
    

                  
  

  

OEM, BL EULARESOU 
(ASCANIO) 

MEMBRU AI-"ACADEMIEI ROMÂNE   
        “PE MALUL GÂRLEI, ÎN 

„COMEDIE | “hi:   
        - € za i i AT i II LE a A i 

_Ecitora: Libtăriei LEON ALCALAY - > 
i A es Z"ICUREȘTI CALEA VICTORIEI No. 97. : 

Prețul 30 bani.



* Editura Librăriei LEON ALCALAY— București 
  

  

„BIBLIO TECA PENTRU TOȚI 
Fiecare număr 30 bani 

-. . Volume destinate tineretului şcolar 

Andersen, Poveşti alese .., 
Marian, Pasăirile noastre, cc, 

Carmen Syl.a, De prin veacuri . . 

Michelet, România, Roma, Piza .. -. 

Bachelin, Castelul Peleş: 
Theuriet, Din tinereţe. . .. i 
Anton Pann, Povestea vorbii, partea . I 

» » >» po» TI 

. >. ap II 
N 

Colomb D-na, Istorioare , . . sc... 

Bolintineanu, Legende istorice. . .„:.. - 
Creangă, Opere complecte, vol. IL... . .: 

y.. Moş Nichifor. , ur. kt. 

> Povesteu lui Stan păţitul, . 
» Povestea lui Harapalb., .. 

» Amintiri din copilărie 

“Ionescu Gion, Istorice. . . a... 

7 Dumitru Stăncescu, La gura sobei, .:.:.; 

» po Poveşti de Crăciun . 
- Vildenbriieh, Doi trandafiri , a... 

Bourde, Patriotul 

Minunile universului, 3 volume, .. 7 

Dulfu, Legenda ţiganilor, . . . . . . 

Catalogul enmplect al acestei Biblioteci: 

toţi a a se cere lu Librăriei Leon alealay, Bucures 

—i 
. 

a“ 

aj 

€ 
. Na i 

. 
n. 

+ 
x 

. oi 

= 
i 

. —.“: 

. 
|. 

+ 

„i 
” . 

.—“ 
., 

pent 

i



N - i ” - 
————— | ! = 

0-46 
BIBLIOTECA PENTRU TOŢI 
  

  

No. 63.. 

DEM. C. OLLANESCU 
- CAscanio) 

MEMBRU AL ACADEMIEI ROMÂNE 

  

SATIRE 
 Sermoni propiora 

Noe Bre Pe He ee 
OT Tiarul -! a i gi de 5 ani Buc i | nah pi j 

  

BUCUREȘTI - 

EDITURA LIBRĂRII LEON ALOALAY 
: CALEA VICTORIEI, No. 37 

” 1908. 

Tip. „Minerva“. 

     zi



  

      

. a 
. po a "a 

„ua Nezita 

i 
9 NI 

E 
„a PNiteheub

ea 

PI me "a SON, 
ţ Hy da 

. 7 = Ie 
ua 

S 

, .t - 

ă 

- mr 
a; 

, 

"a 
| 

  
Ș 

| 

N „ B.C. U, Bucuresti E 

UNUL) 
0506112 
  

AI Na =



2 

DEM. C. DLLANESCU 
(ASCANIO) 

D. Dem. C. Ollanescu, din alo ciirui. opere 
« Biblioteca, pentru toţi» are onoarea să publice 
ceva în volumul. do faţă, este unul dintre cei 

mai meritoşi ui noştri diplomaţi. In frumoasa, 
sa carieră, caro l-a făcut să ajung gi încă aşa de 

tânăr, lau cele mai înalte demnități . în această 

ramură, domnia-sa nu i uitat o clipă ci este şi 

unul dintre scriitorii noştri eci mai de valoare, 

şi a scris mereu în dulcea, sa limba românească 

a 

publicând fie volume, fie articole în revistele 
cele mai importante, şi trimițând lucrări tea” 

trale la "featrul Naţional care. le-a jucat tot- 
dauna cu deosebit succes. Cine nu cunoaşte, 

- între altele, comedii Pe malul gârlei, un giu. 

vaer de limbi româneascii şi de fină observaţie? .
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Cinc nu a ascultat cu adevărată pliicere tra- 
ducţia piesei Ruy-Blas?... 

Cu «Sutirele», — pe care D. Ollanescu ni le-a 
oferit cu obicinuita-i amabilitate «Biblioteca pen- 

tru toţi» atât de doritoare să dea publicului 
său cititor cât mai multe lucruri de netăgăduită 

valoare literară, îi pune la îndemână un volum 
dintre cele mai plăcute, şi în care se viidesc toate 

culităţile scriitorului ; între altele, mult simţ do 

observaţie, o critică, dreaptă, limbă cu adevărat 
românească. 

D. Olănescu, care e membru al Acudemnici 

homâne, şi-a început cariera, . diplomatici la 
18176, iar la 1890 şi ajunsese la culmea ei; atunci _ 
fu numit Ministru plenipotenţiar şi trimis ex- 

traordinar la Atena, post ce ocupă şi azi de şi 

relaţiile diplomatice dintre România şi Grecia 
sunt suspendate. Domnia sa este decorat cu cele 

mai înalte ordine ale ţării şi ale ţărilor pe undo 
l-a dus cariera sa. 

Scrierile sale literare sunt: _ 

«Ruy-Blas» dramă de Victor Hugo, traducere 
în versuri, «Oştenii noştri» „comedie în 4 acte;. 
«Visul Dochiei» apolog întrun act în versuri — 
împreună cu Th. Şerbănescu — ; «Doctorul Sa- 

tului» comedie în 2 acte; «Po malul gârlei».



"DEM Ge OLLANESCU 5 
o a e e ia 

  

- «Fanny>, «Pribeagul> comedii întrun act în ver- 
suri ; <După război», «Primul bal», comedii în- 

tun act în proză ; «Lu mormântul poetului» 

upologie în versuri. 
A făcut traducerea în versuri rimato române un 

Odelor, [Epodelor, Carmen Sueculare şi Artei 
Poetice ale lui Ioraţiu, operă încoronată de Aca- 
«dlemia Română cu premiul Năsturel-Ilerăseu în 
1892, . . 

A seris monografii istorice asupra 'ureilor, asu- 

pra Năruvurilor orientale, "Teatrului oriental și 

Religiunilor din Asia. ” 

A seris mai mult de 300 de bucăţi de poezii 
Virice, descriptive, satire, ode, eroice, publicate 

în cele mai răspândite reviste literare din hto- 
mânia. Cele mai multe însă s'au publicat sub pseu- 

- donimul <âscănioa. În 
Ca, scrieri politice ure: O dare “de seamă usu- 

pra Congresului şi tractutului din Berlin ; O mo- 

nografie istorico-politico-economică asupra Do-. 

brogei şi a Basarabiei şi rapoarte publicate în 
Cartea Verde asupru incidentului Zappa. 

Li



  

SATIRE 
  

SAMIRAIT, - 

- “Tară noi, noi Epigonii. 
Rminescu, - 

Fericit. acel ce poate fluturatecele gânduri 
Din văzduh să le culeașză şi'n ispititoare rânduri 
Pe hârtie să le-aştearnă,; fericit e de trei ori 
Cel născut sub ocrotirea Parnasidelor surori, 
Care-aprind. în suflet focul idealurilor sfinte, 
Visurile "'nliripează şi dau aripi la cuvinte! 
Vericiţi, căci în coprinsul caldelor închipuiri 
“Tainele n'au ţări sălbateci, nici simţirele” ngrădiri, 
Ochiul viu, ca o. comoară, toate razele le-adună, 

- Bucuriu şi durerea de-o potrivă n piept răsună ; 
lar de dragoste încinsă inima duios săltând 
iara gingaş o atinge şi'şi ia zbor la cer cântând ! 

Poezie! Poezie! limbă cu suflări divine 
Dăruită omenirei frumuseţei sto închin | 
'Pu ai fost al lumei simbol de sublime năzuinţi, 
Treuptă mândră de "'nălţare, temelie de credinţi 
'Pu eşi glasul de izbândă ceu de glorii purtătoare, 
“Tu eşi preoteasa jertfei şi a tot mângâetoare; 
“Pie “ţi datorese viaţa neamurile 'pământeşti 
Ceziceau pierdute 'n noaptea neguroaselor poveşti, 
Pentru tine primăvara este sărbătoarea Firei,. 
Zilele sunt flori de aur, luna'i candela iubirei



SATIRE 

  

Și la poarta nemurirei sora veşnicilor vremi, 
Pe martiri și pe luceferi tu-i alegi şi tu îi chemi! 

Voi, eari-aţi primit din ceruri mândrul dar do a 
pătrunde 

In- adâncurile 'n care Adevărul se ascunde 
- Și cu gingaşa simţire şi cu viersul răpitor * 

11 meniţi ca să răsară strălucit şi roditor; 
Voi pe calea 'nţelepeiunei aveţi nobila chemare 
Faptelor şi judecății să daţi cumpăt şi'ndreptare 
Si din luptele 'nvrăjbite de idei să faceţi legi! - 
|tăsvrătiţii contra soartei, cei sărmani şi cei pribegi 
De la voi aşteaptă mana statilui de mântuire, 
Voi să prilejiţi îndemnul pildelor demngăduire; 
Na vedeţi cum pretutindeni, frământate de nevoi, 
Patimele 'ncep să sune trâmbiţele de războiu?! 

-Veacul gârbov sub povara cuceririlor păşeşte 
- Spre vecie şi din culmea anilor ne dezvăleşte 
Plaiuri nouă mai mănoâse cu mai tinere-aurori! 
Înainte! trageţi brazda geniali învăţiători 
Căci de lu izvorul zilei pân'la sdrobul de ţărână | 
Cugetarea voastră pururi peste toate e stăpână !. 
Filozofi, fruntaşi ai lumei, ale voastre cercetări, 
Ea le mână către ţermuri pe statornice cărări, 

- Călăuză cu stea "n frunte numai ca vă poate spune 
Câtă viaţă şi lumină e 'ntr'un bulgiir de cărbune, 

- Şi la glasul ei sadună, zvânturate năluciri, 
Ulipele triitei vârste, roiul scump de amintiri! - 

Dar m'am rătăcit cu totul! Lirica înfierbântare 
Către sfere prea înalte "şi-a luat avânt prea mare, 

Muze fiţi cu "'ngăduire daţi-mă iar pe pământ,
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Numai potsă văţin hangul, m'aţi lăsat făr'de cuvânt 
"Despre voi n'am a mă plânge aţi fost foarte dră- 

ÎN - pălaşe; 
M'aţi urcat pe braţe "n nouri la cereştile locase, 
M'aţi hrănit cu miere albă şi nectar mi-aţi dat 

. să beu, 
„Împletind pe frunte 'mi raze zmulse dintrun 

. ” ! curcubeu 
Şi mi-aţi pus în mână Iyra şi-am cântat... mi-e 

- şi ruşine. 
Si vă spun c'asemeni lucruri nu's făcute pentru 

. . mine, 
[E măreț să ui dea face în Olimp numai cu Zei, 
Însă mi-e maui îndemână jos cu nevoiaşi de-ai mei. 

PS 

Deci scăpând acum de streaja ce mi se puneala gură 
Pot vorbi şi fără multe forme de literatură 
Pot să zic că nu e altul pe deplin mai fericit 
Dintre lucrătorii minţii, de cât cel ce'i tipărit. 
'Pipărit | cuvânt de vrajă, talisman, comoară plină 
De nenumărate bunuri, zare largă şi senină 
Inde dorurile toate, câte dorm or încolţese 
Întro inimă 'nfocată, cu noroc se oglindesc. 
'Pipărit 1... citit !... celebru !... Glorie, avere, nume... 
Ah! ce binecuvântare mai e şi tiparu 'n lume! 
Ar dispare omenirea şi pământu'n loc ar sta, 
Dacă pentru-atâtea serieri editori n'ar -există!.. 

Şi curg cărţile ca unda şi potopul nu'mcetează! 
Minţile vuiese de trudă iar condeile lucrează. 
Multe'n faţa apei.cată plutitoare în zadar 
Şin bolboacele uitării câte iarăşi nu dispar!!.- 
— Ca să dăinuiască-o carte nu'i destul să fie scrisă
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Orşicum de orişicine. In materia închisă 

Intre cele două scoarţe negreşit că nui ilestul 

Se giiseşti că din pruncie de viaţă e sătul, 

- Că robit de doi ochi galeşi domnul 7. de dor se 
- pierile, 

Una după lux aleargă, alta după frunză verde, 
„Pesimism, nevropatie, decadenţii... mai ştiu eu... - 
“Poate spuse într'o limbă doar so ierte Dumnezeu! 

Dar aud: caşai curentul, sunt probleme sociale, 

"Studii sufleteşti...» Se poate, studii, însă triviale, 

- Analize vagi şi sterpe făr'de nici un interes; 
Putrigai ascuns în trupul cârpăcit şi dat cu.drex! 
«Noi am rupt tradiţiunea teoriei doctrinare, 

"—Se mai zice—şesala nouă simbole şi dogme nare 
“ Tiâiberă "m discuţiunea, ca şi "n cercetarea ei, + 

". Smptădeci cu nouă forţepentr'un noustratde idei!» 

Prea "'ndrăzneaţă e 'ngâmfarea ! Aste noui'nvăţă- 
- - minte 

N'au eşit din capul vostru plin de zgomot de cu-" 
, ! vinte,” 

Din plimada-vă de creeri nu mai scoateţi voi nimic, 

De cât proaste imitații după vre-un străin tipic! 

“Şi de-ar fiatâta numai 1... Dar luându-vă nsuşirea 

Dea fi Prodromii lumei şi-a ne face fericirea 
Cu producerile voastre, vai! cât rău pricinuiţi ! 

Gerinenele îndoielei şi-al dezgustului sădiţi . 

In acel ce vă citeşte or la 'Peatru vă ascultă. 

Searbăda "'ndeletnicire nare însă vlagă multă, 

De aceia lumea'şi cată mulţumirea mtr'alte părţi 

Şi se dă ca tineretul, pradă jocului de cărţi, 

De aceia mor de foame dramaturgii şi poeţii 

Şi de nu găsesc vre-un mijloc ca să'şi ducă greul 
- , E vieţii,
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Vre-o catedră, sau o leufă -unde-va, uşor ajung 
Să mănânce dintr'un taler cu Canilie cel lung! . 

Cântăreţi ai vremii noastre,lpigoniu voastră i vinu 
Voi, în loc: să fiţi făclia ce-şi împrăştie lumina 
Binefiăcitoare 'n calea omenirii, aţi aprins 
Iei şi colo un tăciune fumegos, ce-aproiipe stins 
Pâlpăie ?n mâinele voastre şi cu flacăru'i gălbie 
De-abia vă răsfrânge umbra gârbovă şi străvezie ! 
— Din obşteaseca suferinţă, din al dorului avânt” 
Ce simţiţi şice'nţelegi voi 2... Ce sunteţi pe pământ 
Dacă inima şi mintea nu vă saltă din mulţime, 

„Decât făurari de vorbe şi vânturători de rime?!.,. 
Şi ce-mi pasă că e veselor e trist cene cântaţi 
Când în voi n'aveţi virtute sufletul să ni-l mişeaţii | | | 

Mergeţi dară de vă prindeţi cu nevoiu 'n lupta 
” : . dreaptă 
Şi-a experienţei scară o urcuţi treaptă cu treaptă, 

"-Pân'ce vi se vor preface bolnăvitele simţiri 
Şi pe frunte s'or aşterne pituri nouă de gândiri 
Sănătoase şi tihnite, iar în piept vă vor străbâte 
Razele credinţii blânde cu îndemnuri prea curute, 
Şatunci încordaţi iar lira, prindeţi visurile 'n zbor. 
lăspândiţi în jurul vostru farmecul mângfictor 

“Al câutării, fiţi izvorul dătător de 'nsufleţire 
Şi zdrobind vechiul jertfelnie pângărit de umăgire 
Bucuraţi-vă de viaţă, răsădiţi speranţă 'n noi. 
Pătimiă, ca să se simtă că trăeşte lumea 'n voi. 

Atena, 27 Martie 189.



SARA IL 
Şi plângând se rugă mă-sa şi de mare şi de mic, 
Să nu-l lase să se culce noupteu fără phigilie, 
Prunzoulă, pui de găină, ciorbă să-i deă de mâucat - 
Si noaptea două saltele să-i aştearnă lu culcat! 
— Vornicul Beldiman,—Jalnica Aloldovei Tragodie — 

Până-a nu Îi copleşită de străini şi jidovime 
liră *n floare pământeana, harnici negustorime 

- Şi de fuima ei cea bună vrednică fiind deplin 
Aveă inima deschisă cu şi sacul veşnice plin. 
lost'u mai curată lumea, mers'au trebile mai bine... 
Nu stiu, dar economie şi ambiţii mai puţine 
Negreşit erau ! Pe-atuncea bogătaşul negustor. 
Nu prea năzuiă sajungă deputat ori senator, 
Nebuniile şi luxul nu domneau în Capitală 
Nici nu turburau ca astă-zi viaţa cea patriarehală, 
Fiecure stă la locu'i bucuros şi cumpătat, - 
Din. băieţi de prăvălie nu eşeau bărbaţi de Stat! 
Oamenii, deşi mai simpli, îşi cătau de daravere 
Cu prielnică răbdare şi'şi făceau încet avere 
Respectând tot obiceiul apucat de la părinţi 
Dacă nu erau mai mândrii erau poate mai cuminţi.
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N'aveau ugio nici rentă, n'uveau bonuri de tesuur 
Nici monedii de hârtie, aveau galbeni zimţi de aur. 
Patima de joc de bursă nu 'ncolţise înc'aici, 
Creditul n'avea să lupte cu faliţii venetici, 
Concurența, n'ajunsese vicleşug de 'navulire ; 
Ci uniţi munceau cu toţii râvnitori de propăşire 
Pân'ce timpul or nevoia lucrurile-au prefăcut 
Şi fruntaşii de-altă dată sau smerit or s'au pierdut! 

Deci pe vremurile-acelea între negustorii care 
Ștrăluceau pe piaţa noastră, ce atâţi luceferi urc! - 
Ilagi Niţă Mălureanu, toptangiul din Lipscani, 
— Unde nu se pripăşise încă neamul de jidani— 
Dacă nu eră întâiul, eră fă de tăgadă | 
Cel cu treburi mai întinse şicu bani mai mulţi 

| în ladă. 
Fiu de oameni proşti venise pe la putruzeci şi cinci 
Fără carte, fără sprijin în suman şi în opinci 
Delu ţară şi intrase slugă fără de simbrie, 
Ca să 'nveţe meşteşugul în uceiaşi prăvălie 
Unde după muncă multă, credincios, stăruitor 
Și deştept, precum fusese,îl găsim moştenitor! 
AL lui socru-său Iagiul, carele pe lângă nume 
li dăduse şi averea şi poziţia în lume. 
Om de mijloc, gras şi rumen, cam pleşuv şi cam 

greoi, 
Insă guraliv şi şmecher,—că'i ziceau Hagi Vulpoi— 

i Când vorbea închidea ochii şi ţinea capu într'o 
| Dă o parce, 
lur din gură'i curgeă rostul pare'ar fi citit pe-o 

” carte 
Şi când te luă de mână aşa blând "ţi-o coprindei 
Si ţi-o tipărea în palma'i grăsulie,. că prindea
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Lesne pe or cinen laţu'i; dar aveă inimă bună 
Şii plăceă să vie lumea la prilejuri să i'o spună, 
Căci ca omul care singur îşi croise-al vieţii drum 
Se'ngâmtă uşor de sine,se uimeă de-un picde fum! 

Mai aveă o slăbiciune, poate cea mai vinovată ; 
Îşi iubeă prea mult copii, şi-a lui dragoste de tată 
Il robis6 către dânşii într'atât că voia lor 
'Trebuiă să treacă'n cusă peste capul tutulor 
Şi să facă lege'n toate. N'aveă nimeni îndreptare 
Săi înfrunte, mititeii; străşnicia cea mai mare 
De'si îngăduiau părinţii, când erau nemulţumiţi. 
Se "'ncheiă în” prevestirea c'au să fie dojeniţi, 
Or că n'au să le mai facă cele ce aveau dorinţii. 
Şi de câte neajunsuri nu ticeau, or în credinţă 
Că le strică poate capul de le-o spune tot ce'i rău, 
Le luau în râs adesea! Bietul om trăit în greu 
Prin străini, lipsit de dulceu mângâiere părintească, 
levărsă cu prisosinţă” din comoura sufleteascii 
Toată frageda'i simţire, toate dorurile vii. 
'Vinereţeu lui pustie 'şi-o iubei el în copii! 
De plăpânda lor fiinţă firul vieţii şi-l legase. 

