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COPII DE PE NATURĂ 
La nature, feconde en bizarres portraits 
Dans chaque âme estmarquee ă de difțevents traits 

Une geste la decourre, un rien la fait paraitre 

BOILEAU.,



    
PROLOG 

De-ţi plac in poesie ideile măreţe | 

Frumoasele tablouri, precum le 'nchipuesc 

Acele geniuri mândre ce ?n sboruri indrăzneţe 

Olimpicele virfuri s'atingă năzuese — 

Atuncea nu cu mine să stai la convorbire 

Şi astă cărticică de-o parte să o pui 

Căci ea jos pa pământuri reţine-a ta gândire 

Şi culmile inalte cu ea nu poţi să sui. 

Eu am privit in juru-mi Pa noastră omenire 
La număr fără margini, cu gândul mărginit 

Ce năzueşte 'numai la bună vieţuire 
Şi mici măriri vânează ca scop şi ţel dorit. 

Ca pictorul, ce liber de rele şi de bune 

Primblându:se *'ntilneşte un chip aşa ciudat, 

Incât a scos indată hârtie şi cărbune 
Şi marginile sale uşor a desemnat,
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Tot astfel, câteodată, când singur stam in casă 

Şi-mi apăreau in minte figuri ce am văzut, 
Luam, fără de ştire de ceea ce-a să iasă 

Condeiul, şi o coală sau doue am umplut. 

Ceteşte dar şi lasă să- “ţi treacă inainte ” 

De-a rând toate. aceste guri” ce-am zugrăvit 

Şi cred, la ori ce faţă iţi vei aduce-aminte 

De alte chipuri multe ce 'n lume-ai intilnit, 

Cucoana Nastasiica o ştii cum la primblare 

Incet, incet se mişcă in vechiul seu rădvan; 
Ear cu hârtii, jurnale ce des pe. trotuare 

Ai intilnit pe Vespe— acum Vespasian! 

De-ai mers la Adunare, ştii bine pe Zimbilă 

Ce schimbă la principii cum schimbă Ja figuri, 

Apoi la Văicărescu nu te-ai uitat cu milă, 

Văzând cu ce suspinuri inghite la fripturi ? 

Gavril ţiind psaltirea, adoarme când ceteşte 
Şi lungile lui gens pe micii ochi se plec; 

Artiştii mari pe scenă, când publicul priveşte 

In gesturi desperate şi răcnete se ?ntrec. 

Ear Paraleul mânâru, în birja ce aleargă 
Stă ţeap&n — când alături pe Ghiţă Titirez 

Il vezi cum prin mulţime se strecură să meargă 

La rendez-vous mai iute — eternul amorez !
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Tiberiu Lehăiescu in lupte-electorale 
De pe tribună varsă cuvinte, nu idei, 

Pe când cu lungi ciubote mergând la tribunale 

In toată dimineaţă zăreşti pe Cocovei. 

Alt'dată când a casă citeşti cu mulțămire 
'Tu vezi intrând la tine un domn necunoscut 

Ce prin cuvinte blânde, rostite cu:umilire - 

Voeşte să-ţi procure soţie intr'un minut, 

Pe lângă chipuri simple şi altele 'ngâmfate 

Vei mai vedă in cartea-mi: poeți ce cu amor, 

Cu patrie, frăţie, tirani şi libertate 

" “Topite impreună in versuri, ne omor; 

Autori care fac parte din secta lăudâcioasă 

Ce publică lungi scrieri in cărţi şi in jurnal 

De românismu pline şi alte vorbe groase, 

Dar fâră un grăunte de gând original. 

Figurile aceste ca la o panoramă 

In gând incă odată le trece la sfirşit 

Şi poate că 'mpreună — dacă-mi dau bine samă — 

Se vor lega cu toate intrun intreg unit, 

e 

Şi vezi dacă in formă uşoară nu se poate 

Cuprinde vre odată un fond serios şi bun— 
Dar, cetitor, tu singur gândeşte-aceste toate, 

Căci eu a mea idee nu-mi vine să o spun. - 

Mai, 1872



PĂRINTELE GAVRIL 

— N'avem nimic, fiilor ; noi sun- 
tem scrmani ce ne ţinem numai cu 
Domnul... 

— Şi cu ce vE hrăniţi, parinte? 
— Cu Domnul! . 

Alecsandri. 

Văzut-aţi vre odată un popă cu barba 

lungă albă, cu părul lung, cărunt şi cu ochii 

căprii şi mici care abia se zăresc sub lun- 

gele sale sprincene, primblându-se incet şi 

maiestos pe strada ? Acesta este părintele 

Gavril, preot la. biserica Sf. Panteleimon. 

Şi tatal său fusese popă, și bunicul stu 

fusese popă. 

Părintele Gavril e aproape de 60 ani; el 

ştie ceti in toate cărţile din biserica lui, ştie 

chiar scrie cu slovă vechie. 

Casa părintelui din ograda bisericei cu 

cerdăcuţul de scânduri boite galben și aco- 

peremântul său de şindile vechi inegrite, im- 

pestriţat pe ici, pe colea cu şindile albe,. 

noue, e văruită, pănă unde ajunge cerdacul;
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ear deacolo in jos e dată cu lut pănă la 
păment. Aspectul e curăţel, căci preoteasa, 
Nastasia, e bună gospodină. La fereastra, din 
dreapta, unde este odaea de primire, se văd 
mai multe oale cu busuioc, căci Elisavetei, 
fetei celei mai maria, popeiii plac foarte mult 
florile; in fereastra, din stinga sunt câteva 
cărţi legate in piele, printre care se zăresc 

"ici şi cole alte cărţi mai mici cu legătură 
de carton ruptă şi cam feștelite. Cele legate 
in piele sunt cărţi bisericeşti in care cetise 
odinioară părintele Gavril, când era mai ti- 
ner, ear celelalte sunt romanuri traduse, 
cărţi de stihuri şi calendare, lectura de pre- 
dilecţie a. fetei celei mai mici, Zamfiriţa, 
care-i mai oacheşă decăt sora ei; care n'are 
multă plecare pentru gospodăria casei, ci are 
plăcere să cetească istorii şi stihuri de dragoste 
unde E! şi Fa se iubesc pân la moarte dar 
lumea rea ii despărţeşte ş'apoi mor amen- 
doi, ear pe mormintele lor resare câte o 
floare care suspină in adâncul nopților. A- 
ceste cărţi i le-a dat profesorul Iftimie Ev- 
dochimovici de la şcoala primară de alătu- 
rea care şi-a pus ochiul pe Zamfiriţa, mai - 
ales știind că părintele Gavril are două vi- 
işoare intr'o podgorie apropiată din care 
spereâză că una se va da Zamfiriţei de ze- 
stre. Zamfiriţa şede adeseori: la fereastră,
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ascunsă după perdeaua cea de cit verde cu 

dungi galbene şi se uită când trec băeţii şi 
profesorul la școală. Iftimie Evdochimovici 

a, zărit intr'o zi doi ochi negri prin crăpă- 

tura perdelei şi deatunci nu trece niciodată, 
fără .a părea gânditor şi a scoate din piept 

o duzină, de suspinuri dureroase. Zamfiriţa 

văzând aşa şi aducându-și aminte de lumea, 
cea, rea şi de cele două „morminte, suspină 

şi ea cu amar. 

Surorile amândouă nu trttesc insă bine 
impreună. Elisaveta, v&zend preferenţa lui 

Evdochimovici, se revoltă de nedreptatea băr- 

baţilor. care nu caută femei vrednice şi 
gospodine, ci fete ce-şi perd vremea cu cetit 

şi suspinat, şi nu este zi lăsată de Dumne- 

zeu unde să nu ocărească pe sora ei, fie 

pentru nerânduiala, din casă, fie că a lăsat 

borşul să se afume la bucătărie, sau că n'a 

udat florile la vreme. In asemenea casuri 

preoteasă dă dreptate Elisavetei carei mai 

gospodină și-i seamănă mai mult, ear Sf. Sa 

ia partea Zamfiriței, copilei sale favorite, 

pănă când cearta se sfirșeşte prin aceea că 
şi preoteasă şi copile vin de sărută mâna 

părintelui care dă fiecăreia, blagoslovenia, sa, 
vrând „pace tuturor!“ La care blagoslovenie 
preoteasa şi cu fetele respund cuvios in 

chor: „şi duhului tău, amin!“
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Averea părintelui nu se mărginește numai 
in casa, lui şi cele. doue viişoare. De la in- 
mormentări, naşteri, cununii, spovădanii, 
praznice, paraclisuri, parastase şi alte rugă- 
ciuni, Sf. Sa a strins și bănişori, care sunt 
sau daţi cu dobândă de 112 la sută pe lună, 
pentru care părintele păstrează sineţele şi 
amaneturi, sau sunt in natură. Este o mică 
punguliţă, de piele groasă cu mai multe sute 
de gălbenași cu zimţi, impărătești, drepţi la. 
cumpănă, fără bortă şi bine spălaţi, și sunt 
mai mulţi călţuni de lână, umpluţi cu irmi- 
lici turceşti şi sorocoveţi nemţești. Sinetele, 
călţunii și punguţa, sunt puse intr'o lădiţă 
de lemn, incuiată cu doue lăcăţi şi ascunsă 
in fundul supatului din odaea de primire. 
Pentru nimic in lume părintele Gavril n'ar 

lua o para din punga cu galbeni; acolo 
se adauge numai, dar. nu se mai scoate nici- 
odată. ' 

Pe patul cel lung din odaca de primire 
care se intinde de la sobă şi pănă la păre- 
tele opus, sunt; mai multe saltele, oghialuri 
şi perne curat infăţate in feţe cu horbotă 
pe la margini; sunt mai multe lăiceră de 

lână in sute de colori, şi doue caţaveice de 

blană de vulpe; ear din pod atirnă in jos 

peste pat doue duzine de ştergare alb-gălbie 
care toate, impreună cu doue' lăzi de:lemn
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boite albastru și roş au să compue zestrea, 
fetelor la măritare. 

Părintele Gavil are un caracter foarte im- 
păcăcios. El ar voi să stea bine cu toată 

lumea și să nu supere pe nime. Ca un ade- 
v&rat creştin, el este supus şi umilit cu su- 

periorii sei. Când vorbeşte cu un arhiereu, el 

ţine capul adânc plecat şi vorbeşte aşa, de 

dulce, parecă curge: miere de pe buzele sale; 
iar când se intimplă să fie inaintea mitro- - 

politului, el pupă de sute de ori marginea, 

cea mai de jos a poalei şi nici cutează a 
"ridica, ochii s&i păcătoşi pănă. la strălucita, 

faţă, a, despotului. Odată, se intimplase ca 
mitropolitul, înspectând biserica Sf. Pante- 
leimon, să intre și in casa părintelui Gavril, 
pentru a se .odihni de truda, liturghiei ce 
auzise. In mijlocul patului se aşăzase toate 
perinele pe care.era să şadi mitropolitul; 
pe pardosele erau aşăzate păn afară în cer- 
dăcuţ, lhicerele de zestre. Părintele Gavril 
aştepta, in cerdac cu preoteasa, şi cu fetele 

„sale, -care erau. imbrăcate in caţaveicele cele 
“de zestre, unde sărutând poalele mitropoli- 
tului îl primi cu un „bine cuv&ntat fie cel 
care vine intru numele Domnului!“ După 
care mitropolitul blagoslovise casa, patul şi 
perinele “și dulceţile ce-i aducea Elisaveta, 
(smulgend cu .deasila in cealaltă odae. chi-
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saua din mânile Zamfiriţei ce voise să aibă 

ea onoarea de a aduce dulceţi) şi pe toţi 
pravoslavnicii christiani ce locuese in lăuntru. 

Acea zi memorabilă n'o mai uita părintele 

Gavril ci neincetat, işi aducea aminte de feri- 

cirea aceea, zicând cel puţin odată pe zi: „Când 

Inalt Pr. Sf. Sa părintele mitropolitul venea, 

pe la mine...“ | 
In viişoarele sale, părintele Gavril face vin 

foarte bunişor şi-l vinde pe la jidani, păs- 

trând insă totdeauna, pentru sine, câte un 
polobocel, căci Sf. Sale ii place să bee câte- 

va, “pahare de vin vechiu la masă şi sara. 

Duşmanii bisericei pretind că părintele bea, 

de- mai multe ori pe zi şi cam multişoare 
'pahare—dar aceasta nu este de crezut. Ei nai 
susțin că Gavril ar fi slujit de câteva ori fiind 
cu chef, că odată sar fi inchinat cu cadel- 

niţa pe la sfeşnice in loc de icoane şi că 

s'ar fi incurcat; in cetirea, Sfintei Evanghelii ; 
că altă, dată ar fi eşit cu patrahirul pe dos, 

cu poteapul pe cap şi cu psaltirea în mână, 
in loc de a ţine Sfintele daruri; că odată . 
chiar, la Sf. Panteleimon, când era hram la, 

„biserică, s'ar fi superat pe dascălul din strana - * 
stingă care de o jumătate de oară nu mai 

contenea să cânte „Doamne milueşte“, in 

"loc de a lăsa st zică pe dascălul din strană, 

dreaptă 'şi a-i ţine numai isonul după rân- 
. - 
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duiala, slujbei, şi că în mânia sa, i-ar fi arun- 
cat mai multe evanghelii, psaltiri şi cias- 

loave in cap—dar aceste toate sunt numai 

- zavistuiri a duşmanilor bisericei şi nu: se 

pot crede. | 

Părintele Gavril e prieten cu multe case 

boereşti şi mai ales cu acele case blagoslo- 

__vite, unde se cetesc incă paraclisuri în fie 

ES
L 
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care Sâmbătă, şi unde se face aghiasmă cel 
puţin odată pe lună. La cetirea paraclisuri- 

lor, Sf. Sa, dacă se intimplă ca stăpânii să-l 
lese singur in casă, se pune pe scaun, gla- 

sul seu devine din ce in ce mai slab, pân 
ce rugăciunea, nici se mai aude, atât e de 
absorbit în simţiri religioase, robul lui Dum- 

nezeu Gavril. Când: insă aude pași indrep- 

tându-se spre odaea in care se face .para- 
clisul, el se scoală grabnic şi intonează in- 

dată cu glas puternic şi melodios: Doamne 

milueşte! Doamne milueşte! Iar. sfirşind 

rugăciunile, dacă il invită boerul la dulceti, 

părintele conversează cu multă veselie; nu- 

mai când vine vorba de biserică, Sf. Sa 

arată păreri de rău despre ticăloşia oa- . 

menilor de astăzi care şi-au perdut evlavia, 
pân intr'atâta că nu mai dau pentru rugă- 
ciuni ca imai nainte; că nu mai aduc atâtea 

luminări și colaci pe la, biserică ca in tim- 

purile cele frumoase; că nu mai plătesc să 

  

   

  
4 
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se aducă pe acasă icoane făcătoare de mi- 

nuni, când este „vre o nenorocire, ba incă 
merg cu nelegiuirea chiar păn a nu voi să, 

mărească, lefile preoţilor. Atunci părintele 
devine cu desăvirşire melancolic şi prevede 
că urgia lui Dumnezeu are să se arăte in 

curând prin vre un cutremur sau potop ca 

să pedepsească pe oamenii fără de lege. Cu | 
toate aceste, eşind, intinde mâna sa 'spre 
sărutare şi zice: „să fie bine !“ — Aceste sunt 

cuvintele sale favorite. a 

Părintele Gavril poartă aşa de mare in- 
teres omenirii, incăt nu-l lasă cugetul și 
-evlavia, să scape nici un botez, sau inmor- 

mentare, fără ca să presente, chiar nerugat, 

serviciile sale, pravoslavnicilor christiani. La 
inmormentări ia totdeauna luminarea şi tes- 

temelul şi adeseori, pentru a pune pe cre- 

ştini în posiţiune. de a se arăta şi mai de- 
votaţi lui Dumnezeu, ascunde sub giubea 

testemelul primit şi maiapucă vre-o câteva. . 

"Dacă, vre unu indiseret îl zăreşte şi-i observă 
că ar trebui să ia numaiunulcăci ar fi venit 

mai mulţi preoţi— „Să fie bine, fiule“, r&s- 
punde Sf. Sa şi se depărtează grabnic. In- 
dată. după inmormentare, părintele Gavril 
vine şi propune cum să se facă grijele şi 

rugăciunile. Doamne fereşte, nu iartă vre 

“una, din rugăciunile de trei, de nouă, de doue-
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-zeci şi şapte sau patruzeci de zile, nici praz.- 
.. nicele, colacii, coliviile şi celelalte neaparate 
„pentru iertarea păcatelor și liniştea, sufletu- 

lui celui mort. Când vine să vadă familia 
acestuia, el nu vorbeşte decât de bietul 

veposatul sermanul, şi :vorbind se induio- 
şează aşa, de tare, incât işi șterge o lacrimă; 

dacă insă şi familia e mișcată, „să fie bine 
adauge el, intinzend mâna ca, să i se dea .cele 

trebuitoare pentru rugăciuni extraordinare. 

Ca. duhovnic, părintele Gavril & foarte as- 
pru..Când'se spovădueşte un. tînăr cu chi- 

„pul isteţ, Sf. Sa, după ce citeşte mai multe 
- rugăciuni, îi pune neapărat următoarele in- 

 . trebări: 

„Postit-ai tot postul mare, fiule ? 

— Nu, părinte, o mărturisesc. 

„Rău, fiule, rău! respunde părintele incre- 

ţind. fruntea. — Dar la biserică fost-ai în toate 
-Duminicile şi serbătorile ? : 

"— Nam fost, părinte, zice bietul tânăr 
cu glas umilit. | 

„N'ai fost la bişerică ? In genunchi, nule! 
Dat: ai pentru rugăciuni ? 

— N'am dat, părinte. : 

Aici, faţa Sfinţiei sale ia o expresiune 
amenințătoare; el ridică cu - solemnitate pa- 
trahirul şi acopere capul pecătosului; apoi 
ii pune cartea, pe cap intrun "mod violent
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şi ceteşte câteva, minute. După aceea il in- 

treabă cu glas sinistru : 
„Sărit-ai multe garduri ? 

— Ce fel, părinte? 

„Sărit-ai multe garduri, fiule? 
"— Când eram copil, părinte, am sărit. 

peste câteva, garduri, dar acum... 
„Te faci că nu mă înţelegi, fiule. Eşti ti- 

măr, muierea, e ademenitoare... Sării- ai multe 

garduri? 
— Apoi dă, părinte, am cam sărit... 

„0, iartă-l, Doamne! pentru fără de le- 

gile sale! Multe metănii ai să .faci, fiule, şi 
nu știu dacă te voiu pută deslega de păca- 
tele tale, esclamă duhovnicul intinzend mâna, 
(aci creştinul ii pune un irmilic in palmă). 
Mare insă şi milostiv este Domnul Dumne- 
zeul nostru, adauge părintele şi te va ierta - 

prin robul s&u nevrednic ! 
După spovădanie, părintele e vesel, ii in- 

tinde mâna spre sărutare şi-i zice, zimbind 
„să fie bine!“ 
„In mari lupte sufleteşti a intrat bietul 

părinte Gavril, de când toată lumea face. 
politică şi are și el vot la alegere. In in- 
trunirile electorale nu știe cum s'ar impărți 
ca, să fie bine cu toate partidele. Pe de-o 
parte vede coconaşi de boeri in casa cărora 

face paraclisuri, pe de alta, vede pe alții care
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fagăduesc de a mări lefile preoţilor. Dacă s'a 

da cu aceștia, poate să peardă clientela, boe- 

rească ; dacă s'a da cu ceilalţi nu i se mă: 

reşte leafa. Deaceea părintele Gavril a so- 

cotit că cel mai nimerit este să nu se strice 

cu nime şi să aprobeze pe toţi. La alegere, 

făgăduește tuturor candidaților votul său. El 

are mai multe bilete cu numele candidaţilor 

deosebitelor partide şi jură fie căruia, că pen- 

tru dinsul. a votat.—Nu se ştie insă nicio- 

dată pe care din bilete La pus in urnă. . 

O dată se iscălea o hărtie plină de tân- 

guiri pentru abusurile unui prefect; proto- 

popa îl indemna să iscălească şi el. 

„Dar eu nu ştiu nimica, despre acestea, 

intimpina bietul părinte Gavril. 

— Să iscăleşti, părinte! 

„Dar am să-mi fac duşmani şi sunt un 

biet om. 
— Iscăleşte, când iţi « spun; nu ştii de. 

unde ne vine indemnarea să iscălim !.. 

„Aş vrea să fie bine, suspin, Sf. Sa, is- 

călind.“ | 
Peste o oră il intilni prefectul pe stradă, 

„Nidejduesc, părinte, că n'ai iscălit in hâr- 

tia ce se dă asupra mea. 

„M& ferească Dumnezeu, Cucoane Jancuşor, 

respunse părintele. Cum poţi crede una ca 

asta despre mine?



— Nu spun alta, decât că mi-ar păre r&u. & 

Câteva zile se -trecură şi iar intilni pre- 

fectul pe Sf. Sa. 

„Dapoi bine, părinte, te-am văzut iscălit 

in “albă, Ce-mi spuneai mai dăunăzi ? 

— Doamne fereşte! Am fost năpăstuit. 

„Dar am v&zut cu ochii mei, ce mai tă- 

găduești ? 

— Să fie bine, Cucoane Iancuşor. 

„Părinte, ia samă, că-i lucru mare ! 

— S%, fie bine, răspunse Sf. Sa, depărtân- 

du-se în fugă. 

“ Asemenea, intimplări repetându- -se, intr”o 

zi veni Iftimie Evdochimovici la preoteasa 

Nastasia şi-i spuse că se teme, ca părin: 

tele va, fi depărtat de la. biserica Sf. Pan- 

teleimon. Mare ingrijire in familia Sfinţiei 

Sale! Zamfiriţa prevezend că, politica, are 

so nenorocească plângea deoparte ; preoteasa - 

Nastasia de alta; iar Elisaveta ţipa și striga 

că Evdochimovici e un intrigant şi ocărea 

pe sora, ei. Sosind părintele acasă: „Ce ai 

făcut părinte, strigă Nastasia, te- -ai pus r&u 

cu toată lumea!“ 
— Să fie bine, respunse Sfinţia Sa. | 

„Dar cum are să fie bine, părinte, dacă 

iscăleşti cu toţi şi inapotriva tuturora ? 

'Ţipetele şi sfada deveneau din ce in ce 

mai mare. Văzând aşa, părintele intinse de



odată amendoue mânile și strigă cu glas - 
puternic: „Pace tuturor !* 

„La aceste cuvinte fârmecătoare, se fâcă 
indată linişte şi pace şi toată familia res- 
punse in chor plecând capul in jos: şi du- 
huluit&u, amin! .



EROUL FĂRĂ VOIE 

Fremd kehrt er heim îns Vaterhaus, 

Schiller, 

Sfirşind studiile sale in striiinătate, Cos- 
tică işi puse diploma de ştiinţă intr'un toc; 
tocul intrun giamandan, Şi plecâ in ţară. 
In orașul de provinţie unde se născuse, il 
aşteptau cu nerăbdare. Părinţii lui Costică, | 
care in familia lor nu numă&rase decit me- 
delniceri, spătari şi postelnici, erau măguliţi 
că deacum Vor avea şi un doctor in drept 
şi ră&spândiră vorba, că doctorul Costică o să 
sosească şi că, deacum patria va avea un om 
mare mai mult: un doctor cu diplomă! 
Lumea incepi a vorbi. Intr'o societate de 

vr'o şapte dame şi patru bărbaţi cari se 
adunau în toate serile pentru a-şi istorisi 
cele intimplate în cursul zilei, atât in so- 
cietate cât şi in politică, pentru a interpreta
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diferitele fapte ale cetăţenilor şi cetăţence- 
lor, a cerceta causele acestor fapte şi a le 
combina efectele; indată ce se află despre 

diploma lui Costică, convorbirea căză asu- 
pra lui. 

„Aţi auzit că Costică Buzdurug şi-a făcut 
examenul de doctor? Azi a venit cuconul 

Nastase să mi-o spuie, zise cuconul Ion. 

— Dar cum să nu o ştiu, păcatele mele, 

respunse Casandra, cuconul: Nastase a fâcut, 

„cel puţin v'o douăzeci de visite astăzi ca să 
vestească această ştire la toată lumea. 

„Par' că tare işi bate capul lumea de Co. 
stică al lui, intimpină cucoana Frăsina. S'o 
îi fudulit Nastase acuma, de nu-l vei mai 
ajunge cu prăjina. Mare lucru să fie cineva 
doctor! Ş'apoi cine ştie dacă-i adevtrat! Şi 

chiar de-i adevărat, câte diplome se cumpără ! 

— Cum ziceţi, cucoană Frăsină, intrerupse 
cuconul Mihalachi: câte diplome se cumpără! 
Nu ştiu eu pe Costică Buzdurug! Nam fost 
faţă când lau botezat? Era, ia un băiat ca 
ceilalţi. Nu ştiu zeu, cum a eşit doctor. Sau 
mă 'nșăl, sau am ghicit pentru ce cuconul 
Nastase şi-a vândut 100 de fălci de pădure... 

„Bine zici, strigară cucoanele Casandra şi 
Frăsina impreună, şi-a vândut pădurea ! Acum 
totul se explică !— In acel moment servito- 
rul anunţă, pe cuconul Nastase Buzdurug.
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„Poftim, poftim, cucoane Nastase, ii strigă 

cucoana Frăsina care era, de gazdă. De mult 
mam mai avut mulţămirea .., 

"— Sărut mâna, cucoană Frăsină, respunse 

Nastase. M& iertaţi. Am avut in vremea din 

urmă o mulţime de trebi... băiatul meu.... 

„A! cuconaşul D-voastre ! Am auzit că acum 

e doctor. Mi-a părut foarte bine. Am zis-o 

totdeauna că are să iasă bun. De mic se 

putea, vede că-i plin de duh. | 
— Te hiritisese, cucoane Nastase, adăogi . 

cucoana Casandra... şi la mai mare! Tare 

trebui să fii mândru. Ai un flecău care are 

să facă onoare patriei... și familiei sale, 

adăogi ea, cu un zimbet semnificativ. 

„Apoi 45, cuconiţă, r&spunse cuconul Na: 
stase cu modestie, cum a da Dumnezeu. Eu 

mi-am făcut datoria de părinte ; Pam crescut 

cu cheltueală, cu durere, deacum să-și-o 
croească el singur. Convorbirea urmă toată 

sara asupra lui Costică şi intreaga, societate 

&i lăuda, meritele și talentele. Lui Nastase | 
&i zimbea, inima. Nu apucă insă bine să | 
iasă, pe ușă .şi cucoanele Casandra și Fră- 
sina strigară a tempo, schimbând deodată 

expresiunea fisionomiei: Uf! ce om nesu- 

ferit!“ | | 
Tot în acea sară, erau intr”o altă adunare 

trei: tineri şi doue domnișoare care şedeau
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în jurul unei mese, pe:când in cealaltă parte 
a salonului se .ţineau “câteva, dame bătrâne, 
mumele domnișoarelor. .Domnişoarele .amen- 

doue şi unul din tineri, faceau scamă, ear 
ceilalţi doi tineri nu făceau nimica. 

— Ce zi frumoasă a fost astăzi, zise unul 
din tineri, 

„Dar, era multă lume la primblare, res- 
punse una din domnişoare. 

— Aveţi să mergeţi mâne sara la, teatru? 
zise unul din tineri. 

„Ba nu, respunse una din domnişoare. 

— Am auzit că Ghiftui are să dea un 
bal, zise unul din tineri. 

„Cand, când? intrebară amendoue dom- 
nişoarele. . 

—— Nu se ştie incă positiv, respunse altul 
din tineri. 

Domnişoarele plecară capul. 
„Aţi auzit că Adela Cireşescu se mărită ? 

şopti unul din tineri catră una din domni- 
şoare. 

— Adela, se mărită 1 esclamâ domnişoara, 
ridicând capul. 

„Adela se, mărită ! esclamâ cealaltă dom 
nişoară, 'Tot cu. 
— Tot, respunse tinărul zimbind, 
“Amendoue domnişoarele : plecară capul şi 

„urmară a face scamă.
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— A propos, zise unul din tineri, am auzit 
că ne vine un cavaler mai mult din străi- 
nătate. 

„Cine, cine ? esclamară domnişoarele, ridi- 
când capul. | 

— Costică Buzdurug. Cică-i doctor, zise 
unul din tineri cu un zimbet indoeinic. 

„Doctor in ce? intreb una din domni- 
şoare. | 
— Doctor in... in ştiu eu ce?... inori 

şi ce... respunse tînărul. Mare lucru să fie . 
cineva doctor ! Ş'apoi câte diplome se cum- 
pără | 

„Tot e mai bine să aibă cineva o diplomă, 
când se intoarce de la studii, decât să nu 
aibă, resunâ un glas de damă bătrână din 
celalalt capăt al salonului. 

“Tinerii tăcură toţi. Domnişoarele zimbiră 
amendoue. 

In acel moment intră un servitor şi anunţă 
pe cuconnl Nastase Buzdurug. In salon se 
făcii o tăcere .generală. Cuconul Nastase, 
după ce dete mâna cu toate persoanele, se 
puse lângă cucoanele cele bătrâne. 

„De mult n'am mai avut mulţămirea să 

vă vedem, cucoane Nastase, ii zise doamna, 
de gazdă. 

 — Am imbătrănit, cucoană Ancuţă, și 

abia mă pot hotări să es din casă. Dar când
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_mă& hotăresc, totdeauna la, D-voastre vin mai 

întăi, | 
„Glumiţi, cucoane Nastase; D-voastră bă- 

tran? Sunteţi incă verde şi sănătos. 
— Dar anii s'au cam înmulţit. Acum am 

un băiat mare pe care mâni, poimâni o să 

trebuesc să-l pun la cale. : 

După aceste cuvinte, urmă o tăcere de 

câteva minute in care toţi se uitară la pă- 

mânt. 
„Ce mai face: Monsieur Costică, tot işi 

urmează studiile ? 
— Le-a sfirşit, cuconiţă. Acum şi-a luat 

diploma de doctor şi-l aştept să se intoarcă 

pe mică pe cias. 

„are trebue să fii mândru, cucoane Na: 

stase. 

— Apoi dă, cuconiţă, respunse cuconul 
Nastase cu modestie, e singurul copil ce 
mi-a dat Dumnezeu. Eu mi-am făcut cu 

dinsul datoria de părinte; lam crescut cu 

cheltuială, cu durere; deacum să şi-o croiască 

el singur. 
Convorbirea urmă incă puţin timp despre 

neplăcerea, părinţilor care sunt siliţi a se 

despărţi de copii lor, despre bucuria părin- 

tească când copii se intorc, despre cariera 

ce aşteaptă la noi pe tinerii doctori şi des- 
pre Monsieur Costică; după care Nastase
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eşi, căci avea de mers intr'o a treia casă, 
la prefectul judeţului. Eşind el, toate per- 
soanele presente 'se sculară ; ear cucoana de 
gazdă il petrecă pănă la ușă, ii zimbi foarte 
dulce și zicendu-i sara, bună, ii strinse mâna 
mai mult decăt obicinuit. 
Ajungând la prefect, Nastase nu mai găsi 

nici un loc vacant la mesele de cărți, 
„Plecăciune, cucoane Nastase, ii striga, 

prefectul. Ce minune că, te-arăţi pe la .noi ? 
— Am venit să vă mai- văd, cucoane Gri- 

goraș, respunse Nastase, — Ei, care pe . 
care? 

„Guvernul stă rău. Boierii din oposiție 
mă pun platcă, peste platcă, zise prefectul 
zimbind, . 
— Bine că stă guvernul rtu numai la joc! 
După câtva timp in care “Nastase dădea, - 

sfaturi prefectului cum să joace, el ii şopti 
la ureche că are să-i spuie ceva. Prefectul 
rugă pe altul să-i ţie locul la cărţi şi luând 
pe cuconul Nastase de braţ, amândoi se 
preumblară prin casă, vorbind incet. Abia 
se auzea de când, in când câte un cuvent. 

— Cum adică la tribunal? șoptea glasul 
-lui Nastase, | 

pCred ca supleant, respunse prefectul. 
— Cel puţin membru, zise Nastase.
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„Dar vezi că... urmâ prefectul, însă, cu- 

vintele lui nu se auzeau. 

— Fie dar şi procuror, ca să nu mai fie 

vorbă, zise Nastase. Amendoi se strinseră 
de mână. 

„Ă propos, cucoane Nastase, urmă, prefec- 

tul, D-ta implineşti pe Firfirig pentru dato- 
ria ceea... ştii... Fă-mi hatirul; mai pă- 

sueşte-l vr'o câteva luni... garantez eu 
Că, 

„_— Bucuros, cucoane Grigoraş, bucuros. 
Mai ales pentru. D-voastre... 

Amendoi se strinseră ear de mână și mai 
şoptiră câteva, cuvinte impreună, după, care 
prefectul se reaşăză la, joc. 

— Plecăciune la boeri, zise Nastase scu- 
lându-se. 

„Plecăciune, sara, bună, bonsoir, la, reve- 
dere, respunseră mai multe glasuri. 
— Oare ce voia Nastase, zise un domn 

b&trânior de la altă masă de cărţi, câtră 
vecinul său care era cam de aceeaşi virstă. 

„Trebue să fi fost vorba de un post pen- 
tru băiatul lui care se intoarce din străină- 
tate. 
— Ear a să dea pe un vechiu funcţionar 

afară. ca, să puie in loc un firţigău de tintr. 
„Rău, reu! intimpină cel intăiu şi amân- 

doi păreau ingrijaţi.



A doua zi Costică, sosi. După o scenă de 

familie foarte duioasă, cuconul Nastase il 

intrebâ, unde ii este diploma şi Costică scoase 

din toc o coală de hârtie groasă pe care 

erau tipărite mai multe cuvinte latineşti cu 

litere foarte mari. Părinţii de o parte, Co- 

stică de alta desfăşurară hărtia. 
„Ce stă scris aici, Costică? că eu nu in- 

țeleg nimica, și v&d mai multe nume străine. 

—— Acesta e numele rectorului Universi- 

tății pe care-l vezi sus; ici mai jos e nu- 

mele decanului facultăţii ș'apoi vine al meu. 

„Ce fel al t&u? 

— Dar, al meu, eaca: Constantinus Bus- 

durugus Romanus, 

—- Aha! Latineşte! Dar cuvintele zir 

ornatissimus et doctissimus ce insemnează ? 

„Insemnează bărbatul cel mai impodobit, 
cel mai invăţat. 
— Tu ești acela? intimpină muma cu 

lacrimi în ochi. Vino, doctisimuţule, să te 

sărut! | | 

„Dar asta aici ce vra să zică: absolvit 

cum laude? 

'— Adecă am trecut examenul cu laudă. 

„Cu laudă! esclamă mama din ce in ce 
mai minunată. Apoi se 'nţelege: omul cel 

mai impodobit şi mai invăţat nici nu putea 
să treacă examenul altfel decât cu laudă.



Cred că așa lucru nu s'a mai văzut de când 
sunt universităţi in Germania! 

— Ba sa mai văzut, respunse Costică, 
“ plecând ochii şi inroşindu-se. : 

„Să lăsăm asta, zise atunci cuconul Na- 
stase, şi să vorbim despre viitorul teu. Ce 
gândeşti să te faci? 

— Apoi dă, ştiu eu? intimpină, Costică, 
„Eu cred că ai trebui să intri intr'o func- 

ţie judecătorească, 
— Diploma o am eu, zise Costică, dar 

mam practică; ar trebui să fac intăi pe 
scriitorul intr”o cănțălerie ca, să, ved cum 
merg lucrurile. 

„Tu, scriitor! strigă muma, şi se ţină 
de un scaun ca să nu cazi jos, când sunt 
atâți r&i care judecă pre oameni! atâţi ne- 
invăţați fără diplome! Costică, ce vorbă ai 
spus acolo! 

— Trebue să intri cel puţin ca procuror, 
zise Nastase. | 

„Ca president! strigă muma. 

— Lasă să fie procuror, rugă Nastase. 
„Nu vreau! Nu vreau! urmă cu violenţă 

muma, bătând din picior. Auzi! procuror! - 
Un doctor cu atâta laudă, cel mai impodobit 
şi mai invăţat din toţi doctorii! 

— Dar sunt incă tînăr şi am timp destul 
pentru a inainta la aceste posturi. N'am 

29,973. — Scrieri complecte. 3
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nici o practică: n'am să ştiu face o in- 

ehcere, , 
„Ai să le faci incheeri latineşti şi greceşti, 

strigă bătrâna, şi să-i pui pe toţi in cofă! 

- Costică plecă fruntea in jos. 

— Avem destulă vreme să gândim la 

aceste, zise acum Nastase, schimbând, con- 

vorbirea. Găteşte-te, Costică, avem si facem 
câteva visite. 

„Nu uita să mergi şi la cucoana Ancuţa,; 
ştii vorba noastră, zise bătrâna, 

— Pst! Nu spariă pe băiat, ii şopti Na 

stase incet. 

Peste vr'o oară Nastase şi Costică, ple- 

când în. trăsură de a casă, se duseră să facă 

visite, 
Pe stradă, toată lumea ii saluta şi Co- 

stică era silit si scoată şi să puie pălăria: 
necontenit. Nastase făcea când un semn din 

mână, când punea doue degete la pălărie, cândo 

scotea, adânc, adânc, când nici nu respundea, 

la salutări, după insemnătatea persoanei pe 

care o întâlnea, “Lui Costică ii părea aceasta, 

foarte curios, 

— Avem să mergem la cucoana Aglaita, 

Mucureanu, una din cucoanele cele mari; ea 

ţine casă deschisă și de la, intăiul efect, ce-i 
produci ei şi celei mai mari din fiicele sale 
Olga, atirnă adesea, reputaţia unui june. Ia
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seama, Costică și te poartă, bine. Când vom 
intra, bătrânei să-i săruţi mâna, ear duducei 
Olga să-i faci un compliment grațios. Nu 
vorbi prea mult, asta, face o rea impresie 
la intăia vedere, dar nici să taci din cale 
afară, asta-i şi mai rău. 

- — Bine, respunse Costică, 
“Costică, era de 283 de ani; 'modest de 
natură, el invăţase ceva carte,- cât se iîn- 
vaţă in şcoală; ca, student in cei intăi ani 

„ umblase mai mult după petreceri, decât 
după invăţătură; apoi se puse pe studiu, 
cât trebue pentru examen. Având destul 
spirit natural, el simţea, că toate aceste nu 
insemnează, mult Şi se mira cum de părinții 
lui il credeau învăţat. De mulţi ani, el nu 
fusese, decât in societate de studenţi şi sim.- 
țea o mare emoţiune, când era acum să facă 
cel întăiu pas in lume. Când ajunse la Doamna 
Mucureanu, simţi deodată o mare slăbiciune 
la picioare, incât abia puti sui scările; sus 
in coridor inima i se bătea cu putere, iar 
când uşile salonului se deschiseră, tot sân- 
gele i se sui in cap, el intră ametţit şi totul 
părea că se invirteşte imprejurul seu. 

- „Curaj, ii şopti la ureche cuconul Nastase. 
“Costică, luându-și o inimă iși inalţa peptul 

şi păşi mai hotărit. Din nenorocire in mo- 
mentul când zâri doue dame in salon, se
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aruncă asupra lui un căţeluş, hămăind și 

muşcându-l de pantaloni. Lui Costică îi veni 
ameţeală, dar cucoana Aglăiţa, văzând starea 

vrednică, de jale a tînărului, îi veni inainte, ii 
„zimbi și-i intinse mâna, spre sărutare, du- 

duca, Olga earăş ii zimbi cu graţie şi se 

puse lângă dinsul. 
După câteva intrebări şi respunsuri pre- 

schimbate intre cucoana Aglăiţa, şi cuconul 

Nastase, cucoana Agliiţa se adresă, câtră 

Costică, 
„Unde vă place mai bine, in Germania. 

sau a casă? 

— Negreşit, în patrie. 

„Aveţi să vă săturaţi foarte de grabă de 

patrie. La noi merg toate r&u şi pe dos. 

Doar dacă tineri cu invăţătură ca D-voastră 

vor mai pune ceva rânduială. 

Costică, se uită la dinsa cu ochi mari. 
„V'am. cunoscut copil mic, acum v'aţi 

făcut un tînăr frumos. 

Costică se inroşi ca, para, focului. 

„Cum trece vremea, cucoane Nastase! 

— Aşa, cucoană Aglaiţă, aşa, ! respunse 

Nastase cu un suspin. 

„Din Ţara nemţească se intorc tinerii 

foarte serioşi; cred cucoane Nastase, că 

Monsieur Buzdurug (aici arătă cu capul pe



Costică) nu va despreţui și petrecerile, precum 
fac mulţi .nemţi de virsta D-sale. 

__— Ori ce lucru la vremea lui, cucoană 
Aglaiţă, şi treaba şi petrecerile. 
Costică era din ce în ce mai neliniștit. I 

se părea, că e pe banca de acusaţi. Intero- 
gatorul cel adevărat incepi insă abie acum 
din partea, domnişoarei Olga. 

„Aţi fost v'odată la Paris? 
— Niciodată. Prin Germania am călătorit 

«mult, dar în Franţa n'am fost incă. 
„Ve place danţul? 
„— Imi place destul, deşi nu sunt pasionat. 
„Lrebue să jucaţi valsul foarte bine ; 

acesta e danţul german par excellence, 
Costică făcă o mişcare de modestie, 
„ Ve place musica? 

— O! foarte mult. 
„Sunt sigură 'că din piano cântaţi foarte 

bine ? 

— Din piano nu cânt nici de cum; am 
invăţat violina, 

„ Violina e un instrument foarte frumos, 
mai cu seamă cu acompaniament; de piano. — 
Aţi cetit „Les Misârables“ de Victor Hugo? 
Cum ve pare? 
 — Imi pare... hm... cam... să ve spun 
drept... cred că... hm... | 

„Sunt pasajuri foarte frumoase, dar” ro-
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manul e prea lung. Se vede că autorul a 

avut intenţia să umple o mulţime de 

volumuri. Mie imi face efectul unei piei de 

tigru ; totul nu este de o coloare unită, dar 

pe ici pe colea sunt pete care dau intregu- 
lui un aspect plăcut. | 

— Eu Yam comparat totdeauna cu un 
pustiu in care se găsesc ici şi colo oaze 
infloritoare, dar comparaţia cu pielea de 

tigru mi se pare mult mai potrivită şi mai 

frumoasă, 
Domnișoara zimbi cu mulţămire ş şi cucoana, 

Agliiţa.privi pe Costică cu interes. Când eşiră, 

şi muma şi fata ii intinseră mâna cu ama- 

bilitate şi-l invitară să vie cât va voi de - 

des, mai ales sara. Costică, se miră, văzând 
că erau mai amabile cu dinsul decât cu 

tatăl seu. 
— Bravo, Costică, zise cuconul Nastase, 

după ce eşiră, trebile merg bine. Au să te 

laude in tot orașul. Istoria cu tigrul şi cu 
potopul sau pustiul, ai invirtit-o bine. — 

Avem să mergem acum la prefect. - 
Când intrară in salonul prefectului, acesta, 

le merse inainte şi făcând lui Costică un 
salut grațios, îi intinse mâna. Costică, era 

incântat de o aşa de mare amabilitate din 

„partea unei persoane atât de insemnate. 
— Imi pare foarte bine „că am onoarea



de a face -cunoştinţa, d-voastre, domnule 
Buzdurug. Am auzit că aţi făcut studii 
foarte serioase şi sperez că nu veţi refuza 
patriei serviciele d-voastre. 

„Visul meu a fost să pot; fi folositor pa- 
„triei pe cât me vor servi slabele mele mij- 
loace. 

— Fiţi sigur că aveţi să fiţi chemat de 
a realiza, aceste nobile dorinţe. Dacă-mi daţi 
voie, imi voiu face o plăcere de a stărui să 
„ocupați un post, demn de titlurile ce po- 
sedeţi. 

„Titluri pân acuma nu am, domnule pre- 
fect, am numai buna voință de a dobândi 
titluri in viitor. 

— Sunteţi modest şi asta-i bine; dar nu 
trebue să ve micşuraţi meritele. Sunteţi 

„ doctor şi in această calitate sunteţi in arept 
A cere ca guvernul să vă vie inainte. Măria 
Sa Vodă sprijine foarte mult pe tinerii cu 
invăţătură, căci ei representă, viitorul. 

Costică era ameţit de atâta amabilitate 
şi nu mai ştia ce să respundă. El vezi 
cu mulţimire că se schimbă, conversaţia, 
şi că prefectul incepe a vorbi cu tatăl - 
seu de s&menături de toamnă, de preţul 
grâului şi de boală de vite. Când eșşiră, 
el se simţi mai mare și credea singur că
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are merite la recunoştinţa patriei; nu inţe- 

lese insă câteva cuvinte ce şoptise prefectul 
la urechile tatălui seu in momentul eşirii : 

Nu uita vorba noastră, cucoane Nastase, şi 

poţi fi sigur că treaba se face, 

Tatăl şi fiul mai făcură incă o visită la 
cucoana Frăsina, ear sara o petrecură la 

cucoana Ancuţa. Peste tot locul, Costică fu 

primit cu cea mai mare amabilitate. 'Toţi 

il liudau, şi-i inălţau meritele. Cucoanele - 

cele bătrâne il indemnau să mai puie cartea, 

la o parte şi să se odihnească de atâta in- 

văţat. In zadar protesta Costică că nu in- 

văţase aşa de mult; nime nu voea să-l 

creadă. Cum nu era să studieze şi zi și 

noapte in şir de ani indelungaţi, pentru a 

dobândi diploma de doctor ? 
Impovărat de atâta laudă, Costică găsin- 

du-se sara târziu singur in camera lui, se 

intreb, dacă nu cumva era adevărat tot ce 

i se spunea și dacă nu avea, fără ca singur 

să știe, toate meritele ce i se puneau in 

seamă. Ameţit precum era, el ajunse la con- 

clusiunea că este un om insemnat și, legă- 

nat in visuri de mărire şi de viitor inflorit, 

€l se culcă... 

A doa zi, il visitară mai mulţi tineri cu 

care fusese impreună la” școală in cei intâi
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ani ai copilăriei. Unul era copist la prefectură 
altul era subprefect, altul militar, altul nu era, 
nimic, Toţi il felicitară şi lăudară. Unul il in- 
credinţă că Doamna Mucureanu vorbise mult 

“bine de dinsul, subprefectul ii zise că pre- 
fectul il are bine, şi toţi impreună că el 
este acum la ordinea zilei şi că de dinsul 
se ocupă toată lumea. Abia, scăpat de ace- 
ştia, Costică alerg, la un amic de studiu 
care sfirşise cu câţiva, ani inaintea lui, se 

„Tetrăsese la moşie şi din intimplare se afla în 
oraş. Costică avea pentru acest prieten multă 
stimă şi se mira cum de lumea il zicea 
prost. După cea intăi bucurie a revederii, 
Costică ii istorisi cu entusiasmu primirea, 
ce i se făcuse și iși arătă mirarea cum de 
amicul s&u remânea serios şi părea: a nu 
impărtăși mulţămirea sa. 

— Eşti ameţit Costică de atâta, succes, 
„dar prin acest prolog am trecut cam toţi ; 
insă laudele societăţii nu ţin multă vreme. 
Pare că văd cum de mâne se spun cu totul 
altele despre tine. 

„Tu ai fost totdeauna pesimist, ii res- 
punse Costică, 

— Ai se fii Şi tu ca mine prea curând. 
Ah! Dacă ai cunoaşte mai bine persoanele 
ce te laudă astăzi! E
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„Dar bine ce interes are lumea să mă 
inalţe ? 

— Nici unul. N'au ce face și se ocupă de 

alţii. Trebue să vorbească de bine sau de rău. 

„La inceput se zice de bine, dar mai pe urmă: 

se zice in de obştie numai de rtu. Pe tine 

te laudă mai mult decât pe alţii fiindcă 
aparenţa e in favoarea ta, Dar n'aibi grijă, 

laudele, fiind o escepţiune, nu vor ţină mult 

şi-i vei vedea incurend intorcându-se la re- 

gula comună. Ia bine seama, Costică, de nu. 

lăsa să te orbească laudele, precum şi de a 

fi mai pe urmă cu nepăsare pentru relele ce 

vor spune despre tine, căci strălucirile grab- 

nice trec grabnic, ş'apoi ein natura lucruri- 

lor ca să se calomnieze mai mult, tocmai 

cei ce s'au lăudat mai mult: aceasta este o 

reacțiune naturală in o societate neocupată. 

Pentru ca să te poţi susţine trebue să ai 

merite adevărate. Puneţi mâna pe conştiinţă 

şi intreabă-te dacă ai măcar o umbră de: 

aceste merite? | 
Lui Costică ii făcură aceste cuvinte o du- 

zeroasă impresiune și le puse pe seama pe- 

simismului amicului seu. Nerespunzend la 

aceasta, conversaţia trecu la suvenire din 

vremea de student. Când insă Costică se 

intoarse a casă și se află ear sara târziu in 

camera sa, entusiasmul seu scăzuse mult. El



işi sprijini capul pe mâni şi se puse pe 
gânduri, 

De câte ori, stând sara târziu singur și 

cufundat in gânduri, Costică avea să aibă 

părerile cele mai contrare despre meritele 
"sale, despre viitor şi despre societatea in 
care intraşe!



VESPASIAN ŞI PAPINIAN . 

Du mensonge toujou:s le vrai demeure maitre 
Pour paraitre honnete homme, en un mot, il faut l'ctre 
Et jamais, quoiqu'il fasse un mortel ici-bas 
Ne peut aux yeux du monde tre ce quiil n'est pas. 

Boileau, 

| -" PEPINESCU 

Salutare, nene Vespe! 

VESPE 

Pepinescu, te salut! 

PEPINESCU 

Ce-ai păţit amice dragă, de te uiţi aşa de slut? 

VESPE 

A desfiinţat ministrul postul meu de scriitor | 

acum trebui s'aştept iarna ca să intru iar actor, 

PEPINESCU 

Cum văd eu prea strălucită nu e starea punpei tale.



VESPE 

Ă vitat sermana pungă că pe lume sunt parale— * 
Dar a ta cum se găseşte? ” 

PEPINESCU 

- Am un leu şi zece bani.— 
Cam puţin pentru stomahuri demne de străbuni 

[Romani. 

VESPE 

Nu e de trait aice.—'Ţară nemulţumitoare 
Ce nu ştie să plătească dreptul merit şi valoare ! 
Imi vine să fug de dinsa, lăsând propria sa soarte 
Să o peardă fâr de mine in uitare şi in moarte! 

PEPINESCU 

Tu găseşti incă scăpare iarna când teatrul vine, 
Spune-mi insă, dragă Vespe,-ce e de făcut cu mine ? 
Nii de gânduri geniale am in cap ce clocotese 
Mii de mii eu am talenturi—şi'n nimic nu isbutese" 
Precum ştii, advocatura cu care am inceput 
Nici de cum n'a vrut să meargă, clientelă n'am avut; 
Atunci intrând in poliţie m'am făcut subcomisar, 
Scos deacolo dup'o lună, am fost pus bibliotecar, 
Pe altul numind in locu-mi, întrai vătaf de moşie, 
Unde mi-ar fi mers prea bine, dac'a treia mea soţie 
„Ca s'o schimb cu altă jună, maş fi trebuit s'0 las 
Şincurcat prin tribunaluri, făr de post n'aş fi remas. 
Deatunci incercai.de toate: perceptor şi revisor, 
Stenograf la adunare, grefier, silvicultor, 
Subprefect ajuns în fine, foarte bine aş fi fost 
Dac'alegerea din urmă nu miar fi trintit din post.— 
In zadar! sunt toate rele, numai prin statornicie 
Vom ajunge la putere, la noroc şi bogăţie.
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VESPE 

Asta-i ţară pentru oameni buni şi vrednici, precum 

(noi? 

Răul se desfată ?n aur, binele zace 'n noroi. 

'Peatru este numai iarna: un nenorocit artist 

“Toată vara stă pe gânduri... O! e riste foarte trist! 

Darea mea din post afară sufletu-mi inveninează... 

O ! De-aş fi pe acele scânduri care lumea insemnează 

Cum aş declama acuma câtră publicul cel mare 

De nedreapta cârmuire, de selbaticele îare 

Care pradă ca miniştri pe poporul cel serman: 

Cinci milioane de victime, toți nepoți ai lui Traian! 

PEPINESCU 

Vespa, de un timp incoace ferbe 'n gându-mi un 

- (plan mare 

Cum s'ajungem la putere, avuţie şi onoare 

Făr de multă osteneală... 

VESPE 

Spune, Pepinescu, spune! 

Mintea ta iscoditoare naşte-adesea idei bune. 

De când s'a desfiinţat postul de copist a şesea clasă 

S'am remas pănă la iarnă făr de casă, fâr de masă, 

Eu sunt hotărit la toate... spune Pepinescu, spune. 

PEPINESCU 

Planu-mi mare pe deasupra tuturora ne va pune. 

Vespe, să uităm deacuma cânţelerii şi copişti 

Şinălţând a noastră frunte să ne facem—jurnalişti. 

VESPE 

Jurnalişti



" PEPINESCU 

O foaie nouă la lumină să apară 
Cum n'a fost pe lume alta, politică, literară... 

VESPE 

Bing, dar jurnalul nostru pe guvern va sprijin? 

PEPINESCU 

Se 'nţelege, de-a vrea numai după. merit a plăti, 
Ear de nu, luptând cu dinsul, in serviciu ne vom 

! [pune 
La acei bărbaţi de merit care fac oposiţiune. 
Cu guvern—resboiu de moarte ! Arăta-vom fără milă 
Cum miniştrii fac tot răul, pe popor cum îl inpilă... 

vVESPE 

Dar poporul oare-a crede tot ce-om serie în jurnal ? 

PEPINESCU 

Ne vom pune pe tărâmul liberalo-naţional 
Monopolizând deacuma pentru noi patriotismul 
Vom scorni o neştiută vorbă nouă: „ Românismul“, 

| VESPE 

Românismul? — Ce-i aceea ? 

PEPINESCU 

In urechi frumos loveşte 
Ce 'nsemneaz' e greu a spune, insă sună... româneşte. 
Crezi tu c'or indrăzni incă să deschidă a lor gură 
Când vom striga „Românismu“ in politică ?n pictură 
„Domnilor, literatura românească să vă fie; * 
Arta fie românească; fiţi Români in poesie. 
Industria şi comerciul să vă fie româneşti; 
Româneşti deacum să fie dogmele bisericeşti ;- 

?
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Maniera românească ; fiţi Români in imbracare 

Românească să vă fie băutură şi mâncare; 

Mândrul soare sus pe ceruri româneşte să lucească 

Caci română e deasupra impbrăţia cerească, 
Românesc Dumnezeu sfântul !... 

VESPE 

Pepinescu te opreşte, 

Prea frumos le spui aceste, insă cam braşoveneşte 

Nu ne va mai crede nime... 

PEPINESCU 

O! poporul a să creadă 

Numai -toate-aceste vorbe tipărite să le vadă. 

Mulțimea nu vrea idee, se hrăneşte de cuvinte: 
Ea intreabă cum ii sună, nu intreabă de-i cu minte. 

Românismul sună bine, Fiecare cetăţean, 
Le vom spune, se coboară dintr'un vechiu erou 

, [Roman — 

Asta trebui să le placă. —Le vom arăta apoi 

Cum şi tu şi eu ns tragem dintr'o viţă de eroi. 

Numele ce-avem acuma din memorie vom şterge 

Căci cu Pepinesc şi Vespe mai departe nu se merge, 

Vom schimba a noastre nume precum alţii au 

[schimbat 

Care-o coadă latinească la sfirşit au aninat. 
'Pu-i purta in loc de Vespe numele Vespasian 

Eu in loc de Pepinescu nvoiu numi Papinian, 

VESPE 

O! idee minunată: să port nume de 'mptrat 
Aşa nume păn acuma nici pe teatru n'am purtat!
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PEPINESCU 

Penti'un advocat ca mine, Papinian e frumuşel 
Căci ca mine Papinianus cica fost advocăţel. 

VESPE 

N'ai convins. O! Papiniane, să incepem chiar de 

[mâne 
Un jurnal cum n'a fost incă la popoarele Române, 
Tu politica-i conduce, iar eu partea literară | 
Ca impreunând acesle, mai invăţat să apară 
Românesc jurnalul nostru — Spune-mi insă, Papinian, 
Cum să botezăm copilul ? 

" PEPINESCU 

Yre un impărat Roman 
Reposat de multe veacuri al său nume ne va da— 
Asta e uşoară treabă. E mai greu a cugeta, 
In intăiul nostru număr, ce-o să zicem drept pro- 

. [gramă ? 

VESPE 

Mai intăi de la miniştri noi să cerem aspră seamă 
De ori care a lor faptă; să vedem dacă n'a fosi 
Dat afară cu nedreptul vre un scriitor din post... 

PEPINESCU 

Taate-aceste sunt detaliuri. Mai intăi le vom vesti 
Că in foaea noastră numai româneşte vom gândi, 
Trebui dovedit in urmă, cu dovezi istoriceşti 
C'ori ce fapte mari in lume, au fost fapte româneşti, 
Că deapururea Românii au fost cel mai demn popor, 
Glorios, sublim, brav, mândru, mare, civilisator; 
Probele cele mai certe ne-au căzut acum in mâni 
Că Homanii de la Roina nau fost Romani, ci Români; 
I8,973.—Srizri complecte, 4
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Că din miile de populi ce-au fost in antichitate 

Am trecut făr de amestec singuri la posteritate. 

De Greci: nici ne batem capul; este pre ştiut de toţi 

Că 'n Atena şi în Sparta au trăit Fanarioţi. 

Lăsând vremile păgâne, la Creştini atunci vom trece 

Arătând că Români furt cei apostoli doisprezece; 

Deacolo ?n țări depărtate vom găsi *ntrun ţintirim 

Câ Godfrid de Bulione ce-a mers la Ierusalim 

Tot Român a fost de sânge; că'n Asia Tamurlan 

N'a fost Mongol cum se crede, ci de viţă de Roman; 

Revoluţiunea mase cea in Franța isbucnită 

De Români, de Horia, Cloşca a fost numai pregătită; 

Chiar Napoleon Bonaparte deşi 'n Corsica născut 

Dup” un unchiu de vara şeptea, român sânge au 

(avut. 

Tar când vor cunoaşte bine cam implinit numai noi 

Cele mai măreţe fapte şi in pace şin resboiu 

Yom hotări viitorul: cum trebueşte lucrat 

Ca să renălțăm un nume, ae Ministeriu pătat. 

„Poţi acei ce planul nostru de indată nu-l primesc . 

Sunt periculoși, netrebnici, a lor gând nu- i românesc, 

Sunt de viţă fanariotă, sunt infami Austro- Maghiari 

Ce vând țara la Turci, Unguri, Nemţi, Muscali, 

[Greci şi Tâtari ! 

VESPE 

Bravo! Papiniane, bravo! Minunat, incântător ! 

Eloquenţa ta de sigur va străbate in popor! — i 

Acum eu, fâr îndoială tot cu-asemenea m&sură 

Voiu croi de altă parte nalta mea literatură, 

Productiv voiu fi şi critic: e uşor a critica 

Când spui vorbe-ocăritoare, fâră mult a discuta.— 

Mai uşor e a produce: am să fiu istoric mare 

Publicând la documente deplin demne de crezare
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Ce voi spune disgropate din morminte şi ruine, 
Prin nespusă osteneală, in niscai-va ţări străine, 

Cerând de la ministeriu, bani de drum, emolumente 
Să cutrier lumea gratis, după alte documente. 
Apoi critice istorici voiu aşterne prea *nvăţate 
Despre Persia, Asiria galte țări indepărtate 
Despre India, Kamciatka, Patagoni, Madagascar 
Troglodiţi, Başi-buzuci şi pustiul de Sahar,. 
Peste mări Și țări o sută m'oiu primbla printre 

“ fpăgâni 
Cu mult studiu pe la dinşii, aflând urme de Români. 
Despre clasica vechime, nu trebui pre mult vorbit - 
A „cita câte un nume când se pare potrivit 
E destul in vremea noastră:: pe-Aristot, Homer, 

[Platon, 
Plutarc, Pliniu, Herodotu, Hesiod şi Ciceron, 
invocând pe ici, pe cole, pe-a lor nume m'oiu basa 
Spuind căm cutare scrieri, ei sunt de părerea mea. 
Italianii şi Spaniolii, Dante, Calderon, sau Tass 
Le voiu spune că n'au merit, că uitării au remas ; 
Despre cărţile franceze mult n'a remănă de spus 
Căci de toţi a fi ştiute trebueşte presupus: 
Asta de belea mă scapă, —Din cei noi intr'un noroc 
Voiu spune. că cel mai mare filosof e Paul de Yock. 
Jar Englejii şi cu Nemţii puindu-i pe lângă noi 
Voiu proba cât de netrebnic e intregul acest soiu. 
Byron e fâr de morală: cântă pe un Don Juan. 

Shakspeare cu neruşinare pune 'n scenă pe'un ţigan. 
Căci ce e Otello alta? — Goethe e un grădinar ; 

Schiller dascalaş de- şcoală şi Hans Sachs un ciu: 
(botar. 

Leibnitz un zaraf cu cifre; Locke un materialist - 
Şi jidanul de Spinozza un netrebnie panteist. 
Iar mai mult decât aceştia e un mare ignorant 
Neamţul cel făr de credinţă, Musu :3lanolachi Kant.
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PEPINESCU 

Vespasiane, de minune! 

VESPE 

Când pe toţi voiu nimici, 

Plin de ?'ncredere și mândru la Români voiu reveni. 

Arătând cum decât dinşii, noi suntem cu mult mai 

(mari 

Că Engleji, Germani, Francejii sunt pe lângă noi 

| (barbari. 

Voiu face filosofie; adevărat românească, 

Voiu cănta poesii lirici peptul de Român să-ţi crească: 

Pe tirani, copile 5 “munţi, amor şi libertate 

În aceeaşi poesie ai să vezi amestecate, 
Şi voiu scrie la balade ca adevărat Roman 
Numai despre Ştefan-Voaă, Mihai-Bravul şi Traian ! 

Iar aceea scriitorime care nu vrea să ne creadă 

- Ce nu-i place umplutură şi nu vrea fanfaronadă 

Care scriu a lor produceri, simplu, neted; natural— 

Ii vom rupe 'n mii de peticiin al nostru demn jurnal. 

De-or indrăzni să ne 'ndemne cărţi străine să cetim 
Spuind că şi in aceste v'o idee ades găsim, 

Le vom spune cu creptate că sunt răi, nelegiuiţi 

Că nau dragoste de ţară şi că sunt — cosmopoliţi ? 

PEPINESCU 

Va ceti atunci poporul, uimit cu căscata gură 

Aşa politică naltă, nobilă literatură, 
Ns vor crede drepți la cuget, autori mari şi invăţaţi 
Ne-om vedă de mii de glasuri inspre ceruri inâlţaţi... 

PEPINESCU 

Zi pe zi de vrun ministru la mas' om fi invitaţi,



Unanim alegătorii ne-or alege deputaţi, 
In senat ne va fi locul... 

VESPE, (cu entusiasm) 

Când de sus, de pe tribună 
Bubui-va glasul nostru precum cerul care tună 
Şi când mari, temuţi şi mândri ne vedă-vor mână 

. P'n mână 
Ne-a deschide a sale braţe Academia Română ! 

+ 

PEPINESCU 

Te salut, măreț Romane, Caius Iulius Vespasianus ? 

VESPE 

De trei ori. salute ţi6' Jfarcus Tullius Papinianus ! 
De mâni dară, chiar de mâne, vor renaşte doi Ro- 

. 
Îmani... 

Dar azi ce. mâncăm, iubite ? 

PEPINESCU 

, ! - Am un leu şi zece bani,



STĂROSTII 

La Flăche. Que viens-tu faire ici?, 
Frosine. Ce que je fais partout ailleurs: 

m'entremettre d'afiaires, me rendre servia- 
ble aux gens... J'ai surtout pour les ma- 
viages un talent merveilleux. 1 n'est point 
de partis au monde que je ne trouve en 
peu de temps le moyen d'accouppler. 

Molidre, 

Inta”o dimineaţă m'am trezit din somn cu 

următoarea intrebare ce nu-mi făcusem incă 

pănă atunci: „Oare n'a venit timpul să me 

insor 7% — Din acea dimineaţă fatală, ideea 

căsătoriei mă prigoneşte necontenit, mâi ales 

când sunt singur. Imi zugrăvesc in inchi- 

puirea mea — și am o inchipuire destul de 

bogată — starea conjugală, cu colorile cele 

mai plăcute. V&d o femee... ce zic, o femee? 

Un ânger, pe care il iubesc, care me iubeşte, 

cu care impărtășesc toate bucuriile şi feri- 
cirile vieţei, in ochii căreia cetese cea mai 

dulce mângăiere, in momentele de durere...



in sfirşit imi fac un tablou atât de frumos, 
aiât de incântător, incât toate aspiraţiunile . 

mele tind spre realizarea, iui. Când arune 
insă o privire usupra numeroaselor persoane : 

căsătorite, în mijlocul cărora trăesc, văd că 

alţii nu au atins idealul la care aspir eu. 

Din contra, dacă compar starea mea de li- 

bertate şi neatirnare cu starea celor căsă- 

toriţi ; mai cu samă când văd... când văd)... 

şi când, intorcându-me in trecut, imi aduce 

aminte de oareşi-care intimplări personale... 
dar nu trebue să-mi părăsesc subiectul; 
ajungă a spune, că in acele momente gân- 

durile mele părăsesc ideea căsătoriei şi se 
îndreaptă spre altele. 

Cu toate aceste in fiecare zi chestiunea 

fatală mi se impune din nou, şi din nou mă 

intreb: Să mensor, sau să nu me'nsor? 

Văzând că mintea mea nu este in stare să 

dislege o aşa insemnată chestiune, m'am 
hotărit să consult pe alţii. M'am adresat 

intăi la câtiva burlaci care trecuse peste 

indoita virstă a majorităţii. Aceștia mi-au 

dat sfatul—şi vorbeau cu mult foc—să nu 

mă insor; să remân neatirnat; să nu mă 

fac petru totdeauna sau robul unei fiinţe 

capricioase, sau un tiran domestic, necon- 

tenit silit a intrebuinţa autoritatea cu care | 

natura și legea investeşte pe capul familiei.
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Când -imi vorbeau aceştia, me uitam în ochii 

lor și imi părea că vorbele lor nu erau 10- 

stite cu bună credinţă; imi părea că acești 
fericiţi sunt departe de a crede aceea ce zic 

şi că ar dori să mai atragă pe vreun ne- 

morocit in societatea lor. — Mam adresat 

atunci cătră juni căsătoriţi. Aceştia imi lău- 

dau şi zugrăveau fericirea căsătoriei cu atâta 
entusiasmu, incât m'ar fi convins deplin, dacă, 

observându-le _fisionomia, naș fi crezut a 

vedă un gând r&uvoitor, ascuns in ochiul lor. 

Nici aceştia nu sunt de bună credință, mi-am 

zis, şi m'am apucat atunci să cetesc ce zic 

autorii cei mari asupra acestui punct. Dar 

nici inţelepeiunea, acestora, nu mi-a putut 

respunde într'un chip mulţămitor. Apostolul 

Pavel zice că e deopotrivă bine a se insura 

şi a nu se insura. Rabelais dincontra, că 

e tot atât de rău a se căsători și a nu se 

căsători. După Socrate căsătoria este un 

rău, dar un v&u trebuitor... Dar părerile aces- 

tora, sunt ele oare drepte? Ce să zică soţul 

unei Xantipe? — Desperând de a ajunge 

la un resultat cu cercetările mele, mi-am 

vis că trebue să las un curs liber eveni-. 

mentelor ca ele să hotărască. Când imi ve- 

nea, ideea, căsătoriei, o inădușam grabnic şi 

me adânceam în lectură. 
Into zi —era pe la unul după amiazi,
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ceteam intr”o carte care apăruse nu |    
suri, când deodată se furișă un domn ne- 
cunoscut in odaea mea şi-mi fică un 
compliment adânc. Faţa sa zimbea, așa de 
blând și ochii sei se uitau le mine așa 
de duios, incât toată .persoana imi păru.. 
foarte suspectă, 

— Nu me cunoaşteţi, cucoane Ioniţă ? 
(Am nenorocirea de a mă numi Ioniţă). 
„N'am mulţămirea... Ce imprejurare... ? 
— Eu vE cunesc prea bine, am cunoscut 

şi pe părintele D-voastre. Pe vremea Ruşi. 
lor am slujit sub D-nealui la postelnicie, pe 
când era... , 

„Imi pare bine. Ce imprejurare... ? 
— Am să vă spun un secret, zise ne- 

cunoscutul, uitându-se cu ingrijire în ju- 
rul seu. 

„Un secret, mie! Curios! — (Gândeam că 
era vorba. despre vr'o conspirație politică 
şi de frica, poliţiei, m'am dus. grabnic şi am 
inchis toate uşile cu zăvorul). Vorbiţi, i-am 
Zis, ascultănd cu băgare de seamă; 

— Voiţi să câştigaţi şesesprezece mii de 
galbeni ? 
— „Sesesprezece mii de galbeni! Si căştig! 
te Și mirarea mea creştea din ce in ce.



— Şesesprezece mii de galbini, zimţi, im- 

părăteşti, in numărătoare! ce vă spun eu! 

„Dar bine, cum, ce feliu, de unde şi pănă 

unde, D-ta.... pe care n'am avut onoarea...? 

— Totdeauna m'am interesat mult de fa- 

milia D-voastre, respunse el zimbind. Am 

să vă fac o propunere, dar... mă rog, cea 

mai .mare discreţie... este aci in joc re- 

putaţia unei domnişoare. 

„Unei domnişoare. .. 

— N'aţi gândit niciodată la, căsătorie ? 

„La căsătorie? am respuns, făcendu-me 

roş ca o patlagică. 

— Dar, vam găsit o bună partidă. Şese- 
sprezece mii de galbeni, in numărătoare, pre 

legea mea! Fata e bunicică, de 19 ani, bine 

crescută, curăţică, ştie franţuzeşte, nem- 

țeşte, rupe şi inglezește, cântă din clavir, e 

bună gospodină și are şesesprezece mii de 

galbeni in numărătoare ! 

„Bine, domnule... 

— Ştiu ce-mi puteţi respunde. N'o cu- 

noaşteţi incă.., nu știți dacă vă va plăce... 

dacă caracterele s'or potrivi: ştiu toate 

acestea... Dar vă dau inscris caveţi să-mi 

fiţi recunoscător. Familia ei e onorabilă, do- 

"reşte foarte mult să vă aibă ginere, şi dacă 

vaţi hotări, poate pentru hatirul D-voastre



va mai adăogi vr'o mie pe An gă cele șese- 
sprezece, 

„Dar, domnule, cum se poate... 
— Se poate foarte bine; gândiţi că, fiindcă, 

naji văzut-o incă, ea n'are să vă placi? 
Am fotografia, ei la mine. (Aici necunoscu- 
tul scoase un pachet de fotografii Şi şoptind 
incet inaintea sa la fiecare portret: asta 
are șese mii... asta-i văduvă, dar. n'are co- 
pii... pentru asta imi trebue unul mai b&- 
drân... asta-i in vorbă cu prefectul de Ia, 
B... etc., se opri la una din fotografii şi 
mi-o intinse.) Priviţi... aşa-i că-i frumuşiet ? 
Nu poate s'o vadă cineva fără a o iubi. 

Sunt cam iute de natură Şi incepuse a 
mi se sui sângele la cap. 
— Domnule eşti un... această domnişoară 

n'are de sigur nici o idee că oameni ca d-ta 
ii colportează reputaţia prin case străine. 
Fie-ţi ruşine! 

„Nu te supăra, imi respunse necunoscutul. 
Vezi mai intăi portretul, şi-ţi dau inscris 
CĂ... 

— Domnule, eşi din casa mea, i-am zis, 
imping6ndu-i şi braţ şi portret. 

„lţi dau trei zile să te pândeşti. 
— Eşi afară!. 
— Iţi dau trei zile, Gândeşte- te bine. După 

trei zile am să găsesc pe altul mai cuminte
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şi are să-ţi pară r&u. Nu despreţui norocul 
ori de unde ar veni! 

Drept respuns la acest sfat, am luat pe 

necunoscutul meu .de guler şi lam aruncat, 

afară. In mijlocul curţii lam văzut scoţin- 

du-și pălăria, inchinându-se adânc la mine 

şi strigându-mi pentru ultima, oară cuvin- 

tele: Şesesprezece mii de galbeni, poate chiar” 

şeptesprezece pentru D-ta! Ai trei zile să 
te gândești! 

M& primblam neliniștit prin casă. Mii de : 

idei imi fulgerau prin gând.. Eram când -fu- 

rios, când indignat. Insfirşit după o lungă 

primblare, văzând că nu mă liniştesc, m'am 

hotărit să m& duc să spun cuiva această 

intimplare estraordinară, căci fiind eu de o 

natură foarte expansivă, singurul mijloc de 

a-mi uşura peptul impovorat, este de a co- 

munica altora causele neliniștii mele. M& 

dusei la un amic. 

Tot omul are cel puţin un amic; eu am 

mai mulţi. Intre aceştia este unul nu 

prea mare de stat, fără barbă şi mustete, 

dar cu ochi foarte inteligenţi: cam filosof 
de soiu, de un caracter totdeauna vesel, ri- 

zend de tot și de toţi, neavând niciodată 

bani in pungă, şi numindu-se Stan. 

— Amice, i-am strigat intrând, nu ştii 

ce mi s'a intimplat? O! Ce tiistă e lumea
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aceasta! Astăzi am pâţit; ceva foarte estra- 
ordinar ! 

„Tie iţi pare totul estraordinar, respunse 
el şi lungindu-se pe. o canapea, iși puse mâ- 
nile după cap, aţinti asupra mea privirea 
sa inteligentă şi-mi zise: vorbeşte ! - 
— Eram a casă, m'am trezit un domn 

necunoscut care cu nepusă masă mi-a făcuţ 
propunerea să mă insor cu o fotografie: ce 
avea, in buzunar şi cu şesesprezece sau şepie- 
sprezece mii de galbeni, 

„li avea şi pe aceştia in buzunar? 
„— Ba nu, 

„Ştie carte; e frumușicii; cântă din cla- 
vir; de câţi ani este; are fraţi Şi surori; 
ce fel e soacra; cum se numește; unde 
şede? - 

— Cine, pentru Dumnezeu ? 
„Fotografia. 7 
— Nu. ştiu; de unde să ştiu? nici m'am 

viat la dinsa. 
„Nici te-ai uitat la dinsa?. O 1— Dar. ce ai 

respuns domnului necunoscut ?.. 
— 'am luat de guler şi Pam .dat afară. 
„Când a spus că se intoarce? 
—. Peste trei zile, 
„Şi ce gândeşti să faci ?- 
— Cum, ce gandesc să fac?. Să nu-l pri- 

mese,
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„Bah! Tot in nouri și visuri ai să trăeşti ? 

