aspiraţiune spre seninul ce- 
rului. Era, ca sa zic aşa, o a doua Mar- 
garetă din Faust încunjurata de a- 
ceeaşi lumina poetica şi iluziunea mea 
era cu alit mar complecta, cu cil canta 
foarte frumos din gură tocmal cante- 
cul Gretchen am Spinnrad de Schu- 
bert de r&sunau geamurile ferestelor, 
de re&sunau corzile inimei mele. Intr'un 
cuvent era perfecta, mai perfecta de 
cit tot ce văzusem eu în marele uui-. 
Vers cuprins înire' barierele orașului: 
mei natal. Cum era dar să n'o iubesc? 

Se înţelege de la sine ca nu ocu- 
noșteam personal, nu schimbasem nici 
o vorbă cu ea, nu-l ştiam nici macar 
riumele: abia ma! tărziă am aflat ca 
o chema Maria; prin urmare cu atit 
mal mult o iubeâm. Aceasta nu tre-



bue - să te: mire, iubite cetitor. Ase- 
mine complicațiuni psichologice s'aa 

vezut la oameni mar ispitiți de cit 

mine, căci închipuirea are darul de a 

mări, de a polei realitatea. Simţeam - 
între dinsa şi mine neputința apro- 
pierei pe care o descrie Schiller prin 

cuvintele; Sie îs/ nah und evig weil. 

- Simţeam dorul tainie ce simte o- 

mul uitandu-se la o stea pe care ştie 

dinainte câ n'o s'o poată atinge. 
Ei! Doamne!... Ce ciudate îmi par 

acum toate aceste privite din depar- 

tarea „unei vieţi de om, şi unde ași fi 

eu în slare să descriu emotiunele ce 
au mişcat atunci sufletul mei, sa 

descria bataile de inima, nopţile ue- 

| dorimnite, micele bucurir, marele amâ- 

răciuni ce me înecau rind pe rind; ar 

trebui să me întore mult îndărăpt spre 

“acele timpuri bine cuventate ca să 

17
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pot da acestor vibrări sufleteşti tonul 

viii şi proaspat de atunci. 
Aci sunt silit să mă oprese un mo- 

ment ca să fac o mică digresiune, să 

destăinuese spre uşurarea conștiinței 

mele un lucru ce mă apasă şi anume, 
ca slabiciunea de căpetenie, pot zice 

“singura care ma stăpănit din frageda 

“mea copilărie şi m'a dus pe cărări ne- 
“gandite, a fost o deosebita, neînvinsă 

simpatie pentru sexul frumos. Cetitorir 
îmi vor erta acest pacat involuntar, 

_Şi foarte răspândit, comis de mulți 
„ali muritori slabi de înger ca şi mine. 

Cine se crede aparat de această iu- 

_vinuire să-mi arunce piatra. 

Aşa îmi aduc. aminte ea la niște 

_paşti, pe cănd aveam abia vro şase 
„anl; şi mă jucam în odaea tatalui mei 
„cu nişte soldați de plumb înşirăndu-I 
pe podele şi pregătind o slraşnică bă- 
talie între Nemi şi Ruşr, deodata ușa
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se deschide cu zgomot şi năprasnic 

se înfaţoşază soții Alecu şi Smaranda 

Lazu cu care părintele mei era în 

velațiunl de prietinie. Dinşii erau nu- 

marati între aşa numiți! aristocrat 

al județului nostru şi după datina-ve- 

«he făceau vizite de paşii. 

Doamna Lazu gătită ca de s&rbă- 

tori avea o rochie de matasă acărei 

foşnet îm gădelea auzul şi acărei co- 

lori vil îmi luau ochii. Frumoasă, ve- 

selă şi prietinoasă cum “era, dinsa- 

imedial m& smulse din mijlocul răz- 

'poiului 'ce organizasem între Nemi şi: 

Ruşi şi mă s&ruta din toata initna de 

mal multe ori. 

Ei bine, acest: incident td imipre=- 

sionat aşa 'de tare, “că' după 'ce “soţii: 

Lazu aă- plecat, eu 'corifz de Sărută-” 

rile încă calde ce” primisem pe obraz," 

mam “adrâsat tatului meu' zicăndu-i: - 

— Tată âm' sa te -rog'de ceva.”
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— Spune, mai băete. 