 Amnintindu'şi de restriştea şi mâhnirea ce'ndurase 
Şi de-aceia vrea din cale să le smulgă or ce spin, 
Să le făuriască traiul din belşug şi din senin... 

“Și eră biet. Hagi-Niţă altfel om întreg la minte, 
Dar se poate pune streajă unei: inimi de părinte? - 
— Un băiat am doar, şi-o fată, — simi trăiascii 

, _ amândoi, 
Că de celetulte'n lume le-om purtă de grijă noi Î» 

Şi urmând aşa rerescură nelipsindu-l6 nimica, 
„ jtăsfăţaţi cu drag pe moale Ionel şi Viorica;
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Ea înaltă şi subţire, mlădioasă ca un pai 
Fluturatică, bălană cu ochii vii şi dulce grai; 
El rotundla trup şi cucheş, măruntel, vorbind a lene 
Incordat cătând în juru'i cu privirea pe sub gene 
Semiinând la fire. mă-sei îndărăptnie şi semeţ 
Dar nici milostiv ca dânsa, nici cu tată-său isteţ! 
Fata drăgălaşe altfel, vorbitoare şi deşteaptă, 
Insă reco, şi'ngâmfată de averea ce-o uşteuptii, 
So credei făr'de pereche şi nui mai plăcea nimic 
Totdeauna visătoare... grâu frumos uşor la spic! 
Despre partea învăţăturci tat'său nu'i dăduse'n 

| . şcoală, 
«Unde-i ici năravuri proaste şi rămâi cu tidva 

Ă | . goală», . 
Cum ziceă, într'ale cărţii prilejiri neispitit, 
Dar dorind să'şi vadă fiul întru toate'ndeplinit, 
Şi copila sii lucească prin talente ca un soare, 
Le dădă mulţimi de maiştri, profesori şi profesoare. 
Săi înveţe tot ce'n lume: mai bun şi mai frumos, 
«Dacă n'am avut cu parte ci să tragă doar folos... 
Ş'atât îi meşteşugiră cu ştiinţi şi limbi straine 
Că nici limba lor firească n'o mai cunoscură bine ; 
Tae bătrânul ca săi poată înţelege uncori 
Pe nevastă or pe dascăli, îi luă mijlocitori. 

Şi rădeă zicând: caşa e omul fării'nvăţătură l» 
Ahl!şicâteră de mândru când eu dânşii în trăsură, 
Ca săi vadă lumea 'ntreagă, la plimbare se duceă ! 
Cum îi mângâiă cu ochii şi mustaţa şi răsuceă 
De plăcere auzindu-i cum vorbeau în felurite 
Inţelesuri cu 'nlesnire, ce riispunsuri limurite 
Potriveau curând la toate, cât erau de liudaţi 
“Pentru. spirit şi silinţă,.. «şi păcat că nu le dați 
Vânt si meargă mai departe ca să so desăvâr- 

-- A şeascii» 
N
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Le ziceau urnicii casei ca mai multsă-i măgulească 
Căci Iagiul cră "n stare de-a Îi duşmanul orcui 
Nu.i-ar fi cântat odrasla «trup mărog dintrupul lui»! 
Vai de capetelen care su 'ncuibat deşărtăciuneir, 
Deci nevasta şi copiii cunoscându-i slăbiciunea, 
Stăruiră să'şi aducă, lu 'mplinire scumpul vis, 
— Visul minţilor aprinse — de-a se duce la Paris... 
«La Parise viaţa altfel, acolo sunt şcoli nu plunie 
«Ş'apoi dacă ai avere cati să cunoşti şi lume, 
«Să te 'ntorei dar cu obrazul mai subtire înapoi», 
— Ca şicum aiurea varul e iai alb decât la noi! — | 
«La nceput nu vream, fireşte, să rămân pustiu acasă 
«Şi să mii despart de dânşii, treaba însă nu mă lasi, 
«Deh! că n'oi aveizadarnic fat maro şi Mlăcău 1...» 
Astfel povesteă Magiul păsul sufletului său, 

Altă şcoală! altă viaţă la Paris? Avei dreptate - 
Bietul om şi cât se schimbă omul în străinătate! 
— "Tot ce mintea omenească are mai strălucitor, 
Adevărul şi Natura nui“ înalt, mai răpitor, 
AL ştiinţei corn de aur şi preu sfintele prinoas. 
Inchinate-"'nţelepeiunii, cu izvoarele miinoase 
In Sorboua cea bătrână toate, toate se'ntrunese 
“Șin 'naintea tinerimii bogăţia 'și dezvelesc!... —! 
Ce privelişte măreaţă pretutindeni, ce lumină! 
Ochii dau îndemnnri calde inimei de doruri plină 
Şi'nprejur se'nalţă'n taină parcă glasul mângâios, 
te te-atrage, ca momeala, . în vârtejul svăpăios 
De'ncântări, de veseliă, de molatică uitare... 

«Numai ele sunt divine !... Numai ele sunt în stare 
«Sângele să'ţi plămădeasci să te faci om din nou. 
«Să. trăiască nebunia şi-al plăcerilor erou! 

„«Şapoi la Sorbona cerul peticat printre zăbrele
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«Este 'ntunecos şi lânged, zilele cud mult mai grele 
«Do urit şi oboseala studiilor peste piept. 
«Ce atâta frămânțare când eşti tânăr şi deştept! 
«Căci cultura priincioasă simţimintelor şi minţii 
«O câştigi în lume zilnic fără sarcina ştiinţii 
«Rutinarii şi Pedanţii moralişti neputincioşi, 
«Numai ei din geloziă spun că suntem viţioși .... 

Cu asemenea principii destrămate şi neroade 

Ionel ajunse ?n grabă să culeagă proaste roade 
De pe urma nărăvitei şi nebunei lui purtări, 
Nici de sfaturile mi-sei, nici de blândele mustrări 
Ale soră-sci ncdându'şi osteneal a ţine seamă, 

Sc făleă că face răul şi de nimeni nu'i cteami! 
Jocul cărţilor, vegherea, desfrânatele orgii 

Ii sdrobiră sănătatea, şi-l bigari în datorii. 
Ce-i pasă de omeniă, de părinţi or de ruşine 
Când de mic'copil fusese iubitor numai de sine... 

Vioriea Qin potrivă cârmuită de idei 

De'nălţare, de mândriă scumpe visurilor ci 

Şi cu multă 'nsufleţire pentru studii din prunciă, 

2- Chiar înlăturând firescuw'i germen de zădărniciă, 

Numai ca să'nveselească ochiul mamei înnorat 
Si să uşureze poate fapta celui vinovat, 

Se diădi învăţăturei cu o lacomnă ardoare: 

Reuşita-i fi superbă! Diplomele de “onoare 

Şi medaliile toate ca le câştigă pe rând, 

Gu talent şi cu răbdare greutăţile 'nfrângând |... 
După şase ani continui de succese măgulită 

Numele'i eră celebru şi voinţa'i împlinită 

Tar bătrânii ei, sărmanii, încântați şi fericiţi !.... 

Ochii pentru ce'i sunt însă întristaţi şi rătăciţi 2. 
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Cartea sufletului cine va putea-o înţelege . 
Şi'ncâleitele-i probleme cine o şti să le dezlege? - 
Ce avem nu ne ajunge, ce-am vroi nici noi nu ştim 
Şi deplina, mulţumire nicăirea n'o găsim! 
De aceia 'n ochii fetei sufleteasca frământare 
“Uresărea nebiruită de'nţeleapta cugetare. 
Gândurile răsvrătite fără voie "i pribegeau . 
Indoiala şi dezgustul inima i-o sfâşiau... 
« — Cum ?, ea tânără frumoasă, mândră şi de da- 

ruri plină 
«Și prin însuşirea fninţii nobilă cu o Regină; 
«ka "'ncălzită Val ştiinţei generoase dulce foc 
«Şi crescută cu speranţe şi îndemnuri de noroc; 
«Ba ajunsă 'n culme n'are încotro să se îndrepte?... . 
Căci de la părinţi ce oare ar puteă sii mai aştepte? 
«Medioeritatea vieţii întrun cere banal şi. trist, 
«Unde să se pribuşească idealu'i de artist, 
«Or cu' zestrea-i să aprindă când şi când vre-un 

Aaa E | foc de paie * 
“ela copila răsfăţată într'a soarelui văpaie ? 1... 
"Niciodată ! Alte sfere şi alţi oameni ar putei. 
„<Mai de grabă sto ridice unde e menită ea 
«Dacă n'ar fi legătura datoriilor din fire! 
«Carei soarta ei de-acuma?, să se 'nchidă 'n mâ- 

: ! năstire, 
'«Sau cu desperarea'n suflat, zugrumând orce avânt 
iaSă trăiască într'o lume ei străină pe pământ?!......, 

Va, luptă şi va învinge! dar o cruntă împrejurare 
O împiedică sişi pună încă planul în lucrare. 
— Frate-său, — care sleise prin risipe nebunești 
'Cu.răbdarea părintească şi mijloacele băneşti. 
"După ce"'ndelungă vreme înhăitat cu toţi ştrengarii ' 

Satire. — No. 2 
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Speculase pe prieteni şi nici înşişi cămătarii 

Nu-i mai înlesncau nimica ;'dupii ce de-atâtea ori 

Işi schimbase locuinţa urmărit «le creditori, — 

Dându'si numele de «Conte» izbuti să între'n case 

De străini bogaţi cu care po la Cluburi se legaso 

Sin curând i se aprinsa inima de-un viu amor 

Pentru-o ginguşe copilă, fiica unui Armator, 

Flori, cuvinte dulci, ochiade, jurăminte şi suspine, 

“Pot alaiul Afroditei, toate lo'mpleti el bine 

Până când bătrânul tată al iubitei ispitind 

Imerurile şi minciuna cea sfruntată dezvelind 

Il sili, ameninţându-l, ori îndată si dispară 

Din Paris, ori îl ucide! Ionel fugi în ţară, 

Deşi faptul prin. ziare se zvoni' numai de cât 

Vugrăvind pe «falsul Conte» nu se poate mai urât. 

'Potuşi dânsul cu trufiă se mândreă de ce făcuse - 

Ca de-un titlu de onoare, singur titlu ce aduse 

De altminteri de la şcoala celor făr' de căpătâi 

_— Stricătoarea tinerimei — unde el fusese 'ntâi!— 

— In fotoliu răsturnată palidă şi gânditoare . 
Zile 'ntregi sta Viorica. Mintea”i harnic urzitoare 
Tmbină mulţimi de lucruri şi mereu le dezbină, 
Fără ca să'şi afle leacul ce-ar putea-o alină! 
Se'mplineă în toamni anul de când se'ntorsesc-a- 

. i cusă 

Şi de-atunci simţeă pe suflet că povara o apasă 
“Pot mai mult, că toate'mn juru'i nomncetat o stin= 

| - gheresc. 

Că o 'meacă atmosfera traiului negustoresc . 

Ah! Şi s'o înţeleagă nimeni.nuii cu dânsa de-o 
- Măsură bee 

-atâta "'nvă- Mulţi credeau văzând-o astfel că de 
' ţătură
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Pataşi cam- stricase capul, pismuind-o negreşit. 
„Iar Hagiul, mai cu seamă, sta mirat şi necăjit. 
El părintele cel mândru şi fericc altă dată. 
Azi cu inima smeritii şi cu frunteun jos plecată 
Se luptă cu îndoială şi mustrările-l rodenu.,. 
„«Nu le mai plăccă nimica, toate le batjocoreau 
«Şi-ale casei şi-ale ţărei 1... Şi păreă cu neputinţă 
«Să se fi schimbat, să'şi piardă simţul de recunoş 

“ „ tinţă. 
«Ciitră, dânsul... O comoară reviirsase—usupra, lor 
«Când erau departe câte nu'ndurase el de dor 
«Şi ce nur jertfi să'şi vadă iarăşi casa liniştită 
«De băiat statornic trebei şi pe fată mulţumită!? » 
Căci de-un an aveă sărmanul numai griji şi su- 

, ” | părări, 
EL prăpiistuit în rele, ea pierdută'n aiurări ! 

Cerul ochilor albaştri în sfârşit se luminase, 
Vrerilo îndeplinite sufletu-i înseninase 
Viorichii fericită de-al izbândei sale foc. 
— Numai pentru cinstea casei şi-al copiilor noroc, 
După lungă chibzuială Iagi Niţă hotărâse 
Ca so rupă cu trecutul.” Negreşit i se urise 
De-a tot măsură cu cotul,i se cuvenea şi lui 

* Doăr un loc de seamă 'n lume. — «Nu de mâinile 
: | E orcui 

«Interesele obştimei sunt, prielnic oeratite, 
«Ci de cei cu greu în pungă or cu palmele tocite 
«De'ncordarea muncci ; oameni hotărâți, cunos- 

_ „cători 
«Care ştiu cât trage birul,' Domnilor Alegători, 
Iată cum sub îmboldirea miăgulirilor dibace - 
Ale fiică-sei, bătrânul, vrând să'i placă şi so "mpace -
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Tşi luă avânt de luptă, cheltui şi fu ales: 
Senator al capitalei... Ce mister neînțeles 
De prefacere a firii în politică s'ascunde - 
Nu pot şti; Hagiul însă încetă de a rispunde 
Cu aceiaşi curtenii can trecut la cei mai mici 
Şi căleând înalte praguri şi făcându'şi noi amici, 
«Senatorul Mălureanu» îşi schimbă chiar felul vi- 

| eţii ; 
Dete baluri prelungite pâni'n albul dimineţii, 
Dete mese mari; concerte şi petreceri fel de fel, 
Ingâmfat să fie vorbă prin găzete despre el! 

1 

Şi prinsese gust bătrânul de-a trăi în lumea mare, 
-„De-a se răslăţă pe scaun în Senat şin Adunare: 
Petrecând şi dându'şi mâna tot cu oameni însem- 

naţi. 
In acest vârtej copii ca şi dânsul 'nfăşuraţi 
Apucase fiecare câte-o cale osebită. : 
La "nceput nu pretutindeni Viorica lu primită 
Cum se aşteptă să fie, nici avii succes întins; 
Dar talentul: ei, ştiinţa, portul, spiritu-i distins, 
In curând cu gingăşii voia bună "i-o atrase, 
Tinerii cari deodată meritele'i miisurase 
Numai pe mărimea zestrei, cunoscând! mai târziu 
Ca şi fluturii îşi arse aripele 'n focul viu 
"AL privirilor ei mândre şi de 'nduioşare pline! 
ba îşi cucerise locul ce-o prindeă atât de bine 
Și mergeă acum voiasă către un ţel de mult dorit. | 
Ionel crezi din contră că prin grai împodobit 
Cu locuţiuni bizare, prin idei exagerate 
Şi batjocorirea celor sfinte şi „adevărate 

rabnic o să se impună admirărei tuturor, 
Insă fu silit să vadă cât de mărginit favor 
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Aste sarbede nimicuri pot găsi la cei cu minte. 
Şi că lumea nu se'mbată doar cu spumă de cuvinte. : 
Lotuşi el voind să fie admirat cu orce preţ 
Oropsi societatea părăsind-o cu dispreţ! 

Işi uitase. prăvălia însă cu desăvârşire 
Ilagi Niţă, nouu'i viaţă noua îndeletnicire 
Prilejindu-i şi negoţul întru toate preficut 

- Ne mai dându-i mulţumirea ce-i diiduse în trecut 
Căută deci să'l desfacă, or-sii-l treacii pe ult nume. 
«Nu se potriveşte, tată, toptangia şi om de lume», 
li zisese Viorica coprinzându-l după gât. 
Şi de-atunci simțind bătrânul, juinătate hotărit 
Că poziţia i-o cere, aşteptă să se ivească 
Mijlocirea priincioasă doar ca să se desrobească, 
Când de-o dat-o lovitură cruntă pentru negustori 
I! sili să lichideze! Gloatele de creditori 
Câte Ionel lăsase prin Paris, de cum aflari 
Că datornicul lor este bine «stabilit» în țară, 
Cîii «usociat» cu tat'său, «şi "'nvârteşte treburi 
e mari», 

Se şi năpustiră aprigi, ca o ceată de tâlhari, 
Cu sumeninţări cerându-i plăţi de sume colosale! 

- Tată-său care-l făcuse copărtaş. al casei sale, 
Ca să-l smulgă din făgaşul răutăţii şi săi dea 
Cu răspunderea îndemnul muncei numai, se vedea 
Nevoit acum, de teama zgomotului, de ruşine - 
Şi de gurile pismaşe, să plătească tot mai bine, 
Limpezindu-se din vreme, să nu lase nimănui 
Nici un mijloc de-tăgadă în potriva cinstii lui! 

Astiel se făcu Magiul rentier, — De-acum intrase 
Cu udevărat în lumea unde numai tluturase 
Parcă din.îngăduirea. altora, De-acum e drept 
Tm i _ : 
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N'avea să'şi mai plece capul cu smeroniă pe piept 
Innaintea: tuturora, ca să'şi sprijine vânzarea 
Or să'şi laude vre-o marfă, nici să'şi mai împartă 

starea 
Cu şireţii. Tot ce are azi e-al lui; şi cu noroc 
O găsi el chip să'şi pună doar ce-a păgubit la loc. 
Mai ales că peţitorii îi cum ispitise gândul - 
Şi prin casă tinereii începuse-a şi face rândul 
Împrejurul Viorichii şi-a se da în vânt de «lor. 
Fata care'şi aruncase vrăjilen mijlocul lor 
Săi aţâte, să'i cunoască, stă cu mintea liniştită 

"Şi lăsă să se resfeţe ascultându-i,: multpmită 
Negreşit de dulcea stavă a atâtor măguliri, - 
Insă fără "mlădierea sufleteştilor simţiri 
ăv de tainica uimire inimei stăpânitoare. 
N'o 'ncălzeau pe dânsa numai cu fărmituri de 

o .. soare; 
Nu puteă să'şi lege soarta, ca — al cărei îndemn 
Urmărise idealuri mândre, — cu păpuşi de lemn 

: Zagrăvite ?n chip de oameni, Domnişori cu inari 
_ pretenţii, 

Darlipsiţi de «focul sacru pentru lupta, existenţi 
Nu voiă cun soţ alături coborând: de lu altar 
Să se piardă cu mulţimea în obştescul furnicar 

Dacă [vute-siu luase calea cea de riităcire 
Duşmănit cu omenirea; dacă din nenorocire - 

"Niciun mijloc de 'ndroptare, nici o pildă din trecut 

Nu-l mai înfrânau de-acuma, ei de patime pierdut 
Și sub boldul nebunici parcă, vrea să 'njosorască 
Numele cel bun al casei şi chiar cinstea părintească 
Cu purtatea lui de trântor pismitareţ şi tâmpit 
Dacă sufereau cu toţii după urma lui cumplit, 
Fără ca să aibă nimeni îndrăzneală sil înfrunte 
Şi doar petele-i de tină căntuu mereu la frunte,..!
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Ducă însă'şi ea copila, cca cu sufletul curat 
Plândă, bună şi'nţeleaptă dar cu capul turburat 
De idei nepotrivite însuşirei de femee 
Poate, aşteptă bărbatul ca pe-un cavaler sto ice, 
Inarmat cu za şi palos, ca "n poveştile de zmei 
Şi luptând, împărăţia lumei s'o închine ei; 
lacă pentru 'nfiriparea_ unor amăgiri visate 

- Ea. pricinnise jertie şi prefaceri însemnate 
"Neamului său făruindlu-i cum -credei, printr'uu 

- cuvânt, 
Seara mugică pe cure să se'nalţe pe pământ; 
lite că se îndrituise însăşi din copilăriă; - 
Să plutească 'n largul vieţii, fără simţ de datori:, 
fără stea şi fără cârmă mânuită de bătrâni, 
Ca să-şi: cuute norocul pretutindenea stăpâni! 