N'ai inceput incă a privi lumea, cu ochi mai 

practici ? Nici că am să pot face din tine, 

un om ca toţi oamenii. Ce strica dacă te 

uitai la portret? Printr'aceasta - nu liai 

asupră-ţi nici o indatorire. Ş'apoi, cine știe... 
Viaţa e o loterie, poate trăgeai un număr 

„. fericit. 

— Lasă-m&, pentru Dumnezeu! Nu-mi 

goni. rămăşiţa ilusiunilor. 
„Fie, păstrează-le. Dar pentru ce ai primit ' 

pe domnul cel necunoscut cu aşa de puţină 

urbanitate? El are o meserie ca, multe altele. 

Face parte din breasla starostilor, 
— Din breasla starostilor? Ce-i aceea? 

„Starostii sunt persoane care fac căsă- 
torii: la noi in ţară, o profesiune destul de 

respândită şi lucrativă. 
= W'auzisem incă păn acuma. 

„Ascultă dară cu luare aminte. Ştii că 
chestiunea, căsătoriei este destul de delicată. 
Ea nu se resolvă intre părţi deadreptul, din 
dou& motive. intăi, fiindcă ar putea să ur- 

meze o refusare din partea unuia sau altuia 
şi 'inţelegi in ce posiţiune neplăcută sar 

găsi partea care face propunerea ; apoi, 

fiindcă natura, omului e plină de contraziceri 

şi ciudăţenii. Lucrul ce doreşti mai mult in 

lume, nu mai face aşa mare plăcere când il 

; 
“e
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poţi dobândi fără greutate. Deaceea vezi 
mume cari nu gândesc decât cum să-şi mă- 
rite fata, care şi-a pus ochiul pe vre-un ti- 
“n&r, deodată când acesta vine de la sine, 
că fac greutăţi, că string din buze, că fac 
pe indiferentele ete. etc. Ca, şi mumele aşa şi 
fetele, aşa şi pretendenţii. Se pândesc unii 
pe alţii cine a, face cel intăi pas. Vai! de 
cel care-l face! Lumea e prefăcută, n'o poţi 
schimba !. Pentru a, înlătura acest rău, s'a 
instituit o clasă de persoane neutre, cari 
merg de la unii la alţii, fără ca părțile să 
intre in vorbă directă și pentru un salariu 
potrivit cu imprejurările,. apără pe părţi de 
neajunsul unei propuneri directe. Inţelegi 
folosul cel mare ce se naște din această 
instituţiune. Şi una şi alta din părţi dacă 
treaba nu se face, este presupusă că n'a ştiut, 
nimica despre serviciurile mijlocitorului ; nime 
nu se inroşește; nime n'a făcut propuneri 
respinse. Dincontra, dacă sar face direct, 
inţelegi in ce posiţiuni false sar găsi câte 
odată... Pentru acest scop sunt dar starostii. 
Aceştia se compun atât din bărbaţi, cat şi 
din femei, dar mai cu samă din femei fiind- 
că ele sunt mai şirete şi știu să conducă 
ireaba cu mult mai multă răbdare și dibă- 
cie. Starostele tău era unu prost : el nu te 
cunoştea; gândea să te sparie cu miile de 

- - i 
.



galbeni ; să-ţi trântească propunerea ni tam 

ni sam! O femee ar fi făcut altfel. Ele in- 

cep pe departe, se duc pe la mumă sau 

mătușă şi iau vorba incet, incet. Inchi- 

pueşte-ţi, o cucoană bătrână de 70 ani, fără 

dinţi, cu un tulpan negru in cap care ar 

vorbi cam aşa: „Doamne, cuconiţă, am fost 

mai d&unăzi la cucoana Catinca Văpsuleasca, 

să-i duc niște dulceţi, că-mi zisese să-i fac 

v'o patru gavanoase. Dar ştii, cuconiţă, că 

numai ca să mă ajute imi zice să-i fac dul- - 

ceţi, că are o duducă foarte gospodină şi 

frumuşică. Aţi văzut-o v'odată ? 

— Banu. 

„Tareii, frumuşică şi gospodină şi bună 

și cucoana Catinca o iubeşte amarnic. In- 

chipueşte- ţi, -cuconiţă, că nici nu -vrea s'0 

mărite. Dapoi bine, cuconiţă, i-am spus eu, 

duduca e de 18 ani (c'așa trebue să fie, că 

s'a născut cu doi ani inaintea Nemiilor) şi 

trebue să gândească să se puie la cale. 

Carte ştie, din clavir cântă, e frumuşică, 

are zestre bunişoară, (că zeu e bunişoară) 

de ce si nu se mărite?—Dapoi cu cine să 

se mărite? mi-a zis cucoana Catinca, nu 

vezi cum sunt; tinerii in zilele noastre, nu- 

mai după zestre umblă? Aveţi dreptate, 

cuconiță, -i-am respuns eu; of! tare's rii, 

dar sunt printre. dinşii şi bunişori; este de 
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pildă cuconaşul lui cuconul Manolachi Pungi, | 
este al lui Vasilică Gândac, ei dapoi, cuco- - 
naşul matale, cuconiţă, cuconul Victoriţă... 
şi aşa din vorbă in vorbă merge de la mamă, 
la băiet, care intăi face nazuri, apoi cu in- 
cetul stărostia prinde şi treaba se face. 

Afară de aceste staroste de profesiune, 
sunt şi altele, cucoane din societate care 
stărostesc fără, salariu, numai, după ce se 
face treaba, obiceiul este si li se dee un 
present. Cucoane de soiul acesta, se amestecă 

- în toate casele şi in toate imprejurările fa- 
miliilor străine ; rugate, nerugate. A murit 
un membru al unei familii, eată-le la mo- 
ment ca, să mângăe şi știi cum? Dumne- 
zeule! Vai, de văduva nenorociti pe care 
ele o mângâe! Dacă se naşte un copil, eată-le 
faţă ca să găsească că faşele nu sunt 
cum trebuesc, că doftorul e rău, că apa in 
care se botează, copilul a, fost prea rece şi 
altele; dar de trei ori vai! .când este. vo 
nuntă care nu e făcută de dinsele! 'Toată 
viaţa mirelui 0 colportează din casă, in casă, 
scornese istorii pe trecutul miresei, presupun 
că insurăţeii au să trăească rău, că, nu se iubesc, 
ştiu toate defectele caracterului unuia şi altuia, 
intrun cuvânt arată că o să peară lumea, 
„fiindcă se căsătoresc doi tineri, fără ajuto- 
rul lor. Dar să să Je i d au o nuntă in    
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gând, cu câtă dibăcie intore. şi invirtesc, 

cum laudă pe mire in casa miresei şi vice- 

versa, cum conving și pe unul şi pe altul 

că sunt inamoraţi, fără a se cunoaște, și 

dacă isbutesc şi le-a venit presentul, cum 

buciumă fericirea creată de dinsele. Toate 

clasele de stărostii insă, au un ce comun: 

categoriile in care impart fetele; după cum 

ar vra să facă măritişul ori să-l impiedice, 

căci fete de măritat sunt totdeauna mai 

multe decât băieţi de insurat şi tot de la 

bunavoinţa acestora atirnă soarta bietelor 

fete, pin .în sfirşit. La intrebarea cum e 

cutare fată, sunt zece specii de respunsuri, 

care compun totodată şi categoriile în care 

se impart fetele : 
Foarte frumoasă. 

„ Frumuşică. 

Curăţică. 

„ Cantă Dbinişor din clavir. 

. Em, hm. 

6. E nostimă. 

7. Nu-i slută. 

8. Ia un bunduc. 

9. Slutută. 

10. Poganiă. 

Când întrebi, dacă cutare fată e frumu- 

şică şi-ţi respund „cântă binişor din clavir“ 

CU
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cată să, te depărtezi, mai: din vreme, Când 
insă fata intră in categoriile . care: urmează 
după aceasta, ia-ți pălăria şi. fugi unde-i 
apuca. Dar ce te uiţi la mine cu ochii hol- 
baţi? Nu-ţi convine teoria: starostiilor? 
— Stane, iţi baţi joe de mine, i-am 

respuns, 
„Mă ferească Dumnezeu ! Tu mă poţi crede; 

aşa sunt lucrurile în realitate. Dar tu eşti 
trist. Nefericite amice! 'Te incredinţez că 
mijlocul acesta, este foarte practic. Dar tu 
vrei poesie, vrei să suspini, vrei seri incân- 
tătoare la lumina lunei argintii; vrei bătaie 
de inimă, iţi place să visezi la un ideal care 
nu este, vrei să ai momente de desperare 
in care să doreşti neagra, moarte !... Ince- 
tează odată cu aceste visuri! Pe cât sunt 
ele de frumoase de cetit in cărţi, sau de 
văzut pe teatru, pe atât sunt de grozave, 
când ni se intimplă în realitate. Când ai 
Şti 1... Fă dar şi tu, cum au facut alţii cari 
nu sunt mai nenorociţi pentru aceasta. 
Ţi-am spus: căsătoria e o loterie... Lasă ro- 
manurile... Dar ce-ţi iei pălăria ? 

— Remâi sănătos, Stane! 
„Stăi, amice, stăi! Te duci? Intoarce-te, 

că nu ţi-am spus incă tot. Poţi să visezi 
pân la un oare care punct, Stărostiile nu
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mai sunt azi ceea ce erau odată; bate o suflare 

occidentali, peste ţara noastră, și cred că 

peste vo sută de ani... Stăi!... 

EI tot striga încă după mine, dar” eu eram 

departe şi nu-l mai ascultam.



POETICALE 

Verse wie sic Bassus schreibt 
Werden unvergănglich bleiben — 
Weil dergleichen Zeug zu schreiben 
Stets ein Stiimper iibrig bleibt. 

Lessing. 

Alecsandri incepe introducerea, poesiilor sale 
populare prin cuvintele: Românul e născut 
poet. Mulţi au ințeles această frasi ad litte- 
ram, inchipuindu-şi că, de vreme ce sunt 
Români, trebue să fie şi poeţi şi au inun- 
dat toată, câmpia literară, cu versuri. Foi li- 
terare, sau politice, cărţi mari şi mici, că- 
lindare, foi sburătoare, toate gem sub po-(3 
vara versurilor cuprinse in ele. Un străin 
care nu ar cunoaște țara şi limba, ar crede, 
judecând numai aparenţă, că ţările Române 
sunt o nouă Arcadie, unde sub un cer etern 
albastru, trăesc oamenii cei mai fericiţi ; 
unde alte griji și nevoi nu sunt, decât acele 
ce-şi crează sufletul in durerea, amorului, în
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aspectul naturei şi in auzul buciumului păs- 

torese care resună dios pe intinse văi, lu- 

minate de-a lunei blândă lumină. Dar arun- 

când o privire mai pătrunzătoare, vai! care 

ar fi disamăgirea, sa! Care sunt poeţii, unde 

sunt acei, ce ascultând inspiraţia lor, uită 

lume şi oameni, pentru a se afunda in uni: 

versul inchipuirii? Unde sunt acei, care per- 

duţi în visuri, dispreţuesc realitatea vieței 

cu toate grijele şi chinurile ce aduce? Unde 

sunt aceşti poeţi—intrebi tu, naive şi ne- 

norocite străin? O! de-ai cunoaşte limba 

noastră ca, să înţelegi versurile acestor aşa 

numiţi poeţi, nu i-ai căuta în inspiratoarea 

singurătate; nu i-ai căuta sub umbra miste- 

rioasă a luncei sau la malul limpedelui pe- 

rău; nu i-ai căuta nici chiar in liniştea, ca- 

binetului lor de lucru, unde sunt inconjuraţi 

de imaginile poetice, create de mintea, lor 

inspirată; — i-ai căuta... gâci unde, — naive 

străin? In archivele unui ministeriu, la masa 

unui tribunal, în cănţeleria unui comisar de 

poliţie, dar mai cu samă in biuroul unui 

jurnalist. 'Te miri de aceasta, naive străin? 

Pentru ce? Tu nu ştii că Arcadia Română 

este populată de geniuri universale, care cu 

aceeaşi uşurinţă sunt totodată oameni de 

stat şi oameni de lege, istorici şi jurnalişti 

umoristici, autori și actori, copişti şi gene-
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rali, administratori şi poeţi? Nu zimbi cu 
necrezare, naive străin! Asemene spirite ge- 
niale se găsesc la noi intr'un număr aşa de 

„insemnat—așa de insemnat! Un domn nu- 
mit... dar nu-i voiu rosti numele, de frică 
să nu intru cu el in polemică şi să nu 
fiu spulberat de ascuțita şi necruţătoarea sa, 
pană — insă il poţi ceti sub o mulțime de 
articole — scrie totodată drame şi versuri 
(foarte frumoase), şi face tractate istorice 
(geniale), și scrie articole umoristice (minu- 

“nate) şi hotăreşte soarta țării in adunări 
legislative (foarte bine), scrie articole poli- 
tice (infocate) şi face studii filosofice asupra, 
diferitelor religiuni (nepărtinitoare) ŞI... cum ? 
—mă vei întrerupe, naive străin — filosof, 
om de stat, umorist, istoric şi-poet totdeo- 
dată, dar in care din aceste specialităţi se 
deosebeşte mai cu seamă!.. O naive străin! 

Alţul e om de spadă şi om politic. Faima 
lui se intinde departe spre apus şi resărit, 

spre mează-zi şi mează-noapte. Cel puţin 
cetățeni din regiuni depărtate il aleg, as- 
cultând numai al faimei glas puternic, re- 
presentant al lor in adunare, pe când el in 
regiuni opuse, face propagandă de unitate 
naţională şi dobândeşte resultate foarte sim- 
țitoare. Tot el, urmând - numai calea inflo- 
rită a, gloriei, restoarnă domnitori, ţiind sa-
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bia... în. teacă, şi săvirşeşte aceste ishânzi cu 

foarte mare pripă, căci ii remân incă multe 

ore libere în care, fiindcă m'are ce face, se 

pune pe poetizat. Să-ţi citez câteva din 

poesiile sale făcute Când m'avea ce face? Dar 

de ce să-ţi ripesc un timp preţios, in care 

tu poate ai ce face, iubite străin? 

Altul— dar acesta, este poet de profesiune 

şi abia s'a alunecat in treacăt de-a primi 

portofoliuri ministeriale — compune pe fie- 

care septămână, sau o dramă in versuri şi 

o lungă poemă sau o lungă poemă Și O 

dramă, in versuri. Cum ?—vei eselama, naive 

străin, cele mai mari geniuri, cu cea mai 

răpede inchipuire, nau putut niciodată să 

ajungă cât de aproximativ, 0 aşa grabnică 

inspiraţiune? Poemele şi dramele lui sunt 

aşa dar comori de frumuseţe poetice, pline 

de imagini frumoase, zugrăvite in forma, cea 

mai plăcută; el dar intrece pe geniurile . 

cele mai mari ?-—Dar, el ii intrece pe toţi 

in iuţeala, lucrării; insă in imagini frumoase, 

în idei poetice, in formă aleasă vai! vai! 

Dar dacă este aşa, vei urma, naive străin, 

„cum de.se inşală un public intreg? 

O! publicul nu se înşală, căci el nici ce- 

teşte aceste produceri şi cum ar putea ?... 

Ei insă, văzând aceasta, au incheiat cu mai 

mulţi alţii de acelaș calibru un pact de re-



ciprocă lăudare. Societatea, liudăcioasă, e bine 
organizată. Când vorbeşte H. de B., îl de- 
clară cel mai mare poet Şi versificator al 
Românilor, un geniu demn de pus alături - 
cu cele mai mari geniuri poetice ale popoa- 
Telor ce au condus soarta, omenirii; când 
vorbeşte C. şi B. de H., ei il declari cel 
mai mare istoric critic ce sa arătat pănă 
acum; de ese o foae cu ilustraţiuni, indată 
iși pun portretul lor in frunte şi-şi fac 
0 biografie poetică, in care arată fie-care 
jertfele grozave ce au făcut ceilalţi pentru 
patrie şi naţionalitate şi cum au suferit ură, 
şi prigonire pentru idei; de ajunge unul din 
ei puternic la, guvern, indată ajută cu bani 
publici pe acei bărbaţi de merit, care lu- 
crează pentru inălţarea, gloriei naționale, i 
se fac subvenţiuni pentru publicări de interes 
naţional, pentru călătorii ştiinţifice şi pen- 
tru altele multe. Partea cea mare din public 
care nu cetește, văzând aceste laude, işi in- 
chipueşte că așa, trebue să, fie; dar mai fru- 
mos este, că ei singuri la sfirşit işi inchi- 
puesc că aşa trebue să fie. Văzându-se liu- 
daţi, ei uită, pactul tăcut, prin care acele 
laude au fost produse Şi cu vremea, dobân- 
desc convingerea, că sunt oameni mari, căci 
nimic nu credem mai ușor, decât aceea ce 
ne măguleşte iubirea, de sine. Ei nici işi mai



dau osteneala să studieze pe acei autori 

mari, ale căror nume au. trecut peste lungi 

secule, ca să vadă nem&surata prăpastie ce-i 

desparte de ei, nemăsurata prăpastie ce-i 

desparte chiar de acele spirite productive 

mai mici, care au urmat numai linia trasă, 

de acele geniuri mireţe. Amăgiţi prin laude 

fabricate, ei uită că aceea, ce scriu nu nu- 

mai nu va trece posterităţii, dar se va acu- 

funda, în noapte, în timp când autorii lău- 

daţi trăesc incă şi trăesc bine prin ajutorul 

subvențiilor şi a recompenselor. 

Cât de ameţit trebue să fie cineva, pen- 

tru a, crede că va produce un op de artă 

frumoasă, fără inspiraţiuni inalte, fără grijă 

şi durere sufletească; că nesimţirea comună, 

lor cu acea a mulţimii neproduciive, va 

avea, efecte, care nu sunt decât produsul 

unui spirit mai deosebit, unei sensibilităţi 

mai alese pe care ni le dă numai natura, 

jar nu neputincioasa noastră voinţă! 

O! sermane poet, care lucrezi în ascuns, 

impins de o putere neresistibilă; care, in- 

zestrat cu aspiraţiuni nerealizabile, te is- 

bești in fiecare moment de nesimţirea şi 

nepriceperea mulțimii şi te intorci apoi 

amărit in singurătatea sufletului . tău, . ace- 

stui isvor nesecat şi totodată acestei res- 
plătiri eterne a suferințelor tale — câte au



îrebuit să te sfaşie ; câte nopţi ai petrecut 
in durere, pentru a produce o adevărată, 
poesie, fie cât de Mică — și voi pseudo-poetți 
VE inchipuiţi a ajunge la acelaş resultat, 
fără ca in sufletul vostru să fie o umbră 
măcar de aceiaşi simţire ? 

Dar pentru ce nu? Ce trebue simţire, ce 
trebue suferinţe, ce trebuese aspirațiuni în- 
nalte, când aţi. făcut un pact de reciprocă, 
lăudare, când vă declaraţi unii pe alţii oa- 

» meni de geniu şi strigaţi atâta pănă ce mul- 
țimea vă crede; când ades vă folosiţi de 
ideile şi producerile altora, dându-le drept 
originale şi ajungeţi astfel la resultatul do- 
Tit? Nu este așa mai practic ?— Se spune că 
nimic nu se produce bun fără jertfă sufle- 
tească, — voi aţi găsit mijlocul de a nu suferi 
asemene jertfe şi cu toate aceste a face să, 
creadă lumea, că producerile voastre sunt 
bune. Când apare un altul, al cărui supe- 
rioritate nu o puteţi tăgădui, indată, toţi 
vă răpeziţi asupra lui, pentru a-l Sfişia ; iar 
când vă simţiţi neputincioşi, —atunci arun- 
caţi asupra lui un văl de tăcere. De dinsul 
nici se pomenește şi strigaţi mai mult incă 
unii de alţii că aveţi :merite şi astfel peri- 
culul e inlăturat, 

Dar nu! M& inşăl. Ei sunt poeţi adevt- 
râţi, autori mari, demni de toată lauda con-
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timpuranilor şi gloria posterităţii. N'avem 

decât să aruncăm o privire in poesiile pu- 

blicate de dinșii, pentru a ne convinge de 

puternica, lor inspiraţiune, de imagini fru- 

moase, de stil, de puritatea limbei. Unul 

cântă intro baladă Donaşcu- Vodă : 

Sângele roşeşte câmpul din belşug, 

Otomanii fug ; 

Eată că-i ajunge oastea românească! 

„Zmeilor ucideţi!“ sună tot mereu 

Vai! amar! şaleu! 

D'o aşa navală Domnul te ferească! 

„Robi să nu se prinză: nu voiu să m&acure 

Taie tot ce-i Turc.“ 

Astfei Ionaşcu-Vodă porunceşte 
Pala duce horă; al săgeţei cânt 

S'acordează 'n vânt 

Şintrun pept de duşman falnic amuţeşte ! 

Nu mai vezi păgânii; vreau să zic de-i caţi 

Ţi priveşti culcaţi, 

etc., etc. 

Tot acesta compune o fabulă „Femeea. 

inecată“, a cărei inceput este următorul: 

Era Bahluiul mare 

Pe ţerm şezend



In gând, 

Pe rând 
Treceam neajunsurile vieţei solitare. 

»De-aş fi căsătorit 
— Spusei atunci destul de tare — 

- „Ce traiu 
„De raiu. 

„Să tot iubeşti şi să tot fi iubit 
n Neadormit, 

„Ce dulce armonie | 
„Deacuma dar, ori-cum să fiv 

„Imi trebui mie 

„0 soţie 

»Nurlie, 

»Durdulie, 

» Hazlie 

„Vie, 

etc., etc. 

Intr'o a treia poesie ce inspirase acestui 
autor deschiderea unei societăți de cetire din 
Cernăuţi el zice: 

Vreau să cânt deșteptul mânărei Bucovine 
Unde Dragoş-Vodă frățiorii sti 
I-aşeză 'n speranţă de *nsuflări străine 
Da-i scăpa *ndâncul codrilor merei 

Unde neuitatul Stefan inecase 
In şivoi crusite falnici megieşi 
Unde inainte-ţi trebue ca să casă 
La toi pasul oase de Tătari sau Leşi !
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Ris işi fece soarta, ţara cea din veacuri 
Inspaimâ p'ori-cine nu era Român 

S'o arunce jertfă prăzilor şi jacuri 

Supuind-o unui venetic stăpân. 

Şvabii şi Polonii, neagra Jidovime 
Tinutaşul ista prefăcusen han 

Ca să nu surească dintre oaspeţi nime 

Da cu foc să ofte badea Aloildovan ! 

„Mult va trece oare păn ce-al învierii 

„Va sosi ?ntr'o vreme aşteptatul cias? 

„Mult suna-va înc&n însuş cuibul țării 

„Vorba nelatină, tristul der, die, das? 

Poesii tot așa de frumoase ca aceste au 

publicat și alţii; d. e. eroul care face poesii 
când w'are ce face alla, cântă o sărutare şi 

incepe ast-fel : ! 

Te-am sărutat 

Și soarta-mi de odată a pălit?... 
Gândeam că al meu suflet uritul Va 'mpetrit; 
Dar focul ce depusam pe umeru-ţi curat 

Ni-arată că am incă putere de iubit, 

etc. etc. 

Alţi poeţi se deosebesc nu numai prin 

această inilţare de simţiri şi idei ce am 

admirat in cei citați, dar incă prin o limbă



curată, curată ca și umărul pe care eroul 
de mai sus a depus foc. Domnul G... cântă 
»Omagiul Damicelei“ precum urmează : 

Şarmantă damicelă 
Cu ochi ca de gazelă 

Ornată precum eşti 
Pe toate eclipseşti, 

- Cochetă complesantă, 
Ai şic, eşti elegantă 

In tot al tău aspect |. , 
- InSpiri ori cui respect. 

Cu poza-ți maestoasă , 
Cu mâna“ţi voluptoasă 

Pe toţi inebunești 
Pe toţi chiar ii răpeşti, 

Penmite-mi a-ţi mai spune 
Că-mi place a dispune 

De _sinu:ţi_ inocent 
Spui fără compliment, 

* Devrei să-mi fii consoartă, 
Imi risc viaţa toată 

Iţi jur, nu te flatez 
Cu viaţa-mi garantez. 

Tu eşti a mea febleţă, 
Tu eşti a mea tandreţă 

Pe tine te ador 
Ca tine voiu să mor, |
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Cetirea, tuturor acestor poesii frumoase, 

infocate, mi-a inălţat sufletul, m'a inspirat 

şi pe mine si intr'o zi am cercat si eu să 

fac versuri. După câteva ore de muncă, 

am scos şi eu o poesie la lumină pe care 

incă n'am tipărit-o pănă acum. Astăzi insă 

o voce interioară mă impinge in arena, pu- 

plicităţii şi... m% hotăresce a, publica poesia 

mea. Pentru ce m'aş inmulţi şi eu numărul 

poeţilor ? Nu cer alta decât a fi criticat cu 

indulgență. O! colegi iubiţi, lăudaţi-mi ver- 

surile şi vă voiu inălţa şi .eu in scrierile 

mele pănă la ceruri! Inima-mi palpită... pana, 

tremură în mâna, mea, novice... Dar curaj, 

curaj! —Eată poesia mea: 

INVOCAȚIUNE LA DESTIN 

Vergină cu beleţă . 

Dece: de-a nică tandreţă 
De ce de-a mea pasiune 

Tu n'ai compasiune? S 

Au vreaitu a mea moarte 

Fiind-că te am foarte 

Stii bin” cal meu amor 
E fulger tunător. 

O! cecule destin 

De scelerateţi plin
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O! Zeule putinte 
De tine nu's continte. 

Cu doi de ai tei moţi 
Iţi e facil să poţi 
Din ea indiferantă 
Să faci a mea amantă, 

De nu eşti in etate 
Prin v'o fatalitate | 
Sau prin vre o minune 
Să-mi iai ast pasiune, 

O! iei a sa belime 
ia a sa frăgezime 
O! schimbă a sa faţă 
Răpeşte-i a sa graţă. | 

Ce zic?!! Nu! Nu! Destine, 
„Nu mbasculta pe mine | 

Nu asculta ce spun 
Nu miroşi că's nebun ? 

Nu! Nu! O! moult mai bine 
Las' să tombe pe mine 
Cumplita ta urgie, 
Mai bine- -aşa să fie! 

Decât a fi vilană 
(Deşi e inumană) 
Prefer pentru ea belă 
Să-mi brul a mea servelă ? 

35,973. — Scrieri complecte.



Am scris-o!!! 

Nu ştiu ce vei zice de dinsa, naive străin; 

nu ştiu ce veţi zice de dinsa, iubiţi colegi 

mai vechi. Trebue să vă placă, căci este fă-. 

cută în spiritul poesiilor voastre. Dacă ta- 

lentul meu nu atinge tocmai pe al vostru, 

cu timpul m'oiu perfecționa, nu este de des- 

perat. Primiţi-m& şi pe mine in. doctul vos- 

“tru corp ; daţi-mi şi mie subvenţiuni şi laude 

prin ziare şi vă promit a, v& face poesii la, 

„orice ocasiune. Voiu cânta Domnitor, Mi- 
niştri, Cameră legislativă, Senat, Curte de 

Casaţie, Curte de conturi, budgetul, drumul 

de fer, redactorii de jurnale, dar mai cu 

seamă voiu cânta, inspirat ca şi voi de 
“foc patriotic, mărirea trecută, fericirea pre- . 

sentă şi strălucirea, viitoare a naţiunii Ro- 
mâne, pe toate tonurile, cu sau fără rimă, 

cu ce ritmu veţi voi, chiar cu acela al Tra- 

ianidei, care seamănă mult cu tropotul unui 

cal şi ar fi potrivit pentru cântarea unui 

răpede progres naţional. 

Focul meu patriotic m'ar impinge să com- 

"pun o poemă naţională după asemânarea 

'Praianidei pe care aş incepe-o d. e. așa:
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ROMÂNIA 
TRECUTUI, PRESENTUL ŞI VIITORUL EI 

Poemă epică, istorică, religioasă, patriotică, morală şi Co- 
mercială. In XXIV de Doine. 

DOINA 1 

Doină inspiră-mă, să cânte cântecu-mi 
'Tara frumoasă de ia Curpaţi, 
Ce strecuratu-s'a cu vitejia sa, 
Prin al duşmanilor aprigul laţ; 
Cum multe secule de barbarismu crud 
Mândri Românii au suferit 
Pân ce-a luminelor raze puternice, 
Peste-a lor patrie iar s'au ivit, 
Cum se luptară mult, compatrioții demni 
Cu Polonez, Maghiar cu Otoman 
Arătând lumilor care habar n'aveau |. 
Ce poate sângele brav de Roman. 
Căci in veci n'au perit naţionaltăţile | 
Ce-au ştiut s'apere patria lor 
Care cu coase *n mâni, cu arce p'umere 
Decât ca sclavi a fi, prefer să mor!... 

Saşa, mai departe promit a sfirși intro 
singură s&ptemână toată poema, . care va fi 
de patru ori cât 'Traianida. | 

Iubiţi colegi, primiţi propunerea mea şi 
v& promit cea mai mare discreţiune. Odată . 
pactul incheat, vom urma toţi deopotrivă, 
la inavuţirea literaturei naţionale ca şi in
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trecut şi vor incremeni popoarele civilisate 

văzend la ce culme am înălțat noi Româ- 

nia. Ear tu, naive străin, nu te mira că 

m'am hotărit așa de grabnic a mă face poet, 
căci aşa, iși alege cineva, cariera la noi in 

ţară. Ş'apoi tot Românul nu e născut poet?



LEI PARALEI 

Il reve la veille par o et com= 
ment îl pourra se faire remarquer 
le jour qui suit, . 

La Bruyăre. 

Lei Paralei se găsesc precum in toate 
țările, aşa şi la, noi. Mai inaintaţi decât se- 
culul lor, ei s'au lepădat de legăturile ne- 
indămănate ale patriei, — idei ce le par în- . 
vechite—şi sunt declaraţi cetăţeni ai lumii 
—cosmopoliţi. ÎN 
Paraleui merge foarte bine gătit, după 

moda cea. din urmă; el are musteţe şi 
barbişă sau musteţe şi favorite. Aceste, 
ca și părul capului sunt totdeauna pomă- 
duite şi frisate cu cea mai mare artă, 
Când il vezi in' trăsură, răzemat cu graţie, 
cu picioarele inţinse şi aruncate unul peste 
altul, cu pălăria, bine netezită, cu capul in- 
ţepenit pe umere, lăsând să cadă in dreapta 
Şi. in stinga, ochiri dispreţuitoare, cele mai
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multe ori prin o mică sticlă infiptă intrun 

ochiu, ai crede că el e stăpânul absolut asu- 

pra tuturor bieţilor muritori care aleargă pe 

jos după trebile și nevoile lor. Paraleul are 
mulţi amici, şi mai cu samă pe toate 
persoanele care insemnează ceva prin ta- 
lentul, averea, sau posiţiunea lor. Cum a 

făcut, cunoştinţă cu una din aceste persoane, 

el devine de indată intim ; ii intinde mâna, 

i-o stringe cu foc, ii zice „tu“ la a, doua, 
intilnire ; din „mon cher“, „mon cher ami“ 
nu-l mai slăbeşte. Pe alţii ii despreţueşte, 

şi se uită la ei cu mândrie din inălţimea - 

in care se află plutind asupra tuturor celor- 

lalţi. Dacă intilnindu-l, il intrebi ce mai face, 

respunsul său stereotip este „Je 7m'embite“. 
__După aerul disgustat şi tonul să&c cu care 

rostește aceste cuvinte, ai zice că bietul om 

sufere de boala grozavă a uritului şi că de 

dimineaţa pănă seara el nu ştie cum să 

ucidă ucigătorul timp. Dar nu este aşa: 

paraleul e foarte ocupat şi nu are nici un 

moment liber. 
Dimineaţa, când se deşteaptă, din somn — 

dimineaţa paraleului incepe pe la dou&spre- 

zece de amiazi — mai multe persoane cu 

figuri pline de ingrijire ii așteaptă scularea, 

ca la un monare. Aceste persoane au toate 

câte o hârtiuţă octavă in mână pe care



— S7 — 

sunt scrise mai multe cifre. Paraleul ii pri- 
meşte obicinuit in pat, dându-le o foarte 
scurtă audienţi. Adeseori visitatorii es cu 
hârtiuţa tot in mână, şi cu figurele tot pline 
de ingrijire. 

După aceasta urmează, timpul consacrat 
toaletei. Pe masa așăzată inaintea unei 
oglinzi se văd, precum la, paraleoaică, așa, 
şi la paraleu, o mulţime de şipuşoare, ga- 
vanoşele, cutiuţe, măturiţe, periuţe, pepte- 

„năşele, bumbacuri şi instrumente de diferite 
- soiuri, fiecare având o destinaţie specială, 
Pe toate le intrebuinţează, consultând in 
timpul operaţiunii, nu numai oglinda cea 
mare şi alte oglinzi mai mici de diferită 
formă, ci consultând şi părerea camerierului 
stu care stă faţă la aceste pregătiri şi e 
foarte intim cu stăpânul său — când sunt 

„Singuri. Viind timpul dejunului, el se duce 
la unul din numeroșii sti amici. Intrâna 
vesel pe uşă: „Mon cher, in fine mă ai la 
dejun“, zice el. De mult iţi promisesem c'oiu 
veni, dar n'am mai putut scăpa — o mul: 
țime de trebi — ş'apoi mă rup toţi amicii 
mei care de care, incât nu ştiu cum să mă 
mai impart pentru a mulțimi pe toţi; mai 
dăunăzi era mai să mt bat la, duel din astă 
causă. Aşa-i că. tu nu te superi de negli- 
senţa mea? — Bietul aşa numit amic, nu
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se supără nici decum de această negligenţă, 
şi işi munceşte gândul pentru a-și aduce 
aminte când Par fi rugat să-i ţie tovărăşie 
la dejun, dar ce să faci ? . 

In timpul mesei, paraleul istorisește 
amicului său tot ce s'a petrecut mai nou 
in societate: ce s'a vorbit in diferite case 
şi “despre cine, spune despre căsătoriile 
sau despărţeniile ce se proiectează; des- 
pre dueluri ce se fac ori aua se face; amo- 
ruri nouă ce se formează, vechi ce se des- 
fac; despre caii de călărie ce s'au cumpărat 
de amatori, și echipajuri ce s'au arătat la 
primblări; despre sumele perdute şi câştigate 
in joc, despre calităţile şi defectele nou des- 
coperite la cutare actriță şi despre ultimele 
Ştiri aduse de jurnalul de modă. Cronica 
ţine cât ţine dejunul. Sfirşindu-se acesta, 
paraleul ie zioa bună și se duce, aruncănd 
o ultimă şi pătrunzătoare privire asupra, 
aspectului apartamentului şi imbrăcămintei 
amicului său. 

Cam tot aşa face şi paraleoaica. Şi pe 
dinsa o supără dimineaţa visitatori, ţiind 
in mână hârtiuţe în formă octavă. Pe aceştia, 
ji mângăie adesea cu vorbe dulci — chiar 
foarte dulci. 

Cameriera, care trăește cu stăpâna sa in 
mare intimitate, când sunt singure, şi care
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e plină de respect când o persoană străină 
e presentă, cunoaște toate secretele para. 
leoaicei. Ea asistă la toate operațiunile toa- 
letei şi cunoaşte cu deam&nuntul destina. 
ţiunea tuturor nenumăratelor lucruşoare şi 
instrumente ce se găsesc pe masa graţiilor. 

-— Când paraleul se intilneşte in societate 
cu paraleoaica, ei sunt unii cu alţii de o po- 
liteţă aşa de Teservată, iși vorbesc cu un 
ton aşa, de ales, dar cană sunt în tâte î 
tete, treaba se schimbă, Tonul nu mai e 
ales, reserva dispare. Ca și cum ar fi alți 
oameni, acum sunt de o intimitate extra- 
ordinară. Precum actorii cari, când sunt pe 
scenă, recitează, rolul invăţat, potrivind ge- 
sturile după situaţiune, iar-după căderea cor- 
tinei, când se adună intre dinşii, vorbesc cu 
un ton, şi gesticulează intrun mod cu totul 
contrar chipului ce le impusese scena, astfel 
şi paraleii se simt atunci "bucuroşi de a se 
lepăda de formele neplăcute ce le impunea 
societațea, 

După dejun, paraleoaica, sfirşindu-și toaleta 
face sau primește visite. Paraleul face nu- 
mai visite, el nu primeşte niciodată. Pe fie- 
care zi el are o mulţime de visite de făcut. 
Aici are să feliciteze de zioa onomastică sau 
de zioa naşterii, sau de aniversarea. cunu- 
niei sau a botezului copilului, căci paraleul
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cunoaște aceste foarte bine: dincolo are să 

ceară sau să dea o esplicaţiune unei dame 

despre alusiunea ascunsă in cutare frasă, 

rostită de cutare cavaler in cutare adunare; 
in alt loc se duce cu o listă rugând ca să 

se contribue la un ajutor ce se dă unei per- 

soane sermane — insărcinare importantă, ce 

a primit de la o damă; in altul iarăş duce 

un buchet de flori, sau un bilet de teatru, 
sau o poesie. Paraleul e foarte mare ama- 

tor de poesii, și chiar face singur versuri, 

“cel puţin declară că versurile sunt făcute 
de dinsul. Adeseori ai cetit poate versuri 
asemenătoare in o carte, sau în albumul 

vre unui alt muritor obscur care le com- 

pusese pentru dinsul şi ţi se pare că com- 

punerea paraleului nu e tocmai originală, 
atunci insă paraleul incredinţează că versu- 

vile sunt de dinsul; că acea carte nu a 

vezut-o niciodată ; că se poate prea uşor ca 

spirite asemenătoare să se fi intilnit şi la 
urmă dacă nu are o altă probă că el e au- 

torul, atunci o afirmă pe parola lui de 

onoare. Se ştie insă că parola lui de onoare 

e sfântă, și contra unei asemenea probe evi- 

dente ne mai putendu-se intimpina nimic, 
paraleul remâne autor. — Şi paraleoaicelor 

le place mult să li s'aducă poesii, mai ales 

când aceste sunt scrise caligrafic și hârtia,
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e parfumată. Ele laudă fără deosebire orice 
versuri li s'aduc, dar dacă din intimplare 
au să iasă tocmai la, visite, sau -la prim- 
blare, sau la, spectacul, biata poezie care a 
făcut atât efect e uitată pe o masă, oareşi 
care, de unde apoi cameriera o stringe pen- 
tru dinsa, —căci şi camerierele paraleoaicelor 
sunt mari amatoare de poesii. — 'Poesiile 
aduse şi primite sunt toate de amor. Para- 
leii le compun inspirați de această puternică 

„Simţire, care la dinşii ca și la paraleoaice 
e o stare sufletească chronică şi la care nu 
renunţă, niciodată fiindcă este un semn de 
nevinovăție a, inimei, 

Paraleii care sunt aşa de des in posiţiune 
de a, recurge la serviciele numeroşilor lor 
amici şi prin urmare ar fi siliţi a se su- 
pune legilor reciprocităţii, sunt totdeauna 
dispuşi a face, dacă nu altele, cel puţin 
două specii de serviciuri deosebite. Ei pri- 
mesc cu plăcere a fi postilioni de amor şi 
secundanți la duel. | 

- Când vre-un amic roagă pe un paraleu a 
fi secundantul s&u, atunci acesta, inţelegenă 
toată gravitatea, misiunii, dă; figurei sale o 
expresiune cu desăvirşire solemnă. EI intră 
la secundanţii adversarului cu pas grav, dar 
hotărit, fisionomia sa, este politicoasă, dar
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teribilă. . Se ceteşte in faţa sa că el nu va 
ceda asupra nici unui punct. 

El nu uită nimic din cele prescrise de re- 
gulele onoarei in această materie; n'ar lăsa 
doamne fereşte să treacă o singură minută 
peste cele douăzeci şi patru de ore, căci 
altfel onoarea ar fi in veci pătată. Causa 
amicului este acum causa, sa, proprie și pro- 
pria sa onoare ar suferi când ar indemna 
pe amicul seu la vre-un fapt de care ar 
putea zimbi numai un neinteresat. Când 
după multe dificultăţi a urmat o inţelegere 
asupra principiului, de exemplu că au a se 
face scuse, atunci toată greutatea se pune 
pe” incheerea procesului verbal de onoare. 
Aici se acaţă de fiecare cuvânt, de fiecare 
virgulă, căci adesea, de la, punctuaţiune atirnă 
onoarea, amicului. Dacă insă treaba nu se 
poate termina in chip pacinic, atunci regu: 
lând modul luptei, nu cedează intru nimic 
asupra, armelor, alegerii locului, numerului 
paşilor şi comandei—şi in toate aceste este 
pentru cea mai mare asprime, căci și onoa- 
rea. lui este amestecată, deși nu el, ci ami- 
cul are să se bată. 

Dacă paraleul joacă deseori rolul de secaun- 
dani, nu se poate spune că ar figura tot 
aşa de des şi ca duelant. Cu toate acestea 
când alt chip nu este și imprejurările il



silesc neapărat să se bată la duel, atunci 
se supune. După luptă, adică după ce unul 
din luptători ţintise spre ceruri, ear celalalt 
spre virful unui plop, el vorbeşte cu cea, 
mai mare nepăsare despre duelul stu ca şi 
cum ar fi un lucru ce i s'ar intimpla in 

„toate zilele. . . 
Eată-l in visită, in tâte ă tâtecuo damă. 
— Nu vaş fi crezut niciodată, aşa de 

bătăuş, ii zice dama, 
„Nu mă cunoaşteţi, doamna, mea. O! când 

"onoarea, este in joc, sunt in stare... un bă: 
bat are numai. o singură onoare! 

— Sunt foarte mulţămită, că duelul a avut 
un sfirşit fericit. Dar mi se pare că vaţi 
cam cruțat adversarul... 

„VE inșălaţi, ol eu: nu cruţ niciodată in 
asemenea afaceri; dar locul meu era desa- 
vantajos, soarele imi bătea in ochi şi pi- 
stoalele erau proaste — mulţumită secun- 
danţilor adversarului. Norocul a cam favo- 
rizat pe adversarul meu Şi... el merita norocul 
său, căci era cam... palid. Am. fost de pă- 
Tere să reincepem indată, dar secundanţii 
nu m'au lăsat. 
__— Foarte bine au făcut, putea să se in- 
timple 0 nenorocire „ventru un lucru de 
nimica, 
Un lucru de nimica! Un lucru de ni-
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mica! — esclamă paraleul agitat, apoi în- 

creţind sprincenile şopteşte pintre dinţi, aşa 
incât dama să-l poată auzi: dar ce n'a fost 
astăzi, poate fi mâne... 

Acel mâne insă nu mai vine niciodată. 

Timpul visitelor trecând, paraleii şi para- 
leoaicele se duc la primblare. Din toate per- 
soanele care se preumblă, ele sunt cele mai 
elegante fie că es in trăsură, fie că es că- 
lare in costum de cavaler şi amazonă. 

După ce la preumblare au observat toate 
impărecherile formate, pe cale dea se forma * 
sau desfiinţate; după ce au făcut mii de 
observări asupra tuturor echipajurilor şi 
toaletelor şi mai ales după ce au fost țelul 
observărilor generale, iși schimbă grabnic 

" toaleta şi se duc la prânz. 
Paraleii şi paraleoaicele prânzese pe la 

case străine, unde petrec apoi şi sara. Dacă 
se joacă cărţile, paraleoaicele iau parte ca 
şi paraleii, căci ele cunosc toate jocurile; 
când însă sara, se petrece in convorbiri şi 
vine vorba despre literatură sau arte, pa- 
leii şi paraleoaicele au cuvântul şi nu mai 
tac. Un biet om modest care ar fi faţă şi 
ar voi să așăze şi el un cuvânt, „și părerea 
sa, care poate nu este cu totul neintemeiată, 
ar fi contrară ideilor paraleilor, toţi aceştia 
sar cu gura inainte și ţipă și strigă sau il



iau in ris păn ce bietul om de voie, de ne- 
voie trebue să cedeze, sigur fiind că a doua 
zi au să trimbiţe pretutindenea că-i un 
ignorant. 

—-— Aţi citit cartea cutare ? intreabi cineva 
pe. 0 paraleoaică, 

„Fi done! 
— Cum, nu vă place? 
„Quelle horreur! 
— Dar bine ce defect ii găsiţi ? Eu unul 

am cetit-o cu mulțămire. 
„E rea fiindcă... nu-i bună, 
— Aceasta, nu-mi pare a fi un argument. 

Ce e rău intriinsa? Ar trebui să discutăm. 
„Ce mai trebue discutat, după ce nu:i 

bună! Şi cum poate fi bună, când autorul 
are un nume ce n'am auzit; de când sunţ! 

Când se vorbeşte despre musică, .paraleii 
şi paraleoaicele condemni musica, clasică, 
care n'ar avea nici o noimă. O mulţime de 
vuet, fără simţire, care nu vorbeşte la inimă, 
Ei iubesc musica, operetelor franceze şi mu- 
sica. de joc. Pe lângă cele mai. nouă valsuri 
de Strauss, ei declară un galop din Viaţa 
Parisiană şi un 'duet din Ducesa de Gerold- 
stein, culmea cea mai inaltă ce s'a ajuns 
in această artă. Când se face musică clasică, 
paraleii şi paraleoaicele sufăr torture de 
urit şi-caută să scape cât mai grabnic. După



asemenea serate ei se dispăgubesc de uritul 
ce au suferit prin un souper vesel la una 
din paraleoaice. Toată compania se adună, 
şi cinează la musica unei tarafe de lăutari 
ce le cântă cântece de dor şi de jale. 

La teatru paraleoaicele se duc ca să pri- 
mească, visite in loje, paraleii ca să sboare 
din lojă in lojă. Aici intră cu un buchet de 
flori, colo cu un cornet de bomboane; peste 
tot locul zimbesc şi convorbese; ei cunose 
toate damele presente, ştiu să dee cea niai 
mică relaţiune despre ori cine din publie 
paraleoaicelor, care in vremea, aceea, prime 
blă Ochiana lor in toate părţile. Şi dacă la 
sfirşit ii intrebi de au fost mulţămiţi, ei se 
miră de această intrebare; cum puteau fi 
mulţămiţi, când teatrul nu era plin, sau 
când lipsea, cutare persoană sau cutare alta? 

In adevăratul lor element sunt insă la 
baluri. Paraleoaica, în toaleta cea mai bogată 
şi strălucită e atunci așa de amabili cu toţi 
cavalerii, chiar cu cei mai modeşti—numai 
cavaleri de joc să fie, —incât te miri de 

această, schimbare. Din contra paraleul ri- 
dică nasul și mai sus. 

EI joacă, numai cu damele acele care prin 
obiceiu sunt considerate ca reginele tuturor 

balurilor, iar când se apropie de o alta, el 

are aerul de a-i face o mare onoare, intoc-



mai ca un sultan ce ar arunca basmaoa, unei sclave mai puţin favorite, şi gândeşte in sine: „Sermana! Are să-i bată multe zile inima de bucurie, pentru. favoarea ce i-am făcut şi la care nici se aştepta !* Cotilionul, se “nţelege, il conduce de drept un paraleu, cu 0 paraleoaică. EI ştie cel mai bine figu- rile; pe cavalerii care se cam încurcă, ii mustră fără cruţare prin vorbe destul de aspre şi in gura, mare, incât sermanul ca- " Valer care nu ştie să facă bine diferitele fi- guri şi nu e tocmai dănţuitor bun, se ascunde prin unghiuri Tuşinat. Paraleul dă chiar or- dine doamnei și domnului de gazdă care as- cultă fără opunere—căci cine este aşa de competent ca, paraleul in această materie ? Afară de baluri, ceea ce le Place mai mult paraleilor şi paraleoaicelor, sunt călătoriile. Pe la băi ii găseşti totdeauna şi-i recunoşti după costumul lor de fantasie. Colori de Tochie sau straie care bat la ochi, pălăriuțe mici pe virful capului, sau puse pe 0 ure-: chie cu cozi de mai mulţi coţi de lungi, pe nas un pince-nez de aur Şi cu pietre, scumpe, ete., te fac de-i recunoşti de departe. Numai când cauţi numele lor in lista străinilor, te miri de unde au eşit atâţi conți, marchizi şi duci in ţara noastră ! Vasilică Curcan se numește Contele _Curcano-Alii-m îlitzhi ; — Cos- 
35,973. — Scrieri complecte. . 7
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tachi Gârlă se numeşte baronul Constantin 

Garla de Afumata. — Ducesa Bute, născută 
Lopata.— Princesa Bostano Crastavetzhi, năs- 

cută Pitringello-Barabulla etc. Pe cărţile de 

visită unde stau scrise aceste nume, vezi şi 

câte o coroană ducală sau princiară cu o 

stemă impărţită în patru câmpuri pe care 

sunt desemnate flori rare sau păseri năz- 

arăvene sau alte semne şi imazini alegorice, 

in jurul cărora vezi săbii, steaguri şi tu- 

nuri. Toate aceste au remas, se 'nţelege, în 

familiile lor din neam in neam, in şir de 

multe secule. Când aude un biet străin nume 

ca Garla de Afumata sau Pitringello-Bara- 

bulla, cum să nu creadă că intre străbunii 

actualilor baroni şi principi trebue să fie o 
mulţime de cavaleri rătăcitori, de cardinali, 

de mareșali ? 
Contesele şi princesele le găsești incunju- 

rate de o mulţime de străini tineri care 

sunt prea onoraţi de a fi in bunele graţii a 

unor dame aşa de fiumoase, de nobile și de 

amabile. In asemenea ocasiune, paraleoaicele 

se fac că nu te cunosc, ear când nu le dă 

mâna a te ignora, atunci te indeamnă să 
iei un titlu, cel puţin de baron, fiindcă in 

străinătate n'ai putea trece altfel pintre oa- 
meni. In zadar protestezi, jurând ci n'ai 

- avut nici un baron pintre strămoşi, că ace-



ştia s&rmanii iși căutau de moşiile lor, ne- ştiind că sunt asemene titluri pe lume-—ele 
şoptesc pe la urechile incunjurătorilor lor că 
eşti baron de foarte bună, familie, dar că 
eşti un original ce are mania de a călători 
încognito. Si 

Insă anii trec, vine un timp când fru- 
museţea, dispare, când nervele slăbesc, când 
şi paraleii se simţesc cuprinși de inorijire 
pentru un viitor necunoscut, când, ca, la toţi 
„ceilalți muritori neprivilegiaţi, problema, vie- 
ței trece prin minte cu iuţeala fulgerului ; 
când in ciuda candelei ce aprind paraleoai- 
cele la, icoana din etac, şi a luminării ce 
trimit la, biserică, plăcerile cele Vechi le au 
zis remas bun. O lege fatală şi comună ii 
sileşte şi pe dinşii la supunere; bătrânețele 
vin —bătrâneţele,.. ce se fac ei atunci ? 

O tăcere!



CHRISTACHI VĂICĂRESCU 

Fă-mi o groapă la recoare 
Că inima reu mă doare. 

Cintec vechiu. 

Christachi Văicărescu fusese camaradul 

meu de şcoală. Ca copil simţea o adâncă an- 

tipatie pentru carte. El ura limbele clasice 
“mai tot atât de mult cât şi pe cele mo- 

derne; nu-i plăceau matematica, geometria şi 

istoria naturală, nu afla nici o mulţunire 
in studiul geografiei, nu prea avea plecare 

pentru literatură şi din istorie ştia numai 

că Grecii se adunau la jocurile Olimpice ca 

să se trintească şi să cânte, că Romanii iși 
puneau câteodată mâna in foc ca să scape 

Roma, că se inbrânceau din când in când 

de pe stinca Tarpee și că in veacul de mij- 

loc cavalerii rătăceau prin păduri ca să mân- 

tmească princesele de tirania urieşilor şi a ba- 

laurilor. La joc insă şi la masă era cel iîn-
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tăiu. El alerga mai tare şi bătea mingea mai ghibaciu decât toţi. Ear la mâncare, deşi in- Shiţea cantităţi imense de bucate, acestea, nu-i potoleau niciodaţă apetitul pe deplin. Ta. tăl s&u, ca om priceput, ţiind seamă de aceste plecări ale sale, il scoase din Școală și-l lua, Ja, 
țară pe lângă dinsul. —De atunci nu Pam mai : vEzut, 

Mai deunăzi, un domn cu faţa, rotundă, și „barba plină, mă intimpină şi, lovindu-mă pe - umăr, mă intreabă de-l mai cunosc. Văzând că stau la indoială, imi zise : Eu sunt Chris- | tachi Văicărescu. | 
— Cum se poate? Niciodată nu te-aş fi 

recunoscut, ai o barbă grozavă Şi arăţi voi- nic şi sdravăn,.. | Şi 
„Ah! aparenţa, e inşălătoare, suspina, el, 
— Ce mai faci, unde trăeşti, eşti insurat? „Sunt insurat—sunt foarte nenorocit, 
— N'ai nemerit-o? Imi pare foarte r&u. 
„Nu sunt nenorocit in căsătorie. Am o femee foarte bună, sermana, insă... 
— Interesele poate nu-ţi merg bine. 
„Ba, nu mă pot plânge ; merg destul de bine, insă... 
— Ei bine, ce-ţi lipseşte? | 
„Ah? Sunt bolnav, sunt foarte bolnav. 
— Glumeşti, tu bolnav 2. Arăţi tare și 

voinic ca un urs,
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„ăsta mă nenoroceşte, strigă el, nimeni 

nu vrea să mă creadă. Toţi işi inchipuese 

că glumesc, sau că sunt nebun. O! Doamne, 

Doamne! Rea e lumea asta! Ce am făcut 

eu de nu merit crezare, nici măcar de la 

tine cu care am fost prietin odată ? Ce am 

greşit eu oamenilor, de mă iau in ris când 

le spun durerile mele? spune, explică-mi... 

— Nu te burzului, Christachi, nu voeam 

să te supăr; te vedeam rumen şi sdravăn 

şi gândeam... judecânad după aparenţă... „dar 
ce-ţi este, ce boală ai? 

„Ce boală —boală in singular ?—intreabă- 

m& ce boale am, şi lasă mult să m& gândesc 

ca s'adun numărul lor, căci cifra e ingrozi- 

toare. Ear zimbești ? M& nenorociţi cu zim- 

betul vostru! Când ţi-oiu spune boalele mele 
ai să rizi. Dă-mi parola că nu vei ride şi ţi 
le spun. 

— W'oiu ride. 

„Pătimesc mai intăi—e ridicul a spune — 
pătimesc de inimă. 

— De inimă? Vr'o durere ascunsă, vr'un 
amor nenorocit... 

„Ce vorbeşti copilării? Gândesc eu la a- 
ceste ; pot eu gândi la aceste? Aş vrea să 

am asemenea suferinţe, dar nu. O, nu Pă- 

timesc de inima materială, de astă bucată,
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de carne care. stă ici la mijloc şi-i cam ple- 
“cată spre stinga. Am bătae de inimă, 

— Bâtae de inimă? Ai avut v'o sup&- 
rare, v'o grijă mare... 

„Ba nu: asta-i maia dracului: n'am avut 
nici 0 supărare, mi-a venit dintro friptură 
de curcan. 

Ne mai putându-mă opri, lăsai risului meu 
cursul cel mai liber. Christachi insă, văzând 
așa, imi intoarse spatele Şi voi să se depăr- 
teze fără a mai perde o vorbă cu mine. Abia 
il putui opri, ţiindu-l de braț. 

„Nu te supăra, Christachi, mărturiseşte 
Singur, că pare foarte curios dea suferi de 
inimă, dintr”o friptură de curcan. 

— 0! Cei fericiţi nu cred niciodată în 
suferinţele altora! esclama el. Şi nu mi-ar: 
fi ciudă daca ar spune-o un om special, dar 
voi mirenii in doftorie, pentru ce vă ames- 
tecaţi unde nu vă pricepeţi ? Am să-ţi es- 
plic totul ca, “să inţelegi şi tu, pentru ca, 
dacă vei suferi v'odată de ceva, să Ştii causa, 
Şi imprejurările. 

„Explică, am respuns, , 
Christachi Văicărescu tuşi și incepi a-mi 

ţine următoarea, cuvântare: 
Vezi, ici in dreapta și in stinga sunt 

plămânii (palmones) ; aceştia sunt ca, doi bu- 
reţi care se string şi se intind după cum
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intră sau ese aerul. La mijloc intre dinşii 
este inima (co), impărţită in doue chilii. 
Neincetat sângele intră Şi ese şi in totdea- 
una se inchide și se deschide un căpăcel, a 
cărui mișcare o numim bătaia inimei, A- 
ceastă parte superioară a trunchiului . este 
despărțită de partea inferioară „printr”o piele 
groasă (diaphragma). In partea aceasta se 
află ca organe principale stomahul (tentricu- 
lus, stomachus) şi maiul (hepa, jecur). Sto- 
mahul este un fel de sac elastic, După mân- 
care se intinde, apoi după mistuire se stringe 
la loc şi intră în starea sa normală. El joacă, 
rolul cel mai important în toată maşina 
aceasta ce purtăm! un şir de ani pe acest 

„păment. Căci el iţi produce mulțămirea cea 
mai mare când mănânci cu apetit, şi cea 
mai mare nemulţumire când suferi de din- 
sul. De ţi-e bolnav Stomahul, ești un om 
perdut. Capul nu mai este limpede, coloarea, 
feței se perde, puterile slabesc, şelele te dor, 
picioarele nu mai au putere, somnul te pă 
răseşte, şi veselia iţi zice pentru totdeauna 
zioa bună. 

„Tu miai spus că pătimeşti de inimă, i 
curmâi eu, 

— Aibi puţină răbdare pentru Dumne- 
Zeu !—m& rus Christachi. 

„Acum vezi ce mi s'a intimplat. Friptura
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cea, de curcan a făcut să-şi pearădă. stoma- hul meu elasticitatea Şi când mănânc ceva, ori ce-a fi, măcar o lingură de Ciorbă, el se umflă grozav, ia aşa, (aici intinse amenqoue brațele inaintea, lui), incât apasă pe dia- fragma care la rândul ei apasă, pe plămâni şi pe inimă, Plămânii, ne mai avend destul Spaciu, nu mai lucrează liber, așa incât sufer de inădușeală, iar inima apăsată nu mai are „loc destul pentru sângele ce se Srămădeşte - în ea și! bate şi fierbe ingrozitor, — Deaceea suftr, din causa fripturei celei de curcan, de stomah, de pept, de inimă, fără a mai pomeni de celelalte organe care holesc și ele, se'nțelege, de vreme ce Sunt toate in cea mai strinsă legătură. Nervele imi sunt tot- deauna iritate, capul imi e totdeauna greu, gâtlejul aprins. Imi g totdeauna foame, şi de mănânc, vai Şamar! sunţ omul cel mai nenorocit! De nu mănânc, cad de osteneală. Ah! ce viaţă Srozavă şi ticăloasă ! 
„Şi n'ai cercat nimica pentru ca să te indrepţi ! , 
— Eu n'am cercat nimica ? — Am făcuţ toate curele cunoscute pănă astăzi. Am luat doftorii cu oca ; M'am căutat cu alopaţii, cu omeopaţii, cu electro-omeopaţii, cu hidropaţii şi —băbeşte. Cate odată ME căutam in acelaş -timp cu mediei alopaţi şi omeopați, luând me-
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dicamente şi de ale unora și de ale altora, fără 

ca unii să știe de alţii. Incepend cu lingure la 

fiecare oră, picături, hapuri şi prafuri, am 

ajuns la clondire mari de doftorie pe care toate 

le-am inghiţit; am luat tot soiul de ape mine- 

rale ; am făcut zi şi noapte comprese reci sau 

calde; am făcut tot felul de bii cunoscute, 

m'am adăpat cu apă rece pănă ce n'am mai 

putut. Am întrebuințat toate mijloacele aşa 

numite universale: hapuri de Morizon am in- 

ghiţit multă vreme, incepând cu câte trei pe zi 

şi ajungând crescendo pân la treizeci şi nou; 

am b&ut siropul Pagliano ; am făcut tot ce 

prescriu Holoway, Raspail, Baumscheidt şi 

contele Mattei. Văzând că aceste mijloace 

universale bune pentru toţi, mie nu-mi fo- 
loseau;, m'am intors la curele noastre na- 

ționale, m'am supus la salcie și fumuri ; am 

făcut descântece cu legătură de ceapă şi 
spuză , am ars petică; am stins cărbune; 

am înghiţit inimi de porumb și rânză de 

găină neagră; insfirşit am chemat o babă 

ţisancă, vestită in descântece ca să mă caute, 

şi—trebue s'o mărturisesc, am dat. să ce- 
tească rugăciuni de cătră un popă dintr'o 

mănăstire mică de la munte, despre care 

auzeam că face minuni. 

„Cristachi, pentru Dumnezeu ! 
— Nu ride, nu ştii ce vra să zică boala:
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din bărbat verde, ajungi babă bătrână, căz&- tură, hodoroagă. — Am făcut ca, bărbaţii şi am făcut ca babele: nu este medic, nu este babă ce n'aş fi consultat, dar vai! Toate in zadar! In zadar! Sunt bolnav prăpădit şi singura mea dorinţă este să sfirşesc cât mai curend; singura mea, speranță sapa şi lopata! (Aici işi scoase portsigarul şi-mi oferi o Sigaretă). Nu fumezi ? 'Tutunul meu e foarte bun. „Cristachi, prânzeşti azi cu mine ? 
—- Bucuros. Adică vorba Vine, căci en trăesc acum mai mul din aer, nu ştiu cum „de mă mai ţin. La câte oare? 
„Lacinci. La revedere. Caută, de fii mai vesel, * — Eu, mai vesel? An! Iţi baţi joe de mine !—La revedere ! 
Ne. despărţirăm. Infăţoşirea lui Cristachi „Văicărescu mă preocupa. Intilnisem mulţi oameni extraordinari in viaţa mea, dar nu dădusem incă de un hipohonăru straniu ca, acesta. Vorba lui Tăpede, ochii lui aprinşi, infăţişarea sa sănătoasă şi fisionomia sa, tristă şi veselă totodată formau un ciudat contrast. Mă dusei la un amic al meu, un tînăr medic, doctorul Franzolă, şi pove- " Stindu-i intilnirea ce aVusesem, il indem. nai să vie şi el la mine la prânz. Când mă intorsei cu Franzolă a casă, Cristachi | mă aștepta. Văzena in bibliotecă un dicţio-
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nar de conversuțiune, el il deschisese și ce- 

„tea la cuventul „inima“; figura lui părea . 
foarte îngrijită. 

„D. Văicărescu proprietar — doctorul Fran- 

zolă, presentai eu. 

— A! D-lui este doctorul Pranzolă de 

care mi s'a spus atâta. Imi pare foarte bine 

de cunoştinţa D-voastre. Sunt un bolnav 

prăpădit. De mi-ţi da voie vă voiu consulta 

şi pe d-voastră, deşi am inceput a despera, 

“că boala mea ar fi curabilă. 

„Când veţi binevoi, răspunse doctorul; cel 

mai nimerit mă găsiţi dimineaţa pănă la 

ora. 

— Dar findeă am mulțămirea a vă vedea 

acum, il curmâ Văicărescu, socotesc că nu 

v'ar supăra de m'aţi supune chiar la mo- 
ment unei cercetări amănunțite. 

Fără a mai aștepta r&spuns, Christachi 

începuse a-şi scoate surtucul, lăsând a, se 

“vedea un pept lat şi voinic, când feciorul 

ne intrerupse, invitându-ne la masă. 

„Lasă pe mai tărziu, Christachi, ii spusei, 
ai timp destul. 

Văicărescu increți sprincenele și se supuse 
cu nemulţămire. 

Doctorul Franzolă era un om vesel; îi 

plăcea să manânce şi să bea bine şi mai
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ales găseau plăcere intr'o convorbire viu întreţinută, 
Şezend la masă, Franzolă incepă a po- vesti. din vremea studiilor despre nebunii făcute. Văicărescu îl asculta cu melancolie. 
„âh! suspină el— fericiţi acei pe care ne- 

norocirile presente nu-i preocupă intratâta, incât să le şteargă din minte amintirile tre- cutului! Eu nu mai am nici trecut, nici 
viitor ; presentul e totul pentru mine. . Acesta, e singurul meu gând, singura mea preocu- pare: un chin grozav care mă sfişie şi m& arde. Cât sunteţi de fericiți şi vrednici de invidie !— Intrerupându-se deodată mă apuca, de braţ; şi-mi zise cu glas răpede: Nu inghiţi ciorba, ferbinte, pentru Dumnezeu! că are să ţi se dilateze stomahul, „Căldura produce - extensiunea tuturor corpurilor. Nu-i așa, doc- tore ? — Franzolă zimbi, ear mie imi căză lingura din mână, spăriet. | 
„Precum vă spun, urmă, Christachi, eu am! numai un singur gând, acel al boalei, sau mai bine zicând, al boalelor mele, căci nu este organ în tot trupul meu de la creştet şi până la talpă de care să nu sufer. Adese- ori mă 'ntreb dacă nu sunt nebun. M8 cule Cu gândul meu, mă trezesc cu dinsul, trăiesc cu: dinsul; astempăr nu mai am. De-mi trece prin cap a pleca, pun caii la trăsură şi m&
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duc. Ca, să am şi altă ocupaţiune decât agri- 

cultura, m'am ales primar cu gând de a mă 

interesa, și de a face să inflorească comuna 

mea. In zadar! N'am ţinut dou săptămâni 
și am demisionat cu desgust. Am inceput 

atunci a mă ocupa de cai, auzind că aceasta 
produce emoţiune și-ţi atrage gândurile. In 

zadar! Puteau să peară toţi caii câţi ii a- 
veam, imi era indiferent; — m'am desfăcut 
de dinșii. Atunci mi-a venit gândul să mă 
arunc in politică şi să mă aleg deputat, insă, 

auzind că in capitală trăeşști intr'o climă 

bolnăvicioasă, că apa, e rea şi mai cu seamă 

spuindu-mi un amic că discuţiile parla- 

mentare produc bătae de inimă, gândii la 
starea sănătăţii mele, mă apucară fiori, mi 
se ridică părul de groază și  părăsii acea, 
idee“, 

Aici văzând că ciorba se r&cise o inghiţi 
cu 0 grabă cum nu mai văzusem. După a- 
ceasta urmă: 

„Odată cum eram la ţară, mi se spuse 
că a venit in sat un medic trimes de admi- 
nistraţie ca să vaccineze copii din sat şi 
că, trăsese in gazdă la primar. Indaţă il in- 
vitai la curte, sperând că acesta imi va da 
vre-un sfat bun. Dar de unde? Era un ig- 

norant care avea mai puţine cunoștințe me- 

dicale decât mine ; un şarlatan care-mi spunea
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cai verzi pe păreţi: susţinea că sunt să- 
nătos şi că boala mea ar fi numai ipohon- 
drie! Auzi dumneata ? | 

— Un pahar de vin, Christachi, îl intre- 
rupsei. 

„De vin, de vin curat, eu? Vrei să mă 
nenoroceşti ? să inghit eu alcool? esclamă 
€l.— Pune-mi două picături în apă. 

Christachi inghiţea cantităţi enorme de 
bucate, tot susţiind că nu are apetit. Fran- 
zolă- il observase câtva timp, după aceea 
incingendu-se o convorbire de călătorii, se . 

“lăsă cu totul avântului vorbei și tot povestea, 
povestea. Inferbintat de vorbă bea in fie-care 
moment câte un pahar tot lăudând vinul | 
Şi se făcea din ce in ce mai vesel. 

„Mi-a venit o idee, imi şopti Văicărescu 
la, urechie. 

— Care? | 
„Am. să consult pe Franzolă. indată după 

masă. A. băut cam mult şi socotesc că mi-a 
spune adevărul, ştii pin vino veritas“. 
— Bine, . - 
„Și d-voastră veţi fi călătorit mult, dom- 

“nule Văicărescu, urmâ, Franzolă. | 
— Dar, ca, să mă caut: am fost prin Au- 

stria, Germania, Francia, Anglia, Belgia, Italia 
Şi Sviţera, respunse Christachi. 

„Și unde v'a plăcut mai mult ? 

—
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— Mai rămâne indoială ? In Francia, Acolo 
zic şi eu că oamenii ştiu trăi. Bucatele sunt 
uşor de mistuit și reci, pe când Nemţii sunt 
foarte răi bucătari, iar Englejii sunt grozavi: 
iţi dau carne oruâă, piină de sânge, incât 
te miri de scapi cu viaţa. 

„Dar Italia, frumoasa, Italie, patria, ar- 
telor ? Ma 
— Nici acolo nu mi-a prea plăcut. Ita- 

lienii au un fel de bucătărie cosmopolită, 
incăt nu ştii de ce să te ţii. Poamele 'lor | 
sunt bune, insă au neajunsul de a te in- - 
demna să mănânci prea multe şi-ţi produc 
colice. Apoi clima fiind foarte caldă, eşti silit, 
să tot bei. Poţi dar să-ţi inchipueşti ce zice 
stomacul, acest organ insemnat, esenţial. 

Feciorul ne aduse friptura. 
„Friptură de curcan! ţipă, Văicărescu in- 

spăimântat. Vrei să m& ucizi ? 
— Nu-i vina mea, iţi jur că nu ştiam. 
„Am să iau o bucată de pept, urmă Chri- 

stachi, imblânzindu-se. 

Văticăreseu mâncase cât opt. Când ne scu- 

larăm de la masă el nu mai putea. Doctorul 
de altă parte btuse un număr bunişor de 
păhăruţe şi era foarte vesel. 

„După masă imi place Saud musică, zise. 

Franzolă, 'v'o -melodie jalnico-melancolică 
sau dacă nu se poate, s'aud cel puţin cetin-;
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du-se poesii, Cadenţa, versurilor face asupra, 
mea. efectul musicei, imi imbată creerii și 
m& aduce intr'o stare de nesimţire foarte 
plăcută, 

— Ce musică şi. poesie respunse Văică-' 
Tescu, musica şi poesia vieţei stă in stomah. 
Când acesta funcţionează, bine, viața-i poe-: 
tică, când stomahul sufere, viaţa-i cea mai 
grozavă prosă. Mă rog să nu cetim nimica, 
căci monotonia, versurilor m& face. nervos 
şi-mi infăţoşează, boalele mele cu colorile cele 
mai negre. Mai bine; vino doctore, de mă 
„cercetează, — Acuma, trebue 'să-mi spue ade- - 
vărul, imi şopti la urechie. 
N am putea lăsa cercetarea, pe mâne ?% 

intimpină Franzolă: 
—. Acum sau niciodată! rugă Văicărescu,.: 
„Deşteaptă-te, Franzolă !“ adăusei eu. 
Pacientul şi medicul trecură intro altă 

cameră. - 

După o pătrime de oră revenind amendoi, 
Vezui pe Franzolă zimbind, ear Christachi 
arăta foarte trist, 

„Ei. ..2% 
„Franzolă ridică'umerile, ear Văicărascu clă. - 

tina din cap cu melancolie. Apoi adresându-se 
câtră mine, imi zise incet : . 

„Minte am eu să intreb pe un om când 
aburii vinului ii ineacă creerii! Mi-a spus 

35,975. — Serieri complecte, 8
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cuvinte fâră noimă, susţinea, că toate orga- 

nele mele sunt in starea cea mai bună, că 

nu pot să şufăr de nimica şi că totul este 

inchipuire, ipohonărie. Am să mă duc să-l 

"vtd mâne dimineaţa, când va fi deștept şi 

va vedea el singur cum s'a inșălat astăzi. 
Când mă dusei a doua zi să văd pe Chri- 

stachi Văicărescu la otelul unde şedea, il 
găsii făcându-şi pachetele şi gătindu:se de 
plecare. 

„Cum Christachi, te şi duci, ne laşi? 
— Socoţi că voiu mai sta un singur mo- 

- ment in orașul vostru ? Eram să mor astă 

noapte. 

„Ce fel? 

— Simţeam pe braţul stâng o mâncărime 

grozavă şi m'am speriat socotind că sunt 
bolnav de vărsat (variolae). 

„Să "vedem.... te-a pişcat un ţinţar. 

— Asta mi-a spus şi doctorul, dar presu- 

puind că 'aveţi dreptate, frica nu e deajuns? 
Nu, nu mai stau nici un moment. 

„Aşa dar ai văzut; pe Franzolă astăzi di- 
mineaţă ? 

— Dam văzut. Nu ştie nimica. Inchi- 

"pueşte-ţi că astăzi fiind in toate minţile, 

“mi-a, repetat tot aceea, ce-mi spusese şi eri. 

Toţi medicii nu ştiu nimica, toţi sunt nişte 
ignoranţi !
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„Nu te mânia pe mine Christachi, dacă 
ţi-o spun, insă tu suferi numai de ipohonădrie. 
— Ah! şi tu,şi tul Nimeni nu mă crede. 

Am să mor intr'o zi şi atunci numai aveţi 
să vă convingeţi că am avut dreptate şi 
veţi zice intristaţi: „„Prea târziu vedem că 
avea, dreptate bietul om. Strmanul, noi nu-l 
credeam și eată că a murit“ şi aveţi să mă 

„jeliţi şi să-mi plângeţi de milă! 
Văzend că zimbesc eară, Christachi Văică.- 

Tescu imi zise zioa bună și porni furios.



STBPAN ŞI NIHIAL 

- Schâner Preis făr- curen Schweiss 
in der Feldschlacht dass ihr jetzt 
in Gy mnasien lebet ! 

acu 

Când eram n copil, invăţam i n ptoat fap- 
tele glorioase ale lui Stefan ce)/Mare şi Mihai 
Viteazul. Ascultam cu entusiăsim despre res- 
boaele şi biruinţele lor;. despre vitejia osta- 
şilor ce conduceau ; despre spaima ce dedeau 
in duşmani şi despre altarele ce inălțau cătră 
cer, când se intorceau victorioși. Eram. iri- 
dignat de uitarea in care fusese cufundaţi 
aceşti eroi in şir de lungi veacuri şi aveam 

convingerea că acum, memoria, lor fiind re- 
statornicită, moștenitorii se vor arăta vrednici 
de aceşti falnici străbuni. Şi cum nu ar fi 

vrednici de ei, când la, orice ocasiune pronunţă 
numele lui Stefan cel Mare şi al lui Mihai . 
Viteazul ?— De atunci insă am auzit din ne-
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norocire aceste nume prea, des, aşa de des, 
incât şi-au perdut tot prestigiul. De le- ar: 
pronunţa, măcar generalul cătră soldaţi in-: 
naintea bătăliei ca să le aducă aminte cum 
străbunii se luptau şi biruiau, dar astăzi 
când ne luptăm cu pana și cu cuvântul la 
tribună şi prin jurnale!., 

Un orator impută celuilalt fapte puţin o- 
norabile şi-i aruncă in obraz doi Stefani şi 
trei Mihai, celălalt îi respunde acusând la 
rândul stu pe protivnic de oareși cari erori 
de calcule ce ar fi făcut, pe când ocupa cu- 
tare funcţiune, şi-l nimiceşte aducându-i a.. 
minte de Mihai Viteazul şi Stefan cel „Mare. 
Un jurnalist spune de altul că este vendut 
străinului şi-l ameninţă cu memoria, lui Mihai 
Viteazul şi Stefan cel Mare, ear acesta res- 
punde că, celălalt ar fiun trădător şi ar con- 
spira contra numelui străbunilor - noştri : 
Stefan cel Mare şi Mihai Viteazul. 