— Cumpără-mi şi mie o Lăzoae! 
II poate orl cine închipui ce haza: 

facut părintele mei de această de- 
şanțată rugăminte, iar eu nici astazi, 
ca a lrecut la mijloc alila amar de: 

„timp, nu am uitat imaginea doamner 
Lazu care me orbise un moment Şi 

„nic! risul homeric al parintelui meu 
„în fata unei propuneri care deşi naiva, 
denota o întreagă predispoziție sune- 
tească ale cărei efecle le-am resimţit 

„mal tarziă. Dar 'să revin la interesau- 
tul romanu din prima mea linereta. 

Pentru- intaia —oar4_am __vezut pe 
„Maria. în vara anului 1854 la începu- 
” 4ul luuei lulie când venisem acasă de 
„Vacante proaspat, proaspăt cu dor de 
„petieceri, cu dor de nebunii. Chipul 

el blond de virgină îmaculată a atras 
imediat vederile mele, şi în fiecare zi, 
la fiecare întrevedere în cursul celor
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două luni de vacanțe, tot mar adine 

se intipărea în inima mea. Adunam zi 

cu zi în mine o comoară-pe-care nași 

fi destăinuit-o nimărut în lume şi mal 

-cu samă el; zice mai cu samă ei, căci 

nu şliu pentru ce ași fi vroit mal cu- 

rînd să mă aflu în gura unui lup de 

cit în fața blondel copile acărei ochi 

me& făceau să-mi pierd cumpătul cu 

«desăvărşire. 

Explice ori cine această contrazi- 

«cere a sufletului omenesc: să ie simti 

-atras de o ființă şi să n'at curajul de 

a te apropia de ea; să mori de dor 

«de a-i spune că o iubeşii şi sa n'al 

puterea de a-i îngăna un cuvânt. Eu 

“unul nu sunt destul de psicholog ca 

să respie firul de păr în patru şi să 

“dai solutiunea aceste! delicate pro. 

bleme. Ei constat faptul şi zic că a- 

“tunci nu aveam nai mare grijă decit 

:să ascund de ochi! lumei şi ai Mariei
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flacăra ce pălpăea în peptul mei ; iar 

astăzi când prin reflexul amintizer îmi 

revin toate aceste tulburări ale uner. 

patimi precoce, eu le descrii aşa cum: 

le-am simtit atunci, făra nici o exa- 

gerare, deşi nu cred sa le pot îm- 

prumuta gradul de intensitate sau 

ma! drept vorbind de naivilate cu 

care se manifestau atuner. 

„Şi eu toate aceste ori cit eram de 

gelos să nu. afle nimene taina ce pur- 

tam în mine, totuşi, nu era noapte în: 

căre să nu fi făcut felurite. planuri 

care de care mar bine combinate de: 

a me apropia de dinsa, de a-l face 

cunoştinţa, de a-1 declara dorul ce: 

m& ardea; îm! compuneam chiar fraze 

anume cum să încep vorba, dar din 

nenorocire planurile mele de noapte. 

se evaporau a doua zi la ivirea soa- 

relul odată cu roua dimineaţei. 

Ceea ce m& paraliza cu deosebire 
a
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era nesiguranța dacă dinsa împărtă- 

—seşte siințirea mea, căci aşi fi prefe: 
rit de o mie de or să mor de cit să 

risc a fi respins sat luat în ris de / 

dinsa. 

Ei bine aşa am petrecul cele două 

luni de vacanțe înlr'o continue neli- 

nişte şi lupta cu mine însumi, dar 

fiind ca toate au sfirşil, a trebuit să 

se sfărşasca şi copilărescul mei ro- 

mai în ziua cănd m'am ureal in tră- 

sură ca să merg la lași spre ami 

urma învățătura. 