In sfârşit se mărituse Viorica ulegându-şi 
După plac biirbat şi zestre dela tată-său lufndu'şi 
«Jumitate din avere. Ca doi porumbei iubiţi 
Iși făcuri ei la Nizza cuib, pe ţării înfloriţi, 
Unde, lunile de miere le părură ea o clipă. 
«Jocul uimitor şi luxul, vii iscoade de risipi, 
Cu orgia lor de aur atrăgându-i fermecaţi! 
Şi zvârleau. grămadă banii tinerii umorezaţi, 
[su neântată de primirea şi prietenia "nultă 
A străinilor cu cari petreceau dela olaltă, 
EI cheltuitor din fire şi pasionat de joc. — 
'Pata socru să trăiască însă, că umplea la loc! 
tiolurile largi şi dese făr'de nici o imputure, - 
— Niei că se putei de altfel, căci deşi lipsit de 

| -. „ „stare 
[uui, fecior de mure Vornic şi nepot de Domnitor 
li eră destul si fie. ginere de negustor ” 
Ca să nu mai îndrăznească şi bătrânul să murmure 

>
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'Trebuiă săi dea şi dânsul deci ceva ca săl în- 
! dure! — 

Multe vămi plăteşte omul până ce pătrunde în rai! 
Cu-amicii se porniră apoi la Paris în Mui. 
“Peatrul, muzica, mişcarea, balurile strălucite, 
Sărbătorile şi traiul «tinerimei aurite», 
Le răpiră şi puţinul cumpăt ce'i mui stăpânei 
De lu nebunii, şi mintea câtă "n cap le rimâneă, 

Moate au un capiit însă până şi îngăduirea, 
Numai reintrând în ţară îşi aflară mântuirea 
De primejdii şi odihuă veselii însurăţei, 
Mai ales că socoteala ce plătise pentru ei, 
Mălureanu, cu 'mlesnire — dacar fi ţinut-o 'n 

ÎN . seamă — 
Inghiţeă un sfert din zestre. Astfel dar fiindu'i 
E - " . teamă 

De mai rău, le dete-o casă şi-un venit bun în pământ 
Şi'i lăsă de-acolo slobozi ca să'şi fucă singur vânt! 
— Viorica sau Warynu, — după cum se botezase 
«Ca să scape de porecla'i searbădă» —se'nconjurase 
La "nceput tot de luceafări: învăţaţi bărbaţi de. 

. - - Stat 
Şi artişti, înfiripându-şi idealul cel visat, 
De-a atinge "n lume culmea de măriri şi de lumină 
„Fericirea. fu departe totuşi de a'i fi deplină 
Căci bărbatu-său îi spuse: «cin salonu'i elegant 
«Lonul prea puţin simpatic nu eră decât pedant: 
«Că pe dânsul ”] enervează veşniea literaturi 
„Şi politica, şi arta şi artiştii... Secătură! 
«Dacă porţi un nume mare ai şimdatoriri fireşti 
«De-al susţine ca să ştie: omenirea cine eşti! 
«Singura "ndeletnicire, cel- puţin lui cunoscută 
«Este de-a trăi în forma cea mai dulce mai plăcută.
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«Filozofii şi poieţii cărora tw'nchini au fost 
«Nişte bieţi calici de geniu răsăriţi dintrun neam 

N prost >. — 
Cum ? aşa 'nţelege viaţa el: cirizm şi trândăvie!?... 
Pentru dânsa fiica muncei suflet cu credinţă vie, 
Care'n lume ca'ntr'un templu sf. de strălucire plin 
Lângă soţul ei intrase, un uşa cumplit destin 
dAşteptând-o şi disprețul lui dezgustător de toate 
O făceausăse'ngrozească —Astă ntâia oură poate: 
Mintea-i cea atât de mândră şi voința-i se loveau 
l)e-o putere înaintea căreia nici nu aveau 
Meritul măcar al luptei, or a victimei virtute... 
le uci speranţe moarte.şi iluziuni pierdute !— 
'Traiul li se prefăcuse, co: e drept; iar casu lor 
Zi şi noapte 'n veselie sta deschisă tuturor, 
Cu Waryna drept podoabă şi îndemn al sărbător 
Căci de le lipseau amicii, nu lipseau linguşitor 
Care să le mai aţâţe înfocatele lor minţi, 
Nici prilejurile poftei curtezanilor fierbinţi.. 
Ah! şi ea de-atâta zbucium cât eră de obositi! 
«Să trăieşti tu pentru alţii, într'o veşnică ispită, 
«Să n'aidrept a [i stăpână cum 'ei vrea pe capul tiiu, 
«Nopțile cu lăutarii să le treci la Herăstrău 

„«Ori aiurea, săţi ajungă inima un fel de. moară 
«Părăsită, nici să bată, niei să simtă nici s'o doară 
«Când bărbatul ţine calea mai cu drag într'alte părţi 
«Şi-l culegi de pe la. Cluburi unde'şi dă ce. ure'n - 

a 7 I cărţi!» 

ii, 
ii, 

Putru ani trecură astfel, putra ani grei de.povară 
Sufletească, de căinţă, de răspundere amară! 
Vremea 'şi răsucise firul zilelor mai nodoros 
Şi mai aspru, pentru dânşii, iar din zboru'i viforos 
jepezindu-se năpastea cu aripele-i întinse 

+
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Şi pe zarea lor senină negru văl de plumb întinse. 
„n zadar cereau să scape, desperaţi cătând la cer, 
Ne'nduratu-i pironise sub călcâiul ei de îer! 
— Mai întâiu fu moartea mă-sei, cea mai crâncenă 

- - i durere 
Dintra câte-i' străbătuse pieptul! Singura putere 
Ihnpotrivitoare multor silnice înconjurări 
Se stinsese vai! acuma şi 'n cecrunte 'mprejurări ! 
Destrămarea şi risipa lui bărbatu-său sfârşise 
Prin a-i ruina aproape. Sculele-i Ie zălogise, 
“Poate lucrurile casei la mezat i le vânau 
Creditorii şi părinţii i le tot răscumpărau... 
Dacă: n'ar Îi fost copiii şi puţin respect de lume 
Sar fi Qespărţit îndată. Prea plătise scump un 

: nume: 
Sub a căruia, coroană s'ascundea un suflet mic! 
Când văzi că nu mai are, nici i se mai dă nimic, 
Căpiită de la prieteni, — factorii atâtor bunuri —, 
La Vârgovişte o slujbă pentru dânsul la tutunuri! 
Dar dosind din banii publici şaptezeci de mii de lei, 
Ca să-l scape de 'nchisoare îşi jertfi iar starea ci, 

Urgisind societatea «cea nătângă şi nedreaptă 
«Unde nu 'ndrăsnise niineni a călcăp aceiaşi treaptă 
«De idei cu el alături»... Ionel scârbit şi trist 
Ja să, poată să'şi răzbune se făcuse jurnalist, - 
Cu parale şi «prieteni dovotaţi», ce nu poţi [ace? 

Sicumtată:siu îi dete cât ceru, — crezând că-i place, 

Lupta de condei şi'i vrednic cel puţin «lun mes- 

Care 'm loc de carte cere mai adesea vicleşug —, 

În curând se udunase împrejuru:i o inulţime 

De desmeteci, unii duşmani, alţii, cum jurau, 
! „- - ! victime : 

,
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Ale hidrei sociale. Idol orb de egoizm -. 
Şi impreună ridicase roşul steag de anarhizm!... 
— Câte 'mtărâtări stupide, cât pilde criminâle . 
Şi batjocuri azvârliră ei, ca bombe infernale 
beste lume!.. -Norocire că la noi nu se cam prind 
"toate bolile acestea, şi cu vremea se deprine 
Oamenii cu toţi nebunii! — Totuşi Ionel fusese 
hăsbunat, făcuse sgomot, lu ulegeri se pusese 
Candidat al anarhiei şi deşi ciizuse, tot - 
Nu-i pierise îndrăzneala de-a da piept şi la alt vot, 
Chieltuielele fireşte se 'nmulţeau, erau mai grele, 
Mai ales că Mălureanu se ferea, acum de ele, 
Căci îşi măritase fata şi din câte le dădea . 
În afară de scandaluri vre-o ispravă nu. vedea 

Însă prea-se'nomolise în răspunderi ca să [ie 
Liber de-a'şi schimbă purtarea, prea ţinea mult 

- ă | “la şefie 
Ca să'şi sfarăme «particlul» Tonel cu mâna lui. 
«Numai unde nu e viaţă, îşi zicea, nici grijă nu-i,o 
Cu speranţă «că bătrânul n'o'să vrea Îa urma 
n îi „ urmei 

«Pe păstor, cumva, sti] fucă de ocari?n faţa turmei!» 
Mângâiere 'nşelătoare ! — Infruntat de Senatori: 
Mălureunu, «că e tută de haini. răzvrătitoti», 
[ar de presă «că 'ntreține, cu averea lui cea, stoarsă 

„« Din sudoarea ţărei, duşmani cari-ar vrea s'o vadă 
. a "ntoarsă 

«La robie şi mizerii, negustorul boierit !»... 
In zadar cercă să'şi spele numele. batjocorit 
De cumplita 'mvinuire şi ispita -mişeleuscă, 
Ceaunul senatoriei trebui să-l părăsească! 
Se mâhnire! ce ruşine! pentru dânsul om fălos 
Să-l arunce în dispreţu-i lumea ca p'otreanţă jos—
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Ionel din.toute astea rămăsese ?n suferinţă 
Şi-un «partid» făr' de parale e partid făr” de credinţă: 
Anarhia "ntre anarhici izbucni numai de cât. 
Fără credit, fără sprijin.-strâmtorat dar hotărit 
A o scoate 'n cap, fruntaşul, neavând nici o scăpare 
Plăzmui iscălitura tată-său pe-o sumă mare 
Şi-o vându, nesocotitul, unor cămătari Ovrei, 
Cari 'nţelegând nevoia, deteră 'cât vrură ei, 

Negreşit credea că poate o să'şi facă 'nchipuire 
So retragă pân” la termen, sau i-or da îngăduire 
Până s'o 'mbună bătrânul şi-o plăti tot cun trecut: 
Dar Ovreii nu lăsară să se piurdă un minut, 
Ci ducfndu-se la tat'siiu îi cerură suma toată 
—Nu'şi 'ar îi expusei bunii dacă nu sperau să scoată 
Înzecit folos dintr'înşii cu clienţi atât de mari! — 
Mălureanuei dete-afară. «Auzi el şi cămătari?! 
«El nu datoră lu nimeni, nici punea iscălitura 
«Pentru alţii !»... Omul însă amintindu-și lovitura 
Ce primise mai "nainte prinse iar. a bănui 
Vre-o -urzeală împotrivă-i, astfel că'şi destăinui 
Pricina. Procuroriei, stăruind a i se face 
O dreptate cu să-l lase lumea, cel puţin în pace. 
didovii de aită purte furioşi c'uu fost jucaţi 

"Il chemară ?n judecată... Poliţai şi avocaţi 
Pură grabnic în picioare... Tar scandal şi iar ruşine 
Căci acum se lămurise în ce chip şi de la cine 

* Purcedea înşelăciunea. Contra celui vinovat 
Ordinul de arestare trebui executat, 
Când văză jandarmi în casă, maică-sa înfiorată, 
Presimţind nenorocirea, când află pe cine cată 
Le căzu 'n genunchi rugându-i pe copil să nu i-l ia... 
Ionel fugise însă... ea a doua-zi murea!.
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Cine-ar fi putut cunoaşte în fiinţa gârbovită, 
Umbră tristă, ce sfioasă şi cu faţa vestejită, 
Ochii stinşi şi pasul şubred se ivea din când în când 
La lumină, pe faimosul Hagi-Niţă, cel mai blând, 
Cel nai harnic şi mai vesel dintre oamenii de frunte 
Ai negustorimii noastre !?-—Multele "'ncercări şi - 

»  crunte 
Și nedrepte îi zdrobise sufletul sirmanul. El 
Azi înstrăinat şi siugur fără sprijin, fără ţel 
Işi târă ca o povară bătrâneţea lui pustie.. 
Imprejur numai ruină, amăgiro şi trufie! 
Impictrit şi îndărătnic nici lu însuşi Dumnezeu 
Nu mai alerga de-acum să'şi aline chinul greu, 
Ce-ar puteă sii mai aline?,.. Fiică-sei îi sfâşiase 
Inima batjocorinduri visul care-i mângâiase 
Tinereţea, ca sajungă, mândră stea cu raze vii, 
Văduvă, pribeagă'n lume... O dădacă de copii! 
Fiu-său fugar, nemernic, muritor de foame poate... 
—Unde ce, de ce-nu vine.?.. I-ar uită iertându-l 

toate |— 
Tar soţia credincioasă doarme'n raclă sub pământ ! 
Cine'i va închide ochii şi-l va plânge la mormânt ! 
„Astfel frământat bătrânul de-ale gândurilor lupte 
Îşi văzu trăind, cu 'ncetul iţele vieţii rupte - 
Și se stânse 'n întuneric disperat şi părăsit, 
Toţi lu el găsise milă; el la nimeni n'a găsit! 

25 Mai. Atena 1892.
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Qnum sibi qnisque timet, quam 
quam est intactus, et odit, 

Horatius. Satir. Mtv. 

Pentru ce atâta ropot, gândule nerăibdător? 
Unde vrei să'ţi duci ispita iar, de'ţi pui aşa cu 

a | zor: 
Aripile: în mişcare ?... Lasă omenirea'n pace, 
Or şi câtă frământare îţi vei da n'o poţi preface ! 
Dacă'i rea şi nărăvită, nu puterea'ţi de cuvânt 
Are s'o 'ndrepteze dându'i un alt tel, c'un alt 

, : -. . De uvânt; - 

Dăcă-i bună şi "'nţeleaptă, orce sfat şi .pilduire - 
N'o ating şiţi e deşeartă lupta, pentru mântuire. 
Lasă, lumea: si'şi urmeze liniştită drumul său. 
Căci de s'o schimbă vre'o dată ştie numai Dum- 
a „_ nezeu! 

Tacă mândra primăvară! Vino să cântăm mui 
- - i bine, 

Insoţiţi de şoapta Firii,- taina nopţilor senine, 
—Mantie ocrotitoare inimilor ce iubesc,— 
Or să ascultăm, prin cuiburi pasările cum grăiosc, 
Vom visă, de vrei, la umbră; trandafirii sunt în 

| - _ | floare, 
Ce parfum plăcut în aer şin pădure ce ricoare !... 
Tira'mi are strune nouă, iar în piept cu drag 
E . ascund 
Amintiri de farmec pline; de la sânul ci rotund... 
Vino șă teleg de firul tors de vraja lor, pribege, 
Şi te du apoi din ochi-i guleşi raze a'mi culege! 
Ah! iubita, măr de aur, fruct al pomului oprit, 
Fraged ca o dimineaţă şi de soare dogorit...
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Oare numai pentrn mine fost-a răsădită'n cale ? 
N'a mai ispitit pe nimeni: farmecul fiinţei sale? 
Fiica Evei nu ascunde în adâncile-i priviri 
Ncumpa altuia icoană? Nepitrunsele porniri 
Ale inimei sunt ele totdeauna prea curate? 
Căte sărutări pe gură pân'acum “i-au fost furate ? 
Şi de câte ori, eu-o dulce dezmierdare "m. lipsa 

| . - mea, 
Unul din pricteni poate vieclenitu-ma cu ea!? 
Parcă-i văd cum împrejuru-i veselii amici sadună, 
Şi vorbareţi se răslaţă, măgulindu-se 'mpreună, 
Cum riaică ochii'n ceruri, semcordeazi, se întind 
Pân!, le piere răsuflarea şi obrajii li suprind!... 
Și doar ştiu că'mi este dragă şi că de pun iscoadiă 
Asttel, pot săi strice capul!... -Dar cuvintele ne- 

, . | , roade 
--Nu dau greş acelor care nu se tem să'ţi facă rău, 

„.. Ba devii chiar şi ridicol de-i înfrunţi cumva mai 
IE a greu. 

Zice că cşti gelos, ai firea necioplită or po- 
! Îi sacă,.. 

'Pi's preteni,—din păcate,—gura trebuo săţi tacă. 
Ce le pasă lor că suferi, mai ales că-i-pasă ci? 
Greu şi triste să porţi jugul fluturaticei femei 
Şi cumplit e să strângi mâna bănuită or duşmanii 
—Unde'i nevinovăția, blânda sufletului: mană, 
Fruntea să'i închin !?2—Mă leapăd de iubită, de 

“ IN e amici: 
Una perfidă, iar alţiii. prefăcuţi cu inimi mici 
O fecioară! o copilă! viaţa să'mi-o norocească, 
"Ochi-i plini numai de mine într'ai mei să şi oglin- 

, IE „n 1. deaseă, 
„De pe buzele-i un nume singur, al meu, să'şi 
a ia zbor 

Şi să ni se piardă urma în adâncul lumilor!
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“Nu mai voi să ştiu de nimeni! Voi să scap de 
E "'ncătuşarea 

Piitimaşelor năravuri! Liber în desfăşurarea 
Cugetării şi-a simţirii voi sii'mi cat un adăpost 
Unde cu să fiu stăpânul! şi al traiului meu rost 
De ochi rii şi de zavistii, cel puţin, ferit să fie: 
— Bună-oară, mama soacră, idol de fiţărnicie, 
Sciirmănând cu de-amănuntul tot ce zic sau tot 

” | ce fac 
Or punându'mi rânduială după placu-i...—şi să tac 
Şi să'mi plec genunchi incă, altfel pace nu nai este 
Nici în casă, nici în mintea îndărătnicei neveste! 

Multe-or şti să ne înveţe dascălii cei iscusiţi, 
Dar caracterul nu-l schimbă, nici pe oameni mai 

cinstiţi, 
Decât sunt meniţi să fie, nu-i maifac, orcâtă carte - 
Şi lucioasă poleialiă li sar. da, toate's deşurte. 
Paragrafele "'nţelepte, pildele cu uneltiri 

Miăestrite, nu pot frânge. cerbiciu unei firi 
'Trufaşe or desirânate. Vinovată e natura, 
Ta ne pune steaua'n frunte, ea ne scâlcie faptura; 
Ah! Şi mulţi sunt cei netrebniei plini de fumuri, 

“ mulţi şi răi 
Bine ncredinţaţi că lumea e.lăsată pentru ci 
Moştenire părintească! . . . cc. . 

„e aaa e a. „+  Domnişorul cela car 
Când şi când arunci'n juru'i câte-o leneşi cătare 
Nasu'n vântsurâsironie, cu monoclu'n ochiul drept 
Poartă haine după modă şi mănunchi de flori lu 

. piept; 
Când vorbeşte or salută frânge mijlocul în două. 
EI, scandalul cel din urmă, cum şi vestea cea 

- mai nouă . 
Le cunoaşte şi lo: poartă bucuros din loc în loc 
Şi e meşter la ispite, cavaler plăcut la joc,



"* Un îlăcău voinic şi ager cât nu preţuieşte oare ? 
" Smulgeţi însă după faţă-i masca cea amăgitoare, 
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Recitează monologuri, sau romanțe dulci suspină, 
lar cucoanele bătrâne spun de cl căi o grădină; 
Negreşit, căci nu e altul nici mai ademenitor 
Nici mai vesel do cât dânsul şi la, vârsta d-lor 

Veţi vedeă că tot e putred, tot e falş, înjositor, 
Fluturul lipsit do aripi e un.vierme târitor! 

„Şi cu toate astea uşa tuturor îi e deschisă, 
Mâna i se strânge, vorba-i hotărăşte, când e zisă. 
'Loate'i merg în plin, norocul îl impinăe dinnapoi 
Şi-o să-l facă şi om mare ca să'şi bată joc de noi. 

Înaintea, fir de legii în. zadar lumea cereat-a | 
Să ridice stăvilare : hrăpitorii, ce stau gata 
S'o sfâşie, intriganţii, îndrăzneţii sunt stăpâni 

„ Peste toate, şi dreptatea-i cumpănită de-a lor mâni 
- Pătimaşi şi prepuelnici, nici o_rază generoasă 
Inima nu le-o străbate; fie cât: de călduroasă 
Şi "nţeleaptă rugăciunea, pentru inimile lor - 
Nu'i mai mult de câtun zgomot searbăd şi supă- - 

- rător, 
Din rărunchii omenirei pân” la ei nu se cuvine. 
SA se urce de cât glasul linguşirilor meschine. 
Banii, sila şi minciuna slujind bunului lor plac, 
Pentru ei sunt, Dumâezeii care fac tot şi desfac; 

„Im afară de fiinţa şi de pofta; lor nu cată 
Niei o altă mulţumire. Viaţa nu le e legată 
De nimic; şi'n .nepăsare strânşi ca într'un cere 
AR . : de îoc; Cinicii, de faptă bună, de credință, îşi bat joc 
„Arta o închipuire plină. de amărăciune, 
La, ei patria “i o vorbi, cinstea o“ deşertăciune 
Iar amorul o scânteie bună numai de aprins Simţurile obosite cu'n fior de grabă stins! 

Satire, No. 63. - . - “3
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„Luând pildă, de lu dânşii, cei cu inima uşoară. 
Care'şi'schimbă idealul precum fluturile sboară. 
Şi socot că-adevărul e prilej de-ademeniri, 
lar temeiurile lunii un şir lung de amăgriri, 
Răspândese,. moderni Apostoli, astă tristă învă- 

IN ! . - țătură, 
In mulţimea nevoiaşii—ca pe-un sâmbure de ură 

  

" Contra celor ce-există azi şi nu le poate fi 
Larg izvor de folosinţă fără 'ndemn de a munci— 
Astfel că, în rătăcireu'i, Bloatu lacomă, victimă 
Năzuinţilow deşarte, e împinsă pân” la crimă! 