Şi nu numai oratorii de pe tribună şi jur- 
naliştii impodobesc cu aceste nume cuvintele 
şi articulele lor; astăzi Stefan şi Mihai au 
ajuns la noi o intrebuinţare zilnică „pentru 
orice ocasiune; ne referim la dinşii pentru 
a sustinea orice idee fie politică, socială, re- 
ligioasă, economică sau morală. Profesorul. 
de pe catedră când propune istoria, neapărat
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că trebue să compare bărbaţii mari ai altor 
popoare cu Stefan cel Mare şi cu Mihai Vi- 
teazul, | 

De exemplu: 
„Așa trăia, domnilor, Diogene in polobocul 

„Său mai fericit decât un rege. Să nu credem 
insă, că nu au fost şi Domni tot aşa de 
„filosofi ca şi dinsul, şi care Domni am putea 
„Cita, aici mai potrivit decât pe Marele Stefan 
„Şi pe Viteazul Mihai, care dormeau tot aşa 
„de liniştit, invăliţi în mantale pe câmpul 
„bătăliei, rourat de sângele duşmănesc, pre- 
„cum filosoful antichităţii intrun poloboe 
„ete.“ . 

Preotul când vorbește de-pe amvon Şi 
vrea să indemne pe creştinii de astăzi dea 
se intoarce la o viaţă morală. şi simplă, in- 
voacă umbrele lui Stefan cel Mare şi Mihai 
Viteazul. * | a 

* wFiilo-o-or! Lăsaţi-vă de ptca-ate şi fiţi 
pear buni Creştini, postind, umilindu-vă şi 
„Zidind tot atâtea mănăstiri, câte au zidit 

" „Stefan cel Mare şi Mihai Vitea-a-zu-ul !& - 
Poeţii, din cei care caută zadarnic inspi- 

raţiuni in propria lor inchipuire, le găsesc 
uşor in citarea lui Mihai Viteazul și Stefan 
cel Mare, i
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"»0 mândră Românie, in tine cat invan , 
„Pe un Mihai Viteazul şi un Mare Ştefan! 
„Dar in curând, de sigur tu earăş ai să ai 
„Eroi plini de bravură ca Stefan Şi Mihai! 

“ Un avocat apărând inaintea juraţilor pe un - 
făcător derele, acusat de omorirea unei familii 
de negustori străini, sfirşi în modul următor : 

»0, nu! onorabil juriu, acest nenorocit pe 
„care il vedeţi tirii pe banca, acusaţilor, nu 
„numai că nu trebue condemnat, dar putem 
„Zice că el s'a arătat demn de toată lauda 
„Publică. Ce a făcut el alta, decât ce făceau 
cei mai' mari eroi ai noştri cu a căror nume 
„ne mândrim noi astăzi?. Stefan cel Mare 
„Şi Mihai Viteazul omorau mii și ear mii 
„d6 păgâni care amenințau naționalitatea 
„noastră şi numele lor se pomeneşte cu mă- 
priri eterne— şi acest martir al naţionalităţii 
„pă ucis numai trei duşmani de moarte ai 
„Românilor şi societatea, amăgită cere pe- 
„depsirea lor! O lume ingrată, !* 

Nu este discuţiune in care să nu se ba- 
seze și o parte şi alia pe Stefan cel Mare 
şi Mihai Viteazul. 

Unirea „tuturor Românilor, zic unii, este 
nu numai 0 necesitate imperios cerută de 
spiritul seculului, dar este şi tradiţională, 
căci spre realizarea ei au ţintit Mihai Vi- 
teazul și Stefan cel Mare şi unirea a fost
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țelul tuturor luptelor lor. Din contra, zic 
alţii, unirea nu a fost niciodată dorită de 
Români, nu numai acum, dar nici in tim- 
purile cele glorioase şi tocmai pentru a o 
“evita sau luptat Mihai Viteazul cu Moldo- 
venii şi Stefan cel mare cu Muntenii.. 

Este vorba de centralizare şi discentrali- 
zare—unii susţin că. Mihai şi Stefan aveau 
guvernuri centrale puternice, de unde porneau 
peste toată ţara raze de fericire; adversarii 
pretind din contra că pârcălabii diferitelor ţi- 
nuturi aveau o putere foarte mare şi că ţinu- 
turile lor erau mici republice, neatirnate de 
centrul politic. —Se propune inarmarea, ţării 
după sistemul prusian — trebue acesta adoptat | 
sau nu? De sigur, după părerea unora, căci 
dacă Stefan cel Mare şi. Mihai Viteazul Var - 
fi cunoscut, ei Var fi primit fără stânjinire. 
Au navea ei un sistem asemănitor? Ei 
inarmau cu coase și topoare pe toţi Românii 

” Şi le ziceau să sară la luptă, când vor auzi 
buciumul din deal; acum armele s'au imbu- 
nătăţit : in loc de coase și topoare, intre- 
buinţăm puşti cu ac și tunuri ghintuite, dar 
sistemul e tot acela. Este chiar de presupus 
cu destulă probabilitate, că Prusianii au 
luat acest sistem de inarmare generală, după 
Stefan cel Mare și Mihai Viteazul. 

Se vorbeşte de drumuri de fer. Drumuri
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de fer la noi in ţară !. Mihai Viteazul şi Stefan 
cel Mare s'au opus cu energie la, facerea 
unor asemenea” drumuri perfide, prin care 
ar fi putut năvăli toţi străinii in țară in 
trăsuri legate unele de altele. ŞI noi trebue 
să urmăm exemplul acestor eroi: Fără va: 
goane şi locomotive, Stefan şi Mihai băteau 
pe toţi vecinii, prin urmare Şi noi trebue 
să-i batem, dar nu să facem drumuri de fer 
ca Nemţii şi Franţujii și toţi duşmanii na- 
tionalităţii noastre. Ideea acestui drum perfid 

“trebue să fi fost iscoditi de Jidani, pentru 
ca să poată năvăli in ţară mai cu ușurință, 

Cum să susţinem religiunea părinţilor 
noștri ?— 'Trebue fie-care familie să. trimită 

"cel puţin câte un fiu la, călugărie ; astfel nu 
numai ne-am reintoarce spre credinţa, - pri- 
mitivă, dar incă am impiedica risipa mănă- 
stirilor zidite de Stefan cel Mare şi de Mihai 
Viteazul, aceste locaşuri sfinte, aceste urme 
vii ale măririi trecute, aceste porturi adă- 
postitoare ale naţionalităţi noastre, in yre- 
mile când străinii căutau să inmormânteze 
memoria Marelui Stefan şi Viteazului Mihai ! 

Presa este prea, liberă, licența e nemăsu- 
rată !— Pentru ce ? această libertate de presă 
este la noi o tradiţiune incă 'din timpurile 
lui Mihai Viteazul şi Stefan cel Mare. Cine 

„Va putea oare cita un singur exemplu că
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sub domnia acestor monarhi s'ar fi dat in 

judecată, şi condemnat un singur jurnalist, 

pentru o licenţă ce şi-ar fi permis? Şi astăzi 
această, libertate nu ar mai fi?! 

Intr'o societate se vorbea despre nemu- 

rirea sufletului. Argumentul principal al celor 

ce o sprijineau, era memoria lui Stefan cel 

Mare și a, lui Mihai Viteazul.. Nu ar fi, in 

adevăr, o insultă adusă memoriei acestor 

bravi de a nu crede că sufletele lor plutese 

asupra capetelor noastre şi ne inspiră lu 

toate faptele măreţe ce le facem astăzi, pen- 

tru lauda posterităţii şi onoarea lui Stefan 
cel Mare şi Mihai Viteazul? - 

Intr'un consiliu comunal oarecare se pro- 

pusese a se incunjura o grădinuţă din oraş 

cu ostreţe de fer, in locul unui zaplas de 

lemn. Pentru a nu se face părtinire se ho- 

tări ca ostreţele să se dea in intreprin- 

dere cu licitaţie. celui ce ar propune condi- 

ţiuni mai avantagioase. Această propunere 

fiind primită, o mare şi inverşunată discu- 

țiune se stirni pentru a se şti dacă intre 

concurenţi se vor putea admite şi străini. 

Discuţiunea luând din ce in ce proporţiuni 

mai amenințătoare, unul din cei cari cereau 

escluderea, străinilor de la, concurență, luâ cu- 

ventul şi conjură pe toţi colegii in numele 
lui Stefan cel Mare și Mihai Viteazul de a,
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nu comite o asemenea crimă contra naţio- 
nalităţii noastre. Cuvintele sale făcură un 
efect fulgerător și se hotări ca străinii să 
fie escluși. 

- De atunvi, in adevăr, ostreţele de fer nu 
sa mai făcut; in' locul zaplazului, dar naţio- 
nalitatea, şi memoria, străbunilor era scăpată! 

La o intrunire publică, in care un vice- 
preşedinte de cameră făcea laudele partidului 
său, un așcultătoril intrerupe cu intrebarea : 
care ve e programul? Oratorul stă o clipă 
nedumerit, apoi intinzând mâna spre portretul 

„lui Mihai Viteazul ce spânzura, la, un părete, 
esclamA, cu mândrie : Programul nostru ? 
Eată-l: Mihai Viteazul! — Aplause Sgomo- 
toase urmează şi cei nedumeriţi, cunoscând 
acum programul partidului, nu mai cutează 
să intrerupă. 

In cameră, senat şi consiliuri judeţene sau 
comunale ; in pretoriul Tribunalului ; in bi- 
serică pe amvon; in tabăra soldaţilor; in 
teatru şi la primblări; in adunări private şi 
publice; in articule de jurnale politice sau - 
literare ; in poesie; in compunerile băeţilor 
din şcoală; in foi umoristice ; in gura, fie- 
cărui orator, fiecărui tiriebrâu — Stefan cel 
Mare şi Mihai Viteazul ; Mihai Viteazul şi 
Stefan cel Mare! 
Pe ee. cc. |. |. |. . .. .| ..
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Umbre măreţe ! Aceasta, este răsplata ce 

v& aşteaptă! Un singur monument nu vi 

sa ridicat 1); pe mormântul vostru nici o - 

peatră. comemorativă ; ruinele ce ne-aţi lăsat. 

stau in părăsire, nici măcar un păzitor bă- 

trân nu este pus spre ingrijirea lor şi ne- 

mulţumiţi cu atâta, urmașii nedemni profa- 

nează incă gloriosul vostru nume! 

„2) Când s'au scris aceste rânduri, consiliul co- 
munal din Bucureşti nu se invoise incă cu un spe- 
culant din Paris, D. Godillot, ca acestia să-i facă 

in chip de anexe la halele unde se vinde carne, o 

grădinuţă publică şi statua lui Mihai Viteazul. — 
Iar despre statua lui Stefan cel Mare din Iaşi pen- 

tru a cărei ridicare a lucrat mulţi ani mai ales 

autorul acestor rânduri, nu se hotărise incă nimic,



CUCOANA NASTASIICA 

Era o dată O babă şi haba ceea 
avea o fată şi fata ceea era fru- 
moasă, , , 

Inceput de poveste. 

„Of! Of! Răi au mai ajuns oamenii în 
zioa de astăzi. Nu mai au nimica sfânt: “pe 
lume, nu mai au nici sfială in faţă cu cei 

“bătrâni, nici frica de Dumnezeu ! 
Aşa esclamă cucoana Nastasiica, cătră ju- 

pâneasa, Floarea. 
» — Dar cuconiţă, dar —'respunde Floarea 
— tare's rti oamenii” in zioa, de astăzi, of! 
tare's răi | 

Şi amândouă suspinară lung şi adânc. 
Cucoana Nastasiica, o băbușcă sbireită, im- 

brobodită cu un barez negru, şade grămădită, 
in fundul unui:divan ce se intinde de la un 
capăt de odae la celălalt, avena picioarele 
acoperite cu un :salup blânit: „In stinga ei,
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pe canapea, sunt două părechi de metânii, 
ear in dreapta o păreche de cărți. Intr'un 
colţ deasupra canapelei este o icoană mare 
ce infăţoşează pe Maica Domnului, inaintea 
căreia arde o candelă, ear alăturea in părete 
mai sunt doue alte icoane mici a Sfinţilor 
Neculai şi Ioan Gură de aur. — Jupâneasa 
Floarea, e tot atât de bătrână ca și stăpâna, 
ei, e imbrăcată cam tot asemenea, numai 
in haine mai proaste, şi când intră in odae 
işi lasă papucii la uşă ca să nu feştelească 
covorul și umblă numai in colţuni. Aceştia, 
sunt de lână groasă. 

Când urma convorbirea citată, mai sus, 
cucoana Nastasiica, sfirșise şi mai multe pa- 
siansuri, se jucase după, aceea câtva timp 
cu o păreche de metănii, apoi cu cealaltă 
şi acum gusta dintr'o farfurioară nişte dul- 
ceţi de cicoare, calde incă, ce-i adusese jupâ- 
neasa Floarea pe o tăbăluţă spre cercare. 
— Oare n'ar fi bine să, le mai ferbi ceva? 

zise cucoana Nastasiica, mestecână dulceţile. 
„Doar sunt destul de legate, cuconiţă, res- 

punse Floarea. 
— Dar să nuci uiţi vorba, ce spuneai de 

fata lui Niţă grădinarul ? 
„Spuneam că nu-mi place, cuconiţă. Bă. 

iatul vizitiului de la cuconul Mihalachi de 
alăturea cam umblă după dinsa. Şi eu i-am 

1
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spus: ia seama copilă hăi, că băiatul e din 
cei ce sar gardurile. Dar ea nu m'ascultă 
şi primeşte de la dinsul când un tulpan, 
când alte presenturele ; chiar astăzi i-a adus 
o păreche de papuci de cei cusuţi cu flori, 
Şi iam spus: nu-i lua că nu-i lucru curat, 
dă-mi-i mai bine mie să-i string in cămară, 
pănă ce-oiu spune şi cuconiţei, dar ea nu 
m'ascultă. Apoi de unde are fl&căul atâtea, - 
parale ca să cumpere lucruşoarele aceste ? 
Cuconiţă, nu-i lucru curat, Apoi el nici nu 
pune pe nimeni s'o ceară, şi işi face de cap. 
Fetei, o văd dup ochi, (cam mai văzut 
multe) incep a i se aprinde călcăile şi are 
să se faci ograda de batjocoră. 

— Tare's răi, oamenii de astăzi, esclamă 
ear cucoana Nastasiica, tare's răi | Şi tocmai 
acum in postul mare când avem să, intrăm 
in săptămâna patimelor |! Vezi Floareo ca pă- 
rintele Dumitru, duhovnicul meu, să le spo- 
veduească, pe toate şi mai ales pe Zoiţa lui 
Niţă şi i-oiu plăti eu. Mai vezi ca nu cumva 
să afle ceva, nepoată-mea Catincuţa, auzi tu ? 

„Saraca'n de mine şi de mine, cuconiţă, 
dar cum gândeşti aşa 'ceva, de la mine? Dar 
pe duducuţa, o' păzesc ca ochii din cap. Nam 
crescut-o eu, n'am purtat-o eu in braţe? 
Vai de mine, unde se poate să afle ceva! 
— Dar acum ce face Catincuţa?
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„Cântă din Gavril. 
— Din clavir, Floareo, o indrepta cucoana 

Nastasiica. 
„Ei fie, că nu-i mai mot zice numele, Şi 

apoi frumos mai cântă cuconiţă, ţi se duce 
inima, nu alta. Şi ceteşte de pe- hârtie și 
cântă şi-i sar degetele in sus şi 'n jos ca 
nişte şoareci. 

— Bine, bine, respunde cucoana Nasta: 
siica zimbind cu mulţumire. — Dar Floareo, 
ai luat seama precum ţi-am spus, ce face 

seara, după ce mă culce eu? 
„Am luat, cuconiţă, m'am uitat pe .borta 

cheei. Duduca se pune la masă și scrie. Şi 
apoi ia, aşa işi reazimă, capul pe mână şi 
gândeşte şi se uită inaintea ei, ş'apoi scrie 
ear intr'o carte şi după asta incue cartea, 
in saltar ş'apoi chiamă pe Anica s'o peptene 
Ş'apoi se culcă. 

— Oare ce-o fi scriind? zise cucoana Na- 
stasiica,. cam ingrijată. 

„trebue să, fie rugăciuni, cuconiţă. 
— Hm... curios lucru... dacă n'ar fi:ru- 

găciuni, sau dacă ar fi cumva rugăciuni de 
ale papistaşilor ce o fi invățat-o în lăuntru 
la pansion! 

„Nu, cuconiță, că duduca e tare evlavioasă, 
— Vezi Floareo,.nu-i vei putea lua odată.
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cartea fără ca să, bage de seamă, şi să mi-o 
aduci ca să văd şi eu? 

„Bine, cuconiţă, , 
— Numai să nu cumva, să prindă de veste 

copila ! ai 
„Las pe mine, cuconiță. 
Zicend aceste vorbe, Floarea se "ndreptă 

spre uşă să ducă dulceţile. Abia făcuse câțiva 
pași, stăpâna, ei o chemă inapoi, zicându-i : 
— Să spui vătafului să cumpere alvaoa, 

icrele, caracatițele şi celelalte havaricale de 
post dela, jidanul din colţ, el vinde ocaoa cu 
douăzeci de parale mai eften. Băcanii creștini 
sau scumpit acum de nu te poţi apropia. 

„Bine, cuconiţă. Adevărat, tare sa mai 
lăcomit lumea ! o 

Vrend earăş să casă, cucoana ii mai zise: 
— Nu uita să spui bucătarului să nu facă 

sarmalele așa - de virtoase. l-am mai zis 
de două ori. De nu m'o asculta nici acum, 
spune-i că-l vede sfântul Neculai cel din cuiu, 

„Lasă, cuconiță, că mă duc eu singură la 
bucătărie si văd. cum face şi să-l povăţuese, 

Abia eșise Floarea din casă, când auzi 
carâş pe stăpâna ei bătând din palme şi in- tră din nou, , 

„Floareo, dă-mi metaniile dela picioare că 
le-am scăpat, jos, 

Floarea, se plecă, luă metaniile dela picioa- 
38,973.— Scrieri com plecte. ” 9
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rele cucoanei Nastasiicăi, i le dădu. şi eşi. 

Cucoana Nastasiica, rămâind singuri, se mai 

jucă câtva timp cu metaniile, apoi luă căr- 
țile şi le intinse dinaintea ei pe canapea fă- 
cend un patience. 

In vreme ce petrecea cu cărţile, cucoana 

Nastasiică gândea. Intâi gândi la toate ha- 
varicalele de post ce trebuia să mai cuni- 

pere pentru săptămâna patimilor; apoi:la 

câteva doctorii de casă ce erau pe sfirşite, 

după aceasta făci socoteală in cap câţi bani 
trebue să puie la o parte pentru duhovnic 

şi pentru preotul ce venea la diînsa să facă 
rugăciuni ; apoi la hainele ce voia să dăru- 

iască câtorva văduve “bătrâne ce erau de 

casa ei, asemenea la cheltuelile pentru lumi: 

nările de Paşti ce intrebuinţa in oraş, cât și 

pentru cele ce trimitea la bisericuţa, ce avea 

la moşie; după aceasta la ouele, untul, droj- 

diile şi celelalte ce-i trebuia la cozonaci, paşte 

şi babe pentru care din vreme trebuiau date 
ordine jupânesei Floarea, şi la plămădirea că- 

rora trebuia să asiste și nepoată-sa, Catin- 
cuţa, ca să inveţe bine gospodăria. Odată ce 
imaginea Catincuţei ii trecă prin minte, ea 
se opri pentru un timp mai lung, căci cu- 
coana Nastasiica o iubia foarte mult. 

Catincuţa ii era nepoată de fiică. La patru- 

sprezece ani, ea fusese trimisă in străină- 
=
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tate intrun pensionat. Insă după doi ani 
de absenţă din ţară, părinții ei murise unul 
după altul in interval de câteva luni şi acum 
când la nouăsprezece ani se întorsese Catin- 
cuța inapoi, ea nu găsise alte rude decât pe 
bunică-sa care o aştepta cu nerăbdare ca pe 
singura, mângăere a b&trâneţelor sale. -A fară 
de câteva, legaturi ce' cucoana, Nastasica, voia 
să lase pe la spitaluri şi biserice, toată ave. 
rea, ei era, să o moștenească Catincuţa, din 
care bătrâna voea să facă o femee supe. 
„Tioară. O lăsase atâta timp in străinătate 
„ca să aibă invăţătură destulă, căci simţea 
că lumea. s'a schimbat Şi că se cer : acum 

- Şi alte calităţi de la femei ; apoi se ingrijea 
să cunoască bine gospodăria, casnică şi mai 
cu seamă să fie evlavioasă. Vă&zând-o atât 
de perfectă, ea, căuta in gândul ei un mire 
ca s'o şi mărite și nu găsia nici pe unul 
potrivit. Ar fi vrut pe un tinăr de familie 
aleasă, cu avere, liniştit, invăţat, considerat, 
care să şază la dinsa in casă, şi totodată 
să joace şi un rol insemnat in țară. 

Tocmai la aceasta, gândea şi Catincuţa . 
dincolo in odaia ei. Numai calităţile ce tre- 
buea să aibă, mirele erau altele decat acele 
ce le dorea bunica ei. 

Idealul de bărbat al Catincuţei era un om 
mare, cu musteţi și barbă plină, blond, cu
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ochii albaştri, viteaz. ca un leu, mândru ca 

un rege şi totodată bun şi simţitor ca un 

copil. Trebuia să fie cam poet ca să-i compue 

versuri, să poată visa nopţi intregi la pi- 

ciorul unui zid inalt şi s'o iubiască cu un 

amor fără margini. Când gândea la acest 

Făt-Frumos, Catincuţa, işi răzăma capul pe 
mână şi se uita dinaintea ei adâncită în ta- 

bloul frumos, deși cam vag, ce-şi zugrăvia, 
inchipuirea ei; inima ei bătea mai tare și 

se simţea, fericită. Serile, după ce se culca 

bătrâna, ea, scria regulat inti”un jurnal toațe 

impresiile şi cugetările sale. Despre acest 

jurnal nimeni decât dinsa nu trebuia st 
aibă cunoştinţă ; numai lui, celui ales. care 

"va veni odată, voia să i-l arate şi amendoi, 

vândea ea, il vor ceti impreună in grădină, 
când vor cântă păsărele pe crengi şapoi se 
vor uita unul la altul cu blândeţă și o la- 

crimă va, curge incet pe faţa lor. Aşa gân- 

dea Catincuţa că au să vie lucrurile. 

Fet-Frumosul insă nu mai venea. Zilele, 
săpt&mânele, lunile, treceau şi Catincuţa aş- 
tepta in zadar. Intr'o zi insă, cum sta la 
fereastră, ea văzu un ofiţer trecănd călare 

pe sub ferestrele ei lângă zid. El avea mu- 

steţe lungi şi ochi vii pe care ii ridicase din * 
intimplare uitându-se in sus, şi v&zuse pe 
Catincuţa. Copila simţ atunci că i se stringe
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„inima, deşi nu ştia pentru ce, căci bărbatul 
la care visase: nu şi-l inchipuise aşa. Mai 

„întâi acela trebuiă să fie blond şi acest, era 
„brun, apoi trebuia să aibă barbă plină şi 
acesta avea numai musteţe, Insfirșit tre- 
buia să fie poet şi acesta, era militar. Deşi 
işi spunea nesfirşit, că nu-i acesta. acel care 
ii va, face fericirea, totuş fără voe gându- 
rile ei se intorceau la dinsul. Ofiţerul luând 
de atunci obiceiul de a trece in toate zilele 
pe sub ferestrele ei, Catincuţa introduse 

“chipul militarului in romanul ce-şi compunea 
„pentru viaţă şi cu incetul, ofiţerul, devenind 
eroul principal al romanului, inlocui figura 
F&t-Frumosului celui blond. 

O insemnată schimbare se fâcă de atunci 
in sufletul Catincuţei și jurnalul ce scriea 
devenise mult. mai preţios pentru dinsa. 
Când se apropia ora la care ofiţerul avea 
obiceiul de a trece, copila era neliniștită. 
Ori sta la fereastră şi se făcea că citeşte 
intr'o carte fără a ridica ochii ca să nu 
cumva să gândească ofiţerul că el o inte- 
resează, şi se uita la dinsul numai pe sub 
gene ; ori inchidea, fereastra şi sta la pândă 
după perdea; ori se ascundea dupi un jilt 

„Să nu creadă el că pentru dinsul inchide fe- 
reaştra ; ori insfirşit lăsa să o vadă dând 
insă feţei sale espresiunea celei mai. mari
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nepăsări... După ce trecea, ea da insă un 
liber curs emoţiunilor sale și apoi gândia 
toată zioa, la dinsul, intrebăndu-se dacă nu - 
cumva o iubeşte; și când se simţea, obosită, 
de această vecinică intrebare fără respuns, 
atunci ii rămânea numai chipul lui in minte 
fără a uni cu dinsul vre-o idee hotărită. 

Aşa era starea lucrurilor, când intro zi 
mama Floarea, in vreme ce copila nu era 
acasă, cercâ toate cheile dela brău la sal- 
tarul mesei piină ce găsi una care umbla, fură 
manuscriptul şi-l duse cucoanei Nastasiicăi. 
De atunci b&trăna cetia regulat jurnalul ce 

scrisese nepoata ei in ajun, după care Floarea 
il punea binişor la loc, aşa incât Catincuta, 
nu avea nici o idee despre această grozavă 

trădare. “ 

Cucoana Nastasiica nu inţelesese la inceput 
mai nimic din cele scrise in jurnal. Erau nişte 
cugetări pe care le credea copiate de prin 

cărţi. Filele de pe urmă insă o puseră pe gân- 

duri. Cu ochelarii pe nas ţinea ea caetul in 

mână şi cetea tare pe cât ii era cu putință, 
să deslege scrisoarea cu litere latine, pe când 
mama Floarea sta in picioare lângă sobă cu 
mâna dreaptă la bărbie şi tot clătina din 
cap, arătând prin această mişcare că jur- 
nalul Catincuţei ii părea foarte curios şi că - 
se teme ca să nu fie ceva smintit in capul



tinerei sale st&pâne. Eată câteva pasajuri din 
jurnalul copilei : 

* 

10 Martie—19 ore noaptea. 

„Miezul nopţii! Oara spectrelor şi a fanto- 
melor—să fie oare fantome ori sunt ele nu- 
mai inchipuiri? Dâcă ar intra 1 deodată 
imbrăcat in' alb si ar veni spre mine şi mi-ar 
intinde mâna... O! Mi-e frică! Dar el nu e 
fantomă, el trăeşte, il vid, il simt aici. —0O 
Clara 1... Dacă ai şti tu din Germania ce se 
petrece in mine. Oh! iubită Clara, câte aş 
avea a-ţi spune! Dar cine ştie ce te-ai făcut 
tu acum... Poate că in acest moment gân- 
deşti la mine,—dar el oare gândeşte la mine? 
Ah!“ 

— Oare Clara asta să nu fie o sfăntă de-a 
_paâpistaşilor? intrebâ aici cucoana Nastasiica 

pe Floarea. 

„Poate să fie cuconiţiă, poate, răspunse | 
Floarea clătinând din cap. 

Bătrăna urmă a ceti: 

„11 Martie. Mercuri. 

Astăzi am facut cozonaci toată zioa. Alua- 
tul dospeşte bine. Cred că vor eşi buni. A 
inceput a ploa de pela amiazi. Deaceea n'a 
trecut... Ol Dumnezeule, pentru ce ai făcut 
şi zile ploioase ? ele sunt lungi, lungi... dar 
dacă n'ar fi ploaie, se spune că n'ar fi re-
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colte bune... Bine ai făcut, o Dumnezeule şi 
cu inţelepciune, mai bine să sufer eu şi să fie 
fericiţi toţi ceilalţi... Sunt ostenită,.. O! Clara... 
dar el... 

— Tot e bună creştină Catincuţa, zise 
aici bătrâna; numai Clara asta mă cam in- 
grijeşte. Ai 

„Şi pe mine cuconiţă şi pe mine, răspunse 
Floarea. | 

Cucoana Nastasiica urmă. 

12 Martie, Unul fără şeptesprezece minute, 

Azi era vesel. S'a uitat in sus zimbina, 
Pentru ce a zimbit? Gândeşte el oare că 
triumfează ? O! el nn gândeşte aceasta căci 
e bun, ah! inima mi-o zice. Oare cumil 
chiamă ? Grigorie? nu! — Neculai? Şi mai 
urit! — Joan sau Iancu ? -nu-mi place. — Va. 
sile? O! Imi aduce aminte de vătaful de la 
ţară.— Gheorghie? Sfântul Gheorghie e călăreț, 
ca şi dinsul, insă calul lui este alb şi acesta 
e roib, şapoi Gheorghie il chema și pe frate- 
mi-0 care a murit... sărmanul meu frate aşa 
de tinăr şi a murit! Pentru ce trăeşte cineva? 
Alexandru ? Alexandru cel mare umbla că: 
lare pe Bucefa]... dar nu, numele stu trebue 
să fie mai poetic! Leon? Nu. — Edgar? nici 
Edgar.—Octaviu ?'nu, nu !— Alfred ? dar, Al- 
fred sau mai bine Arthar. Ah! Arthur — Jică- 
terina şi Arthur? — Arthur şi Ecaterina. O! 
Clara când ai şti!...



— Oare un pomelnic să fie, cuconiță, zise 
„aici Floarea tot clătinând din cap ? 

„Hm, hm, hm, şopti bătrâna, nu-mi place, 
nu-mi place... ” 

— Nici mie, cuconiţă, nici mie, respunse 
Floarea, ţiind mâna dreaptă tot la bărbie: - 

13 Alartie, Joi. 

Bunica a tuşit astăzi foarte mult. Cozo- 
nacii au eşit buni, aşa cum gândeam. Toată 
zioa am citit in Walter Scott, O! ce frumos ! 
Când ea era să ardă şi el o scapă. Ah! Dacă. 
S'ar aprinde casa, el oare ar Î acolo să mă 
scape? Inima i-ar zice oare că sunt eu in 
pericul? O da! I-ar zice, inima i-ar zice, căci 
inima zice totdeauna. Oare ii plac lui roma. 
nurile şi mai ales -poesia ? Trebue sa-i placă, căci ii place tot ce e frumos. Poesia! Când 
cineva iubeşte trebue să facă poesii. Mai ştii 
iubita Clară, cum făceam versuri impreună 
la pensionat şi: cum le ascundeam ? Dar a. 

„cum de ce n'aş face versuri? 

Pe un cal care aleargă 
” Pe o câmpie largă 

El e incălecat — 

ŞI focul la palat 
Tot zidul il cuprinde 
Şi casa se aprinde, 
Copila se bocezte, 

Atuncea el soseşte 
Şi o cuprinde 'n braţe: 
Desmeardă a ei faţă
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O ia cu el călare 
Şi fuge 'm goană mare! 

- -Trebue să fie poetic de a fugi aşa călare 
printre munţi şi prin pustiuri şi prin păduri 
fioroase. O! singură niciodată, dar cu dinsul... 
Clara, dacă ai ceti tu aceste versuri... Imi 
vine un frig... mai 'pun un lemn în sobă... 
mă uit in foc şi-mi pare că văd palatul care 
arde... iată-l vine... mă apucă... Ol... 

— Oare ce-o apucă,. cuconiţă ? zise aici 
jupâneasa Floarea. 

„Hm, hm, hm, tot șoptia cucoana Nas- 
tasiica -cu ingrijire. 

Din toată cetirea jurnalului atât inţelesese 
bătrâna că este una Clara şi unul EI care 
cam incurcau mintea copilei, deși nu ştia 
cine sunt. R&măind singură | şi gândind la 
indreptarea răului, ajunse la resultatul că 
trebue numai decât s'o mărite după ce vor 
trece postul şi sărbătorile. Deaceea chema 
la dinsa pe două rude ale ei, două văduve 
bătrâne : cucoana Gahiţa şi cucoana Săftița, 
le vorbi despre nepoata ei şi le rusă, să caute 
in toate părţile vre-o partidă pentru Catin- 
cuţa. Aceste două bătrâne, bisericoase ca și 
cucoana Nastasiica, se intruneau adese-ori 
la aceasta şi puneau'la cale intre dinsele 
lumea, de astăzi. Ele ajunsese la convingerea 
că lumea, o să piară in curănd, căci oamenii



se ticăloşesc cu totul, alergând numai după 
petreceri şi uitând de datoriile creşștineşti. 
Apoi luau la „cercetare toate casele cu: 
noscute una după alta, negăsind nici pe 
una in regulă, după accea viind a, vorbi de- 
spre biserică, se plângeau impreună despre 
căderea ei. Obiectul cel mai insemnat al 
tânguirilor lor era insă mai cu seamă pă- 
rintele Mitropolitul care nu impunea lumii 
destul respect şi destulă credinţă. Aceasta, 
insă nu le impedica de a-i face câte o visită, 
pe fie-care săptămână, de a fi faţă cu dinsul 

“umilite şi supuse şi de-a denunța, despotului 
fiecare in parte, cuvintele rele ce spuseserg 

„„celelalte de Inalt - Prea, Sfinţia. Sa. Deaceea 
Mitropolitul, când venia vorba despre adu- 
nările b&trânelor, spunea in glumă că se in- 
truneşte soborul. " 

In urma indemuărilor verişoarei Nastasii- 
căi, ele făgăduiră că se vor pune pe căutat 
un mire, odată, ce stptămâna patimelor va, 
trece, săptămâna in care nu este iertaţ; de a 
gândi la altele decât la suflet şi la rugăciuni, 
ear din ale lumii numai la, pregăţiri de ouă 
oşii, cozonaci, paşte, babe şi alte măncări 
pentru sărbători, 

Viind timpul slujbelor de sară la biserică, 
„cucoana Nastasiica incepi a le frequenta 
regulat impreună, cu nepoţica ei. Din toate
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persoanele ce erau in biserică, cucoana Nas- 

tasiica care de mulţi ani avea locul ei ho- 

tărit lângă strana dreaptă, unde cântau trei, 

pe când in cea stingă cântau numai doi dascăli, 
se inchina cu evlavia cea mai văzută : sem- 
nul crucii pe care. il făcea la fiecare mo- 

ment, il incepea, din creștetul capului, cobora 

apoi mâna cât de jos, deacolo o ducea în 

cercuri mari in unghiurile cele mai depăr- 

tate ale umărului drept şi sting. Când eșea 

preotul din altar ea sta totdeauna plecată - 

şi coborea braţele in jos aşa incât virfarile 

degetelor atingeau pământul ; in vremea a-.. 

ceasta gemea incet ca rugăciunile ei să pro- 

ducă mai mult efect asupra celor in drept. 

Astfel cufundată in ale sufletului, ea nu lua 

„seama, că nepoţica ei. Catincuța, mai puţin 
evlavioasă decât dinsa „ işi indrepta ochii 
mai des inapoi decât spre icoane şi că in 

acea parte se găsea, prin mulţime şi un ofițer . 

de cavalerie care venea regulat la biserică 

— de “sigur fiindcă era mai bun creştin de- 
cât ceilalți camarazi ai lui. 

Intr'o seară insă, cum era singură cu ju- 

pâneasa Floarea, aceasta luâ vorba deniilor 

cu stăpâna ei şi-i dădu a inţelege că a făcui 

la biserică oarecare descoperiri. Când auzi 

cucoana Nastasiica că nepoata ei se uită la 

un bărbat şi că acela era incă militar, ea
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“se mâhni aşa de mult, incât se inbolnivi 
şi nu se sculă din pat două zile, căci mili- 
tarii ii păreau oamenii cei mai uricioşi din 
lume. In urmă, ne mai voind a, merge la 
biserică, ea, chemă la dinsa pe preotul de 
casă —acela, care obicinuit făcea aghiazmă in 
intâia zi a fiecărei luni, în fiecare Sâmbătă 
paraclisuri, afară de celelalte rugăciuni or- 
dinare şi extraordinare —şi ii zise să slujească 
serile la dinsa acasă: O masă cu o faţă albă 
așăzată, in mijlocul oâăii, pe care se puseră 
crucea, icoanele coborite din cuiu, evanghelia 
şi toate celelalte trebuincioase, servea de 
altar, şi toţi servitorii casei aveau dreptul 
să asiste la serviciul divin. Aici nesupărată 
fiind, cucoana Nastasiica se inchina cu cea 
mai adâncă evlavie; făcea metanii nenum&- 
rate, lovindu-se căt mai tare cu capul de 
pământ, sta in genunchi, acoperită de pa- 
trahirul preotului in vrenie ce acesta cetea, 
şi chiar cânta de pe scaunul său din dreapta, 
făcend astfel serviciul dascălului. Catincuţa 
trebuia să facă cum făcea bătrâna deşi sus- 
pinele sale nu porneau atât din evlavie ci 

“mai mult din părere de rău că nu se poate 
duce la biserică să se inchine. In Joia mare, 
când se citesc cele douăsprezece evanghelii, 
ambele verişoare, cucoanele Gahiţa şi af. 
tita, temându-se că se Vor obosi prea tare
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la biserică, veniră in capela improvisată a 
cucoanei Nastasiicăi. Tustrele stăteau pe 

„brânci in vreme ce preotul le cetea cum Petru 
s'a lepădat de trei ori de Christos şi gemeau 
incet inaintea lor, ear când veni pasajul unde 
cântă cocoşul şi Petru plânge cu amar, bă- 
trânele incepură a se boc aşa de tare incât 
răsuna casa. Ajungănd apoi cu citirea la Iuda 
vinzătorul, bătrăna Nastasiica in porniri de 

- furie se lovea cu pumnul in piept și blăs- 
tema cu cruzime pe Iuda cum de a putut 
vinde. pe Christos şi tot auditorul era infu- 
riat pe acel om fără de lege care ma vrut 
să inţeleagă şi prin blăstemuri rostite tare 
işi manifesta indignarea sa. 

Aşa urmară slujbele divine pănă îi in sâm- 
băta Paştelor când cucoana Nastasiica pentru 
nimic in lume n'ar fi rămus acasă, La bi- 
serică, in focul multelor luminări de ceară 

„ce ardeau, văză şi ea, inștiinţată fiind de 
jupâneasa Floarea, figura militarului şi pri- 
virile lui aţintite asupra Catincuţei, incât o 
apucă o ură fără margini contra acestui cu- 
tezător şi se hotări să-și păzească nepoata 
mai mult incă pănă va veni doritul moment 
de-a o mărita, cu atâta mai virtos că ne- 
poţica, văzend o smintire la :broasca salta- 
rului ei şi combinând aceasta cu oarecare 
alusii ale bunicei sale, prinsâse prepus şi
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ascundea acum jurnalul așa de bine incât 
mama Floarea, cu toate cercetările sale, nu-i 
mai putea da de urmă. 

In zile calde și frumoase cucoana Nasta- 
siica eşia la primblare în butea ei, pe care 
0 avea incă de când se măritase. Era o tră- 
sură mare, grea, aşăzată pe nişte rezoare 
monstruoase, inăuntru cu postav cafeniu, 
ros de mult. Caii erau murgi, mari, dar așa 
de bătrâni și de slabi incât li se vedeau 
«toate coastele şi abia puteau urni butea din 
loc. Pe .capra, cea “naltă şedeau vizitiul şi fe- 
ciorul, amândoi bătrâni, de neam ţigănesc 
necorcit, odinioară dintre robii cucoanei Na- 
stasiicăi, imbrăcaţi drept livrea, cu două 
mantale verzi inchise cu guler mare Şi avend 
pe cap nişte şepci de acelaş postav fărti 
'cozoroc. 

Armonia intre toate părțile ce compuneau 
acest tablou ar fi fost perfectă, dacă fru- 
moasa Catincuţa, silită de-a, şedea lângă bu- 
nica ei, nu ar fi format cu tot restul un prea 
ciudat contrast. 'Trecătorii văzând. pe biata - 
copilă cum şedea intrun colţ de rădvan şi 
privind apoi tot echipajul, nu se puteau 
opri de-a nu zimbi. Biata Catincuţă sta așa, 
de tristă şi cucoana, Nastasiica, aşa, de indi-. 
ferentă, incât mulţi tineri, cunoscând impo- 
sibilitatea de-a avea intrare in casa bătrânei,
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văzând pe fată aşa, de frumuşică şi ştiind 
pe lângă aceasta că-i rămăsese avere destul 

de mare dela, părinţi, avere ce se va inmulți 

in mod insemnat după moartea b&trânei, 

priveau cu multă părere de r&u la răâvanul ce 

se mişca cu o linişte aşa de măreaţă şi nepă- 

sătoare pe lângă dinşii. La, primblare când 

se intimpla să treacă vre-un militar câlare, 

inima Catincuţei se bătea cu putere, dar 
simțind ochii bătrânei aţintiţi asupra ei, co- 

pila nu indrăznea să ridice pe ai sti şi nu- 

mai roşaţa feţei făcea pe cucoana Nastasiica 
să-şi increţească fruntea şi să dea ordin fe-. 

ciorului ca să se intoarcă grabnic acasă 
inapoi. 

Mai mult timp se trecuse pănă ce cucoana 

Gahiţa găsi un mire și totodată cucoana 

Săftiţa altul. Fiecare lăudând pe al stu, şi 

vorbind răi pe celălalt, cucoana Nastasiica 

se hotări să-i vadă pe amândoi pentru a 

judeca singură de calităţile şi meritele lor. 

Catincuţa, deşi aceasta i se ascundea, căci 

nu trebuia să afle nimica pănă ce toate cele 

pregătitoare nu vor fi puse la cale, simțind 

instinctiv că se petrec lucruri serioase ce 

privesc viitorul ei, se hotări a lăsa, şi mai 

puțin ca pănă acum să-i pătrundă cineva 

simţirile, şi arăta mai veselă şi mai supusă, 

cătră bunică-sa, decât ori când.
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Pretendenţiii se presentară cucoanei. Nas- 
tasiicăi. Amăndoi erau proprietari de moşie, 
trecuse de mai mult timp intăia tinereţă şi 
voiau să se insoare, parte fiindcă se sătu- 
rase de a mai trăi singuri la ţară, parte 
pentra a-şi mai inmulţi averea cn' zestrea 
femeei. Asemenea, gineri nu fusese dorinţa, cu- 
coanei Nastasiicăi, insă ea, simțindu-se slabă 
şi temendu-se să nu moară pănă a nu-şi 
mărita nepoata, pe de altă parte isolarea, 
casei sale oprind pe orice altul de a, se 
presenta. Şi mai cu seamă fiind și primejdie 
in o mai lungă așteptare, ea văză cu părere 
de rău că nu-i rămâne altă alegere. 

După mai multă chibzuire, ea se hotări 
pentru candidatul adus de cucoana Săftița 
care, deşi ceva mai in virstă decât rivalul 
s6u, aşa că pe ici pe colea ii r&sărea chiar 
câte un păr alb, era, mai respectuos şi -şe 
pleca mai adânc când ii săruta, mâna. Pen- 
tru cucoana, Nastasiica această, insuşire era 
cea de căpetenie intru „apreţiarea merite: 
lor unui Om. Când trebile fară destul de 
inaintate, cucoana Nastasiica, se hotări să 
inștiințeze şi pe Catincuţa, şi se puse a 
o pregăti pe departe, ca să nu cumva; să, 
o sparie şi să refuze copila, Nepoţica, insă 
nu se spăriă şi declară că se va supune la 
orice i-ar zice bunica, ei. In urma acestei 
38,975.—Serieri complecte. 10
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declarări a doua zi era să vie mirele să se 
presente. 

Inspre 'seară, cum sta cucoana Nastasiica 

singură şi făcea un patience, mama, Floarea 

„intră, in odae şi inștiință pe stăpâna ei că 

Zoiţa lui Niţă a tugit din ogradă şi că bu- 

cătarul ar fi văzut-o eşind. cu băiatul vizi- 
tiului dela cuconul Mihalachi de alăturea. 

— Răi au mai ajuns oamenii, răi! zise 
cucoana Nastasiica, 

„tare răi, cuconiţă, respunse mama. Floarea.' 

— Vezi Floareo să nu afle cumva Catin- 
cuţa despre aceasta. 

„Ferească, sfântul, cuconiţă ! 

— Chiamă pe copilă incoace. Ea are să 

se mărite şi nici trebue să-i treacă prin 

gând că se pot face asemenea necuviinţe pe 

lume. M& tem ca Anica să nu-i spue. 

Jupâneasa Floarea eși s'o cheme, dar nu 
se mai intoarse. După câtva timp de aştep- 

tare, cucoana, Nastasiica, se neliniști şi bătă 

in palme, dar nu veni nimeni. Văzând aşa, 

ea se hotări să meargă singură 'să vadă ce 
este. Ajunsă în odaea Catincuţei, ea găsi 
numai pe mama, Floarea palidă şi prăpă- 
dită care căuta, pe Catincuţa in toate păr- 

„iile, prin dulapuri şi pe supaturi şi n'o pu- 

tea găsi nicăiri. Am&ndou& bătrânele schim. 

bară o privire grozavă şi se inţeleseră.



, 
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—- Nu-i? intrebA cucoana Nastasiica, 
„Nu-i“ ! răspunse Floarea. 
O tăcere spăimântătoare de câteva secunde 

urmă, după care bătrânele amândouă ince- 
pură deodată a se boci şi a striga. Cucoana - 
Nastasiica, işi rupea părul din cap şi alerga 
ţipând din odae in odae pănă insfirşit căză 
obosită pe divanul ei. Mama, Floarea, plângea 
tare, stând in picioare lângă sobă, 
— Of-fitrţer-rul! — suspina, bătrâna — va: 

leu !—a, făcut ca Zo-i-ţa —aleu | 
„0f.! of! of! of! respundea Floarea, 
Ţipetele lor strinsese toată casa în odaea, 

de alăturea;: bucătarul, vizitiul cu femeile 
lor, feciorul, rândaşul, Anica şi incă două 
alte fete, stând la ușa odăei cucoanei Nas- 
tasiicăi şi ascultând din coridor ce se petrece 
inlăuntru, auziră prin vuetul bocirilor cum 
striga bătrâna: ! 
— Deacum..... pot să mor... nu-mi mai 

trebue viaţă... sărmana copilă... s'a, ticăloşit | 
„Dar, cuconiţă, respundea mama, Floarea, 

lumea s'a ticăloşit toată in zioa de astăzi! 
Şi amândouă bătrânele urmau a, se boci, 

a striga şi a se:văita.



BLECIORALE 

Peace ho! Hear Antony, most noble Antony! 

Shakspeare. 

Spre o aită lume Febus cu-al seu car se coborise 

Şi'n loc noaptea sprincenată a sa mantă asvirlise 

Pe oraşul mic şi pacinic, Stradele sunt deşertate ; 

Câteodată ?n depărlare s'aud pasuri isolate 

Ce se perd in intuneric. Ici şi colo in zadar 

Se incearcă raze slabe să arunce-un biet f&nar, 

Pe sub ziduri şi zaplazuri stând uitat şi umilit 

Veteran ades de ploaie, vânt şi grindină rănit. 

Numai piaţa-i animată: oameni mulţi inspre o casă 

Care ?n mijloc e zidită *naintează şi se 'ndeasă 

. Şin grămadă inspre scara cea ingustă dau năvală, 
Vrând să intre fiecare cât mai grabnic sus în sală. 
Lungă, jos in pod, ingustă, cu ferestrele crăpate 
Cu trei, patru bânci ciuntite de părete răzemate 
Întrun unghiu c'o sobă neagră care, fără de căldură, 
Numai fum in loc de pară varsă din bătrâna-i gură, 
Cu un lustru unde's patru luminări de spermanțetă, 
De Ia care o lumină galbenă e 'mprăştietă,
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Astfel sala ; ear in capăt pe un loc mai inălţat 
Unde pe o masă două sfeşnice s'au aşăzat, 
Stă pe jilţ un om cu barbă şi păr alb și gravă mină 
Ca un sfânt bărtos şi ţeapăn dup'a candelei lumină. 
Împrejur e vuet mare, toţi vorbesc şi discutează 
Şi se mişcă şi so 'ndeasă şi se ceartă şi fumează 
Şi din toate se cunoaşte că această adunare 
Are scopul să decidă de a ţării causă mare. 
Căci, alegători cu toţii, acolo sau adunat 
Ca să vadă ori pe cine au s'aleapă deputat. . 
Acum sala este plină, presidentul s'a sculat 
Si mişcându-şi clopoțelul acest fel a cuvântat: 
„Domnilor, vă rog tăcere, domnilor, mă ascultați ! 

"Noi alegători ai ţării suntem astăzi adunaţi 
Să ne sfătuim pe cine deputat trebui ales. 
Vedeţi, intrunirea noastră e de mare interes, 
Vă rog dar păziţi tăcere !*-—,Ei pe cine să alegem ?% 

- Strig'un glas din ceea parte. — „Tocmai ca să ne 
'nţelegem, 

Ne-am strins“ zice presidentul şi din clopoțel tot 
[sună, 

„Cine. vrea să ia cuvântul să poftească la tribună ! 
— „Eaca eu!“ din dreapta strigă unul indesat şi 

| - (mic. —. 
„Cine?“ 'ntreabă presidentul. — „Eu Pandele An- 

E [âronie 
Pensionar“, — „Poftiţi!“ — EL vine şi tuşind de 

(multe „ori 
Astfel a vorbi incepe: „Domnilor alegători! * 
Treaba noastră nu-i uşoară, noi aici ne-am adunat 
Să ne sfătuim pe cine o s'alegem deputat. 
Pripa nu e nimerită, trebui să ne gândim bine: 
Deputat in adunare nu poate fi ori şi cine. 
Eu socot, şi Dumneavoastră tot ca mina veţi gândi 
Că "ntre noi cu mintea coaptă trebui a ne sfătui.



Aşa dar şi prin urmare eu cred unul, domnii mei, 
Car fi bine să alegem dintre oamenii cei grei, 
Cu durere :pentru ţară, pentru tirg şi pentru noi 
Să mai scadă cele biruri, să ne scape de nevoi... 
Cum v'am spus, eu cred deaceea că incet şi fără 

- [grabă 
Trebui să cătăm pe unul care-a şti să facă treabă“, 
„Bravo ! bravo!“ strigă unii „prea cu minte a vorbit 
Asta nu-i uşoară treabă, trebui bine chibzuit !% 
— „R8u prea râu i-a fost cuvântul, ce-a spus el o 

| , [ştim şi noi 
"Că plătim prea multe biruri şi ne-apasă mari nevoi“ 
Se respunde ?n altă parte „că in ţară nu e bine 
Asta o simţim cu toţii, poate spune ori şi cine, 
Un profesor să: vorbească !* — „Un profesor? Nu 

[voim— 
Respund alţii cu mânie „pe-un bătrân vrem s'auzim, 
Voi sunteţi intr'o urechie! — Partea voastră e 

[nebună — 
Strigă ?n stinga glasuri multe, insă presidentul sună 
Clopoţelul, şi-i indeamnă toți tăcere să păzească 
Căci părintele Smântână acum vrea să le vorbească, 
„Fraţilor!“ incepe-acesta, manecele suflecând 
Şi potcapul ce-l apasă mai pe ceafă aşăzând, 
„Fraţi iubiţi, eu ştiu de sigur că voi toți gândiţi 

[ca mine 
Căn iubita noastră ţară mar fi râu să fie bine. 
Pentru asta, fâră ură şi cu gând impăcăcios 
Cum stă scris in evanghelii c'a zis chiar Domnul 

, [Christos 
Să fim toţi cu infrăţire şi ca frați să ne *nțelegem,; 
Dintre noi pe cel mai vrednic, deputat ca să.] alegem, 
Insă pentru a-l cunoaşte, nu voim a cerceta 
Virsta lui şi meseria, ci de-şi ţine legea sa



= II — 

Cum stă scris, dacă posteşte şi de s'a spovăduit, 
Dacă dă de paraclisuri şi se 'nchină umilit, - | 
Căci trăim ca'n vremi păgâne, oamenii nu ma! 

[sunt buni, | 
Nu mai au credinţa vechie ca odată la străbuni, 
„Preoţii prea mică leafă au, bisericile toate 
Chiar in zi de s&rbâtoare rtmân astăzi deşertate 
Discul gol e păn in funduri“ —.„âi vorbit destul, 

[părinte“ 
Unul curmă din mulţime „părinteştele- ţi cuvinte 
Sus de pe amvon le spune, aici nu se potrivesc...“ 

„Taci, creştin fără credinţă şi mă lasă să sfirgesc“ 
Striză popa cu mânie „pe un om vrem a alege 
Care ?ntrând in Adunare va propune-o nouă lege 
După care toţi Românii să se 'ntoarcă la credinţă 
Cum era, odinioară, cu plecare, umilinţă, 
Insă nu cum este astăzi...“—,Dă-te jos de la tribună, 
E destul“— mai multe glesuri — earăş presidentul 

„[sună: 
Clopoţelu! şi-i invită ca să tacă şi s'asculte. 
Insă dintr'o parte-a salei se ridică glasuri multe 
Care strigă tot mai tare: „Jos, destul, Sfinţia Ta! 
Altă parte il susţine: „Sus, părinte, nu te da, 
Ei voesc gâlceavă numai“ — popa cearcă să vor= 

[bească 
Insă vuetu-i prea mare şi-i silit să părăsească 
Locul său dela tribună ; ear strigarea nu *ncetează, 
Două tabere: in stinga şi în dreapta se formează, 
Intrecându-se in vuet. — „Dar, să ştii că nu-mi-e 

[frică 
be profesori“ _tipa unul-—,sunt Năstase Pătlăgică 
Negustor, aici nu-i şcoală“ — „Mergi la chiupul, cu 

(măsline: 
ÎI respunde-un glas din stinga „şi nu te lega de 

[mine“.
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Schimbând astfel de cuvinte adunarea se sfădeşte 
Pân' a face ear tăcere presidentul isbuteşte. 
„Domnilor, fiţi buni“ le zice, clopoţelui său mişcâna 
„De-ascultaţi, Domnul Sugilă vrea să ţie un cuvânt. 
Ear Sugilă, spân la faţă, cu trup gingaş şi uscat 
Cu nas mare, roş ca focul şi cu păr nepeptenat, 
La tribun” acum se urcă și cu glasul amorţit 
Ce-abia păn'in fund străbate, in acest chip a vorbit; 
„Domnilor, eu zic s'alegem un om foarte priceput 
Ca să 'ntrebe pe miniştrii câtă treabă au făcut 
De când sunt la cârma țării, de trei ani eu stă- 

- (ruesc 
Să mă puie intro slujbă şi ei tot se *mpotrivesc. . 
Apoi oare pentru asta sunt Român din neam in 

. [neam 
Ca din toţi nici cea mai mică lefuşoară să nu am ? 
Cu ce oară să-mi ţin viaţa ?“—Tot aceasta cer şi eu“ 
"—Altul din mulţime strigă „Şi în soamă nu mă ieu!“ 
Multe risuri şi aplausuri intrerup pe orator, 
Incât cu incurajare el urmează : „Domnilor, 
Ce vă spun nu este glumă, este lucru serios. 
Au nu e păcat, Românul:să rămâe-aşa pe jos, 
Slujbă 'n ţara lui să m'aibă? Doar nu cer vr'un 

. [lucru mare, 
Nu voesce o prefectură, nici un loc in adunare 
Nu voesc casieria, nici vreau a fi procuror; 
Ia vrun post prin cănţelarii sau vr'un loc de profesor 
La vre-o şcoală mai .de-oparte...* — „taci om fără 

(de ruşine—“ 
Strig' un glas atunci din stinga — „brofesură, 

-. pentru tine! 
- Dar nu'ştie lumea toată că prin crişme afundat, 
Tu eşti veclnic nici de-o treabă: o zi treaz şi patru 

(beat 2“
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Auzind aceste vorbe, multe glasuri cu mânie 
Strigă : „Daţi-l jos“ Sugilă le răspunde: „Calomnie, 
Calomnii profesorale! Insă chiar de-ar fi aşa, 
Câti profesori nw's în țară ce le place a gusta .; 
Din cea ploscă“, — „Jos, Sugilă, jos!“ — „Domnule 

, [preşedinte, 
Vă rog să chemaţi la ordin pe acest impertininte !* 
—Strigă unul din profesori. — „Ce, cum zici ca să 

[m% cheme ? 
Taci, de limba dumitale eu in veci nu mă voiu teme 
Meseria-ţi este numai vorbe goale să rosteşti, 
Azi cunoaşte toată lumea ce frumoasă poamă eşti.“ „Jos, Sugilă, jos“ ii strigă „dați-l de urechi afară 1,.* 
"—„Domnilor, această vorbă nu a fost parlamentară“ 
[i mustrează presidentul — vorbiţi, domnule, ur- 

, [maţi 1% 
— „Cum vă spun, prin cafenele dac'aţi vrea să 

. [cercetaţi 
Câţi profesori plini: de carte... — „Spune, spune 

| (fără frică, 
Eu te 'ndemn să faci aceasta, eu Năstase Pătlăgică“ 
— Zice dela loc bacalul „Cer cuvântul!“ de o dată 
Un glas tare se aude prin mulţimea indesată. 
— „Cine a cerut cuvântul 2 zice presidentul. „Eu, 
Eu Tiberiu Lehăescu, profesor dela liceu, | 
Totul tace, clopoţelul amuţit nu mai resună. . 
Lehăescu prin mulţime trece, vine la tribună, 
Ochelarii işi indreaptă, mâna stingă *nţepeneşte, 
Cu cea dreaptă ia paharul ce pe masă se găseşte, 
Bea, apoi cu glas puternic el incepe-al seu discurs: 
„Civi Români, jalnice lacrimi ah! din ochii mei 

. | . | [s'au scurs 
Auzind dela tribună în această adunare 
Liberă, independentă, că s'arunc” o imputare
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Asa gravă şi nedreaptă, corpului: de profesori; 

Corpului celui mai liber ce munceşte in sudori 

Să vă 'nveţe de mici incă copilaşii fără dinţi 
Cetăţeni a fi odată, liberi şi independinţi. 

Libertate şi dreptate, patrie şi Românismu, 

Legi egale şi frăție şi constituţionalismu, 

A poporului durere, a plugarului amar 

Toate-aceste le invaţă la al nostru sfânt altar. 

Şi pe noi, ai şeoalei preoţi, poate oare să *ndrăz- 

Înească 

Temiri cine la tribună astfel să ne cleveteascăl 
Nedreptate fără seamăn !4— Dintr'o parte *nfuriată 

Strigă mulţi: „Să dăm afară pe Sugilă de indatăl* 
—,„Mai incet!“ Sugilă spune „mai incet, că nu-mi 

[e frică 

De profesori“ zicând asta se dă după Pătlăgică 

Care tot intinde pumnul. Lehăescu se opreşte 

Şi cu față mulţămită adunarea o priveşte 

Apoi astfel reincepe: „Cetăţeni alegători! . 
Sunt un om modest, nu caut inălţare şi onori. 

La poporului putere m'adresez cu umilinţă, 

Şi abia cutez a-mi face profesiunea de credință, 

Căci in cărţi şi manuseripte zi şi noapte tot cetind 

W'a poporului durere şi mărire meâitând, 

Neştiut, de nime n lume, ascuns, plin de modestie, 

Cu greu imi iau cutezarea s'aspir Ja deputăţie. 

Se cer calităţi prea multe pentr'un post aşa de greu“. 

— „Te-om alege“ 1 intrerupe un coleg dela liceu 

Ce prin unghiuri se ascunde—,„Dumnezeu ne va feri 
—Pătlăgică ripostează— „asta ne-ar mai trebui !4— 
'Pipete respund din stinga, ear Tiberiu Lehăesc, 

Ne-ascultând pe Pătlăgică: „Civi Români, vă mul: 

_[ţămese! 

Fiind dar că fără voe mă siliţi, atuncea eu 
Am să spun ce 'n adunare a lucra gândesc şi vreu»



— 155 — 

Căci aşa respectul cere ca oricare cetățean 
Să-şi aştearnă profesiunea, la poporul suveran. 
Civi Români, politici dou se urmează intr'o ţară: 
Politica din lăuntru şi politica de-afară, 
Cât priveşte cea din urmă am să ţin neutralitate 
Cu Ruși, Unguri şi cu toate neamurile 'nvecinate, . 
Am să țin Inalta Poartă totdeauna in 'onoare 
Cum ns zice testamentul al lui Stefan, Domnul mare. 
Dar, de-ar indrăsni v'odată un vecin, sau alt popor 
Să arunce asupra noastră vr'un cuvânt insultător 
Atunci 1... vai |... atunci eu singur, cu-acest glas ce 

[ascultați 
Am să vă ridic in gloate ca Români să vă luptaţi. 
Ol atunci de: Dragoş-Vodă, de Vlad Tepeş, de , 

(Răzvan, 
De Mihai şi Radu-Negru, Lăpuşneanu şi Bogdan 
Eu am să v'aduc aminte; părul vi s'a ridica 
Şi pe toţi ai ţării duşmani intro clipă'ţi spulbera | 
Fie duşmanul oricare, Ture, American, păgân 
Toţi au să se scalde ?n sânge sub lovirea de Român |“ 
— „Să trăească Lehăescu!“—toţi profesorii in chor— 
„Să trăească, să ridice ear al nostru brav popor“ 
— „Să nu-l credeţi, să nu-l credeţi, e un om bun 

, [de nimică 
Lasă cum să-l dau pe faţă“ — intrerupe Pătlăgică. 
— Oratorul la tribună a nu-l auzi se face 
Şi după o scuriă vreme de repaos, unde tace, 
Ei urmează: „in lăuntru mai -intâi. voiu pregăti 
Legi că toţi pensionarii au pe.loc a se plătil,. 
—„Bravol bravo! de minune!“ zice un alegător— 
„Bravo! Votul meu il are, ia aceasta-i orator |“ — „Dacă-l crezi“ — răspunde altul — „6u iţi spun 

[că eşti un prost De când este ţara noastră plăţi la vreme n'au 
[mai fost“,
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— Ear Tiberiu urmează: „Cu-alte legi am să oprese 

De-a mai vieţui un singur din tot neamul jidovesc 

Pe pământul nostru sacru, eu de toţi vă voiu scăpa 

Şi Românul ca *'nainte liber se va resufla“... 

Aici toţi îl aplaudează — „insă cum vei isbuti 2% 

„Zice unul cu *'ngrijire —-„asta treaba mea va fi!“ 
Ii respunde oratorul — „deacolo in Adunare 

Am să fac o lege nouă pentru discentralizare“. - 
— „Ce-i aceea?* il intreabă unul cu curiositate. 

„Discentralizare este 'libertate şi dreptate; 
Când nu totul e in centru, ci a statului povară 

"Şi putere şi câştiguri se 'mpart in intreaga ţară, 

Când poporul e ferice, când poporul este mare 

Insfirşit când tot e bine: asta-i discentralizare. — 
Apoi am să fac finanţe: imprumut şi datorie - 

Prin o lege ce voiu face n'or mai fi in visterie, 

Numai pungi de aur pline; biruri n'o să mai plătim 

Ci din contra recompense dela stat o să primim 

Câte-o sută lei pe lună fiecare cetâţean: 

Căci aşa a fost odată la poporul Atenian. 

Am să fac mai multe incă decât astăzi vă pot 
, [spune...* 

— Dar din centru unul zice: „toate-aceste sunt 

” [prea bune, 

Insă cum vei putea face aşa lucruri, minunate ?* 

— „Prin o lege foarte simplă, lege despre libertate. 
Libertatea este lucrul cel mai mândru şi frumos 

Dacă este libertate, celelalte's de prisos. 
Libertatea este popul, patrie, patriotismu, 

Cameră, egalitate, legi, constituţionalismu, 
Glorie republicană, inimă, inteliginţă 

Vitejie, merit, şcoală, biserică şi credință, 

Viitor, trecut, virtute, intruniri şi bogăţie 

Suveranitate, presă, şi dreptate şi frăţie!“
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Numai ei iubesc poporul“ aplaudeaz'alegăt 
Cei din stinga; ear Sugilă: „Sunt palavre, 

| [fi 
Geaba, domnule profesor, cu cuvinte de-al de- 
Deacum n'o să ne mai prindeţil? — Ear Năbtaşel (O 

.-* 

.-
P 

1 
T
A
 

(Pătlăgiea | "3 Di 
Inspirat de un gând subit 'glasul său de basridică "(A 
„Cer cuvântul!“ zice dinsul „am şi eu ceva de spuş“ 
— „Cine 2“ — 'ntreabă presidentul— „Eu Năstasă,. | 

[Poftim sus 
La tribună!“ — Pătlăgică 'naintează cu mânie 
Şi incepe cătră public: „vorba multă sărăcie, 
Eu nu ştiu să fac cuvinte, am venit ici la tribună 
(Cumii ziceţi dumneavoastre) să v&spun una şi bună: 
Domnul Lehăescu zice că prin chipurile sale 
O să fucă visteria să se *ndoape cu parale, 
Apoi dacă are-atâtea sumi de bani de ce n'a zis 
Cum va răfui condeiul care'n catastih e scris 
De-atâţi ani şi nu-mi plăteşte...“ — „Nu vorbeşte 

[serios“ — : 
Strig'atuncea, Lehăescu cu mânie —, Daţi-l jos — 
Urlă stinga — „jos deacolo! pe Români vra să *n- 

| [josească | 
— „Lăsaţi“ strigă cei din dreapta — „lăsaţi omul 

, [să vorbeascăl“ 
—:»Ba nu, jos dela tribună !“—,„Nu strigaţi că nu 

: , [mi-e frică“ 
Le respunde oratorul „sunt Năstase Pătlăgică, 
Om de treabă, cu avere, cu dugheană, om de soiu 
Eară nu tărie-brâie, calcă ?n strachini, precum voi. 
Eu sunt om cu greutate, toţi boerii vin la mins, 
De băcălii prospeţele imi sunt putinele pline. 
Insă voi cei tufă ?n pungă, răi de plată...“ — „jos, 

(afară [4 — 

La
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Strigă mulţi şi spre tribună mânioşi voesc să sară, 
„Să vorbească, să vorbească | alţii spun din ceea 

[parte, 
„Jos brânzarul !* ţipă stinga „cârnăţarul fără carte!“ 
Lehăescu de pe-un scaun strigă: „Daţi in mitocan 
Nu-l lăsaţi, căci el insultă pe poporul suveran ! 
Jos! impingeţi-l de umeri, altfel nu e libertate !* 
— „Tăceţi măi, ţi-om arăta noi libertăţi cu pumnu 

| !'n spate . 
Că suntem şi noi pe-aice, lăsaţi omul să vorbească |“ 
— „Jos bacalul!“ strigă stinga, „Lehăescu să 

. , [trăească | — 
Ceilalţi: „Peară cenuşerul! Patlagică e om mare!“ 
Nimeni nu se mai aude: printre vuet şi strigare 
Prosidentul clopoţelul mişcă, spune in zadar 
C'acest chip de discutare nu ar fi parlamentar 
Ş'ameninţă adunarea că şedinta o ridică: 
Nu s'ascult? a lui cuvinte: Lehăescu, Pătlăgică 
Amândoi s'au prins de pepturi ; alţii vin in ajutor 
Parte pentru Pătlăgică, parte pentru profesor, 
Pumni şi ghionturi se preschimbă, se văd bețe 

. i (ridicate, 
Părţi din scaune şi mese sbor prin aer aruncate, 
Ear când vuetul 'XiDsală a sa culme o atinge 
Unul plin de perâdie luminările le stinge, 
Intunericul se ?ntinde, nu se mai cunoaşte nime 
Lehăescu dă'n profesori, Pâtlâgică ?n băcâlime: 
„Daţi de tot, copii pe dinşiil“ — „Aleu! Valeu!“ 

, [unul plânge. 
„ili-a scos dinţii!“ — insă altul: .„vai şamar! imi 

“ [curge sânge 
Ni-au spart capul profesorii !“ — „Mi-a rupt şoldul 

. | [băcâlimea ! 
Incleştată strigă, geme şi se vaită mulțimea
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Aşa ?n luptă sângeroasă ajung toți pănă la seară 
Şi impinşi unii de alţii se rostogolesc afară. — 
Acum sala e deşartă: peste locul de bătaie, 
Dintr'un nor ce-o ascunsese, eșind luna cea bâlaie 
Ea arată printre geamuri a sa faţă argintie 
Luminând cu blânde raze câmpul luptei celei vie: 
Ochelari, caloşi, căciule, mese scaune sdrobite 
Clopoţel şi bețe rupte zac pe scânduri respândite!..



TRIBULAŢIILE UNUL REDACTOR 

Verum 
Nil securius est malo poeta, 

Martial, 

Cine nu a fost redactor de jurnal, nu poate. 
cunoaşte câte părţi umbroase are această 
meserie. Dacă nici am gândi la toate ne- 
plăcerile ce au adesea, autorii cu lipsa, de 
punctualitate şi cu capriciile lor, zeţarii cu 
milioanele de erori ce fac; dacă nu ne-ar părea 
&u de timpul preţios ce se perde cu corec- 
turile, pentru a, regăsi in foaea apărută mai 
toate greşalele indreptate; dacă am privi cu 
nepăsare criticele ce fac adesea, foi străine 
binevoitoare sau respunsurile lor amărite la 
nevinovatele noastre critici, ar fi destul de 
a arăta corespondenţa intinsă ce trebue si 
intreţie un biet redactor cu toţi cei nemul- 
ţumiţi de espediţiunea poştei, cu toţi cei
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cari cer lămuriri despre diverse lucruri, cu 
autorii ce nu vor să, sufere intarzierea pu- 
blicării articulelor lor, sau se supără de gre- 
şalele ce se fac etc., ete., pentru a opri pe 
oricine de a lua asupră-i o sarcină atât de 
ingrată. Dar mai este incă una: sunţ per- 
soane cari pe lângă scrisori anonime, pseudo- 
nime sau subsemnate numai cu iniţiale trimit 
intâiele lor incercări literare spre publicare. 
Vai de sărmanul redactor, dacă. nu le pu- 
blică ! 1 se scriu epistolele cele mai puţin . . 
linguşitoare şi el este silit să inghită cu 

"răbdare toate plângerile Şi ocările anonimilor 
nemulţumiţi. Pentru a da un singur exemplu, 
von. publica mai jos o scrisoare din + Iunie 
1869 ce ne adresează d. G. poet din laşi. Acest 
d. G. ne trimisese o poesie intitulată : „Oftări* 
şi care incepe in modul următor : 

OFTĂRI 

Precum roua dimineții prin câmpie străluceşte, 
Şi de-a soarelui lucire, printre earbă se topeşte, 

Precum apa ce se scurge dintr'un limpede isvor, 
Și se'mprăştie pe câmpie, ca o ploaie dintr'un nor, 

Precum omul cel departe, de-a lui țărm instrăinat, 
Din a lui piept scoate-adesea, fără voe un oftat, 

Precum cânele ce latră, pe o peatră de mormânt, 
Şi oftează, lăcrămează, pe stăpânul stu plângând, 
35,975.— Scrieri complecte. 1



— 162 — 

Precum sufletul ce ese dintrmn om ce-i simţitor, 
Şi se duce şi se perde şi s'amestecă in nor, 

Si plângând el cu durere, şi din peptuii veştejit, 
Scoate ?ncet o resuflare, şa lui viaţă şi-au finit. 

Precum dulcea primăvara, când s'arată cu iubire, 

Şi cu moartea impreună, ea coseşte 'n omenire 

Ş'in amar şin suferinţă, omul viaţa-și prelungeşte 
Pân' ce moartea de oftare, de durere-l despârţeşte. 

Precum toate-aceste 'n lume, tot revin şi se usuc, 
Anii mei cei tineri, astfel in oftări numai se duc, etc. 

Cu cât ceteam aceste versuri, cu atât mă 

intristam mai mult, pănă când sfirşind am 

suspinai adânc. Am respuns dar autorului 

anonim în corespondenţa, din No. 7 a Conv. 

Lit. din 1 Iunie 1869. „Oftări 2... Am oftat 

după ce am cetit“ adecă adevărul simplu. 

Acest respuns trebue să fi supărat pe 
autor, căci el ne trimite următoarea scrisoare 

_ce o publicăm in extenso, neuitând intere- 

santul post scriptum : 

D-le Redactor ! 

4 Iunie 1809, Iaşi, 

„V8 mai trimit şi acuma incă două mici 
„poesii pentru ca să mai aveţi ceva materii 

„de corespondenţă, căci altfei jurnalul d-voa:
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„stre ar pierde tare mult când n'ar avea acea „Mică parte umoristică de care sunteţi in- „zestraţi dela natură, c'un talent foarte o- „Sebit numai asupra acestui punct de ve. »dere.— Cu această ocaziune primeşte domnul „meu, observaţiunea ce vă fac, 
„În corespondenţa No. 6: 
„D-lui G:—,„Oftări 2 Am oftat după ce am nCitit“... D-ta scrii, d-ta inţelegi, insă n'am „ce zice, v'aţi pus pe un tărim umoristic cu 

„mult spirit;—cum văd, aveţi să intreceţi in naceastă privinţă chiar pe Iacovachi Stoia- „novici, redactorul Clopotelor, — urmaţi in- „nainte această cale, căci este foarte uşor 
„de a vă câptta mulţi abonaţi,—veţi câştiga, „multe parale, vă veţi face bancher, din jur- „nalist comic, vă veți face in fine om mare 
„Și bogat... 
„Vă rog din tot sufletul Şi vă sfătuesc a- nlnical ca să părăsiţi şi d-voastre “scrierile 

„cele faimoase ca „Copii de pe Natură“, — 
„căci mergeţi foarte rău, inti”aceasta ca şi „in celelalte... Insă nu face nimica, este so- 
„ciotatea G-voastră literară, care se va găsi „Yr'un domn ca să-ţi laude scrierile. 
" „Ascultaţi un mic sfat ce vă dau: 

„Părăsiţi grabnic, calea ce aţi apucat de „jurnalist (incă literar), mult mai bine eraţi „ca să vB ocupați de altele... căci atunci pot 
„Zice, eraţi mult mai bine decât ca in ac- „tualele scrieri, ce mereu tot publicaţi în „Convorbiri Literare“, 
„Primeşte, d-nul meu, respectul ce vi se „Cuvine*, 

G...
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„P. S. V& alăturez la aceasta dous poesii 

„mici, ca să vedeţi de pot fi inserate in ziarul 

„d-voastre“. 
G... 

Ce să facă bietul redactor? Inţelegend 

durerea, autorului care s'a simţit atins in 

amorul său propriu şi mai cu seamă măgulit 

de politeţa, scrisorii din 4 Iunie, aş fi dorit să 

pot publica. cele două poesii noue ce mi s'a 

trimis, dar fost-a cu putinţă ? Una din aceste 

poesii intitulată „Sonet“ nu este decât „So- 

netul“ prelucrat fără succes a tânărului poet 

Sihleanu care a murit in floarea, juneţei sale. 

" EBată-le amă&ndouă spre comparare: 

SONET 

de Sihleanu 

Peste ţ&rmuri depărtate 

Vezi tu riul călttor 

Cum in valuri turburate 

Se asvirle in isvor? 

P'a lui maluri singurate 

Vezi cum ventul mugitor 

Mişeă trestia ş'o bate 

Suerând ingrozitor? 