O atunci a fost o zi de mare du- 
rere pentru mine. Parcă m& des- 

părțeam de ori-ce plăcere, de orl-ce 

bucurie în lume ; mergeam fatal spre__ 

posomoritele bănci ale şcolei, precum 

a mers odinioară Dante de la lumină 

spre întuneric şi mi se părea co mai 

uşor aşi fi putut opri “calatoria pa- 

mintului în jurul soarelui, de cit cală-
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toria mea spre urgisilele ziduri între 
are aveam să stau închis aproape 

“un an. 

| . Cite odata îi îmI_ ziceam :-0!--Dacar 

Ce hine arti! Cite nebuni i nu vin 
in mintea unul copil! S'atunei par'e'o 
rază de speranţă se strecura în inima 
mea. Mai ştii! Multe lucruri de ne- 
crezut s'au întimplat în lumea asta, 
de ce nu sar întimpla sa găsesc bles- 
temata de şcoala prefacuta în cenuşă 
şi eu la vederea ruinilor er să slrig 
plin de extaz: „moi seul en tre 
cause et mourir de plaisir“! 

Vai, însă -am găsit-o solidă pe te- 
meliile er, ba încă reparata, dichisilă, 
ironică, amerinţetoare ca să mă TUŞI- 
neze şi mai mult parcă de copilă- 
reasca mea speranţă. 

Tolnşi odală reinstalat, înscris din 
nou în cataloagele er prafuite, prins
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ca într'o capcană fără nici o uşă de 
scapare, me-am zis: la urina urmei 
un an nu-i 0 veclnicie, și de oare-ce 
Dante a revenil din infern la lumiua 

soarelu!, voii reveni şi eu de la scoală 
acasă la lumina ochilor vecinei mele. 

M'am pus deci pe răbdare nepu- 
tand face alt-fel, şi am început să îuşir 
din capăt zilele cele lungr şi mono- 
tone între păreţii cer afumaţi, cu coa- 
tele pe pupilre, cu ochii în cărti şi 

cu găndul cine ştie unde. 

După un an întradevăr am reve- 
mit, dar ce folos că am găsil casa doc- 
torului _ Diaconovici întunecoasă şi 

“trista ca un al doilea iad. Numat e- 
rau ochil cei albaştri ademenitori care 
se o înveselească. Se mărilase zina 
visurilor mele cu un alt medic şi se 
instalase înlr'un târg de provinţie din 

Germania: 

Este şiiul ca la 16 ani suferințele
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morale de aşa natură par mull mai 

sfăşietoare de cit mal tărziu, dar și 

măângâerea își face mul uşor drum în 

inima.  Aslfel în cursul unul an cit 

am stat lu şeoala s'a potolit în mare 

parte şi făra să bag de samă focul 

ce im& cuprinsese, încit nenorocirea. 

nu mi Sa părut aşa de nemărginilăa 

în faţa faptului consumat al căsătoriei 

iubitei mele, de vare-ce capatăsem în- 

destula limpezime de minte sa judec 

ca ea, streina fiind. de toate acesle, nu 

pulea, nu era datoare să aştepte până 

voiă veni eu în vrăsla dea mă că- 

sălori. 

Curioasă mal eru starea mea psi- 

ehologică în perioada de convales-: 

cență cănd figurile aceste ai început 

să m& lase. Aveam simtimiîntul de 

reintoarcere la viaţă ca după o boală. 

lugă şi grea. Parcă încetul cu în- 

cetul mi se limpezea dinaintea ochi-
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lor şi cănd într'una din zile m'am 

uitat deştept împrejur, am fost foarte- 

surprins să ved toate la locul lor, 

să v&d că pămîntul nu sa prăbuşit. 

odată cu dragustea inea precum îmf 

închipuisem la început. 

Cu toate aceste a rămas ceva schim- 

bat în mine. Chipul cel blond şi dia-- 

fan care mi-a dat cei întăr fiori de iu- 

bire, care wma iniciat cu tainele unuk 

vai sufletes+ necunoscut mie pănă a- 

tunci, mi-a ramas neşters în închipuire: 

ca o dulce vedenie ce-mi luminează 

şi astă-zi căpătâiul de noapte, ca un- 

cîntec ce-mi vine dinti”o lume dispă- 

rută ; ca o poveste fantastica nâscută 

din pătura vremurilor, care-mi re- 

deşteapla primele vibrări ale inimek 

mele fecioreşti. 