Negurile stricăciunii imprejuru-ne se” 'ntind. 
"Tot mai mult! În laţul tainic al păcatului se prind | 

„Ca într'o-pânză de puinjen sulietele ofilite 
lie ele în lupta vieţii, [io numai nărăvite 
De mândrie 'ori de pizmă! Cu cât mintea ne-o 

- | . e i “ndrumăm 
Către. culmea de lumini, cu' atât înjosorăm 
„Parcă'm noi țelul moralei şi-ul simţirii, Aştăzi.cine, 

" Fărde interesu'i propriu mai lucrează pentru bine 
Or albeşte ea să 'nveţe a făpturilor minuni, 
Pentru dragostea ştiinţei, îi ia lumea de nebuni! 
Vâlva, zeomotul, parada—c2 în vremile barbare— "Sunt măsura, înălţimii fiecărui, mic şi mare. 
Meritul modest şi simplu, omul drept şi cumpătat, 
Bate pietrele pe uliţi, sti prin colțuri. lepădat, 
“Pe când trântorii şi secii, în trăsuri întinşi pe moale Palnici trec plecându'şi ochii cu dispreţ la, egate 

, Si E = goale. 
9I nimic, cu toate astea, nu'i nai crunt nici mai 

- e amar
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- De cât critica ce face cărturar la cărturar, 
Toţi voind să [ie genii, toţi să fie puşi în frunte 
— Şoricei născuţi din rodul „sereinătului unui 
Re i " „munte! 
Oameni de talent şi spirit, pozitiv nu ne lipsesc; 
Numai serioşi şi harnici îndestui nn se găsesc. 
Pe cât um aveă nevoie. Sângele rasei Tatine,: 
Cu .mfocatele-i avânturi şi încrederea, în sine 
Gata pururea la toate, vinovat c, negreşit 
Că ne-a dat prea multă râvnă, făra: ne fi întregit 
Firea cea atât de slabă şi cu dragostea de muncă. 
— Soarele câte de splendid şi de sus, şi tot n'a- 

, | E . . runcă 
bazele lui pretutindeni.. De -acciu şi la noi 
Pe când capul e în ceruri, sunt picioare 'n noroi! 
Ceia. ce, fără tâgadă însă, e în mare vază . | 
Şi ne 'ncântă, ne subjugză, e amorul pentru frază: 
Care cu cât e mai goală şi mai fără de temei, 
Cu atât mai lesne-atrage pe nerozi în mreaja ei 
Şi cu ''ncetu şi face cale, se ridică se impune 

" Până ce chiar udevărul şi” dreptatea le supune; 
Semn că'ntr'ale judecății creerii ni's cam sărmani 
-Intr'aceasta nu -purcedem, ce e drept, de la 

- - Romani!—. 

Tinerimea !3tinerimea ! sol de puce m viitor, 
Tată idealul mândru, generos, mântuitor, 
Către care cu iubire năzuinţele se'dreaptă!.., 
Cum e plină de sperânţe, de-ar fi însă şi 'nţeleaptă . 
Să'şi croiască o viaţă nouă, să n'o mai veziin zarlar 
Cum se vântură ca pleava, câte zile'n calendar, 
Sau de când-mijeşte seara pâni'n zori la: masa 
- - - xerde, 
Cotla cot, cu faţa stinsii, siinătatea cum şi-o pierde.
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Moliciunea şi dezgustul se încuibă'n> “aşa trai 
Pretăcând, Lăcă” ndurare; bradul verde'n putregi. 
'Poută raza'şi are umbra co'i dă vie strălucire, 
Fericirea, . viaţa's umbre ce dau morţii îndulcire, 
“Poate au un scop şi-o cale, adevărul şi minciuna 
“Numai, pe hotarul vremii despărțite's totdeauna; 
Dacă sufletu' ţi nu crede, mintea'i oarbă, graiul 

"stins 
Culcă-te şi mori mai bine ; scopul vieţii n'ai atins! 

. - 

Întâmplările, se zice notărite sunt "de soartă - 
Căci pe fiecare * n lume mâna'i nevăzută-l poartă 
Și lăuntrica 'nsuşire de e bună! de.e rea 
„După fantazia'i dusi, or menită-i tot de ea 
Ca şi cum fatalitatea e cârmuitoarea lege ! 
Aprig şi nedrept, ca dânsa, fost'ai gândule “pribege 
Năpustindu-te asupra tuturor, fără să vreu 
Şi făcându-mă părtaşul răului invăţ-al tău 
De-a cărti şi-ada poveţe! . . , -. sc... - 

. „„ Lasă omenirea 'n pace, 
Or Şi “câtă Irământare iţi vei da, no poţi preface ! 

„189, Martie 3, Bucureşti.



SATIRA IV. 

Je consens qu'une femme uit des clartta de tout: 
Mais je ne lui veux point la passion choquante, 
De se rendre savaute afin d'ttre savante. 
„sli mest pas bien honntcte et pour benucoup de causes . 
Qu'une femme ttudie et sache tant de choses! 
Former aux bonnes:moeurea l'6sprit de ses enfants * " 
Faire aller son menage, avoir loeil sur ses geus 
Et regler la dipense avec teonomie. - 
Doit €tre son ttude et sa philosophie! 

Acte 1, Se. III — Acte II. Se, VII. 
Ves Femmes Savantes. — Moli?re. 

Draga mea, înţelepciunea n'o mai căută prin cărţi, 
Îndreptează-ţi cercetareu ageră şi'n alte părţi 
— Împrejurul tău făptura cu comorile-i' deschise 

ES 

Te îndeamnă să te bucuri,—lasă tomurile scrise - 
Celor trişti dr singurateei, învăţaţilor moşnegi, 
Căci din filele lor, poate, multe nici că le'nţelegi! 
Pentru ce pribeaga-ţi minterpe cărările ştiinţei 
Idealuri vagi salunge, daci rodul năzuinţei 
Şi-al strădănnirii tale, răsădit ca'ntru'n pustiu, 
hămânea-va sterp de-apururi, şi din furnicarul viu 
De idei şi de'icoane, care. suiletu-ţi robeşte, 
Mângâierea sau speranța ce aştepţi nu izvoriişte.



33 DEM, C. OLLANESCIT 

Pentru ce cu'mderipnare te trudeşti, din lucruri 
. | i , mici, 

Din nehotărâte clipe rostul vieţii să-l „tespici, 
Când hotarul judecății e nemărginit ca firea 
Şi tot sus şi tot 'nainte 'se avântă omenirea?! 

"E destul căm lungă veghie nopţile le-ai petrecut 
Şi pe fruntea ta senină grijile s'au abătut 
Ca un stol de pasiri negre: e destul cie gura ta 
-Rumenă, ce altă dată cu grai dulce mă ncântă, - 
Azi cu tonuri măestrite şi cu vorbe 'mpramutute? 
De prin cărţile străine, rece-şi cu greutate 
Îmi răspunde,—-răsfrângându'şi buzele de sus în 
Po N 7 . Ă . | „ jos, Ă 

_Ca săi dee a 'nţelege cât vorbeşte de Irumos;— 
În sfârşit destul că sufer eu, văzându-te schimbată 
Parcă n'ai mai fi tu însuţi: nici privirea "nduioșată 
Luminând sub negre gene, nici mişcările cuminţi, 
Nici furişele săruturi care mă scoteau din minţi... 
O fiinţă nouă 'n locui înainteu mea apare: - 
Cu obrazul lung' şi palid, cu perdută căutare, 
Cu păr scurt şi mâini pârlite şi cu aerul pedant, 
Însă plină de 'ngâmfare... Vai! de tristv] tău amant. 

„"Negreşit, e, ininunată râvna plină de căldură, 
Care "msulleţeşte. astăzi - pe. femei la 'nvăţătură; 
Cu fireştile lui daruri, cu avântu-i mult isteţ, 
Sexul slab curând va 'nfrânge sexul tare şi ndrăzneţ 

_— El cuceritor de inimi căruia toate:se'nchină— 
“Prin priceperea-i adâncă şi podoaba'i de lumină! , 
„Le va fi cu greu, mi-e teamă. de-cum bieţilor, - 
a „m i bărbați! 

Să “mai cârmuiască lumea. ori să fie ascultați. 

  

aaa i 

 



“SATIRE 39 

Căci femeile în lupta astei nouă vieţi intrate 
şi vor făuri şi-acolo drepturi de întâietate, - 
Pentru-a. răsturnă trecutul şi-a opune pe pinnânt: 
Libertatea de năravuri, libertăţii de cuvânt! 
Unde vor ajunge nu ştiu, dar mâhnit lu vatra rece 
Soţul aşteptând soţia în zadar vreme'şi va trece, 
Iar copii, făr' de mamă, întâmzlării părăsiţi, 
Vor umblă pribegi pe drumuri, goi, Îlămânzi şi 

“ i ” ofiliţi. 
Astfel e când în potriva firnicilor ei. neniri 
O-femeie'şi leagă viaţa de străine “ndatotiri 

„Şi pe cele din prejuru'i pentru dânsele jertfeşte, . 
—Când se surpă temelia casa 'ntreagă risipeste!—" 
Şapoi ce. folos avea-vom că veţi şti să hurici 
Pulimseste şi probleme, sau pe cer să urmăriţi 
Mersul stelelor, de pildă, dacă trudnica știință 
Poate să sălbiitecească gingaşa voustră fiinţă 
Dându-i gânduri năzdrăvane şi dorinţe ce ntețesc, 
Patima de răsvrătire. din adâncu-i sufletesc, 

„Noi setoşi de mângâiere şi de fragedă iubire, „o: 
Oare: perde-vom şi astă dulce-u vieţi-ademenire,! - 
Daca în ispitan care aţi căzut, se vor zirobi. 

„"Bunătatea'n pieptul vostru şi îndemnul de-a iubi? 
- Veţi pluti atunci în sfere ideale şi înalte,” Ă Poate... Insă noi bărbaţii preferim pe celelalte !" 

:- Cum? în lume amăgiţii nu găsiţi că sunt destui, 
“Că de falsă poleială. oameni's acum sătui ” 
ŞI că proletarii cărţii cresc necontenit la număr, 
De cercaţi cu ei pe-o cale să păşiţi umăr la umăr 

„Ca să 'covârşiţi voi golul neştiinţei, fiiră lună, .. --- 
Inde-atât de multe rele şi mizerii se ascund; .



40 DEM, €. OLĂXESCU 
  

—Chiar dac'aţi atinge culmea cea a tot scânteie- 
E a ” „- toare 

De eterne adevăruri geniului roditoare,— 
Vi'nşelaţi!... Apostolatul printre cei de azi e greu 
N'au să aibăn voi credinţă cum.n'au nici în 

: . Dumnezeu, 
* Ş'apoi chiar dac'aţi învinge, câte ar putea pricepe . 
Unde încetează jertfa, datoria unde'ncepe? . - 

„Căci sub boldul măgulării şi-al fireştei slăbiciuni, 
Voi mai toate sunteţi 'prada trufaşei deşertăciuni? 
Ah! şi nu'i păcat mai dulce şi mai voitor de bine 
Unui suflet, de femeie, cum e dragostea de sine. 

- Şi cu toate astea care e mai nobilă solie, 
Pe pământ, de cât a voastră?! A fi mamă şi soţie. 
A veghia în jurul nostru,. ca un înger păzitor, 
Cu blândeţe, cu răbdare. şi cu suflet iubitor, ! 
A ne da înseninarea clipelor de fericire 
Sia legă o viaţă 'nteugă cu o dornică privire, 

are nu's destul de sfinte aste mândre însuşiri. 
De mai căutaţi aiurea searbede 'mdeletniciri ? 

"Nu 'nţelegeţi că Natura, când a seos lumea din 
, . . * chaos,. 

"Ne-a dat nouă lupta vieţii, vouă casnicul repaos? 
Ce să vă 'ncărcaţi voi mintea cu mulţimi de arguţii 
Când din leagăn şi din poale dolofanii” de copii, 
Vă “ntind braţele lor albe către sânurile pline, 
Când încasă sub îndemnul harnicilor gospodine, 
Rostul trebilor e 'spornic şi bărbatul obosit, 
şi găseşte patul moale şi căminul încălzit?! 

Dar copii crese şi calea vieţii li se 'ntinde'n faţă 
Paşii lor nesiguri încă, au rievoie de povaţă ; 
Mama'i va lua de mână, cu 'ngrijire'i va feri 
De primejdii şi cu pilda-i inima le va 'ntări. 

ÎN 4



SATIRE 41. 
  

Din'prejurul ei, eu roiul, toţi luatu-ne-am avântul. - 
Binecuvântarea mamei umple de belşug pământul. 

- Sfatul ei, în noi tresare, plin de blân e 'nţelep- 
- | ciuni, 

Ca şi sfânta amintire a intâiei. rugăciuni? 
Cruntul strigăt al durerei către dânsa ni se în- - 

- „dreaptă, 
Ea mai cu 'nlesnire iartă şi cu dor mai mult aş-- 

- , - „- teaptă; 
Iar pe lume, pentru dânsa, mai iubit şi mai frumos 

„Nu-i nimic de cât copilu-i, fie cât de păcătos! 
:"Gine n'a simţit pe frunte lunga mumei sărutare,. 

= “ŞI în ceasuri de urgie nu găsit o alinare 
Angă sânul ei, ucela nu cunoaşte cu ce drag 

Şi încredere copii calcă părintescul prag. 

„Da! pentru copii voştrii, toate darurile minţii 
Şi comorile ce varsă cornul de-aur al. ştiinţii, 
tu folos şi mână largă, toate, să le răspândiţi, 
Ca să faceţi din ei oameni  luminaţi şi fericiţi! - 
[ută țelul către care năzuinţele, femeia 
Pururea să le înalțe, dacă adevăr scânteia 

„ Dătătoare de viaţă de la dânsa o primim 
Și în lume ea sfinţeşte tot ce credem şi iubim! 

„ Sufletelor noastre pline de'ndoieii şi de amaruri: 
Daţi-le îmbărbătare şi-ule bucuriei haruril 
Instrunu-ţi duioasă liră, curcubeelor cereşti 
Zmulgeţi raze şi vopsele, calea vieţii. omeneşti 
S'o împodobiţi, căldura artei binefăcătoare 
“Ne-o împărtăşiţi voioase... Numai astfel roditoare 
Vă va fi învăţătura şi-ale voastre străduinţi 
Vor putea să făureasei buni copii din buni pă- 

- . rinţi! 

o



42. DEM, Ce OLLANESCIU 
  

Deci, frumoşii ochi întoaree-ţi, dragă, iarăşi către 
n . , mine, 

In prăpastie aruncă-ţi cărțile cele haine, 
Fericirea cuib nu'şi face între mucede hârtii!.,. 
— Si ne bucurăm de soare, de pâraie, de câmpii! 
Gingaşă. păşeşte-mi pragul, vom începe-o viaţă nouă 
Vinol lusă săi atârne rochia uşoară'n rouă, 

„Şi pe părul tău cel negru 'pune'ţi roşii trandafiri, 
- Câută, râzi căci veselia şterge negrile-amintiri.: 
Ahl cu cât mi-erai mai dragă când în alb învest- 

. - “mântată, 
Alergai cu mine-alături după fluturi altădată; 
Imi păreai a fi o zână, furişată din” poveşti, 
Ca să'mi torei zile. de aur, să mă'ncânţi, să mă 

IN : - „iubeşti, 
Na să stai-ca azi departe, cu zăvourele închise, 
Rece şi posomorită 1, i. 
se e ie e + Lasă tomurile scrise 
Celor trişti și singuratici, învăţaţilor moşuegi, 
Căci, din filele lor; poate multe nici că le'nţelegi ! 

". 1894, Octomvre 5, Bucureşti,



SATIRA Ve 

(CARMEN AMEBEUM). 

' Tantae molis erat 1. PC . 
- .. Virgilius, 

Dixu . 

Ai citit fără "ndoială, dumneata care citeşti, 
Şi cunoşti tot ce se scrie şi se face "n Bucureşti,” 
Un frumos volum de versuri-apărut luna trecută ? 

-Pân' acunia despre dânsul n'am văzut încă făcută 
Niei.o' critică ?n reviste, prin ziare nici un semn 
Fie pentru, fie contra, ca să dea măcar îndemn 
De-al cătă la librărie! Aş dori să ştiu ce gânduri: 
Ai usuprăci ? Poezia se citeşte printre rânduri 
Mai adesea, şi aceasta n'ar -ăvea 'nţeles deplin, - 
Dacă. n'ai simţi vibrarea sufletului ei, puţin. 
Autorute un tânăr detalent: poţi să'mi spui cine-i, 
Căci de este drept că rodul cade'n preajma rădă- 
Ia - " cinei, 
Nu va trece mult şi culmea va atinge-o.. - 

-- Dax , 

. E a Să mă erţi: 
Nu-l cunosc... Fac parte însă dintre cei mai răi | 

- ÎN E experţi



44 DEM. C OLLĂNESCU 
  

„In materie de versuri, Poezia pentru mine, - 
: B un fel de joc de vorbe ce dibaci cat'să se'mbine, 
Pentru-a, scoate din icoane şi din vagi asemănări 
Un sens clar, precum, de pildă, te-ai trudi din 

- ! -- lumânări, 
Cât de multe-ar fi aprinse, să zmulgi un selipit de 

„a : „soare. . 

Iţi cam par prozaie poate? Firea mea nu'i pri- 
o. o mitoare.' +» 

Negreşit” de-aşa impresii fine cu al Pareei fir, 
Şi plăpânde cum e foaia fragetă de trundafir. 
Visurile mele însuşi nu trec în domnia zilei 
Şi nici. inimă, nici mintea, nu le voi supune șilei 
De-a simţi şi de-a pricepe, ceia-ce "mi-e. de prisos 
Pentru traiul! şi plăcerea ce găsesc aicea jos,.. 
N'am putut citi volumul tânărului dumitale 
Prin urmare. In deobeşte, deşi n'um aceiași cale 
Cu Poeţii, nu'ssălbatic, nici absurd cât poatetți par. 
Căci: din când în când eu însu'mi, mă jertfesc 
a „* pe-al lor altar;a 

" Dramaturgii cei iluştri, mari tâlcuitori ai vieţei, 
-Mă fac să'pătrund puterea şi adâncul frumuseţei . 
Poeziei, care'n 'Featru înţeleg si aibă rol. 
Glasul ei devine fulnic stăpânind .al scenei gol - . 

“Şi -mişcarea şi lumina îi dau aripi de nnălţare... 
Bucuros până la capăt o urmez pe-aşa. cărare! 
Ea mă fuce să-simt luptă patimilor omeneşti 
Altfel de cât cântăreţul” despre care pomeneşti; 
Visător şi prepuelnic silnicind aceiaşi strună, 

-Ca' durerile. iubirei cât mai galeş să ne spună. . 
Sunt sătul de-atâta jale şi de-atâţia dulei poeţi: 
Cu vin prefăcut şi searbăd te tâmpeşti dar nu te 

- Si i - “mbeţi! 
4



  

SATIRE o 45 

Disu o. 

Prea'ţi e chibzuiala aspră şi nedreaptă.— Cine poate. 
Dintre noi să se ridice drept cumpănitor de toate, 
'Trebue să aibă mintea limpede, şi neatins 

„De iscoada părtinirii al simţirilor coprins; 
" Tar acel care'şi închiagă- hotărârea mai'nainte 
De-a pătrunde adevărul şi uşor e la cuvinte 
Ce apasă greu pe pieptul celui, astfel, judecat. - 
Are Suflet pismătareţ, or de sine'i prea'ngâmlat, — - 

* Deci, .poeţii noştri lirici stau în faţă ţi — tristă: 
E soartă — 
Mulţi, cu viersul lor cel gingaş, reci, cu inima lor - 
a: - . „1 moartă 1? 
Amintirea tinereței, focul dragostei dintâi, Ă 
"Albele nâluci ce noaptea ne-au veghiat la căpătâi, 
Poate sfintele avânturi, neuitatele clipite 

„Ce ne-au daţ fiori de viaţă şi iluzii fericite, 
Tot ce ne-a "'ncălzit fiinţa mai cu drag şi cu noroc 
Să leştergem dardin minte ? Singuri să nebatemjoc 

” De trecut? Şi în pustiul pieptului zdrobit de lupte? | 
-Mângâios să nu mai cânte lira cea cu coarde rupte? * 

- “Dax 

Cine e lipsit de darul de-a 'ntrupă în pildă vie - 
Viaţa şi mişcarea lumei, în zadar acela serie 
Căci temeiurile artei cum. şi frumuseţea ei . 
Nu răsar din fotme goale, ci din fapte şi idei. 
Azi, când barzii şi rapsozii nu'sca'n vremile trecute 
Povăţuitori de neamiri ; când mulțimile tăcute - 
Nobilele castelane, or înamoraţii regi. . 
Nu maisorb,ca balsam, cântulturbadurilor pribegi; 
Către idealuri nouă, bărbăteşti, să ne avânte



46 DEM. G. OLLAKESCU 
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„Glasul harfei, dacă'i.volnic, inspirat el să ne cânte, . 
„ Cu ne-mai-cercate tonuri, ce e azi miireţ şi drept 

Şi să stingă îndoiala co ni. sa 'ncuibat în piept! 