Riu-i viaţa-mi sbuciumată, 

acea trestie mişcată 

Al meu suflet dureros; 

Viitorul ce m'aşteaptă 

E pustia cea deşartă 
De pe malul nisipos.   

SONET 
de G... 

Vezi tu colo deoparte, 

Cum un vânt ingrozitor; 
Cum aruncă şi străbate 

Terna unui muritor ? 

Şi cum duce ?n depărtare 
Peste ţ&rmuri, acel vânt, 

Perna ce în spulberare, 

Desveleşte un mormânt. 

Ventu-i viaţa-mi rătăcită, 

Ş'acea țernă inegrită 
E-al meu sufiet amărit, 

Ciasul ce mereu tot trece 

E mormântul irist şi rece, 

Ce ne-aşteaptă la sfirşit.
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Dacă d. G. sar fi mulţumit numai dea 
imita; insă vai! Comparaţia, făcută de Si. 
hleanu intre viitorul său cu o pustie deşartă, 
Sa schimbat la a. G. în comparaţia . dintre 
ciasul care trece şi mormântul Său, — care 
ear: trece! 
“In a doua poesie „Plăcerea“ se zice in 

cea intăi strofă: 

Auzi tu in vale, cum cântă un cântec 
Fetiţa cea dulce, cu zimbet, frumos, 
Cum plânge părăul ce trece selbatie 
Mugeşte prin frunze cu vuet duios, 

Un riu plânge stlbatic şi mageşte duios ! 
Amabile domnule G.! Nu te supăra de 

corespondenţa de astăzi şi tu iubite cititor, 
plângi soarta unui biet redactor !



DON JUAN DE LA ARCHIVĂ 
Denique quas tota quisquam probat urbe puellas, 

Noster în has omnes ambitiosus amor, 

Ovidius, 

Archiva curţii este o sală lungăreaţă şi 

inaltă cu o singură ușă .de intrare. De pă: 

reţii ei sunt răzemate dulapuri mari de lemn 

galben in care se afli mii de dosare vechi 

şi noue. Acesiea sunt pline de colb, fiindcă 

nimeni nu are indatorirea de a le scutura, 

ori şterge şi inulte sunt chiar roase de şoa- 

reci pe la capete. In mijlocul salei este o 

masă neagră, lungă, cu un saltar stricat, 

pe care se găsește o călămare, o năsiperniţă, 

un condeiu, câteva coli de hârtie şi patru 
condice. La masă, pe un scaun vechiu cu 

trei picioare intregi şi unul ciuntit, șede 

stepânul acestui loc, archivarul curţii. El se 

numeşte Ghiţă Titirez şi e abia de douăzeci
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şi ont de ani, deşi de patrusprezece ani e 
funcţionar public. După ce fusese mai mult 
timp scriitor la poliţie, Yau mutat ajutor 
la archivă şi după trei uni a tost numit âr- 
chivar, post ce ocupă de atunci incoace Și 
sperează că, va ocupa incă mulţi ani inainte. 
Ghiţă Titirez e frumușel băiat cu figura 
zimbitoare şi ochii căprii. O barbă neagră 
ii acopere intreaga bărbie, părul său e tot- 
deauna pomaduit, imbricimintea sa -e cu- 

„Tată, şi se deosibeşte prin pantalonii sei care 
sunt atât de pestriţi, incât nu li se poate 
recunoaşte faţa. Basmaoa ce poartă in bu- 
zunarul exterior de la peptul surtucului, o 
lasă totdeauna să atirne pe jumătate afară 
ca să, se vadă marginea, ei roşie sau alba- 
siră şi să răspândească parfumul ce cuprinde. 

Ghiţă Titirez cunoaşte foarte bine archiva, 
lui; el ştie numărul ce poartă fiecare dosar 

şi mai toate hârtiile care se găsesc în ele, 
Când un advocat ori impricinat vrea să con- 
sulte vre-un asemenea, dosar din archivă, nu 
are decât a-i spune cu cine se judecă ori 
s'a judecat odinioară şi de indată Ghiţă iși 
aduce aminte de numărul dosarului fără a, 
consulta condica şi ştie in ce dulap şi pe 
care poliţă il va găsi. Cu advocaţii cei de 

“rândul intăiu, Ghiţă e foarte amabil. Cum 
vine vre unul in archivă, Titirez se scoală
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şi-i dă scaunul său, scoate o cutie de chi- 

brituri din saltarul cel stricat al mesei, ii 

dă foc ca să-şi aprindă ţigareta și il intreabă 

cu ce il poate servi. El ştie foarte bine că 

cu acest soiu de oameni e totdeauna mai ni- 

merit de a fi amic, căci azi sunt advocati, 

mâne deputaţi, şi poimâne vre unul se face 

chiar ministru. Cu advocaţii de clasa a, doua, 

deşi amabil, el se pune, peun picior de ega- 

litate: le Qă mâna, glumește cu dinşii, işi 

face ţigară din tutunul lor și imprumută, 

câte odată dela unul sau altul mici sume de 

bani, uitând insă a le da, inapoi. Insă cu ad- 

vocaţii cei mici de tot şi cu impricinaţii el e 

mult mai reservat. Adesa când intră vre-o 

persoană în archivă, cu imbrăcăminte mai 

simplă, el se face că e foarte ocupat şi tot 
scrie in vre-o condică, fără a băga seamă că 

a venit cineva care are treabă cu dinsul. 

„Domnule archivar“ —se adresează acesta, 

cătră Titirez cu timiditate, văzându-l atât 

de ocupat. Domnul archivar insă tot ur- 

mează a, scrie, fără a ridica ochii. 

„Cucoane Ghiţă...“, incepe ear după câteva 
momente impricinatul cu ton mai măgulitor. 

— Ce este? răspunde Titirez aruncându-i 

o privire scurtă şi nepăsătoare, după care 

incepe ear a scrie. - 
„Am să văd intrun dosar vechiu, un act



— 169 — 

de pe care mi-ar trebuj o copie. Este o im- părţeală in viaţă, făcută qe reposatul tată al socru meu cu fratele său Mafteiu. -Ş'apoi am nevoie fiindcă un văr a] douilea al fe- meji mele porneşte pricină dela o fântână aflătoare lângă locul unde era pe atunci gardul viei, care mai pe urmă s'a strămutat 
in partea pogoanelor rămase tatălui femeii mele, care prin invoială stirşind gâlceava,... 

— Astăzi n'am vreme, veniţi mâne. 
„Mâne e duminecă, cucoane Ghiţă, şi tare mare nevoe am. 
— Atunci luni. Nu pot să-mi las trebile - pentru toţi oamenii care or veni. 'Trebue să resfoesc toată archiva, ca, să-ţi găsesc do- sarul dumitale. 
„lare vă rog, cucoane Ghiţă. Nu sunt un om nemulţumitor. 
Cum aude cuvintele : „NU Sunt un om ne- mulţumitor“, 'Titirez se scoală, intreabă incă odată de numele impricinaţilor, merge drept la dulap, pune Piciorul peste câteva dosare dela, pământ, se acaţă, de vro scândură, se trage in sug şi luând un pachet de hârtii, desface sfoara, cu care sunt legate şi scoate dosarul cerut, Ţiind cu: o mână pe acesta, car Cu alta scoțând din saltarul mesei o oală de hârtie, el zice impricinatului : ştiu ă sunteţi vânător ; am pus la loterie o puşcă,
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inglezească minunată, nu luaţi vro două, 

trei numere? — numai trei lei numărul! — 

Dacă impricinatul se apără sub cuvânt că 

nu e vânător, sau că are puşti destule, Ghiţă, 

increţeşte fruntea, pune hârtia, inapoi in sal- 

tar, se uită pe dosar, şi zicând cu un ton 

see: „Nu-i acesta dosarul dumitale, nu-l pot 

găsi acuma“, pune pachetul inapoi şi inchide 

dulapul. Ear dacă impricinatul subscrie câteva, 

numere şi plătește, Ghiţă ii dă dosarul zim- 

bind, îi aduce incă un scăunaş ce este după 

sobă ca reservă şi urmează a fi foarte a- 

mabil. 

Loteria nu e singurul mijloc intrebuinţat 

de Titirez pentru a dobândi dela impricinaţi 

resplata servicielor ce le face. Alte ori este 

o colectă pentru o văduvă rămasă, fară mij- 

loace de vieţuire prin moartea subită a so- 

ţului ei; ori pentru inmormântarea vre-unui 

bătrân, bogat odată şi mort in miserie; ori 

pentru repararea, mobilelor grefei pe calea 

inițiativei private ; ori pentru un sat intreg 

inundat sau ars; ori insfirşit pentru alte 

scopuri filantropice prin care dovedeşte bu- 

nătatea inimei sale. | 

Pentru ce insă, când se află singur .in ar- 

chivă, Ghiţă e gânditor şi se uită aşa de 

distras pe deasupra, condicilor deschise, ori 

in focul sobei, ori ridică ochii visători spre
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podele ? Pentru ce acum o zimbire ii sboară pe deasupra, buzelor? Ce hârtiuţă, scoate din buzunar şi citeşte cu aer de mulţumire ?— Ca să pttrundă cineva in gândurile lui 'Ti- tirez, ar trebui să cunoască şi cealaltă parte a vieţei sale, câna şi-a inchis dulapurile Și, părăsind canţeleria, se amestecă, in curentul celorlalţi muritori, 
? Lepădându-şi caracterul de archivar şi re- devenind persoană, privată, Ghiţă Titirez nu se mai ocupă decât cu o Singură, idee — amorul. Amorul, sau mai bine, amorurile Sunt viaţa lui, răsplata ostenelilor din ar- chivă. EI nu are niciodată numai un Singur a-: Tor ce-l preocupă, ci conduce in aceiaşi vreme pănă la şase și chiar mai multe, fără ca una din iubitele lui să ştie despre celelalte. A mâna toate acestea cu dibăcie, a mulţămi pe toate, fără a perde pe nici una, nue treabă uşoară şi numai meşteșugurile și vi- cleniile minţii sale iscoditoare sunt; in stare de a duce la, capăt uneltiri atât de grele, - Ghiţă 'Titirez nu fusese totdeauna ataţ de şiret. Din contra era o vreme când se crezuse născuţ pentru o viață casnică liniş- tită. Ajuns la virsta de douăzeci de ani el suspina, după, căsătorie Şi işi făcea tot soiul de visuri din fericirea ce va simţi când va găsi pe femeea, dorită şi in aşteptare cetea
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mereu la versuri de dor şi de dragoste. kata 

unui bătrân pensionar, cu care făcuse odată 

cunoştinţă, îi pără că are toate insuşirile 

ce dorea să aibă aleasa, vieţei lui şi se ho- 

tări să o iee. Câtţină numai amorul treaba 

lui mergea, de minune. Fata ii zicea că-l iu- 

beşte; el ii ducea, fişicuri de bomboane, ea 

ii lucra pungi in secret —însfirşit câteva să- 

„rutări ascunse il incredinţară că nu are de- 

cât să facă propunerea pentru ca totul să 

fie isprăvit. Când insă veni la viitorul. său 

socru, acesta se indignă, de o asemene cu- 

tezare din' partea unui scriitor de poliţie 

(căci pe atunci incă nu intrase in archivă) 

şi — ceeace. supără mai mult pe 'Titirez — 

copila era cu totul de părerea tatălui ei. 

Respingerea, propunerii sale umpli pe Titirez 

de amărăciune şi mai multe săptămâni, se 

simţi foarte necăjit. După aceasta insă, fie 

ca, să-şi resbune asupra femeilor, fie ca să-şi 

uite supărările, el se puse a face curte în 

dreapta şi in stinga şi văză cu plăcere că 

femeile departe de a-l despreţui, il privesc 

cu ochi favorabili şi că avea isbânzi neaş- 

teptate. Deatunci incredinţându-se că e băiat 

frumos şi cu noroc, el s'a pus pe amoruri. 

Aceasta se făcu intăi un obiceiu, apoi cu 

vremea o trebuinţă la care ţinea mai mult 

chiar decât la postul ce ocupa. In zadar îl
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mustră maică-sa, o băbuţă bătrână cu care 
locuia impreună in o casă âin mahala, şi 
totdeauna când venea la vreme de masă ii 
zicea că are s'o păţească intr'o zi, căci ar 
fi pe lume mulţi bărbaţi răi ce-și tem fe- 
meile ; in zadar căuta să-l oprească serile 
a casă; in zadari] incredinţa că ar voi mai 
degrabă să renunţe la jumătatea, salariului 
pe care Ghiţă in bunătatea. sa il impărţea. 
cu dinsa, decât a-l vedea urmând această, 
cale, Ghiţă, nu se putea lăsa, de obiceiurile 
sale. Din contra din zi. în Zi, dobândea, mai 
multă iscusinţă şi dibăcie. Işi făcuse teorii 
despre modul cum trebue facut curte : in 
care cas ai nevoe de presenturi ; in care 
altul trebue să vii cu stihuri sau cu lăutari ; 
când trebui să fii supus şi măgulitor, sau 
dirz şi mândru. Un mijloc comun avea insă, 
pentru toate: de a ţinea una și bună dacă 
o incepuse odată. „Partea, adversă —aşa nu- 
mea el pe femei—nu trebue cruţată. Ca să 
nu perzi judecata prin părăsire sau para- 
grafie, trebue totdeauna ca să ai vre-o hârtie 
gata, să pui s'o inregistreze și să cauţi ca 
termenul să fie cât de scurte, 

Astfel trăind, . Titirez ajunse a nu mai afla 
nici o plăcere in societatea bărbaţilor; cu 
dinşii nu mai găsea nimic de vorbit, ii erau 
uriţi şi chiar se ferea de ei, căci devenise
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prudent şi avea qe principiu că in trebi de 
amor trebue să taci şi să faci, 
Acum el avea, numai patru iubite ; căci 

din cele şase ce avusese — numărul legal, 
cum il numea Titirez— ouă fusese silite a 
părăsi oraşul şi cu pornirea lor se stinsese şi amorul lui Ghiţă, 

Aceste patru erau: 1, Femeea, grefierului „S&u Natalţa ; 2, Anastasia, fata, iconomului 
Procopie, protopopă; 3. Luţica, cusutoriţă 
la o modistă, şi 4. Cleopița, cucoana, tinerică a unui boer b&trâior. | 

Cunoştinţa Nataliei o făcuse cu Ocasiunea, 
mergerii lui cu dosare şi cu hârtii la casa Superiorului său; pe Anastasia o cunoştea de mult, fiindcă, făcea adeseori visite la pă- rintele Procopie şi petrecea acolo chiar se- rile; pe Luţica o întâlnise intr'o seară stână la uşa casei, uitându-se la cei care treceau şi se oprise să-i vorbeașcă, ear pe cucoana Cleopiţa, o văzuse intăi la primblare intrun 

echipaj frumos Şi după aceea la fereastră. Ghiţă trecuse adeseori pe dinaintea casei sale incoace şi incolo, incât tânăra cucoană il luă 
in seamă apoi. se deprinse a-l vedea, trecend; 
după aceea, s'a intimplat să-i Şi vorbească câteva vorbe in treacăt; insfirşit cu vreinea făcuse cu dinsa cunoştinţă mai intimă, 

Pe toate aceste el ştia să le economi-
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„sească bine. Cu Luţica se intilnea seara, când 
modista işi inchidea prăvălia; o plimba in 
zile de serbători, insă totdeauna Ja locuri „în care nici una din celelalte nu venea. vre 
odată. La Anastasia se ducea in visită şi 

.. Profita, de momentele când remâneau singuri 
pentru a-i spune câteva cuvinte de amor, a-i da o scrisorică, ori a primi dela dinsa ; 
0 vedea incă la biserică unde se ducea,. cu 
părinţii ei, câteodată la petreceri şi acum 
punea la cale cum să se vadă mai nesupt- 
raţi; pe Nataliţa o vedea la „dinsa acasă, când bărbatul era dus — despre care il în- 
ştiinţa o oală cu flori ce apărea totdeauna 
in fereastră când pleca, bărbatul — şi la 
cucoana Cleopiţa intra in momente oportune 

„pe o portiță din dos care da in grădină. 
Acum visa la o a cincea, iubită, la o căpi- 
tăneasă pe care o văzuse in grădină, plim- 
bându-se la braţul bărbatului ei şi care se 
cam uitase la dinsul cu coada ochiului și 
de câtva timp respundea, totdeauna la zim- 
betul său. Preferinţa, lui era totdeauna pen- 
tru cea presentă. Când era Singur le lăsa 
să, defileze pe toate in gândul său, zimbea, 
la, fiecare din ele şi impârţea inima lui in 
părţi egale pentru toate. Ceva, -ceva pare 
că, tot ţinea, mai mult la Anastasia; cu care 
gândea, chiar câteodată că are să se insoare,
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idee insă, ce gonea, indată ce-și inchipuia că 
trebue să părăsească pe celelalte. Uneori işi 
zicea că ar putea-o lua, fără a curma rela- 
iile cu celelalte, dar cu toate aceste nu 
se putea hotări la un asemenea pas. Mai 
puţin dragă ii era, grefieriţa, căci aceasta, 
pe lângă că avea un bărbat gelos, apoi se 
şi inamorase din cale afară de Titirez, plân- 
gea prea mult, slăbea, se uita la el ca la, 
un Dumnezeu, incât se cum săturase de 
dinsa. - 

Intr'o zi—era tocmai o Sâmbătă — Ghiţă, 
Titirez se afla singur in archiva lui și a- 
răta preocupat, ţiind in mână vre-o patru 
hârtiuţe, Aceste erau toate scrisori de dra- 
goste ce primise şi care-l cam puneau in 
nedumerire. Cea intâi zicea, aşa: 

Gliţică dragă, 

Mâne e tocmai duminica mea, când Ma- 
dama imi dă drumul toată zioa. Sa vii des- 
dimineaţă să mă iei ca sa mergem la vie. 
Seara ne-om intoarce in oraş ş'om merge să 
ascultăm musica. Adă-mi şi o păreche de 
mănuşi de la magazinul din colţ, ştii, nu- 
mârul 6 1/2. Să nu cumva să intârzii, c'o pă- 
țeşti cu mine. Iţi sărut ochişorii. 

Luica.



A doua scrisoare era, dela Anastasia: 

Preiubitul meu ! 

La biserică este mâne slujbă mare. 'Tata şi mama merg amândoi. Eu m'am făcut 
bolnavă şi voiu rămânea acasă. Vino, pre- iubitul meu! Pănă mâne imi pare un an.— 

, Toată noaptea am să visez de tine. Te sărut de o mie de ori. 

A ta iubită 

" Anastasia, 

A treia, scrisoare era foarte scurtă ; 

Titirejel, 

. Dumnealui s'a dus la ţară şi se intoarce 
poimâne. Fii mâne la unul după ameazi la locul ştiut. Doar nai perdut cheia? 

C... 

Cea de pe urmă şi mai sentimentală era 
dela, grefieriță : 

Jubitul inimei mele, scumpul, dragul, dră- 
guțul meu! 

Vino mâne după ameazi. E] are treabă la 
presidentul lui toată vremea. Vino, scumpul meu. Of! Tu nu mă iubeşti cum te iubesc eu. Of! Ghiţă! Ghiţă! Nu ştii cât te iubesc 
de mult. Numai la tine gândesc zica şi 
39.973. — Scrieri complecte. 19
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_ noaptea. EI imi e tot mai nesuferit. Of! 

Ghiţă ! Tubeşte-m$ şi tu cum te iubesc eu! 

+ Imi pare că te tot văd cu ochii tâi cei fru- 

moşi şi mă topesc... Of! iubeşte-mă Ghiţă şi 

nu fii aşa de posomorit ca mai deunăzi ; am 

plâns toate noaptea. Te sărut de o mie de 

mii qe mii de ori. A ta iubitoare pentru 

vecii vecilor, te sărut şi ear te sărut de o 

mie de mii de ori. 
Natalițu. 

Titirez ceti scrisorile de mai multe ori, apoi 

se scărpină, in cap, işi făci o țigaretă, mai 

gândi câtva timp, apoi ear ceti scrisorile şi in 

faţa lui se vedea că nu ştie ce să facă. Ca 

să mai uite, lu, condeiul şi numerotă toate 

scrisorile, după obiceiu, —obiceiu transportat 

din archiva curţii in archiva lui privată— 

dar tot nu-i venea nici o idee cum să scape 

din acest impas, mai cu seamă fiindcă in 

Dumineca aceea era să fie paradă şi astfel 

căpitanul nefiind acasă, Titirez se hotărise 

să facă cel intăiu pas serios spre căpităneasa 

cea, frumuşică. Insfirşit işi facă programul 

următor : Desdimineaţă în vremea bisericii 

va, merge la Anastasia; după aceea se va duce 

la Cleopiţa să-i spuie că are treabă la gre- 

fierul stu şi totodată va serie Nataliţei că-i 

cam bolnav. În vremea aceasta se va Tă- 

pezi la căpităneasi, şapoi va sfirşi zioa
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cu Luţica. Aşa şi făcu. A doua zi după ce 
se imbrăcâ, frumos, neuitârid pantalonii - cei 
cu roșu, albastru: și alb, făcu o visită lungă, 
celei mai preferite din iubitele lui, se răpezi 
la Cleopiţa și descuit portiţa, din dos, in 
Vremece trimese următoarea scrisoare Na. 
taliei : . - ae 

Drăguţă! , 
Tare sunt bolnav; mă doare capul şi'şe- 

lele şi mama mi-a pus un muştar şi nu-mi 
dă vose să es din „Casă. Socot că mâne imi 
va fi bine şi insănătoşindu-m5 oiu veni să te văd căci am sa mă cer să mă due dela 
cănţelerie pentru boală Şapoi aturici vom fi 
singuri. Tare sunt mâhnit pentru şele, 

A matale iubitor şi te sărut dulce. 
: G.ă Pumuaz, | 

P. S. Arde scrisoarea ca să nu cumva... 

Cleopiţa auzind că Ghiţă are treabă, se 
necăji intăi, apoi avend oarecare practică a 
acestor lucruri, ii .veni ideea că 'Titirez ii 
este necredincios şi nu-l opri mai mult. -Insă 
intoreându-se in casă, își schimbă grabnic: 
hainele, il urmări de departe şi-l văzu intrând 
in. casa, căpitanului. In vreme ce ea sta la, 
pândă după un zaplaz, Ghiţă. intră la căpi- 
tăneasă. Sa Se e 

„Vă rog să mă iertaţi, cuconiţă, zise el,
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dar am auzit că vă mutaţi la Sf. Dumitru 

şi am vrut să v&d casa dacă nu vă&supără. 

Eu sunt archivarul curţii: Ghiţă Titirez. 

— Căpitanul nu mi-a spus că se mută, 
respunse ea, dar are obiceiu de-a nu mă in- 

ştiinţa despre nimica. 
„Aşa sunt bărbaţii, răspunse Titirez zim- 

bind. Cum se insoară, apoi se fac 'tirani a: 

supra femeilor lor. 

Căpităneasa dădu din cap şi suspina. 

— V'am văzut de multe ori la grădină, 
cuconiţă, urmă Titirez. Intăia dată in zzioa 

Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Aveaţi o 

rochie cafenie care vă şedea foarte bine. 

„Dar cum de ţineţi minte aşa de bine? 
'Pitirez suspină, apoi se uită pătrunzător . 

la, dinsa, apoi plecâ, ochii la pământ. Căpi- 

tăneasa, se inroşi. 

După ce mai schimbară câteva vorbe, că- 

pităneasa ii propuse să-i arăte casa. Ghiţă 
ii oferi braţul şi cercâ a stringe mai tărişor 

pe al ei. Frumoasa. căpităneasă neimpotri- 

vindu-se, ei merseră aşa din odae in odae 

tot vorbind și zimbind şi devenind tot mai 
intimi, La odaea cea, din urmă căpităneasa 

se opri zicând: „Aici este... ar trebui... 

_— Pentru ce să nu intrăm? şopti Titirez, 

uitându-se drept in ochii ei.



— ISI — 

„Apoi... şi căpitâneasa se înroşea tot mai 
mult, 
„Nu apucase a inchide bine uşa, după dinşii, 
când se auzi in coridor un zuruit de sabie 
și de pinteni, 

„2 — Săracan de mine,. căpitanul! Ce-o să 
gândească ! strigă ea. . ' 

„Pe fereastră! respunse Titirez. 
— In cada de sub streșină ! adăogi ea. 
„Când să mai vin ? zise incă Titirez pă- 

şind peste fereastră.. 

— Joi seara; la opt, răspunse căpităneasa, 
închizând fereastra, în pripă şi mergând zim- 
bitoare să intimpine pe soţul ei, 

Ghiţă ajungând la pământ se tupilase in 
cadă. Din nenorocire in fundul cadei era incă 
apă de ploaie, așa incât bietul archivar stătă 
mai multă, vreme cu picioarele in apă pană 
la glezne şi-l apucă un gutunar tătăresc. 
Când observă imprejurimile, văză alăturea 
un zaplaz in dosul căruia s'ar fi putut da 
un moment, pin a nu fugi. 

Abia, eşi din cadă şi se ascunse după za- 
plaz când il apucă, cineva de braţ. 'Titirez 
ingălbeni, gândind că-i ofiţerul Şi-i slăbire 
toate puterile. Era insă Cleopiţa care- l pândise. 

„Ha! -Venz&torule, te-am prins insfirşit ! 
striga ea, ridicând vălul de pe faţă. Ha! 
Netrebnicule şi făţarnicule!—Cum văză Ti-
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tirez că nu-i căpitanul, indată prinse la inimă, N 

işi prefăci faţa, și zise zimbind: o 
_— Am sfirşit treaba cu grefierul meu ; 

bine că te-am găsit; tocmai era să vin la 

mata, drăguță. 

„Aşa, cuconaşule ?: Dar pe fereastră de ce 

ai sărit, dar in cadă ce-ai căutat, dar de ce 

tot strănuți și iţi sunt picioarele ude? 

»—.Te incredinţez... să n'am parte :de mă- 

tuuţă; iţi jur pe tinerețele: mele, pe dra- 
gostea mea... drăguță !... 

„Piei' şi să nu te mai văd in ochi,satane!' 
că te ucid! Iau un par și te ucid! 

Zicând aşa, Cleopiţa se depărtă, furioasă. 

Titirez. remase o secundă pe loc, strănuta, 

de câteva; ori, se mai scărpină in cap, apoi. 

se puse intr'o brişcă cu un cal, ridică coşul: 

şi merse acasă, făcând pe drum . socoteală. 

că tot mai are vreme să se schimbe şi să 

meargă, la Luţica. | 

Care fu insă spaima lui, când, intrând. a 

casă, văzu la dinsul in odae o femee care 

şedea pe un scaun și-l aștepta, 

„_— Mata eşti, Nataliţă ? Ă 

— Tu mă inşăli şi mă vinzi, o, Ghiţă! ii 
răspunse aceasta, galbenă ca, ceara şi cu ochii 

rătaciţi. Nu ţi-e milă de mine şi de: drago- 

stea mea? Tu nu ești - bolnav, tu nu mă 

iubeşti. Of! Ghiţă, ai să dai seamă!
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„Mai incet. pentru Dumnezeu! şopti el, 
poate să te audi mama care-i in odaea din 
fund lângă bucătărie. 

— Nu-mi pasă, strigă grefierița, deacum 
nu-mi pasă de nimica. Ce-a fi, a îi, sunt 
hotărită la, toate! 

„Dar linişteşte-te, pentru Dumnezeu | o 
rugă Ghiţă. Iţi jur că am fost bolnav, nu 
vezi cum sunt de răguşit şi de răcit. Numai 
pe mata te iubesc, iţi jur pe. ochii din cap 
numai la mata gândesc. 
„— Dacă-i aşa, hai să fugim ! Pe dînsul nud 

mai pot suferi; viața mi-e un blăstem. Hai 
să fugim chiar acum, ori nu mă iubeşti și . 
mă omor! 

„Săracul de mine şi de mine, strigă Ghiţă 
desperat. Să nu cumva să te omori şi să, 
faci așa o poznă! Dar vino-ţi in fire, scumpo, 
cum să fugim ?. unde și cu ce? Vrei să mă 
dea afară, dela, archivă ? 
— De nuffugi cu mine, mă omor! tot 

striga, grefieriţa, şi ochii îi ardeau cumplit. 
„Ei bine,. vom fugi—dar nu acum. N'âm - 

nimic pus la cale. Poimâne seară oiu veni 
să te iau, găteşte-tot. 
Cum o mângâia astfel, tot strănutând şi 

tuşind de răcit ce era, deodată se deschise 
ușa mare şi se răpezi in casă Luţica care 
nu avusese răbdare să-l mai aştepte. Când
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vEză o altă femee, rămase incremenită, apoi 

deodată, se resuflă adânc şi-i âruncâ o ploae 
de injurii: 

— Ha! Marţafoiule, de aceştia imi eşti ? 
Prepuneam eu de mult că eşti bun numai 

de stirnit femeile, ei lasă, mangositule! 

Strigând aşa, Luica se aruncă, cu unghiile 

asupra. lui ca să-l sgârie și să-i scoată ochii. 

Nataliţa insă deveni deodată palidă ca o 
moartă, şi căzu leşinată pe canape. 

Aleu! Valeu! Ce-i pe capul meu, ce-i pe 

capul meu ! se văita Titirez, trăgenău- -se 
de păr. 

 — Cine-i femeia asta, răule şi blăstema- 

tule? tot striga Luţica ameninţându-l cu 
unghiile. 

„ Strigătul şi vuetul spăriară pe mama lui 

Titirez care era in odaea din fund lângi 

cuptor şi băbuţă sărl să vază ce se petrece. 

Insă, abia apucase a intra in odaea unde se 

petrecea această scenă, când se şi auzi afară 

glasul grefierului care întreba pe femeea 'de 
„la bucătărie! „A casă-i Ghiţă 2%, 

Auzind acest glas, Titirez apucă pe Na- 
taliţa in braţe, strigând cătră bătrână : „Sca- 

pă-m& mamă !“ Băbuţa impinse pe Luţica, 

in odaia, de alăture după Ghiţă care ducea 
tot acolo pe Nataliţa. 

— Sărut mâna, cucoane Pavlachi, zise
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bătrâna intimpinând pe grefierul ce intra. Ghiţă e cam .bolnav şi-i culcat — i-am pus, un muştar, 
| „Imi pare r&u, rEspunse grefierul. Tocmai veneam şi eu odată să-l văd. A fost de a- tatea ori la” mine şi-mi tot ziceam că, trebue să vin şi eu odată. E dincolo in'pat? Am să merg să-l v&d, | 

—— Nu vă osteniţi, cucoane Pavlachi, eaca vine singur. Intrând Ghiţă, bătrâna eși să aducă dulceţi. | 
'„Tare ești galben la “faţă, Ghiţişor, zise grefierul cătră Titirez ce intrase şi părea că | - acum s'a sculat de pe o lungoare de patru. zeci de zile. . 

- — Nu-mi e bine, domnule grefier, am să VE rog chiar să-mi daţi un congediu de câte- va zile. 
„Bucuros, Ghiţişor, bucuros, respunse gre- 

fierul, luând dulceaţa, am să stăruiu de pre- sident, ştii că el m& ascultă, Numai vezi de te indreaptă. Ştie temeea mea o doftorie: pe care am să-ţi-o dau, o doftorie care face minuni. Numai femeea mea are să te indrepte. 
„După ce mai vorbiră câteva momente, grefierul eși şi sărută pe Titirez pe frunte, căci din toţi. funcţionarii săi subalterni ar- chivarul era favoritul său,
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_ Cateva.'zile, după, Dumineca cea plină de 

întîmplări din care scăpase cu bine ca prin 

minune, Ghiţă Titirez se indreptă de gutu- 

narul, tusa și frigurile ce-l . scuturase. Insă 

băbuţa, muma lui, nu voi să-l ierte până ce 

nu se va spovădui şi impărtăşi ca să se 

spele mai întăi de păcatele sale, și pân a 

nu-i lua făgăduinţa, solemnă că in viitor va, 

fi cu minte. Săvirşind aceasta, Ghiţă văză 

cu părere de rău că rămăsese aproape fără, 

amoruri. Perduse pe Cleopiţa, -pe Luţica şi 

pe Nataliţa, şi nu-i mai rămânea decât Ana- 

stasia şi căpităneasa, şi. incă această din 

urmă mai mult ca speranță pentru viitor. 

Deaceea, fiind nesfirşit indemnat de maică- 

sa, având şi in memorie intîmplările din Du- 

mineca cea fatală, amintiri cari il urmăreau 

pănă şin vis, el luă hotărirea să se insoare 

— se 'nţelege cu Anastasia, care totdeauna, 

fusese cea preferită. Intr'o zi dar, el merse pe 

neașteptate la dinsa. Insă care fu indignarea, 

lui, când, intrând in casă, găsi pe un diaco- 

naș frumuşel singur cu Anastasia? Acesta ii 

tot vorbea incet şi o desmerda cu mâna, 

tocmai când părinţii nu erau a casă. Fărăa 

perde un cuvânt, Ghiţă eşi furios, convins că 

femeile sunt perfide şi că e prost acela care 

are incredere in ele, şi-şi zise că deacum 

nu va, mai fi credincios ca inainte. Deaceea,
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alungă din gandul . său . ideea; căsătoriei, ' şi 
urmă cu amorurile, * - 

Pe la primblări, pe la teatru, prin adunări, 
la curte, Ghiţă căuta mai multă vreme până 
ce iși adună, eariş câteva. iubite, Pe lângă 
căpităneasa cu care: acum era mai intim, 
mai găsise o văduviţă, foarte frumuşică, in- 
to mahala, dar care umbla după, căsătorie, 
deşi avea, doi copilaşi. . Mai .făcă cunoştinţă, 
şi cu o profesoriţă de la o şcoală de fete, 
Polyzenia Găină, căreia ii plăcea foarte mult 
poesia şi la -care . vedea, că fir - versuri 
nu isbuteşte. Deaceea in archivă, când era, 
Singur, el impingea adesa condicele intro 

„parte și făcea poesii, lucru ce la inceput ii 
venea mai greu, dar in urmă, mai cu: ajutorul 
şi a câtorva, calendare și jurnale ii era mai 
indemână. Intr'o zi compuse mai multe poesii 
pe care era, să le presente profesoriţei im- 
preună cun bucheţel.. Cea Antăi, 0, numise 
„La P. 

Tu eşti ca o rosă, ca un crin 
Pe când eu suspin. 

Ah! primeşte acest buchet 
De la un băet _..: . 

Care atâta te iubeşte 
Incât se topeşte 

Şi te uită la mine cu amor 
" Căci altmintrelea mor.
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“ Alta.era, o alusiune la o convorbire ce 

avuse cu dinsa in grădină. 

Mi-ai spus că m5 vei iubi 

Când vei fi incredințată 
Că după alta nu alerg 

"Şi că ai inima mea toată. 
Apoi cum am să iubesc 

Pe alta decât pe mata 
Când, daca nu eşti acolo,.. - 
Eu plâng zioa şi noaptea. 

A treia era un acrostih asupra numelui ei: 

Gândeşti că voiu mai trăi 

Atunci când nu mă vei iubi? : 
__I! mai de grabă.aş muri | 
„Nimic nu mar putea op 
Această viaţă a sfirşi! 

Asemenea versuri compunea el pentru pro- 

fesoriţa, Polyxenia, in vreme ce stringea şi 

mai tare relaţiile sale cu căpităneasa, ce fre- 
“quenta pe văduviţă, depărtând totdeauna 

vorba, căsătoriei și totdeodată, căuta, şi alte 

amoruri noue pentru a putea implini cel 

puţin num&rul legal.



FOI CĂZUTE 

Lumea stă pe o schimbare ; toate trec și mor şi pier, 

Conachi, 

In tot anul când natura, se despoaie de 
podoabele sale şi piciorul: nostru calcă pe 
movile de foi uscate şi căzute, o simţire de 
tristeţă ne cuprinde şi ne “gândim: cu me- 
lancolie la, anotimpurile frumoase prin care 
am trecut. Insă de astă dată m'am gândit 
fără voie şi la un alt fel de foi, la. cele li- 
terare şi ştiinţifice ce intr'o zi apăruse pe 
neașteptate in România, inverzise câtva, timp 
şi apoi s'au perdut pentru totdeauna, fără. 
a mai învia in primăvara următoare. 

Ne. mai vorbind de cele anterioare „Con- 
vorbirilor Literare“, din care multe s'au bu- 

- curat de un succes bine meritat, câte ::mai 
noue nu am salutat la apariţiunea şi am 
plâns la stingerea, lor! | |
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In Ianuarie 1868 am vestit cititorilor no- 

ştri că a apărut în laşi „Jurnalul pentru 

toţi“, un jurnal in format mare, ilustrat (cu- 
prinzând in frunte chiar portretul redacto- 

rului) care zicea, că are de scop să desrolteze 
literatura naţională. Inceputul părendu-ne 
cam slăbuţ, pentru un scop așa de măreț, 

nu ne-am sfiit a arăta părerea noastră foarte - 

limurit, Redactorul Jurnalului pentru toţi se 

cam suptrase pe noi, ne respunse cu inde- 

stulă animositate, ear după două sau trei 

luni — inchise jurnalul. - 

Câteva săptămâni mai tărziu, ne-a venit 

cu poşta 6 foaie literară: hebdomadară din 

Botoşani „Stelua“'sub' redacţiunea d-lui 1. 
:V. Adrian. Această foaie ne pării ceva mai 

binișor redactată şi urarăm succes confia: 

telui nostru; dar ce -folos! Steaoa căzu iîn- 

dată şi Botoșanii remasert : earăş in intu- 

neric.: Pe la, sfirşitul anului trecut am aflat 

moartea subită a insuș redactorului Steluţei, 

deși se afla in.toată puterea virstei.—l. V. 
Adrian a avut o viaţă destul -de.- ciudată, 

căci a. cercat şi gustat din toate.. Luarea a 

-minte -a publicului a fost atrasă asupra.lui 
prin, Bondarul, intâiul jurnal umoristic din 

Moldova, ale cărui glume destul de: ghim- : 
poase ii făcu oarecare nume. După aceea a 

fost succesiv tipograf, primar, subprefect,
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librar, poliţaiu, poet, deputat, redactor, pro- 
fesor de filosofie, inspector al regiei mono- 
polului tutunurilor şi câte altele ce nu mai 
ştim. De bine, de ru el o scotea, -la capăt 
în toate aceste trebi, căci cu inteligenţă. il 
inzestrase natura in deajuns ; ii lipsea insă 
o inveţătură solidă şi mai cu seamă... dar: 
de morhuis nil nisi bene, să ne aducem a, 
minte numai de figura sa plăcută şi sim- 
patică, şi să uităm celelalţe. Dacă literatura 
nu-l va, cunoaşte, cel Putin lăutarii il vor 
pomeni,. căci mulţi din ei. vor: fi câştigat 
laude şi bani de la inamoraţi nefericiţi;: că- 
rora le cântau refrenul cunoscutei poesii ce 
Adrian a tradus din italieneşte: 

O tu crudelo! Inimă n:ai, 
Inimă nai! .: 

Un an mai târziu, în Fevruarie 1868, ne 
trezirem cu un jurnal literar în Roman, jur. 
nal ce-şi zicea. nepolitie şi se intitula Fe 
meea,; Această foae cuprindea, deşanţate lu- 
cruri. In darea, noastră de seamă, citarăm 
câteva, pasajuri din diferitele articole ale Fe- 

- meci şi indemnarăm pe d. Gheorghiu (Budu) 
al cărui nume figura ca” redactor, care era 
unicul colaborator. şi poate, afară de noi, 
unicul cetitor, să inceteze cu această publi-
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care, cu atât mai mult că pe atunci in Ro. 

man nici nu exista, o tipografie şi redactorul 

era silit să tipărească la Iaşi jurnalul ce a- 

părea in: Roman. Intăi d. Gheorghiu (Budu) 

se mânie şi ne făci lungi respunsuri in 

prosă şi in versuri; mai pe urmă insă, după 

câteva, luni, văzând că nu mai merge, el as- 

cultă sfaturile noastre şi chiar ne scrise o 

scrisoare foarte amabilă. Nu ne puturăm 

opri de a-i trimite felicitările noastre pentru 

moartea Femeei sale. 

'Trecură incă doi ani şi se deșteptă insfirşit 

şi capitala României din letargia, intelectuală, 
in care zăcea de timp indelungat. Văzând 
că inaintea ei Botoşanii şi Romanul — ne 

mai vorbind de laşi—incercaseră să publice 

foi literare, ea, işi zise că i-a venit şi eimo- 

mentul şi deodată incepă a, ne trimite bro: 
şure peste broşure cu tot soiul de nume. 

Intre aceste insemnim întăi „Ateneul“, apoi. 
jurnalul numit: Societatea pentru Inviţătura, 
Poporului Român. Arătând cuprinsul intăiu- 

lui număr in „Convorbiri“, nu voirăm-a ne . 
pronunţa asupra meritului jurnalelor, decât 

mai "pe urma când vom avea mai multe 

broşuri inaintea, ochilor. 
Intrun târziu ne veni în adevăr incă un - 

al doilea număr; şi când eram să incepem 
tocmai a ne lămuri despre meritul foilor, 

=



foilor, ele r&posară de moarte subită. De ce au apărut, de ce au dispărut — nimeni: nu ştie! Odată cu dinsele se ivise şi Fouea So. cietăţii „Românismul“ arătână in frunte nu- mele a o mulţime de colaboratori, printre care şi d. B.P. Haşdeu — căci pe atunci „Columna lui Traian“ nu se transformase incă din jurnal politic in jurnal literar şi ştiinţific. Poaea societăţii „Românismul“ era foarta, curioasă : ea avea scopul de a lăuda, tot ce este românesc, constituină pentru aceasta o societate anume, cu o mulţime de presidenţi, vice-presidenţi, casieri, secre- tari etc., şi având lungi statute a, căror. pu- blicare ocupa, cea mai mare parte a, broşurei No. 1, Preţul abonamentului era 20 fr. pe an; ear cancelaria, comisiunii -de redacţiune (cum se numea) se găsea pe Podul Mogo- şoaei No. 81 —in fund. Nu mai ştim in care 
fand, căci după două, trei numere se infun- dară așa de bine statutele, presidenţii, cani- celaria şi comisiunea, de redacţiune, incât „nimeni n'a mai fost in stare să-i disfunde. Dacă, cel puţin abonaţii, amăgiți in aştep- tările lor, au putut să discopere in ce funa din Podul Mogoşoaei se aflau casierii, sau de nu, ne este peste putinţă a cunoaşte, ” Câteva luni inaintea acestor din urmă 

două foi literare, apăruse in București şi 
38,973. — Scrieri com plecte, 

13
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Jecista Științifică a d-lui P.S. Aurelian. 
Aceasta, deşi aproape şapte ani .au trecut 
de atunci, trăeşte incă şi dacă o menţionăm 

'aici, unde vorbim numai de foi căzute, facem 

-aceasta, numai pentru a ne indeplini 0. da- 
torie de conştiinţă. Judecând-o.la inceput cu 

asprime după intăiul ei numtr, nu ne sfiim 

a declara acum că urnia ne-a infăţoşat-o in 

parte sub o altă lumină. Studiile d-lui Au- 

relian despre economie naţională, agricultură 
şi altele, bine scrise. și indreptate in: mod 

practic spre imbunătăţirea materială a ţării 

au inceput a produce intru câtva fructele 

lor. Cunoştinţele redactorului, energia ce 

arată şi neoboseala ce pune intru a ne in- 

'văţa cum să ne ocupăm de interesul nostru 

propriu —marele mobil al oamenilor şi po- 

-poarelor— merită o laudă obştească. 

In anul 1872, după ce toate scrierile Ii- 

-terare ce apăruse in București mai nainte, . 

incetase de mult, o societate de tineri veniţi 

abia, din străinătate, se infiinţă ca să scoată 
la lumină o foae nouă numită „Transucţăini 

-Literave şi Ştiinţifice“. Această, publicaţiune 
se infăţoşă publicului cu articule așa de 

puţin potrivite pentru ţara noastră şi scrise 
intro limbă aşa de neințeleasă incât, după 

câteva numere,:o condemnarăm cu desăvir- 

şire, cu atât mai mult că prevedeam grab-
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nica ei moarte. Cu materii: ştiinţifice invă- țate prin școală-și scrise cu un aer de au- toritate ce şade rău unor tineri cari acum es in lume,:nu inaintează literatura naţională! Le am spus-o şi nu am fost crezuţi. Incurând insă, când văzură inșii că este peste putinţă 
de a duce mai departe! lucrul lor, chiar aşa, de uşor cum şi-l făcuserg, ei inchiseră Zra- sacțiunile şi luară hotiirirea de a aduna, 
toate puterile pentru a crea, o revistă du- rabilă in Bucureşti. “Profesori vechi ca d. V. A. Urechia, scriitori cunoscuţi mai de mult ca d. G. Sion, jurnalişti politici ca d. Pantazi Ghica, toţi tinerii de la Transacţiuni 

și câţiva alţii ce rătăceau răzleţi incoace şi 
incolo şi făcuseră incercări literare ante- „rioare prin foi umoristice şi politice, se in- truniră şi; sub auspiciele d-lui avocat Petru Grădişteanu, care şi el in tinereţe se incer: case in facere de versuri, infiinţară Pevista 
Contimporană, 
Când numim Revista Contimporană, Vor- 

bim de insăși viaţa, Convorbirilor in timp 
de aproape doi ani, căci vor fi fost. puţine jurnale literare care să fi intreţinut o po- 
lemică aşa, de aprinsă ca foaeu noastră cu acea revistă din Bucureşti. Critica d-lui Ma: “iorescu contra, Revistei, intitulată „Beţia de 

cuvinte“ — nume ce a intrat deatunci in in-



— 196 — 

trebuinţarea comună — deschise lupta. Re- 

vista respunse prin d-nii Grădişteanu, V. A. 

Urechia şi P. Ghica lung şi larg; d. Maio- 

rescu replică prin un articol şi mai lung 

incă, ear 'apoi, după obiceiul Românilor, 

lupta, trecă pe tărîmul satiric. In vreme ce 

Convorbirile tipăreau o satiră asupra, cola- 

boratorilor Revistei (Satira III de Iacob Ne- 

gruzzi), aceasta trimitea, abonaților sti, pe 

lângă broşura literară şi o umorescă tea- 

trală numită Musa de la Borta Rece, urmând 

acest joc câtva timp. Prin Bucureşti, prin: 
Taşi, prin provincii se auzeau pretutindenea. 

discuţiuni asupra luptei literare ce se incin- 

'sese ; pentru intăia dată în România publi- 

cul cel mare luă interes la lucruri literare. 

Dar ce e mai curios, câteva persoane din 

Bucureşti veniră în Iași anume ca să vadă, - 
Borta Rece in care se imbătau colaboratorii 

Convorbirilor. Care fu insă disamăgirea lor 

când, după multă greutate, abia găsiră in- 
sfirşit, intr'o mahala depărtată, o cârciumă, 

ticăloasă, fără bănci, fără scaune şi — fără nici. 

un membru din Junimea. Bucureştenii nici nu 

voiră a crede că aceasta ar îi vestita „Borta 

„Rece“, căci unii luaseră lucrul la serios şi işi 
„inchipuiau -in adever că aşa s'ar fi chemând 

localul intrunirii celor de la Avua direcțiune. 
Impăcare sau, cum ar fi zis redactorii Con-
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timporanei, transacţiune ştiinţifică intre Re- 
vistă și Convorbiri nu a urmat; niciodată, 

Un anunciu din Iunie 1875 ne arăta că 
d. P. Grădişteanu s'a retras dela redacţiunea, 
acelei foi și că apariţiunea ei va fi intre- 
ruptă pănă in Septemvrie. Intreruperea ei 
insă a ţinut pănă la, Octomvrie, când foaea 
a eşit din nou sub alți redactori decât acei 
cu care incepuse. Deatunei : lupta crâncenă 
intre Convorbiri şi Revista, Contimporană 
incetă şi ambele foi priviră una la, alta, dacă 
nu cu simpatie, cel puţin. cu indiferenţă, 

Insă pe lângă Revista Contimporană se 
ivi la Bucureşti un luceafăr NOU, cu 0 apa: 
rență foarte strălucitoare. Aceasta era Re- 
vista Lilerară şi Științifică născută la 15 
Fevr. 1876, avend in frunte doi directori şi 
in coadă un comitet de Tedacţiune compus 
din douăzeci şi trei de nume, dintre care 

„acela al unui profesor francez, a câtorva 
bărbaţi politici români, a mai multor medici 
şi advocaţi şi insfirşit a, câtorva persoane 
necunoscute in nici o ramură. de activitate 
intelectuală. In privinţa formei exterioare, 
noua, revistă nu lăsa nimic de dorit: hârtie 
bună, format indemănatic și plăcut, tipar 

“frumos. In fruntea numărului intăiu, drept 
profesiune de credinţă, se tipări o glumă a - 
d-lui Hașdău indreptată contra noastră cu
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deplin succes—o mărturisim cu bună inimă. 
Dar cât ţină această, publicaţiune? Patru 
luni in cap! In curând unul din directori se 
supără și se lepădă; puţin după aceea o pă- 
răsi şi d. Haşdeu, al doilea, director; nume- 
roşii colaboratori. se luară la ceartă, direcţia 
pe care d. Haşdeu o numise sănâtoasă, se 
inbolnăv! aşa, de rău, incât inchise ochii pen- 
tru totdeauna. Pentru a scăpa aparențele, 

"de vreme ce se buciumase 'apariţiunea ace: 
stei foi. cu un sgomot ne mai pomenit, 
se publică că: ea se uneşte din nou cu Re- 
vista Contimporană. Sub acest nume ea 
urmă incă până in toamna anului 1876, 
când abonaţii incetară de-a o mai primi. — 
Dacă foștii colaboratori ai Revistei Contim- 
porane sunt in adevăr destinaţi peutru, lite- 
ratură, precum credeau, ei vor reapărea de 
sigur cândva şi cumva; 'ear dacă activitatea 
literară a fost numai pretextul pentru a se 
arăta in public, lucrările lor se vor. mărgini 
in aceea ce a cuprins trupul Revistei, cu 
dinsa vor cădea, ear alte jurnale ce vor mai 
apărea și dispărea vor mări movilița foilor 
căzute printre care va zace pierdută şi Re- 
vista Contimporară. Zioa. bună vrednică ad: 
versară! Noi 'iţi intindem mâna in această, 

- Cară supremă, şi dacă am fi maliţioşi, ceea, 
ce nu suntem, ne-am ruga, de d. Bodnărescu



ale cărui epigrame aţi luat atât de mult în 
ris, să facă pentru mormentul tău o epitafă 
în forma unei epigrame untice: 

In anul trecut au mai resărit insfirşit 
două noue jurnale literare în Bucureşti Re- 
vista Junimei şi . Acera Română, sub vedac- 
țiunea unor tineri, ru incă destul de copţi, 
pentru a pricepe seriositatea unei asemenea 
intreprinderi, ear in Iaşi alte două Foaea 
Familiei şi Buciuinul Român. Presupunem 
că cele două de 'ntăi- au. incetat de mult, 
căci nu ne-a mai venit din ele nici un nu- 
intr de timp indelungat. Foaea Familiei earăş 
a apus, ear Buciumul Român duce incă —pe 
cât aflim—o viaţă prăpădită care dă puţină 
speranţă-pentru viitor. — Mai practic n6 păre 
a fi d. Gr. H. Grandea cu Albina Pinduhii, 
D-nialui scoate câteva numere in București, 
apoi incetează, ani intregi. Pe urmă pleacă 
la Craiovă şi mai scoate Şi acolo un număr 
sau două şi apoi ear incetează. Pe broşurele 
cari apăr vedem insă totdeauna insemnat : 
anul I, anul II, anul III, anul IV şi aşa mai 
departe, nevrend redactorul a, ţine seamă că, 
in aceşti ani. Albina Pindului a fost numai 
o arătare sporadică. Inchipuirea, indrăzneaţă, 
a d-lui Grandea confundă ceea, ce a fost cu 
ceea ce ar fi trebuit să fie in cursul vre- 
milor; şi publicul, dacă vrea, impărtășască,
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poetica. nălucire a redactorului, ear de nu— 

sănătate ! 

Eată starea literaturei și ştiinţei in Ro- 
mânia, in lungul restimp de zece ani! Ami 
văzut legi făcute, prefăcute şi abrogate; 
partizi politice luptându-se cu inverşunare ; 
libertăţi proclainate și inscrise in legi; am 
văzut academii ce discutau budgete şi diurne, 

- şi, drept activitate, tipărind cu multă chel: 
tuială un dicţionar de cuvinte fantastice, pe 
care le declara cuvinte româneşti spre mi- 
rarea tuturor Românilor care nu le. price: 
peau; am auzit pe tribună cuvinte pompoase 
de şcoală, şi biserică, de românismu, de' cul- 
tură şi civilisaţiune dar cum . bărbaţii poli- 

cultură intr'o ţară lipsită de orice mișcare 
intelectuală, aceasta n'am priceput-o ! 

Nu putem sfirşi acest catalog, sau mai 
bine zis necrolog, fără a pomeni şi de o 
foaie română din Austria, pe care Convor- 
birile au găsit-o in viaţă și care sa stins 
acum spre marea noastră mâhnire. Aceasta 
este „Foaia Societăţii pentru literatura și 
cultura Română din Bucovina“. E drept că 
nu ne uneam in totul cu limba in care se 
scriea şi că ortografia, acelei foi ne părea 
cam hieroglifică noue din România liberă,
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dar oricum, Foaia Bucovinei era o manife- 
stare de viaţă a compatrioţilor noştri de 
peste Molna ; era simburele sădit ce putea, 
să crească și să se desvelească in curgerea 
timpurilor. Din nenorocire insă tânăra plantă 
s'a uscat; şi a perit. Ce vedem in locul ei? 
O universitate germană, şi germanizătoare 
se intemeiază in Bucovina. Guvernul Au: 
striei adună profesori din toate părţile im- 
perăţiei şi chiar de prin depărtata Germanie, 
pentru toate facultăţile şi descopere in faţa 
lor statua, Austriei, voind prin aceasta, a le 
arăta, scopul 'ce trebue să urmărească. Peste 
un an ne-a şi venit din Cernăuţi inceputul 
unui frumos tractat de drept civil francez, 
cu privire specială la dreptul român, tractat 
ce pare mult mai serios decât inceputurile 
analoage făcute la noi şi părăsite apoi in 
grabă. Incurând insă vom vedea fără indo- 
ială resărind reviste literare, juridice, medi- 
cale, scrise in limba germană, Aceste scrieri 
ni se vor trimite şi noi le vom deschide 

„cu curiositate pentru a vedea ce.se petrece 
in sora noastră, vecină, trup din trupul no- 
stru. Ştiinţă vom găsi in ele de Sigur, dar 
vom căuta in zadar limbă românească Sau 
măcar idei inspirate de simţire naţională. 
Vrend, nevrând vom compara atunci starea,
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literaturei şi gradul de cultură din ţărișoara 

vecină, cu acele de la noi, şi care va fi re- 

* sultatul? Dacă judecăm viitorul după ultimii 

zece ani şi după starea presentă, vom vedea 
dincolo la Nemţi: plante ce inverzesc, din- 

coace: foi căzute! 

7576.



IONIȚĂ COCOVEI 

Es muss auch solche Kiăutze geben 

Gâthe. 

Când trebile te silesc să mergi pe la curţi şi tribunale, nu lipseşti niciodată de. a, in- 
tilni un bărbat lung şi serios care se plimbă, 
gânditor prin incăperile tribunalelor, sau stă de ascultă cu luaie aminte cercetarea vre unui proces. Fie vreme bună sau ploaie sau ninsoare, el merge regulat in toată di- mineaţa la tribunal, El poartă o cuşmă lungă Și tuguiată şi când e glod, incalţă  ciubote lungi până peste genunchi. Ioniţă Cocovei nu mai este tânăr, 'căci prin părul capului Şi a.barbei se v&d multe viţe albe! resărind, Deşi arată sănătos Şi voinic, el se sprijine pe un baston gros şi venjos cu virful de fer. Ioniţă Cocovei nu e insurat și nu are
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rude nici prieteni; el şade intr'o mahala de- 

părtată şi toată plăcerea şi fericirea vieţii 

lui consistă in ascultarea pledoriilor la, tri- 

bunale şi curți. ” 

Ioniţă Cocovei era singurul fiu la părinți. 

Ajuns la doisprezece ani, el remase orfan 

şi stăpân pesteo mică avere pe care deatunci 

a mai mărit-o în şirul anilor. Prin stăruin- 

ţele tutorului său, el fu numit mai tărziu 

scriitor în cancelaria prefecturei, insă, lucră- 

rile administrative nu LPau interesat nicio- 

dată şi dorinţa lui era să treacă la un tri- 

bunal pentru a putea asculta cercetarea, 

proceselor. Oarecare prefaceri de instituţiuni 

aducând cu sine şi depărtarea a mai mulţi 

funcţionari subalterni, s'a, intimplat ca Ioniţă 
Cocovei să rămâe fară de post şi fiindcă nu 
se bucura de protecţia nici unei persoane 

cu influenţă, nimeni nu sa mai gândit să 

stărue pentru numirea lui din nou in vre-o 

funcţiune. Nici el nu a stăruit, caci nu prea 

iubeşte oamenii, nici pe cei mari, nici pe 

cei mici. 

Se mai intimplase pe atunci să-i treacă 

prin cap ideea, căsătoriei şi se găsise chiar 

fiica unui bacal bogat care-i cam plăcea. Co- 

covei insă are un caracter foarte nehotărit * 

şi cu cât ideea să ceară pe fiica bacalului 
prindea mai mult rădăcină in gândul stu,



cu atâta perdea mai mult curajul de a se 
duce să-şi facă propunerea. De mai multe 
ori intrase in băcălie cu ideea dea, face pasul, 
dar acolo intilnind figura serioasă a baca. 
lului care şedea cu ciubucul in mână invelit 
intrun nor de fum, curajul îl părăsea şi in 
loc de a vorbi despre căsătorie, cumpăra, 
vrun mezelic oarecare, i invălea, in hârtie, şi 
puindu-l in buzunar, i ducea a, casă, Insă 
fata bacalului il vedea adesea, trecend pe 
dinaintea ferestrei sale şi se uita după dinsul, 

„Cât era, de mare şi de voinic, Ioniţă pleca, 
atunci ochii in jos şi se inroşea, temându-se 
ca nu. cumva, copila să ghicească gândurile 
sale. Se vede insă, că ghicise copila, poate 
i-a fi spus-o un vis, căci ea se uita din ce 
in ce mai lung după dinsul, şi după ce tre- 
cea, e], copila pleca ochii la pământ şi sta 
multă vreme pe gânduri. După câteva luni, 
Cocovei se hotări insfirşit să- -şi facă propu- 
nerea. In gândul său chibzui incoace şi in- 
colo cum să vorbească cu viitorul socru. 
Insă fiindcă gândind se incurca, tot mai tare, 
el se hotări să scrie pe hârtie cum să-i vor- 
bească. După ce luâo coală albă Şi işi ascuți 
pana, el incepi a scrie: 

Domnule Enachi! 

După aceasta ne mai viindu-i nici 0 idee,
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el şterse peniţa, o mai ascuţi ear și părân- 

du-i cerneala prea groasă, vărsă câteva pi- 

cături de oțet in călămare. Apoi ear incepi 

a scrie: 

„Anul una mie opt sute... luna Aprilie in. 

patrusprezece zile“, 

Subscrisul Ioniţă Cocorei, 

Considerând că se zice chiar in evanghelie 

că nu e bine ca omul să fie singur; 

Considerând că sunt acum de treizeci şi 

trei de ani; 

" Considerând că am o mică avere din care 

pot hrăni o familie; 
Considerând că dumneata ai o fată care-i 

frumuşică... 

Când ajunse la acest considerant, tot sân- 

:gele i se sui în cap şi nu pută serie mai 
“departe. Se trecură mai multe zile, in care 

"văzuse ear pe copila bacalului la fereastră, 

“uitându-se după dinsul lung și serios. Intr'o 

“Duminică, după ce fusese la biserică ca să 

se imbărbătească, luând cu dinsul două bu- 

-căţi de anaforă acasă, el se puse. ear pe 

scris și inspirat fiind, sfirși dintrun condeiu 

toată foaia propunerii. Atunci luând-o cu 

dinsul, păşi hotărit la băcălia lui Enachi; 
insă fiind Duminică, dugheana era inchisă. Ca
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să vorbească cu viitorul socru, ar îi trebuit să 
se suie la dinsul in casă. Aceasta insă no pută 
face : să dea, 'ochi cu copila ! Ce ar fi gândit 
de dinsul? — Ioniţă se intoarse acasă şi de 
atunci tot curajul il părăsi, S&ptămână trecă 
după săptămână şi lună după lună, pănă ce 
intr'o zi ii veni vestea că fata s'a logodit 
cu un neguţitoraş din vecinătate care avu- 
sese curajul să o 'ceară, Această: veste il 
“Petrunse de melancolie şi de atunci părăsi 
pentru totdeauna ideea, căsătoriei, Când vedea 

„0 femee tânără, el fugea in. altă parte şi 
devenea, tot mai misantrop. Singura lui dis- 
tracţie erau procesele la, care asista şi nu- 
mai Duminica şi in zilele de serbători, ii 
era, urit după biserică când nu avea ce face. 
Atunci insă cetea in condica civilă sau pe- 
nală şi sta multă vreme pe 'gânduri ca, să, 
inţeleagă vre un paragraf, şi cele 'mai multe - 
ori, cu cât mai mult gândea, cu. atât mai 
puțin inţelegea. Cel mai mare respect il avea, 
de advocaţi, mai cu seamă de acei ce vor- 
bese mult cătră judecători şi cu ton ho- 

„tării şi când intilnea pe unul din aceştia pe 
stradă, el saluta totdeauna cu respect. Când 
vedea pe vre unul prin coridoarele curților 
sau tribunalelor, el se uita lung după dînsul 
şi clătinând - din cap şoptea, printre dinţi: 
pAcesta-i bun!“ După vre un proces mai
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lung, când judecătorii se retrăgeau şi pu- 

blicul incepea a discuta, care din cele dou 

părți are dreptate, pronunţându-se unii pen- 

tru o parte, alţii pentru cealaltă, Ioniţă as- 

culta cu luare aminte pe toţi dar nu da 

niciodată părerea sa. Dacă insă il apucau 
şi pe dinsul să spue cum crede, cine are 

dreptate,  Cocovei era foarte incurcat, și 

cele mai multe ori ar fi dorit să se depăr- 
„teze, Insă apucat să se pronunţe numai de 

cât, el incepea aşa: 

| Considerând, — după aceasta ridica tufoa. 

sele sale sprincene— considerând dovezile şi 

a unei pârţi şi a celeilalte; 

Considerând toate cele spuse de domnii 
advocaţi —'aceia's buni— aici iși muşca! buza 
inferioară ; 

Considerând și toate legile citate, apoi — 

n'aţi auzit ce-a spus procurorul ? 

„Ei bine, procurorul poate să greșească, 
dar dumneata cum gândești ? 

— Apoi Gă, domnul Procuror se pricepe 
mai bine decât mine. 

„Dar insfirşit cum socoteşti ? 

— Apoi socotesc —. socotesc — acum se 

scărpină, cu mâna dreaptă după urechie: — 

că tribunalul va hotări in favoarea... Oprin- 

-du-se aici.—Ei, in favoarea cui? il intrebau 

ns
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toţi cu curiositate— A celui ce are dreptate, “urma Cocovei. 
Când după deliberare, judecătorii eșeau să pronunțe hotărirea, Ioniţă Cocovei simţea, 0 emoţiune tot atat de mare ca -şi părţile interesate şi inghiţea fiecare Cuvent ce se Tostea ; ear după espunerea, motivelor, când acum presidentul era să pronunţe disposi- tivul, Cocovei devenea: palid şi se ţinea cu mânele de bancă, Oricari din părți ar fi câștigat, el era mulţămit şi singura, sa, pă- Tere de r&u era că emoţiunea ţinuse atât „de puţin timp. De mulţi ani de zile visa, să, aibă şi el odată un proces, un proces frumos unde să vorbească advocaţii oare intregi, apoi procurorul să ceară să se amâne pe a doua zi pronunţarea conclusiunilor sale, după aceea, judecătorii să hotărască că procesul fiind greu, vor da, sentenţa peste opt zile şi insfirşit să câştige, condemnând tribu. nalul pe adversarul său la cheltueli de ju- decată și plată, de advocat şi apoi să vadă că se vorbeşte de judecata lui chiar in ga- zetă. | - 

Lucrul la care visase atâta, se intimpla, intr'o zi: un văr al lui pe care nu-l văzuse din copilărie, muri fărs copii şi fără testa- ment. Alte rude insă ziceau că, moştenirea, li se cuvine lor. Acum era să vie treaba la 
38,975.— Scrieri complecte, 

14
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judecată. Realitatea insă era cu totul altfel 

decât şi-o închipuise el; in locul mulțămirii 

ce, aşteptase, grijele incepură a se grămădi 
in mintea lui şi el se simţea omul cel mai 

nenorocit. Numai ideea că acum el singur 

are să fie impricinat; că el va fi acel pe 

care publicul iil va privi; că despre dreptă- 

ile lui va vorbi procurorul şi se va pro- 

nunţa, tribunalul, il umplea de fiori. In toate 

nopţile visa că se tratează procesul lui şi 

se scula cu capul greu şi ameţii, ear peste 

zi, când asista la alte procesuri Ja, tribunal, . - 
i se părea'că se vede cu documentele in mână 

şi cu advocatul lângă dinsul, judecându-se. 

Cand se chema vre un impricinat, Cocovei 

credea, că tot aude numele său şi tresărea. 

A casă cetea și recetea necontenit paragra- 

fele ce se rapoartă la moştenire şi acum, 

când le ştia pe toate pe din afară, dreptu: 

rile sale i se păreau mult mai indoelnice de- 

cât la inceput. Insfirşit se duse la un ad- 

vocat din cei mai cunoscuţi ca să-l tocmească 

apărător in procesul său. Abia incepuse a 

espune advocatului causa sa, intrerupân- 

du-se prin suspinuri, advocatul ii respunse” 

că nu se poate insărcina cu această apă- 

rare, fiindcă se alcătuise mai inainte cu ad- 

versarii săi. | 

Auzind aceasta Cocovei se creză perdut,
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„Nam dreptate?“ şopti el inspăimântat. 
— Nu spun aceasta şi nu ştiu, păn ce 

mom. vedea, dovezile amănduror părţilor, ii 
respunse advocatul. Judecata va alege. 

Cocovei eşi desperat.. Termenul judecății 
insă se apropia, și el nu avea, apărător.. După 
multă chibzuire ce advocat să iee, el tocmi 
doi din cei ce auzea, mai mult; vorbina. Ace- 
ştia il incredințară că nu se poate perde 
procesul s&u, fiindcă după dovezile sale avea, 
toată, dreptatea. Bucuria ce simţi auzind a. 
„ceasta, nu ţină mult şi-i veni ideea, că advo. 
cații umblau numai să-l mângâie. 

Cu cât zioa fatală se apropia, cu atât 
Cocovei se simţea mai nenorocit. In noaptea 

- ce precedă infăţoşarea, ideea sinuciderii ii 
trecă mai de multe ori prin gând şi dimi- 
neaţa se sculă cu friguri. Ajuns la tribunal, 
cele intăi persoane ce intilni erau adversarii 
cu avocatul lor; un fior rece ii treci prin 
vine şi fugi in alt unghiu al salei.. Sosind 
şi advocaţii săi, el ii conjură, să facă toate 
chipurile ca să amâne pe altă dată cercetarea, 
În acel moment; insă i se strigă tocmai 
“numele — lumina i se stinse dinaintea. o- 
chilor şi şovăind se duse la locul său unde 
“căzu pe scaun in cea mai mare desperare, 
lăsând să-i spânzure buza inferioară adânc 
in jos. Grefierul cetea, dar el nu mai auzea
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nimic. După aceasta, vorbiră advocaţii, dar 

toate se *nvirteau imprejurul său și el nu 
ințelegea nimic. In fine se făcu tăcere şi 
presidentul rosti câteva cuvinte, după care 
advocaţii se duseră. Adunându-şi toate pu- 

terile, el se sculă, şi intrebâ, pe cineva cum 

Sa hotărit? 1 se respunse că procesul s'a 

amânat pe altă dată. Cocovei merse acasă 

şi căzii bolnav. După ce se indreptă nu mai 

voi să stie nimic despre proces; cu orice 

preţ voi să se impace şi deși il asigurară 
advocaţii lui că are toată dreptatea, el -im- 

„părţi moştenirea in jumătate cu adversarii 

„săi, plăti advocaţilor onorariul şi nu se li- 

nişti pănă ce nu se efectuă impăriirea și 

se întări invoiala de tribunal. Câteva săptă- 

mâni de zile el nu mai visită curţile şi tri- 

bunalele. | 
In vremea aceea, se trezi intr'o dimineaţă 

cu un copil frumuşel la dînsul a casă care-i 
aduse o scrisoare de la o vară a lui cetrăia 

intrun oraş depărtat. In scrisoare verişoara 

ii spunea că, fiind văduvă şi sărmană, nu 

“are nici un mijloc să-şi crească copilul şi-l 

ruga să se ingrijască el de creşterea lui. 

Ioniţă privi copilul ca pe un dușman, dar 

bun la suflet cum era, nu pută să refuse. 

Copilul inst invăţână bine la școală, lui Co- 
covei ii veni intr'o zi ideea că nepotul său
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Iorgu ar putea 'să inveţe legile și din mo: 
mentul ce acel gând ii trecă prin minte, el 
indrăgi pe băiat, şi sfirşi prin a-l iubi mai 
mult decât pe un copil al său propriu. Sara il 
punea să-i cetească din condica civilă și pe- 

„nală şi zioa, cănd eşea de la Şcoală, il lua, 
cu dinsul la curtea cu jurață. 

— Vezi, Iorgule, colo sus şede presiden- 
tul şi cu judecătorii; dincolo pe "scaunele 
cele șed juraţii şi pe banca cea de lemn şede 
acusatul. Vezi lângă dinsul pe domnii cei 
cu legătoare albă? Aceia sunt advocaţii căre 
vorbesc — aceia's buni! 

„Dar ce treabă fac juraţii, moşule? 
— Ei judecă, Iorgule, pe acusat. 

“ „Dapoi judecătorii ce treabă fac? 
— Şi ei judecă pe acusat | 
»Dapoi dacă judecă juraţii, pentru ce ju- 

decă. şi judecătorii ? | 
„_— Vezi tu... considerând .. că justiţia,... 

judecătorii mai pe urmă... Şapoi având in ve. | 
dere legea... Asta n'o poţi pricepe, lorgule, dar 
când vei fi şi tu avocat, atunci vei ințelege. 

Judecăţile ii plăceau mai mult lui Iorgu 
decât să cetească sara paragrafele din con- 
dica civilă şi penală şi toate zilele ruga pe 
moşul s&u să-l iee la curtea cu juraţi. 

Into zi se trezi Ioniţă cu 0 adresă că 
a căzut la sorţi să fie şi el jurat, Emoţiunea, |
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sa era mare. Imbrăcându-se cu hainele de 

Duminica, el se duse. la curte mai dimi- 

neaţă decât toţi pe când uşele nu erau incă. 
deschise. Când află Cocovei că era să se ju- 

dece un proces de omor, îl apucă frica. Ar 

fi dorit să fie jurat şi ar fi dorit să-l recuse 

procurorul sau apărătorul. Inima lui se des- 
pică in două şi nu ştia singur ce ar fi voit 

mai mult: să. judece sau să fie recusat. Nu- 

mele lui insă eși din urnă; se făcă un mo- 

ment de tăcere — il vor recusa — nu-l vor 
recusa ?... Acum procurorul şi apărătorul i-l 
examinară amândoi cu ochii... inima lui 10- 

niţă se strinse ca un ghem — toţi insă tă- 

cură şi presidentul il invită să-și ocupe scau- 

nul lăngă ceilalţi juraţi. Când depuse jură- 

mântul, Cocovei pronunţă, cuvântul „Jur!“ 
cu aşa solemnitate că acusatul tresări. 

Procesul incepă. Procurorul invinovăţi pe 

acusat şi convinse pe Cocovei; după aceasta 

advocatul il apără şi convinse şi el pe Cocovei; 

la replică impărtăși părerea procurorului, și 

la cuvântul din urmă se hotări pentru ad- 

vocat, care sfirșind spusese că juraţii, in 

indoială, trebue să desvinovăţească, fiindcă 
se zice chiar in evanghelie că e mai bine 

să scape o mie de vinovaţi, decât să, se o- 

sindească un singur nevinovat. Presidentul 
resumâ, argumentele procurorului și ale ad- 

:
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vocatului aşa incât. bietul Cocovei işi perdi 
capul cu desăvirşire și nu mai. ştia ce să, 
creadă şi cum să hotărască, Retrăgendu-se 

„Juraţii, toţi incepură â se pronunţa pentru 
invinovăţirea acusatului. Intrebat fiind care-i 
părerea sa, Cocovei nu ştia ce să zică. — 
Insfirşit luându-și o inimă, zise că el e pen- 
tru achitare. Dar pentru ce? il intrebară 
ceilalţi, „Considerend că in evanghelie se 
zice că e mai bine să scape o mie de vino- 
vai, decât să se osindească un singur ne- 
vinovat ; a , N 

Mai considerâna ceea ce a spus apărătorul 
—c'acela-i bun... apoi pentru aceste conside- 
rante,,. - . - 
— Aceasta e bine când se indoeşte cineva, 

dar când nu incape indoială, ii observa un 
“jurat, 

„Eu mă indoesc, răspunse Cocovei, 
— Dar n'ai auzit ce-au spus martorii şi 

n'ai văzut toate dovezile care vorbeau. con- 
tra lui? = i 

„Apoi dacă mă indoesc! 
Aflând procurorul despre votul lui Cocovei, 

il recusâ deatunci totdeauna. 
Iorgu care acum crescuse mare şi cu vre- 

mea invățase o sumă ae parâgrafe pe din 
afară, zise intr'o-zi mosului stu, cum eşea 3 

de lu curtea :cu juraţi:
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„Moşule, fiindcă, sunt nepotul dumitale şi 
alți copii nu ai, apoi am crezut că ar fi bine 
să m& adoptezi.. 

— Dar pentru ce, Iorgule? 
- „Considerând că eşti cu optsprezece ani 

mai. mare decât mine; 

„ Considerând că maică-mea a murit; 
Considerând că intruneşti toate calităţile 

cerute de paragrafele 303 şi următoarele 
din Codicele Civil; 

Apoi deaceea am crezut că ar fi bine să 
devin fiul dumitale ca să te iubese mai mult. 
„.— Dar de unde ştii toate aceste, Iorgule? 
„Apoi le-am cetit in lege şi mi-au rămas 

in minte, Ştiu mai tot Codicele civil pe din 
afară. 

— Are să fie bun! şopti Cocovei printre 
dinţi. — Dapoi, Iorgule, sunt o mulţime de * 
forme de implinit, pe care eu nu le știu 
bine... 

„Le ştiu eu, moșule, răspunse Iorgu. 