-Apol mai tărziu după ce am eşit. 

div pelincele topilariei şi îmi puteam, 

cu miudrie resuci musteţile ce se ri-
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dicau spre bolta cerului a război, am 
căzut: din „nou, de-abinele. şi de mai 
anulte ori în mrejile dragostei, prins 
+înd pe rind de ochi negri, verzi şi 
albaştri între care, de buna samă, pre- 
feram lotdeauna pe cei ce mă stăpi- 
neau în ultimul moment, aşa că prie- 
inii mei care mă vedeau mereu dis- 
tras, preocupat, suspinănd, îmi star- 

„mise ca eram de profesiune amorezat, 
Ei! Ce pacat că numai sunt şi as- 
azi în stare de a merita acest po. 

Cred ca nu se așteaptă nimene de 
ia mine să dau pe faţă nuniele gin- 
gaşilor ființi carora au apartinut fer- 
mecătorii ochi ce mi-au invioşat (i- 
merețele. 

Acest lucru nu lași putea destâinui 
mici chiar duhovnicului pentru descăr- 
area pacatelor mele, dar încă publi- 
“cului cârtitor, mai ales că dinsele
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trebue să fie acuma nişte frumoase 

şi cucernice ruine. Dacă însă din fuga 

condeiului am numit pe nepoala doe- 

torului iaconovici, am scuză bine- 

cuvântată că dragostea mea copila- 

rească penlru dînsa nu a fost de na- 

lură să-i îulunece aureola. Presupu- 

pănd că dinsa mal este încă în viață, 

ceea ce e cu putință şi că aceste rin- 

duri i-ar cadea sub ochi, ceea ce mi 

se pare cu nepuliuţă, dat fiind că ea. 

numai locueşte în Romănia «de aproape 

50 de an, încă sunt convins ca ar 

“face mare haz de tărziele declaraţiuni 

ale unul ex-linăr adresate acum unei 

ex-frumuseţi. 

II 

Aşa dar figurile mele de dragoste 

odată tace din radăcină prin reme-



br 

n 

270. 
E oi 

„liul drastie al mărilărel fiintei ce-şi 

găsise culcuş in inima meu, me-am 

vevenit încetul cu “încetul în fire şi 

m'am pus cu hărnicie pe lucru, asa 

că în citi-va ani me-am sfirşit învă: 

"tatura ce pe timpul accla se putea ca- 

pata în laşi. 

Dar pe lingă studiile clasice ce fă: 

“cusem în scoală, îmi încarcasem me- 

amoria şi cu'o mulţime de romane şi 

tragedii franceze şi germane din ce- 

“tirea cărora înmagazinasem o sumă 

de impresiuni. Îmi aduc. „aminte ce 

colosală întipărire a facul asupră mă 

rOmanul lui Bernardiă de St. Pierre: 

Paul el Virginie şi cite lacrâmi tăi- 

mice me-a stors diu ochr. Numai 

vorbesc de Goethe, Schiller, Dante, 

Tasso, etc., din operile cărora şi us- 

tazi -me-aă ramas pasage întregi în- 

„-erustate în memorie. Cu toate acestea 

cu am simţit nici un îndemn de a “ini
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încerea şi eu norocul cu condeiul; să- 

mînţa ce primeam în creer nu dădea 

roade afară. Nu ajunsesem încă la 

plinul care trebuea se răverse. Se 

vede însă că de ceeu ce-l scris omului 

să păţască, nu poate scapa. 

Aşa întruna din zile m'am dus cu 

mar” multă prielini să vizitez o prea 

frumoasă Jocalitale eunoscută în ju- 

dețul Suceava sub numele de Bră- 

datel situata în mijlocul unet păduri 

la poalele muntilor Carpati. 

Am descris odată acum 36 de anl 

prin întăia mea novela Pluerul lui 

Stefan această încintăloare poeană în- 

zestrata cu tot ce are natura mal îru- 

mos, mal. atrăgător, deci nu voiu re- 

veni cu o adoua descriere. Voiu zice. 

numai câ înlipărirea ce mi-a lasat a 

fost .neştearsă atit din cauza frumu- 

seței naturel cît şi din cauză că prin 

o ciudată coincidență am întâlnit a-
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colo o copilă tot blondă care păzea 

nişte oI şi care slind pe un trunchi 

de copac la malul unul lac limpede 

în undele căruea se vedeau jucăndu-se 

păstrăvii, cântă doina din fluer, o 

doivă aşa de tristă, de parcă sus- 

pinau codrii. 