“. ă Disu , 

Şi de-uceia crezi că numai dramâturgi's interpreţii 
_ Cei adevăraţi ai artei ; numai ei rapsozii vieţii ?.. 
'Inţeleg. Şi mie scena 'mi-este dragă şi de mult 
Ti urmez, la noi, progresul şi minunile-i ascult. 
Ce deosebire ustăzi, cu ce-a fost odinioară! . - 
Melodramele greoaie, Comedia cea uşoară 
"Şi-au pierdut şi veselia şi năpraznicii fiori 

„ Care ne-au făcut să râdem şi să plângem alte ori. 
Cu schimbarea de năravuri, cu adânca răspicare 

"A simţirilor-şi-a minţii—temelia, azi, pe care 
Se aşează. or ce'n 'eatru e interesant şi fin—, 
Prefăcutu'şi-au şi ele: grai şi fire pe deplin... 

„DAN 

Du, şi-au însuşit formula cea modernă 'n care doza : : 
De timţire şi de spirit tremurând o dă nevroza, 
Unde omul se măsoară după cum şi după cât 

Du 

„Nu sunt mulţi cei care luptă pentru scena noas- 
- S - a. a tră; însă: - 

Le e cu utăt mui mare.meritul, cui cât mai strânsă, 
.Pare_ unora putinţa de-a se 'nfăptui la noi. 

” Altceva de cât: legenda strămoşeştilor eroi, . : ! 
Sau... Sau Ss ” 

, 7 

Pucostea or nebunia hohotind îi sare 'n gât? -.



- “NATIRE AT 

Dax 

„Nu cătă 'de geaba, sau prostiile de rând. 
„Pentru'n public ea al nostu, ce să-ţi pierzi vremea - 

: „- i lucrând? . 
Căci lui, altceva nu-i place, de cât glumele sărate, 
Feeriile cu zâne şi cu focuri colorate, : - " 
Crâncenu dramaturgie, căzăturile pe jos, 
Tot ce-i grosolan, obraznic, mucalit şi zgomotos! . - 
[artă-mă că-ţi tai cuvântul, dar această încordare 
N'um găsit'o nicăerea. Astfel într'o adunare: 
Unde se vorbeă de 'Peatru: « Veatrul nostru ? ce... 

. glumeşti ? 
„Imi'ziceă stăpânul casei,—a«când n'ai cum Să câr- 

SRR „ muieşti ?_ 
«Scena şi s'o'ndrepţi xpre ţinta pentru care e me-. 

: E nită, 
«Fie ea or cât de mare şi de bine sprijinită. - | 
<Lângezeşte şi se picrde!... E. o vorbă din bătrâni: 
«Nu te “nneci, când cazi în apă, dacă prinzi a da 
e din mâni, 

«Tot aşa şi-aicea, numui trebuie să aibi o mână, - 
«Cel puţin, vai! şi de dânsa văduvă-i scena Ro-. 

, . . „e mănă o 
"— «Dar ăctorii ? zise doamna, nici nui văd.şi-mi 
. Sa vine Tău. - 
«Parc'ar fi lăstuni sălbateci prinşi în cuşeaunui leu 
«Ciripind cu glas do jale şi buimaci zburând cu 

Eni - i nică, 
«Nici ţinută, nici măsură, nici nuunțu cea mai mică, 
«Ce-ar lăsă să se 'nţeleagă ci simţese şi că pricep 
«In ce piele'şi joacă rolul. Barbari ! Dariă cândincep - . 
«Să declume? Nu'i urechia, orcât de deprinsă [ie - 

N
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«Cu—vorbirea ca la Teatru şir ul spusei lor sălţie 
«Căci atât frământă proza şi 'nţelesul i-l sucesc, 

«In cât crezi că trag de moarte, când de dragoste 
'şi vorbesc - 

«Şi 'cu răcnet şi cu vaet, astfel versurile” ţi toacii 
“«Par'că ritmul şi cu rima «babe oarba» n cap le-o 

joacă. 
sDar de fumuri şi i pretenţii, mai mari de cât ei 

sunt plini, 
= «Ce: să aşteptăm dar artă de la astfel dojuvini». î 

e m Dir Ii 

" Doc'ar “fi văzut, aceia, cum în 'Teatru se munceşte, 
Cu ce zel şi străduinţă, ca albina'şi întregeşte 
Piărticica ficearo; câtă jerlă şi amor 

- Pentru artă'i trebueşte oropsitului actor. 
: “N'ar fi fost atât de aprigi, nici cu atât'amărăciune 
Nar fi” mpovărat o vechie şi obştească slăbiciune 
Printre noi: exagerarea a ce “făcem și vorbim 
Ce cu alte neajunsuri rasei noastre-o datorim. 

'- "Oare dacă ai plecarea de-a găsi că toate!'s rele, 
Astfel că de-ar fi aproape, te-ai.legă chiar şi destele 
Crezi că eşti lipsit de ânsa, au socoţi c'ar aşteptă . 
Staturile dumitale lumea pentru-a se "ndreptăt 

| Dax 

 Orcum, dec cât adevărul nu'i "i păcatul: meu mai mare 
„Nu ştiu cum. lucrează Teatrul, ştiu că'i trebue 'n 
i dreptare, . 

- sea e vreme: să "nţeicag să ce “ridicol şi absurd - 
i să pui pe-u un om să cânte, când, de pildă'i mut 

a . „şi surd.. 
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i deci, să'şi măsoare sborul pe întinderea aripei, 
entru-a nu mai îi victima şovăirii şi a pripei! 
Dacă cei ce catăn Teatru: gingaşele' mulţumiri 

"Ale minţii fug de dânsul, lui să şi facăn vinuiri. 
Interesul şi- volumul dramelor” naţionale, 
Or viociunea farsei cu eroi de mahalale, 
Neputând cu vorbe groase şi cu versuri de trei coţi 
Să atragă -valul lumei şi să farmece pe toţi. 
şi vezi,nimeni nu-i giseşte leacul pentru astă boală 
„De aceia's s proşti actorii şi de- -apururi sala-i goală. 

„ Disu e 

Dacă nici cu dramaturgi, : ai i ajuns să nu te'mpaci 
ce ți rămâne dart 

Dan i 

J Nimica, Eu nu cer de la săraci, 
şi săraci suntem de“ dânşii, căci or cum îi-vom 

întoarce, 

Din cei câţi trudesc condeiul, nici un geniunu vom 
stoarce. * 

Cântăreţi fără de foc sacru, maeştri fără de idei 
„Seoase din plămadă nouă, ucenici, avem câţi vrti; 
tălasul lorcel slab şi receînsă'n suflet nu'mistrăbate 
Aici când" Melpomena' n scenă plină de dureri se 

bate, 
Nici când Talia zglobie. trece vesel scuturână 
Clopoţeii nebuniei î... De aceia, fluturând, - 
Gândurile'mi către alte orizonturi işi iau zborul 

„Şi se'ntreabi: ce odrasle ilustru-vor viitorul - 
“Peatrului, când cei de astăzi sunt aşa de sluţi şi 

i mici 
Şi, co duşmani îşi va tace având asfel de amici?! 

Satire. No. 63, Pa . - qi
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. 

De aceia mulţumirea mea şi-a altora ca: mine 
O desăvârşesc, de sigur, numai teatrele străine, 
Unde arta-i sfântă, nu e ca adesea pe la noi 
-Cestiune de tarabă or prilej de tărăboi! 
— Acolo vibreazii coarda sufletească cu putere 

-- Inima îndurerată sprijin inima taţi cere 
Şi ntr'atâta'nchipuirea ce te- mişcă ţi-o'ntregeşti ” 
Cin aevea cu. actorii simţi că suferi şi trăieşti, 
Cine cu Shakespeare, de pildă, dragostea și inişelia - 
Omencască n'a 'nţeles'o şi pe cine veselia, + 
Cea de veci dăinuitoare a lui: Molitre n'a'nvins, 
Or cu Schiller şi cu Ibsen rostul vieţii nu l-a prins? 
Care dintr'ai noştri-i vrednic, nu cu ci să se mă- 

o soare 
Ci: prin umbra lor să treacă, celpuţin, şide ce oare 
Aş privi cu chear şi arta prin acel laptastic prizm 
Ce resfrânge şi resolvă toate prin patriotizm?... 
Cu entusiazmuri falşe şi simţiri de porunceală 
Inşelându-ne, ascundem sub pojghiţa de spoială 
Ce nc-acopere adâncul propriilor slăbiciuni. 

+ Şi-au Imat avânt ncrozii şi samsarii de minciuni 
„ . De aci indiferența pentru orşice lucrare. . | 

Deeale noastre, şi îndemnul-de fatală  udmirare, 
Şi de imitaţiune ale celor ce găsim . 
La străini,. pe caren toate astiel îi maimuţiirimn, 

+ 

+ Bine,nu'idestuleălumea noastră parcă-i fermecatii 
De streini, atât îi crede şi cu drag la dânşi cată?!,.. . 
De la un hotar la altul poate nu.en ţară loc 
Unde 'ci să n'aibă cuibul plin de spor şi do noroc. 
jacă stă în firea noastră de-a îmbrăţişă străinii, 
Dându-le lor trandafirii şi noi remânând cu spinii. - 

4
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Or e vre-o fatală lege, ce apasă pe cei mici, 
" De-a lega împărechere cu cei smecheri şi calici 
Nu ştiu, dar vădit e faptul, că la noi orce ne vine 
De lu alţii şi prin alţii e frumos şi este bine, 
Că sub. chip de propăşire prefăcând al nostru trai, 
Am. uitat vechile datini, am dat părintescul grui 
Tia o parte ca .-netrebnic, şi din frageda pruncie 
Ne deprindem cu uceasti “jalnică Babilonie 
Ce răstoarnă 'şi “ncâlceşto. chiar şi vorbele lu noi 
Pân ce hu ne mai pricepem, pare “ar fi vremea 

c-apoi. ': 
Vina o pură ci cu toţii ș și pedeapsa ce ne-aşteaptă, 
Pentru-atâta uşurinţă şi dispret, poate-i maidreaptă 
De cât cumpăna cu care ne-am grăbit a măsură, 
Cele ce pierdem cu cele ce streinul se 'ndura, 
Să ne dea în:schimb! .,. .f. . .. . 
„i. „+ Fantastici cum sunt toţi risipitârii 

Ne: legăm cu cămătarii, curtenim cotropitorii 
" Bunurilor ce părinţii cu 'ngrijire ne-au trecut, 
N Pân când „Vedem cu groază, că, trăim din . îm- 

- prumut, 
Că nimic nu mai e-al nostru şi că altu nu rămâne, 
Decât să plecăm din casă zicândaltuia: « «Stăpâne». 

"Viitorul fi-va oare al acelui iscusit . 
„ Care-o şti să stea în cumpeni pe o muche de cuţit? 
Căci norocul îşi revarsă darurilo minunate 
Peste cei cu limba dulee şi cu şalele plecate; 

” Deşi bradul tot va creşte falnie printre uscături 
Şi Iruntaşul va, străbate gldatele de secături?. 

Das 

Pattiotule! Acuma îţi pricep. “deplin cuvântul ; 
„Oare crezi că ţara asta, dusă numai de avântul 
Nostru, a putut să iasă dintre neguri? Ai aitat
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- Că străinii ne-au dat mâna şi lumina lor ne-au dat? 
Dacă am avut noi aripi şi ndrăzneală, ei în zarea 
Larga lumei îndreptat-au zborul nostru şi 'nnăl- 

țatea : 
ŞI când astăzi capul falnic ne deprins să cate'n sus, 
Nu poţi stinge 'nrâurirea cărei singur te-ai supus! 
— Dar să-nu ne pierdem şirul vorbei;. Poate-ar : 

fi mai bine 
Dacă n'ur mai scrie nimeni dintr” ai noştri, căci - 

-. pe mine, 
Or 'ce-ai zice,:nu mă ndupleci. Nu suntem destul 

i „de copți 
Pentru! a preţui răsplata. jertfelor atâtor nopţi 
Și atâtor zile pline de lucrare încordată, 
Care'n minte şi în inimi se frământă de-odată. 
Sarbedele rezultate cărora sunt nevoiţi 
A'şi supune 'ntreaga muncă, îi "zdrobesc. - Câţi 

sunt vestiți 
Dintre dânşii şi: spre care opere, chiar de valoare 
De- ale lor, vezi că aleargă lumea noastră cititoare? 
Când din cărţile striiine se vând sume tot mai mari, 
ie noastre zălogite putrezesc pe'la librari. | 

“-Nimenea nu le cunoşte nici habar n'are de ele; 
Dacă's scrise. româneşte trebuiesc-să [ie rele! 
Criticii: de meserie, — lucru ne. mai. pomenit —' 

“Fără chiar a le deschide, dese ori le-au osândit. 
Ş'apoi, ce înrâurire pot avea, când nu's. citite 
Cărţile, or cât de bune 'şi or cât de răspândite, 
Ar fi *n lumea noastiă cultă? |, : A 

    

Dixu 

| Ce 'nţelegi- prin: lumeu cultă ? 
Cei ce stiu mai „multă carte, cei ce fac 'larmă - 

” măi multă,
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“Or ucel mănuchi de oameni franţuziţi şi pomădaţi. 
“Care cu dispreţ se uită la artişti şila 'nvățaţi ? 
Despre 'cei dintai n'am grije,. ei citesc şi tac din 

PD : . - „gură; 
Cei gălăgioşi n'uu capul toemai la literatură, 
Iar voi, lumea elegantă, voi îndată ce sfârşiţi 

„Biata şcoală, în .vârtejul lumii lacomi vuzvârliţi, 
Daţi în dreapta, daţi în stânga lovituri, care di 

, ie ÎN . cure; 
Pentru, idolii de aur, pentru propria 'mălţare, 
Pentru vâlvă şi nimicuri; însă pentru adevăr 
Şi, lumină, ce e dreptul, nu jertiiţi un fir de păr. 

- DAx 

Pentru ce-am jertfi noi oare astei omeniri nedrepte - . 
Și ingrate bunul nostru? W'are. de cât să aştepte: 
'Fimpuri mai: îndurătoare. şi prilejuri de noroc 
Daca 'nfiptă-o, ţin .năpastea -or mizeria în loc, | 
Fiecare pentru sine... - : 

- Diso. 

' N : i ia 

; PI 2. *. „Minunate 'mvăţăminte! 
Par'c'aud pe Zaratustra; proorocul gol de-minte, 
Cobea deznădăjduirii ăstui. căpătâi de veac 
Care patimilor. noastre neputând: găsi un :leac, 
Vica din slăbiciuni să stoarcă şi din şovăirea minţii, 
Cea de veci nemernicie şi pierzare a fiinţii, - 
Şi trăgând legi de năravuri din păcatele lumesti 
Înfăşoară 'n .siulgiu de moarte simțurile omeneşti! 
— Dar voi bănuiţi că lumea e nedreaptă şi ingrată 

Puneţi umerii şi-o.seoateţi, dacă zace împovărată 

De “mizerii în. făgaşul. unde, fără voia ei, , 
. ; | 

_ pp
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A căzut, în goana oarbă-cdlupă forme şi idei 
Nouă şi înălţătoare treptele viitorimei. , 
Dovediţi că generoase bat în pieptul tirterimer 
Simţiinintele credinţei şi iubirei, Puneţi foc 
Putregaiului ce încă mai coprinde atât loc 
Inprejurul vostru. Calea netezească-se odată: 
Limpede si fie cerul, utmosfera mai curată, -. 
Alungaţi din templul sacru lacomii. închinători 
Ai viţelului de aur — cu ochi ademenitori — 
Şi daţi pildă omenirei, că nu-i de ajuns să spere 
Şi saştepte'ndeplinirea viselor, ci din putere, 
Dhucă vrea să'şi tue brazda săia coarnele de plug, 

_Căei de muncă doar mişeiiş i descreeraţii fug. — 
Altfel, dacă?n pragul vieţii sunteţi voi cei care staţi 
Dispreţaitori şi lâncezi, voi. sunteţi degeneraţi; 
Idealul vostru este cercuit în'strâmtă zare ! 
Dacă numai egoizmul şi invidia's în stare . 
Sufletele să vă mişte şi răpiți. de-un trist avânt 

_N'aveţi de cât interesul călăuză pe pământ! - 

DAS 

'Pimpul, soarta şi nevoia, cu divina "ngăduire * 
Mai curând pot duce lumea la liman de mântuire, 

- De cât omul, jucăria întâmplării, slab şi mic 
Care mintea numai poate să i-o dea şi alt nimic! 
Mintea pârghie de slavă şi unealtă de şerbie, 
Căci simţirea şi credinţa — cât,de generos să fie 
EL cu lumea —. fireu însăşi serie?n inima orcui,. 
Că născute din rărunchii lui, sunt numai ale lui. 
— Dacă norocos şi harnics cineva 'şi agoniseşte 
O avere, bine-i oare să-l vezi cum o''risipeşte.- * 
In pomeni şi'n milostenii, ca să'şi facă numebun? 
Dacă pe toţi deibedeii de pe drumuri nu'i adun, 

n
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Ca, să mpart € cu dânşii rodul muncei şi-al ştiinţei 
* mele, 

Drept: e să port eu 'pondsul tuturor gurilor rele ?. 
Căci” cei leneşi şi nemernici sunt şi îndrăzneţi 

și mulţi 
“ŞI mulţimeari i o putere ce- ţi. impune s'o  asculți — 

Dati despreţuesc, sunt aprig pentru dânşii. Cea 
mai mică 

'Tresărire suflefeiscă, nu le- o dau lor. Pot să zică 
Ce-or voi, puţin îmi pasă, nu's silit doar de destin 
Sa arunc vulgarei g gloate tot ce um nai bun în sân. 
Şupoi dându-mă eu jerttă, vor cădeă nenorociţii 
be pământ, ori mai degrabă creşte-vor batjocoriţii 
Cu uu număr, căci muci nimeni, dintre noi, să ne 

- e fi dat 
Altora, fără să, facă un -vrăjmaş sau. un îngiat! 
Ce'mni tot scoţi lumea nainte, las'o să-şi urmeze: 

n pace 
Calea ei neînturnată... Daihnăzeui' ştie ce face. 
“Ce mi's bune mie toate cele câto'mă înveţi ' 
Dacă'mi fac mai grea povaiu astei necăjite vieţi ?1: 

„ Pentruce, cu dinadinsul vrei si'mi amărăsc fiinţa, 
. Dacă din atâta. trudă, .m'oi alege cu ciinţa 
De-a fi urmărit - zadarnic idealuri nebuneşti ! 2 
Nu-i destul să lupţi, în lume, numai că să 'ade- 

. plineşti 
Vreo. datorie, fără dorul sueru de izbândă. .- 2 
Nu cu vorbă dulce saturi omenirea cea flămândă, 
Ci, când te-o simţi în stare să-i dai toate-'din 

| : “belşug, o 
Te încobjută, te crede şi cui drag îţi. intră” n plug. 

- Ducă ri'ai niihic în ereieri, nici putere n'ai destulă 
Să'ţi înfăptuieşti voinţa, orce ispirare-i nulă, 
“Poate trec neîntelese, fară. vlugă, fără spor 
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. o 
- Numai tu: rămâi acelaş nielancolic visător!... 
Lasă-mă dar să mă bucur de această trecătoare 
“Tinerețe, cum îmi cere inima, ispititoare 
„Dragostii şi frumuseţii, nu mă'npinge-aşa curând 
In: genunea de mizerii ! Astă-zi cel puţin zburând. 
Intr'o lume mai senină, gândurile mele pline 
“De-o duioasă “'nsufleţire mă. răsfring numai pe 

A o a mine, . 
Şi “mpăeat cu blândul farmec, ce revarsă 'n jurul 
- E .. meu, 
Peste tot domneşte pacea dacă nu mi turbur eu 
Cred, că dacă eu sunt vesel lumea "ntreagă-i mul- 

uită, 
Ci'n iluziile mele, sfera cea nemărginită 
A făpturii e coprinsă şi:că dacă ai noroc, 
De: dureri şi de restrişte poţi râzând a'ţi bate joc! 

o Dixu . 