— Are să fie tare bun! gândi Cocovei, 
Iorgu se grăbi să facă toate hârtiile spre 

marea mulţămire a lui Cocovei care vedea 
cu bucurie cum Iorgu ştia trebile tribună. 
lelor de pe acum. Insfirșit toate formalită- 
țile se indepliniră şi Iorgu deveni fiul a- 

doptiv al lui Cocovei. Din acel moment insă | 

el incepi 'a lipsi nopţile de a casă, a nu se 

z
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mai ingriji nici de cum de moşul său şi cu cât imb&trânea acesta, mai mult, cu atâţ Iorgu se arăta mai nepăsător cu dinsul, Dacă Ioniţă i mustra, el respundea că se duce să lucreze pe la advocaţi ca să inveţe legile mai bine, Căzend Cocovei greu bolnav, Iorgu il părăsi cu desăvirşire și nu venea decât din câna in „Când ca să vadă dacă moşul său mai trăeşte şi dacă nu cumva are de gând să facă un testament. - 
„. Prea târziu se convinse Cocovei că Iorgu „se făcuse un berbant, că era plin de datorii, că creditorii aşteptau cu nerăbdare moartea părintelui său adoptiv şi că ' Iorgu stăruise a fi adoptat numai în vederea, moştenirii. Aceasta, inmulți suferințele bătrânului şi in curend se afla in cele de pe urmă momente. Iorgu era atunci la patul lui. 
— Ai eşit un reu şi un netrebnic, ii zise Cocovei cu glas, stins. 

„Am să fiu bun, răspunse Iorgu. 
— Blăst&mutule, am să te dismoștenesc ! Scrie acolo ! — Iorgu insă făcându-se că nu aude, Cocovei işi aduna toate puterile şi luând un condeiu incepă a, scrie pe 0 coală de hârtie : a 
pănul una mie opt sute... lună, Septem- vrie in una zi. Subscrisul Ioniţă Cocovei, . - „Considerând că Iorgu a eşit un rău;-
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„Considerând toate paragrafele din condica 

civilă şi toate paragrafele din condica pe- 
nală.. 

“Aici insă puterile il lăsară şi capul său 

căză îndărăt pe perină. 

" „Considerând... Considerând, mai gângăvi 

Joniţă, că Iorgu... e un nemulţumitor...“ 

— Lasă, moşule, că am să fiu bun, zise 
Iorgu. Nu degeaba m'ai luat cu d-ta la curţi 

şi tribunale şi m'ai făcut ă invăţ pe din: 

afară tot Codicele civil. Lasă c'am să fiu bun! 
Zicend aceste, Iorgu se plecă spre trupul 

bătrânului şi-i inchise ochii.



ARTISTUL DRAMATIC 

Nu sunt creatori, ci croitori şi 
croitori răi. 

Const. Negruzzi, - 

In două categorii foarte deosebite una de 
alta se impart artiştii dramatici Români, 
Intăia, se compune din acei ce se cred oa. 
meni superiori, cu talente artistice extra- “ ordinare, a, doua din oameni simpli care nu 
se cred nimica, ci joacă pe teatru fiinacă Sunt plătiţi pentru această, treabă. Aceşti 
din urmă sunt in deobşte funcţionăraşi sub- 
„alterni in vre-o cănţelerie oarecare, prin ur: 
mare aşa de ru şi de neregulat plătiţi, in- cât se văd siliți să mai caute şi alte căi 
prin care să câştige mijloacele trebuincioase 
pentru existenţă. Peste vară, viaţa fiind mai | puţin costisitoare, lefuşoara lor tot le: cam "ajunse, dar iarna, când nevoile crese și se 

Ss
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inmulţesc, atunci in lipsă de alte chipuri de 

câştig, ei se urcă pe scenă, devin artişti 

dramatici şi se infăţoşează publicului celui 

mare cu această nobilă profesiune care, pe 

cât se ştie, contribue atât de mult la inăl- 

țarea simțţirii şi cugetării unui popor. Cu 

toate aceste ei sunt modeşti şi nici exte- 

riorul, nici vorba lor nu sunt pretenţioase: 

ei sunt supuşi şi ascultători cătră directorul 

şi regisorul trupei şi chiar cătră artiştii din 

categoria intăia. Invăţătura, și creşterea, lor 

nu sunt tocmai bogate. Ei știu ceti: ori ce 

manuscript, cât de r&u ar fi scris şi cu or- 

tografia cea mai fantastică, ei il desleagă 

cu uşurinţă ; ei ştiu scrie in mod caligrafic 

şi răpede şi cunosc destul de binişor cele 

patru regule ale aritmeticei ; pe lângă aceste 

au mai invaţat şi catechismul, deși lau 

uitat acuma, decând au părăsit : şcoala pri- 

mară, şi insfirşit au mai citit in momente 

neocupate novele, anecdote si poesioare prin 

cărticele. rătăcite, câlindare și foiletoane de 

jurnaluri. Aceste invăţături le sunt indestu-. 

lătoare pentru cariera nobilă ce şi-au ales, 

ear cunoştinţele ce poate le mai lipsesc, ei 

le culeg din sfaturile ce le dau directo- 

rul şi regisorul şi din observarea, jocului 

minunat al artiștilor naţionali celor mari. 

Pe directorul trupei il venerează cu deose-



bire, căci el le plăteşte leafa şi din această 
causă, drept recunoştinţă, ei mai fac adese 
ori trebi cari nu sunt ale lor, de exemplu: 
când in cănțelerie superiorul lor nu-i obser- 
vează, ei pun condicele şi hârtiile la o parte - 
şi copiază roluri pentru teatru; apoi in cas 
de lipsă, fac pe suflor, sau pe maşinist, 
mişcând căruţa ce insemnează tunetul, -ori 
aprinzând fitilul, ce representă fulgerul ş. e. 1. 
La nevoe mare, ei ajută chiar pe artiştii 
cei insemnaţi să se imbrace in pompoasele 
lor costumuri de eroi. — Orice rol cu care 
i-ar însărcina directorul ei i] invață destul 
de binişor pe dinafară. Fie acel rol de amo- 
rez fericit, de stăpân ori servitor, de bătrân 
ori tentr, de om crud ori blând, ei il. reci- 
tează conştiincios cu acelaş glas și ton, cu 
aceeași ridicare de mână, cu aceeaşi imobi- 
litate a, feței. In deobşte acest artist nici 
nu cunoaşte piesa in care joacă, nici se in- 
teresează de intregul ei, el iși ştie rolul şi 
aceasta ii e de ajuns. Ce are el să se in- 
curce în lungi cetiri şi meditări? nici timpul 
nici plecarea nu-l iartă. Abia, scăpat din căn- 

„ țelerie, el se pune a casă. pe un scaun şi-şi 
invaţă, rolul păn ce crede a-l cunoaşte apoi 
il recitează sara pe scenă ş'apoi se culcă, 
fără a mai gândi sau visa despre teatru,



Adoua, zi el reincepe aceeaşi activitate şi o 
indeplineşte cu aceeaşi conștiință. 

Cu totul altfel e artistul dramatic cel 
mare. Acesta poartă plete lungi, e ras la 
faţă şi umblă in deobşte cu haine negre şi 
legătoare albă ; pe umere el aruncă in mod 
pitoresc o manta largă, ear capul şi-l aco-. 
pere cu o pălărie de pislă cu margini late. 
Mersul stu e lesănat şi privirea î se perde 
in nouri. Rare ori el coboară ochii săi asu- 
pra muritorilor ce intilneşte pe stradă. Pen- 
îru ce ar face aceasta? Ce are el comun 
cu dinșii? Nu-i el (de câteva ori pe s&ptt- 
mână, timp de câteva oare) erou, căpitan 
de bandiți, ori in casul cel mai nefavorabil, 
duce și marchiz ? In rolurile ce joacă el e 
totdeauna viteaz, mărinimos, totdeauna, gata, 
de a, se jertfi pentru idei măreţe şi pentru 
persoane scumpe lui, prin urmare cât este 
el (de câteva ori pe s&ptemână, timp de 
câteva oare) mai presus de ceilalţi oameni, 

“in care domneşte mai mult egoismul şi in- 
teresul ! ă 

El se crede născut artist dramatice știind 
că toate geniile cele mari au primit talentul 
lor ca dar de la natură. Deaceea, el nici nu 
iși invaţă rolul, ci se increde in geniul stu 

„care il va inspira in sara representaţiei. 
La repetiţii el vine neregulat şi când se
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duce, el celeşte numai rolul său, căci are 
convingerea că e o perdere zadarnică de a 
juca in toate formele, fără să fie public faţă, 
care să-l admire şi să-l aplaudeze. Cunoştin- 
ţele sale nu sunt mult mai intinse decât 
cele ce are actorul-funcţionăraș, numai că 
el a fost odată in viaţa lui timp de câteva. 
săptămâni -la Paris şi atunci s'a deşteptat, 
atunci a văzut că şi el are merite artistice 
inalte. Mergând acolo la un teatru insem- 
nat, asistând la, representarea unei frumoase 

” drame ori comedii şi văzând cât e de bun 
jocul actorilor şi cu cât; interes ascultă pu- 
blicul, el şi-a zis în sine că nu e mai rău 
actor decât cei vestiți din Paris şi că, dacă 
publicul român nu are o luare aminte atat 
de religioasă, e vina publicului, nu e vina sa. 
Astfel, decând a fost in străinătate, artistul 
nostru e incă mult mai mulţămit de sine 
decât inainte, deşi tocmai această călătorie 
i-a inăduşit poate puţina plecare pentru arta 
dramatică ce avea, căci deatunei el nu mai 
are nici o mişcare naturală pe scenă. Dea. 
tunci,. inchipuindu-şi că a atins cea, mai in- 
naltă culme a, artei dramatice, el nu mai „Poate. vorbi cu glasul ce i-a dat - firea, ci, sau şopteşte printre dinţi, incât nimeni nu-] aude, sau strigă şi ţipă de țiue urechile as- cultătorilor, mai virtos in momentein care ar - -
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trebue să, fie pasionat, pentru a face efect 
mai adânc, 

Mişcările sale corespund vorbirii ; el ţine 

in deobşte mâna pe spadă şi figura sae 

amă&ninţătoare, căci aşa crede el că trebue 

să fie figura unui erou. Deaceea adese ori 

„ in scene de amor când. rosteşte cuvintele: 
Te îubesc Doamnă, el are aerul dea voi 

să ucidă pe femeea, ce iubește: mâna stingă 

se razimă pe spadă, mâna dreaptă e intinsă 

ca şi cum ar-voi să.zică: FEşi afară! şi 

sprincenele sale sunt increţite. Altă dată 

când ameninţă pe cineva cu moarte, el ri- 

dică amândouă mânele și ochii in sus, incât 

pare că vrea, să se inchine cătră cer. Seva 

intimpla să rostească cuvintele : sunt obosit, 
dă-mi un pahar de vin ori să-mi tragă tră- 

sura, răcnind așa de tare, incât resună tea- 

trul. Când nu ştie rolul său, lucru cei se 

intimplă mai totdeauna, in timpul ce-i tre- 

bue pentru a asculta pe suflor, el bojbăeşte 

tonuri neinţelese, inchipuindu-şi că cu această 
manoperă va amăgi publicul. 

Numai tragediile ii plac, comedia ii pare 

un lucru prea neinsemnat pentru a lua vre 

un rol in ea. Chiar in tragedii, el dispre- 

țueşte pe cele clasice, dacă se intimplă ca 

vre una să fie tradusă in limba noastră, | 

lui îi convin numai acele unde sunt lupte,
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ucideri, dueluri, peşteri, codri şi pustiiuri, fiindcă in aceste are roluri de efect. - Aci el poate răcni, gesticula, scoate sabia sau pi- stolul, poate umbla cu mânele * prin păr, poate. resturna, mese Şi scaune, poate leşina, muri şi ucide:pe timp de tunet Şi trăsnet, 
Chiar limba in care acest soiu de tragedii sunt traduse ii place. Atunci când nici pu- 
blicul, nici el, nici chiar cel ce a tradus piesa, 
nu inţelege nimic, atunci el e mare, atunci „e imposant. Cu ce putere şi energie declamă 
el frase cum e următoarea ; 

„0 Dumnezeul meu, dumnezeul meu pu- 
tinte! Pentru ce nu strafigi cu fulgerul tiu 
atotputinte, anima de corupțiune a acestei fii 
a perdițiunii care imorlală ca şi tine perpe- 

"tuează crimele fără pietate divină şi le acu- 
mutlează în sinul său umplut cu abisuri în. fernale! o 

La aceste frase care-i plac aşa de mult, 
el mai adaugă, când nu-i par destul de pu- ternice, şi alte calificative tari, avena o deo- 
sebită predilecție pentru adiectivele zeribil 
şi grozad. După dinsul frasa de mai sus ar 
suna mai bine astfel: 

0! Dumnezeul meu, dumnezeul meu Du- tinte şi grozav, Pentru ce nu străfigi cu ful gerul tcu teribil şi atoiputinte, anima de gro- . Zavă corupțiune a acestei fii a teribilei per. 
38,975. — Scrieri complecte, 15
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dițiuni, care îmorlală ca şi tine perpeluează - 

grozav crimele fără pietate divină, . teribilă, 

şi le acumulează în sinul său umplut. grozav 

cu abisuri teribile, infernale! 

La frasele cele sinăple, el mai adaugă cate 

un „pentru“ spre a le face mai dramatice 

şi a le da mai mult efect. El zice totdeauna 
cu ton declamator: „Trebue pentru ca să 

mergem!“ „Aș voi pentru ca să mă 'nţelegi“ 
'—„Voiu pentru ca să-l' omor!“ — toate aceste 

cu gesticulări furioase. :„Haidem pentru ca să 

plecăm !* strigă el şi, necunoscăndu-şi eşirea, 

de vreme ce n'a făcut repetiţii, trece cu 

paşi gigantici prin mijlocul unui .părete. . 

Raportul între acest mare artist cu direc- 

torul şi regisorul nu este aşa de armonios 

ca, acel al actorilor celor mici. Pe regisor 
nu-l ascultă niciodată, nici vrea, să i se es- 

plice cum va fi scena intoemită, nici pe 
unde va trebui să intre ori să easă, căci, 

toate aceste el işi inchipueşte a le şti de 

la sine. O.privire de dispreţ, e singurul s&u 

respuns cătră nenorocitul director de scenă 

care ar cuteza să-i dea vre o esplicare sau 

povăţuire. Pe urmă :insă, când caută in 

stinga, fereastra pe care o să se arunce şi 

aceasta e in dreapta, sau voind a fugi de 

cineva, ese tocmai prin uşa prin care per- 

soana evitată intră şi el se lovește cu aceasta,
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- piept in piept, sau ia zidul drept uşă şi de 
aceste incurcături publicul ride, atunci vina 
e a regisorului care nu şi-a făcut datoria şi 

„artistul umple culisele cu mustrările şi tân- 
guirile sale. Directorul! earăş nu-e pentru 
dinsul decât o persoană de care e in drept 
a se plânge totdeauna. Odată nu-i convine 
rolul : E 

„Cum, domnule director, un asemenea rol 
voiţi a mi-l incredința mie? Dar drept cine 
„m& luaţi? Să-mi compromit eu talentul? Ce 
va zice publicul care mă adorează, când -va 
vedă că eu care am jucat pe regele sau con- 
tele... cutare, mă voiu injosi pănă a repre- 
senta pe un simplu căpitan, sau pe un om 
din popor? Niciodată nu voiu primi acest; rol! 

Altă dată nu-i place costumul: 
„Cum, domnule director, asemenea, manta 

discusută şi recusută de trei ori imi daţi 
mie și credeţi că voiu juca? Ori daţi-mi 
costumuri nouă potrivite cu rolul Şi jocul 
meu, ori nu mă ure pe scenă! Ma 

„Cum, domnule, va zice in alţ cas, dvoa- 
stre nu voiţi a-mi da salariul meu pe două 
luni inainte? Ce? Gândiţi că voiu fugi? dar 
caracterele eroice ce am representat nu vă 
sunt o destulă garanţie că sunt om onest 
şi demn de incredere? 

Altă dată arată pe la ameazi: că s'a im-
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bolnăvit şi că nu va juca, in acea zi—facă. 
directorul ce-i va plăcea! Acest din urmă 

umblă desperat ca să-l poată indupleca să, 

se insănătoşeze, cel puţin pentru câteva. 

oare, ori cearcă, să inlocuiască piesa cu alta 

şi se chinueşte astfel: fără sfirşit. 

Interesantă este şi epoca in care direc- 

torul işi tocmeşte actorii ; atunci pretenţiu- 
nile marelui nostru artist sunt minunate. 

„Cât imi propuneţi pe lună, domnule di- 

“rector, patruzeci de galbeni? Ha! ha! hal! 
Mie care am inființat rolurile cele mai in- 

semnate, mie care am strălucit in marchiza, 

de Seneterre, care am creat pe Don Cesar 
de Basan, care... 
„— Rolurile aceste sunt franceze, nu le-aţi 
creat d-voastre ! 

Prea bine, dar cercetaţi dacă, vre-un actor 

francez a, ințeles vreodată aceste caractere 
precum le-am inţeles eu! Eu i-am văzut ju- 
când la, Paris, şi cu toată modestia, pot zice 

că mi-ar fi ruşine dacă, vreodată eu... 

— Poate, dar nu-mi dă mâna a ve plăti 
mai mult, 

„Prea, bine, voiu scrie prin jurnale, voiu 

face apel la public, la acest publie ce am 

incântat aşa de des şi vom vedea de nu va, 

“protesta unanim contra acestor patruzei de 

“galbeni...
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Bietul director nu ştie cum să-l mai . im- 
pace. 

Momentele cele mai grele ale dirsctorului 
sunt insă când mai mulţi. din artiştii "dra- 
matici cei mari s'au incăerat la gâlceaviti, 
Se vede că natura nu iartă ca oamenii ge- 

„niali să- poată trăi in armonie; individuali- 
tăţi aşa de puternice și de extraordinare 
sunt totdeauna, exclusive şi prin urmare 
despotice. Deaceea nicăiri nu se v&d 'atâte 
„certe şi intrigi ca intre actori — singur di- 
rectorul ştie cât e de greu de ai împăca 
toţi. Când doi artişti mari se iau la .harţă, 
tabloul e frumos: Amăndoi iau pose eroice 
sprijinindu-și trupul pe piciorul sting: şi in- 
tinzend pe celălalt inainte; capul, in jurul | 
căruia, flutură undoasele plete, il ţin in sus, 
brațele lor gesticulează și din gură am&ndoi 
lasă a curge riuri de injurii mândru decla- 
mate. Directorul stă in mijloc vrând a-i im- 
păca, ear la o distanţă potrivită ii incon- 
joară artiştii aramutici de categoria a doua 
drepți și nemișcaţi cu braţele sau incruci- 
şate sau spânzurate in jos şi fără altă ex- 
presiune in fisionomie decât o zimbire iro- 
nică care 'sboară tainic peste buzele lor. - | 

Care este insă viaţa, privată a artistului 
dramatic ? Când se insoară, el ia intotdeauna 
o artisti insemnată ca și dinsul și am&ndoi
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au 'piesele și rolurile lor din care nu es cu 

nici un preţ. Când r&mâne liber, artistul 

trăeşte in locande publice cu paharul de vin 

dinainte. Această băutură are, după aplau- 

sele publicului, cea mai mare atragere pen- 

tru dinsul, căci ea il mânţine in nalţele re- 

giuni nălucitoare la care il ridicase şi trium- 

furile scenei. Deaceea el impreunează- ambele 

plăceri: cu lumea inchipuită din cap, el se 
urcă in lumea inchipuită a scândurilor-tea- 
trale şi indreptează astfel prosaica noastră. 

viaţă, Dacă i se observă .că ar trebui să 

părăsească acest obiceiu care nu ar fi nobil, 

el susţine cu puternice argumente că atunci 

joacă mai bine când mintea ii e cam negu- 
roasă, fiindcă atunci afectele pasionale se 

- desvălese in toată puterea lor. Atunci glasul 

— zice el — e mai bărbătesc, ochii mai cu 

foc, trupul mai mlădios, figura mai mobilă. 
Adese ori publicul ii dă dreptate, intărindu-l 

in această convingere prin aprobările sale 

şi deaceea marele artist nu se mişcă decât 

de la, locul xveseliei la acel al gloriei și de 

la acest din urmă la cel dintăi, fecend astfel 
viaţa umană mai poetică. 

In ideile sale politice şi sociale, axvtistul 

e democrat inverşunat. Meritul singur trebue 

apreţuit, reconoscut; și resplătit — zice el — 
acele calităţi superioare ce dă natura, nu.



— 231 — 

acele ce au inființat oamenii. Clasele sociale 
care sunt considerate ca, superioare sunt 

obiectul dispreţului s&u, căci aceste nu fre- 
quentează decât puţin teatrul naţional şi se 

„rostesc in mod iscuviințător asupra lui. 
Această, societate, după artistul nostru, nu 
are gust, ea dispreţueşte tot ce este naţio- 
nal pentru a lăuda tot ce este străin şi prin 

urmare nu se poate asămăna in merit şi 

simţire cu acea nobilă şi generoasă parte 

„a: publicului care umple galeria şi parterul, 
public care nu-şi permite niciodată a critica 
şi ştie a-şi manifesta, entusiasmul său. 

Ca tot pământeanul din zilele noastre şi 
artistul dramatic: are dorinţa şi ambiţiunea 
de a figura, cu o cifră oarecare în bugetul 
statului. Dar cum ? Sfătuindu-se cu mai | 
mulţi representanţi insemnaţi ai politicei 
celei inalte democratico-naţionale care a, făcut 
gloria poporului Român în - timpurile mai 
noue, s'a găsit chipul cu uşurinţă: Tineritul 
trebue să inveţe a, declama şi a avă gesturi 

frumoase; pentru acest scop trebue să se 

creeze pe lângă cutare şcoală catedre de 

mimică şi declamaţiune, care apoi să se in- 

credinţeze marelui artist ce va deveni acum şi 

profesor. Acolo domnul profesor-actor va 
espune teoria mimicei ilustrând-o cu exemple 

-practice şi va declama și invăţa să declame
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pe şcolari. In acest chip copiii invaţă arta, 

cea mare şi şi-o apropriează. Deşi băeţii nu 

se fac toţi actori, totuș declamarea cea 

mândră şi producătoare de efect o păstrează. 

Ea este bună pentru orice profesiune, pentru 

advocaţi la barou, pentru oratori politici la, . 

tribună, pentru învăţători pe catedră, chiar 

pentru jurnalişti care, dacă nu vorbesc, cel 

puţin scriu in tonul cel declamator şi in 

acest, chip limba română devine mai plină, 

mai rătundă, mai sonoră, mai mândră. Aceia 

din tineri insă care se dedeau artei drama- 

tice urmează, exemplul invăţătorului lor şi 

astfel viitorul teatrului naţional nu are teamă 
de a cădea din inălţimea in care se găseşte. 

Fericită ţară ! ca prin minune ai ajuns cu 

mijlocul budgetului a avea oamenii -cei mai 
insemnaţi in toate ştiinţele şi în toate ar- 
tele, dar culmea cea mai inaltă ai atins-o 
in arta dramatică!



GRAMA TICALE 

Limbă nouă in ţară vechie, 

Vordâ bitrânească, * 

A şti, sau a nu şti gramatica, aceasta-i 
intrebarea; dacă e mai bine a consacra un 
timp indelungat pentru a invăţa cum trebue 
scris, cetit şi vorbit in limba. nașterii, sau 
a nu-și perde timpul cu asemenea nimicuri, 
ci a-l intrebuinţa, la inălţarea, gloriei naţiunii 
prin celelalte chipuri cunoscute, d. e. ţiind 
discursuri patriotice, sau scriind în" jurnale 
politice spre luminarea poporului. Cu alte 

cuvinte, pentru a fi om de stat, magistrat, 
„ artist, profesor, om de litere, advocat, jur- 

nalist, e necesar să, ştii mai intăi gramatica, 
sau nu e necesar? | 

La noi părerea din urmă e admisă: Se 
crede că studiul gramaticei şi al limbei este



de prisos. In adevăr! Pentru ce ţi-ai bate 

capul cu declinări şi conjugări, cu nomina- 

tive şi dative, cu deosebiri de genuri, tim- 

puri şi ceasuri, cu sintaxă, ortografie, puric- 
tuaţie şi alte asemenea cuvinte iscodite de 

cei vechi, cuvinte care s'au strecurat in şirul 

seculelor, impreună cu alte rele de care incă 

'au isbutit a se disbara timpurile moderne? 
Tineritul nostru mai cu seamă a inţeles in- 

nalta, sa chemare. El nu perde preţioşii săi 

ani, virindu-şi capul: in carte şi ucigendu-şi 

spiritul cu studiul sterp al gramaticei şi 

limbei. El frequentează adunări populare — 

ca să inveţe relele ce bântue poporul şi mij- 

loacele de a le indrepta; el serie in jurnale 

politice—ca să lumineze pe s&rmanul popor 

asupra drepturilor. şi trebuinţelor sale şi să-i 

denunțe abusurile ce se comit zilnic de cătră 
cei de la putere; el vorbeşte de suverani- 

tatea poporului, de libertate, de constituţio- 

nalismu, de drepturi eterne, nepreseriptibile 

şi inherente naturei 'omenești, de fraterni- 

tate, de mandate imperative şi condiţionale 
— dar cum se declină aceste cuvinte lungi 
şi cum se scriu, ce este un subiect şi-un 

predicat, când trebue pus un punct șio 

virgulă — aceste nu le ştie şi nici nu e nevoe 

să, le inveţe, căci din suveranitatea popo- 

rului și din constituţtionalismu se folosește,
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de nu un popor intreg, cel puţin o: bună 
părticică de patrioţi, pe când din acusative 
Şi imperative nu ai 'nici un profit. 

Şi pentru ce ar face ei altfel decat cei 
bătrâni? Ei văd cum vorbesc și scriu capii 
naţiunii, oamenii politici şi de litere cei mai 
insemnaţi, femeile, advocaţii, văd că, nici 
aceștia nu au găsit de cuviinţă a şti serie 
şi vorbi, pentru ce ar invăţa ei? Mai mult, 
chiar invăţătorii lor nu şi-au prea pierdut 
timpul cu aceste am&nunţimi, pentru ce lar 
pierde ei? 

Sunţ, în adevăr, câţiva oameni obscur 
care cutează să susţie că pentru a pută pre- 
tinde că ai ceva, invăţătură, ar fi neapărat 
să ştii mai întâi scrie şi vorbi, căci altfel 
ai pute uşor fi taxat de ignorant — dar a- 
ceste idei sunt greșite: Caţi invâţaţi sunt 
la noi care vorbesc şi scriu intrun Chip... 
şi câţi patrioţi... câţi! 

Oamenii obscuri care invaţă limba lor şi 
pretind că şi aceasta, are regulele' sale, sunt 
străinofili,  Austro-Maghiari: ei voesce să a- 
plice şi la noi regulele gramaticelor străine, 
poate chiar unele ceau asemănare cu limba 
nemţească (horribile dictu !), dar învățații şi 
patrioţii noștri nu voesce aceasta. Ei voesce 
constituţionalismu şi libertate precum în 
toate, aşa şi in limbă şi ortografie: Omul
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este liber, prin urmare poate scrie și vorbi 

cum ii place. Că aceasta este convingerea 

lor, dovedesc discursurile, circulările, notele, 

legile, pledoriile şi orice scrieri. Pentru a 

compune o operă, fie literară, fie ştiinţifică, 
metoda adoptată e foarte simplă şi recomen- 
dabilă. Mai intăi autorul trebue să nu gân- 

dească nimic. Resultatul acestui repaos inte- 

ritual il invăleşte: in multe vorbe şi-l aş- 

terne pe hârtie cum dă Dumnezeu. Dacă nu 

ai cuvinte la indemână, iei altele potrivite 

sau nepotrivite din limbi străine, numai pom: 

poase să fie. In aceste scrieri adaugi ceva 

la inceput, la mijloc şi la sfirşit despre 

gloria trecută a patriei şi despre viitorul 

frumos ce dumnialor pregătesc, impreună 

cu câteva alusiuni la nenorocitul present 

când alţii dispun de puterea statului şi opul 

genial e gata. Dar dacă in toată scrierea 
“nu e nici 0 singură idee, dacă limba nu e 

românească, dacă s'a confundat singularul 

cu pluralul, femeninul cu masculinul, s'au 

pus cuvinte fără inţeles ori cu inţeles con- 

trar— aceste sunt indiferente, tot eşti un 

om insemnat ! 

Dar aceste care să nu fie calomnii, insi- 

nuaţii perfide? Să vedem. O privire scurtă 

asupra modului actual de a vorbi și scrie 

ne va convinge despre starea lucrurilor. De



şi nu vom intra în amănunţini, totuş tre- 
bue să procedem in mod sistematic ca. să 
avem cel puţin un tablou despre intreg: 

I. Miniştrii. Aceştia fac politică, ear nu 
gramatică, prin urmare regulele acesteia le 
sunt indiferente căci ţinta lor e fericirea po- 
porului. Câteva exemple : | 

Intr'o circulară cătră toţi prefecţii un mi- 
nistru scrie aşa: (Monit. .30 Iul. 67). „Cât 
despre patroane şi capsule am luat înţelegere 

„cu d. ministru de resbel ca, să mă pună în 
posițiune de a, vi le înainta indată“. La, ce 
gândea ministrul, voind „a lua înțelegere 
pentru a fi pus în posiţiune de a inainta 
capsule ?“ De sigur trebile statului ii ocupau 
toată inteligenţa. 
„In monitorul din 18 Iunie 1867 incepe 0 

circulară ministerială cu următoarele cuvinte: 
»Republicăm circulara d-lui...“ — Se. vede că 
ministrul era, republican. 

In această circulară interesantă din multe 
puncte de vedere, cetim intre altele urmă: 
torul pasaj: „Să căutăm dar, domnule pre- 
fect, atât eu ca ministru, cât şi d-voastră, | 
să nu impictăm (2) asupra drepturilor auto- 
rităţilor comunale și județene, ci să ne măr- 
ginim acţiunea noastră (de nous limiter notre 
action) in a-i iniţia la viaţa nouă comunală, 
a-i anima și a-i obliga chiar“. Unul care ar
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„ave noţiuni elementare de gramatică ar fi 

zis: a mărgini acţiunea moustră, sau a ne 

mărgină, acţiunea, apoi a le iniţia, (autorită- 

țile), a le anima ete. Dar ministrul pentru 

a da, mai multă putere autorităţilor comu- 

nale le-a schimbat sexul şi le-a făcut băr- 

“hăteşti. Apoi in faţă cu capsulele, gramatica 

era un lucru prea indiferent pentru Români. 

II. Femeile. Pe aceste Balzac le imparte 
in două clase: femeile propriu zise şi bima- 

nele cu treizeci şi două de vertebre.. Păs- 

trând clasificarea aceasta, vom constata că: 

femeile nu ştiu româneşte,. insă fiindcă trebue 
să vorbească şi chiar le place aceasta, foarte 

mult, apoi intrebuințează. de regulă in con- 

versări limba ce se vorbeşte in ţara fran- 

ceză , impestriţată cu cuvinte româneşti. 

Din contra bimanele feminine intrebuinţează 

limba, română impestriţată cu cuvinte luate 

de la poporul francez. — Aşa in vorbă cu 

cele de'ntăi se intimplă să auzi frase ca 

-următoarele: 

Les doultchezze ne sont pas lices (dulceţile 
nu sunt legate). _ 

Il fera froid tant que le vent baltera d'en 

-haut (cât va bate ventul din sus). 
Je me suis fait mal au pied gauche en 

jouant la valse (dansant).
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- A-til appris d chanter de la bouche? (a 
cânta din gură). 

A la promenade j'allais tomber cât pe ce, 
cât pe ce, mai je me suis tenue (m'am ţinut). 

Si je serais (sic) plus riche, je voyagerais 
necontenit. 

„Est-ce que votre domestique est comme les 
hommes (ca oamenii). — Non ma chere, îl re- 
pond (respunde). Dernierement je lui dis să 
grijască prin casă et lui commence a crier chez 
moi (incepe a striga la mine). 
- Adresându-se cătră copilă: Pourguoi bu te 
tot fiţii de colo in colo? Dur en haut, dur 
en bas el ton travail bzzz!... 

Ear celelalte rostesc frase ca aceste : 
Ai voiajat (călătorit) in vara trecută ? 
Cât ai: dat coaferului ca să-ţi peigneze 

(peptene) cocul ?— Trei galbeni maşăr (dragă). 
— Era, supeu (cină) la sarată (adunare) ? Nu 
era sarat, 

Bonjour, Catincuţă. — Bonjurică, Vasilaş. 
Nu vrei o bucăţică de brânză? Mersi, sunt 
rasaziată.: (Mulţămesc, sunt sătulă). 

Unde mergi, madamă Ioană ?. Ia mă duc 
şi eu ca cel care zicea : la primblare cu cofa 
la apă. —- Ear trântești la bonmouri? (bon 
mots). 

III. Legislatorii. — Asupra acestora s'ar 
pute scrie volumuri intregi. 'Terminologia:
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juridică actuală cu drept. cuvânt poate in- 
spăimânta pe Români, căci ei nu o pot şi 
nici vor pute-o inţelege vre odată. Daca nu 
ar fi circonstanțe atenuanţi din causa celeri- 
tății travaliului (imprejurări uşurătoare din 

causa grăbirii lucrului) legislatorii noştri ar 

merita muncă silnică pe viaţă ca pedeapsă, 

pentru lipsa deplină de munca voluntară in. 

timpul prea mărginit al: traducerii legilor 
franceze, Dar in afară de terminologie, să 

deschidem oricare codice şi si vedem dacă 
legislatorii au măcar o idee de gramatică. 
Din intimplare intălnim art. 614 din Codi- 
cele Civil. Acolo se zice: „şi de za fi bal- 

coane şi alle asemenea“. In clasele primare 
se invaţă că dacă subiectul e in plural şi 

verbul corespunzător trebue să fie tot in 
plural. Şcolarul acelor clase ar fi zis prin 

urmare: şi de zor fi balcoane și alle ase- 

menea.—În art. 168 a, Codicelui Civil găsim 
disposiţiuni asupra lepinilor (iepuri de casă 

sau mosc). — In art. 309 ibid. se zice că: 

nu pot adopta decât persoane de ambe serele. 

Pe româneşte aceasta insemnează că nu pot 

adopta decât, persoanele care sunt totodată 
şi de un sex şi de altul (hermafrodiţii). Nu 
cred că acesta să i fost scopul legislatorului. 
“Dar pentru a- serie bine o frasă românească 
ar trebui gândit ceva. A gândi este insă o
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activitate a minţii indreptată spre un tel 
hotărit.— Ce fel? Activitate, minte, fel, la le- 
gislatorii noştri 2—0! | 

IV. Baroul. Advocaţii Români au invăţat 
numai legile, căci toate celelalte nau nici 
un interes pentru dreptate. Ei se impart in, 

" două categorii, in cei mai tineri cu diplome 
şi în cei nai bătrâni fără diplome. Cei intăi 
nu cunosc limba română, Ei pledează in limba. 
franceză şi traduc cuvintele in româneşte * 
pe cât se pricep. Deaceea . in pledoriile Ir 
găseşti cea, mai deplină confusiune—hnu de 

„idei, ferească Dumnezeu ! — dar de casuri, 
timpuri, genuri și numere. Adesea vei auzi 
cuvinte ca „savanti, „incietudine“  (inqui6- 
tude), „maloare“ (malheur), ' „grandoare. de 
animă“ (erandeur d'âme) etc. , 

Tot atât de des frase ca următoarele: 
Onorabilul adversa a forjat un memoriu 

(a forg6 un memoire). 
Pursuivaţi ! (poursuivez). 

“ Zribunalul e sezisat... (est saisi). 
Imi anlecaţi noenurile de defensă, (imi ră- 

piţi mijloacele de apărare). - | . 
„. Apiuindu pe aceasta, „Dânşez pentru pă- 
verea (apuyer, peucher): | 

Adtersarul nostru ajută (ajoute:. rom. a: 
dauge) :. curusul nostru e: just şi legitinita. 
(notre courroux etc.) 
35.973.— Scrieri com plecte. 16
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- Apoi cuvinte formate de dinșii ca . „pu- 

nibil“, „plătibil“, „pedepsibil“, „domajabil“ etc, 

— Publicul ascultă şi nu pricepe. 
Advocaţii din categoria a doua sunt şi 

măi interesanţi. Fi nu cunosc incă limba 

juridică nouă şi cu toate aceste ar voi şi 
_ei să o intrebuinţeze. Deaceea toarnă cuvin- 

tele străine cum apucă, dar au inţeles sau 

nu, dar se potrivesc sau nu — ce face? — 

"Aşa, auzind că cuvintele ce se sfirșese in 

ție acum se prefac in fiune, d. 6. in loc de 
direcție cum se zicea, inainte, se zice acum 

„direcțiune vei auzi adesea: | 
„Domnilor, garanțiunea (garanţia) nu € 

solvabilă“ sau 
„Criminaliştii (sic) au fost prinşi de poli- 

pie şi daţi pe mânile justifiunei (justiţiei) “. 

Ne s'a intimplat să auzim frasele urmă: 
toare: 

„dle apelez la chibzuirea domnilor jude- 

cători (m& raportez). 

Avdocaţii (advocaţii) fuc parte din corpul 

magistrahural. 
„Preventivul (prevenitul) e culpabil fiindei 

a escamotat pe clientul seu cu 100 galbeni. 

„Domnilor Juraţi! Domnul. ministru pu- 

Dlic zice... 
„Parlea adversă zice că otrava... dar eu
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desi nu am învăţat. doftoria la Aus Ortolan 
ca dumnealui... DE a 

„Domnilor! Domnul representant al ninti. 
strului (ministeriului) public acusă pe Vasile 
Coşcodar că a furat cu escaladare. Dar știți 
d-voastră ce este o escaladare ? Escaladare, 
domnilor, este când se asasinează o cetate 
dar nu când se anjambonează (enjambe) aa 
gara... 

„Se zice că Iftime a Paraschivei a făcut 
mai maaulte mortalităţi... Da 

n» Domnule preşedinte! Rog să se celească 
visum “perpetuum (Nisum Tepertum) midical 
(medical). 

pAdversavul ar voi să ame procesul la 
calendarul turcesc (aux callendes greeques) 
etc., ete, 

. 
V. Magistraţii, In privinţa cunoştinţelor 

gramaticale și limbistice, aceştia ar putea 
intra in categoria advocaţilor. Deaceea vei 
citi in sentenţele lor frase ca aceste: 

„Considerând că, bătaia causată pacientului 
4 provocat: vărsare de sânge... sau - 

„Considerând că maltratarea, -causată a 
devenit din stare de beţie etc. 

In hotăririle Curţii de casaţie, locuţiu- 
nea admisă „loveşte cu nulitate“ se schimbi 
de multe ori in îsbeşte cu nulitate. — Ima- 
ginea-i indrăzneaţă. Un articul neindurător
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care isbeşte... tot cu așa dreptate s'ar fi putut 

zice că impinge, înțapă, zugrumă, ciocneşte, 

străpunge, repune, sfarmă, sdrobeşte, despică 

cu nulitate. Tabloul ar fi fost mai fantastic, 

“VI, Artiştii dramatici şi traducătorii de 
drame şi comedii franceze. 

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

+. gogomani . . . . .  .  . . . .. 

VII. Jurnalişti. Aceştia sunt cei mai în- 
„Văţaţi din toţi Românii. Ei infăţoșează, in- 

dreaptă şi formează opiniunea publică și 

sunt bărbaţi vrednici din toate punctele de 

vedere. Să nu se creadă cumva că jurnalele 

representă la noi clici de câţiva oameni care 

ar. avea de scop interese personale. — Nu! 

Ele represintă adevărate partide politice care 

au rădăcina lor in opinia publică, partide 

de idei pe care le cred cele mai nimerite 

pentru guvernarea, ţării şi pe care le susţin 

cu orice preţ. Cea mai bună probă contra 

celor care ar indrăzni să presupue contrariul
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sunt faptele acestor bărbaţi când vin la pu- 
tere. Nici una din ideile expuse de dinşii 
prin jurnale nu rămâne neaplicată cu cea 
mai deplină bună credinţă. Zadarnic calom- 
nia se va. incerca dea găsi la dinşii o umbră 
măcar de ambiţie personală, de interese 
sau de pasiune care ar fi vre o dată mo- 
bilul scrierilor sau faptelor lor.— Niciodată ! 
Patrie, naţionalitate, libertate, religiune, u- 
manitate, ordine, legalitate, dreptate sunt 
unica lor ţintă, unica lor aspirare; spre 
aceasta și numai spre aceasta, sunt intinse 
toate coardele desinteresatului şi nobilului 
lor suflet. Când scriu, ei scriu din convin: 
gere; deaceea articulele lor au un parfum 

“de bună credinţă care te incântă şi te. face 
să te entusiasmezi pentru aceşti bărbaţi 
măreţi. Deaceea când apar foile lor, cetă. 
țenii şi le rup care de care cu aviditate ca 
să cetească şi să inveţe, şi află o mulţămire 
nedescrisă sorbind din. acest isvor pur și 
limpede. Ah! de ce tot poporul, pe care jur- 
naliştii il iubesc atata,. nu se compune nu- 
mai din bărbaţi ca dinşii.. Ce spectacul măreț, 
ar fi! Un popor intreg de Bruţi! 

Şi cât de extraordinar! Nivelul intelectual 
e la dinşii tot atât de ridicat ca Şi cel moral. 
Fiecare din ei posedă toate cunoştinţele u- 
mane. Nu este ştiinţă pe care să nu o cu-



— 246 .— 

noască pe deplin, fâră chiar a o invăţa. Prin 

inspiraţie au adunat ei toată “suma adevt- 

rurilor la care a ajuns omenirea, in seculul . 

nostru şi chipul dea le aplica potrivit! 

Mai iţi vine să te revoltezi văzând cu ce 

părtinire natura i-a deosebit, de ceilalţi mu- 

ritori. Alţii merg la şcoală şi invaţă, es din 

școală şi tot invaţă şi invaţă incă necon- 

tenit și neobosit şi la urmă se 'conving că 
ştiu foarte puţin; ei insă n'au fost nici la 

şcoală, nici invață, și cu toate aceste le ştiu 

toate. O! Eternă nedreptate a lumii! 

Şi in ce formă frumoasă şi corectă, iși es: 

prim minunatele lor idei! Limba lor curge 

duios ca murmurul unei cascade, numai ne- 

norociţii: cei de lucrători ai tipografiei le fac 

o mulţime de feste. In ignoranţa lor, aceştia 

schimbă totdeauna inţelesul frasei, aşa incât; 

ideea, se sminteşte şi se perde. Lucrătorii 

mai fac şi altele, pun subiectul in plural şi 

verbul in singular d. e mai mulţi oameni 
„Merge...“ — „Aceste teorii face...“ — „Prin a- 
ceste perioade trece popoarele...“ ; apoi per- 

soana a treia plur. a presentului conj. a 

treia il transpoartă totdeauna la intăia, fă- 

când o regulă din o rară licenţă ce-şi per- 

mit câteodată unii din poeţii noştri d. e. 

„oamenii mănânc (nănâncâ)...* ; „Statele- 
Unite gust (gustă) pace...* Mai scornesc și
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timpuri de verburi foarte deşanţate ca [u- 
sere (fură sau fuseseră 2) şi „multe, multe 
altele. | 

După aceasta, Iuertitorii nu iau nicidecun 
samă la ortografie. Ne s'a intimplat, cetind 
jurnalul nostru politic cel mai Yechiu, să 
vedem cuvântul fară scris in aceeaşi co- 
lumnă in cinci rânduri consecutive in şase 
diferite moduri : feară, terră, tiară, ţierră, 
terva, ţarră. De sigur că numai lucrătorii 
«sunt de vină că se intimplă asemenea, neo- 
rândueli, căci dacă singuri autorii. “jurnalişti 
ar fi scris așa, ce s'ar presupune de oamenii 
care nu au aşa de puţine cunoștințe gramati- 
cale, limbistice și ortografice? In entusiasmul 
nostru, avem speranţă că toţi jurnaliştii vor 
ajunge a fi miniştri odată ; ei bine, un se- 
cretar de stat, care ar scrie aşa, ar fi oare 
cu putință ? Ce s'ar zice în Franţa când un 
ministru ar scrie cuvântul pays fără deosebire 
în modul următor: peis, payie, pii, paiy, 
peit, peiz ?. 

VIIL. Funcţionarii subalterni. Câteva e- 
emple : 

Un grefier de tribunal incheind un proces- 
verbal serie: -. | 

„Anul una mie opt sute... şubserisul mer- 
gend să contesteze (constateze) chestia, auzi
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deodată manifestându-se o palmă pe obrazal 
domnului X. 

Un primar aplică mai multe paragrafe 
din legea zerbală (rurală). 

Altul intrunindu-se cu ceilalţi conţoleri 
comunali... (consilieri). 

„Un comisar de poliţie constată că metreza 
Şi metrizoiul erau impreună (amoreza şi a- 
morezul). - 

Un judecător de pace din judeţul C.... dând 
in judecată pe un primar, intemeiază aceasta 
pe mai multe considerante, insă cunoscând 
bogăţia limbei noastre, el urește uniformita- 
tea și deaceea seric: 

„Considerând că primarul comunei... 
„Considerând că numitul primar... 
„Considerând că menţionatul primar... 

„Considerând că susvorbitul primar... 

„Considerând că zisul primar... 

„Considerând că suspomenitul primar... 

„Considerând că relatatul primar... 

„Considerând că emisul primar... 

Un subprefect cere de la un primar un 

raport. . Acesta ii răspunde in câteva cu- 

vinte. Subprefectul nemulțămit pretinde ca 
primarul să-i trimită toate argumentele sale. 
Drept. respuns vine un dorobanţ, cu o adresă 

in care stă scris: Nam putut să trimet pe
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ceilalţi argumenţi (dorobanţi) fiind la, lucrui 
câmpului, trimit dar pe acesta numai, 

Sfirşind, citim următorul proces-verbal, 
incheiat de un subcomisar de poliţie din o- 
vaşul Iaşi : | 

„Noi... subcomisarul de poliţie, având in 
vedere resoluţia camirei şi femeia Marghioala 
lui Vasile Chetrarul recomendată nouă din 
preună cu o blană de hulpe care furând in 
calitate de servă, spre a, constata modul fu- - 
rării imisa fimee fiind in calitate de servă 
la d. Gheorghiu de profisiune blănar, intrând 
in dughiană şi furând. o blană in calitate 
de hulpe vechie cam roast fugind, v&nându-se 
de sergentul din pont, prinzendu-se in ograda 
bisericei Sf. Neculai insă fără blană, imisa 
blană găsindu-se svirlită la câţiva paşi des- 
pre care apucându-se a intrebuinţat forţă 
majoră din care se cunoaşte că imisa este 
fură cu infracţiune smulg6nd-o dintr'un cuiu. 
Drept care incheindu-se acest proces verbal 
se va supune camirii dimpreună cu imisa 
fimee şi blană sub pază sigură spre' a nu 
scăpa prin forți sau viclenie. 

Aceste sunt cunoștințele limbistice Și gra- 
maticale in toate clasele culte ale României 
de la ministru şi pin la primarul sătesc. 
Din aceste cunoștințe gramaticale se poate
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judeca, uşor gradul celorlalte .cunoştinţe la 

care am ajuns. In faţă-.cu aceste efecte ale 

civilisaţiei şi ale progresului, cale pe care 

mergem cu paşi răpezi, susținuți incă de 

cel mai aspru simţiment de moralitate, cine 

ar cuteza să se indoească că generaţia 

noastră e chemată de a inălța gloria naţio- 

nală şi de a ridica stindardul civilisaţiei 

in orient ?— Nime!-—-Eu singur, retrograd in 

suflet, suspin ca Şatrarul Napoilă al lui A- 
lexandri şi mă intreb inspăimântat : 

Unde mergem, unde mergem ?



PACHI ZIMBILĂ OAL POLIPIC 

Dans leur capșice vain tristement afiermia 
'Toujours du nouveau maitre îls sont les ennemis- 

. i Voltaire. 

Un nou ministeriu se formase Şi Adunarea 
deputaţilor fusese disolvată. 'Tachi Zimbilă, 
de profesiune advocat şi jurnalist, care ca 
deputat in Adunare lucrase din toate pute- 
rile la, căderea, cabinetului precedent, cu spe- 
ranţă de a intra și el in combinarea nouă, 
era. furios că Ia formarea ministeriului nime 
nu se gândise la dinsul şi că pentru a cin- 
cea oară, de când dădea ajutorul stu sta- 
tornic la resturnarea fiecărui guvern, €l re- 
măsese la o parte. Trei zile fusese atât, de 
supărat, incât figura lui altfel veselă; avea: 
un aer serios neobicinuit. A patra zi însă 
el reincepă a zimbi. A cincea eşi la prime 
blare in trăsură cu soţia sa, Zinca, ear a 

1
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şasea se duse des dimineaţă la ministeriul 
de interne, dorind a avea cu ministrul o 
convorbire intimă. 

Când acesta veni, 'Tachi il intimpină zim- 
bind şi strinse cu căldură. mâna, ce-i intindea 
ministrul. 

„N'am ştiut, ii zise acesta cu politeţă, 
că me aşteptaţi, căci m'aş fi grăbit să vin 
mai de vreme. 

— Nu face nimica, domnule ministru. Am 

dorit... dacă, aveţi câteva momente libere... 
insă numai două, „căci ştiu cât sunteţi de 

ocupat... mai virtos având a se face alege- 
rile... v'aş ruga să-mi permiteţi... voesce si 
vă dau o mică esplicare... 

„V& rog, sunt la ordinul dvoastre, Pen- 

tru d-voastre, domnule Zimbilă, am totdea- 
una timp destul. 

— Sunteţi prea amabil, domnule ministru. 
Apoi după o mică pausă urmă tuşind din 

când in când, pentru a se pregăti la cele 

ce avea, a zice: d-voastre... hrn, hm... cunoa- 

şteţi ce ajutor sincer şi constant.. hm... hm... 

vam dat in adunarea trecută... hm... 

„Nu fumaţi ? | 

— V& mulțumesc, domnule ministru, in- 

nainte de dejun, nu — pentru a răsturna. hm... 

„&uvernul trecut care era pe cale de a ne 

duce ţara la peire. Impreună cu d-voastre,
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de a cărui patriotismu toţi cetățenii... hm... 
binecugetători sunt convinşi, şi asupra ca- 
pacităţii căruia ţara, de mult işi are părerea, 
formată, am lucrat... hm... cu sinceritate la 
restabilirea, unei stări de lucruri bune şi 
sănătoase. Cunoaşteţi asemenea, domnule mi- 
nistru, că eu niciodată n'am fost ambițios 
ori interesat. De când fac politică — şi vă 
incredinţez că-mi pare râu... hm... de a fi 
intrat pe această cale spinoasă şi nemulţu- 
mitoare— unica mea dorinţă a, fost să văd 
patria, noastră mergând pe calea binelui, a 
progresului şi... hm... a libertăţii. 

„Cine nu ştie? il intrerupse ministru cu 
mină serioasă şi fără ca cea mai mică. miş- 
care a, figurei sale să lese a presupune că 
ar pute av& asupra acestui punct o părere 
contrară sau o indoială. 
— Acuma, urmă Zimbilă, de vreme ce 
incurend. au a, se face alegeri noue, cred 
de datoria mea, de a, vă da oarecari limuriri 
asupra unora din foştii noştri colegi care 
in aparenţă erau amici politici, insă. pe din 
dos..... E E e 

„Li, cunosc, respunse ministrul, e de prisos 
să v8 mai daţi osteneala, | 
— Aş dori să faceţi bine distincţiunea, 

intre cei in adevăr: sinceri şi cei care au 
numai aparența...
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„E de prisos; d-voastre, domnule Zimbilă, 
ştiu că sunteţi dintre cei sinceri şi sperez 
că ne veţi da sprijinul d-voastre in preţuita 

foaie ce redactaţi, foaie care cu drept cuvânt 
se bucură de un renume atât; de bun şi de 
o răspândire atât de intinsă. 
— Neapărat, neapărat. Insă pentru ca 

acest sprijin să fie şi mai eficace, ar trebui.., 
hm... să m'aleg .carăş deputat; inţelegeţi că 
atunci autoritatea jurnalului meu ar fi mai 
mare. Puteţi fi incredinţat că vă voiu sus- 
ţine in Adunare in modul cel mai leal. Pen- 
tru aceasta, fiindcă a venit vorba... hm... 
hm... voeam să vă rog-—in insuş interesul 
guvernului — căci vă asigur că pentru mine 
deputăţia este numai o sarcină, neplăcută 
şi chiar costisitoare — să-mi “daţi o mică 
mână de ajutor in alegeri. — Văzend că 
aici - ministrul increţea sprincenele. — 0! 
adaose el, n'aş voi niciodată să fiu ales 
prin influenţă, guvernamentală, insă... hm 
o vorbă bună cătră prefect şi cătră doi, 
trei din cei mai intăi proprietari ai judetului 
este un lucru foarte inocent. In judeţul unde 
m'aleg, sunt câţiva proprietari mari care imi 

„sunt duşmani personali... 
„Sa luat in consiliu hotărirea ca guvernul 

să fie cu totul pasiv in alegeri, şi ţara, să a- 
„leagă in deplină libertate pe representanțţii săi.
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"— Prea bine, neapărat... şi eu sunt tot- 
deauna pentru libertate, insă... hm... hm... 
pe sub mână un sfat... S'apoi nu ca: mini 
stru, ferească Dumnezeu ! ci ca, amic... mv'aţi. 
indatori... v'aş Tuga prea mult... şi puteţi 
avea incredere in sprijinul meu cel mai 
sincer. 

După o scurtă gândire ministrul respunse: 
Prea bine, chiar astăzi voiu serie. 
— 0 scrisoare, intimpină, Zimbilă, merge 

mult timp şi e bine ca. din vreme să se 
„Ştie... Trimiteţi o depeșă. Scrieţi-o acum— 

eată o' duc chiar eu la, telegraf... hm... nu 
pentru alta, dar fiinâcă tree tocmai pe acolo 
ca să merg a casă. Două randuri... spre a- 
ducere aminte. 

Ministrul scrise o depeşă şi “i-o dădu in 
mână. După ce Zimbilă eşi cu figura veselă 
şi făcâna multe complimente, ministrul sună 

„Şi zise unui aprod care intrase: Du indată, 
această, circulară, la telegraf și O dă in chiar 
mânele d-lui director — confidenţial. 

Această a doua depeşă avea cuprinsul ur- 
mător : 

„Domnului prefect de... 
„Tutor depeşelor Și scrisorilor privitoare 

la deputaţii de ales in viitoarea cameră, nu 
daţi nici o crezare până nu va veni un al 
doilea ordin al meu. Inștiințaţi-mă care din



amicii noștri au şansă de a fi aleși in ju- 
deţul d-voastre şi care membri ai oposiţiunii 
sunt mai periculoși, pentru a ne ințelege 
asupra combinaţiunii definitive“, 

In vreme ce aprodul intra pe din dos in 
camera, directorului, ducând depeșa confiden- 
țială, Zimbilă, eşea de la telegraf pe altă uşă 
cu figura mulţămită, ţiind recepisa depeşei 
intăi in mână. 

Tachi Zimbilă era mic de stat, işi rădea, 
mustăţele, avea favorite negre şi ascuţite, 
părul scurt şi cre. Ochii săi mici şi de o | 
coloare nehotărită erau acufundaţi in cap, 
incât abia se vedeau, şi fruntea ii era in- 
gustă si cam sbircită. Gestul s&u favorit 
era de a-și indrepta şi desmerda cu trei de- 
gete favoriţul drept, mai incet când era 
mulțămit, mai răpede, câteodată smulgin- 
du-și chiar câţiva peri, când avea vre un 
necaz. Fie iarnă, fie vară, Zimbilă se lega, . 
totdeauna la gât cu o cravată albi şi se 
imbrăca cu haină neagră aşa de lungă, incât 
ii ajungea pănă la genunchi. — 'Tot timpul 
pănă ce ajunse acasă, Zimbilă işi dismerdase 
incet favoriţul cu mulţămire. 

Zinca Zimbilă aştepta pe soţul ei cu de- 
junul. o 

„Unde ai mai zăbovit atâta, ii strigă ca, 
nu mi-ai zis să fie dejunul gata mai de vreme
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Bote, dindea ai treabă la tribunal? Mii Bajo 2 bine..să, perzi procesele” tale în nefiintăsă |: 
— Lasă, lasă, Zincuţo, nu te'supăra. vi « fi la vreme la tribunal şi chiar dacă brio SA - judeca in neființă, nu face nimica, e bbaba d unui client cu anul și nu stiică să se ipeg-| 9 : 

lungească procesele. Am fost... mă rugase 2 ministrul să-l inştiinţez când mă 
a casă pentru a se sfătui cu mine 
alegerilor, fiindcă au nevoe de ajutorul mneu,- 
așa, din politeță, am trecut cu pe la: mi- 
nisteriu. Au nevoe de mine! e 

„Nu ştiu ce nevoe uu de tine, dar văd 
că ministru nu te mai tac. Cinci guverne 
au fost răsturnate și ai tot rămas la o parte 
şi eu tot nu m'am făcut ministroaică. - 
— Va veni vremea, respunse - Tachi tră- 

sendu-și favoriţul, poate mai curând decât 
gândești. — Nae Ciocaluş n'a fost pe la mine? 
au. 

i 
— Caută de “fii amabilă eu. dinsul, Zinco. 

EI are influență în judeţul unde maleg şi 
in rândul trecut mi-a dat mult ajutor. Apoi, 
deşi totdeauna ese deputat, el nu face po- 
litică, ci votează, după simpatii personale. 
Asemenea oameni sunt preţioşi şi amicia lor 
trebue cultivată, I-am zis să considere casa 
mea ca pe a sa și să vină la dejun şi. la, 
masă la mine când va voi. : 
I8,973.— Scrieri complecte, 1? 

Aa 
poate găsi | 

asupra :



„Vrea să zică dispui cum îţi place fără a 

m& conşulta şi pe mine ? Dar dacă mie mi-ar 
îi cumva antipatic şi nesuferit ? 

» — W'are pentru ce să fie, e un băiat plăcut 
şi simplu care vine in capitală ca să pe- 
treacă. Cine ştie dacă şi ajutorul lui nu va 
contribui... şi când vei fi soţia d-lui ministru 
de finanţe care va aplica cu succes planul 
său pentru indreptarea finanţelor ţării... 

„AŞ vrea să cunosc şi eu acest faimos 
plan de care vorbeşti şi pe care nu-l dai 
niciodată la lumină, 

— Va veni vremea, va veni vremea să 
discoper fructul cugetărilor mele. Atunci 
ţara va, vedă şi se va minuna: am să arăt... 
cum se intrerupsese aici ca să-și tragă fa. 
voriţul, se sună afară clopoţelul şi d-nul 
Nae Ciocaluş intră. Acesta, un om intre 
treizeci şi patruzeci de ani, sprincenat, mus- 
teţos, bărbos, binefăcut de stat și cu ochi 
albaştri inchişi, sărută cu politeță mâna d-nei 
Zimbilă, şi strinse pe acea a amicului stu. 
Servindu se in acel moment și dejunul, Cio- 
caluş dădă braţul doamnei de gazdă şi Zim- 
bilă îi urmâ. După ce mica societate se a- 
şăzase la masă, Ciocaluş deschise convorbirea 
in modul următor: 

pâşa dar eată-ne earăş in ajunul alege- 
rilor ! Ear lupte glectorale şi fierbere in
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toată ţara! Ear avem să auzim că acum e 
acum că de la aceste alegeri atirnă totul, 
că acest vot al alegătorilor va avea de con- 
sequenţă fericirea sau nefericirea definitivă 
a țării, precum auzim de atâţi ani necon- 
tenit, Şapoi ear a să fie disolvare. Eu drept 
Să-ţi spun fac mult haz de aceste lupte fără 
sfirşit şi fără efect, . 

— Ţie iţi vine uşor de vorbit, respunse 
„Tachi. In colegiul unde te alegi ai ca ale- 
gători. doi fraţi, doi cumnaţi, un văr, un 
unchiu și, afară de doi trei alţii, ceilalți iţi 
sunt datori cu bani, şi prin.urmare votul 
lor iţi e asigurat şi eși totdeauna în una- 
nimitate, dar eu care in rândul trecut am 
eşit prin tragere la sorţi, din causă că Su- 
limănescu avea tot atâtea voturi ca şi mine 

- Şi mai an cu majoritate de un singur vot, 
sunt in tot dreptul de a f ingrijit, 

„Insă tu ai amici devotați care te susţin 
cu credință, 

— Dacă ar fi toţi ca amicul meu Ciocăluş 
ar fi bine de mine, respunse Tachi, lovind 
pe amicul s&u pe umăr cu familiaritate. 

„Se vor găsi ei mai mulţi, răspunse Nae 
cu 0 zimbire care insemna, mult. Insă pen- 
tru a fi mai sigur incă trebue să lucrezi in 
persoană. E neapărat să mergi la faţa, lo- 
cului să vorbeşti, să Ştărui, -să dregi, să
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faci, să cheltueşti. O vorbă bună cătră pre- 
fect din partea ministrului nu strică nici 
cum; dacă teai pune bine cu guvernul... 

— In astă privinţă sunt asigurat, zise 
Tachi zimbind, miniștrii se tem de mine și 
se primblă in jurul meu ca, pisica iu jurul 
mâncării. Jurnalul meu le poate da mare 
ajutor, precum le poate. face mult ru. 'Tu 
Ciocăluș, ai trebui să-mi pregăteşti t&remul. 
Ai multă influenţă asupra câtorva proprie- 
tari, de la votul cărora atirnă totul. - 

„Chiar am să plec. Oarecare interese mă 
chiamă la moşie. Când mt voiu intoarce eu, 
trebue să pornești tu şi nu uita, că e bine 
so apuci din vreme.— Dar să vedem, odată 
ales, cum gândeşti că trebue să fie purtarea 
noastră faţă cu ministeriul ? 

La cuvintele: purtarea noastră, 'Tachi Zim- . 
bilă atinse pe sub masă cu virful piciorului 
său piciorul soţiei sale, arătându-i prin a- 
ceasta cât de mult il ţine prins pe bietul 
Nae Ciocăluş. După două secunde respunse: 
— Hm... ar. trebui.:. să vedem intăi ac- 

- tele sale... dacă vor lăsa alegerile libere, 
căci libertatea alegerilor este principiul su- 
prem de la care nu se poate depărta nime 
fără a se sdrobi pe sine insuş... Șapoi nu 
se ştie incă cum se vor forma, grupele in
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noua adunare... poate că primenindu-se în 
parte... | 

„Adică eșind unii din ei şi intrând alţii 
in loc, explica Ciocăluș. 

— Vezi... hm... finanţele ţării se incurcă, 
din ce in ce mai mult. Ar trebui să vie 
cineva cu o idee nouă, cu un plan original... 
actualul ministru de finanţe, nu zic, poate 
să fie onest, deşi... dar drept să spun pare 
a fi un om cam simplu. 

„Lu ai gândit mult asupra acestei materii, 
mi se pare că mi-ai vorbit într'o zi de um 
plan de reorganizare. Sunt curios să-l aflu 
și eu. 
— Va veni vremea, respunse 'Tachi, tre- 

bue luate lucrurile cu totul altfel. Când voiu 
pune in lucrare proiectul meu la care am 
cugetat atât de mult... dar mă iartă, trebue 
să. mă duc la tribunal, mă tem să nu ajung 
prea târziu, am un proces... 

Zicând aceste cuvinte, Zimbilă işi lua, căr- 
țile şi hârtiile şi lăsând pe Ciocăluş in so- 
cietatea soţiei sale, se porni, nevoind nici: 
intr'un chip a intra îi explicări mai intinse: 
asupra, proiectului său de indreptarea finan- 
țelor. Eșind, el arunca o privire Zincăi care 
insemna, că trebue să fie cât 'se poate de: 
amabili cu preţiosul său amic Nae Ciocăluş. 

Mai multe săptemâni trecură. Nae Ciocălug,
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intorcându-se, indemnă pe Zimbilă să plece 

dendati pentru a nu cădea in lupta electo- 

rală, căci vechiul stu duşman politie Suli- 
mănescu işi pusese cariş candidatura și 

era, mai periculos decât oricând. 

In ajunul plecării sale, Tachi se afla in 

cabinetul său de lucru având mai multe 

trebi de regulat pentru timpul absenței. După 

ce puse la cale procesele, incredințându-le 

unui tânăr advocat ce lucra pe lângă dinsul, 

pe care il presentă, mai multor clienţi ce 

venise să-l visiteze, toţi aceştia eşiră şi mai 

remaseră in casă doi juni, unul imbrăcat 

cât se poate de elegant, bine pieptenat, po: 

măduit şi curăţel ca scos din cutie, altul 

cu părul sburlit, tualeta puţin îngrijită și 

figura intreprinzătoare. Aceştia erau amândoi 

colaboratori la jurnalul lui 'Tachi care, apă- 

rend de trei ori pe săptemână, se numea: 
AMândria Naţională, organ politic, literar, 
ştiinţific, comercial şi industrial. 

-— Să nu ne laşi in indoială, domnule di- 

rector, zise cel elegant. 'Trebue, inainte de 

a te porni să spui positiv care este posi- 

ţiunea noastră faţă, cu ministerul: să-l lău- 

dăm, să-l mustrăm câte ceva pentru oare- 
care acte, ori... 

„Ori, intrerupse cel sburlit lovind cu pum- 
nul in masă, să stigmatizăm cu destivirşire
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toate actele acestui guvern venit pe uşa, 
cea mică şi fără concursul naţiunii? 

— Hm... şopti 'Tachi desmerdându-şi fa- 
voriţul... Deocamdată socot că e mai nimerit 
să-i cam lăudăm... pină la alegeri, pănă 
ce voiu fi. deputat... insă cu prudenţă. Va. 
silică, urmă el udresându-se cătră cel elegant, 
d-ta ştii să lauzi şi să nu lauzi totodată. 
Intrebuinţează cuvinte combinate astfel, în 
cat mai târziu să le putem interpreta in 
sens contrar. 

„DE „exemplu cam aşa, il intrerupse Va- 
silică : JMinisteriul, pe cât auzim, voește să 
se abție de la orice amestec in alegeri. Nu 
putem decât să aprobăm aceste acle, sau mai 
bine in mod general, acte de această nalură. 
„icei cari se indoesc că actualul ministeriu 
ca îndeplini acest angajament uită cu totul 
patriotismul şi mândria naţională ce carac- 
tevizează pe Români care de la glorioşii lor 
străbuni aa moştenit şi virtutea şi sfinţeniu 
cuventului. Mai târziu am pută zice referin- 
dune la acest articul: Cu drept cucul ne-am 
cam indoit de la inceput (vezi Fouea noastra 
AD... din...) că actualul ministeriu va avea 
virtutea ce caracterizează pe Români, sfințenia 
cuventului moştenită de la glorioşi străbuni ; 
cum se vede clar că ei nu sunt decăt... 

-— Decăt, intrerupse aici cel shurlit, prim-
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blându-şi mâna prin. păr si privind furios în 
jurul lui, nâște tirani care calcă în picioare 
drepturile cele mai sacre ale naţiunii, drep- 
turi neprescriptibile, nemodificabile, asigurate 
prin pactul nostru fundamental, rescumperat 
cu. sângele poporului asuprit. 

„Prea bine, Lupuşor, îl curmă 'Tachi, dar 
aceasta mai târziu, deocamdată numai arti- 
cule in sensul lui Vasilică. 

„In privinţa corespondenţelor străine tot 
Petrachi, de care imi pare reu. că n'a venit 
astăzi, să urmeze a compune pe cele din Con- 
stantinopoli, Paris şi Viena, insă nu prea des 
pentruca publicul să nu aibi prepus că ele 
sunt fabricate pe loc. Sub rubrica „Voci din 
provinții“ vă voiu trimite eu câteva surisori, 
puind data din diferite oraşe, după cum voiu 
afla ceva interesant pe drum. Lupușor, să 
urmezi cu ştirile locale şi cu foiletonul. 
— Sa sfirşit romanul ce ziceam tradus 

din inglizeşte, 
„Se poate lua, intimpină Vasilică, unul - 

francez, mai vechiu. Vom arăta căi tradus 
din spanioleşte fiindcă face mai mult efect. * 
— Minunat, . Vasilică, respunse Zimbilă. 

Cât despre rubrica exterioară afară de ec 
respondențele noastre, ia totul ca mai nainte 
din „Journal des Debats*; insă extractele ee 
face jurnalul francez din alte foi, arată-le



ca făcute de noi, d. ex. Cetim in 'Pimes sau 
Allgemeine Zeitung sau Perseveranza... 

„Deşi nu le-am văzut niciodată ; intimpină 
Lupuşor trecend mâna prin per și privind 
triumfător in jurul s&u. 
"— Nu face nimic, Lupușor, respunse Tachi. 

Nu uitaţi câteodată și articule serioase de 
fond. De exemplu : Incmovibilitatea Mugis- 
railor, aceasta, ca advocat trebue s'o susţin 

„totdeauna, ca'să fiu bine privit 'de judecă- 
tori, ori Studii economice, ori Disciplina în 
armată, ori Studii asupra înstr ucţiei publice, 
puterea cea. mai "mare a unei naţiuni ori Dis- 
centralizarea, ori Studii financiare etc. Eată 
cheea bibliotecei mele, alege un capitol din 
vre un autor şi fă-i o parafrasă,, adică 
spune tot aceea cu alte cuvinte. Adaugă 
câteodată note ca aceasta: „De părerea 
noastră e și cutare scriitor însemnat pe cu 
torilatea căruia ne-am putea baza, dacă av-- 
Mumentarea noastră atât de logică ar mai 
pule da loc la vre o îndoială etc. De va mai 
remânt pe ici pe cole loc liber, umpletți-l 
cu ştiri diverse: Spuneţi că este cholera, in: 
Turchestan care omoară atâţia pe zi şi fixaţi 
chiar cifra; vorbiți de cei doi fraţi de Siam 
uniți la umăr impreună, spuneți că au fost 
despărțiți fâcendu-li-se operaţia și apoi în nu- 
mărul următor desminţiţi ştirea, arătând că
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a fost o eroare răspândită de un jurnal din 
New-York ; vorbiţi despre oasele unui animal 
uriaș descoperit undeva, apoi ceva intere- 
sant din Madagascar, Patagonia, Kamciatea, 
Niagara, Himalaya și alte nume ce sună 
ciudat, 

„Lasă, că pentru aceste am inspiraţii de- 
stule respunse Lupuşor tot cu figura trium- 
fătoare,. in vreme ce Vasilică asculta cu 
luare a minte şi modestie, ţiind ochii ple- 
caţi in jos. | CC 

— Dar cu celelalte jurnale? intrebâ incet 
Vasilică, 

„Ţineţi-vă in mărginile vechei polemice 
pănă la instrucţiuni noue, răspunse 'Tachi 
şi sfirşind astfel lămuririle ce cereau cola- 
boratorii sti, le zise zioa bună, Eşind aceştia, 
el intră in salon la soţia, lui. 

- Zinca şedea pe canapea posomorită, fă- 
cendu-se a nu-l băga in seamă. 

Tachi simțind că se pregătește o furtună, 
se tot primbla prin casă trăgendu-și favo- 
riţul. După mai mult timp, Zinea îl intreba, 
isfirşit fără a ridica, ochii spre dinsul: 

„Ear ai să te duci pe mai mult de o lună 
ca şi în rândul trecut? 
„— Bine nu ştiu drăguță, răspunse el 
blând, dar socot că păn aproape de vremea 
alegerilor..
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„Şi numai cu câţi bani mi-ai dat vrei să 
m& laşi şi socoteşti că-mi vor ajunge ? 

— Vezi că şi eu sunt acum cam strim- 
torat; trebue să iau toţi banii cu mine, a- 
legerile costă mult. Insă când m'oiu face 
ministru ţi-oiu da indoit de mult pe lună. 
Aceasta, se va intimpla in curând căci fi- 
nanţele ţării numai fiul tată-mio le poate 
indrepta. Fii şi tu ceva mai econoamă! | 

„Mai econoamă ! strigă Zinca deodată cu 
pornire, mai “econoamă.| Dar de când sunt 
risipitgare şi din banii cui să economisesc ? 
Vrei să mă răângâi cu ministroaica şi te 
faci a nu şti că zestrea mea te-a pus pe 
picioare ? Uiţi că de nu mă luai pe mine 
trăiai ca inainte din advocatură! Cine te-a 
făcut să ai moșii de veci şi vii. şi case? 
Cine ţi-a, dat o posiţie și te-a făcut să ai 
vreme pentru politică, să ţi se sue muș- 
tarul ambiţiei la nas, ba incă să te crezi 
reformator de finanţe? Ha? Răspunde! - 

Tachi văzi -că treaba-i serioasă şi zise cu 
glas blând : 

— Nu te supăra Zincuţă, că-ţi mai dau, 
eaca.. 

„Cât? răspunse ea şi ridica ochii spre 
dinsul cu rtceală. 

— Eaca o jumitate de fizic.



— 2605 — 

„Ce vorbă! strigă ea: Unul şi jumătate 
să-mi dai şi nici un ban mai puţin. 

—: Eaca iţi aduc, numai nu te supăra. 
- După ce Tachi aduse bânii, Zinca se po- 
ton şi ei incepură a vorbi despre altele. Cu 
cât se prelungea convorbirea,' cu atât “se 
arăta mai bună şi mai iubitoare şi la urmă, 
plină de grijă, il opri, alintându- -se, de a se 
uita prea mult la femeea vre unui alegător. 