Nu ştia prin ce joc al închipuirei, 

prin ce asociațiune de ider, intalnirea 

aceste! copile siunguralice, v&zulă în- 

tun. cadru aşa de poelic mi-a redeş- 

teptat în minte imaginea Marie! care 

doinita de-ani de zile în fundul a: 

minlirer mele şi atunel parcă chipul 

tinerei păstoriţe se: topi ca o picâtură 

de roua la alingerea soarelui şi în 

loeu-I apâru în tot farmecul el! cea- 

laltă copilă, Maria cu pârul el de aur, 

cu ochit er revarsatori de lumină, de 

astă data mal, frumoasă, mal diatana, 

mai poetică aşa că par'că ea  însu- 

fleţea întreaga fire incunjorâtoare. Ear
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notele fluerului îmi r&sunau în urechi 

dulci, melancolice întoemal cum îmi 

răsunase odinioară aria plîngătoare a 

Margaretei. arie neuitată ce de atitea 

ori me-a dezmierdal auzul prin voacea 

iubită a Mariei. Apoi lueru neînțeles, 

căntecul cela de la o vreme nu mai 

semana nici cu doina din fluer a păs- 

toriței nici cu aria Margaretei din 

Faust, ci să schimbase întrun alt căn- 

tee care îmi venea de la munti, de 

la văi, de la păduri, de la părae; era 

glasul naturei aevea pe care tot-dea- 

una aşa îl auzisem, însă nici odată 

ou ma pătruns, nu ia zguduit ca 

atunci.  Me-a deşteptat par'că un al 

şaselea simţ, me-a dat intuițiunea ue- 

mărginirei, —me-a întredeschis un colt 

de lumină asupra infinitului. 

Şi 0! Doamne!..... Cite şi cite nam 

mat simţit, n'am mai perceput din 

tainele eterne în acele momente de: 

18
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dulce legănare a suiletului, de aiurire 

a mintei, de a doua vedere asupra 

unei a doua lumi, acelei din dăraptul 
lumei. reale.  Visam treaz fiind, încît 
nu ştia zei cum mă vo? fi judecat to- 
varăşii mei care se uitau ciudat la 
mine bănuind că nu caleam toemai 

pe pămînt sănătos. 

Dar să-mi povestesc nebunia pănă 

la capăt: 

Cu inima mișcată de o stranie e- 
moţiune, de un fel de bucurie pe care . 
nu pot să o definesc, o bucurie, sau 
mai bine zicănd, o stare de extaz 

cum ar simţi cine-va, când înzestrat 

cu aripi, Sar vedea deodată piutind 

în sferile senine, de-usupra pacătoșiilor 

păminteşti, ei bine, într'o aslfel de 
stare sufletească anormală m'am întors 
acasă şi fără să vrei, luat de apa 
gîndurilor am luat şi ea condeiul în 
măvă şi am început să scriu iute, iule
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pe verăsuflate de m'am pomenil cu 
coli întregi inegrite. 

Am scris, am scris şi de ce seriam 

de ce me identificam mai mult cu ne- 

cazurile bielei Maria şi ale nenoro- 

citului Stefan, căci aşa îi botezasem 

“pe eroii primei mele novele Fluerul 

lui Slefan. 

De ce scrian:, de ce par”că intram 

mal adive în sufletele lor, împartăşeam 

ma! viu dorul, durerile şi bucuriile lor, 

iar frazele se ăşterneai cu înlesnire 

pe hărtie, încît tot timpul cît au du- 

rat frigurile compunnrei mi s'a părut 

că-mi deseriii însuși suferiuțele mele. 

O! Fără îndoială amintirele blon- 

dei Maria care nici idee n'a avut 
“de aleanul că-mi stărnise în pept, a 
înriurii puternic scrierea mea, pre- 

cum de asemenea şi cadrul Brădăţe- 

lului care punea şi mai muli în relief 

frumusela ei.
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Apoi după ce am isprăvit compu- 

nerea şi am făcut pe Stefan să moară 

de un plumb leşese pe campiele Ba- 
sarabiei şi pe Maria să dispară ca o 

dragalaşă nălucire lăsind în urmă-i 

numa! uu echo al căntecului ei de 

jale, care par'că răsuna şi astăzi în 

„raiul Brădătelului, am luat manus- 

criptul subsuoară și cu multă sfială, 

cu multă îndoială în inimă lam dus 

la societatea Junimea unde am pri- 

mit botezul de autor. 