Dac'ar fi ca să te judec după câtă 'ndemânure 
Ai de-a răscoli principii şi idei, dând îmbinare 
Celor mai nepotrivite şi acelor 'mai de preţ, 
Aş găsi că eşti un retor iscusit şi îndrăzneţ 
Dar eşti. tânăr şi de.fapte şincerciări, ţi-e încă” 

Lo E : goală. 
Fila 'ncepătoare-a vieței; deci cu roadele din şcoală 
Numai mintea mdestulându-ţi ai crezut, că eşti 

. , sătul, 
Şi că de-i avea vre-o lipsă ai şi: spirit îndestul. 
Dacă toate nu-s din carte, multe-s din închipuire 
Prin urmare... şi de-aceea, n'ai deplină 'ndrituire * 
De sfătuitor şi critic, precum cu temei o-au: 
Cei: ce-au suferit şi'n lupta vieţei în picioare stau, 
— Cine-i fără de credinţă însă-i fără de morală;— 
De aceea vezi asupra omenirii dând năvală, : 
Ca s'ostoareă, s'o frământe toţi cei pătimaşi şi răi
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Fără să simţease-o dată tresărind ruşinea ?n ei. 
Faţa lor c'o îndoită mască, după vremi'şi-o'mbraci: - 
Una trufaşă şi rece pentru lumea, cea săracă. 
Alta dulce şi smerită, pentru cei bogaţi şi mari, 
Şi aşa pe.toţi minţindu-i, cred că's geniali şi tari, 
d!rod că-i de ajuns să. iusă ei în faţă şi să-şi spună 
Hotărârea, ca pe dată obştia s'o ia de bună, 
Iar când vei aveă păcatul să te 'ncerei-a discută - 
Toată, vina şi prostia lor s'o dea'n spinarea ta... 
Cu asemenea tendințe şi cu factori ca aceiu - 
Se corumpe conştiinţa, se falşifică ideia 
De dreptate şi de bine; chiar frumosul nu-i frumos, 
Pentru dânşii de-i nevolnie să'ţi aducă vreun folos. 

Das RR 

Eu gândesc că's oameni practici, care nevoind s'uş- 
- : - a "tepte 

Rândul lor cel târzielnie de-a sui a lumii trepte, 
Cată mijloc să ajungă, cât mai grabnic unde tind, 
Căci cu mreaja şi momeala mică peştii mari se 

" a - o prind. .. 

Disu e , 

“Insă'nu lu toţi” Delfinul, rege-al apelor s'arată!. 
Deci eu nu mă mir c'a noastră e atât de turburată, 
Dac'atâţia oumeni practici pretutindeni pescuiesc | 

"Şi nesăţioşi chiar fundul cu mocirlă-l răscolese 
Poate că de-aceia'n ochi'ţi tgate's negre şi urite 
Că le cauţi în oglinda astor unde mohorite: 
Şi de abia, cu greu, la poarta: udevărului sosit 
Eşti coprins de îndoială şi de luptă obosit!?... 
Slăbănog şi. nestatornic! Care-ţi-e, atunci. puterea: 
Dătătoare de viaţă? Dar povaţa, şi părerea. - 
Ce de lucruri şi deoameni îmi dădeai, de unde-i vin 

a Du Di -
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Când eşti tânjitor de toate şi de toate eşti străin! 
—  Serbezi- fii ai" neputinței, sunteţi duşman? 
a a : „omenirii 
Dacă folosinţii voastre numai, calea propăşirii 
Socotiţi- că e deschisă şi vă credeţi însemnați 
De destin a fi voi numai simţitori şi luminaţie 
"-Au trecut acele vremuri când o vorbă şi un nume 

De ajuns eră să'nalţe or. să nimicească-o lume ; 
Farmecul acelor mitui azi su spulberat în vânt 
Și aceia au menirea de-a fi întâi pe pământ, 
Care ce e bun şi vrednic ştiu să cruţe şi suleagă 
Dorurile şi nevoia tuturora să 'nţeleagă 
Şi deşteaptiin inimi râvnă şi în capete idei. 
Sănătoase fără. "ndemnuti de folouse pentru ei. 

„Bi muncese ca să trăiască, nu le viii de-a gata toate 
„Ca la voi, ei chibzuială din adâne de minţi o scoate 

: ŞI în inimi oncălzeşte. de aceia sunt crezuţi 
ă 3 ce făptuiese rămâne, nu's ca voi din cer căzuţi 
Purtători, de steme'n frunte, gingaşi maestri de 
a a graţii, 
Răsăriţi ca prin minune dintr'o coapsă cu'mpăraţii . 

- Cu pretenţii de a ţine lumea'n degetul cel.mic, - 
Deşi ?n capete şi'n inimi n'aveţi deseori nimic 
Scepticizmul vostru însuşi — cui de care îşi acaţă- 

" Leneşii nedomirirea, — e mai mult la suprafaţa 
„.- Căci în fondul firii sunteţi nişte mari lăudăroşi, 

Fatalişti plini de eresuri îndărătnici şi fricoşi.. 

Ea _ „Dax i o 

Pentru Dumnezeu ! Opreşte'ţi Pegasul că mă ucide! 
Am deschis e'o glumă vorba Şacum -n'o puteni 
Sa - ' o închide . 

C'un potop de jurăminte, într'atât îmi. bănuieşti 
, . 

.
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Dreptul cuget şi de-utâtea rele, vai! mă 'nvinuieşti, 
„lei ! Aşu'i c'aveam dreptate să nu'mi placă poezia 
Lirică ? Fiindcă iată unde duce fantazia 

„Ei, lipsită de hotare şi avântu-i făr'de rost: 
'Pot.ce nui vioi iorgaleş „pentru ea'i nătâng orprost! 

Die 

Hotărtt nu ne 'nțelegem. sn: 

-DAx - 

- + Oare nu eră mai bine 
„Dacă rămâneam „în sfera artei blânde și senine, 
Şi ne resfățam cu teatrul şi cu calde “nchipuiri 
De poeţi, şi cu năluca neatinsei fericiri, 
De cât să lăsăm în voia.-lor gândirile deşarte 
Peste valurile lumii să ne mâne prea departe ” 

: Şin adâncurile firii şi-ale soartei omeneşti . 
Să pătrundem... şi cu mine, fără drept, că te n- 

" vrăjbeşti? 
Or şi cât ne-ar fi de sfântă râvna şi de înţeleaptă” 
Nu de drugul nostru lumea, cale * "Şi va luă mai. - 

dreaptă ! 
Bi îi tvebuesc îndemnuri mai puternice, mai vii 
Decât aforizme sterpe şi sărmane utopii ?.... ” 

- Dixu 

De-un îndemn puternic lumea dacă vre-o nevoieure 
Este de-a goni din suflet şi-a stârpi din cugetare 
Egoizmul şi pornirea lacomului interes, 
Fără cari la noi nimica nu-i plăcut, nici înţeles 
Da, 'cu minte luminoasă şi cu inimă curată 
Numai, vom putea ajung, firea cea adevărată
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7   

A făpturii s'o cunoaştem, şi treptat, din zi, în zi 
Oamenii se vor preface, patima se-va 'mblânzi, 

Das Ă 

Daca e-aşa, atuncea mai întâi încep cu mine 
Căci am inimă de aur, şi se poate că lumine 
N'am în de-ajuns, pe urmă, am dorinţă să mă'mpue 
Cu protivnicu'mi, de-aceia voi cătă să'ţi liu pe plac.: 

- Dimi volumul cel cu versuri să-l citesc cu săi pot - 
- - , ÎN spune, 

Desluşindu-mă eu însu'mi, daci's rele, dacă's bune 
Dar în schimb ia în primire 'Veatrul nostru dum- 
CS neata, 

Doar să aibi noroc şi umeri din făgaş a'l mai săltă, 

1895, Martie 7, 

„Bucureşti .



SATIRA VI. 

COMDEIE ÎN TREI ACTE. 

La femme, voy! €z- -vouz, mon “maitre 
„Est un certain animal dificile î connaltre 

Molitre—Le depit_amoureuz. 

IL 

Frumoasa Clythia "n grădină 
Cu molcom glas citeşte-o carte ; 

" Bărbatul ei bătrân şi bolnav 
Cu capul trist plecat pe-o parte 

« Ascultă închizându'si ochii; 
lar din pieptarul albei rochii, 

- Ca dintro marmură răsare 
„Ea, vie gingaşă, bălae 

i-o mână-atât de mică are 
i ochi adânci. plini de văpaie! 

Citeşte filă dupăfilă, 
Cu blând surâs la bolnav cată, 

  

-- Se pleacă dulce cuvântându-i 
Şi-i şterge fruntea îndurerată; 

. = 

.



" Căci inima îi e. deşteapt: 
:Şi dorurile “şi iau avânt: 

Iră focoasa vrăjitoare * 

-. Căzuse fulgerat de boală, . 
Cc 
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Apoi spre zarea de lumină 
Se'ntoarce'n tuină şi suspină, 

Pe dânsa viaţa o aşteaptă 
Pe el odihna din mormânt!... 

— Cu câte vrăji femeia poate 
Pe om să'ncânte !... Fa pe toate 

În suflet i le-a picurat 
Şi-atât de ademenitoare 

Şi el atât de'namorat, - - 
Că deşertând mereu paharul 
In care ca'i turnă nectarul 

Plăcerei, prea cu licomie, 

u glasul stins, cu mintea goali 
Incremenit ca o:momie! 

N 

II. 

In patu-i sprijinit de “perne 
Bâtrânul singur dormitează, -_ 

„lar Clythia de la fereastră, : 
„.* Purtându'şi capul pretutindeni, 

Nerăbdătoare privighează... 
Un zbor de pasăre, o frunză Ă 
Căzând, o face'să-tresară 

Şi-atât de linişte-i afară, . 
7. Încâtchiar zgomotul de pinteni 

. Din depărtare îl aude! :.- | 
-Incetişor să nu deştepte : 
Pe nimeni pasurile. sale,: 

,
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Coboară dușmanile trepte - 
Iubitului Să-i iasă “n cale. 

Ce dezmierdări şi ce săruturi! 
“În culmea :plinei fericiri 

Imbrăţoşaţi păreau doi fluturi 
Beţi de miros de trandafişi. - 

— Și dacă năzdrăvană luna 
Prictenă întotdeauna 

Amanţilor, ascunsii 'n nori 
- Vâzusen umbră furişată - 

Im braţe de străin culcată 
Pe Clythia de-atâtea ori, 

E, ci pe doi, cu-uceleaşi haruri, 
Cu- aceleaşi preţioase daruri 

li măguleă, momind norocul, 
Cu gând că “unul o să moară, 
Să-i- puie mâna pe comoară 

"lar celălalt: o să-i in locul. 
Făgădueli şi jurăminte,. |. 
Făcutu' şi-au ei, fără număr; 2 

„Ah! Sunt a tai de-acu * nnainte>, 
Zicea eu mtinsă pe-ul lui umăr - 
«Şi tu al meu. al meu să fii»!... 

Coprinşi de-u dragostei căldură 
“Credinţă nesfârşită şi jură 

„Doar zorile pot săi despart 
- Amor! oh' flacără deşartă 
„Etern prilej de nebunii... - 

  

III. 

“Trecutiuu, zilele senine! 
De visuri şi iluzii pline. 

-
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„Frumoasa Clythia azi plânge . - 
Şi lacrămile-i sant amare: 
De ciudă şi de desperare 

- Rănită inima "i se frânge, 
“ Sub vălul negru de vădană, 
De-un an vai! faţa ei bălană 

E acoperită ca de un nor; 
Bătrânul bolnav. scurs de zile, 
Din braţele dulcii copile N 
.  Luatu şi-a de-apururi zbor, 
i-al ei noroc s'a dus cu dânsul!... 
Se zadarnic e tot plânsul. 

Căci nu'şi ''ntore paşii 'nnapoi, 
Nici bogăţiile pierdute, : 

„Nici ale nopţilor minute, 
Când lumea; se 'ncheiă în doi. 

Dar cum șă'şi mai găsească pace, 
Când azi săracă: "ntre sărace - 

Se simte ea despreţuită 
Şi "n lupta-i cruntă .cu durerea, 
Nu i-a rămas nici mângâierea 

| Ce mai avea de-a fi iubită; 
Căci. Cupidon copil uşarnie - ! 
Pe-atât do blând cât şi făţarnie 

- 3. Luase-acum alte cărări: 
„ .Şin'cea din urmă. nebunie . 
_Se “pregătea de cununie!.. 
„„____ Cu jurăminte şi oftări 
Din poala sarbedoi mizerii 

„Nu-i leagă viaţa cavalerii, 
. Nici pintenii şi-i ruginesc 
Să bată ?n ploaie şi 'n ninsoare . - 
Un .rag nedezmierdat de soare, . 

"Pe care grijile 'ncolţesc!, ,
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Ce e trecut trecut rămâne 
Şi'n- dragostea zilei de mâne 

De aur astăzi fermecat. 
EL jură alteia credinţă... 
Oh! câte lacrămi de căinţă 

Pe urmăii Clithia-a vărsât; e 
Deşi în nopţi de somn lipsite, 
Sub boldul relelor ispite, 

i Şi vălul tainicei lumini, 
Ea îl chemă, înflăcărată, 
Să fie înc'al ei odată 

Cu preţul orcărei ruşini! 

Iar lumea care 'mbină toate 
Şi pe de-asupra le socoate, 

De 'nduioşare se pătrunde 
Văzând-o tristă; nu 'nţelege 
Ce stricăciuni şi făr'de lege 

In al ei suflet se ascunde! 

- Baden Baden, August 1895. 

o 
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PE MALUL GÂRLEI 
- Comedie întrun act în versuri -



o "PERSOANELE :. 

Arghira Busuioc . : (G0 de ani). D-na Frosa Sarandi. 
Smărândiţa (20 de uni). D-ra Agata Bărsescu. 
Beizade Fiuturake - (25 de ani). D-nu Ioan Panu. 
Stoica tarnăut) (30 de ani). » A. Mateescu. 
Ionică (25 de ani). > Stefan Iulian. 

” A 

-- Scena se petrace la anul 1800. - 

“Jucată pentru prima oară pe scena Teatrului Naţional 
din Bucureşti în ziua de 15 ctombrie 1818.
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"Teatrul înfiţişează o cameră întocmită ca pe vremea 
veche. Divan in dreapta, o ladă mare, învelită cu o scoarță 
in stânga. Uşă la dreapta şi ln stânga. Fereastră deasupra 

„divanului. Mese, scaune, oule cu flori, icoane vechi pe 
păreţi. In fund se vede o grădină, în care dau două uşi 
mari deschise. — E după iniazi, într'o zi de vară. 

| SCENA 1. 
ARGHIRA (singură, şade preceşteTpe divan şi face la ciorap. 
Se întrerupe vorbind şi privindu-se cu mulţumire). 

" Cine ştie sii -nvârtească, firul trebilor” lumeşti, 
Lesne poate să ajungă, co cu gândul nu. gândeşti, 
Şi să 'aibă printre oameni, nume, cinste şi avere 
Haz. la vorbă, spor la lucru, ajutor şi mângâere! 
Ca să nu- zic vorbă mare,ţde vrei -chibzuit a fi, 
Cată şi'ţi fă trebuşoara," când pe alţi vei sluji. 

(ia o priză de tabac), . - 

Lumea, boeri d-voastră, e ca moura-eea stricată ! 

” Poţi s'odregi şi poţis'o fereci, tot îi va lipsi o roată, 
Bietul om abiu se naşte şi nevoia-l ia de nas,: 
In cât vai! de cum o duce,pâniă la al morţii ceas 
Şi sărmanul alt chip n'are, viaţa să'şi mai îndul- 

” | cească. 
1 

.
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De cât ostenind, în bine, pentru partea sufletească 
Şi spre lauda făpturei, mâinilor lui Dumnezeu . 
— Astfel face cel cucernic, astfel am făcut şi cu! 

(se scoală) i . 

Drept accia, eu Arghira Busuioc, fostă soţie, 
Lui Vel Bimbaşu Ivanciu, arnăut lu spătărie, 
Inaintea d-voastră, mă închin cu sărut mâni, 
Cuconiţe şi cucoane, — cu la nişte.buni stăpâni, — 
Şi mă rog simi daţi iertare a vă spune 'ntr'uri 

cuvânt, 
Ştiţi, de colea până colea, cinc-am fost şi cine sunt! 

! (isi suflă nasul) “ 
Când eram, chip, fată mare şi stăteam la mama 

- - acusă, 
- Petreceam grozav de bine; într'un danţ şi într'o 

Ă ” „Masă, 
O duceum de dimineaţă când lu noi, când la vecini 
2 cu prieteni orcu rude — mai adesea cu străini; | 
In cât tocmai vorba ceia, gând la gând cu bucurie, 
Intr'o zi biet răposatul mă luă 'm căsătorie!..... 
Dumnealui cu om al trebii şi slujbaş la stipânire, 
Tot mereu eri. pe drumuri — întru îndeletnicire,— 
La nceput, de, nu e vorbă, 'mi-a venit cam peste cap 
Să stau singură acasă, să'npletese tot la ciorap; 
Dar pe urmă, când oglinda zugrăvind icoana vie, 
Imi şopti că sunt frumoasă, că sunt tânără, nurlie 
Şi când cei de pe delături îmi cântau verzi şi us- 

- cate, 
„Iar la vorba lor duioasă simţii peptul că se bate, 
Incepi să'mi [ie silă, când se 'ntorcea dumnealui 
Şi'mi zicea... să-l ţin de vorbă. | po 

| (ia o priză de tabuc — pauză) , 

Aşa dar precum vă spui, 
p
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Ca să nu lungim cuvântul, într'o zi se'nbolniivi 
Şi nu mult după aceasta—cel de sus mă văduvi — 
Dac'am plâns? Nici mai e vorbă ia priviţi că 

N plâng şacum. 
(îşi suflă nasul tare). 

Omul însă-i vită bună, nu rămâi cu el în drum ; 
"” Căci tot dând lu milostenii şi căzând la Domnul 

7 

sfântul, 
Se uscă pojaru'n mine şi'mi veni la loc cuvântul. 

„Când la dreapta, când la stânga, închinându-mă 
într'una, 

La cei mari, la cei de mijloc, li mai mici— de 
toată mâna, 

-Ajunsei de azi pe mâine, să mă pot” chivernisi 

Şun sfârşit, cu chibzuială traiul ami agonisi. 
Pe lu casele de frunte la boieri lu negustori, 
Aveam trecere şi sprijin—ba şi credit uneori — 
Incât pot să zic, prea bine, că nu este în lume loc 
Unde să nu se înfigă şi Arghira. Busuioc ! 
Insă ca să pot ajunge lu o cinste-atât de mare, 
Câte plecăciuni făcut-um, ştie numai cea, spinare. 
Helbet 'însă, că acuma, vorba între noi să fie, 
Nu le-am dat eu niciodată, după cât îmi dau ei mie 

- Ce e drept că pretutindeni, pot să intru or când 
| | _ ” vreu 

Şi's ţinută ca pe palme, a 
. . , [eu un zâmbet galeş. 

: . Dar în 'schimb -le fac şi eu 
Câte-o mică "'ndatorire : mai dulceţuri, baclavale, 
Cozonaci,. plăcinte, turte, —iau zmântâna de pe 
DI . - oale. 

Le descânt de 'ntâlnitură, le dau doftorii de dinţi, 
Uneori, le'nţăre copiii sau împace pe-ai lor părinţi ; 
Alteori când două inimi, una către alta vine, 

“4
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Eu le scot prileju 'n câle... ştiţi o facere de bine! 
În sfârşit cine voieşte, grabnic să întinerească, 
Sau să şi mângâie ursita, la Arghira să poftească ; 
Căci am dresuri năzdrăvane, ce te fac precum 

doreşti 
ŞI um cărţi, în care singur or ce vei vol citeşti ! 
te pauză privind un ceasornic cu cuc în perete în fund 

i ” la dreapta, . 
Ia priviţi ! o să-mi pierd rostul—vorba m'a luat 

. Pa - la vale,” 
Şam uitat de tot, plăcinta, luptele cel de migdale, 
Vutea ce-am făcut pe cursă; baclavaua, vişinatul 
Portocalele, smântâna, laptele bătut, vânatul... 
Am uitat—uitam-ar moartea,—c'o să'mi vie mo- 

. | . safiri, 
Şi 'ncă cine ? O cocoană ş'un boier, din cei subţiri; 
Care e atât de măre şi de tare şi de sus, 
In cât mise duce văzul, de' lumina lui răpus, 

„Nu-l cunoaşteţi ?... Cum se poate ? 'Poată lumea 
- E îl cunoaşte ! 