Duleile lor convorbiri conjug gale ținure 
pănă noaptea târziu, - 
„„A- doua zi:la şease „dimineața Zimbilă 

plecă. 
Deşi calea pănă la judeţul unde iși pusese 

candidatura 'gra numai de două zile, el lunzi 
drumul oprindu-se în ficcare oraş sau orășel, 
visitând persoanele cele mai influente, ară- 
tând la fiecare că impărtășeşte in totul ideile 
sale politice, aruncând pe ici pe colo câte 
o vorbă despre o oarecare: persoană care 
singură ar putea indrepta finanţele ţării 
după un plan nou şi lăsându-le la plecare 
câte o listă de abonament pentru jurnalul 
Mlândria Aaţională, Sosind in capitala ju- 
deţului stu, cea intăi vizită o făcii prefec- 
tului, zicând că-i aduce multe complimente 
din partea ministrului de interne, şi oferind 
prefectoriței un mic present ca din partea 
soției sale Zinca care ar fi fost cu dinsa in
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pension, deşi soția, prefectului nu-și mai a- 
ducea, aminte de aceasta, Tmpunendu- -se in 
câteva zile in intimitatea, capului admini- 
straţiei locale, el nu-l mai părăsea şi mai 
cu deosebire ii plăcea a eși cu dinsul.la, 
primblare şi a-i da braţul în locuri publice 
unde era multă lume adunată. Asemenea 
făcu visita, sa presidentului tribunalului, pri- 
marului, poliţaiului, căpitanului ce avea co- 

„mânda de dorobanţi, protopopei, directorului 
“şcoalei primare şi celor mai intăi proprietari 

şi alegători. Astăzi da un .dejun intrecând 
in aceasta pe adversarul stu d. Sulimiănescu 
care era, proprietar acolo şi nu se prea in- 
tindea, in cheltueli ; altă dată făcea să cânte 
musica in public pe socoteala sa, ici pro- 
mitea la ureche un post, colo că va face 
să reguleze o pensiune sau că va sprijini 
un proces Ja curtea supremă din capitală. 
Apoi respândi o profesiune de credinţă in 
care promitea că se va ocupa în special de 
interesele judeţului, de drumuri şi de poduri, 
de şosele noue, de şcoli, de spitale și că va, 
stărui ca să, fie casieria totdeauna plină cu 
bani. In privinţa politicei mari el declară 
că este pentru libertate şi egalitate, pentru 
independenţa, mărirea Şi gloria naţiunii. Când 
putea, ţinea cuvinte, adunând alegători, şi 
se obosea in toate chipurile de dimineaţă
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până seara, in vreme ce JMândria Naţională 
ploa gratis la toate persoanele influente. 
Zioa, decisivă, sosind, lupta fu grozavă. Bietul 
Tachi stătă tot timpul la uşa localului unde 
se făcea, alegerea, căci lui, ca unul ce nu-era, 
alegător in localitate, nu-i era iertat să intre 
in lăuntru, in vreme ce Sulimiănescu eşea, 
şi intra necontenit abia aruncând asupra. 
lui 'Tachi vre o privire. Momentul deschi- 
derii urnei sosi insfirșit. 'Tachi aştepta re- 
sultatul galben la faţă şi abia putend a se 
ține pe picioare. Până la sfirşit Sulimănescu 
il intrecea cu trei voturi. Zimbilă tremura 
din cap păn in picioare şi-şi rupea, toţi perii 
din favoriţul drept pe când lui Sulimănescu 
ii straluceau ochii. Insă, o minune! Cele 
patru voturi ce se aflau incă in urnă erau 
toate pentru Zimbilă şi astfel fu proclamat 
deputat cu majoritate earăş de un singur 
vot. Deodată figura sa redeveni senină, pu- 
terile ii reveniră şi in urările generale ale 
alegătorilor lui şi chiar a niultor din cei ce 
votase pentru Sulimănescu el fu intovărăşit 
a casă, fiind cortejul precedat de o tarafă 
de lăutari care cânta un cântec de jale. — 
După ce, mulţiini tuturora prin un cuvenit, 
el trimise două depeşe: una Zincăi in care 
Zicea : | 

„Suntem aleși, pornesc pe loc, vin zi și
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noapte, : sărută copilul. Aici entusiasmu 
mare !* 

A doua telegramă era adresati lui Vasilică 
Fuior, principalului său colaborator, cu. ur- 
mătoarea cuprindere: 

„Adevărul şi libertatea au invins, sunt 
ales cu majoritate enormă, deşi guvernul 
hostil, adversarii demoralisaţi. "Ţine Mândria 
rece. Lung articol de fond: simţul just al 
populațiunii neindus eroareit. 

Ține Mândria rece insemna că deacum 
foaea „Mândria. Naţională“ trebuea să în- 
ceteze de a mai liudă guvernul şi că avea 
a se depărta incet, incet de politica, de păn 
acuma. 

A casă la dinsul găsi pe Zinca ce-l aștepta 
inpreună cu Nae Ciocăluş. Acesta, ales de- 
putat in colegiul stu obicinuit, venise inain- 
tea lui Tachi in capitală şi acum îl felicita, 
din inimă pentru succesul ce avusese. 

Alegerile nu eşise tocmai după dorinţa 
guvernului şi în scurt timp ministeriul in- 
timpină greutăţi. Aceste devenind mai mari 
din săptămână in săptemână, la urmi, situa- 
țiunea se intinse aşa, incât o crisă părea 
inevitabilă. 'Vachi Zimbilă, deși când trecea 
pe lângă banca ministerială suridea cu ama- 
bilitate şi in convorbirile sale particulare 
incredinţa pe fiecare ministru că ii este bun



    

amic, pe din dos intrigă cânta lor ) pe cât 
ii iertau puterile. El urmă, cu luare a minte 
formarea, deosebitelor grupuri şi nefăcând 
parte din nici unul, se arăta in intrunirile 
particulare ale tuturora, voind a păre peste : 
tot locul ca, aliat politie, vorbind totdeauna, 
de cl şi de ai săi, (deşi pe acești qi sâi nu-i 
cunoştea nime) și de necesitatea indreptării 
finanţelor după un plan nou. . 

Nici Nae Ciocăluş nu era din vre o par- 
tidă, însă cele mai multe ori, el venea la 
Adunare numai dimineaţa pentru a fi pre- 
sent la apelul nominal şi a nu-şi perde di- 
urna, apoi, fără interes pentru cele ce se 
petreceau in cameră pe faţă şi in ascuns, 
se ducea, și nu se mai arăta. Seara mergea, 
in vre-o casă particulară sau in vre un club 
unde se jucau cărţile, dar in ce loc işi pe- 
trecea zioa era un mister. 

In acest interval, deși „Mândria, Naţională“ 
se declarase in oposiţie cu guvernul, Zimbilă 
nu luă incă parte la discursurile violente 
din Adunare care intreţineau ferberea, ci se 
reservase pentru momentul suprem. 

In adevăr in zioa când era să se dea un 
vot care avea să hotărască increderea sau 
neincrederea, Zimbilă se urcă la tribună şi 
contra aşteptărilor tuturora incepi a com-



   
 iolenţăt cum nu 0 

făcuse adverşarii cei mai declaraţi. 
“In cuvântul său, Zimbilă acusă ministeriul 

de nepricepere şi rea, credinţă, de. 'călcarea, 
„legilor, de favoritismu : «Justiţia, administra. 
„ia, armata, şcoala, biserica, relaţiile cu pu- 
terile străine, toate erau in cea, mai deplo- 
rabilă stare, cum nu mai fusese sub nici un 
alt guvern, insă mai cu seamă finanțele erau 
cu totul ruinate și „dacă bunul geniu al ţării 
rar aduce acum pe un om de finanţe cu 
idei originale pentru indreptarea răului, ţara, 
ar merge spre o sigură peire. Acel om trebue 
să se găsească, se va: găsi!“ —După aceasta, 
se intoarse a măguli toate grupurile Adu- 
nării, arătând cum ele fără escepţiurie sunt 
inspirate de adeverat patriotismu ; aduse o- 
magiele sale Senatului, acestui corp matur 
şi chibzuit, şi laudele cele mai inalţe 'Tro- 
nului—de care acum mai mult decât ori 
când avea, intereş a fi binevăzut. 

Şedinţa, Adunării se prelungi pănă târziu 
când votul se dădă in disfavoarea ministe- 
riului, care se şi retrase, Unul din şefii o- 
posiţiei fiind chemat a forma, noul cabinet 
sub preşedința sa, urmă o săptămână de 
indoială in care se răspândeau vustele cele 

- mai contrazicătoare. In momentul in care 
" Tachi Zimbilă aflase despre persoana, ce era, 

38,973. — Scrieri compleete. 18
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să conducă guvernul nou, el cel intăiu se 

duse să-i facă visită. El căută să convingă 
pe noul president al consiliului că finanţele 

ţării trebue reorganizate după un plan nou, 

că numai unul in ţară ar avea un proiect; 

ce lar fi ţinut secret pănă atunci, şi, silit 

de a da pe faţă cine este acela, la sfirşit 

declară, că acel bărbat este el. Noul ministru 

ii dădu speranţă şi Zimbilă se retrase. Cu 

toate acestea, după trecere de mai multe 

zile, deodată: ministeriul se presentă format 

gata, în Adunare şi Zimbilă nu făcea parte 

din el. V&zendu-se din nou amăgit acum când 

era insfirşit să pue mâna pe visul stu, Tachi 

se lăsă, desperării, se aruncă in trăsură și 

se duse intr'o pădurice singuratică afară de 
oraş unde petreci pănă noaptea, primblân- 

du-se furios şi gesticulând singur. Când se 

intoarse acasă el găsi pe biuroul său de lu- 

cru 0 scrisoare care avea, următoarea cu- 

prindere : 

Domnul meu! 

Dacă ai fi avut mintea şi la altele afară 
de politica dumitale, ai fi băgat samă că 
viaţa cu d-ta imi este de mult nesuferită. 
Te rog să nu mă mai consideri ca soţia d-tale 
de astăzi inainte. Iţi las copilul spro creştere. 
La această cheltuială voiu contribui şi eu, 

dacă nu ai destul amor propriu să-l creşti | 

E
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cu ale d-tale mijloace. In curând te voiu in- 
ştiinţa unde locuesc ; pân atunci nu căuta 
să afli nimica, 

Zinca Gemăndăneanu. 

Cine ar putea, descrie starea sufletească, 
a lui Zimbilă, după cetirea scrisorii ? EI işi 
puse amendou& mânele in cap şi stătu aşa 
multă, vreme; apoi începi a se primbla, prin 
casă, smulgăndu-şi mulţime de firi de păr 
din favoriţul drept. „Dispărţenie şi prin ur- 
mare restituirea zestrei“, cea, intăi idee care-i 
trecu prin cap, îi frământa, creerii grozav. 
Insfirşit sună aşa de tare, incât deodată a- 
părură şi vătaful şi ambii feciori din casă. 
Supuşi unui strict interogatoriu, ei mărtu- 
risiră că d. Nae Ciocăluş venea, toate zilele: 
in visită la cucoana, Zinca în timpul ședin- 
țelor Adunării și că in acea zi Ciocăluş fu-. 
sese aici până cu o oră inaintea, plecării cu- 
coanei. — Nu mai remânea, indoeală despre 

“locul unde se afla Zinca. 
După trei zile, in care Zimbilă combinase 

tot felul de proiecte, el trimise ca parla- 
mentar la soţia: sa, pe Vasilică Fuior, cola- 
boratorul Mândriei Naţionale, ca, să cerceteze 
cum S'ar putea, aduce trebile la o impăcă- 
ciune. Vasilică era, tăcut şi modest, el urma. 
exemplul lui Ciocăluş și pândea momentul . 
când acesta nu era a casă pentru a vorbi
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cu Zinca. La inceput propunerile fură res- 
pinse cu indignare, dar Vasilică era, răbdător, 
ştia să se plece, să cedeze la timp, să a- 
meninţe cu procese, in tonul cel mai blană, 
şi să 'revie cu politeţă, chiar când era dat 
afară. Aşa trecură patru luni de zile, in care 
Zimbilă, căruia de mult ii revenise. veselia, 
frequentăse regulat Adunarea, şi căuta, să 
sape pe din -dos noul minister. Pentru a: 
ceasta, el făcu propuneri foştilor miniştri 
de a face causă, comună cu dînşii. Mândria 
XNaţională combătea pe noul guvern prin ar- 
ticule fulgerătoare - scrise de Lupuşor şi in- 
cepea a judeca in mod favorabil pe fostul 
guvern; intăi arătase că el, Zimbilă, nu 
avusese niciodată nimic contra persoanelor 
fostului guvern, ci numai actele lor le com- 
bătuse, apoi in alt număr că persoanele îi 
erau chiar simpatice, şi că numai unele acte 
meritase desaprobarea sa, insfirşit din număr 
in număr și din nuanţă in nuanţă ajunsese 
a, declara că, face causă, comună cu dinșii; 
că a avut pururea aceleași păreri și prin- 
cipii şi că numai ei vor scăpa țara de la 
marginea, peirii unde o adusese guvemnul 
actual. 

In acest interval, Zinca, se convinsese că 
dragostea, lui Ciocăluş era indreptată cătră 
venitul său dotal, cel puţin tot atat de mult
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cât şi cătră persoana ei, şi acum primea 

ades în secret pe Vasilică Fuior ca parla- 
mentar din partea soţului ei. 
“Intr”o seară de primăvară pe la opt oare, 

Zinca Zimbilă se afla in salonul casei so- 
țului ei, unde se intorsese cu o zi inainte 

Şi şedea pe canapea, ţiind in mână ultimul 

număr din Mândria Naţională in care cetea 
cu mulțămire că o nouă crisă ministerială 

se pregăteşte şi că totul va atirna de la un 

vot ce avea a da in curând Adunarea. Ear 
Tachi, ca şi cum nimica nu s'ar fi intimplat 

intre ei, se primbla ca inainte prin casă, cu 

figura veselă și desmerdându-și incet favo= 
ritul drept.



CURIOSITĂȚI CONTIMPORANE 

D-lui redactor al jurnalului „Epoca“: 

Je prends mon bien ou je le trouve. 

Molitre. 

Mi-aţi făcut « onoarea, de a-mi cere şi mie 
câteva rânduri pentru numtrul ilustrat al. 
„Epocei“. 

V'am rugat să mă scusaţi din causa 
multelor şi deosebitelor mele ocupaţii. V'am 
arătat intre altele că cumulez—până la vo- 
tarea legii ce este la ordinea zilei in Senat, 
cumulul este ertat— vam arătat că cumulez 
funcțiunea de director cu acea de corector 
al „Convorbirilor Literare“ şi că, indată ce 
am isprăvit zilnica mea corespondenţă cu 
gintea irascibilă a, autorilor, sunt silit să 
incep o luptă tot aşa de grea cu neamul 
desnădejduitor al culegătorilor tipografi. Dar 
apărarea mea a fost zadarnică; d-voastră,
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naţi primit nici o scuză: mi-aţi zis că-mi 

cereţi dou& pagine scrise, nu mai mult şi 

că ar fi peste putinţă să nu găsesc prin 

saltarele biuroului men ceva netipărit incă 

până acum, 

« Ideea de a căuta printre teancuri de hârtii 
care dorm de mult, mi s'a părut luminoasă 

și vam făgăduit să vă trimit ceva. 

De indată mi-am deschis biuroul şi, fără, 
„multă căutare, intiinind un plic mare de 
carton, lam scos triumfător la lumină. | 

Intwinsul aveam să găsesc ceea ce-mi 

trebuia. 
Ce cuprindea plicul de carton? 
Silit și d-voastră ca şi mine dea ceti 

jurnalele “noastre, adesa vă veţi fi oprit la, 

oarecari publicaţii scrise cu intenţie serioasă, 

dar eșite aşa de comice, incât veţi fi ris cu 
bună inimă. De mulţi ani eu am pus la o 

parte extracte de acestea, insemnând numele. 
jurnalului şi epoca când au fost tipărite. : 

“Plicul meu e tixit cu asemenea compilări 

şi pănă la publicarea integrală a unui volum 
„de „Curiosităţi Contimporane“ ce vor con- 

tribui de sigur la desfătarea posterităţii, vă 

comunic astăzi câteva specimene de probă: 

Intr'un număr din „Curierul de Iaşi“ (Ba- 
lassan) citesc in rubrica „Inserţii şi Re-!



— 250 — 

clame“ următoarea scrisoare adresată .re- 
dacţiei : 

Domnule redactor? 

Subsemnatul Altăr Avram Smilovici do- . 
miciliat disp. IV, de profesiune. comersant. 
Duminică in 5 Iulie ora 5 p.m. aflându-mă 

den ocasiune in localul locantei pronumit Ca- 
ragea, D.. sub-controlor comunei Iaşi Ion 
Dumbravă dresat cu pasiunea de a lovi in o- 
norabilitatea celor care se găseşte faciă şi 
din interes poate că nu reuşise fagiă cu mine 
de a se folosi de tructul ostenelelor sale ca - 
Sub-controlor, adica afacere de impus la dare 
sau se fie scutit cineva, m'am trezit maltratat, 
o... . .. 1. . . . . . . 1. . . . . . . . 

Altăr Avram Smilovici. 

Ce ziceţi, d-le redactor, de claritatea cu 
care d. Şmilovici işi exprimi ideile sale ? 

-. * 
* 

"In jurnalul „Steaua României“ din acelaş 
an am găsit următoarele rânduri : 

„Monitorul“ din 24 Noembre publică de- 
cretul prin care D. Emanoil Filipescu este 
numit in postul de membru al Inaltei Curți 
de compturi, devenit vacant prin punerea în 
retragere a decedatului G, Văleanu. 

Sărmanul G. Văleanu! După ce moare 
apoi mai vine şi nedreptul guvern, și-l si- 

“leşte să se retragă din funcțiunea, ce ocupa. 
>» * 

*
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Estras din „Curierul Român“ No 112. 

ROMANIA 

PROTOEAEUL URBEI IAŞI 
- 1871 Octom. 11 

No. 9265, 

Onorabile parinte! 

Din motivul Inaltei ordonante No. 1651 
subsemnatul protoereu are onoare a vâ face 
cunoscut că sunteţi oprit de lucrarea diaco- 

niei pentru totdeauna pănă când veţi da probe 

de indreptare... 
! p. protoiereu 

P A. Gavrilescu Iconomu. 

Acest curios protoiereu auzise desigur că, 
Napoleon III fiind condemnat sub Ludovic 

Filip la reclusiune vecinică, intrebase pe di- 

rectorul inchisorii: căt timp ţin in Franța 
asemenea eternităţi ?... 

= + 
+ 

O telegramă adresată ziarului „Românul“ : 

- Severin 1 Iunie. 

Ziarului Românul. 

Din ordinele ministrului de interne sunt 

arestat fără mandat. Rugai pe d. Ministru 

telegrafic să ordone emiterea mandatului spre 

a nu se călca procedura. 

Ghiculescu,
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Observaţi ce exemplu de respect, pentru 
lege ne dă d. Ghiculescu! In momentul a- 
vestării sale nu-i pare rău de perderea li- 
bertăţii, ci se ingrijeşte grozav ca nu cumva, 
funcţionarii să uite de a, indeplini vre o formă 
prescrisă, de Codul de procedură, 

+ x 

Imparţialul, Anul I No. 11, Joi 17 Maiu 
1883 publică cu litere mari in fruntea jur- 
nalului : | 

Din causa de maladie jurnalul nostru n'a, 
putut să apară până in momentul de faţă; 
cerem scuse,., etc... 

Noroc că a scăpat de boală bietul „Im- 
parţialul“! „Era așa de tânăr“: trăise abia, 
11 numere in intăiul an al existenţei ei, 

* - 

- 

Pe foi volante se impărţea următorul a- 
nunciu venit din Botoșani: 

Mâne Marţi, zioa de 30 Septemvrie, având 
a se trata la trib. din Botoşani apelul făcut 
de subserisul Ion Cristy contra hotăririi dată 
de judele de pace, in casul rionperii mai în 
tot corpul ce am suferit de cânii d-lui Sofian 
şi carile ax a fi aparaţi cel intăiu de d-nul 
Anastase Bolez şi cel al doile de d. Alecu na: 
covici — se invită onor. public a asista ete. 

Î. Cristy.
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Fără indoeală cânii d-lui Sofian au avut 
o'avere insemnată dacă fiecare din. ei au 
fost in stare să-și tocmească un advocat 
special ! | 

Li * 
+ 

Un necrolog din „Curierul de Iaşi“ (Ba- 
lassan) : 

Săftica Vranceanu născută Pleşescu soţie 
iubită nu numai de soțul ei... s'a săvirşit 
din viaţă... 

Iubiti, nu numai de soţul ei?! Jurnali- 
stul are, cei drepti, grija de a adiogi mai 
jos: Dumnezeu s*o ierte şi să-i fie țerina u- 
şoură ! 

„x = 

* 

In acelaş jurnal cetesc următoarea : 

Mulțumire, * 

Subsemnata Maria Vasiliu suferind de boală 
de facere timp de cinci ani şi căutându-mă cu 
toţi medicii ete. etc. 

Inchipuiţi-vă ce sănătate de fer a avut 
d-na Maria Vasiliu dacă a, putut resista la 
dureri de facere timp de cinci ani de zile! 

* > 
- 

Dintrun ziar din București copiez urmă: 
torul anunciu:



— 254 — 

Fotografia . Rudnichky. 

Calea Dogoşoaei, alături cu prefectura poliţiei 

Capitalei. 

Subscrisa face cunoscut onor. public că 

deşi soţul meu a repausat in urma unei 

boale grele... atelierul nostru fotografic con- 

tinuă a funcţiona tot sub conducerea artis- 

tică a vechiului său dirigent d. Alexandru 

Ihalshi care ţinea locul repausatului meu soţ 

de mai mult timp. 

Carolina Rudnicky. 

Aici imi veţi permite a nu adăoga nici 

un comentar. 
* * 

= 

Sfirşesc cu un epitaf in versuri copiat de 

pe o piatră de mormânt la Sinaia: 

Sub această piatră de mormânt 

Locuesc in acest pământ 

In sinul maicii mele 

Pănă la a doua inviere. 

La 1805, Pârvulescu născut 

Etate de 67 ani am avut, . 

Archimandritu Ghenadie m& numeam 

In viaţă când m5 aflam 
Aici scăpat de viaţă cu amar 
De chronic reumatismu şi catar 

Voi toţi ce citiţi aceste cuvinte 

Ziceţi: D-zeu să te ierte Archimanaărite ! 

Aş fi putut prelungi această scrisoare ci- 

tând estracte din discursuri parlamentare,
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oraţiuni funebre, versuri de felicitare, arti- 
cule de jurnale, circulări ministeriale, anun- 
ciuri, reclame, poesii, inserţiuni etc. etc. dar 
8 opresc, căci mi-e frică să abusez de răb- 
darea d-v. Dacă am fost prea lung chiar așa, 

„rog pe cititori să mă scuseze: 

Voi toţi ce citiţi aceste cuvinte 
Ziceţi : Dumnezeu să te erte, Archimandrite! |. 

1585.



CEHLLIPIR 

Silvan iubește numai ştiinţa acea care 
Venitul inmulţeşte şi scade cheltuiala. 

Antioh Cantemir. 

Fericit e omul care treşte in bună inţe- 

legere cu toată lumea și nu are nici un 

duşman să-l prigonească, să-i voească rtul, 

sau măcar să-i pismuească binele! Puţini 
sunt de acest soiu, dar dintre aceşti puţini 

face parte amicul meu Griguţă. —Zie amicul 
meu, fiindcă, totdeauna relaţiunile noastre 

au fost plăcute şi niciodată nu s'a arătat 
cel mai mic nouraş care să le intunece se- 

ninul, dar aș pută zice tot așa de bine a- 
micul lumii intregi, căci cu toată lumea 

Griguţă, & intim, de toată lumea Griguţă e - 

iubit. Şi cum s'ar putea să nu fie, când el 

este deopotrivă amabil cu oricine, fie bărbat 

sau femee, mare sau mic, tânăr sau bătrân,
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prost sau cu spirit? Mi s'a părut, ce-i drept, 
a vedă că intre bogaţi şi săraci Griguţă face 
0 mică deosebire, plăcendu-i ceva mai mult 
să fie in societatea celor dintăi, 'dar poate 
aceasta, este numai o părere a mea. 
“Virsta lui Griguţă e greu de ştiut, căci 

despre aceasta el nu vorbeşte niciodată Şi 
chiar când vine vorba, de ani, el o schimbă 

“cu mult meşteşug. Presupun insă că trebue 
„să fie intre douăzecișidoi şi patruzecişicinci 
"de ani. De douăzecişidoi il apropie ţinerea, 
sa dreaptă, colorile vii ale feţei, musteaţa, 
sa mică, şi . zimbirea, vecinică, de pe buzele 
sale. Spre patruzecişicinci insă îl imping 
oarecare mici creţuri ce i se ivesc ici colea, 
pe obraz in apropierea ochilor şi lipsa mai, 
mai desăvirşită de păr la mijlocul capului, 

„cu incepere de Ia frunte şi pănă dincolo de 
creştet. Cu cei tineri il unește veselia sa, 
necurmată şi iubirea, sa de petreceri, de cei 
“mai în virstă il apropie convorbirea sa, se- 

„ rioasă, sfaturile sale bune când. e vorba de 
trebi şi imprejurarea, că ţine minte cam de 
mult. 

Imbricămintea sa de şi nu nouă, dar bine 
conservată şi totdeauna curată, este un a- 
mestec de eleganța tinereței şi de paza, b&- 
trâneţei. Hainele ii sunt totdeauna croite 
cu meșteșug şi bine potrivite: pe irup, dar
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o legătoare cam lată ii păzeşte gâtul şi pieptul 

de.receală și flanela o poartă vara şi iarna. 

-Băţul s&u nu e nici vărguta uşurică a: tine- 

rilor elegânţi nici bastonul sdravân a b&- 

“trânilor slăbiţi, ci un ce mijlociu care la 

nevoie ar putea sluji şi unora și altora; Ghi-. 

cească dar cine poate anii exacţi ai lui Gri- 
guţă! 

--In toate casele familiilor instărite şi mai 

cu seamă în acele unde poţi şedea, la masă 

şi petrece seara când vrei, făcând prin 

aceasta chiar o mulţămire persoânelor de 

gazdă, îl vezi de sigur şi pe Griguţă. Pre- 

tutindenea, el e: privit oarecum ca făcend 
parte din familie. Stăpânul casei il insărci- 

nează cu mici coinisiuni, copii toţi ii sar 

in cap şi se joacă cu el fără cea mai mică 
sfială, cucoana il primeşte in neglige şi slu- 

meşte cu el. El implineşte comisiunile cu 

cea, mai mare amabilitate, cerând numai 

câteodată trăsura ca să: meargă prin oraş, 

ceea, ce i se incuviinţează cu plăcere; cu 

copii se joacă cât de mult timp fără sii 

se urască, dar nu le aduce niciodată jucării 

sau bomboane ; ear cât despre cuconiţă, chiar 
când e frumuşică, oricât de intimă sau co- 

_chetă s'ar arăta cu dinsul, el totuş nu se 

alunecă niciodată pănă a-i spune cuvinte mai 

îndrăznețe, ci se stăpâneşte totdeauna, chiar
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cu risicul de a fi crezut cam prostut, căci 
bunul s&u simţ şi practica vieţei Pau invăţat 
cât de des asemenea, cuvinte se preschimbă 
in propuneri... sentimentale, ş'aceste eariş 
se prefac... insfirşit el vespectează, liniștea, 
iamiliilor şi are groază de tot ce ia 0 in- 
fâţoşare dramatică. Suspinuri, lacrimi, -certe 
şi impăcări, scrisorele sau intilniri ascunse, 
cu toate plăcerile şi cu toate grijele și spai- 
mele ce aduc cu sine, toată mulţimea de 
“scene . poetico-romantice care turbură pacea, 
Prosaică a vieței nn sunt treaba lui Gri- 
guţă. «EL vrea mâncare bună, somn odih- 
nitor, liniște de suflet. Numai odată în viaţa 
lui... dar despre aceasta vom vorbi mai la 
vale. .. ” d 

Ceea insă ce caracterisează mai cu seamă. 
pe amicul meu Griguţă este neplăcerea ce 
are dea cheltui bani pe lucruri nefolositoare, 
Pentru -dînsul una din. mişcările cele mai 
nesuferite ale mânilor este acea prin care, 
se disleagă baerele pungii. E: ureşte aceasta 
păn într'atâta, că de mulţi ani sa hotărit 
Nici să mai poarte pungă in buzunar. Banii 
sti, presupuind'că are cu dinsul — ceeu ce 
foarte rar s'a constatat —ii poartă in buzu- 
nare și, pe cât se crede, in vre un buzunar 
tainie, căci ca să incredințeze la  trebuință 
pe ori și cine că a uitat. să ia bani dea 
55.973. —Serieri complecte, 19
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casă, el intoarce adeseori buzunarele jiletcei 

sale şi arată o goliciune deplină a căptușelei. 

Nici un cerşitor nu se poate lăuda că a 
primit vre o. dată un gologan de la Griguţiă. 

Când vede pe vre unul din aceşti oameni su- 

părăcioşi, totdeauna se dă pe partea cealaltă: 
a uliţii; nui place, precât zice insuş, să aibă 

a, face cu aceşti trândavi ce trăese din munca 
altora. Dar de cerşitori nu se scapă cu uşu- 

_xinţă: sunt unii ce se acaţă de trecătari 

şi-i roagă şi-i urmează pănă tot scot câte 

ceva de la dinşii. ” 
"1— Dă la ologul, la săracul! ii strigă fără 

incetare unul sprijinit in cârje ce-l urmă: 

reşte de o jumătate de cias. 

„Du-te de lucrează, netrebnicule, ii rex- 

punde Griguţă. 
— Că nu pot, păcătosul de mine, di la 

sărmanul... n'am mâncat de zece zile! 

„Nam parale schimbate. Hai, fugi, că te 

cunosc cine ești! Fugi iţi zic că chem ser- 

gentul de poliţie! 

Dacă cerşitorul tot il urmărește, şi Gri- 

guţă vede că nu poate scăpa altmintrelea, 

el îi zice insfirșit: 
„Ei bine, bine, vino la, mine acasă şi ți- -oiu 

da destul, acum n'am parale. 
— Bogda prosti! Să trăești cuconaşule, 

Dumnezeu să-ţi dee... — când insă vrea să-l



2 20 

intrebe unde șade, Griguţă e departe, şi cer- 
şitorul cu cârjele lui nu-l mai poate ajunge. Deaceea, in locul tonului rugător şi umilit 
se aude adese ori o injurătură “rostită cu 
energie in gura cerșitorului, care priveşte 
cu furie după Griguţă. 

Dar mai mult decat pomenele, Griguţă' 
ureşte bacşişurile pe care le declară unul 
din cele mai mari rele sociale. Niciodată nu 

„a dat un bacşiş la un servitor ce i-a adus 
vre un pachet, la un birjar ori la băeţi de 
prin cafenele,' oteluri sau locande. Pentru 
ce li-ar da? Nu sunt ei plătiţi de stăpânul 
lor ca să slujească publicul ? Deaceea, Gri. guţă, inainte de a veni momentul plăţii, 
face in cap socoteala exactă a sumei ce da- 
toreşte și o pune pe masă intreagă, fără ca 
să intreacă sau să lipsească un ban măcar. 
El nu se incurcă niciodată cu monedă de 
dur ce are să i se schimbe, căci ştie prea, 
bine căt de des se intiniplă ca să nu ajungă 
intocmai și cum puterea imprejurărilor pune 
astfel pe plătitor in neplăcută posiţie de 
a lăsa băiatului cusurul ce lipseşte. EL plă- 
teşte in cel de pe urmă moment, când are 
pălăria, și băţul in mână pentru ca, fără 
Zăbavă, indată ce a dat banii, să şi poată 
eşi cu pași ripezi, Privirile servitorilor pline 
de ironie sau de părere de r&u sau de mânie
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ce-l urmăresc, sau cuvintele de necaz ori 

luare in ris ce se şoptese la spatele lui, el 

nu le bagă in seamă căci este presupus a 

nu le fi auzit. Dar băeţii din cafenele sunt 

o ciudată breaslă de oameni; ei işi inchipuesc 

că au un drept la bacşişuri, şi câteodată, 

unul din ei cu figura mai isteaţă aduce a- 

:ninte oaspelui prea, uităcios de acest drept 

al lor, bazat de nu pe legi positive, cel 

putin pe dreptul consuetudinal. | 

Asemenea aduceri aminte s'au intimplat 

să se facă şi lui Griguţă care intăia oară 

s'a supărât grozav. 
— Ati uitat bacşişul, cuconașule, ii zise 

odată unul din băeţii. restaurației. la care 

Griguţă mergea adese ori. 
„Eşti cam obrăznicuţ, dragul meu, ii res- 

punse Griguţă. Tocmai eram să-ţi dau, dar 
fiindcă imi aduci aminte, apoi vei mai răbda, 

-ca să inveți.a te purta cu oamenii. 

Repetându-se asemenea respunsuri, băetii 

se sfătuiră să-și resbune dându-i o poreclă 

de ris şi-i scomire numele Chilipir. Când 
intra Griguţă in locandă, cuvântul chilipir 

se auzea in toate părţile. „Grăbeşte Ioniţii, 

striza un servitor. de departe cătră altul, 

adă lista, azi sunt mulţi, avem chilipir. 

— Ce friptură imi dai, Tudorachi ? întreabă 

un oaspe. |
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„Avem prepeliţe la frigare, cuconaşule, 
foarte grase, chilipir. | 

— Ia şterge masa, Nae, că am resturnat 
paharul. — Eaca vin, asta-i noroc, chilipir, — 
Şi când băeţii rosteau cuvântul chălipir, tot- 
deauna aruncau o ochire furișată asupra 
lui Griguţi şi zimbeau pe sub buze cu iro- 
nie. Incurând toţi visitatorii ştiau ce insem.- 
ncază acest zecinic chilipir. Zimbirile la ro- 
stirea acestui cuvânt deveneau generale ; 

„câțiva mai r&utăcioși il intrebuinţară şi ei 
Qin vreme in vreme. Insfirşit tot, oraşul a- 
doptă pentru Griguţă porecla Chilipir şi 
astfel amicul meu fă botezata doua oară. 
Deşi la inceput Griguţă se inroşea şi se cam 
supăra când cunoscuţii lui ii dădeau. acest 
nume, cu vremea se deprinse cu el și nu-şi 
mai bătă capul. | 

Nev&zut cu desăvirşire este Chilipir la Sfân: 
tul Grigorie care e zioa lui, la Sfântul Vasile, 
când toţi sdrenţiitoşii se cred in drept de a 
cere bacşișuri și la Sfântul Gheorghie; când 
tot felul de oameni vin cu un. miel în braţe 
să-l aducă plocon. In acele zile neplăcute 
Griguţă inchide poarta. casei sale, toate uşele 
le incuie cu zăvorul şi mai trage şi perdelele 
ca să se incredinţeze toţi că nu e nimeni 
a casă. Câteodată, cână doritorii de bacșişuri 
sc indărătnicesc, el ascultă ciașuri intregi cu
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linişte și cu o răbdare in adevăr stoică ples- 
nirile din biciuri, vuetul buhaiului și ţipetele 
tuturor băeţilor ce stau sub fereastra sa, fără, 
ca, să facă cea mai mică mişcare, pentru ca in 
nici un .chip să nu se presupue că el ar fi 
a casă. Zioa, lui insă, ii este supărătoare, nu 
numai din causa bacşişurilor, dar și fiindcă, 
o mulţime de cunoscuţi viind să-l teliciteze 
şi lăsând rindaşului ce stă la poartă cărţile 
lor de visită, e silit să meargă şi el pe la 
dînşii, cheltuind pentru birje şi pentru cărţi 
de visită. Dar ca om practic, in-deobşte nu 
se incurcă cu 'asemenea cheltueli. Mai intăi 
in loc de cărţi de visită, care sunt numai 
un lux zadarnic, el taie din hârţie albă ţi- 
dule in formă de cărţi şi serie caligrafie 
(căci are o scrisoare foarte frumousă) nu- 
mele lui pe fiecare hârtiuţă. Visitele cele 
mai apropiate le incepe .pe jos. Apoi intil- 
neşte pe vre un amic cu trăsura care şi el 
aleargă pe la visite, se informează pe unde 
acesta are să se mai ducă şi dacă, se potri- 
vesc câteva, persoane, se sue in trăsura lui 
şi face visite cu el impreună. Când in ase- 
menea imprejurări intilneşte in vre o casă 
pe alt amic, el cercetează, și lista acestuia, 
la trebuinţă părăseste pe cel intăiu și in- 
tovărășește pe acesta şi așa din amic în
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amic el işi implineşte scopul, scăpând cele 
mai dese ori de cheltuiala trăsurei. 

In acele zile de sărbători el mănâncă a 
casă. O bătrână ce-l slujeşte ii face o ciorhi 
şi un fel de bucate şi rândașul —alte slugi 
decât pe aceşti doi nu are—ii păzeste poarta. 
Căci el ştie prea bine că ori unde sar duce, 
servitorii au să-i ureze mulţi ani şi că ar 
fi silit să le dee bacşişuri. 

La dinsul in casă e foarte curăţel. 'Toate 
„ trele odăiţele sale, deși simplu mobilate, sunt 
atât de bine ţinute, incât este o plăcere să-i 
vezi 1ocuinţa. 

In salonaşul său are și o mică bibliotecă, 
compusă din cărţi parte dăruită de amici, 
parte cumpărate odată de la un mezat. In 
acea zi Chilipir purtase un mare r&sboiu cu 
sine insuş, De mult umblase cu gândul si-și 
complecteze biblioteca, cum zicea, el, adică 
să umple vre o trei polițe ce stăteau de» 
şerte şi jicneau astfel iubirea sa de orân- 
daială. El umblase pe la toate mezaturile 
silnice pe unde se vindeau şi cărți, arsese 
de dor să cumpere câte ii trebuiau pentru 
biblotecă, dar totdeauna in momentul hotă- 
ritor perduse curajul şi se retrăsese. Intr'o 
zi insă se simţi plin de vitejie și abia ajuns 
in localul unde se ţinea mezatul, o ameţeală 
il cuprinse şi se puse să atirdisească. Cu
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cât il suiau câţiva evrei, negutţitori de lu- 

cruri vechi ce concurau cu dinsul, cu atât 

îi urca şi el in pripă, simțind in sine că de- 

și va da un singur moment de cugetare, 

frica a să-l apuce şi totul va fi perdut. Cu 

vremea, două dorințe opuse îi sfăşiau pieptul: 

deoparte voea ca concurenţii săi, pe care ii 
privea ca duşmani personali, să se discura- 

jeze, să nu-l mai suie la mezat şi el să rămâie 

cu cărțile; pe de altă parte spera in taină 

că-l vor urca aşa, incât ei să nu poată da 

mai mult și va scăpa de această grea is- 

pită. Când lupta aceasta ajunse la culme 

și frica cheltuelei era să fie biruitoare, c: 

vreii  thcură deodată; se strigă arici de 

irei, se bătii toba și cărţile remasere asu- 

pra lui. Atunci toate simţirile sale dev- 

sebite se prefăcură iîntr'o grozavă căinţă ; 

el ingilbeni la faţă, scoase cu mâna tremu- 

vândă banii din buzunar, plăti, puse cărţile 

intro trăsurică cu un cal și se duse a casă 

oltând din greu. In zioa aceea, cuprins de 
o violentă migrenă, el nu mânecă nimic, ci 

se culcă de cu zică cu durere la cap şi des- 

perare in suilet, 

In zadar a doua zi şi cele următoare, el 

căuta să se mânzâie cu ideca că scopul stu 

e implinit acum şi că a scăpat de o dorință 

şi prin urmare de o grijă, siptemâni intregi



au trebuit să treacă - pentru a-i şterge cu 
incetul din gând acea schinjuitoare amintire. 

A doua mobilă interesantă ce are Griguţă 

este o casă de fer sdravănă, așăzată in etac, 
lângă pat. Pe aceasta n'a dat nici un bau, 

căci o are moştenire de la un unchiu al stu, 
lăsată lui anume prin testament, impreună 

cu niște argintării şi un ornic de aur. Ar- 

gintăria tot este incă in ladă, căci niciodată 

nu aintrebuintat-o, deși de trei, patru ori pe 

ani, slujnica o freacă şi curăță in faţă cu din- 

sul, ear ornicul il poartă de zece ani, ingri- 

jindu-l şi păzindu-l aşa de bine că niciodată 
n'a, făcut încă visită la ciasornicar. Dar. şi 
această mobilă iubită, in care Grizuţă ţine 

inchise documentele căsuței sale şi hărtiile 

de valoare ce formează puţina lui avere — 

avere ce se inmulţeşte pe fiecare an prin 

economiile ce face — deveni odatii pe. neaş: 

teptate un subiect de grijă și frică pentru 

dinsul. Intro dimineaţă veni să-l: vadă un 

vechiu amic al stu, un om bogat carei 

primea in casă şi la masă ca pe un frate, 

şi puse dinaintea lui o mie de galbeni in aur. 

— Chilipir dragă, ii zise amicul, am să 

te rog să-mi faci un bine. 

„Ce pot să-ţi fac? răspunse Griguţă,  ui- 

tându-se cu ochi plini de mirare Ra aurul 

co era inaintea lui. ,
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— 'Trebue să plec mâne la băi cu nevasta 
şi copilul. In lipsa: mea am pus să-mi: re- 
pâreze casa... 

„N'aibi nici o grijă, am să merg in toate 
zilele să fac inspecţie. ” 

— Nu mi-e de asta, dar nu am unde ţine 
acești bani. Nu vreau să-i lus la mine, căci 
are să fie. nerânduială grozavă in casă, in 
timpul absenței noastre. Păstrează-mi-i tu 
vr'o trei luni pănă m'oiu intoarce. N 
„Lui Griguţă i se strinse inima. „Să ţin 

eu atâţi bani la mine? Dar gândeşte că sunt 
un om singur, mă slujește numai o femee 
bătrână... dacă, doamne fereşte... 

— Lasă, că ai o ladă de fer bună, nu 
mi-e frică. | - | 

„Dar poate să ardă casa —nu fie zis intr'un 
cias r&u!—poate să... mai știi ce se poate 
intimpla... 

— De-ţi arde casa ta, pot sti-mi ardi şi 
banii mei. Hai, ţine-i la tine şi nu mai fă 
vorbă! 

Griguţă devenea tot mai palid, căci toată 
respunderea ce are un depositar după lege 
i se infăţişa in minte, insă recunoştinţa ce 
avea pentru amicul stu, nu-l iertâ să refuse. 

Să-ţi dau dar o adiverinţă! şopti atunci 
Griguţă cu un suspin adâne, luând o filă de 
hârtie și un condeiu. Mâna sa tremură STOZavV,



căci. niciodată incă nu iscălise un. act prin 
care se indatorea la ceva, 
„__— Nui nevoie, Griguţă, lasă tarfăloagele 
la, o -parte. Intre oameni cinstiţi nu trebuese 
inscrisuri, 
— Dar pot... să mor, respunse Griguţă, 

din ce in ce mai turburat,. 
„Nu-i mai muri. Hai! lasă istoriile acestea, 

că mă suptr, 

— Cel puţin am să invălese pachetul i intr”o 
" hârtie mare şi am să scriu deasupra că mi 

Pai dat tu in păstrare. — Ia așa... Vino de 
vezi ;. pun banii ici in saltarul îsta, ca să 
ştii. „la o imprejurare... ferească Dumnezeul... 

„Bine, bine, să vorbim de altele. 
In toată vremea cât lipsise amicul s&u, 

Griguţă era, neliniștit, pe de o parte de grija 
depositului, pe de alta de tainica părere de 
r&u că banii sunt străini Şi au să easă odată. 
din lada sa. In zioa în care inapoi depositul 
mai, mai ar, fi simţit, nemulţumire, dacă 
presentul ce primi de la prietenul său nu 
Var fi mângâiat. Acesta ii adusese cate 0. 
duzină de mănuși, cravate şi batiste, toate 
frumoase, cumpărate la Paris. Nici că i 
se putea face un present mai nimerit, căci. 
Chilipir nu prea face haz de obiecte de lux ; 
acele presenturi ii plac care aduc un folos 
real şi scutesc de cheltuială.
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-- Chilipir nu poartă niciodată tutun cu 

dinsul, nu doară că nu fumează, dar—după 

cum zice e]—e distras, uită să-şi umple por- 

tabacul. La ori care din cunoscuţii săi s'ar 

duce, el işi face ţigară din tutunul ce este 

"pe masă, ear de la acel unde a petrecut; sara, 
cere voia să-și iee de câteva ţigări cu dinsul, 

căci prăvăliile ar. fi inchise și ar fi sfirşit 

tocmai tinicheaua cu tutun ce are a cast, 
n'ar voi insă să se culce fără a mai fuma 

o ţigaretă. De la sine se ințelege că nimeni 
nu-i refusă şi Chilipir, după prealabila incu: 

viințare, pândeşte momentul când nu-l îa 

nimeni in seamă și işi: umple punga bine. 

A casă apoi o deşartă în tinicheaoa ce po- 

sedă, in adevăr şi a doua zi dimineaţă ese 

earăş cu portabacul gol. Precum tutunul ii 

pare o cheltuiali de .prisos, asemenea și bir- 

jele. Ca, la, visite, aşa şi la primblare, când 
ese in trăsuri de piaţă din cele mai elegante, 

săi nu se creadă că aceste sunt oprite de 

dînsul. Niciodată mar face el un asemenea 

păcat! Trăsura cea frumoasă, este a vre 

unui amic care o ţine cu luna şi in acea zi 
nu poate eşi. In loc ca birja să stea in curte 

fară treabă, amicul o oferă lui Chilipir pen- 

tru primblare și asemenea propuneri el nu 

le refusă niciodată. Sau poate Chilipir a u- 

pucat-o pe jos după obiceiu şi pe drum a
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intilnit vre un cunoscut singur în trăsură, 
Va salutat cu zimbirea sa obicinuită şi a. 
cesta s'a oprit şi la, luat cu dinsul, fiind 
mulţumit de a găsi un tovarăş așa de plăcut 
cum este Griguţă.. Când nici un prilej nu. 
se infăţoșează atunci işi face primblarea pe 
jos pănă la sfirşit. 
__— Per pedes apostolorum, Griguţă? il in- 
trebai odată întilnindu-l la primblare. In- 

_cotro? 
„Merg şi eu aşa. XV'am săturat de trăsuri. 

Sinătatea cere să mai facem şi mişcare. Mai 
ales eu ar trebui si umblu foarte mult pe 
jos, după cât mi-au zis doftorii. 

— Chilipir, Chilipir, spune drept că nu 
vrei 'să cheltuești câţiva lei. 

„Ba z&u nu! Ce mi-ar fi să... nu mă vezi 
mai totdeauna în trăsură ? Dar cum iţi spun, 
m'am hotărit să mai schimb, pentru să- 
nătate. 

Eu m'am. fâcut ci cred, dar nu m'am 
putut opri de a nu zimbi. 

La teatru Chilipir nu lipseşte niciodată, 
deşi nime nu ţine minte să-l fi văzut plă- 
tindu-și vre-odată biletul. „Un locuşor in loja, 
vre unui cunoscut, voiu găsi eu doară“, işi 
zice el când pleacă de a casă, şi in adevăr | 
totdeauna giiseşte. Mai intăi se duce la ușa, 
parterului și se uită cu ce loji ar putea
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incepe. Funcţionarului ce-l intreabă de. bilet 

el respunde cu dispreţ că nu are obiceiu de 
a merge la stal, ci vra numai să vadă ceva, 
apoi alegându-și loja se sue in grabă. Când 

in casuri foarte rare se intimplă să nu fie 

nici un cunoscut de-ai lui la teatru la care 

- Sar put& duce, el găsește un adăpost sigur 

in loja reservată pentru comitetul teatral, 

căci cu aceste persoane el fuce toate chi- 

purile si aibă legături strinse de amicie. - 
“Când nu merge la teatru, Chilipir petrece 

serile in familii cunoscute unde e totdeauna 

bine primit, fiind politicos, vesel şi găsind ceva 

de vorbit cu: ori și cine. Cărţi are de prin- 

cipiu să nu joace cu damele. Căci din aceste 
sunt multe care au greşita idee că un ca- 

valer ar trebui să peardă totdeauna când 

joacă cu ele, idee ce Chilipir nu impărtășește 

de loc. Cu bărbaţii Chilipir joaci mai ales 

când inlocueşte pe cineva şi atunci e un 

mandatar foarte bun, căci joacă bine mai 

toate jocurile şi are şi noroc. Pe socoteala 
lui insă el se pune la cărţi foarte rare ori, 

când nu poate scăpa, și chiar atunci, numai 

dacă se primește a se juca jos de tot. Cât 
de mic insă ar fi preţul, emoţiunea lui e 

grozavă in asemenea imprejurare și cu toată 

osteneala, ce-și dă să o ascundă, suspinurile 

dese și adânci ii distiinnesc neastâmpărul
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sufletesc. Când nu se joacă cărţi el e vesel, 
petrece și face pe alţii să petreacă. Ceea 
insă ce-i displace cu desăvirşire este obiceiul 
cel r&u ce-l au câteva dame de a patrona - 
familii sărace, sau institute de binefacere,. 
inființând pentru ele loterii şi adresându-se 
la toţi cunoscuţii cu indemnul de a subscrie 
şi de a plăti. De asemenea liste Chilipir fuge 
ca de dracul. li este de ajuns să vadă o 

“hâr tie strinsă in patru, in mânele vre unei 
dame, pentru ca. să i se strice tot cheful. 
EI miroase de departe loteriile și toate con- 
tribuţiile cu scop de binefacere și se ascunde 
in odaea, cea iai depărtată ca să nu fie 

| văzut; acolo se ţine pini se schimbă vorba 
şi se uită loteria. Când insă Qi de cuconiţe 
pe care nu le vezi niciodată fără .liste de: 
loterie in mână, cenu se trag niciodată, cuco- 
niţe care nu uită toată sara şi apucă pe ori şi 
cine in gura mare, faţă cu o lume intreagă, 
Chilipir nu se “mulţumeşte dea fugi in odii 
laterale ci, luându- -Şi pălăria, se depărteazii 

„pe ascuns, d lu francaise. Eşind, el strigă 
trăsura ori cărui amic sau cunoscut al seu 

- ce ar fi râmas sus, căci cunoaște pe toţi: 
vezeteii particularilor şi pe toţi birjarii. 
„— Procopi al lui cuconul Iancu Vladi. 

“leanu! 

" „Eaca trag indată.
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— A spus cuconul Iancu să mă duci a. 

casă şi apoi să te intorci indată să-i iei. 

Deşi cuconul Iancu nu spusese nimic, 1o-: 

nul hotărit al lui Chilipir face pe vezeteu 

să-l creadă şi să-l ducă gratis pin a casă. 

"Aşa, ar fi trăit Griguţă fără schimbare—: 
câteodată ingrijit de cheltueli neaşteptate, 

cele mai dese ori insă bine dispus din causa 

economiilor ce a putut face—dacă o impre- 

jurare serioasă nu ar fi schimbat intr”'o 

vreme chipul său de viaţă. Amorul nu alege, 

ci dă orbiş peste ori şi cine, chiar peste cei 

ce se păzesc mai mult şi dădu astfel odată 

si peste Grisuţă. Unui amical stu, in casa: 

cărui mergea dese ori, i se intorsese fiica 

din străinătate. Din cel intăiu moment fata 

ii plăcă mult. EL stătea cu dinsa la vorbă, 

juca cu dinsa conţina, la baluri era dânţui- 

torul ei cel mai neobosit, bucurându-se foarte 
mult de simpatia ce copila -ii arăta, fără a 

se gândi la vre o urmare oare care. Intro 
dimineaţă insă deșteptându-sc, el işi aduse 

a minte că visase toati noaptea de dinsa, 

„Apoi imbrăcându-se, băgă de seamă ci co- 

loarea eravatei sale seamiini cu acea u ro- 

chei ce avusese fata cu o sară mai inainte. 

O zimbire trecă pe. buzele sale şi el voi 
să gândească la altele, dar imavinea copilei 

i se infaţoşăa din nou şi nu-l mai părăsi.
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De câteva ori se surprinse oftând. „Curios 
lucru ! işi zise el, niciodată nu m'am simţit: 
aşa de... nu ştiu cum, pare că sunt şi 
trist şi pare că simt şi o mare fericire in: 
suflet“. Eşind, picioarele il duseră mai mult 
fără voie earăş la amicul stu dar suind 
scările, i se pări că inima, i se bate tare şi 
când, intrând in casă, se uita drept in ochii 
ei, simți că i se sue sângele la cap şi că 
glasul ii amorţeşte. Cateva, zile, câteva, săp- 
"temâni trecură și Griguţă simţi că-i amorezat. 
De indată şi ideea, căsătoriei: i se infăţoşă 
in minte, şi cu această, idee ii veniră şi pri- 
jile. „Când te insori trebue si ai Vani,. işi 
zicea el, trebue să ai casa şi masa ta, tre- 
bue să ai cu cetină femeea... dapoi nunta... 
presenturi, bacşişuri... dapoi copii cu dadace, 
cu doftori... brrr!... Mai bine să nu mănsort, 
Cu toate acestea amorul devenea, mai mare, 
tot mai mare. | 

Chilipir era distras, nu mai avea somn, nu 
mai mânca cu poftă. Cu Vremea starea sa, 
deveni nesuferită, mai cu seamă, că fata ii 
arăta acum o răceală neobicinuită, Indoeala, 
incepi a-l munci așa, incât; el se hotări cu 
orice preţ, să ajungă la un resultat, oricare 
ar fi. El insărcină pe un cunoscut să, cerce 
pe departe dacă propunerea sa ar fi primită: 
Acesta, un om fără dibăcie, vorbi de-a drepiul 

358,973. — Seriei complecte. 20
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cu tatăl care avi nenorocita idee să con: 

sulte pe fata, lui. Aceasta deschise ochi mari 
de mirare şi, mâniată de o asemenea cute- 

zare din partea unui om ca Chilipir, declară 

că refusă fără mai lungă cugetare. Deatunci 

bietul Griguţă se simţi foarte nenorocit. 

Amorul il muncea tot mai mult; el fugea | 

de oameni, se ascundea in locuri depărtate 

şi-şi plângea soarta. 
Eu il cam perdusem din vedere de un 

timp incoace când il intilnii intmo seară 

singur pe uliţă. Vezendu-l palid și trist imi 

adusei aminte de propunerea sa respinsă 

despre care aflasem, şi căutai să aduc con- 

vorbirea, asupra altor lucruri indiferente, dar 

el revenea nesfirşit la sentiment. Ca să-mi 

spue, necazurile sale in toată voia, el făcă 
„semn unei trăsuri de piaţă, mă invită să 

m& suiu cu el şi ne indreptarăm spre o gră- 

dină cam depărtată din imprejmuirile ora- 

şului. In timpul primblării el imi spuse toate 

imprejurările de la inceput; cum a cunoscut-o, 

cum se arăta amabili cu dinsul, cum după 

cele vorbite era, in drept să creadă că este 

iubit, cum a fost respins, cât sufere de 
grozav, cât ii pare viaţa nesuferită, in- 

sfirşit atât se tânguia, incât simţeam ade- 

vărată milă pentru nenorocitul meu amic. 

Trecură astfel mai multe ciasuri şi noaptea,
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căzuse. E vrenie să ne intoarcem, i-am zis 
eu. „Să ne intoarcem“, respunse el. Abia 
ne apropiar&m insă, de locuinţa mea, el făcă 
un semn birjarului să se oprească, şi se dădu 
jos din trăsură. „Noapte bună! M& due de 
aici pe jos. Mai vino st mă vezi ; am ne- 
voe de mângâerile unui amic!“ Zicend aşa, 
el se duse stringendu-mi mâna, şi birja che- 
mată de dinsul, remase pe socoteala mea, 
Nu m'am putut opri dea nu zimbi, văzând 

„că nici suferinţele sale nu-l făcuse să-şi uite 
principiul de a nu plăti trăsura. 

Un an, doi trecură; necazurile lui Chi- 
lipir se risipiră. Focul stu amoros se potoli 
lângă o văduviţă dintr'o mahala care-l iubia 
Şi nu-i cerea nici “căsătorie, nici cheltuială, 
Chilipir redobândi colorile sale vii Şi iși re- 
incepă viaţa sa, obicinuită. EL tot ureşte 
cerşitorii, bacşişurile, loteriile şi tot iubeşte 
petrecerile pe socoteala amicilor, tutunul şi 
trăsurile altora. Chilipirurile urmează ca în * 
trecut şi prieteni tot are mulţi de la care bu- 
curos primeşte presenturi, fără a le face el 
niciodată.



SOCAEŢI 

Cu săgcata-i otrăvită 
A sosit ca să mă certe... 

Eminescu. 

Cetitorul unui jurnal sau unei reviste, 
nu-şi dă seamă obicinuit la câtă corespon- 
“dență ori discuţie, intre autorul unui articol 
şi directorul foaei, a, dat loc scrierea, pe care 
o are sub ochi. La jurnalele politice lucrul 
este mai ușor. Dacă articulul ce se infăţi- 
şează nu este contrar direcţiunii politice 
statornicite; dacă d. ex. el laudă guvernul, 
sau dacă, el il combate, ziarele politice gu- 
vernamentale in casul dintăi, cele de opo- 
siţie in casul al doile, il vor primi şi publica, 
fără multă greutate. Nici scopul ce-şi pro- 
pune o foae care apare zilnic, nici timpul 
ce-l are directorul nu iartă, ca fiecare articol 

„să fie studiat in toate amănuntele sale, să fie
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cercetat, cernut, discusut in privința stilului, 
limbei, ideilor, . 

O revistă literară din contra, va fi obicinuit | 
foarte indiferentă pentru tendenţa, politică, 
ce are scrierea câre i se presentă — pre- 
supuind că, sar intimpla să aibă o asemenea, 
tendență. Cel care conduce o astfel de pu- 
blicaţiune se va uita mai intăi dacă studiul 
propus cuprinde idei bune; dacă aceste idei 

„Se ridică mai presus de banalităţile comune ; 
dacă — obiectul scrierii fiind Ştiinţific — au. 
torul ei năzueşte sincer la aflarea adevărului, 
ear când scrierea este de curată imaginaţie, 
fie in prosă fie in versuri, dacă ea, este de- 
stul de originală sau de interesantă ca con- 
cepţie şi destul de frumoasă ca, formă ; dacă 
insfirşit este scrisă intr'o limbă destul de 
corectă şi instr'un stil destul de bun şi lim- 
pede pentru a fi primită şi publicată. 

- Cele mai multe din scrieri ce se infăţi- 
şează, fiind insă foarte rele, ele vor fi obici- 
nuit respinse. Această refusare, neplăcută, 
pentru directorul unei reviste, este grozav 

„de dureroasă pentru autorul respins, mai 
„ales pentru autorul tânăr care debutează. 
Atins in amorul său propriu, acest june care 
a aşternut intăiele sale cugetări in prosă 
sau poate intăiele sale simţiri in Versuri, 
este bine incredinţat că numai un motiv



personal a indemnat pe directorul jurnalului 

să respingă fructele imaginaţiei şi muncei' 

sale, despre care el insuş, şi adesa câţiva, 

prieteni binevoitori, au o părere foarte fa- 

vorabilă. Această nemulţumire a autorului 

respins se manifestează, câteodată prin seri- 

sori insultătoare sau ironice, adresate direc- 

torului, fie iscălite, fie anonime sau pseudo- 
nime. Alte ori apare în vre un jurnal politie 

un articul luător in ris pentru directorul 

revistei, sau o critică grozav de aspră a serie- 

rilor acestuia; ba s'a intimplat chiar să i 

se trimită vre un articul cu aparenţă se- 
rioasă, dar cu scopul ascuns de a-l păcăli. 

In tot casul, ori se resbună, ori nu, autorul 

respins simte obicinuit pe lângă necaz şi o 
mare descurajare. Căci un sentiment, fie căt 

de năbuşit şi de vag, tot străbate şi-i şop- 
teşte la ureche că poate scrierea sa nu este 
tocmai aşa de perfectă cum și-o inchipuise el. 

O lungă experienţă a făcut insă pe serii- 
torul acestor rânduri să se convingă că 
toate aceste resentimente nu ţin multă vreme 
şi că, peste curând, autorul respins și des- 

curajat, reincepe a păcătui in prosă sau in 
versuri şi se adresează earăş şi earăș şi 
incă cu destulă modestie, ba chiar cu umi- 
lire, la acel care a insultat. 

O mângâere mare pentru directorul unei
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reviste este de a vedă că acei pe cari i-a 
respins la inceput fâră milă, au devenit după 
trecerea câtorva ani, când minţile tinerilor 
sau mai copt, colaboratorii s&i cei mai sta- 
tornici şi poate chiar prietenii sti cei mai 
buni şi mai recunoscători. 

Aici este locul să fac o mărturisire gravă. 
In desele mele corespondențe cu deosebiţii 
autori ce s'au adresat la mine, am respuns 
de multe ori că manuseriptele refusate şi 

„pe care autorii le cereau inapoi cu multă 
stăruință și puţină urbanitate, au fost arun- 
cate în foc, fiindcă am ave principiul nes- 
trămutat „de a arde manuscriptele nepubli- 
cate“, 

Trebue dar să mărturisesc — căci pentru 
ce aş tăgădui până la sfirşit un lucru ce 
tot se va descoperi odată?—că atunci când. 
dădeam acest respuns autorilor refusaţi eu 
le afirmam cu bună ştiinţă un neadevăr. 
Nu, eu n'am -ars manuscriptele respinse, ci 
le-am păstrat, le am incă şi astăzi, legate 
pănă acum în trei mari volume care peste 
curând se vor inmulți cu un al patrulea mai 
mare incă, 

Făcut-am ru ? 
Autorilor respinşi de sigur nu, de vreme 

ce am implinit una din dorinţele lor cele 
mai mari, conservarea fructului muncei lor;
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mie insumi mi-am făcut o mare indatorire,. 
căci adesea când am avut necazuri şi su- 

„părări de tot felul, am incercat să găsesc 
distracţie in deschiderea vre unuia din aceste 
volume şi totdeauna am isbutit. Aci văd 
pe un autor care-mi trimite poesii sub un 
nume, apoi, după respingere, mi le trimite 
a doua oară prea puţin schimbate, sub alt 
nume, doar nu voiu băga de seamă; colo 
urmăresc pe altul sub zece pseudonime deo- 
sebite. Mai departe recunosc că epistola cea | 
blândă şi rugătoare este: scrisă de aceeaşi 
mână care a scris pe astălaltă plină de ne- 
caz, de dispreţ și de insulte. Fată ici o sa- 
tina amară in versuri ce mi-a, făcut un june 
autor care -mai tărziu mi-a devenit bun 
prieten şi mi-a mulţumit din inimă că i-am 
refusat intăiele şi copilăreştele sale incercări 
literare, Şi aşa mai departe fiecare -pagină 
a acestor trei volume are interesul său. 

Un amic pe care il stimez foarte mult, 
mi-a dat intr”o zi ideea să deschid in revista 
literară o rubrică intitulată „Poesii respinse“, 
in care aș publica specimene de versuri re- 
fusate, | 

Aceasta ar avea, imi zicea el, un mare 
folos și ar impăca pe toată lumea: pe di- 
rectorul revistei, fiindcă n'ar fi respunzător 
de absurdităţile ce sar tipări in această
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parte, pe autor, fiindcă dorinţa lui de a se 
„ Vedea publicat, s'ar implini şi el ar fi în 

posiţie de a apela la publicul cel mare, ju- 
decătorul suprem, in procesul stu cu direc- 
torul revistei; pe public insfirşit, fiindcă 
acesta ar avea mulţumirea de a arunca o 
privire in tainicele culise unde se ţin actorii 
inainte de a imbrăca costumele cu cari au 
să apară pe scenă, Eu insă m'am împotrivit 
„cu energie la această inovaţie, cu toate stă- 
ruinţele amicului meu. Incercarea mi sa 
părut foarte riscată, căci cetitorii sunt ciu- 
daţi. Dacă acolo unde criticul a văzut o cu- 
rată absurâitate, mulţi cetitori, a căror ni- 
vel intelectual n'ar fi mai inalt decât acel 
al autorului respins, ar găsi scrierea foarte 
bună ? Dacă, scrierile respinse ar pără ace- 
luiaș public chiar cu mult mai bune decât 
cele primite ?... Nu, lucrul mi s'a părut că 
e prea primejdios, şi am inlăturat propu- 
nerea. : 

Cu toate acestea, voiu imita Şi eu pe acel 
călugăr care, de câte ori aluneca la fapte 
profane, se apăra, zicând: odati-i ertaţ! 

ME voiu depărta și eu astă una dată de 
la principiul statornicit! ” 

Fie-mi dar ertat să arăţ publicului cores- 
pondenţa mea cu unul din seriitorii ce dau | 
năvală la publicare :
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Eri primesc prin poștă următoarea, scri- 

soare in versuri: 

21 Martie, 1887. 

Domnule redactor ! 

Când năpastea e să cadă 

"Peste vră un biet creştin, 
Cade fără să-l vestească 
Trone ! din cer senin. 

Deci mă vei erta pe mine, 

Că, de sigur scris ţi-a fost, 

Ciasul r&u să te surprinză 

Intr'o zi de post. 

Căci de astăzi chiar intruna 
Cu scaeţi te-oiu bombarda 

Doar se va lipi vre una 

Şi de haina ta! 

Această scrisoare este iscălită cu intere- 

santul nume Pictor Puchs. 

Ea mai are şi un Post scriptum: 

Dacă dup'âtacul ăsta al scăpatichiar neatins 

Nu uita, că-mi este plină tolba și vei fi invins. 

Aici aş fi putut observa d-lui Victor Fuchs 

că in tolbă se ţin obicinuit săgeți ear nu 
scaeţi; că in strofa a treia:
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Cu scaeţi te-oiu bombarda 

Doar se va lipi vre una 

ar trebui să se zică vre anul, scaete fiind 
un substantiv masculin și că atunci ar lipsi 
rima,— dar nu fac nici o observaţie, fiind 
curios să aflu ce sunt „scaeţii“ care w- 
mează. 

Sub acest nume cetese patru epigrame 
pe care le transcriu intocmai, firă comentar: 

Pe când am fost bolnav. 

Astăzi când m'au visitat 

Medicii, s'au supărat; 

Căci de-o lună se trudesc 

Şi eu incă mai trâesc. 

* * 

Sandu are dreptate. 

Sandu azi pe mine cârpaciu m'a poreclit ; 
Și are ztu dreptate: adesea Pam cârpit, 

* . 

= 

Lui Neacşu epigramist. 

Ia priviţi-l cum se screme 

Incât tigva-i abureşte, 
Ştiţi ce face el acuma? 

Inc'un epigram clocește! 
> = 

„>
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„Aceluiaş. 

Eşti intocmai ca şi cucul 
Ce, fiind de toţi uitat, 

Singur strigă şi-şi r&spunde 

Cucu, cucu nencetat. 

* - 

* 

"Ce-ar fi făcut oare cetitorul în locul meu? 
Ar fi primit intăia, respingând pe cele trei 

din urmă ?... Respingerea ar fi fost pură şi 
simplă sau motivată ?... Ce ar fi răspuns 
autorului la ameninţarea, că-l va bombarda 
cu alte epigrame de acelaş calibru?... La 
aceste intrebări aştept, respunsuri de la pu: 
blic. Oricine poate să-mi comunice părerea 
sa cu scrisori din care una va fi de sigur 
de la insuş d. Fuchs, ba poate d. Fuchs 
mi-a scrie mai multe sub deosebite iscălituri. 

Pănă atunci insă il rog să creadă: 

Că aceste epigrame nu se vor prefaca ?n scrum 
Ci vor merge să-şi ia locul in al patrulea volum. 

1587,



CUCONUL PANTAZACHI 

Indupedita suis fatalibus omnia vinclis, 

, 
Lucretius, 

Căsuţa, lui Pantazachi Breazu era, așăzată 
pe valea Bahluiului: şi avea dealungul ei un 
cerdac de lemn, boit cu galb&n şi despărţit 
la mijloc prin o portiță. Din cerdac te co- 
borai intro mică grădină bine ingrijită tot 
aşa de curată și veselă ca, Şi casa. Proprie- 
tarul, „Cuconul Pantazachi“, cum il numea 
toată mahalaoa, n'avea nici femee, nici copii 
ci Singur aici cu Mef, un prepelicar mare şi - 
frumos, el trăia o viaţă foarte liniştită. De 
cum se disprimăvăra pănă toamna tărziu, 
Pantazachi petrecea toată zica în cerdac 
sau in grădină căutând de pomi şi de flori 
sau jucându-se cu cânele său de vânat. Mef 
era prietenul său cel mai bun şi, in această,
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calitate, avea o mulţime de drepturi: El 

putea prânzi impreună cu stăpânul su, işi 
punea. când voia, capul pe genunchii lui, ba, 
câteodată, se intindea chiar pe divanuri. Dar 
şi ce câne deștept! Ştiind că stăpânul său 

„avea obiceiul si se scoale la șease ciasuri, 
nici o minută mai de vreme sau mai târziu, 
cum auzea băt&nd oara, el se ducea la pa- 
tul unde dormea Pantazachi şi-i lingea incet 
mâna pănă il deştepta. In grădină, când 
st&pănul sfirşea de fumat, Mef lua ciubucul 
in dinţi şi-l ţinea sau il ducea in casă, după 
deosebite semne ce-i făcea Pantazachi. Când 
vedea de departe pe vre un cunoscut viind 
in visită, Mef alerga iute la stăpânul stu 
şi-l inştiinţa lătrând de trei ori. Ear când 

Pantazachi se gătea, să meargă la v&nat, nu 

era fiinţă mai fericită pe lume decât Mef 
care se gudura, sărea, hămăea, alerga de la 
trăsurica, la care se inhăma calul, in casă 
şi din casă la trăsură pănă ce stăpânul său 
era gata de plecare. 

Afară de Mef, Pantazachi mai avea un 

rândaș care totodată era şi grădinar şi vi- 

zitiu, o bucătăriţă bătrână şi pe Mărinca. 

Pe când cei doi intâi aveau insăreinări bine 
hotărite, Mărinca juca un rol cam indoios. 
Frumuşică, totdeauna curăţel imbrăcată, cu 

două cozi lungi lăsate pe spate, ea ţinea
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cheile de la camară şi de la pivniţă, ingrijea 
de gospodărie, căuta chiar de flori. Deşi 
ten&ră, Mărinca era .oare-cum gospodina ca- 
sei. Insă prea vorbea poruncitor cu celelalte 
doue slugi, prea vorbea Pantazachi blând cu 
dinsa şi prea o respecta. Mef... vecinii cam 
cărteau, 

Casa de pe Bahlui nu era singura pro- 
prietate a Cuconului Pantazachi; el mai. 
avea, şi o vie la Nebuna unde şedea, şi iarna 

“şi vara muma, lui, Cucoana Păuna, o bă: 
buţă bătrână şi sbircită, Pe aceasta Panta- 
zachi o iubea foarte mult, mergea, regulat 

„Să o vadă cel puţin odată pe săptămână şi 
ingrijea să nu-i lipsească nimic. La, culesul 
viilor, Pantazachi se ducea in fie care zi 
de petrecea, cu dinsa, dar nici baba nu ve- | 
nea in oraş'vre odată, nici pe Mărinca. n'o 
trimitea la vie, incât aceste două femei 
nu se.ve&zuse una pe. alta, ci se ştieau nu- 
mai din auz, | 

Cine nu cunoştea pe Cuconul Pantazachi ! 
Toţi vEnătorii ii fusese tovarăși şi petre- 
cuseră cu dinsul., O mulţime de funcţionăraşi 
care sunt mulţimiţi să aibă un prieten la 
a cărui masă să vie nepoftiţi, preţuiau mult 
pe Pantazachi. Dar. nici era om de un ca- 
racter mai plăcut, decât dinsul. Totdeauna 
bine dispus, cu un zimbet liniştit pe buze,



— 320 — 

el eşea, inaintea, ori cărui cunoscut, ii strin- 
gea amândoue mânele, ii mulțumea că vine 
să-i ție tovărăşie la masă, il ducea, prin gră- 
dină, ii arăta fiecare copăcel, fiecare floare, 
insfirşit făcea ori ce putea mulţimi pe prie- 
tenul su; In zile de serbători, când se in- 
timpla să vie mai mulţi, Pantazachi făcea 
un semn Mirincăi se scoată vin de cel mai 
vechiu şi dacă la masă veselia, lua o intin- 
dere mai mare, el trimitea pe răndaş după 
lăutari cari se așăzau la portiţa, cerdacului - 
şi se puneau să cânte. După masă, incepeau 
să se distupe butelci de vutcă făcută de 
Cucoana, Păuna, și astfel se mărea și mai 
mult mulţămirea generală. In asemenea im- 
prejurări Pantazachi eşea din liniştea, sa, 
obicinuită şi se punea chiar in fruntea ve- 
seliei. Adesea se aşăza turcește pe divan, 
cu ciubucul in mână, işi tuflea fesul pe cap 
şi striga cu glas tare: „Acum, haideţi fra- 
ților să trăim bine!“ Câteodată dădea po- 
vaţă. lăutarilor : „Măi baragladină, si-mi 
cântaţi cum şi-a pierdut ciobanul oaea!“ 
Atunci lutarii incepeau un cântec trăgănat 
şi jalnic pe care Pantazachi îl asculta câteva 
minute, trăg&nd incet fumul din ciubuc, apoi 
deodată intrerupăndu-i: „Destul, striga el, 

„ cântaţi cum. şi-a găsit ciobanul oaea!“ și 
lăutarii treceau la un allegro pe care Panta-



zachi il asculta cu mânele in şolduri, cu 
"fesul pe o ureche şi cu tot trupul în mMiş- 
care. Ba ades, când cheful era mare, el pu- 
nea pe lăutari să cânte jocuri naţionale şi 
incepea, să, joace singur prin casă. Papucii 
şi. fesul ii săreau in toate părţile şi el se 
sbuciuma pănă cădea obosit pe divan in 
mijlocul risului sgomotos al tovarășilor. Cu 
toate acestea Pantazachi “nu bea, niciodată 
aşa de mult incât să se ameţească cu to- 
tul şi nici lăsa pe alţii să bee din cale 
afară. Indată ce unul din meseni incepea 
a-şi pierde minţile pănă a se arăta prea, 
desmierdător cu Mărinca, Pantazachi făcea 
un semn ascuns şi la moment dispăreau 
şi Mărinca şi buteleile şi păhăruțele de 
vutcă. 