Cum a fost judecat în Junimea a- 

cest copil, cel întâi, al închipuirer mele 
am arătat pe larg în oltima mea 

carte Zile trăite, prin urmare n'am 

acum nimic de adaos. E destul să 
zic că acest debut me-a deschis uşa 

unui noi şi larg cămp de muncă, unde 

am tras mereu cu plugul pană în ziua 
ae astazi. 

Me-aii obiectat ciți-va dintre colegii
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mel din Junimea, probabil în glumă, 

că ar fi fost poate ma! estetic, în tot 

cazul mai puţin trist, să fi pastrat 

macar pe unul în viaţă din cei doi 

lineri îndrăgostiţi ce figurează în prima 

mea încercare literară. Am suris la 

asemine observaţiune. Acest lucru n'ar 

fi putul nici odată să iasă din para 

mea. Pe atunci eram de un lirism 

aşa de grozav 1... Nici n'aşi fl înțeles 

un amor vreduic de a fi descris fără 

condițiunea sacrificiului vieţei ambilor 

inamorați. 

Cu vrăsta însă devenind mai îngă- 

duitor, mai blojin n'am mai fost așa 

"de crud cu eroii mel. 

Cu toate aceste mărturisesc că nici 

la început, nici mail la urmă n'am 

avut vre-odată în compunerea nove- 

lelor mele, desnodămintul de mar în- 

nainte pregătit. II alcătueam în cur- 

sul lucrărei după cum îmi venea la
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condei, după cum rezultă din țesaiura 

intrigei, din desvoltarea firească a su- 

biectului şi nici odată chiar subiectul 

nu lam ales aşa din senin, după ca= 

priciu, cum fac unii care se aşază la 

biurou pe un jilţ îndemanatic şi îşi zic: 

„Am să scriu 0 poezie sati o 

movelă“. Din contra subiectul me-a 
venit totdeauna fără veste, neprecu- 

gelat, prin un impuls exterior, ca o 

comoțiune electrică ce me-a pus nervii 

în mişcare, ca o zare de lumină ce 

me-a deschis năprasnic un orizon noii; 

şi după ce sămiînța primită încolțea 

în creerul meii, prindea rădăcini, creş- 

tea întocmai ca copilul în sinul mamei, 

apoi odrasla intelectuală ajunse la ma- 

turilate, năștea de la sine sub forma 

unu! op literar mai frumos saii ma! 

Slut, mai interesant saii mai banal, 

după cum mă pricepeam și cu să-l
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împodobese pentru noua viată a li- 

parului. 

Cu sau fără succes, aşa am proce- 
dat totdeauna şi nici odată nu m'am 

silil să scriu ceva fără să m& simt 

mişcat, fară să fiu sub stăpînirea u- 

nel emotiuni. 

Dacă voii fi avut fericirea să co- 

munic această emoţiune şi cetitorilor 

mei, aluuci voiu fi în drept a crede 

că lucrarea mea n'a fost lipsita de 

valoare literară şi voiă simţi o mul- 

temire sufle'ească mare, mai mare 

decit dacă a'şi dobândi ori-ce alt bine 

pe pămint. | 

Dacă nu, ei atunel voiu fi și ei 

unul dintre acer multi ce şi-aii părlit 
aripele ca Icar vroind prea să se a- 

proprie de soare. 

Totuşi voii avea măngăerea că în 

timpul uvcărei mele spre astrul arză- 

tor şi al recaderei pe prozaicul pă-
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mint, voii fi avut.momente de uilare 

a multor necazuri ce amărăsc zilnic 

viaţa omenească şi aceste momente 

pentru mine tot sunt un cîştig. 

  

Vezi aşa, iubite cetitor, a fost po- 
pr , o 

/ vestea încuscrirei mele cu arta, a- 
' | cum 37 de ani!....... 

Dup bi 
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