E din cei cu oase sfinte, are rude printre moaşte 
„Şi-i atâta de puternic, că udes'abia mă ţin 
Să nu 'ncep să bat mătanii şi la dânsulsămă'nchin, 
[umblă prin odaie, căutând a pregăti 'masa, cure e la 

. „stânga] 

Chiar acuma o să vie !—i)'apoi ea ce porumbiţă! 
“Ce mai înger de femeie! [ şi dânsa tot de viţă, 
Insă nuiatât de ?naltă nu-i ca elde mâna 'ntâi.: 
Dar halal că nu'i pe lume alta de potriva ei. 
Ş'apoi seiubesc.:. că'mi vine,or câtde bătrână sunt, 
Să oftezdupă ovreme...hei! câud nu oftam în vânt! 

. , (pune inasu şi azează farfuriile,) , “ 

Aici şade Beizudeaua Fluturake *n capul mesei, 
* Colea Smărăndiţa şade.—Am să le pun ca miresei,
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Floare de lămâi pe taler şi rozetă-in şervet. 
C'aşa'i place Beizadelei, când s'aşterne pe ziafet! 
(aduce câteva pahare şi tacâmuri, apoi farfuri cu hu- 

cute şi sticle cu deosebite biuturi Toaruă şi beu), 

Oh! Câte de bun şerbetul şi cum te mai răcoreşte, 
nsă tot e mui bun vinul,.! 

SCENA IL. 

Anautna, SMĂRĂNDIŢA. (intră repede, prin fund, învălită 
cu un ştergar ulb pe cap. — Vorbeşte iute), 
| . Vai de mine, ia priveşte, . 

Nu cum-va îmi calcă 'n urmă cinova... 

AnGuIRA (cu un zâmbet.) 

Da cum se poate? 
N'avea grijă, măiculiţă!—ştii că mă pricep la toate: 
(se duce în fund şi priveşte” toate părțile. Se întoarce). * 

„Nu e nimeni. Numai vântul stă la uşă mânios, 
Că nu-l laşi să-ţi mai sărute obrăjelul cel frumos, 
Daria spune-mi ce ispită, te-a făcut să-ţi fie teamă? - 
Nu cum-va, cei de 'mprejuru-ţi au băgat ceva de 

! scumă ? 

"O SMĂRĂNDIŢA ! 

Nu ştiu, dar de două zile simt în mine o schimbare, 
Ce-mi aduce, fără voie, gânduri negre şi umare, 
Şapoi noaptea, sunt în visu'mi, can aevea, stră- 

i , mutată. 
Şi văd lucruri, triste foarte, ce necontenit mi-arată 
Că iubirea mea duioasă o să fie în “curând. 
Sdruncinată de primejdii. 
N . „N * - 

ARGHIRA 

_ Câte îţi mâi trec prin gând: (apropiindu-se de Smărăndiţa, care su pus,pe ladă).
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Când atâtea daruri mindre, frumuseţe şi iubire. 
Cu o salbă nestimată te-a împodobit din fire ; 
Când ochişorii ceia, de ursită altoiţi - 
Cu fermecitoare taine şi cu cerul poleiţi. , 
Poţi 'coprinde lumea 'ntreagă şi într'o dulce îngâ: . 

. nare, 
Poţi să mângii fericirea, ce vorbeşti de întristare? 
Unui suflet blând şi tânăr, nu c:data pătimi, 
Dacă uzi cu lucrămi floarea floarea se va vesteji 

SmănăsniŢa (se scoală şo îmbrăţizează) . 

Ah! ce bună eşti "Arghiro, nu ştii cât îmi faci . 
” ! de bine. 

Şi cât mi se uşureuză dorul greu ce port în mine. 
„ (se' îndreaptă în spre masă o priveşte) Ii 

Ce bogată pregitire! Un ospăț împiărătese ! 
” AARGIUIRA 

Ia nu'ţi mai strică cuvântul, mi-e.silă să-i privesc? 
(apropiindu-se cu plecăciuni umilitoare) 

Mă iertaţi, vam pus pe masă, ia aşa câte ceva; 
Şi mi-e teamă, măiculiţă cu să n'avem ce mâncă! 

| SMĂRĂSDIȚA 

Lasă, lasă, nu mai spune—că te ştiu cu cine eşti! 

ARGHIRA (schimbând vorba.) 

La ce vreme. Beizadeaua, ţii fost spus, e'o să-l] 
” găseşti ? 
Căci de ţin eu bine minte trebuii aici să fie. 
Mai "nainte de, venirea... , 

” SMĂRĂSDIȚA (tăindu-i vorba). 

» “Tot aşa, mi-a spus şi mie. . 
Nu înţeleg întârzierea. Poate n'a putut plecă, 
Or a fost trimes de Vodă, cu vr'o treabă undeva. 

e:
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SMĂRĂRDIȚA Si 

- Da de ce? Ia spune care? 

ARQNIRA, 

Luminarea Sa vorbit-a, vre odată, —când vorbiţi,— 
Despre vechiu învoială—ca să vă căsătoriţi? 
Sau lăsând să treacă vremea s'a deprins a da uitări, 
Ceia ce-u jurat odată? - - : 

SMĂRĂNDIȚA 

. Ştii că din pricina, stării, 
—— Care e în mâini streine, n'a putut să facă-un pas; 
Însă vorba; jurământul neclintite au riimas. 

. |  ĂRGHIRA 3 

D-zeu să'ţi facă parte, lângă dânsul să-i iei locul 
Şisă nu mă uiţi pe mine cureţi-am crescut norocul 

, 
| „(se aude zgomot "de puşi repezi afară). 

Ce s'aude într'acolo ? Ă 
(se îndreaptă în spre fundul scenei şi priveşte. 

. SCENA III, , 
ACEIAŞI, STOICA (intră speriat şi se opreşte văzând pe 

Îi SuănăsDipa ; (încet Arghirei). - 

Veste rea! 

ARGiRA (asemenea). 

| Ce e, vorbeşte! 
Sroica (arătând pe Smărăndiţa), 

Nu voi să m'auză nimeni! 

SMĂRĂNDIȚA (îndreptându-se spre el). 

De „ Beizadeaua nu soseşte?
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Sroica (încureant). 

Cum denu?. „. vine pe urmă... mă ertaţi.. an alergat . 
Şi mi sa tăiat suflarea... 

(Cade pe seauu. Smărăndiţa coboară scena repede; 
Arghirei încet...) 

. „ Beizadeana s'a 'necat. 
AnoutRA (aceluş juc). 

Sa nu “ţi faci păcat cu mine!.. unde?. ce fel?... 

| nu se poate! 

Spune azi, că'mi ies din minte. 

STOICA PE 

Nu pot să le spun pe toate, 

Când e coconiţa faţă! | - 

Anonina (către Smărăndiţa). 

Stoica zice căi e rău; 

“Am să-i fac o legături, du- te puişorul meu, 
De te plimbă prin grădină, or de vrei intră colea 

“(arată uşa diu dreapta). 

Până m'oi scăpă de dânsul, şi-o veni Măria Sa. 
- SmăRĂSDIȚA 

Bine, dar te rog întreabă-l cum de n' “a venit odată 
Cu stăpânu-său aicea? - 

_ĂROIBIRA ” 

Lasă că-l întreb îndată. 
(Smărăndiţa întră în dreapta. Către Stoica). | 

Haide! spune,spune iute ce fel lueruls' a “ntâmplat? 
-S'roica sculându-se 

s Ce s să'ţi spun?.. Eu, alta nu ştiu de cât căs'a apucat 
„— Având grabă să ajungă la iubita dumisale —
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Si înhame armăsurii câte- -şi patru, şi în cale 
S'a pus ca, săi mâne singur, — Şapoi goană, să 

   

— Ti spunecă biet vizitiul ; cai-s iuți ș şi n'ai să ştii, 
De-i repezi aşa deodată, la pripor să-i stăipâneşti: 
— Taci din gură, las pe mine, ce te-amesteci să 

i vorbeşti? — 
Şi gonea'de'mi lui ochii. — Ce să vezi când dănu 

de vale ?.. 
Caii se smucese în lături şi în apă ne sprăvale. 
Beizadea căzu în dreapta, eu în stânga,.. în sfârşit 
Vizitiul cu trăsură peste dealuri fi” răpit. 
Socotind că Beizadeaua a ieşit la mal înnot - 
Ies mai jos de vadul mare şi alerg „alerg cât pot 
Drept aici la d-voastră... 

ARANIItA (privindu- 1) lung. 

Lucru: nu'i curat se vede, 

(îl pipăie pe haine). 

Căci tu nu eşti ud pe haine: mai că nu'mi vine 
: a crede, 

* Tar vei [i făcut pe-acusă, vre un neajuns cumva 
Ş'ai venit să capeţi sprijin. ... ” 

Sroica - 

Sa Ziu că nu; —e chiar aşa, 
x Cum ţi-am spus... 

ARGHIRA 

a Atunci dară pentru ce nu ai sărit 
Să'ţi ajuţi stăpânul, dacă chiar şi tu ai fi perit? 
Cum se poate să-l laşi singur, şi să fugi ?... Nut 

| e ruşine
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Haide pleacă, piei de-aicea, n'ai ce căută la mine” 

(coboară scena). : ” e 

Sroica (cu amărăciune). 

Unde să mă due de-acuma!.. 
(vrea să iasă prin fund, se opreşte inmărmruit — strigi) 

Mamă, mamă, — ia priveşte 
, (vesel) Ă 

„A scăpat şi vine "'ncoace... 

Anauita (urcând scena). 

Ce tot spui? 
SToica 

- Uite soseşte 
„Cu trăsura... 

(sgomot de trăsură. Stoica se repede afară). 

SCENA 1V. 

ACELAŞI — SMĂRĂNDIŢA mai po urmă BEIZADEAUA Iosică+ 

SuănăspIța (alergând la fereastă.) 

Vine, vine... “ : 

Anaura (a parte). , 

. | Am săi ies eu înnainte.. 

(tare SmănĂspIȚEI) 

Stăi aicea porumbiţă şi vezi cata fi cu minte. 

(SmănăsoiŢa singură). . 

Am să! ţin de rău ;se poate să mă faci să-l aştept. 
Când de dorul lui — o ştie — inima îmi arde'n 

a -. piept! 
- 2 îndreaptă spre fund — se opreşte speriată), 

Vai de mine? dar ce -are, că-l aduc pe mâini... 

.
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ARGHIRA, (intră repade şi o o apucă de mână). 

- 'Tăcere, 
Nu-i nimica, nu te teme, aro'n stânga o durere! 
Care nu-l ingădueşte, să se suie singur sus. 

SuăRĂSDIŢA, 

Vezi că am avut dreptate, adincauri când ţi-am 
spus 

Visul meu! 
- ARGHIRA, 

- Tăcere! , 

(Beizadeaua intră dus pe mâini de Stoica şi Ionicii; 
Arghira vorbindu-le). 

Uite, aşezaţi-l binişor 

Colo pe divan (ia o pernă şi o aşează lu căpătâi), 

SmănăxpiŢA (plângând). 

Ce groazii!. vai de mine! 

ARGHIRA (aşezându-]). 

Incetişor! 
SmăăsoiŢa (la căpătăiul lui), 

 Aduceţi indată apă să-l stropim... 

" Toxică. 

Ar fi mai bine, 
Să-i i daţi altceva, căci apă a nghiţit destulă... 

" SMĂRÂNDIȚA 
Cine? 

Cum! (Arphira i iese în stânga) 

Ioxică 

Abia l-am scos din gârlă !.. Nu ştiţi 

Sroica (dându-i un pumn.) | 

Taciiţi gura măi! -
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Smăntăsoița (plânpând). 

Cum? eră să se înnece!,,. 

ARGHIRA (venind cu o sticluţă ce o di Smărindiţei). 

Uite măiculiţă dă-i, 
Să înghiţii-o piciitură, din această doftorie, i 
Şi-o să'şi vie 'ndată fire (îi dă) + 

loxică (către Arghira) | 

Daţi'mi. un rachiu şi mie. 

Anenina (dândui rachiu). 

“Tu l-ai scos din apă! . - 

” ” Tosică ” ' 

D'apoi | " 

” SToica o 

Laudă-te! 

BErzavE (deşteptându-se şi văzând pe Smărăndiţa.) 

Mă iubeşti 
SuănăxopIȚa (induioşută). 

Cum te afli? | 
BEIZADE, ” 4 

Mult mai bine.—Spune'mi?.. 
— SMĂRĂNDIȚA . 

, - IN Te mai îndoeşti ? 

Anciura (cia plecăciuni adânci) 5 

“Luminarea Va !Stăpâne! Vă simţiţiacum mai bine? 

, + BEizanE (cercând u se scula) 

Simt că nu mai am nimica.
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SMĂRĂSDIŢA. ! , 

Sprijină-te dar pe mine. 

BEIzADE. 

„Cu plăcere, cu iubire. 
i ; Suănăspița. 

Totdeauna ? 
" BEIZADE» . 

Ne'ncetat! 
PT Joxică (către Stoica în fund.) 

M'ai fi sprijinittu oare, dacă m'aşi fi înecat ? 

' Sroica. Ă 

Haide să-ţi răspund afară, 

N AnGurRa. (către amândoi). 

Faceţi vorbă mai puţină 
Şi daţi masa la o parte. (ei dau masa mai în fund). 

BeizapE (către Smărăndiţa, mergând incet). 

E Mintea'mi este mai senină, 
„De când simt că eşti alături ! Eram tare-ameţit! 

(văzând pe Ionică). 
A Ah! Dar am o datorie, foarte sfântă de plătit! 
Cum te cheamă? . 

Ioxică (plecat). 

Ionică ! 

„BEizavE. | 

Ştiu că te-ai purtat cu mine 
Ca un bun creştin. Ascultă ce-am de gând să fac cu 

tine.
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Tu m'ai scos din ghiara morţei ! De-acum înainte . 
eşti, 

Cel mai bun al meu prieten ! Poţi să-mi ceri orce 
: doreşti; 

Apoi, nume, cinste mare, o înaltă boerie, 
Au caftan de cele scumpe, slugi plecate, avuţie, 

. Case mândre şi covoare scumpe'n Persia lucrate, 
hobi şi roube o mulţime şi odoare nestimate, 
Iţi dau eu, îţi dă babaca, îţi dă ţara şi ai mei; 
— Şi pe Stoica pe deasupra ţil mai dau de vrei 

să-l iei.— 
Căci o astfel de ispravă, Ionică, dulce vere, 
Nu se uită nici odată. şi-orce răsplată vei cere, 
Nu va fi atât de mare şi de bună cum va fi 
Via mea recunoştinţă,—cât pe lume voi trăi.— 
Astfel că de-acu'nainte,suntem tot de-aceiuşi seamă 
Haide, vin de mă sărută! : | 

Iosică (plecându-se adânc). 

“Luminarea Ta! 

BeizavE (cu blândeţe. 

| N'ai teamă, 
Vino, suntem fraţi de cruce! 

ARGuuIRA (a parte), 

- Ce noroc pe-un ţărănoi! 

BrizavE (se sărută cu Ionică). 

(Arghira şi Stoica aduce masa mai în taţa scenei) - 

Acum şezi colea la masă şi desfată-te cu noi. 

Ma Ioxică (aparte). , . 

- Parcă'mi ţiuie urechea. Lucrul n'o să iasă bine. 

Satire. No. 63, - 6
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„Zău, că nici nu' mi vine-a crede ! Vezi ce de“noroc 
pe mine? 

Măi Ică ineşter mai e dracu?!.,, - 

Brizane, 

- Stoico, cată de slujeşte 
Pe boierul Ionică cum se cade! 

Toxică, < 

Boereşte ! 
" Sronca (a parte mânios), 

Ot! ce slujbă i-aş mai trage! 
(dând un-scaun lui Ionică). 

Poftiţi un scaun, cocoane 

Joxică (intinzându'şi paharul). - 

TToarnă ici! până la gură! 
Sroica (încet la ureche). 

“Nu te 'ntinde măi Ioane! 

A Iosică 
Cum ai zis? : | 

Sroica (tare) , 

Prea Inălţate, de mâncare nu poftiţi?. 

SMănĂsDIȚA (dându'i de mâncare pe taler). 

Pine, sustă, (Tona ia cu mâna) 

.. : Nu cu mâna, 

, Iosică 

- IE Noi suntem: obişnuiţi 
Și mâncăm aşa,
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Anania (amestecânrdu-se în vorbă, lui Ionică). 

. Bey-mu, nu vă fie cu banat, 
Să iertaţiya. cusurul ăsta... 

Ioxică (tăindu-i i vorba). 

Nu'i nimica, te- -am iertat. 

, „ Srorca (a parte Aphirei.) 

Vezi-l cum ridică nasul? - 

AÂRGHIRA (asemenea) . . 

| li e mintea hodoroagă, 

Poate să se boierească — tot îi va lipsi o doagă! 

BrizanE (ridicându'şi paharul) 

Să trăieşti, iubite vere, fără grije, fericit 
Si săţi fio viaţa dulce.,. 

SmănĂxDIȚA 

Şi tot gândul înglinit 

Joxrcă f(ridicându'şi paharul) 

Amin! s'auziin de bine! (îl goleşte). 
Căci de sunt şi cu pe lume 

De-o potrivi cu boicrii, voi să'mi afle toţi denume 

Şi să ştie fiecare, cine sunt şi cum trăiesc, 

(Către Stoica) * 

“Poarnă, toarnă, plin pabarul:.. am de gând să 
. chefuiesc! 

(bca) 

Beizade— suntem de ana, "mi-ai fost zis: adineaore. 

BrizAvE - 

Negreşit; ş 'o mai zice încă.
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Ioxică (cioenindu'şi paharul). 

N - Atunci, dragă frăţioare,. 
Tți urez, si'ţi Joc la nuntă, când o fi să te insori. 

ŞI, să'ţi fiu cumătru mare,de vr'otrei sau patruori. 

| , „ BEIZADE 

Foarte'ţi mulţumesc! | 

: " Suănăsprța (eu ochii aleşi”) 

Ce bine îţi urează dumnealui 
Nu-i aşa Arghiro? | - 

Anania (cu un zâmbet) | 

Vorbă-i .: , 
(a parte) Dar şi-o pune polta'n cui, 

(câtre Beizade tare) - - 

Prea Miărite, nu e bine, să te laşi atât de moale. 
, A băut peste măsură, zi-i acuma să se scoale. 

Nu vedeţi, că nici nu'l prinde... şi ţăranui'i tot 
țăran! 

N Joxică 

Ce tot scârţii biibătie ? ai uitat că am caftan ? 
(se scoală şovăind). ăi , 

Sii trăiască băutura, să trăiţi şi voi şi cu 
ŞI când îmi vali iar sete, si!mi eşiţi cu plin mereu. 

- _. - Siorca la parte) 

“Imi e de ce'i 'este mie; dar'l-aş desbătă îndată. 

N 0 smănăspașa (turnând să bea, Beizadelei). 

Oare'ţi mai aduci aminte, de-o .făgăduială dată, 
Ce o port, adânc în suflet, ca un dar nepreţuit? 

| Buizape (bând) - Ă 

N'am uitat-o, fii pe pace, lucrul e ca şi: sfârşit,



PE MALUL QÂRLEI 85 
  

Ă SsrănăsvIȚa - 

Oh! cât, sunt de fericită! 

" Anania (cure a tras cu urechea, a parte) 

Las pe mine de acum, 
N'am să scap eu chilipirul, tocmai când îmi ese 

“n drum. 
Ioxrcă (către Stoica) 

Dă'mi ciubucul, măi băete! 

S'roica (a parte) 

! Opincarul e situl! 

tii aduce un ciubuc, pe care Beizadenua cure sa sculut 
pe la masă îl ia din mâna arnăutului şi fumează, plim-: 
bându-se). . 

BEIZADEA (cu aer de protecţiune) : 

Ai mâncat, văd foarte bine şi ai băut iar îndestul 
Acum, dragă Ionică, vreau să mi spui cum sa 

ntâmplat, 
De- -am căizut în fundul apei şi'n ce chip tu mtui 

E “seăpat ? 

(către Smărăndiţa) _. 

Căci eră să pier,.iubito, dacă el nu se 'ndură. 
Să asvârle după mine—bine ştie a'nnotă! 
Şi cu preţul vieţei sale, să. mă scoată din peire 
La liman. | . 

SMXRĂSDIȚA 

Frumoasă faptă! 

- ! ANOMIRA 

„Şi frumoasă, 
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BEIZADEA, 

După cât'mi-aduc :uninte, ameţisem şi eram 
Cât pe-aei... a 

loxică (cu chef) 

Să'ţi pierzi papucii... 

“sMĂăsmIȚa (apropiindu-se de Deizudea cu drugoste.) 