Pănă la aceste petreceri mergea insă ama. 
bilitatea lui Pantazachi, mai departe nu. De 
câte ori ennoscuţi de-ai lui il Tugaseră să le 
imprumute bani la vre-o nevoe, să cunune, 
să dee chizăşie, să boteze vre-un copil ori 
să primească a fi epitrop vre unui orfan, 
Pantazachi refusa, totdeauna. Negreşit poli- 
ticos, căci pentru nimic in lume Pantazachi 
n'ar fi zis un cuvânt neplăcut cuiva, dar 
refuza. „Ba că tocmai acum sfirșise banii, 
ba. că nu are mâna, fericită şi copii botezați 
de dinsul mor cu toţii, ba că tatăl său i-a 
358,973.— Scrieri complecte. 21



lăsat cu limbă de moarte să nu fie in veci 

chizăş sau epitrop“, insfirşit totdeauna gă- 

sea un pretext. Cu chipul acesta avea prie- 

teni numeroşi. dar nu prea intimi şi nici un 

singur dușman, stare pe care o credea cea 

mai fericită pe lume. - 
“Ceea ce caracteriza mai mult pe Cuconul 

Petrachi era lenea şi o nepăsare nemărgi- 
nită pentru intreaga lume ce nu era in ra- 
port cu dinsul. A căuta să lucreze ca să 
câștige şi să-și mărească modesta lui stare, 
a lua o carte în mână sau măcar o gazetă 
ca, să ştie ce se mai petrece in lume, a 
alerga după vre-o funcţie, toate aceste erau 
lucruri foarte neplăcute pentru dinsul. De 
aceea şi Cuconul 'Todiraş, un boer bogat şi 
influent de a cărui casă fusese tatăl lui 
Pantazachi, care il botezase, il crescuse și 
il iubea, era, foarte supărat pe dinsul. Câte- 
odată il chema şi-l dojenea: „Bine, Panta- 
zachi dragă, deaceea te-am invățat carte ca 
să te ingropi in bordeiul tău ca un prost? 
Am să stăruesc cu dinadinsul să intri intro 
slujbă şi dacă teii purta bine vei merge 
inainte. Vremile in. care numai boerii de 
neam ajungeau la ranguri mari trec văzănd 
cu ochii. Fii harnic şi vei fi şi tu om!“ 
Aceste poveţe repetându-se şi cucoana, Pă- 
una stăruind. și ea cu lacrime in ochi,
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Pantazachi primi la postelnicie o slujbă care 
i.se dădă după stăruinţele naşului stu. 
Amar ii mai venea 'să meargă la cănţelerie 
şi să stee infipt la o masă o bună parte a 
zilei. Cu cât trecea timpul şi el, inaintând 
in grad, vedea mai bine: cele ce se petreceau 
in jurul său, cu atâta neplăcerea sa era mai 
adâncă. Odată onestitatea sa avă o mare 
incercare. Prin mânile sale trecănd decretele 

„de boerii, un boer bogat cu rangul de Spa- 
“tar care ardea de ambiția să fie agă, ii pro- 
puse să vire printre celelalte decrete unul 
mai mult pentru dinsul şi să-l infăţoşeze 
la iscălitura ministrului care de sigur . nici 
n'ar lua sama. După multe stăruinţe din 
partea spatarului şi refusări din partea şe- 
fului de masă, la urmă principiele sale slă.- 
biră şi Pantazachi indeplini cererea, stărui- 
torului. Hărtia, trecă pe dinaintea, directorului 
care crezi că este un ordin al ministrului ; 

„Ministru iscăli fără să bage sama; de la 
ministru şi hărţia aceasta, treci pierdută 
intrun teanc de acte Ja iscălitura domnească 
şi treaba se fâcă fără ca cineva să știe se- 
cretul acestei inaintări. A doua zi după pu- 
blicarea, decretelor, Pantazachi, intoreăndu-se 
a casă, văzi la dinsul pe masă o cutie mare 
de catifea, pe care un necunoscut o adusese 
fără alt respuns. Deschizănd-o, Pantazachi
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găsi un ciasornie de aur frumos, cu un lanţ 

gros tot de aur, ear dedesubt era o hărtiuță 

a a Savin ele: „Din partea unui recunosct- 

„ Pantazachi lu ciasornicul şi lanţul și. 

se 2 vita, la, ele multă vreme, apoi puse cia- 

sornicul in buzunarul jiletcei in locul celui 
vechiu de argint al său. El simţea insă o 

mare neliniște pe care nu şi-o putea tăl- 

măci. Fiind primăvară el eși in grădină, 

urmat de Mef, cu gând să caute de flori, 

dar era, așa de distras, incât toate le făcea 

pe dos; uda drumurile și mergea pe iarbă 

şi pe straturi ; tăea crenguţe verzi şi lăsa 

pe cele uscate; plivea firii de iarbă in loc 

de buruene. Insfirşit văzănd că timpul trece, 

ceri bucate, deşi nu-i era foame, sperând 

că schimbarea ocupaţiei ii- va schimba și 

gândurile. In vreme ce Mărinca punea masa, 

el o intrebâ de mai multe ori dacă astăzi 

n'a venit nimeni şi respunzend aceasta că 

nu s'a arătat nici un mușafir, era foarte su- 

părat să mănânce singur in zioa aceea. 
Când, așteptând să-i aducă bucate, văzi pe 

Met cum se pusese in fața lui și se uita 
ţintă la dinsul, el se intreb in sine neli- 

niştit : „Ce dracu se tot uită cânele ista aşa 
de ciudat la mine?“ şi cercetând ce lucru 

- atrage băgarea de seamă a lui Mef, dădu cu 

ochii de lanţul ciasornicului şi tresări. Sara,
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când” se desbrăcă să, se culce, Pantazachi 
puse ciasornicul la, locul s&u obicinuit, pe o 
măsută, dar se tăvăli in pat in toate păr- 
ţile, neput&nd să adoarmă. Nu era in cast 
liniştea "obicinuită și nu- şi dădea samă ce 
putea să fie. Aprinzănd luminarea, el văză 
pe Mef treaz la picioarele lui cu ochii aţin- 
tiţi asupra sa ca şi peste zi. „Cânele m& 
supără“ gândi el şi, pentru intaia oară, dădu 
pe Mef afară din odae. Dar somnul tot nu 
Voea să vie şi acum Pantazachi iși dădă 
samă că tie-tacul ciasornicului ii turbură 
liniştea nopţii. EI se sculă deci, incuiă cia- 
sornicul intr'un saltar şi astfel după multă 
sbuciumare adormi insfirșit intrun târziu. 
A doua zi la, cânţelerie era aşa de palid şi 
de distras, incât colegii lui il intrebau in. 
truna ce are și dacă nu-i bolnav? A treia 
Zi işi dădă dimisia in mânile ministrului, 
apoi alergând răpede a casă, puse ciasornicul 
Şi lanţul in cutia lor și o aruncă in funqul 
unei lăzi, ear in loc scoase din nou vechiul 
stu ciasornic de argint. 

Aflând de dimisia lui Pantazachi, Guconul. 
“Todiraş se supără, aşa de tare, incât ii tri- 

- mise respuns că nu vra să mai vadă in veci 
un leneș ca dinsul şi că-l va da afară ducă 
va mai indrăsni să-i calce in casă. Dar ce-i 
păsa lui Pantazachi?



El nu voia să se mai ocupe de nimic și 

işi redobândise liniștea pierdută. Venatul, 

mesele, căutarea grădinei urmau ca inainte 

deși cu mai puţină veselie, Odată căz&nd 

greu bolnav, ideea morţii i se infăţişă pen- 

tru intâia oară. La inceput se infioră de 

dinsa şi işi făgădui de a numai ucide epuri, 

„prepeliţe şi alt venat, căci ar fi păcat a ri- 

dica viaţa, unor ființe ce au dreptul la dinsa 

ca şi oamenii. După ce se indreptă, negreşit 

el nu se ţinu de cuvănt, ci urmă v&nătorile 

sale, dar ideea morţii i se presenta ade- 

seori, așa că se deprinse cu dinsa; nu- 

mai simţea, nici o groază, ci numai o me- 

lancolie liniştită, mai ales când gândea că 

nu va lăsa pe nimeni in urma lui. 

- Astfel treceau anii și Pantazachi vedea, 

inmulţindu-se perii albi in musteţi şi pe cap. 

Cucoana Păuna, care simţea că slăbeşte tot 

mai tare, era desperată că fiul său are să 

remâe burlac şi-l ruga in fiecare zi să se 
insoare cât ar mai fi vreme, dar Pantazachi 

nu se putea hotări. 

Intr'o zi, după o masă mare ce dăduse 

prietenilor săi, petrecere Ja care “Mărinca 

“ glumise neobicinuit de mult cu unul din 

meseni, un tânăr advocat, Pantazachi um- 

blă cu gândul să se despartă de dinsa, fără 

insă a avă curajul să facă o aşa de mare
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schimbare in chipul stu de viețuire. Treaba 
insă se făcu de la sine căci, nu mult după 
aceea, intorcendu-se de la vie, el căută pe gos- 
podina sa in toată casa. Slugile ii spuseră că, 
Mărinca işi făcuse bocceluţa, şi plecase, ba, 
bucătărița, care se dusese să pândească,, 
adause că a văzut cu ochii ei cum la colţul 
hudiţei, Mărinca se suise intr'o trăsură în 
care se găsea un cuconaș, chiar acel ce mân- 

„Case dtunăzi aici la masă, când fusese mulţi 
musafiri. Ea, mai adause, cu r&utate că ar 
trebui cuconul Pantazachi să cerceteze dacă 
nu lipseşte nimic din casă. Pantazachi sbircă 
fruntea, şi aruncă o privire in jurul s&u. 
Toate păreau a fi în rândueală, o singură 
ladă in care se găseau lucruri vechi nu era 
la locul ei. Pantazachi deschise capacul şi 
cercetă ; din ladă nu lipsea nimic decât cia- 

" Sornicul şi lanţul de aur. Un zimbet uşor 
treci pe buzele sale : „Toate sunt in regulă, 
zise el bucătăriţei, poţi să. te duci!“ 

Ii părea bine lui Pantazachi, ii părea, rău? 
Poate că-i părea bine, căci de mult timp 
Cucoana Păuna, îl tot mustra, zicând că. nu 
șede frumos să, aibă o fată tânără in casă, el 
care trebuea să se insoare. Cu toate aceste 
se primblă ciasuri intregi prin grădină 
adâncit in gânduri şi nu desmierdă de loc 
pe credinciosul Mef. La masă abia gustâ,



din bucate şi inspre sară se intinse pe di- 
vanul din cerdac, iși răzimă capul pe braţ 
şi se uitâ, lung la apusul soarelui. 

Din zioa aceea prietenii lui băgară de 
samă că Pantazachi se făcuse mai tăcut, că 
lăutarii nu-i mai călcau pragul casei și că 
vorbele sale erau mult mai serioase. El adu- 
cea vorba adese ori despre singurătate, despre 
căsătorie, despre viață şi moarte. In adevăr 
Pantazachi se simţea foarte isolat. EI nu 
cunoştea decât societatea, bărbaţilor, printre” 
femei era timid și stângaciu și se tot in- 
treba dacă trebue să se: insoare sau nu ; 
dacă mulțămirea de-a avă o nevastă este 
destul de mare in comparaţie cu osteneala 
ce trebue să-ţi dai ca s'o cauţi şi cu neplă- 
cerea, de a-ţi schimba obiceiurile şi de £ a-ţi 
inmulți grijile. 

Tutîmplarea, insă este ciudată ! Abie acum, 
când il munceau aceste gânduri, el băgă de 
seamă că tot in mahalaoa lui, o văduviţă pe 
care 0 văzuse numai in treacăt, uitându-se 
la. dinsa fâră interes, este foarte frumuşică, 
şi că ea are obiceiul de a se pune la ferea-- 
stră - când trecea el pe acolo. Cunoştinţa 
intre vecini se face: răpede și „Duduca Se- 
vastița“, tEnără văduvă care era foarte ve- 
selă şi vioae şi avea şi avere bunişoară, il 
primi cu bucurie in casa ei. Mulţi se adu-
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nau la dinsa! Tot tineri eleganţi și galanți, 
mai de prin mahala mai Şi din oraș şi Du. 
duca Sevastiţa era amabilă, cu toţi. Negre 
şit cei cu privirea mai petrunzătoare băgau 
samă cu unul era totdeauna preferitul, dar 
aceasta nu impiedeca prietenia, căci după 
cătăva vreme favoritul cel vechiu făcea loc 
altuia nou, aşa, incât toţi erau in drept de 
a avă speranță. Numai Cuconul Pantazachi, 
nedeprins cu lumea, nu vedea, nu auzea ni- 

„mic, deşi mergea s'o vad pe toată zioa. 
EI se ţinea prin colţuri tăcut şi admira, de 
departe pe Duduca, Sevastiţa, o admira intru 
atat, incât pedepsea pe Mef pentru antipatia 
ce inspira cânelui frumoasa „văduvă, căci! 
Mef nu voia, de loc să intre in casa Duducăi 
Sevastiţei. Şi ciudat! Tocmai cu Pantazachi 
vEduviţa era mai plăcută: ea ținea par'că 
anume să se vadă că din toţi pe dinsul il 
deosebeşte. 

Lucrurile merseră aşa câtva, timp ş şi Cuconul 
Pantazachi simţea pentru intâia oară in 
viaţa lui: că şi femeile au insemnătatea, lor. 
Ca bun vecin el trimetea v&duviţei când o 
balercă 'de vin vechiu, când o farfurie cu 
brânză și smântână sau cu unt proaspăt, 
ba, câteva butelci de vuică, ba buchete de : 
flori şi fructe frumoase din grădina şi via 
lui; ear Duduca Sevastiţa părea tot mai
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incântată de amabilul ei vecin — când era 
faţă. In lipsa lui obicinuiţii casei şopteau 
intre dinşii că văduviţa, ride mult de bătra- 
nul amorezat şi de purțările sale. De la o 
vreme Pantazachi descrise Cucoanei Păunei 
care imbătrânise şi slăbise de tot, cu colori 
foarte frumoase pe tânăra v&duvă, şi o in- 
trebă de sfatul ei. Auzindu-l bătrâna plânse 
de bucurie şi, fără a mai sta pe gânduri, îl 
rugă să se cunune cât mai curând ca să 

„aibă fericirea de a-l vedea insurat până a nu 
muri. In urma acestei convorbiri, el merse 
la Duduca Sevastiţa să-i vorbească, Incepănd 
de departe cu multe ocoliri şi alusii, pe care 
văduva cu nici un chip nu voia să le inţe- 
leagă, el ajunse insfirşit a scoate cuvântul 
Şi a-i propune căsătoria. Duduca Sevastiţa 
plecă, ochii ruşinată şi o zimbire tainică de 
mulțămire sburâ pe buzele sale. Ea nu res- 
punse nici că primeşte, nici că refusă, ci 
lăsă treaba nebotărită căci „acesta ar fi un 
pas foarte serios pentru o femee tânără ca 
dinsa şi ar trebui să se mai gândească“. 
Luni intregi văduva il duse cu vorba, po- 
vestind prietenilor săi cu mult haz stângă: 
ciile lui Pantazachi, oftările şi amarurile 
sale. 'Pimpul trecea, Cucoana Păuna tot in- 
treba pe Pantazachi când se insoară și el 
suspina mereu, vezend că nu face nici un
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pas inainte. Insfirşit intr'o zi, pierzănd răb- 
darea iși luă o inimă, şi-i cerh respunsul 
hotăritor. Far Duduca, Sevastiţa, după mai 
multe incercări de a mai trăgăna treaba, 
silită fiind să se rostească, schimbă deodată 
tonul şi-i respunse scurt şi rece că nu-l vrea. 
„Nebună ar fi ea, abie scăpată de un băr- 
bat bătrân să-şi vire capul sub un alt jug?* 

Auzind acest respuns neaşteptat, Panta- 
zachi remase impietrit. 1 se făcă negru di- 
naintea ochilor şi se sprijini „de o masă. 
Apoi, fără a zice-un cuvânt, eşi din casa 
Duducăi Sevastiţei, se puse earăş pe divanul 
lui din cerdac şi remase nemişcat toată, zioa, 
cu mânile incrucişate pe piept, in vreme ce 
Mef, ascuns sub masă, nu dislipea: de pe 
stăpânul s&u ochii săi induioşaţi. 

Inspre sară vierul care inti'o fugă venise 
de la vie, ii spuse că a lăsat pe Cucoana Păuna, 
foarte Dolnavă şi că Cuconașul trebue să vie 
in grabă dacă-'vra s'0 găsească in viaţă. Pan- 
tazachi tresări, ridică capul stu palid şi, 
fără a mai cere lămuriri, alergă, la grajdiu, 
ca, să ajute a, scoate calul şi a-l inhăma. la 
brişcă. In curând totul era gata şi el se 
găsea pe drum spre Nebuna, dar ori cât 
mănă calul de răpede, el nu mai pută sosi 
la vreme. Bătrâna murise câteva minute 
inainte. Pantazachi sărută, mâna moartei cu
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respect, apoi eşi afară, se puse pe prispă, 
ascunse capul in mâni, şi pentru întâia oară 
din copilăria lui, incepu a plânge cu amar. 
Aşa petreci toată noaptea pănă in zori. 

Din zioa aceea Pantazachi se făcă alt om. 
Părul stu albi de tot, faţa lui slăbi şi ple- 
carea sa firească spre melancolie se făcu tot 
mai mare. Puţinii prieteni ce veneau âncă 
să-l vadă nu mai găseau plăcere in socie- 
tatea lui, așa incât unul câte unul se re 
trăgea până, peste puţin timp, Pantazachi 
remase singur de tot in casa lui. El părea 
mulţămit de aceasta căci, chiar in oraş, când 
intilnea pe vre unul din vechii săi cunoscuţi, 
sau apuca, pe o uliţă laterală sau, când era 
prea târziu, pleca ochii la pământ, făcându-se 
că nu-l vede. Mef remase singurul s&u to- 
varăş, dar bătrân acum şi el, nici mai cerea 
să inveselească pe stepânul său cu săriturile 
şi glumele sale, ci urma liniştit paşii lui 
prin grădină, 

In zioa când se implini anul de la moartea 
Cucoanei Păunei, Pantazachi puse să citeuscă 
rugăciuni pentru sufletul ei. Apoi, după ce 
plăti preotul, iși luă pușca din cuiu, cercet 
dacă este in bună stare și o aşăză pe divan. 
După aceea făci o primblare in jurul casei 
sale, merse in grajdiu, in șură ca să vadă 
dacă totul este in regulă Şi se uită cu dea-
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m&runtul la grădiniţa, lui. Reintrând in casă, 
deschise saltarul, luă toţi banii ce ținea 

"acolo, îi puse în pungă, chemâ, pe Mef, il 
- desmierdă, il sărută şi il incuiă in iatae. Apoi 

luă pălăria, o şterse de praf Şi 0 aşăză pe 
cap. Puşca o anină de umbr, incuiă casa, 
lăsând cheia in broască şi plecă. Un moment 
ii tresări inima, căci trecănd sub ferestrele 
iatacului, auzi pe Mef urlând jalnic ; dar 
numai un moment, căci faţa lui redeveni 
liniştită indată ce trecu dincolo de pragul 
porţii. 

EI" apucă deadreptul peste câmpie și de- 
acolo . peste dealuri. După câteva ciasuri, 
simțindu-se obosit, el se așăză pe o piatră 
lângă drum, unde venise să se odihnească, 
și doi țărani care se intorceau de la lucru. 
Auzindu-i cum se plângeau unul cătră altul 

- de greutăţile vremilor, de puţinul câştig ce-l 
aduce munca, el iși deşertă, punga, rugân- 
du-i să primească banii ca un dar de la din- 
sul. Ţăranii nu indrăzniră intâi să iee banii, 
dar după multă stăruinţă, primiră insfirşit, 
uitându-se insă la dinsul cu ochi mari și 
nevrend să creadă că a dat peste ei aşa, 
un noroc. El insă nu ascultă mulțămirile lor, 
ci se depărtă in graba spre o pădure înve. 
cinată. Ţăranii il urmăriră cu ochii până, se
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pierdă în pădure, apoi clătinând din cap, 
se indreptară spre satul lor. 

Trei zile după aceea, se povestea in casa, 
Duducăi Sevastiţei cum Pantazachi s'a găsit 
mort intr'o pădure din apropiere. Povesti: 
torul ştiea să arăte cu de-amănuntul cum Pan- 
tazachi nu s'a putut ucide altfel, decât puind 
stratul puştei in păment, apropiind pieptul * 
de virful ţevii şi apăsând cu varga puştei 
asupra cucoșului, apoi cum un câne al stu 
de vânat, scăpând pe fereastră din casa, unde 
fusese incuiat, îi găsise urmele Şi era, culcat 
lângă „trupul stăpânului său, nevroind a-l 
părăsi. In vremea istorisirii Duduca Sevas- 
tiţa era serioasă, şi pe gânduri. Ear apoi, - 
trecend convorbirea la altele, veselia şi glu- 

„mele reincepură ca de obiceiu Şi nimeni 
nu-și mai aduse a minte că fusese odată un 
vecin blând şi plăcut, pe care mahalaoa, il 
numea „Cuconul Pantazachi“ și in casa că- 
ruia mulţi prieteni petrecuse vesel ani in- 
delungaţi.



UN DRUM LA CAHUL 

Când se 'ntimplă de se leagă 
Amorul de vr'un bătrân, 
Să mă crezi că nui de şază, 
Leagă-l de gard şi dă-i fen! 

Const. Negruzzi, 

Pe vremea aceea orașul Cahul făcea incă 
parte din statul Român. EI era capitală de 
judeţ, prin urmare residenţa unei prefecturi 
şi a unui tribunal. E drept că guvernul nu 
prea avea ingrijiri părintești pentru acest 
oraş, căci ii trimitea niște funcţionari... dar 
dece să zic de rău de aceşti bieți oameni ? 
Destulă .pedeapsă era, pentru dinşii de a fi 
surguniţi la Cahul. Vara ii mâncau ţințarii, 
iarna n'aveau ei ce mânca, casele lor. erau 
mici, strimte, joase in pod, mai fără fereşti 
şi de tot fără, sobe, şi abia la o săptămână, 
odată le venea o căruţă de poştă, cu câte 
o gazetă, arare ori şi cu câte o scrisoare
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din care aflau târziu şi deobşte cu deplină 
nepăsare ce se mai petrecea, prin lume. 

Oraşul Cahul era vestit din două cause : 
Intăi pentru că locuitorii lui jucau grozav 
de rău preference. — Să joci acelaş joc şi vara, 
şi iarna, de dimineață pănă seara şi câteo- 
dată de cu seară pănă dimineaţa şi tot să 
nu-l deprinzi—lucrul e in adevăr de mirat 

“dar e aşa. Cahulenii aşa de puţin il ştiău, 
incât ajunsese proverbiali. Când în altă parte 
a țării, cineva, făcea, vre o greşeală bhoacănă 
la. preference şi tovarășii ii ziceau indignaţi : 
„Joci ca la Cahul“, aceasta era mustrarea 
cea mai mare ce i se putea face.— A doua 
causă, de celebritate a Cahulului era fabrica 
sa, nu de obiecte industriale, ci de deputați 
şi senatori. In formă Şi la Cahul alegătorii 
singuri numeau pe representanţii lor, in fapt 
insă ministrul de interne din Bucureşti te- 

legrafia prefectului numele persoanelor ce 
trebuiau să se bucure de increderea jude- 
ţului. Câteodată telegramele soseau in ajunul 
alegerilor, altă dată in zioa chiar a alege- 
rilor când buletinele incepuse a se depune 
in urnă, şi totuş alegătorii în nici un cas 
nu se depărtau de dorinţa ministrului. Ba 
se zice că odată telegrama din Bucureşti 
sosise a doua zi, după Sfirșitul operaţiilor 
electorale, când deputatul fusese chiar pro-
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clamat şi totuz, nu ştiu prin ce minune, 
cel proclamat a. rămas neales, și altul a 
venit ca deputat la cameră, țiind in mână 
un mandat, iscălit şi pecetluit in regulă şi 
fără ca să se fi făcut vre un protest sau 
măcar să, se fi arătat vre o nemultumire 
din partea cuiva. 7 șa se petreceau lucrurile 
la Cahul. Nu-i vorbă, so sopteşte că şi pe 
aiurea s'au intîmplot asemenea minuni, chiar 
prin oraşe mari... ştiu eu ?... foaste capitale... 

“insă oamenii ri și mincinoși ce nu scornege ? 
Perească Dumnezeu să incapi po gura lor, 

Dar uite! Pomenesc de oămeni ri Şi nu 
bug seamă că şi eu vorbesc rău de alegăto- 
rii din Cahul, eu care am fost ales seputat 
de dinşii! Dar! Am fost ales, ba incă in co- 
legiul al IV-lea și aveam şi eu mandat iscălit 
şi pecetluit, insă spun drept că am meritat, 
această dispăgubire de la un oraş in care 
am păţit ceea ce nu păţisem nictiire. Judece 
toată lumea! |. | 
Ca mai toţi cetățenii Români care știu 

scrie şi ceti făceam și eu intr'o vreme. pe 
advocatul, apărând pe un cap la curţi și 
tribunale, nedreptiiţile oamenilor ce se adre- 

„sau la mine. Intro zi vine nn Rus Şi-mi 
zice că la trecerea Basarabiei cătră Moldova, 
venduse moşia sa unui Român, că cumpt- 
rătorul îi râmiăsese dator cu un rest din 
IF. — Scrieri complect. 2



preţ, că termenul plăţii ar fi trecut, de mult, 
că, deşi Par fi prelungit de câteva ori, cum- 
părătorul tot nu-i plăteşte, aşa incât se vede 
silit să, ceară banii prin judecată. Dau eu 
hârtie și după câteva luni imi vine chemarea. 

- Terminul fiind pe la sfirşitul lunei Noem- ” 
vrie, tocmese pe Costache, poreclit Bani- 
Gata, birjar cunoscut din Iaşi, și plec im- 
preună cu Rusul meu. La inceput am mers 
bine: Păn pe la Răpedea timpul era frumos 
deşi rece, şi .noi eram veseli. Mai inspre 
seară insă, după ce părăsisem şoseaoa, in- 
cepi să ingheţe şi să fulgue puţin, așa in- 
cât trăsura luneca in toate părţile pe dru- 
murile costișe ce duc la Huşi. Inoptase, și 
mai mult pe jos decât in trăsură sosirem 
intrun tărziu la o crâşmă jidovească, cu 
dout odăi. Din ptcate era Vineri și crâșma 
era ticsită de jidovi pe care ii prinsese Sa- 
băşul pe drum. 

„N'avem unde să vă primim, ne zise crâş- 
marul, doar să staţi in bucătărie cu noi, 
căci odaea de oaspeţi e toată plină de lume. 

In bucătărie era un fum de te inădușea, 
nu era de stat. Am prins deci să ne toc- 
mim cu jidovii oaspeţi ca să ne lase nouă 
odaea cea bună și să treacă ei in bucătărie. 
Deşi Sabăş, zi in care jidovilor le este oprit 
să se gândească la interes, aurul, sau, mai
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drept, argintul nostru au -invins și fiii lui 
„Israil, intorcend capul cu groază, ne arătară 
să punem banii după sobă, căci -ar fi fost 
un păcat neertât pentru dinşii de a-i primi 
în mână, 

Aveam deci odaea. cea bună: De-a lungul 
păretelui crăpat și nevăruit de cine ştie cână, 
se intindea o laită de trei scânduri una mai 
sus, alta mai jos, incât, deşi te puteai lingi, 
trebuia să-ţi ţii bine cumpena, căci la cea 
mai mică mişcare cădeai de un palmac pe 
scândura inferioară, Pe Jos odae era nepodită, 
de lut şi locul nu era drept, ci cu dealuri 
şi văi. Intr”un captt al laiţei trăgea de la 
fereastra spartă un vânt rece... în capătul 
opus venea de la cuptor o ferbinteală şi un 
fum... in colţul dintre cuptor şi uşă se ridica 
o movilă mare de colb strins cu mătura, 
căci se srijise de Sabiş. Pe masa schioapă | 
şi scârnavă de lângă fereastră era O lumi 
nare de stu virită intrun gât de butelcă — 
aceasta era odaea cea bună! Uitându-mt 
imprejurul meu mă cam cutremurai, dar 
Rusului se vede că această privelişte nu-i 
făcu nici un efect deosebit, căci zise zim- 
-bind: 

— Odaea imi pare bună, avem să dormim 
de minune, numai să mâncăm ceva. 

Uitasem şi unul și altul de a lua moiinde
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Ja dram şi ne adresartm cătră gazdă. Crâş- 
marul avea numai niște slănină, cam inve- 
chită, şi rachiu. Ce să fac? De nevoe am 
băut şi eu un pahar de rachiu, dar slănina. 
am lasat-o Rusului toată. Bărbosul meu de 
Muscal se puse să inghită bucătoae de gră: 
„Sime aşa de răpede şi cu atâta lăcomie, in- 
cât la un moment ţin minte că m'a apucat 
frica să nu inhaţe, în furia sa, şi capătul 
de luminare ce fumega în gâtul butelcei,. 

„Să tragem la sorţi, zisei cătri Rus după 
ce sfirşise do mâncat, care din noi să doarmă 
la fereastră și care la cuptor. 
— Ce sorţi! imi respunse cl, aleze d-ta 

care loc vrei, mie tot una imi este, eu dorm 
bine ori când şi ori unde... 

Stătui un moment la indoială. Deo parte 
vântul ce suila prin geamul spart, de alta 
căldura. şi duhoarea ce-ţi biitea in -cap de la 
cuptor... Grea alegere! Cam friguros de soiu, 
m'am hotărit la urmă pentru cuptor. Mus- 
calul se intinse in partea fereştei, invălit 
în şuba lui de lup şi după câteva minute 
dormea dus. Eu de cealaltă parte mă svir- 
coleam pe laiţă, cădeam pe scândura de mai 
jos, m& ridicam ear, simțeam că mă inădușt, 
aerul greu din odae in care se amesteca, fu- 
mul din cuptor cu cel al luminării de stu 
şi cu. mirosul slăninei. Adormind insfirșit
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intr'un târziu, avui un vis foarte urit: Se 

facea că eram culcat intr'o pădure sub un 

copac, că fulgera și tuna infricoșat şi că un 

vriaş mă tot lovea-in cap cu 0 măciucă. 
M& deşteptăi ameţit de tot, căci dormisem 

cu capul in dreptul gurei cuptorului şi auzii 

pe tovarăşul meu hoiăind din resputeri, 

„Sărind de pe laiţă la pământ căzui jos de 
“vre-o două ori, atât, din causa ameţelei, cât 

şi din causă că pământul odăei era accidentat. 
“La urmă imi pusei blana în spate, imi in- 

desai căciula in cap şi după multă bojbăialii 
găsind uşa, eşii afară. Aerul rece și curat 

al dimineţei m& recori și m& deșteptă de tot, 

— Cinei acolo? imi strigă glasul puternice 

al unei umbre ce se mișca imprejurul casei. 

„Om bun, r&spunsei eu, dar d-ta cine eşti? 
Umbra apropiindu-se, recunoscui pe bir- 

jarul Puni-Gata care făcea strajă şi-şi păzea, 

caii şi trăsura de tâlhari. După câteva mo- 

mente, cuprins de frig m& intorsei in casă, 
„dar greşind colţul laiţei m& aruncai cu toată 

greutatea peste Rus, Acesta insă, nu prea 

simţitor din fire, borborosi numai . câteva 
cuvinte in limba lui apoi se intoarse pe cea- 

laltă-parte şi urmâ a dormi. Pintre horăi- 

turile tovarăşului meu mi se pără - că-aud 

incă ceva şi că zăresc nu ştiu ce mișcându-se 

pe cuptor in dosul uşei deasupra movilei de
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gunoiu. De sigur o. mâţă care a, intrat când 
am deschis ușa, gândii in mine Și, vrend să 
vEd mai bine, mg indreptai spre rasă să 
iau chibriturile. Dar greşii earăş pasul la o. 
vale şi răsturnai masa cu luminare, stra- 
chină de slănină, pahare de rachiu, cutie de 
chibrituri, tot. Nu mai era cu putinţă să 
nimeresc prin intuneric şi cu anevoe m'am 
tăriit păn la Vechiul meu colţ; de laiţă, unde 
am stat toată noaptea deştept, luptându-mă 
cu somnul ce mă fura câteodată, cu jigă: 
niile ce riăvăleau asupra mea de pe păreţi 
și din vreme în vreme aruncând ochii spre 
acel ceva negru ce se mişca pe cuptor lângă 
uşă. La cea întăi rază a zilei mai mult Si 
cită decât simțită, părendu-mi-se a băga de 
seamă că, ceea, ce se mișcă nu seamănă de 
loc-a motan, ci a nu Ştiu ce mai mare, in- 
tr'un moment, când o presupunere ce intrase 
de câteva clipe in mintea mea deveni pu- 
ternică; mă răpezii drept la acel ceva, şi 
implântându-mi mâna, intrun lucru moale 
ce. părea a îi o barbă, strigai în gura mare.: 
„„Săriţi! 'Tâlharii! 
Rusul de pe laiţă, Bani-Gata de la, cai şi 

mai mulţi oaspeți din bucătărie năvăliră 
impreună. Ce era? Pe când eu fusesem atară; 
doi jidani. cari nu mai incăpuse dincolo și 
imgheţau de frig, iși scosese papucii, -se fu-



rișase tiptil la noi in odae şi se ghemuise 

unul peste altul pe cuptor: ei erau acel 

ceva negru ce credeam a zăr) in intuneric. 

Figura îngrozită a jidanului in barba căruia 
imi incleștasem mâna, era așa de poznașă, 

incât pe loc ne-a umflat risul pe toţi. Chiar 

zioa următoare am ris tot timpul în tră- 

sură, atât:de chipul jidanului ce nu-mi eşea, 
din gând, cât şi mai ales, de Rusul meu 

„care tot prefăcea pe jidanul spăimântat. 
Era in adevăr foarte comic de a vede pe 

Muscal așa de vesel. EI iși virea mânile prin 
barba sa tufoasă, căutând să dea figurei 
sale, altminteri sălbatice, -expresiunea de u- 
milire şi spaimă a Evreului. Apoi, umilându-l 
visul, se lovea cu mânile pe genunchii și 
când îl năbuşeau hohotele, iși stringea pân- 
tecele cu amândouă braţele. aritatea lui 
ţinea deşteaptă nu numai pe a mea, ci şi 
pe a lui Bani-Gata de pe capră, incât intrun 
ris am dus- -0 cu toţii o bună parte din drum; 

ear ţăranii cu carele, ce ne intilneau, căscau 

gura la, vederea acestui trio vesel şi intor- 

„ceau capul după noi in indoeală dacă sun- 
tem nebuni sau numai beți. 

In această stare sufletească trecurăm Sâm- 
bătă prin Huşi şi ajunser&m sara la Fălciu, 

„fină altă intimplare, ear Duminică pe la 

două după amează, sosirem la Cahul unde
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am tras la singurul han ce era pe atunci 
in acel oraş, acel al bătrânului Sacalof. 'Ter- 
menul procesului fiind fixat pentru a doua 
zi luni, Rusul meu eși indată să caute pe 
grefierul tribunalului, care, in urma unui 
mic present, deveni foarte amabil, citi, 
pe arhivar, merse cu acesta să scoată do. 
sarul procesului şi mi-l aduse ca să-l studiez. 
In odaea mea eram eu, grefierul, arhivarul, 
Muscalul și Sacalof, cu care clientul meu era. 
prieten bun incă de când Basarabia fusese 
rusească. Cu toati lumina extraordinară ce 
se făcuse in odae—se aprinseseră in acelaş 
timp dou& luminări, una de său, alta de 
spermențtetă — abia vedeam să cetese, căci 
toţi fumau în casă şi, pă la Cahul nefiind 
sobe care să preschimbe aerul, fumul se in. 
sroșase şi intuneca odaea de tot. După ce 
cu mare greu sfirşii dosarul, grefierul imi 
zise cu aer misterios : 

: „Cunoaşteţi pe cuconul Manolaș? 
— Nu, cine-i acesta? 
„Presidentul tribunalului; mar fi stricat 

să-l cunoaşteţi, sau d-voastră, sau, mai bine 
incă, clientul d-voastre. 

— Dar pentru ce? 
zĂDoi... fiindcă... d5! ingăimă grefierul mai 

incet, 'căindu-se pacii de cele zise Şi €și 
răpede urmat de arhivar care ţinea dosarul
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sub braţ, invelit intrun testemel galbeu, 
şi de Sucalot care mergea să ingrijaseă de 
masă. Ea 

Peste o jumătate de cias Sacalof reintră, 
urmat de rândaşul stu (un lipovan cârn, cu 
cămeşt albastră, şi barbă roşie) care ținca 
o tabla cu mâncări, Clientul meu se aruncă 
ca un puiu de lup asupra bucatelor, eu insă |. 
gustănd, sării de o pahnă in sus. 

— Cei asta, sunt fript! strieai strim- 
bându-mă. 

„Ha, ha, ha, respunse Sacalof rizând. Cam 
pipărat, ha? Aşa bun, aşa bun! 
— Asa bun, așa bun, repetă, Muscalul meu, 

indopându-se cu bucăţi de carne şi cu pipă- 
ruşi intregi. 

„Cunoașteti pe cuconul Manolas? me in- 
treba de la o vreme Sacalof. 
_— Pe president? Nu. Dar ce nevoie?... 

„DE8! şopti Sacalof, fiindcă... obiceiul... 
Apoi... dă... trebuea să-l cunoaşteţi pe dinsul, 
sau măcar pe duduca Pipita... 

— Pe duduca Pipita!... 
Musculul meu se puse pe gânduri şi când 

remaserem singuri imi zise cam mâhnit: 
„Imi pare foarte rău că nu „cunoaştem 

nici unul pe Cacon Manalaş... 
- A doua zi pela unsprezece dimineaţa imi 
strinsei hârtiile şi, intovărăşit de clientul
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meu, m& dusei la tribunal. Prin tribunal 
trebue să ne inchipuim o căsuţă ca, toate 
celelalte din Cahul, numai ceva mai mică şi 
mai murdară. Acolo făcui cunoştinţă cu ad- 
vocatul adversarului meu, unul din luceferii 
Cahulului, un tânăr cu barba in furculiță, 
cu părul velvoiu şi cu ide; politice foarte 
inaintate. Figura lui imi displăcă, căci imi 
tot părea a vedă un mic zimbet ironie in- 
imun colţ al gurei. 

Fiindcă nu venise incă rândul procesului 
meu, intrai în sala şedinţelor, adică in odăita 
din mijlocul casei, pentru ca, asistând la alte 
judeciiţi, să mai treacă vremea pân ne-or 
striga pe noi. In dosul unei mese pătate de 
cerneală şi cam şchioape, pe care sta o cruce 
afumată şi un clopoțel strimb, ședeau doi 
indivizi, cel din stînga, tânăr, cu gura, căscată 
Şi somnoros, celalalt bătrân, slăbut la faţă, 
cu ochii mici căprii şi vioi şi cu minsteața 
surie. Aceşti doi magistrați judecau pe un 
țigan discul, rupt şi nepieptănat ce sta in 
picioare intre doi dorobanţi inarmați cu puști, 
Sub invinovăţirea că furase un cucoş din. 
sat. La altă mesuţă inai de-o parte sta pro- 
curorul, un tânăr ce cunoscusem și care imi 
făcea, semne de prietenie. . 

„Ce vrei q: ta? m& intrebă, cu aer de au-
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toritate, magistratul cel cu musteaţa surie, 
v&zendu-mă intrând in sală. - | , 
„„— Nimic, domnule, am . un .proces aice 
şi-mi aştept rândul, - 

„Fost-ai chiamat ? 
„— Ba nu, Fa 
„Apoi nu vom pută... „binevoiţi a, aștepta 

dincolo. ” 
— Socoteam că este ședință publică, zisei 

eu cam necăjit. 
| „Nu vom pute!,.. strigă magistratul tră- 
send clopoţelul şi arătându-mi cu capul odaea 
de alături. | 

Muscalul meu se uitase prin uşa crăpată 
şi văzând această, scenă imi șopti măhnit: 

„Cacon Manalaş... rău că nu cunoaştem... 
trebuea, cunoaştem Cacon Manlaaş sau măcar 
Pipiţ“. Ear advocatul adversarului meu şueră, 
incet; dinaintea lui un aer de polcă, zimbind 
cu ironie din colţul drept al gurei. După vre 
o jumătate de cias auzii dincolo „clopoțelul, 
ușa se crăpă, unul din dorobanţi eşi cu spa- 
tele întăi, ţiind baioneta, indreptată spre 
pieptul prevenitului, apoi veni acesta. căs:- 
când grozav de urit, şi la urmă al doilea 
dorobanţ cu baioneta indreptată spre spatele 
tilharului de cucoşi, care fusese osindit la 
trei zile de inchisoare, Ei se depărtară, un 
ușier strigă procesul nostru şi cu toţii in-
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trarem in sala audienţelor. Presidentul trase 

clopoțelul şi zise cu glas tare: | 

„D-le grefier, cetiți petiţiunea introductivă 

de instanță!“ Apoi imi aruncă o privire 

triumfătoare care insemna : 

„Vezi dumneata cum ştiu terminologia 

juridică ? 'Premură! 
Sfirșind grefierul de cetit eu mă sculai 

de pe scaun și incepui: 

-- Domnilor magistrați !... Insă in acelaş. 

moment, presidentul intrerupă&ndu-mă, imi 

zise cu glas tare: 
„Sunteţi fără rolă, imbrăcaţi-vă robe ? 

'Trebue să insemnez că tocmai atunci ve: 

nise un ordin din "Bucureşti ca judecătorii, 

procurorii şi  advocaţii să pue robe ca în 

Franţa, pentru a inălța prestigiul justiţiei 

in România. Eu insă, neavând loc deajuns 

în unicul meu sac de drum, nu mai luasem 

cu 3nine aceasti, haină solemnă despre care 

publicul nostru glumea așa de mult. 

— N'am.-luat roba cu mine, domnule pre- 

ședinte; avem puţin loc... 

„Atunci nu vom pute! răspunse presi- 

dentul, 

— Daţi-mi voie, strigai eu supirat... 

„Nu vom pută, repetă Manolaş trăgend 

clopoţelul. 
Vezend aceasta, procurorul care avea pen
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tru mine: o stimă deosebită, stiri de pe loc, 

insullat de o simţire sublimă, iși scoase roba 

din spate şi mi-o întinse mie. Eu o aruncai 
iute pe umere și zisei triumfând la vân- 
dul meu: 

— Fiindcă acum am rolă, socat că-mi 
veţi da voie să vorbese... 

Manolaş işi muşcă buzele dar, nevrând să 
se dea bătut: „Bine, robă este, dar cartă 
de avocat aveţi 2“ imi strigă cl cu glasul 
inăduşit de furie. 

—, Nam cu mine respunsei cu, dar sunt 
cunoscut, întrebaţi... 

„De n'aveţi cartă, nu vom pute! repetă, 
el puind mâna pe clopoțel. 

Procurorul sări cariş de pe scaun! şi zise 
cu glas solemn! 

„Ministerul publice cunoaşte şi afirmă că 
d-nul avocat are dreptul si exerciteze. 

Judecătorul cel adorinit, ridică puţin pleoa- 
pele obosite și zise incet cătră president : 
— Dumnialui are dreptul si exerciteze, 

stiu bine. | 
„Cunosc şi eu că are dreptul, adaose şi 

adversarul meu, care avea tot interesul să 
nu se amâe procesul, Știind bine că nu va, 
mai găsi tribunalul aşa bine dispus pentru 
causa lui. 

„In faţa acestor aserțiuni solemne admitem
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să pledaţi, imi zise presidentul din ce in ce 
mai furios, insă inainte de a incepe daţi-ne 
procura (Manolaş punea accentul pe silaba 
intăia a cuvântului) precum ne-a dat și ad- 
versarul d-voastre sau nu vom put&... 

— Domnule preşedinte, pentru Dumnezeu, 
clientul confratelui nostru nu este faţă, de. 
aceea, a lăsat o procură, dar al nostru e 
aici, eată-l, și ne declară pe noi representant 
al stu. 

„Cacon Manolaş! şopti Moscalul meu palid, 
incrucişând braţele pe piept şi inchinându-se 
adânc. 

— D-nialui e reclamantul? borborosi pre- 
sidentul tot mai inăduşit. 

„Cacon Manalaş, Cacon Manalaş...“ şopti 
„clientul meu. cu glas blând şi rugător. 

'— Vorbiţi, imi zise presidentul, trăgen- 
du-şi musteața și fixându-mă cu ochi crunţi. 

Eu, inghiţându-mi mânia, expusei causa 
in câteva cuvinte şi mă reașezai pe loc. Aq- 
versarul meu se sculă la rândul său Și căutâ 
să dovedească că termenul de platii ma sosit 

"încă, 

„Mai aveţi ceva de replicat? mă intreba 
preşidentul cu un zimbet de dispreţ. 

— Negreşit, negreșit.... 
„Fiţi scurt, domnule avocat...
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— Cacon Manalaş!... se rugă Rusul -cu 
braţele pe piept, inchinându-se adânc, - 

După replica mea, duplica adversarului și 
conclusiunile procurorului care erau favora- 
bile causei noastre, ne retraserăm cu toţii. 
Eu mă dusei drept a casă, fără a. mai aş- 
tepta pronunţarea hotăririi, căci simţisem 
deajuns cum va merge treaba şi nu-mi mai 
făceam ilusiuni zadarnice. Insă resultatul 
intrecă așteptările mele cele mai pesimiste. 
“Eram a casă de vre o jumătate de cias când 
procurorul, grefierul, arhivarul Și Muscalul 
meu veniră toţi inti'o fugă st-mi spuie că 
hotărirea tribunalului era — nu cum cerea 
adversarul meu —să se prelungească plata, 
ci—ceea, ce nu ceruse - nime—să nu se mai 
plătească de loc restul de bani ce se da. 

- torea. " : 
„Nui chip! Apel! imi strigă procurorul. 

+ — Trebuea cunoscut Cacon Manalaş, tot 
zicea Rusul meu cu mâhnire. Duşmanul meu 
a văzut inainte pe Cacon Manalaş, asta rău! 

„Dar trebuea să cunoaşteţi pe cuconul 
Manolaș, repetă Sacalof, sau cel puţin pe 
duduca Pipiţa.! 

Treaba, asta imi părd așa de gogonatii, 
incât am remas uimit. A dona zi când. am 
plecat din Cahul eram mai puţin vesel de- 
cât când sosisem și mă& hotării să fac ceva
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vuet pe la cel zuvern. Deatunci n'am mai 
uitat pe presidentul tribunalului de Cahul 
şi am căutat să aflu cât se poate mai multe 
știri despre acest interesant personaj. 

Manolaş Meriuţă, era fecior de boier, de 
origine din judeţul Sorocei in Basarabia. 
Viind de mic copil in Moldova, el intră diac: 
lu visterie, apoi trecu la postelnicie, logo- 
feţie şi insfirşit la judecătorie. Din candidat 
ce fusese in intăii ani ai Regulamentului 
Organic, se urcase cu vremea până la. ran- 
sul de Șien la Divanul Apelativ, unde-l găsi 
Convenţiunea și mişcarea Unirii. Meriuţă do- 

bândise o mare practică prin judecătorii şi, 

ajutat de inteligenţa sa firească, n'ar [i tost 

r&u funcţionar dacă m'ar fi avut un picat: 

„el avea o prea mare slăbiciune pentru sexul 

frumos. De trei ori insurat, de tei ori dis- 

părţit, mai intreţinuse, in intervalul acestor 

căsătorii, relaţiuni nelegale in dreapta şi în 

stinga, incât avea copii si legitimi si nele- 

gitimi în toate părţile tării. E drept că a- 

ceastă imprejurare nu inmulțea grijile nici 

ingveuea mult starea materială a lui Ma- 

nolaş, căci el nu-şi bătea capul de loc de 

urmaşii sti. 'Loate simțţirile lui erau concen- 

trate numai şi numai asupra ultimei iubite, pe 
care, cât timp trăia cu dinsa, o ținea in cati- 

fele și mătăsuri. Pentru cheltueli ca ale lui nu -



ajungea leafa; trebueau venituri extraordi- 
nare produse de funcțiunea ce ocupa. Aceste 
venituri şi le procura în toate chipurile : 
dreptate, lege... nici nu-i păsa de ele, bani 
ii trebuiau să imbrace şi să coculească pe 
actuala sultană ! Negreşit că purtarea sa da 
loc la reclamaţii, la scandaluri, in urma, că- 
rora guveriul il da afară, insă nu pe multă 
vreme, Manolaş făcea ce făcea, intriga, se ruga, 
se incovoea și după puţină vreme te pomeneai 
că ear a fost numit în vre un post. Acum 
la apropierea bătrâneţei ajunsese president 
la tribunalul de Cahul. Ministrul justiţiei il 
trimisese in această parte a țării cam pâ- 
răsită de Dumnezeu, ca să nu se mai audă 
vorbind de dinsul. Cahulenii care i ştiau o- 
biceiul, il sufereau cum sufereau multe al- 
tele şi Manolaş Meriuţă ar fi trăit fericit in 
oraşul lor dacă ar fi avut alt procuror la 
tribunal, căci cu acesta nu era chip să se 
împace, Mai intăi văzuse de mai multe ori 
pe colegul s&u primblându-se pe sub feres- 
trele Pipiţei, favoritei actuale, şi avea pre- 
pusuii grozave, ear apoi r&utăciosul de pro- 
curor necăjea din cale afară pe Manolaș cu 
alusii asupra virstei sale. Următorul gua- 
îrain dintr'o comedie nâţională : 

38,973. — Serizri complecte. 23
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Când se 'ntîmplă de se leagă 

Amorul de vre-un bătrân 

Să m5 crezi că nu-i de şagă 

Leagă-l de gard şi dă-i fen! 

Manolaş il găsea scris in toate părţile: De 
lua un dosar in mână, versurile erau.pe 

copertă; de deschidea un codice de legi, 

găsea poesioara pe toate hărtiuţele puse 
ca semn intre deosebite file: odată văzi 

versurile insemnate cu cerneală groasă pe 

masa tribunalului şi după cele ştersese fu- 

rios, le regăsi a doua zi săpate in lemn cu 
cuţitaşul. 

Nu-i vorbă, se resbuna şi el ori căndii 
era cu putinţă. La orice cerere a cărei im- 

plinire atîrna de president, procurorul era 

sigur că Manolaş va respunde: 

„Nu vom pută!... 
Apoi când da hotăriri in neunire cu con: 

clusiunile procurorului, Manolaş rostea „in 

neunire“ cu ton tare şi energic insoţindu-şi 
vorbele cu o privire de dispreţ asupra re- 

presentantului ministeriului public, dar ace- 

ste erau lucruri mici, care cădeau mai des 
in spatele impricinaţilor decât a procuro- 
rului. 

Plângerile la ministeriu despre purtarea 

lui Meriuţă deviind tot mai numeroase, in- 

tr'o bună dimineaţă el se trezi dat afară şi
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— ca toţi funcţionarii români ce se mazi- 
lesc — Manolaş se făci advocat. In această 
calitate il revăzui in primăvara următoare 
la Curte, tocmai când apăram, în apel, pro- 
cesul Muscalului meu. Manolaş era acum 
advocatul părţii adverse şi apăra hotărirea, 
dată, de dinsul la tribunalul de intăia, instanță, 
El se schimbase mult: imbătrânise, părea, 
“mai trist şi toată infăţoşarea lui era mai 

» sărăcăcioasă decât odinioară. Cu toate aceste 
trecă pe lângă mine cu mândrie ca să se 
aşăze, la locul său. Deşi nu sunt r&utăcios 
de soiu, totuș, fiindcă intîmplarea mă slu- 
jise aşa de bine, nu m'am putut opri de a 
nu necăji ceva pe. cuconul Manolaş. Inainte 
de a incepe judecata, strigai: 

— Domnule preşedinte, adversarul nostru 
mare robă ! 

„Un zimbet sburâ, pe buzele judecătorilor 
„care toţi cunoşteau intîmplările mele de la, 
Cahul, 

- „Nam adus robă, cu mine, respunse Ma- 
nolaş, muşcându-și buzele, n'aveam loc în 
sac, gândeam... 

— Dar cartă de advocat aveţi ?... 
„Sunt cunoscut, am fost şlen la, divanul 

apelativ... . 
— Unde vă este procura ? (apăsai pe si- 

laba inthi a cuvântului).
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“ „Domnule preşedinte, strigă Manolaș fu- 
rios, văd că permiteţi adversarului nostru 
să m& necăjească,... 

- — Fără prâcură nu vom put&! strigai eu. 

| „Clientul meu este aici faţă, .respunse 
Manolaş. 

„ „'Trebue roba la Cacon Manolaş! strigă. 
Moscalul de la spatele mele cu energie. 

Presidentul Curţii văzând că toată sala in- 

cepuse a ridecu hohot curmâ răpede gluma - 
şi intrar&m in cercetarea apelului. 

Vai de bietul Manolaş Meriuţă! El se in- 
curcă, aşa de tare in pledoaria lui, incât nu 

ştia ce mai zice: când susţinea că Curtea 

trebue să apere pe clientul său de ori ce 

plată, când zicea că termenul plăţii n'a, sosit 

incă. Presidentul il intrerupea, cern să 

specifice mai bine conclusiunile sale; el işi 

ştergea, fruntea de sudori și la urmă, ameţit, 
prăpădit, uită cu totul obiectul procesului 

şi incepi să se apere pe sine, afirmând că 

este om onest. Poate oricine să-şi inchipu- 
ească ce haz făcură judecătorii şi publicul 
de această infățoşare a lui Manolaş. Procu- 
rorul in conclusiunile sale fu foarte aspru: 

cu hotărirea tribunalului și mai aspru cu 
judecătorii de la Cahul. Când Curtea pro- 

nunţă, hotărirea, Manolaş se ascunse printre
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a N i ud ȘY public ca să nu fie văzut, ear apriga A: 
ii strigă: Zar. 

— Poftim, vino, ascultă, Cacon Ciziaet a tă 
Incă pân a nu sfirși presidentul stirea O + dă 

hotăririi, Manolaş se strecurâ, pintre uBliă = “2 
şi se făcu nevăzut, ns 

Deatunci am aflat că advocatura, lui Me: | 
riuţă mergea, rău. Cu legile aste noue fran: * 
țuzeşti — bată-le-ar focul ! — şi cu reputația 

* lui Manolaş, clienţii nu se prea grămideau, .- 
Ei se impuţinau din ce in ce, incât la urmă 
erau. rari de tot. Miseria bătu la uşă odată 
cu bătrâneţa. Vesela, Pipiţă il părăsi şi Ma. 
nolaş rămase o scurtă vreme fără iubită, 
Căzând tot mai jos, jos de tot, Meriuţă se 
aşăză, inti'un sat, legă prietenie cu o tărăn- 
cuţă şi se făcii advocatul sătenilor pe la 
subprefectură şi alte autorități inferioare. 
Ba intr'o vreme, când in capitală vântul 
"Dătea a, democraţie, Manolaș strinse un mic 
rest de energie şi se făcă demagog in re- 
gulă, căutând să răscoale pe ţărani, să se 
facă popular şi să ajungă la ceva prin acest 
chip — măcar la, deputăţie. Dar nu isbuti. 
Miseria il apăsa, tot mai tare Şi urmele sale - 
se perdură prin sate. 

Câţiva, ani după judecata, mea, ducându-mă 
cu alte trebi la Cahul, săsii un otel nou, şi 
pe fostul procuror al lui Manolaş president 

n 

î
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al tribunalului in locul său. Poftit la masa 

acestuia, avui ocasiunea de a face cunoştinţă 

cu duduca Pipiţa, căci ea, singură la Cahul 

nu-şi schimbase posiţiunea socială. In loc 

de a ţină tovărăşie vechiului president, ea 
ingrijea de gospodăria celui nou. Pipiţa, era, 

o brunetă frumuşică, cu ochi negri mari, 

era de o natură vioae şi ii plăcea să pove- 
stească şi să ridă. De la dinsa am aflat cele 

mai multe ştiri despre viaţa lui Manolaş - 

Meriuţă. Aşa de bine il cunoștea Pipiţa incât 

işi insuşise chiar frase şi gesturi de ale lui. 

Cel puţin când numeroşii amici ai noului 

president o prea ingrămădeau cu amabili- 

tățile, Pipiţa arunca nu ştiu cum capul in 

sus ca Manolaş şi, arătând un frumos şirag 
de dinţi strălucitori, zicea cu aer obrăsnicuţ: 
_— Nu vom putea! Nu vom putea!



  

VORBE PARLAMENTARE 

Words, words, words... 

Shakăpeare, Hamlet, 

Când s'a introdus regimul constituţional 
la Români, el era deopotrivă necunoscut de 
guvern, de deputaţi, de funcţionari şi de pu- 
blicul cel mare. Deaceea. multă vreme lu: 
crurile au mers după intimplare, şi mişcarea 
statului, in loc să fie inlesnită, se incurcă 
mai rtu.printr'o formă de guvern atât de 
complicată. Nimeni nu-şi cunoştea compe- 
tenţa şi atribuţiile: chestiuni de simplă ad- 
ministraţie erau supuse deliberării Adunării 
Naţionale, ear chestiuni de legislaţie se ho- 
tărau de guvern fără concursul Camerei ; 
miniştrii erau jicniţi de controlul acestei 
noue autorităţi atât de puternice şi de su- 
părătoare; deputaţii se virau in trebi la
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care n'aveau nici un amestec, ear grămada 
alegătorilor privea pe representanţii săi ca 
pe nişte funcţionari superiori și le cerea nu- 
miri, mutări, inaintări, scutiri. Limba care 
se vorbea in Adunare era cea vulgară, nu- 
mai pe ici pe colo impestriţată cu vre un 
cuvent nou, introdus odată, cu nouele insti- 
tuţii. Când citeşti discursurile ce se țineau 
in aceste adunări la, inceput, — discursuri re- 
produse de stenografi, care Şi ei işi făceau 
intăiele lor incercări,— găseşti rareori frase 
gramatical corecte, afară doar la oratorii 
cei mai buni. Cu timpul lucrurile s'au schim- 
bat: lumea, a inceput să se deprindă cu a- 
ceastă, sistemă de a cârmui poporul. Tinerii 
ce invăţaseră in străinătate, mai ales in 
Franţa, au simţit necesitatea să studieze 
mai de aproape o formă introdusă, şi la noi; 
pentru studenţii rămaşi in ţară s'au infiin- 
țat catedre speciale de drept public şi con- 
stituţional la şcolile noastre inalte, ŞI aci, 
ca, pretutindeni, generaţia de atunci a găsit 
in Franţa de-a gata ceea ce-i trebuia, legi, 
regulumente, deprinderi pănă şi o limbă 
parlamentară, şi le-a adoptat mai pe toate 
fără schimbare şi fără multă bătaie de cap. 
S'au luat chiar cuvinte şi locuţiuni franceze 
şi Sau resădit in parlamentul nostru, fări 
a se băga seama dacă erau potrivite; câte-
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odată li se da chiar un alt inţeles decât il 
aveau in Franţa. Pe lângă aceasta practica, 
parlamentară a mai primit sau creat şi o 
mulţime de alte ziceri, intrebuinţate mai 
intăi de oratorii insemnaţi şi trecute mai 
apoi in obiceiul comun, adică in intrebuin- 
țarea tutulor oratorilor de rând, , 

Din aceste ziceri deosebite mi-am insem. 
nat câteva, pentru a le pune sub ochii pu- 
blicului. Poate că unii oratori se vor feri 
de ele pe viitor, ear acei care nau obiceiul 
să-şi ingrijească vorbirea vor găsi aici peli- 
şeuri“ parlamentare gata şi se vor folosi 
de ele, avându-le la indemână la cas de tre- 
buinţă. 

„_Î- Sus şi tare, Frasa obicinuită in care 
intră această locuţiune este: »Voiu spune 
sus şi tare!“ Deputaţii ce rostese aceste 
cuvinte sunt mai mult din oposiţie, căci ei, 
prin natura, lucrurilor, sunt siliţi să vor- 
bească mai tare ca să fie auziţi şi de pu- 
Plicul de afara, neputând spera că inăuntrul 
Adunării majoritatea ii va urma, ba, adese 
chiar ii va asculta, — „Sus şi ture“ e luat 
de la francezul „haut et fort“. Dintr'o neno- 
rocită intîmplare, cel intăiu care a intre. 
buinţat această zicere a tradus-o foarte gre- 
şit. In adevăr, haut insemnează sus, insă nu
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in locuţiunea aceasta. Aici haut are inţelesul 

de puissant, retentissant, a vorbi cu glas plin, 

puternic, străbălttor. Pe româneşte insă a 

vorbi sus nu poate insemna, aceasta, nicio- 

dată. «i vorbi sus, sau mare nici un sens, 

sau insemnează a vorbi cu glas subţire, de 

exemplu cu glas de contralto ori soprano. 

Cel mult ar mai putea insemna a vorbi în 

sus ori de sus, dela un loc inalt, de exemplu 

de la o tribună, in opunere cu altul ce ar 

vorbi jos, de exemplu de la locul stu, Un - 

orator francez când rostește cuvintele: e 

dirai haut et fort, are in gând să zică: voiu 

vorbi cu tărie, cu mânarie. Din contră un 
orator român prin cuvintele „voiu spune 

sus..* a zis un lucru fără sens. Atât ce 
puţin iși dau seama oratorii despre ce in- 

semnează „a vorbi sus“, că — pe cât am 
băgat seama—ei o rostesc obicinuit ridicând 

capul şi mâna dreaptă, la care intind în- 

dexul pentru a sensibiliza oarecum prin ges- 

turi adverbul sus, ca şi când ar vorbi de 

sus ori în sus spre o inăltime, de exemplu” 

spre tribuna „publicului. 

Eu unul nu spun sus şi tare, ci jos şi pe 

cât se poate de nceț, că oratorii rostind 

frasa pomeniti, spun o curată prostie. 

I[..ME fac forte; in limba franceză Je me
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fais fort.— Forte este românescul foarle, ce 
nu mai există de loc ca adiectiv in limba 
noastră, ci numai in forma adverbială. A- 
ceastă imprejurare nu. opreşte pe. oratorii 
noştri să zică: „Mă fac forte să probez...* 
„BE fac forte să vă conving“ etc. adică mă 
indatoresc, mă bizuesc, iau indatorirea, res: 
punderea, dau chezăşie ete. 

Un Român ce nu cunoaște limba franceză 
bine nici poate inţelege frasa: mă fac forte. 
“Mai întăi, precum am arătat mai pe larg 
in alt loc 1), forma, forte in loc de foarte ar 
dovedi că vorbeşte un străin, nu un Român: 
parc'ar zice cineva, morte, porte, sorte, in 
loc de moarte, poarte, soarte, Apoi toată zi- 
cerea este special franceză şi cu neputinţă, 
a se traduce literal. Ce indemână este să 
găseşti frasele de-a gata la Francezi şi să 
traduci fiecare cuvânt de-a rândul fără a-ți 
mai da osteneala, de a, reproduce ideea. prin 
o altă frasă românească! Precum am arătat 
odinioară cu altă ocasiune 2 de multe ori 
am auzit zicendu-se: I[i voesc pentru aceasta, 
franţuzește je vous en veuz, adică „sunt ne- 
căjit, suprat :pe tine“ ete. De când mă 
plângeam de acest grozav galicism, mi s'a 

  

1) Vezi „Scrisori“, 

2)  Idem |
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intimplat chiar să aud francezul: vous avez 

tort, tradus prin: ai tor. Nu mă credeţi ?— 

Me fac forte să v'o probez când veţi vrea. 

III. Dumnezeul părinţilor noştri. Această 
locuţiune este luată din limba noastră reli- 
gioasă, in special din Testamentul vechiu. 

In Corpurile legiuitoare „Dumnezeul părin- 

ţilor noştri“ se invoacă in momente solemne 
obicinuit -de -miniştri. Când in Adunare se 
arată vre o bănuială că guvernul n'ar fi 

condus politica exterioară după cum ar fi 

trebuit şi că s'ar putea ivi complicaţii pri- 

mejdioase, ministrul respunde adeseori prin- 

tr'un apella „Dumnezeul părinţilor noştrii“, 
care in momente grele ne-ar protege. Acest 

apel se intovărăseşte de regulă cu ridicarea 

ambelor braţe. Subinţeles este că, deşi mi- 

nistrul a făcut greșeli, Dumnezeul părinţilor 

p'ar incuviinţa ca acestea să aibă urmări 

rele, ci le-ar inlătura printr”o specială bună. 

voinţă. Acest apel se primește totdeauna 

in Adunare cu numeroase aplause, neputen- 

du-se presupune că Dumnezeul părinţilor ar 

fi r&uvoitor pentru urmași. Cu toate acestea, 

imi pare că efectul se produce mai mult 

prin tonul solemn al rostirii decât prin in- 

țelesul invocaţiei. In adevăr, precum nu a- 

vem noi astăzi, aşa nici părinţii noştri n'au
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avut vre odată un Dumnezeu special, E.- 
vreii, de la care am luat; această frasă, sunt, 
altfel de oameni; ei aveau şi au incă un 
Dumnezeu evreesc, tot aşa de puternic ocro- 
titor al lor pe cât de mare dușman al celor- 
lalte popoare. Dar noi creştinii, de orice po- 
por şi neam suntem toţi fiii aceluiaș „Unul 
Dumnezeu“, de o potrivă bun şi drept pen- 
tru noi ca şi pentru duşmanii noştri. Când 
Evreii fac vre o nedreptate altui popor, ei 
pot fi siguri că Dumnezeul evreesc ii va 
apăra dacă-l roagă in forma prescrisă ; noi 
insă, in asemenea, imprejurări, am face mai 
bine să tăcem, doar. vom remânea nebăgaţi 
in seamă; căci, in casul contrar, Dumnezeul 
creştin, ca unul ce.este totdeauna drept, 
ne-ar da o pedeapsă bine meritată. Am auzit 
odată pe un president de Consiliu invocând 
in Cameră şi pe „Dumnezeul Românilor“, 
De vreme ce noi nu avem o mitologie na- 
țională, nu mi-am putut da seamă, la care 
zeitate se adresa oratorul. Fiind insă că a. - 
ceastă invocaţie o fiicea cu ocasia unei in: 
terpelări asupra, unui tratat de negoţ, pre- 
supun că acest zeu corespunde cam cu Mercur 
al străbunilor noștri de la Roma. 

IV. A se ascunde după deget. „De ce 
să ne ascundem după deget“? „Nu vă mai
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ascundeţi după deget!“ Aceste frase foarte 

usitate in parlament insemnează: „De ce 

mui faceţi zadarnice incercări de a, tăgădui 

scopul politic ce urmăriţi ? EI este așa de 

limpede că toată lumea il vede uşor și 1ă- 

murit ! Imi inchipuesc că imaginea la care 

se face aici ilusie trebue să fie următoarea: 

pe un bărbat (sau poate pe o feree) ce s'a 

scăldat și a eşit din apă gol peste tot, il 

incunjoară mai mulţi trecători şi il privesc; 

el, simțindu-se foarte ruşinat in această si- 

tuaţie, caută in toate. părţile veştminte 

sau alte obiecte ca să se acopere, dar nu 

găseşte nimica; atunci, în buimâceula sa, 

nu-i trece altă idee prin cap, decât de a ri: 

dica un deget, presupun indexul de la mâna 

dreaptă —şi de a căuta prin toate chipurile 

să se ascundă după dinsul—se 'nţelege fără 

nici uh succes. — Când la auzul zicerii „a ne 

ascunde după deget“ aveam inaintea ochilor 

imaginea ce am descris, imi ziceam totdea- 

una că persoana cea goală, care nu vrea să 

fie văzută, ar nimeri mult mai bine dacă 

sar ghemui cât ar putea, căutând să se 

ascundă după genunchi şi după braţe, căci 

aceste membre, deși nu Var acoperi deajuns, 

totuş sunt ceva mai groase decât degetele. 

Insă oratorii cărora le place comyaraţia a- 

ceasta, au ales degetul tocmai pentru că le
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trebuia un obiect foarte Mic, cu care să fie 
absolută imposibilitate de a-şi ajunge scopul. 
Dacă-i aşa, pentru a face o comparaţie şi 
mai caracteristică, s'ar putea găsi obiecte 
mult mai subțiri decât degetele. Eu aş pro- 
pune in interesul imaginii să se zică de 
exemplu: „De ce vă mai ascundeţi după 
scobitoare 2% | 

V. A da cărţile pe faţă, in limba fran- 
ceză „jouer cartes sur table“, In parlament 
locuţiunea aceasta se intrebuințează mai des 
când. un orator apostrofează pe adversarul 
stu, indemnându-l să nu-și mai ascundă, sco- 
purile lui politice. Find insă că o asemenea 
propunere n'ar avea resunet; dacă acel care 
o face nu se indatoreşte ași descoperi şi el 
țelul ce urmăreşte, apoi invitarea se face 

„ obicănuit la intăia, persoană plural : „Să dăm 
Cărtile pe faţă !* Negreşit, acel care propune 
ca jocul să se arăte face in sine reserva de 
a-l descoperi numai in măsura în care se va 
convinge de buna credinţă, a adversarului 
său. In practică am auzit adeseori in .Cor- 
purile legiuitoare propunerea de a se da căr- 
țile pe faţă; propunerea a fost totdeauna, 
primită, de adversar, dar niciodată părţile 
contractante nu sau ţinut de cuvânt. De- 
aceea, in comedia „Scrisoarea, pierdută“, au-



torul, ca bun observator ce este, nu dă nici 
O urmare unei propuneri făcute in termenii 
aceştia. In actul II, scena I, Farfuridi zice 
lui: Zaharia Trahanache, de-a cărui bună 6re- 
dinţă se indooște : „Ştii ce, venerabile neică 
Zahbario, ia să dam noi mai bine cărţile pe 
faţă!“ — La, această provocare, Trahanache, 
care-i om de treabă şi nu spune minciuni, 

„se fereşte de a respunde: „Să le dam, ci 
zice: „Dă-le, neică, să vedem! 

VI. Grea cumpănă. Timpuri, zile, ciasuri 
sau momente de grea cumpenă“. Expresiune 
luată de Ja cronicari și introdusă nu de imult 
in limba parlamentară. Dacă nu mă inşăl, 
intăia intrebuinţare a, acestei locuţii s'a fă- 
cut intrun mesaj de deschidere a Corpurilor 
legiuitoare, pe când d. V. A. Urechiă era, mi- 
nistru de culte și instrucţie publică, D. Ure- - 
chiă, vechiu cunoscător şi iubitor al eroni- | 
carilor și în special al lui Miron Costin, işi 
dă o silinţă foarte mare să reimprospăteze 
ziceri vechi sau intorsături de frasă eşite 
din obiceiu. Cele mai deseori incercările sale 
au rămas zadarnice dar cu „greaua cum- 
pănă“ a isbutit, căci astăzi se aude in 
toate părţile vorbindu-se de dinsa. Tim- 
purile sau zilele de '„greă cumpănă“ sunt 
acele de nenorocire mare, de calamitâte pu-
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blică, d. ex. o năvălire de duşmani, o epi- 
demie, o foamete etc. Nu. mi-am putut da bine seama pentru ce bătrânii au numit ase- 
menea timpuri „zile de grea cumpenă“. Poate 
că ei iși inchipuiau nenorocirea, apăsând pe 
unul din talerele cumpenei aşa, de tare, in- cât, orice greutăţi puneai in a] doilea taler, 
nu puteai restatornici echilibrul ce trebue să, existe in timpuri normale. Astăzi când 
pentru m&suri și greutăţi am introdus sis- 
tema decimală, mai ales decând măsurile 
noastre perfecţionate nici mai au două ta. 
lere, imaginea cu „CumpEna cea grea!“ este 
anevoie de păstrat, „Mulţi o şi intrebuinţează 
nu din causă că-și dau s6ama de inţelesul 
ei, ci pentru că sună frumos, Cumptna este 
un dactil, are deci accenţul pe silaba antepe- 
nultimă, ceea ce dă cuvântului un ton mai 
plin, mai sonor şi astfel il face mai potrivit 
pentru declamaţie. Apoi zicerea, este arhaică, 
ea, are pentru sine şi prestigiul vechimii, 
Ce frumos sună frasa;: „In zi de grea cum- 
pEnă totdeauna, Românii au ştiut: să. se u- 
mească !“ Dar această, „Unire a tuturor Ro- 
mânilor“ merită o menţiune specială, 

VII. In momente grele (sau in zi de grea 
cumpănă) totdeauna Românii au ştiut să 
se unească. Frasă aceasta se rosteşte cu 
35,973. — Scrieri complecte, 24
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mare patos. In parlament sau în alte intru: 

niri publice, ea işi află locul atunci când un 

bărbat politic sau un grup intreg găseşte 

priincios la un moment oarecare să pără- 

sească drumul urmat şi să se dea cu pal- 

* tidul dela putere,— fără indoială in interesul 

public. Acei din oposiţie, v&zându-se pără- 
siţi, se amăresc, se supără foarte mult şi 

atacă cu violență pe foştii lor prieteni, in 

vinovăţindu-i că ar fi nestatornici, versatili, 

interesaţi, ba chiar și trădători. Cel ce-a 

trecut la partea adversă, respunde, găsind 

tot felul de cuvinte pentru care nu mai 

putea, merge alături cu vechii lui tovarăşi. 

Deodată, cu prin farmec, işi aduce aminte 

de o mulţime de fapte ale acestora, ce ar 

fi desaprobat la deosebite ocasii şi restim- 

puri, chiar foarte. depărtate, şi la urmă, ca 

motiv principal de indreptăţire a purtării 

sale, zice că „fara ar fi în momente grele, 

că ea trebuia scăpată, că micile pasiuni ar 

trebui să dispară“ şi că „în asemenea îm- 

prejurări totdeauna Românii ar fi ştiut să 
se unească. Acest puternic şi suprem ar- 

gument, se primeşte totdeauna cu lungi şi 

prelungite aplause de cătră partidul in șirul 

căruia neofitul a intrat. De la o vreme in- 

coace, momentele grele trebue să se fi in- 

mulţit şi necesitatea dea scăpa ţara trebue
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să, se ivească foarte des la Români, căci am 
auzit de nenumărate ori invocându-se acest 
motiv — totdeauna cu acelaş succes— pentru 
unirea tuturor Românilor, adică pentru tre- - 
cerea, dintr'o partidă în alta. Inta”o ocasiune 
aseme&nată, d. Alexandru Lahovari r&spunse 
cu multă reutate unui fost coleg al stu: 
„Aţi vrut să Scăpaţi ţara, ziceţi? Scăparea 
ce doresc eu ţării este ca să scape odată 
de asemenea scăpători 1* 

VIII. A atrage atenţiunea, franţuzeşte 
„attirer Vattention“, o locuţiune trebuitoare 
în orice parlament, căci negreşit represen- 
tanţii poporului sunt chiamaţi să, pue in- 
naintea Adunării sau guvernului fapte şi 
imprejurări ce trebue- Ştiute, studiate, in- 
dreptate; prin urmare nu m'aş impotrivi la 
primirea, acestei ziceri. Insă ce se intimplă ? 
Sunt representanţi puţin iubitori de regulele 
gramaticale care nu-și dau seamă, că „atrage“, 
este un verb nou, compus din vechiul „trage“ 
şi prefixul latin „ad. Deaceea, pe fiecare 
zi se aud deputaţi zicând: „Voiu să trag 
atenţiunea domnului ministru... Raportul a- 
cesta a tras atenţiunea Camerei sau a presei 
asupra...“ —Ei trag atenţiunea ! In adevăr ase- 
menea oratori au tras atenţiunea mea aşa 
de mult, incât au rupt-o cu totul, Când un
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trăgălor de aceştia vorbeşte, eu mt trag de 

o parte şi mă& ascund unde pot. 
“IX. Nu, de o mie de ori nu! franţuzeşte 

„Non, mille fois non!“ Această categorică 
Şi energică, declaraţie de refusare, luată de 
la Frâncezi, e foarte lăţită in parlamentul 

nostru, dar niciodată n'am auzit-o in gura 

unui orator bun. Inchipuiască-şi cineva pe 

un om care rosteşte „nu, nu, nu,nu, nu...% 

de o mie de ori. Un singur nu e ades de 

ajuns ca să-ţi producă cel mai mare necaz, 

dar incă una mie in şir! Şi să nu se creadă - 
că acest mare număr de: negaţiuni se intre- 

buinţează numai in momente grave, solemne. 