. | Şi eu care te-uşteptam 
Să te dojenesc... . 

AnRauika (apropiindu-se) E 

Ă Stăpâne! Aşteptă nerăbdătoare, 
Cum aşteaptă floarea dulce s'o sărute mândrul sâre 
In zadar cătam cu vorba, s'o înpac, s'o amăgesc... 
Ce să'i faci?... nu-i tinereţe?!,.. ! . 

BrizabEa (sărutând mâna Smărăndiţei) 

| Când ai şti cât de iubesc! 
Dar să nu ne pierdem şirul, dacă-i vorba despre 

. ia | mine. 
(Lui lonicăr. 

Spune cum a fost? 

Tosică (scărpinându-se în cap.) . - 

Cocoane, cum si fie?... Iacă bine. 
Eu prăşiam într'o bucată, când în zare te-am văzut, 
Alergând, ca şi năpastea peste oameni,ş'am crezut 

" Că aveni cumplită grabă să ajungi unde te mână 
Cine ştie, ce nevoie. — Am lăsat sapa din mână, 
Şi văzându-te, în goană, că veneai, veneai mereu, 
“m dat fuga înainte, şi.de la ogorul meu, 
Am deschis în lături poarta. — Obiceiuri ruginite, 
Că de teama 'ncălcării, stau ogoarele 'ngrădite, —
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"Sai trecut ca o furtună, iar în urmă'ţi se-urătă 
Nor 'de pulbere 'negrită, ce văzduhu 'ntunecă 
Și vârtejul, fără cârmă, ce lunatec se roteşte 
Şi ţi ia.ochii şiţi ia inintea şi în zboruri te răpește ; 
— Ameţit de vijelie şi ca omul fermecat - 
Am pornit după trăsură, pe vârtej încălecut, 
Şam lăsat deschis ogorul fără pază, vai de mine! 
Şi săţi laşi ogorul pradă, zic bătrânii, nu e bine ! 
Căci vecinii nu te cruţă — şi vecini an îndestui! - 
Le-um tot dat, degiaba însă nici odată nu's sătui: — 
Alergam după trăsură, cum spuneam adineoure, 
Dar w'o mui vedem în fată, începuse să coboare ; 
Mă oprii pe malul apei şi de goună obosit 
Mă culcai — acuma capul îmi eră mai desmeţit — 
ŞI trăgând o lungă brazdă, cu privirea până'n zare, 
Am văzut, par'că văd încă, alergând în fuga mare, 
“Peste dealurile nalte, patru cai, din frâu scăpaţi. 
Şi trăsura dumitale, (se duce la masă şi bea) 

BEIZADE — SMĂRĂSDIȚA — AROHIRA 

Ei. pe urmă ? 

IoxIcă 

. a RI Aşteptaţi =. - 
Să'mi mai răcorese gâtlejul şi să'mi îndulcese ca- 

i d , vântul. 
(arătând pe Stoica) IN i 

Dumnealui fugea prin tufe, în cât sfâriă pământul, 
Şi când s'a văzut departe de primejdie, 'a stat, 
A făcut vro trei mătănii şi-apoi iarăşi. a plecat: 

i Sro:ca (a parte) d 

Ahl de mi-ai cădea în palmă, cum te-aş răsuci 
: o de bine,
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BEIzADEA (mânios către Stoica) - 

„Care va să zică, ţie nici nu ţi-a păsat de mine? 
Am să te învăţ eu minte, spânzurat nelegiuit 
Cum să umbli cu stăpânul! — ieşi afară! 

» (Srorca iese, lui Ionică) , 
! In sfârşit... 

Joxică 

In sfârşit ce'ncolo” 'neoace, vrând să ştiu din ce 
Ra ” | pricină. 
Caii sburdă peste dealuri, şi Kir Stoicu se închină, 
Mă seulai să plec, spre gârlă. Când eră st mă cobor | 
Auzii un glas din apă, strigând jalnic: ajutor! - 
Şi zării trecând cu unda, o fiinţă omenească 
Care se luptă cu moartea. — Firea noastră româă- . 

- , - nească 
La nevoie nenirăţeşte cu acela care cere, - 
La, primejdie ne leagă cu acela care piere!: 
Deci. văzând, că nu-i nădejde de scăpare, 'mi-am 

“ . , “svârlit 
Brâul şi căciula 'n lături şi în apă am sărit. 
Cu trei cruci şi-un Doamne-ajută! dând din mâini 

. “Şi din picioare. 
Am ajuns toemai la locul, unde dai într'o vâltoare, 
Şi. zmuncindu-te de-odată, din a undei repejune,. 
Am-putut, din ghiara, morţei, să te scap ca prin": | . - minune! 

" Apoi înotând puternic, am ieşit pân'la uscat 
Unde te-am întins pe iarbă, galben..ud şi leşinat, 
—- Vizitiul cu trăsura, se 'ntorcea încet pe vale 
Și'mi ieşi tocmai în faţă — ca prilejul bun în cale; 
li făcui semn să oprească şi luându-te pe sus, Te-am schimbat de primenele şi aicea te-am adus. Iacă toată întâmplarea, !
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- ! SmănăsnaŢa (luând vorba de grabă) 

Ă Inţeles-am, toate bine: 
Insă e un lucru cure nu ma domirit pe mine. 
Cum, adică, la vâltoare,când ai zis că Lai zmuncit 
Din a undei -repejune, prin ce chip ai izbutit, 
Căci primejdia acolo, eră tot atât de mare. 
Pentru amândoi ? ! 

, BFIZADE — ARGHIRA 
Aşa e. : 

Iosică 

Vă răspund la întrebare, 
Când m'am uruncat în gârlă : Luminarea sa plutea 
La doi paşi, în josul apei, fiind înaintea mea. - 
Capul îi eră spre mine, iar picioarele la vale, 
Astfel că 'nfigându'mi mâna, în chica Mărici Sale, 
Am putut să-l trag la mine şi zmucindull... - 

BEizavE (ca deşteptat şi începând a se mâniă.) 

a a „Cum ai zis? 
Mii luat de păr? 

loxică (cu nevinovăție). 

__- Vezi bine, şi te-am tras la loc deschis 
Pân” la mal... e îi 

BrizavE (aprinzându-se diu ce în ce) : 

- Bre! cum se poate !... Şi-ai avut tu îndrăzneală 
Să pui mâna în cap la mine?. 

Toysică (eu mirare) 

.. a -Auzi colo socoteală, 
Dar cum vreai să ieşi din upă?.. 2
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Anaulta (u parte), 

: Stăi cam să te căftănese! 
(tare Beizadelei), : i 

Prea Puternice, Stipâne, nu pot simi închipuesc, 
Cum atâta bunătate. şi răbdare mui aveţi, 
Când ţăranul e de vină, numai el, precum vedeţi, 
Că v'a fost rău adineoare ?—Răul poate vine iară, 
Ş'apoi mai presus de toute, v'a făcut, şi de ocară! 
Auzi să vatingă părul, părul vostru cel slăvit... 

(răstindu-se la lonică), 

Păr de Beizade, ţărane, păr de Domn, mai auzit? - 

IE ' IONICĂ, ” 

Ci ea tacă-ţi clonţulbabo, ce te strâmbi aşa lu mine! 
Iacă! "mi-am găsit beleaoa... - 

BEIZADE (plimbându-se furios). 
- ÎN 7 . « 

Tenvăţ minte-eu pe tine? 
- Pofteşti păr de Beizadele, hai! ţărane necioplit? 
Bre! dihonie-i zaveru!... a 

” - Toxică (a parte) 

"“Zău că grecu a 'nebunit! 

SuănăspIȚa. MR 

Liuişteşte-te, iubite, bietul om nu-i „vinovat... 

. ă BEIZADE. Ai EA Ă 

Cum nu-i vinovat, tâlharul, ba e bun de spânzurat. * 
Auzit'aţi d-voastră, să mă ia de păr, pe mine! 
Prin urmare să mă bată,-or să mă ucidă, Cine? 
Un mojic care sengâmfă, tot spuind necontenit. 
sf-u te-am scos din ghiara morţii !» (lui Ionică);
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” Cin” ţi-a «pus-o a minţit! 
Bre! dar eu şi i fără tine, singur. la liman eşiam. 
Nu vedeai, tâlhar de codru, nu vedeai că ină 

"scăldam ? 
Şi când, eu cel mai Puternic, chiar de nu ar fi aşa, 
Aş vrei să mă'nnce, crezi oare cum că m'uş putea 

! * înnecâ ? 
Râul supuindu' şi unda la voinţa meu stăpână. _ 
M'ar fi scos lamalel singur, fără să fi dat din mână. 
Iusă tu, cum văd acuma, ai cătat chiar într 'adins, 
Să'mi faci rău, să'mi faci necinste... 

AnGuUntA. 

In capeana lui s'a prius. 

Ioxică (umeţit). 

Bine, frate !...: 

BEIzabE. 

Nu ţi-s frate, să n "aud că îndrăzneşti 
Să 'mi zici frate altădată. .:: -. 

lostcă, , , 

Bine, ce fel de om. eşti. 
Nu'mi-ai mai zis adineaori „căsuntem fraţi ainîndoi, 
N'am băut colea *mpreună, n am mâncat iarăşi 

, Ă | „cu voi? 

SsăRăSDIȚA (Beizadelei). 

» Negreşit. Ţi-aduci aminte, cât de mare. bucurie 
Şi plăcere arătaseşi,.. 

foxică. * 

Ş'apoi nu "ri di zis tot mie 
.
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Jă's boier, căi um avere şi caftan, şică'mivei da 
“Tot ce'voi pofti pe lume... 

„Anca [a parte] 

Apoi vui de pielea ta! 

BEIzAvE 

Nu ţin minte, n am zis asta, Datu ţi-am înscris 
la mână? 

Vorba zboară, măi băete, numai slova e stăpână 

Pe voinţa ce o scrie. Sapoi multe pot să zic, 

La un chef sau la o glumă, fără ca să dau nimic 
Dar fiindcă nu se cade să pleci fără dar de-aici, 

[strigă] 

Stoico! Stoico ! vino 'neoace... să'i dai vr'o cinci 
zeci de bici! 

[intră Stoica] 

losică [speriat] 

Vai de mine! dar ce'i asta, Luminarea ta glumeşti? 
BEIZADE. . 

Nu aluinese, îţi dau caftanu, şapoi să te mulţu- 
“meşti, 

Că nu'ţi dau, mai multe încă (se pune pe divan. 
Srouca [vesel câtre Ionică), 

“Mi-ai venit la mână dar! ! 
Am stţi dau eu boerie!: 

[imnitândul ca la scenu mesei]. 

'Toarnăni vin colea "n pthar. 

Mai ii minte? — tigvă goală! Haide mişcă boer 
” IS a mare !, | 

losică 

Luminarea '] Ta, Stăpâne, coconiţă, îndurare, 
Nu vă faceţi râs de mine.



PE MALUL GÂRLEI 93 
  

Suănăxnia [Beizadelei — care face semn ca sus), 

_ Iartă- 1 dragă! 

_. „losică 

E păcat! 
După ce că n prada lumei ogoraşul mi am lăsat, 
Şim'am dus, cavai de mine,şam făcutce amfăcut!... 
be, sărac de mine, Doamne! numai dacă-aş fi putut - 
Cum de-aşi fi 'ndrăznit, vr 'odatii, să pun mâna "n 

! păr străin. 
Tasă nu aveim ce face, piereă, suflet de creştin ! 

"(după o puuză) 

Şapoi, de! ştiţi vine vremea, căşi breasla țăriinească 
Să mai pue- la nevoe mâna "n chica boierească ! 

Brizant (sculându:se furios], 

Şi'mi . vorbeşti în parimie, după ce m'ainecinstit! 
Îa-l de- -aici, “degrabă, Stoica şi fă ce ţi-am poruncit, 

ARGHUIRA (lui Stoica). 

Ta-l, odată, că'mi vine nu ştiu ce, când îl privesc 

o Suănăsnața (rugându-se.) . 

lartă-l, Doamne, pentru mine care ştii cât te iubese 
[artă-l, căci ertarea este pentru firea omenească 
Cea mai sfântă însuşire; şi povaţa creştineasci, 
Ne învaţă,'că ertarea se coboară de la cer.. - 

Berzave (sărutând-o pe frunte) 

Nu- 3 pot înplini dorinţa; - NE 
2 ana d 

(a parte) . Şacum îi simt mâna n păr; 

| (ture) - 

Tasă-l, lasăil să se ducii, icolo unde. se cade 
Să se ducă. cei nemernici.
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AĂRGHIRA . 

Acolo mai bine-i şeade, 

De cât cu boieri la masă. 
Tosică 

Haide, du-mă şi mă bate. 
Scrie-mi în făşii de sânge răsplătirea mea pe spate. 

către Smărăndiţa 

Sărut mâna coconiţă, niciodată n'oi uită 
Mila co-ai avut de mine. (către Beizade,) : 

. | Tar cât.despre D-ta. - 
Luminate nu te teme, o să tie în curân - 
Vremea de nevoie cruntă să te văd iar tremurând, 
Şi atuncea, nu ştiu cine. ţi-o veni într'ajutor, 
Să te. scape din piere! A înşelă este uşor, 
Insă 'nşeli odată numai, ş'apoi cât tăieşti pe lume, 
Nimeni nu-ţi mai iese "n câle, când ţi-o auzi de! 

nume, 

— Despre mine, nu e vorbă, te-ai purtat cum se 
, Ca " “cuvine, 

- Şi dorese aşa să paţă, cei ce s'or purtă ca mine!— 
De voi, răutăţi străine, venetici asupritori. . 
A avut Românul parte, Vai de el, de multe ori; 
Insă totdeauna singur sa luptat ş-a izbutit, 
După cum spuneau bătrânii, şi din ţară v'au gonit 
O să vie iarăşi vremea... Pân'atunci serie'mi pe 

, - spate. 
ngerate!. 
ima, din 
mine, 

Ca să fiu scutit de caznă, nu ma'ş mai rugă la tine! 
(SmănăspIpa îngenuchind) 

Cruţi'mi suferința D-ne, sau de nu eu 
Şi nu te mai văd în Viaţă 

Răsplătirea-ţi omenoasă, în făşii lungi să 

Insă dac-aşi şti, că-mi zmulge sluga-ţi in 

plec d'aci.
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ARGHIRA (a parte) 

. Tacă i se năluci 
Dumneei acum! «tare Beizadelei) . - 

Stăpâne, nu uită că eşti bogat. 
Că eşti tânăr şi puternic, că eşti viţă de Împărat! 
Pentru-atâta clevetire, rogu- mă măriei Tale. 
Să nu i faci iogăduire. 

Buizanpe (a parte) 

Cum să pun treaba la cale? 
-Una'mi este credincioasă şi nevoie am de ea. 
Ceialaltă mă iubeşte, şi mi-e dragă, 

Sosea (a parte) - 

Polta mea P 
ri, ă încep de-a -acuma lucru cum sa poruncit! 

loxtcă fa parte) 

Vai de omul care este de „prieteni răstignit! 

- BEIzabE (tare către Arghira) 

Du-te, zi să fie gata cu triisura, voi porni. 
| . tArghira ese=ciătre Smărăndiţu). 

Dita, iubită dulce: culeu 'mi vei împodobi, - 
Căci te iau lu mine în casă şi acolo vei vedeă 
Cum îmi ţin făgăduiala. 

SMĂRĂNDIȚA 

După rugsieiurieă nâ6a? ? 

  

Oh! îţi mulţumesc ! A 

AnGuiA Gutrând) 

Trăsura, este “pata.
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„ BEszaDEA (luând de mână pe Smărăndiţa.) 

a Da . "  Haidem dar. 
[Smărăudiţa trece şi iese; Arphira trecând după ea Bei- 

zadeaua ii dă o pungă cu bani] i 

-Rămâi sănătoasă! ţine s'o ai de la mine dar. 

4 ARGUIRA (sărutândui mâna) - 

Sărut mâinile Stiipâne! drum uşor şi'n plin lese] 

BEIZADE [din pragul uşei din fund lui Ionică]. 

Ascultă, 
Mi este milă şi de tine — cu să nu fac vorbă multă 
Douăzeci şi cinci de bice, să'ţi dea totuşi, Dăruiesc 
Până la cincizeci ce rămâne. [ese]. i 

Srorca [uparte mângâindu-şi biciul.] 

- Cât de bine-am să-l slujesc! 

Iosrcă | | 

Vino şiţi fi datoria. 
. ! Sroica 

Eu sunt gata când pofteşti: 

Ioxică 

Pe cine nu-l laşi să moară, nu te lasă să trăeşti! 

[Cortina cade]. - 

    VERIFICAT | 
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Editura Librăriei LEON ALCALAY—Bucureşti 

„BIBLIO TECA PENTRU TO Ţic 
"PUBLICAŢIE DE POPULARIZARE - 

N este 310 numere apărute până acum a câte 
30 bani numărul |... 

Aceustă bibliotecă este o encielopedie de lucrări 
literure de pedagogie, de educaţie, de ştiinţă popu- 
larizată, ale seriitorilor de căpetenie români şi streivi 
şi prin ieftinătatea volumelor, poate fi ia îndemân; 
tuturor, - 

- Scopulacestei publicațiuni fiind numai pentru Trăse 
“ pândirea gustului de citit, se recomandă în special 
: d-lor studenţi, militari, institutori, învăţători, cercu- 
„rilor culturale, bibliotecelor rurale şi mai ales părin- 

- ţilor cari voese să deă în mâna copiilor, cărţi bune 
de citit şi de -cultură pe cale uşoară. 
Fiecare numiir costă 30 bani, două sau mai multe 
numere la un loc se socotesc câte 80 buni fiecare. 

La facerea comandei exte suficient a: se indică 
numerile din dreptul volumelor alese. . 

A se cere catalogul complect ul ucestei Biblioteci | 
pentru toţi la Libririu Leon Alcalay, Bucureşti. 

  
  

  

"Biblioteca pentru toţi este .0 o publicaţie 
enciclopedică în care îşi găsesc. loc. lucră- 
rile vechilor cronicari şi scriitori români, 
opere literare moderne, române și străine, 
lucrări științifice şi de educație. . 

Direcţiunea Bibliotecei pentru pți Re. 
-mește spre publicare orice lucrări, = ile Ca- ! 
drul tendinței sale.de populdrizarb= ee 

Manuscriptele şi co espondenţa privitoare 
la direcțiune se.vor adresă directorului -Bi- 
bliotecei „pentru toţi, 7a dibrăria- editoare 
Leon „Alcalay „Bucureşti. . 
 



” 

„Biblioteca petru toţi 
Publicaţie de popularizare x pp 

Peste 340 numere apărute până «euni? i 

30 bani numărul. * i 
a . 

, Ultimele volume puse în vânzare | ' 

305-306 Gane, Novele. Volumul 1... 

307-310 Sienhieriez, Quo-Vudis (Roman) 
311 Conan Doyle, Aventurile lui Scherle 

Holmes... 1. . 1... cc... d 
312 Ch. Dickens, O noapte de Cră teiun e e iza 
313 Victor Hugo. Ultima zi a unui condamnut. —.50 
314 Guy de Maupassaut, Nuvele alese. . '. —.3U 
315 Camille Flammarion, Ce e viaţa i, . > —.30: 
316 Vluhuţă A. Din durerile lumei, n, —30 
17 Gogol. O no: apte de Mai, e = 
318 R. ugner, Punnhăusser, Dramă muzicali — 30 
519 A, Plahuță, Nuvele i. „AI 
320.391 Goethe, Faust. Tragedie . î . 60 
329-899 V, Alecsandri, Despot- -Vodă, legendă 

istorică în Versuti 1 —.60 
324-525 Dr. Istrati, Bucuresti-Cairo, note de 

călătorie „cc cc... GU 

328-827 Duiliu Zamfirescu, În războiu . . . —.60 
328-329 Schiller, Wilhelm Tell. tragedie .. ., —.60 
330 Gr. Ventura, Copila din îlori. comedie „—:30 
531 MW. Gorhi. Nuvele . —.30 
532 Turgeniefț, Duelistul. Nuvela . 1... —.80 
i Gr. Ventura. Cureanii, Piesă naţională . —.30 
î:34-d55 Schiller. Don Carlos. Tragedie ab 
335 Negruzzi Const. Poezii . . . i 30 

D9T- 358 Aegruzzi- Const. Proză, . — 30 

„339 Cicerone, Despre bătrâneţe a —.30 
340 Ferier, Darwinismul a a = 0,80 
341-342 Aegruzzi Const .. Seri sori ae 0.50 

Cererile însoţite de valuare prin mandli at poştal: 
se expediază fruneo de către Tibriuia Leon Alcala 
la la Buguresti. - , ! 
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