Din contra, ele se obicinuesc in chestiuni 
de tot neinsemnate, fiind știut că exagera- 

țiile de formă ascund mai totdeauna o goli- 

ciune foarte mare de. fond. 'Eu propun să 

părăsim această figură retorică, sau, dacă 

soiul de oratori. căruia ii plac exageraţiile 

nu vrea nicidecum să se lepede de ea, măcar 

să-i reducă numărul. In. tipicul bisericesc se 
arată adesa, de câte ori in şir trebue să se 

rostească. nişte cuvinte sacramentale. Dacă 

nu mă inşă!, chiar „Doamne milueşte“ merge 

numai pănă la patruzeci de ori, nu mai 

mult. Oare această cifră n'ar ajunge şi ora- 

torilor noştri iubitori de exageraţie?
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X. Poarta cea mare şi cea mică. După 
limbajul parlamentar, se intră la guvern pe: 

una din aceste două porţi. Guvernul e com- 
parat cu o casă, ce ar avea o intrare prin: 

cipală pentru stăpâni şi pentru musafiri, — 

poartă largă, prin care pot trece şi trăsuri 
cu lachei in livrea, cu vuet, cu pocniri de 

” biciu, ca norodul să bage bine seama la 

boierii ce-şi fac intrarea, lor solemnă, —şi o 
portiţă, mică, destinată servitorilor şi oame- 

“nilor de rând, care intră pe jos, fără sgomot, 

nebăgaţi in seamă. Când insă se intră pe 
poarta cea mare şi când pe cea mică? —. 

După cât am ințeles, poarta cea mare este 
voinţa poporului, care sileşte oarecum. pe 
suveran să numească cutare miniştri cu voie 
fără voie; poarta cea mică este voinţa, per- 

sonală a suveranului când alege consilieri 

ce n'ar fi indicaţi de opinia publică. Parti- 

dele ce rivnesc puterea acusă obicinuit pe 

cele ce o au că ar fi intrat pe poarta cea 

mică, fiindcă nu s'ar fi bucurând de incre- 

derea poporului. Incontra aceştei acusări, 
guvernanţii protestă totdeauna, cu mare ener- 
gie. „Cum? Ei, pe poarta cea mică! Nu, de 
o mie de ori nu!“ Ei au intrat cu mare 
alaiu in sunetul tobelor şi al trâmbiţelor; 
caii lor aveau zurgălăi, poporul ii aclama cu 
entusiasmu, etc., ete. Când insă starea lueru-
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rilor se schimbă şi guvernanţii devin _0po- 
sanţi, ei invinovățesc pe guvernul cel nou 
că sar fi apropiat de putere tupilându-se 
pe lângă zid şi furișandu-se in casă pe por- 
tiţa cea mică. Așa-i de când lumea; cel ce 
Vrea să ajungă la putere vorbeşte in nu- 
mele libertăţii, cel ce o deţine in numele 
autorităţii. Dar curios este că imaginea cu 
porţile mari şi mici se intrebuinţează numai 
pentru intrarea la guvern, niciodată pentru 
eşire. Când ai căzut de la putere, ori pe 
care poartă ai eşit tot rău este, nimeni nu 
te mai bagă in seamă. Poţi să te făleşti că, 
ai părăsit guvernul cu sgomot mare, cu 
mândrie, cu demnitate, ori căai eșit pe ne- 
simţite, cu modestie... tot una-i... parapan- 
ghelos ! 

XI. Ca un singur om —in fraza: „Loţi 
Românii să se ridice ca un singur om. De 

„câte ori am ris în Cameră la auzul acestei 
frase, când cercam să-mi inchipuesc imagi- 
nea, confusă, a milioanelor de Români ridi- 
cându-se întrun moment toţi impreună „ca, 
un singur om!“ Presupun că această zicere 
s'a luat de la exerciţiile militare. Un ser- 
gent, un caporal, inaintea căruia mai mulţi 
recruți fac exerciţii, le comanâi: „Arma la, 
braţ! Dreapta 'mpre...jur! Marş! Impreună !



Toţi impreună, ca un singur om! Un- do ! 
Un-do! Un-do!*: 

XII. Votaţi acum şi apoi ne veţi spân- 
zura. Este vederat că numai miniştri ros- 
tesc această fiasă in parlament şi anume 

când au nevoie de voturile representanţilor 
din oposiţie. In asemenea imprejurări, ei fac 
totdeauna apel la patriotismul acestora, zi- 
cend că, momentele ar fi grele, că micile pa- 
'siuni ar trebui să dispară, şi că toți Ro- 
mânii ar trebui să se unească, In schimbul 
sprijinului pe care il cere acum, ministrul . 
făgidueşte că se va supune mai târziu -la 
pedeapsa cea mai grozavă. Negreşit această 
invitare r&mâne cele mai deseori nehăgati 
in seamă, mai intăi fiindcă pedeapsa, mortii 
s'a desfiinţat de mult in România, ba nici 
a existat vre odată pentru delicte politice, 
apoi din causă că oposiţia, simțind că aici. 
este ipocrisie,.n'are de loc incredere in sin- 
ceritatea adversarilor, de vreme ce, pentru un 
folos real al momentului, li se trage o poliţă 
foarte problematică asupra viitorului. Pot 
asemenea de multe ori miniştrii, adresându-se 
la oposiţie, ii zie: „Dacă lucraţi mai bine 
decât noi, poftim luaţi-ne locul !* — Dar cine-i 
crede? Un moment numai să se presupue 
că representantul gnvernului vorbeşte serios,
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şi câţi ar da năvali la faimoasa bancă r&- 
masă vacantă ? 

XIII. Umilă rugare. Umilă întrebare. 
„Domnule preşedinte, am cerut cuvântul 
numai pentru ca să fac o umilă întrebare 
onorabilului guvern“. Așa sună obicinuit 
frasa parlamentară in care intră adiectivul 
umil. Pe cât ştiu, această zicere a fost in- 
trodusă de d. Mihail Cogălniceanu. In obi- 
ceiurile oratorice ale acestui ilusiru bărbat 
de stat, întră de a intrebuinţa când vorbeşte 
despre. sine, cuvintele cele mai modeste, ear 

- adversarilor a le da epitetele de laudă cele 
mai umflate. Calculul este foarte nimerit. 
căci prin acest chip se câştigă uşor buna: 
voinţa celor ce ascultă... Când un orator se 
face mic pe sine, auditorii cari ii cunosc 
valoarea, mai adaogă in minte, pe lângă : 
alte merite ce are, şi pe acel al unei mari 
modestii, aşa incât el apare in ochii lor im- 
podobit cu mai multe calităţi incă. Dai 
ceea ce se potriveşte omului de talent, nu 
șede bine ori şi cui. Quod licet Jovi non li- 
cet boi. Vezi câteodată representanţi simpli,. 

„simpli de tot, care stau ascunşi in fundul 
scaunelor lor şi nu au dat alt semn de viaţă 
decât numai că ridică mâna din vreme in 
vreme la vreun vot; oameni care, când trec
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pe lângă banca ministerial se string. ghem 
ca să apară mici de tot Şi iau 'o expresie 
de dragoste atât de mare şi de respect; așa, 
de adânc, incât se topesc.... 6ă! sunt tot 
soiul de ființe pe lume! Cateodatii ambiția 
mușcă pe vreunul din aceştia să zică şi el 
ceva in Adunare; poate doreşte ca, să se 
ştie la el a casă că a vorbit in parlament, 
poate are vreo nemulţumire, poate. vrea, 
să-şi vadă numele în „Monitor... "Atunci, 
după multă stinjinire şi luptă sufletească, 
cere şi el cuvântul spre mirarea, tuturor ; 
insă, “ca nu cumva st&pânul să-și inchipu- 
iască că el ar avea, un gând, oricât de de- 
părtat, de a face oposiţie, se Scusează de la 
inceput de indrăsneala sa, şi, fiinâcă-a vt- 
zut chiar bărbaţi insemnaţi intrebuințând | 
cu succes cuvinte de modestie şi umilire 
pentru sine, de ce n'ar incerca, și el acest 
mijloc ? Eat dar că un asemenea, represen- 
tant cere cuvântul „pentru a, face o umilă 
intrebare, o umilă rugare guvernului“... E] „nu 
e impins de nici un gând de ostilitate; din con- 
tra, declară sus şi tare că face parte dintre 
sprijinitorii cei mai călduroşi ai ministeru- 
lui, dar cu toată modestia ar ori — dacă, 
este cu putinţă —st i se facă onoarea de a 
i se respunde la umila sa, rugare, etc., ete.“ 
Ministru n'a apucat bine a respunde cateva
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vorbe, şi representantul nostru sare indată 

de pe loc pentru a declara că e „adânc re- 
cunoscător“ d-lui ministru de onoarea ce i-a 
făcut şi că e mulţumit, deplin şi absolut 
mulţumit! — După această isbândă, se re- 
aşează pe scaunul său, roşu la faţă de emo- 

ţia prin care a trecut şi incântat că a dus 

la bun sfirşit această treabă gravă şi pe- 
riculoasă, 

XIV. Cartea cea mare a Ţării. „Numele 
său (a persoanei ce lauzi) stă scris in Cartea 

cea mare a Ţării“; sau „faptele sale sunt 

scrise — câteodată cu litere de aur —in Cartea, 

cea marea Ţării...“ Nu mi-a fost cu putinţă, 

să descoper cine a fost scornitorul acestei 

ziceri, nici de unde a fost luată. De la Fran- 

cezi nu, căci in Franţa „le grand livre“ se 

numeşte sau registrul care cuprinde pe cre- 

ditorii statului, sau, in terminologia comer- 

cială, un registru special in care se trec 

socotelile pe partizi, nemţește „das Haupt- 

buch“ ; la noi asemenea, registrul, cartea, 

condica sau catastiful mare. Aci a domnit 

in capul inventatorului o adevărată . confu- 

siune, care a trecut apoi in mintea, orato- 

rilor parlamentari ce intrebuințează această 

zicere, Ceea ce-i amăgește este adiectivul 

calificativ mare. Auzind ei „Cartea mare“,
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se gândesc că această carte trebue să fie 
cine ştie. ce lucru nepomenit. Ei iși inchi- 
puesc de sigur că există sau că ar trebui 
să existe o condică de o mărime extraordi- 
nară, in care se trec din vreme in vreme, 
cu o caligrafie bogată, numele unor bărbaţi 
ce au bine meritat de la patrie, sau in care 
se inscriu cu multe laude, in şir chronologic, 
faptele măreţe ale acelor bărbaţi. O aseme- 
nea carte nu există din nenorocire, sau poate 
"din norocire, căci dacă ar exista, paginele ei 

„ar remânea cam goale mai ales de un timp 
incoace. 

XV. Am zis, zic şi voiu zice. Am sus- 
ținut, susțin şi voiu susținea. Frasele aceste 
S'au intrebuinţat intâi in jurnale şi deacolo, 
— „mai ales de la „Românul“ — a trecut in 
parlament. Verbul pus la trecut, la present 
şi la viitor, dă mai multă autoritate .opiniei 
ce ai. Un orator care zice „susţin“ exprimă 
părerea ce are intrun moment sau intr'o 
imprejurare oarecare — părere ce poate fi 
tot aşa de uşor bună sau rea, căci.ea n'a 
fost incă bine cunoscută şi studiată. Dar 
când adauge: „... am sustinut“, ascultătorii 
işi zic: „Taci! el poate să aibă dreptate, , 
căci a fost totdeauna de părerea, aceasta ; 
opinia lui a putut fi controlată, Cand în
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sfirşit adaogă : „...și voiu susţinea, atunci 
cei ce ascultă iși zic: „Aha! oratorul are 
de sigur dreptate, căci aici nu e vorba de 
ceva trecător,-ci de o părere ceva avă tot- 
deauna, prin urmare de o convingere pro- 
fundă, statornică, neschimbată, Insă, pentru 
a: întrebuința cu oarecare efect; această. for- 
mulă trebue implinite trei condiţii:. 1) să ai 
ceva talent; 2) să faci politică de mai multă 
vreme; 3) cei ce te ascultă să fie, cel puţin in 
majoritate, partisanii tti politici. Celor ce 
nu implinesc aceste condiţii şi mai cu seamă - 
tinerilor de curend resăriţi, care n'au dat 
incă dovadă de talent, n'au un trecut uşor 
de controlat şi nu pot avea incă partisani, 
această frasă nu este recomandabilă : ei n'au 
fost incă, poate nu sunt lucru mare şi 
ceea ce vor fi, nu se ştie. 

XVI. Cu o oară mai inainte, locuţiunea 
parlamentară cea mai usitată din câte am 
citat până acum. Nu este zi in care această 
fiasă să nu umple coloanele „Monitorului 
oficial“. Afară de câteva laudabile excepţii, 
mai toţi oratorii politici o intrebuinţează : 
„Trebue să lucrăm in secţiuni pentru ca 
budgetele să se poată vota cu o oră mai 
înainte...“ Ministeriul ţine a declara cu o 
oară mai nainte...“ „Instrucţia publică obli-
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gatorie trebue să devie o realitate cu o oară 
mai înainte...“ „Ţara trebue să vadă cu o 
oară mai înainte in ce parte se găsesc ade- 
v&ralii ei amici...*, etc. ete. ete. Cu.o oară, 
inainte de ce? La această intrebare nu este 
nici un răspuns. Frasa, nu are sens şi nu-mi 
explic deasa ei intrebuințare decât tocmai 
din causa aceasta. Mulţi oameni sunt ciu- 
daţi ! Ideile limurite, limpezi, uşor ințelese 

de toţi le par prea comune, prea, vulgare, 
“şi ei aleargă la frase intunecoase fie. ca 
fond, fie ca formă. Prin aceasta ei vor să-și 
dea, o aparenţă de invăţătură spre a se de- 
osebi in vorbire ori scriere de cei proşti 
şi pentru a impune publicului. Cu cât o 
frasă, chiar care nu zice nimic, are aparenţa 
de a insemna ceva, mai ezira, poţi fi. sigur 
că, mulţimea, nediocrităţilor are să se arunce - 
cu lăcomie asupra ei. Așa s'a intimplat și - 

cu „0 oară mai inainte“, Dar de unde a fost 
luată. şi cine a, fost iintăiul care şi-a, făcut 
blăstemul s*o introducă in limba parlamen- 
tară ? Toate incercările mele de-a-i afla, ori- 
ginea, au fost zadarnice.— Cu o oară mai îna- 
inte vrea să insemneze iute,. degrabă. A face 
ceva cât se poate de răpede pentru ca in- 
târzierea să nu aducă vre-o pagubă. Sensul 
gramatical nu e acesta de loc, dar obiceiul 
i Va dat. Să se bage. bine seama, că nuii



ertat, a lua alte impărțiri ale timpului: de 
0x, nu se poate zice cu un an mai inainte, 
nu cu o lună, o siplămână, o zi mai inainte; 
chiar perioada mai scurtă de ex.: o minulă, 
0 secundă, o clipeală mai inainte sunt oprite; 
nu se poate zice decât o cură nai inainte, 
nici mai mult, nici mai puţin. Chiar sub- 

„Stantivul cias, sinonim cu oară nu se 
poate intrebuința, în această frasă, — numai 
Şi numai oară. Cum si scăpam de un așa 
non-sens ? Practica dovedeşte că critica nu 
prea poate face mult şi trebue să alergăm 
la alte mijloace. Deaceea, aş propune ca să 
introducem zicerea contrară „cu o oară mai 
pe urmă“, dându-i sensul de incet, moale, 
fină grăbire. Poate că lipsa, de inţeles din 
această frasă ar avea efectul de a ne scăpa 
şi de cealaltă. Dar şi un asemenea mijloc 
poate deveni primejdios. Cu mediocrităţile 
nu se glumeşte. Mai știi ce se intîmplă ? 
Intr'o zi te pomenești că Şi „0 oară mai pe 
urmă“ a dobândit dreptul de impămentenire 
şi că, in loc de a scoate un cuiu cu alt 
cuiu, ai țintuit o prostie mai mult în limba 
noastră parlamentară. 

XVII. Cu națiunea, prin naţiune, pentru 
naţiune. La, dreptul vorbind aceste trei zi- 
ceri sunt identice, căci nu poate fi nimeni
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cu națiunea decât prin naţiune, şi in ase- 
menea imprejurare este cu neputinţă s'a 
induşmăneşti, deci trebue neapărat să, fii. 
pentru naţiune. Formula, aceasta s'a inventat 
de cel mai vechiu jurnal politic din Bucu- 
reşti şi deacolo şi-a făcut drumul in parla- 
ment. Partidul grupat in jurul acelui organ 
avea, pretenţia, şi poate şi convingerea, că 
el representa, exclusiv „națiunea“ adică to- 
talitatea; Românilor. Este in natura lueru- 

“rilor ca acel care luciează in numele altuia, 
ca mandatar sau chiar ca, „negotioraum gestor“, 
să identifice interesele sale cu ale celor pe 
care crede că-i infăţişează, Adesa represen- 
tantul imprumută chiar numele representa- 
tului. In Franța sub absolutismu, când su- 
veranitatea era concentrată in mânele regelui, 
nimeni nu se mira că Ludovic XV işi zicea: 
„Lă France“, In congrese sau conferențe 
internaţionale, când representantul vreunui” 
stat propune ori sprijine ceva, se zice că 
vorbeşte statul insuş. , Germania a susţinut 
cutare idee; Rusia una contrară ; Anglia a 
avut o părere intermediară...“, adică repre. 
sentanţii Germaniei, Rusiei, Angliei. In vre- 
mea, robiei ţiganii boereşti se numeau totdea. 
una după stăpânii lor: Ghica, Brâncoveanu, 
Sturza, Cantacuzin, insemna ţiganii lui Ghica, 
Brâncoveanul, Sturza ete, Astfel şi repre-
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sentanţii „naţiunii“ au luat cu vremea obi- 
cejul de-a se numi pe scurt „hâţiunea“. Tot 
ce nu le plăcea lor era neplăcut, „naţiunii“, 
Cine iţi poate tăgădui dreptul de a zice ad- 
versarilor îti: „Națiunea nu vă vrea“, cânâ 
nu-i mai vreai tu, representântul naţiunii ? 
Aceasta, este prin urmare foarte in regulă, 
și r&uvoitorii nu sunt in drept de a cârti 
câtuș de puţin. Greutatea se iveşte numai 
in cas de contestare, când de ex. vine alt 
Srup şi zice: nu sunteţi voi „cu națiunea“; 
ci noi suntem „cu națiunea“. Atunci ches- 
tiunea este mai gravă și vine intrebarea 
prin care chip trebue să se limpezească 
dreptul intre prigonitoarele părţi ? S'ar pu- 
tea crede că mijlocul cel mai nemerit ar fi 
ca alegerile să hotărască gâlceava; acel care 
dobândește majoritatea, să poată, „zice: „Noi 
suntem cu națiunea, căci suntem prin na- 
ţiune şi prin urmare pentru naţiune“. Dar 
adversarii pot respunde, şi in realitate res- 

-pund totdeauna că „voinţa naţiunii nu s'a, 
pronunţat in libertate, că ea a, fost; falsifi- 
cată prin presiune, violență, terorizare ; că, 
vocea, ei a, fost inăbuşită... ete.“, așa incat 
e foarte greu să-ţi faci o judecata nepărti- 
nitoare. Poate că este mai bine de a recu- 

„moaşte dreptul la purtarea, exclusiv a po- 
reclei „națiunea“ acelui care Pa luat intăi:
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jus primi occupantis, drept ce sar putea, 
transmite prin moştenire. Cei care vin in 
urmă cu pretenţia dea fi şi ei „cu na- 
țiunea“, n'aveau decât să se trezească mai 
de vreme. Şapoi nau ei lu indemână alte 
cuvinte tot aşa de bune? Un nou partid 
poate de ex. să aleagă in loc de „națiunea“ 
„Poporul“; el poate fi cu poporul, prin po- 
por şi Pentru popor, bu poate fi incă şi 
din popor. In asemenea, imprejuiare s'ar 
putea, in adevăr, intimpla, ca, poporul şi na- 
țiunea, să se lupte cu multă invierşunare, 
până când unul ar invinge cu totul: pe ce- 
lălalt. Dar aceasta nu face nimic, căci resul- 
tatul final va, fi tot binele general şi al Po 
porului şi al naţiunii. 

viu, Sacra sau sfânta datorie. Cei mai 
mulţi oratori din parlament au numai da- 
torii sfinte sau sacre, niciodată datorii simple 
sau profane. Când fac'o intrebare sau in- 
terpelare guvernului, ei işi implinesc tot- 
deauna o sacră datonie. „Imi implinesc o 
sacră dalorie intrebând pe onor. guvern Don 
tru cenu repareazi, podul "peste 'Teleajen...* 
pâm o sfântă datorie faţă, cu alegătorii mei 
de a face umila rugare onor. ministru de 
„lucrări publice ca, trenul No. 4 să se oprească 
in loc de cinci minute, măcar zece la staţia 
35,973. — Scrieri complecte, 25 

+
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cutare...“ „Guvernul are sacra datorie de a 
face ca porcii noştri să nu mai fie şicanaţi 
la intrarea lor in Ungaria...“ etc. ete. 

XIX. Nu noi vom fi acei care... Această 
frasă, parlamentară este foarte puţin grama- 
ticală. Corect este a se zice: „Noi nu vom 
fi acei...“ Insă astfel rostită, frasa cuprinde 
in sine numai o simplă apărare, pe cand 
dacă zici: „Nu noi vom fi acei care...“ pe 
lângă apărare ea mai cuprinde Şi o acusare 
căci ca opunere la „nu noi“, se subințelege 
„ci 00i...“ Această, dibace insinuare se poate 
face in parlament la orice ocasie, dar, pe 
cât am băgat; seama, ea se obicinueşte mai 
ales când e vorba, de politica exterioară, când 
de ex. se acusă guvernul că a fost prea 
condescendent sau chiar servil faţă cu una 
din puterile străine. Intr'o ţară unde liberta- 
tea, presei e nemărginită, poţi să serii in jur- 
nale ce-ţi place, poţi să invinovăţeşti pe cine 
vreai de orice delict, chiar de inaltă trădare, 
fără ca, articulele ce publici să aibi mare 
consequență. Dar in parlament unde adver- 

sarii stau faţă in faţă şi au interesul co- 

mun de a, păstra oarecare măsură in expresii; 
insinuările trebue făcute cu dibăcie ca mai 
mult să se simţă decât să se dee pe faţă. 

Deaceea, oratorul care a inventat intoarcerea
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frasei din noi nu in mu noi a dat dovaaă de 
nare fineţă. Odată, de exemplu, auzeam pe 
un orator zicând cu r&utate: „Nu noi vom 
fi acei care vom face la, orice ocasie umile 
scuse impărăţiei "vecine... nu noi vom vărsa 
sângele preţios al ostaşilor noştri pentru ca 
isbânzile lor să ne aducă pierderea unei pIo- 
vinţii...“ etc. etc. Acest orator imi părea a 
fi un om foarte perfid. 

XX. Fiul operelor sale. Odinioară era 
usitat ca fii să se mândrească cu nobleia 
străbunilor lor; numele acestora era mai 
mult sau mai puţin o chezășie pentru me- 
ritele urmaşilor şi deaceea a se Iuda cu 
ei părea lucru foarte in regulă, In poemele 
eroice ale tutulor popoarelor, fiii au r&ul 
nărav de a pomeni la orice ocasie de pă- 
rinţi; la Omer luptătorii nu incep bătălia 
pănă ce mai. intâi nu-şi expun mai toată 
spiţa neamului lor. Astăzi insă, când socie- 
tatea s'a democratizat, nu mai este ertat 
de a vorbi de părinţii săi decât intrun sin- 
gur cas şi anume când ești „fiul operelor 
tale“. La Francezi frasa,: „je suis le fils de 
mes euvres“, la Români: „sunt fiul ope- 
relor mele“, cuprinde cea mai mare laudă 
ce este admis ca, cineva să-și facă insuș. 
Această vorbă parlamentară insemnează :
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„Deşi. străbunii mei mau fost de neam ve- 
chiu totuş eu, prin munca, mea statornică, 
prin “vasta mea inteligenţă, prin studiile 
mele adânci și prin strălucitele mele ta: 
lente, m'am inălţat mult mai presus de acei 
care-şi inchipuesc că au vreun merit din 
causa, vechimii familiei lor“. — Prea, bine, aşa 
fie: Intr”o societate democratică treaba aceasta 
poate să meargă. Dar un lucru pare ciudat... 
Operele sunt, făcute de autorul lor, nu au- 
torul de operele sale, şi precum nu este po- 
sibil să fii fiul fiilor t&i, aşa este cu nepu- 
tinţă să fii fiul. proprielor. tale fapte. Cu 

„toată această imposibilitate, frasa merge 
strună inainte pe drumul bătut. Când nuci 
vine la socoteală să pomenești de părintii 
legiuiţi, dai această calitate operelor tale,— 
căci trebue să, fii fiul cuiva. Brid'oison, în 

„le Mariage de Figaro“, zice cu drept cu- 

vent :' „On est toujours fils de quelqwun“. 

XXI. Pericolul bate la porţile cetăţii. 
In această, imagine, foarte usitată in dis- 
cursurile parlamentare, ţara este represen- 
tată ca, o cetate din evul mediu, incunjurati 

cu ziduri inalte şi cu şanţuri adânci, peste 
care trece o singură punte ce intreţine co- 

„municaţia, cu lumea de afară. Pericolul s* 

sapropiat foarte mult de cetate căci a și
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trecut peste punte, a ajuns la poartă, a 
luat ciocanul și bate intr'insa cerând intrare; 

Deşi nu e tocmai uşor să-ţi representezi 

cu claritate această imagine dinaintea ochi- 

lor, din causă că nu știi cum să-ţi inchipu- 

„eşti pericolul care aici e personificat, totuş 

in discursuri parlamentare, comparaţiile nu 

trebuesc cercetate. aşa de aproape. . De-ai 

vrea să inlături imaginile false mai că ai 
osindi pe oratori să le lepede pe toate şi 

“să spue fără de figuri oratorice sec, precis 
şi limpede ceea ce au de zis. Aceasta ar fi 

o nenorocire mai ales pentru oamenii poli: 

tici cu o imaginaţie vie cum sunt ai noștri. 

Nu li se poate cere alia decât să mai va- 
rieze comparaţiile -pentru ca ele să nu se 

tocească prin o întrebuințare prea, deasă. 

Deaceea pentru oratorii cari nu pot fără 

imagini poetice şi totuş nu uu o inchipuire 

destul de bogată pentru a scorni ei inşii 

altele, propun aici câteva mai noue. Când 
vor voi să vorbească de un pericol iminent 

„vor putea alege din aceste imagini pe aceca, 

ce le va, părea mai plastică sau le va con- 
veni mai mult. In loc de „pericolul bate la 

porţile cetăţii“, s'ar putea, zice „pericolul ne 
pândeşte după tufă!* (aici s'ar vedea, tupi- 
lat cu arma in mână); „pericolul a plecat; 
in goana, cailor...“ (ca şi cum ar fi in căruță
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de postă); — „pericolul a, ridicat măciuca asu- 
pra capetelor noastre“ ; — „pericolul a, apro- 
piat torţa aprinsă de fitilul țării, — 
„Pericolul a, şi indreptat gura tunului spre 
cetate“, (ca şi cum ar fi din artilerie) ; — 
„Pericolul s'aude tunând...“ (aici sar inchi- 
pui ca o furtună); — „pericolul se Şi rânjeşte 
la noi şi incepe a lătra...“ (ca Şi când ar fi 
un câne turbat) etc. ete. Dacă din compa- 
rațiile aceste cu totul noue şi neusitato . 
âncă nu va plăcea niciuna, declar că mai 
am şi altele multe, pe care le pun la dis- 
posiţia oratorilor iubitori de imagini poetice. 

AAII. Nu este, nu poate fi niciun Ro- 
mân... frasă obicinuiti când so face apel 
la patriotismul Românilor şi rostită totdea- 
una cu patos. A se presupune că din atâtea 
milioane nu este niciun Romăn căruia să-i 
lipsească simţirile patriotice, pare lucru cam 
riscat; dar a zice că nici măcar poale. fi 
vreun Român... este riscat do tot. Mi s'a 
intimplat să aud pe un orator combătând 
cu multă inverşunare in partea intâia a 
discursului. său pe adversarii politici, acu- 
sându-i că n'au dat probe de buni patrioţi ; 
Că au risipit averea statului; că au demo- 
ralizat generaţia, tânără; insinuând că in 
politica exterioară au fost venduţi străini-



lor... insfirşit invinuirile cele mai grozave; 
— in partea a doua a discursului insă, mă- 
sulina pe amicii s&i politici, oratorul arată 

că faptele lor erau aşa demne de laudă, in- 
cât dobândiseră aprobarea naţiunii intregi, 

că na este, că nu poate fi vreun Român care 

să nu impărtăşească părerile sale... Deacolo 

resulta. pentru mine, sau că oratorul nu 

spune adevărul de vreme ce avea, adversari 

şi prin urmare puteau fi, ba chiar erau Ro- 

mâni de altă părere; sau că acești adver- 

sari erau toţi de neam străin, ceea ce venea 
foarte „greu de crezut. La inceputul epocei 

noastre de regenerare naţională, exageraţiile 

erau naturale şi până la un punct ertate: 

trecea, să arătăm că Românii au toate ca. 

lităţile şi niciun defect. Astăzi insă, când . 

epoca de entusiasmu a, făcut loc alteia de 

muncă şi cugetare, diapasonul ar mai trebui 

coborit ceva şi in realitate s'a coborit de la 

sine. Totuş mulţi oratori au apucat-o și o 
țin bună că Românul nu piere, că e cu drept 

cuvânt, mândru, că eo fiinţă superioară etc. 

Un vecin din Cameră, auzind intr'o zi pe 

un orator ce tot vorbea de mândria română 

imi spunea, anecdota următoare: „De ce na- 

ţionalitate eşti, domnule, intrebă odată ci- 

neva pe un jidan ?— Domnule, sunt Evreu şi 

sunt mândru de a fi Evreu! — Eşti Evreu ?
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prea bine. Dar spune-mi, mă rog, pentru ce 
eşti mândru ?— Pentru că, răspunse jidanul, 
dacă n'aş fi mânaru, tot Evreu aş remâncu,. 
Prin urmare prefer să fiu și mândru !* 

AXIII. A denunța abusurile, a biciui, 
a strivi răul, ori din care parte ar veni. 
Cele mai multe jurnale când apar vor să se 
infăţişeze publicului ca organe nepărtinitoare, 
care vor spune numai adovărul şi nu vor 
fi influențate de nici un spirit de partid. Este 
ştiut că, jurnaliștii sunt oameni foarte buni, 
oameni superiori cari nu acopăr nedreptăţi, 
nu lasă să treacă vreun abus nebiciuit, care 
mar spune o minciună, ferească Dumnezeu ! 
Din momentul când te tocmeșşti scriitor la 
un jurnal şi iei pană in mână, ai devenit, 
om nepărtinitor, om lipsit; de orice patimi ; 
poţi să denunţi abusuri, poţi si biciueşti, 
să stigmatizezi, să loveşti, să strivoşti cât 
iţi place,—tot ce faci e bine făcut. Eşti re- 
presentantul opiniei publice, — judecătorul 
cel mai mare şi mai puternic. Deoaceea nici 
aş cuteza să mă impotrivesc vreodată la 
biciuirile şi strivirile jurnaliştilor. M8 ridic 
numai contra obiceiului ce au luat câţiva 
juni deputaţi de a voi şi ei, — bucurându-se 
do. un privilej ce au exclusiv jurnaliştii, — 
să, biciuiască răul din orice parte ar veni,
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Aceşti juni nu vor să se compromită şi nu 
ştiu incă in ce parte să se da. „Mă intrebaţi, 
exclamă unul din ei, din ce partid sunt? 
Ei bine, vă voiu răspunde : : sunt din parti- 
dul oamenilor onești, tineri, necorupţi... De- 
clar sus și tare că voiu denunța abusurile 
şi voiu strivi r&ul ori din care parte ar 
veni 1...“ etc. Vorbind aşa, junele bărbat po- 
litic zice cu alte cuvinte: „Voi care faceţi 
politică mai de mult şi vaţi impărţit in 

"partide, sunteţi toţi nişte oameni pătaţi, 
stricaţi ; aţi făcut numai abusuri și fărdeo- 
legi ;- eu insă și noi toţi junii entusiaşti 
suntera drepţi, desinteresaţi, nu voim de loc 
binele nostru, ci numai binele țării“, ete, 
Toate vorbele aceste sunt frumoase, dar po 
mine unul —nu ştiu pentru co— m” apucă o 
groază de toţi acei bărbaţi vrednici care vor 
să arăte cât sunt, de buni și de drepţi de- 
nunţând, călcând, dărămână, șfichiuind, stri- 
vind şi biciuind! 

XXIV. Un cuvânt âncă şi am terminat. 
Mă resum şi zic... Cu aceste frase foarte 
mulţi oratori in loc de a sfirşi, reincep prea, 
lungile lor discursuri. Eu insă, mă voiu ține 
de cuvânt, resumându-m& pe scurt intro 
umilă rugare ce adresez oratorilor din par- 
lamentul român :
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Domnilor, 

Imi implinesc o sacră datorie, trăgându-vă 
atenţiunea că trebue să vă schimbaţi vor- 
birea, cu o oară mai nainte! De ce vă as- 
cundeţi după deget ? Frasele acestea nu mai 
merg. Declar sus şi tare, şi mă fac forte 
să v'o probez, că suntem in zi de grea, cum.- 
până, când micele noastre neinţelegeri trebue 
să dispară ! In asemenea momente, totdca- 
una Românii au ştiut să se unească. Dacă, 
pe viitor nu lăsaţi aceste vorbe, vă voiu de- 

-nunţa opiniunii publice, voiu biciui, voiu 
strivi răul ori din care parte ar văni! A 
sosit momentul să vă coboriţi, să intraţi in 
naţiune pe poarta cea mare! Cum? Aţi mai 
urma cu aceste abusuri? Nu! de o mie de 
ori nu! Susţin şi voiu susţină, am zis, zic 
şi voiu zice: pericolul bate la porţile cetăţii! 
Toţi Românii au să se scoale ca un singur 
om contra voastră! Fiţi fii operelor voastre! 
Fiţi in naţiune, prin naţiune şi pentru na- 
ţiune | Lăsaţi frasele, primiţi-mi acum pro- 
punerea şi pe urmă mă veţi spânzura! Nu 
coste, nu poate fi niciun Român care si mai 
ţie la asemenea vorbe ! Da, primiţi-mi pro- 
punerea şi Dumnezeul părinţilor noştri vă 
va binecuvânta !



SCRISORI 

„cum se *mcearci cruzii în oarbu lor irufie 
Să ne răpească limva, dar morți numai o dăm. 

Mureşan.



SCRISOAREA 1 

Nu cred să fi trecut cinsprezece sau dout- 
zeci de ani de când oarecari cuvinte româ- 

neşti intrebuinţate de strămoșii noştri în 
vechia literatură, de toţi autorii mai noi cei 

insemnaţi şi de intregul popor păn in zioa, 

de astăzi, au foăt deodată sau. osindite cu : 

desăvirşire sau aşa de schimonosite incât 

abia le mai recunoști. Cine o fi fost cel in- 

tăiu care o fi zis resbel in loc de vesboiu, elev 

in loc de şcolar, sazant în loc de inzdițat, 
moravuri in loc de năravuri și care să fi 
fost, causele pentru care s'au introdus aceste 
schimbări ? 

Imi aduc aminte că in zioa în care res- 
belul eşi pentru intăia dată sfiicios la, lumină, 

„d. Iăşdău cu spiritul său sarcastic cunos- 
cut, işi bătă aşa joc de dinsul, incât ai fi 
crezut că acest cuvent ciudat nu va mai
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indrăzni să se arate ); şi cu toate acestea 
resbelul domneşte şi pina astăzi; el a de- 
venit cuvântul oficial: Ministeriul nu mai 
este de resboiu, ci de resbel, gazetele se in- 
treabă, dacă va, fi pace sau resbei, legile mi- 
litare vorbesc numai de resbel, insfirşit, resbel 
in cărţi, resbel in gazete, vesbel în cuvintele 
rostite in adunările noastre politice, resbel 
pănă şi in convorbirile particulare. — Insă pen- 
tru ce resbel? Acei câţiva profesori . cari 
Yoiau cu ori ce chip să ne latinizeze limba, 
„Sau cu alte cuvinte să prefaci o limbă vie 

- întro limbă moartă, ar fi dorit de sigur ca 
in loc de resboiu să se zică „bel“ fără si- 
laba res la inceput; dovadă despre aceasta 
ne dă Simeon Bărnuţ, care in cartea sa, 
„dreptul public al Românilor“ zice pretutin- 
denea, bel siniplu 2), Insă, temându-se poate 
că publicul nu va primi dell fără strigăte 
de protestare, novatorii au intrebuințat vi- 
clenia: ei au latinizat silaba din urmă a cu- 
vGntului şi au lăsat slavonă silaba intiia. 
Astfel sufletul lor se mai impăcă puţin: 
străinilor și şcolarilor le-ar fi arătat cuvântul 
drept un cuvent latin, zicându-le că acest 
ves de la inceput ar fi o Prepositie nevino- 

  

5) Vezi jurnalul „Lumina“ a d-lui Hăsşdtu. 
*) V. d.e. pag, 124 ș.a.
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vată şi scopul lor ar fi fost atins. Căci să 
fie bine ştiut, că tuturor acestor latinizatori 

2 le "pasă prea, puţin de bogăţia limbei, de 
în tradiţiile ei, de graiul viu al poporului, de 
neputinţa desvoltării iteraturei naţionale 
prin intrebuinţarea cuvintelor şi zicerilor is-. 
codite de ei, de peirea desăvirşită a tuturor 
proverbelor, zicătoarelor, a colindelor şi po- 
veștilor populare, intrun cuvânt a intregii * 
comori de idei, gândiri şi simţiri ce au strins - 

" Românii in şirul veacurilor, ei vor să arate ” 
lumii că suntem un popor de ginte latină. 
“Când "le zice cineva că latinitatea noastră 
nu o mai tăgădueşte nimeni astăzi, — ei zim- 
besc cu dispreţ; când ai indrăzni insă a le 
zice că, la urmă, 'obirşia unui popor este 
un lucru neinsemnat in comparare cu me- 
ritele ce are şi vitalitatea sa; că ar fi mai 
bine să te tragi din poporul cel mai nein- 
semnat, numai să trăești, să, fii puternice Şi 
cult, decât să. te tragi dintre un,popor mare 
şi să fii slab, prăpădit şi dispreţuit—ei te 
au de trădători ai naţiunii române, Aceasta 
este cu atât mai ciudat, cu cât aceşti laţi- 
nizatori sunt toţi fără osebire mari demo- - 
craţi in părerile lor politice:'ei propăvăduesc =- 
de pe catedră egalitatea, desăvirşită intre  — 
oameni, arătând şcolarilor că nu este no- — 
bleţă de origine, că sângele moştenit nu in- =
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"semnează nimic şi că fiul opincei este tot 
„aşa de nobil ca, şi fiul celei mai mari boerii. 
Dacă este aşa, intreb de ce principiile de 
egalitate sunt bune: pentru oameni și rele 
pentru popoare? Dece fiul Romei este mai 
presus de fiul Mediei sau ţării Armeneşti ? 
Cuvântul acestei contraziceri trebue să fie 

| sarmătorul : Aceşti  invăţători tremură de 
frică să nu le aducă cineva, aminte, in chip 
'de mustrare, că sunt eşiţi din rândurile de 

| jos ale poporului — prin urmare ei au in- 
iteres de a, sprijin principiul egalităţii intre 
oameni cu toate argumentele științei. Pen: 
tru popoare insă lucrul se schimbă: into- 
resul lor este de a, fi cetăţenii unei naţiuni 
de o vechie nobleţă, pentru a fi mai presus 
de popoarele iocunjurătoare şi, mai cu seamă, 
pentru a fi mai presus de coboritorii ve- 
chilor boeri ai ţării; deaceea pe aceştia, ii 
arată, de câte ori li se infățişează prilejul, 
ca proveniţi din familii greceşti, fanariotice 
etc., prin urmare din sânge de rând şi mi- 
şelesc, ear pe dinşii că provenind în linie 
dreaptă din adevărații coloni Romani, prin 
urmare din sânge nobil şi viteaz. Din această 
causă, spre mai mare siguranţă, ei iși schimbă 
şi latinizează chiar numele părintesc: D. 
Turlă se numește Terbilian, Caș se schimbă 
in Cassiu, Vulpe i in U/piun şi Cioară i in Cor-
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neliu sau Cornelian. Aşa dar, din unul şi 
acelaş cuvânt; se sprijine egalitatea indivizi- 
lor şi inegalitatea, colectivităţilor.: interesul 
meschin al unei mici clase de oameni este 
adevărata, causă a tuturor acestor frumoase 
teorii. Insă, pentru a fi drepţi, trebue să măr- 
turisim că acest fenomen ciudat işi are şi o 
altă tălmăcire :. invăţătorii ce au introdus 
aceste idei in şcoala noastră au fost; mai 
toţi bărbaţi venii din Transilvania. Acolo, 
incunjuraţi” de Maghiari, adică de poporul 
cel mai asupritor şi despotic, ei trebueau 
să caute un leac:trufiei duşmineşti; pe a- 
cesta il găsiră in buciumarea,. unei origini 
mai nobile, mai -vechi şi mai. vitejeşti decât 
acea a selbaticilor Huni ; asemenea, ne mai 
având in Transilvania, o nobleţăi pământeană 
ci numai străină, ura Românilor împotriva 
claselor inalte este lesne inţeleasă prin veci- 
nicele prigoniri la 'care au fost şi. sunt incă 
supuşi. Veniţi cu aceste simţiri dincoace de / 
Carpaţi, invăţătorii transilvani le-au. trecut 
şcolarilor lor deşi la noi: starea, lucrurilor 
era cu totul alta. Astfel se esplică pe deo 
parte, mirarea foastei. „noblețe de.a,.se vedea, 
deodată, Privită, cu atâta ură, deşi-ea sin- 

gură, fără nici un indemn străin, se grăbise 
a jerifi toate urmele privilegielor sale a- 

tunci când simţise că nu le mai merită din 
38.973.—Seritri com plece, 28 

|
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causa, pierderei insuşirilor sale resboinice 
pentru care dobândise acele privilegiuri in 
alte vremi, pe de altă parte dușmănia neim- 
păcată care de la o vreme incoace ameninţă 
de a invrăjbi. clasele sociale la noi, unele 
impotriva, altora. | Ma 

Intorcându-ne la latinizarea limbei vedem 
că, novatorii, pentru a isbuti, intrebuinţează 
toate mijloacele, din care cel mai puternic 
este şcoala, . Acolo se tălmăceşte copiilor 
lesne crezători dece limba : trebueşte. prefă- 
cută şi este ştiut cât de greu se leapădă 
cineva, de ideile ce i s'au dat in şcoală. Nu- 
mai spirite neatirnate şi inalte se scuturi 
de această povară, ear mulţimea, cea, mare 
o poartă cu sine intreaga viaţă chiar fără 

„a-și da seamă că nu este o proprietate a 
sa. In afară din şcoală, aceia din ei ce au 
ajuns funcţionari in vre un ministeriu sau 
prefectură,  latinizează pe nesimţite cuvin- 
tele unei resoluţii a şefului lor, care inde- 
obşte este nepăsător pentru aceasta, sau 
preface terminația cuvintelor dintr'un raport 
ce trebue. să copieze, sau viră asemenea 
vocabule in articule de jurnale la care sunt 
tocmiţi ca scriitori; apoi bărbaţii politici, 
care se interesează puţin de forma, limbei, 
şi pentru care cetirea jurnalelor este nea- 
părat o indeletnicire de căpetenie, şi-o insu-
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şesc fără, greutate, o aduc la tribuna Adu- 
nărilor ; deacolo trece în textul legilor; au- 
torii ri o introduc in traducerile ce fac 
pentru teatru sau în alte scrieri ; chiar au- 
torii buni dar neindrăzneţi, de frică să nu 
rămâe indărătul mișcării generale, o intre- 
buințează in scrieri și aşa—fără de-veste— 
cuvintele românești cele vechi şi frumoase * 
sunt isgonite cu nemilostivire şi inlocuite prin 
cuvinte bastarde şi urite, biata limbă, pro- 
prietatea, comună a tuturor, este jertfită in- 
teresului câtorva! A zice că limba e jert- 
fită nu- e prea mult, căci in această formă 
nouă incă nici uu autor nu a fost in stare 
să producă o scriere insemnată in prosă sau 

"în versuri. Cuvintele noue sau inoite au 
pierdut legătura lor spirituală cu cele vechi, 
Frasele in care se amestecă, amândouă sea- 
mănă cu acele tablouri naţionale, in. care, 
printre figurile ţărăneşti cu vechia lor im- 
brăcăminte, ai. vedă amestecate figuri de 
tergoveţi cu haine moderne : frac, pantaloni 
negri şi pălărie Gibus. Care este urmarea 
acestei ciudate schimonosiri? Unii autori 
ce“ se ivesc şi simt că ar avă idei. de im- 
părtăşit publicului, in necunoştinţa. limbei 
părintești pe care nu au mai invăţat-o in 
şcoală, se ajută cum pot: negăsind o limbă 
literară potrivită, ei scriu în limbi străine,
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adică gândesc in altă limbă şi. apoi: traduce 
in minte cuvintele de-a rândul in româneşte 
şi aştern frasa astfel alcătuită, pe hârtie: 
aceasta, se chiamă, apoi limbă şi literatură 
naţionali! In România liberă limba franceză, 
fiind mai respândită, se scrie o franţuzească 
tradusă; in Austria limba germană fiind mai 
comună, nu găsim decât frase nemţeșşti, tra- 
duse foarte rău, dar limbă, românească nu 
se mai vede nicăirea.. Deaceea, şi limba, scrisă 
de Românii din Austria este. așa de deose- 
bită de cea de la noi, incât adeseori la cetit 
unii pe alţii nu ne înţelegem, pe când po- 
porul de jos din toate părţile locuite de Ro- 
mâni se inţelege in vorbă minunat de bine, 
ca şi cum ar fi făcut totdeauna parte din 

„acelaş stat şi ar fi invăţat; la aceeaşi şcoală, 
--D. T. Maiorescu in critica sa: „Limba, 
română in jurnalele din Austria“ a dat un 
şir de exemple foarte comice despre germa. 
nismele cu care se serie românește in Tran- 

„Silvania, Bucovina etc.; tot aşa sar putea 
face cu galicismele ce se intrebuinţează, în 
jurnalele şi cărţile române de la noi. Deo- 
sebirea, este numai că limba românească, 
fiind in construcţia ei mai asemănată limbei 
franceze decât celei germane, scrierile noastre 

- par maispuţin pedante şi greoaie, dar cu- 
vintele_sunt tot atât de străine.
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Când sprijinim - aceste păreri, ni se zice 

obicinuit că, voim să ţinem limba în loc, că 
impiedicăm fireasca, ei propăşire. Dar aceasta, 
o spun numai ăcei ce nu vor. să-şi dee os- 
teneala de-a, invăţa, limba, părintească; ei:işi 
inchipuesc că ea se invaţă de la sine prin 

zilnica, intrebuinţare și că numai pentru lim- 
bile străine se cere muncă şi studiu. Aces- 
tora, le-am respuns totdeauna şi-nu putem 
indestul repeta: că noi primim bucuros cu- 
“Yinte noue, insă numai atunci când aceste - 
infătişează şi idei noue, sau cel puţin natanţe 
noue,-ori cât de palide şi străvezii, numai 
aceste să aducă un adaos la bogăţia, limbei 
îndeobşte; dar când. nu imbogăţese limba, 
de loc, ba chiar o 'sărăcesc, pentru ce să.:0 
ingreuiem şi să o urăţim, cu sunete .nepo- 
trivite și prisoselnice? Se aduce prin aceasta, 
vre un folos, .ori se produce numai o incur- 
cătură in gândirea mulţimii? De pildă, pen: 
tru ce să zicem elev şi nu şcolar ? Care este 
deosebirea, inţelesului acestor două vorbe şi 
ce câştigă limba noastră cu.primirea, acestui 

nou cuvânt? Aici nici măcar pretextul sla- 
vonismului nu există, căci cuvântul şcolar 

este de-o origine mai curat latini şi prin 

urmare mai nobilă, decât cuvântul elev. Cu 
toate aceste astăzi vechiul cuvânt este uitat, 

dispreţuit ; el nu se mai găseşte nici in le-
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gea invăţământului public, nici se mai în- 
trebuințează in şcoală, unde mai ales. şco- 
larul ar fi la locul. său. Aşa dar repetăm, 
că primim cuvinte noue când. trebuinţa ex- 
primării unei idei ce 'nu am avut ne sileşte. 
Nici un autor bun din nici o ţară nu s'a im- 
potrivit la aceasta. Schopenhauer zice hotă- 
ritor: (Abhdl. iiber die deutsche Sprache) 

Man sol! so wenig wie miglich neue Worte 
einfâhren, hingegen neue Gedanken so vie] 

j wie moglich. (Trebue introduse cuvinte noug 
i cât se poate mai puține, ear idei noue cât 

i se poate mai multe). 

Asemenea și la noi bătrânii seriitori cum- 
păneau bine toate ințelesurile cuvintelor 
vechi, până ce se hotărau de a introduce 
vre unul străin. Aceasta se poate vedă din 
corespondenţa urmată intra 1. Eliad şi Con- 
stantin Negruzzi !) unde aceşti vechi autori 
se consultă adesa, in neduimerirea, lor, in- 
nainte de a infia vre un cuvânt oarecare. 
Deaceea, şi Const. Negruzzi in una din scri- 
sorile sale (No. XIV), arătând că este invi- 
novăţit de a intrebuinţa neologisme, esclamă : 
„Ce o să fac când imi lipsese cuvinte ca 
să-mi arăt ideile?“ — Este drept că Eliad in 

1) V. Conv. Lit. Volumul VI, pag. 177
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partea din urmă a.carierei sale literare s'a, 

despărţit cu desăvirşire de principiile ce avea, 
mai inainte și, din causa, autorităţii ce do- 

bândise, este in mare parte vinovat de in- 
curcătura, de faţă a limbei româneşti... 

Aceea ce am zis despre elev se potriveşte 

intocmai pentru cuvântul satani. Francezul 

numeşte savant pe acel ce cunoaşte mult 
in materie de ştiinţă, pe omul ce are multă 

erudiție, invățătură:: intocmai acelaș ințeles 
cuvântul învățat îl are la Români: mintea: 
mea 'se munceşte inzadar spre a găsi vre 

o deosebire cât de mică in înţelesul acestor 

două ziceri. Cu toate acestea vedem că cei 
mai. mulţi scriitori moderni intrebuinţează 

numai cuventul sazant: „Satantul meu.amic 
D. A in conferinţa sa ne-a spus...* „Sa: 

vantul nostru confrate publică un studiu 

important despre...“ Neapărat că acest epitet 
se dă obicinuit cu reserva reciprocităţii : 

ace] ce a fost.numit savant de colegul său, 
dă şi el acelaș epitet iubitului s&u confrate 
Şi deodată ne pomenim cu un număr in- 
semnat de savanţi. Publicul cel mare aude 
acest; cuvent necunoscut; se întreabă ce o 

fi insemnând şi, fiindcă orice este nou are 
o aparenţă mai strălucită, işi zice că trebue 

să fie lucru mare. Dacă acești savanţi sar 
numi unii pe alţii invdfați, pe românește,
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mulţimea. ştiind ce insemnează acest cuvânt 
ar putea, cerceta dacă persoana titluită cu 
acest epitet merită in adevăr atâta laudă 
şi poate că nu ar impărtăși părerea, scriito- 
rului. Această, cercetare se inlăturează prin 
intrebuinţarea zicerii străine, lăsând la o 
parte că impestriţarea fraselor cu cuvinte 
din alte limbi mai dă a inţelege că autorul 
are cunoştinţe infricoşate. Deaceea sunt in: 
credinţat că, cu cât un autor va fi mai sărac 
in idei sau in închipuire, cu atât frasele sale 
vor fi mai bogate in cuvinte străine--şi mă 
intreb, nu fără indoială, dacă pintre toţi sa- 
vanţii noştri se găseşte un singur invăţat ? 
Ba, câteodată la cetirea unei scrieri a'sa- 
vanţilor noştri fără voie imi aduc aminte 
de urmiitoarele cuvinte ale nemuritorului 
Moliăre: - 

je vous suis garant — 
Qu'un sot savant est sot, plus quun sot ignorant, ? : >



SCRISOAREA II 

Zicănd resbel in loc de resboiu limba noa. | 
stră are incă neajunsul de a schimba 0 zi. 
cere puternică şi bărbătească cu alta; slabă 
şi mueratică. Când rosteşti: resboiu, simţeșşti 
indată că este vorba de ceva serios, ame- 

" nințător, pe când cuvăntul resbel este de-. -: 
parte de a-ţi deştepta o asemenea gândire. 
Aceasta este atât de adevărat, incăt pân 
acum toţi poeţii noştri — vorbesc de cei 
buni — nu au cutezat să intrebuinţeze cu- 
vEntul vesbel in versurile 'lor, simțind că 
toată puterea și prin urmare tot efectul 
versului s'ar pierde dacă sar aluneca pe 
povirnişul acestor neologisme : 

Alecsandri zice: 

Crunt resboiu, privire cruntă! 
Fiul Romei se incruntă ... 

(Sentinela Română).
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Bolintineanu: 

De la lungi resboaie, Mihai cu mărire 
Intră&'n capitală cu a lui oştire... 

(Intoarcerea lui Mihai), 

Gr. Alexandrescu: 

Căci resboiul e biciu groaznic care moartea il iubeşte 
Şi ai lui săngeraţi dafini, neamurile impletesc, 

(Umbra lui Mircea). 

Const. Negruzzi : 

Se intorc cu bărbăţie, se înșiră car la loc 
Şi resboiul se *ncleştează mai ucigaş, mai cu foc, 

(Aprodul Purice). 

Donici : 

Acolo nu sunt resboaie 
Toţi in pace vieţuiesc.., 

(Lupul si Cucul). 

Văcărescu: 

Căutătura-ţi vra resboiu 
Zimbirea-ţi cere pace, 

(Epigramă). 

Beldiman: 

Conteneşte tot resboiul: il scot afară pe mort 
Cu nespusă intiistare pe mânile lor î] port, 

” (Jalnica Tragodie).



= — 

In poesia populari e:de prisos a mai 
spune că se întrebuințează, numai cuvântul 
resboiu, d. €.: 

Ori la nunţi ori la resboiu 
Cănd ne-om lupta noi cu voi. 

(Român Grue-Grozovanul). 

“Dar chiar din tinerii poeţi moderni, care 
adeseori cad in greşala de a intr ebuinţa prea, 
multe neologisme prisoselnice, acei ce au 
cătuş de puţin talent se impotrivese cu 
bărbăţie la cuventul resbel, așa d.e. D. 
Scurtescu zice: 

Din nou resună arma, se nasc din nou resboaie 
Şi sângele pe câmpuri se varsă in şiroae. 

(Oqă la Herțegovina, în calendarul 

pentru Toţi pe anul 1877). 

Foarte curios şi totodată, caracteristic 
este că novatorii vor să isgonească din 
limbă cuvântul strtimoşesc resboiu, tocmai 
atunci când Românii au pierdut obiceiul 
resboaielor. Vechile noastre chronice arată, 
că Românii erau odinioară un popor res- 
boinic ; ce fel sunt ei astăzi ?:) Această in- 
trebare ne dovedeşte ceea ce am zis in seri- 
soarea intăia că adeseori introducerea unui 

1) Studiul acesta a fost scris inainte de 1877
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cuvent nou in “locul: unui vechiu; - departe 
de a ne imbogăţi limba ne-o sărăceşte, căci 
cu vechiul substantiv sunt :legate multe 

„alte ziceri care nu se pot intocmi după cel 
nou și astfel remân pierdute. Din resboiu 
s'a făcut resboinic şi a se resboi, dar din 
resbel putem oare face resbelnie sau poate 
chiar resbelic (terminația in nic fiind osin- 
dită ca, slavonă de latinizători) şi a se res- 
bel? Oricare Romăn ar auzi aceste ziceri 
deşanţate şi mai cu samă pe acea din urmă 
ar ride fără voie. D. B. P. Hăsdtu, pentru 
a arăta ridicul acestor vorbe, au alcătuit 
din ele câteva frase ce nu voiu reproduce, 
dar pe care ar trebui să le cetească toţi 
autorii moderni spre a se disgusta cu desă- 
virşire de aceste inoiri 1). Prosatorii români 
cei buni au intrebuinţat totdeauna vechile 
cuvinte- resboiu, resboinic, a se resboi, do- 
vadă ne dau scrierile unor autori ca: Bal- 
cescu, Const. Negruzzi, M. Cogălniceanu, 
Odobescu ete., ear poeţii au avut o deose- 
bită plăcere de a impoâobi versurile lor cu 
adiectivul resboinic şi cu verbul u se: resboi, 
“Cărlova incepe o poesie a sa foarte cunos- 
cută prin cuvintele: 

  

1) Cu toate aceste — lucru ciudat — 4. Hăşdău 
scrie astăzi resbel v. d. e.: Columna lui Traian „po 
Pevruarie 1877, pag. 88.



Fraţii mei, feciori resboinici. ;, 

Conachi zice: 

Dar toate in astă lume sunt supuse la schimbare 
Se resboesc, se sfărâmă, se prefac fâr' incetare. 

(Cercare de voroavă asupra omului). , 

Alecsandri : 

Apărători ai crucii voi ii cunoaşteţi bine 
Căci pentru- a lor risipă aţi resboit cu mine, 

* (Dumbrava Toşie). 

Acolo va fi altarul zise falnicul monare 
Ce se "'nchină şi se pleacă pe resboinicul său ate. 

„. (Zidirea Mânăstirii Putna). 

Bolintineanu: + 

De Maghiari resboinici fuge *nconjurat, 
” (Mihai scăpână standarâul). 

N, Schiletti: 
” Şi ai regelui resboinici se inchin la Dumnezeu 

-(Blăstămul Căntăreţului tr:). 

Cum ar suna, , toate aceste frumoase ver- 
Suri, dacă am inlocui vechia, formă a, acestor 
cuvinte prin cea nouă? Incercarea, este lesne 
de făcut şi osebirea se poate vedea, foarte 
uşor. Versul lui Conachi citat mai sus ar 

"suna aşa:



— 414 — 

Dar toate in astă lume sunt supuse la schimbare 
Se resbelesc, se sfărâmă, ete. 

Acolo trebue să ajungem cu furia. neolo- 
gismelor? Eu unul nu mă indoese că toţi 
acei cari ţin la frumuseţa, sonoritatea şi 
bogăţia limbei noastre imi vor impărtăşi 
părerea şi vor striga impreună cu mine: 
Resboiu Resbelului! 
„O zicere tot aşa de. curioasă este mmora- 

vuri în loc de năravuri. Scopul a fost şi 
aici de a da vechiului cuvânt de. origine 
străină o aparenţă de latinitate, puindu-l 
cu meșteşugire in legătură cu substantivul 
latin os, mores. Şi aici adevărații purişti 
au disprețuit orice invoeală. Simeon Bărnuţ 
d. e.,.cel mai pur din purişti, zice -fără 
sfială mori pentru mores 1), Insă, acest cu: 
vent pare cu atăt mai ciudat, cu căt mori 
este in romănește pluralul substantivului 

1) YV, d. e.: Dreptul public a! Romănilor $ 17, p. 
22 şi alte locuri multe. — Spre marea mea mirare 
am mai găsit cuvântul mor intrebuinţat şi in o 
scriere de tot nouă, in adresa Curţii de Casaţie 
din 31 Dec, 1876 către M, $, Domnitorul; „Sunt 
trecuţi 18 ani, Prea Inălţate Doamne, decând Pu. 
terile cele mari ale Europei, care, prin comisari 
speciali studiaseră ţara noastră sub raportul insti- 
tuţiunilor, al Culturei şi al Morelor, au inscris in 
Convenţiunea etc. (Vezi Monit. Ofic. Nr. 15 din 12 Ian. 1877). ” ia
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moară. Intrebuinţarea . cuvântului latin ar 
da loc prin urmare la vecinice neinţelegeri. 

De exemplu dacă am voi a traduce in 
românește următoarea, frasă franceză : „Chez 
les pleuples qui ont des moeurs les files 
sont” faciles et les femmes s6văres etc...., 
am zice „La popoarele care au mori, fetele 
sunt uşoare şi femeile aspre... de unde 
Sar pără că după J.J. Rousseau, autorul 
acestei frase, virtutea, femeilor este in strinsă 
“legătură cu câtimea de făină ce se macină 
intr'o ţară. Așa dar din aceeaşi causă din 
care s'a zis resbel şi nu bel, s'a zis şi mo- 
ravuri şi nu mori, dar in tot casul pentru 
nimic in lume nu s'ar fi păstrat vechiul cu- 
vent ndravuri, căci acesta era de obiîrşie 
barbară și prin urmare trebuea stirpit cu 

"orice preţ, 

Fată, pentru 'ce astăzi avem moravuri in 
loc de narasuri cum aveau părinţii noştri ! 
Dar căt de mult am pierdut cu această 
schimbare! Verbul a se nărâvi, oricât ne-am 
incerca, nu-l putem preface in a se mordzi ; 
un cal cu narav nu-va, fi niciodată cu mo- 
ra, și de lup nu vom mai pută zice că 
părul şi-l schimbă, dar snorazul nu, căci un 
glas din lăuntru ne-ar mustra pentru această, 
schimosire a limbei. Chiar novatorii se sfiese 
de a intrebuinţa vorba morav in singular
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şi cu drept cuvânt, căci ce nume am da 
atunci unui locuitor din Moravia ? 
"Aşa dar pentru plăcerea, naivă, de a, laţi- 
niza o:mică silabă dintr'un vechiu cuvent, 
am pierde singularul unui “substantiv, un 
adiectiv, un adverb, un verb : şi un şir de 
ziceri, zicători şi proverbe frumoase şi ca- 
racteristice, .dând astfel o avere reală . in 
schimbul unei năluciri. Lucrarea noastră ar 
fi tot, aşa de deşanţată ca, acea aunui boer 
mare din Moldova, carea dat Domnitorului 
ţării toate” moșiile sale pentru. ca acesta 
să-i sărute mâna in fața mai multor mar- 
turi şi să-i hărăzească titlul de baş- -Doer.. 
Domnitorul i-a sărutat mâna, 'i-a incuviinţat; 
titlul şi la mazilire s'a găsit stăpân peste 
cea - mai insemnată avere teritorială din 
ţară, pe cănd boerul a văzut cu amărăciune 
noul seu titlu luat vecinic in ris şi la b&- 
trâneţe a, remas cerşitor. Nu cred că sufe. . 
rinţele 'sale se alinau atunci prin aducerea 
aminte că, odinioară, iși implinise o ridiculă 
și trecătoare deşertăiciune, 

Unii insă vor zice poate că cuvântul Nara, 
naraturi nu are un înţeles identic cu mMores, 
moeurs, căci prin naravuri S'ar inţelege mo- 
ravuri rele. Chiar aşa de-ar fi, de unde cu- 
ventul 7morav care inlocueşte intocmai pe 
cel vechiu, ar dobindi el insuşiri pe care
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acesta nu le-ar fi avut? Este mai presus 
de orice indoeală că moravul sau trebue să fie 
inlocuitorul deplin a vechiului. na av, pre- 
cum noul. resbel infăţişează intocmai pe 
vechiul resboiu, sau trebue să aibă o cu 

- totul altă formă, să fie adică un cuvânt cu 
totul nou. Insă aceasta poate fi indoelnie 
numai pentru nara» in singular şi e desigur 
neadevărat, pentru naravuri in plural. Do- 
vadă ne dau tot felul de scrieri şi mai vechi 

"și mai noue. Lăsând la o parte cărţile bi- 
sericești şi pe chronicarii noştri, in special 
pe Urechie care intrebuinţează cuvântul pa- 
ravuri foarte des, aş pute cita o mulţime 
de alte exemple. ' Me Yoiu mărgini insă, nu- 
mai la câteva: | 

In Foaea pentru Minte din 1813 găsim 
cuventul naravuri adeseori; la pag. 265 d. 
ex. se zice „legile şi naravurile“. La, pag. 
44 asemenea: „... care toate adaogă la 
stricarea, naravurilor bune“. La pag. 254 

„+; pentru că toată lumea, cea cu naravuri 
dune ii huleşte“ 1). Adăopirea epitetului bun 
in aceste frase este o dovadă foarte mare, 
că vorba, naravuri nu are in: sine un înţeles 
Teu, căci dacă ar fi identică cu obiceiuri rele, 

1) Gr. Lazăr, Precuventări la A becedar 1820. 

39,973. — Scrieri complecte. 27
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adhogirea, calificativului bun ar fi o contra: 

zicere şi prin urmare UN 720N-s€n8. 

Dacă naravuri ar insemna, 0“ aplecare o- 

picinuită spre rele, precum insemnează cu- 

vântul viciu, desigur că tot aşa de putin 

s'ar fi putut zice naravuri bune, pe cât se 

poate zice viciuri bune sau zi? -buţi rele, 

In traducerea „Descrierii Moldovei“ de 

prinţul Dimitrie Cantemir, făcută la 1806 

sub ingrijirea, Prea Sfinţitului Grigorie, mi- 

tropolit Ungro-Vlahiei, capitolul XVII este 

intitulat „Despre nargvurile Moldovenilor“. 

Cuventul naravuri se păstrează şi in edi- 

ţia țipărită la Mânăstirea Neamţului in 

1825. Asemenea in ediţia. tipografiei fran- 

cezo-romăne din Iași din anul 1851: 

„Năravurile româneşti incet, incet s'au 

părăsit, — De ar învia un Radu -Vodă, un 

Mateiu-Vodă şi un Ştefan-Vodă al Moldovei 

să vadă legile și năravurile Romănilor de 

acum.“ 

Bojineca in precuventarea, cărţii sale: An-. 

ticele Romanilor, serie: „Anticele sau ve- 

chimile Romanilor cuprind in sine datinele 

şi naravurile Romanilor, precum in cele re- 

ligioase aşa şi in cele politiceşti ete.“ 

Donici şi C. Negruzzi în traducerea, sati- 

relor lui A. Cantemir. intrebuinţează cuven- 

tul adeşeori:
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"Ar fi mai de ertare la unul ca acela 
Atuncea să se plângă când vede pe-un nevrednic 
Tempit intru naravuri, precum şi. intru neam etc. 

(Satira II), 

Aaravurile rele tu nu le *ngădueşti 
Cu mare cutezare le rizi, le infruntezi. 

(Satira 1V).. 

Asemenea cetim şi in Gr, Alecsandrescu : 

Au trecut vremile-acelea, vremi de fapte strălucite 
Insă triste şi amare: legi, maravuri se *ndulcesc: 

, |  (Ombra lui Aires), 

După cine trebue să ne luăm? Avein pe 
de-o parte toată literatura vechie, avem din 
cea, nouă pe scriitorii cei buni, adânci  cu- 
noscători ai geniului și formei limbei noa- 

“stre, avem graiul viu al poporului și toată 
bogăţia literaturei populare; ear. pe de alta 
avem căţiva pedanţi ce ar voi să incuie 
limba, in ângustele saltare ale regulelor lor 
şi căţiva gazetari, plătiţi să umple pe fie- 
care zi, bine sau r&u mai multe coli . de 
hărtie, muncă mecanică, care prin chiar firea 
ei este protivnică oricărui studiu serios: şi 
oricărei cugetări adânci. Judece tinerii au- 
tori şi invăţători, care din aceste două cum- 
pene trage mai mult! | - 

 



" SORISOAREA III 

Scriitorii strică-limbă se impart în trei 
categorii: Intăia este acea a latinizatorilor 
sau pedanţilor, cum ii numeşte Alecsandri. 
Puternici intro vreme, când domneau fără 
mărginire asupra şcolilor, ei astăzi scad din 
ce în ce mai mult la număr. Puţinii câţi 
au mai rămas, privesc cu ochii plini de ]a- 
crimi la risipa clădirii lor, risipă ce nu mai 
pot impiedeca. Cei de pe urmă represen- 
tanţi, impresuraţi din toate părţile, s'au 

intărit ca intro cetăţue in Societatea, Aca- 

demică, de unde se mai apară pe căt le 

este cu putinţă.. Dicţionarul academic este - 

suprema, incercare de a păstra prestigiul ce 

avusese, şi tocmai acesta le dă lovirea de 
moarte, căci prin adunarea la un loc a tu- 

turor deșanţatelor lor cuvinte şi ziceri, ri- 
diculul a eşit li lumină cu atăta strălucire
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incât chiar ucenicii lor cei mai credincioşi se 
feresc acum de diînşii. 

Categoria a doua se compune din germa- 
nizatori : Aceştia, nerepresentaţi in România, 
ci numai in Austria, se deosebesc de cei 
intăi prin aceea, că strică limba numai de 
nevoie, nu din principiu. Făcând învățăturile 
lor in școli nemțești de la virsta, cea mai 
fragedă, ei işi insuşesc modul. nemţesc de 
gândire şi -in acesta, scriu şi grăesc româ- 
peste, La ei se vede un fenomen foarte cu- 

: duşmani de moarte ai germanismului 
de, a căruia intindere pintre Români tremură 
ca de cea mai mare primejdie ce ameninţă 
naționalitatea noastră, tocmai ei sunt acei 
ce-l introduc, fără voe, în mulţimea popo- 
rului. Chipul lucrării lor este acesta: Ei iau 
frasa -nemţească şi schimbă fiecare cuvânt 
cu unul românesc; dar necunoscând limba 
lor, parte iau cuvinte latine neintrebuinţate 
şi necunoscute de popor, parte alcătuesc 
cuvinte intortochiate care au de scop de a 
reproduce intocmai pe cele nemţeşti, dar 
fireşte nu deşteaptă in mintea Românului 
nici o idee limpede. Cuvintele suni ciudat 
şi frasa intreagă, in construcţia, ei străină, 
şi mai ciudat incă, 

Pe lăngă, numeroasele exemple despre a- 

ceasta ce ne dă d. T. Maiorescu in critica sa
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„Limba, romănă în jurnalele din Austria“ 1) 
mai adaog. câteva, luate din limba lor juri- 
dică,, Ă 

D-nul S. C. porneşte un pioces la trihu- 
nălul din Arad contra d-lui D. S., şi zice 
intre altele in petiţiunea sa : 

pes le rog de onoritul tribunale comi- 
tatense, câ... să. binevoească a enuncia: 

Că jumătate din averile notate intru car- 
tea fund. pentru Paulisiu la Nr. 192 pe basa 
dreptului de succesiune este proprietatea 
mea și ca încatul D: S: este deobligat a preda 
„această jurhetate din lăsământul moşului meu 
M. S. in posesiunea mea şi ca incatul ce de- 
obligat a-mi soby in decurs de 15 zile sub 
Qreumânt de esecuţiune spesele spetificănd 
in decursul procesului, reservându-mi drep- 
tul d'a cerca desdaunare pentru fruptele fo- 
losite pe nedrept din această jumătate, 

D-nul T. D. chiamă în judecată, pe d. FE. 
R. inaintea, tribunalului de Radna şi zice 
intre altele in petiţiunea sa: 

„Detoraşul a conto pretensiunii a fost lu- 
crat mai multe căte toate şi la 1 Ianuarie 
de est timp şi-a formulat conta sa anecsă 
aci sub B. in suma de fl. 188 v.a. dară ro- 
stul n'a solvit in mânia mai multor protări 

  

1) V. Critice, ediţ. din 1892, pag. 133.



  

amicabile neci creditorelui, neci cesatariului, 
neci mie celui ce in puterea decisului de 
sub C. sum curatorul de secuestru al bunu- 
rilor socrului meu I. C. care actualminte se 
află sub cercetare la comisariatul reg. din 
Seghedin. 

Comparând limba Juridică română din 
Austria, cu âcea din România, se găseşte 
vre-o asemânare ? Socotese că cei mai mulţi 

“jurişti de la noi nici vor inţelege ceea ce 
se cere prin petiţiile citate. 

Insă de lăţirea acestei a doua clase nu 
avem a ne teme, căci limba ei e mult prea 
străină poporului român pentru a străbate 
vreodată până la el; ea nu se intemeiază pe 
nici un principiu ca acea a latinizatorilor 
pentru a putea fi sprijinită in teorie şi au- 
torii inşii au dorinţa de a, schimba chipul 
lor de a scrie. O indreptare se poate chiar 
vedă de căţiva ani incoace și va, fi tot mai 
simţitoare, cu cât vor inflori institutele ro- 
mâneşti de invăţăment in Austria şi cu cât 
Românii de acolo vor intra in o atingere 
mai deasă și mai intimă. cu Românii de 
dincoace de Carpaţi. 

Categoria a treia cea mai. numeroasă şi 
mai primejdioasă se compune din acei ce 
vom numi frasţuziţii. Istoria lor incepe pe 
la anii 1845—46 când un număr de tineri
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crescuţi in. Paris se intoarseră in patrie, 
Incântaţi de strălucirea civilisaţiei franceze 
pe care o văzuseră de aproape, uimiţi de 
deosebirea cea, mare dintre patria lor şi 
ţara in care petrecuse un timp atât de in- 
delungat, plini de entusiasmu şi cu inimi ti- 
nere şi lesne crezătoare, ei incepură deindata 
a lucra la reformarea. societăţii noastre. 
Această activitate a lor avi cea intii ur- 
mare practică in anul 1848, când, plini de 
incredere in principiele ce supseseră in şco- 
lile și societatea franceză, se măguliră cu 
speranţa că vor pute intocmi ţara noastră | 
după chipul şi asemănarea acelui popor : 
mare, viteaz, generos şi luminat cu care 
avem 0 depărtată inrudire prin comuna 
noastră, origine şi prin oarecare foarte pu- 
ține şi foarte mici asemănări de caracter. 
Lucrarea, acestor tineri! entusiaşti avu ur- 
mări şi bune şi rele pe care le simţim mai 
mult acum decât atunci și care se vor ju- 
deca cu mai mare dreptate și nepărtinire 
incă de generaţiile viitoare. In privinţa lim- 
bei, de care singură mi-am propus să vor- 
besc aici, se poate spune că la inceput aceia 
din tineri ce aveau menirea de a deveni 
autori, au făcut numai bine. Mai moderați 
in această privință decât in privinţa poli- 
tică și socială, ei au desvoltat limba româ-
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nească pe calea apucată, de -seriitorii buni 
ce am avut la inceputul veacului nostru, 
mai cu seamă de la 1821 incoace. Cu ince- 
perea, reformelor sau infiat şi 'un număr 
mare de cuvinte luate din .limba franceză, 
dar mai toate trebuitoare şi folositoare: 
ei scriu româneşte aşa de curat, incât orice 
scriere a lor ne place şi ne, atrage pe.ne- 
simţite. De sigur că tot aşa ar: fi urmat 
mersul şi propăşirea, limbei, dacă, deodată, 
cam de ia proclamarea Unirii Principatelor, 
nu ne-ar fi apucat pe toţi o ameţeală nein- 
țeleasă şi, cuprinși că de un virtej, nu am. 
Ti inceput a sfărăma cu o grabă și 0 rătă- 
cire neprecepută tot ce ne rămăsese. din 
trecut, binele ca şi r&ul. Causa, acestei mMiş- 
cări oarbe trebue să, fie creşterea străină . 
ce am apucat a da celui mai mare număr 
al copiilor noștri. Cu introducerea deplinei 
ezalităţi de drepturi, copii din toate clasele 
sociale se trimiteau de mici în Paris, unde 
instrăinaţi de ţară, de părinți, desfăcuţi de 
toate amintirile naţionale, şi atrași de acel. 
popor francez care, ca nici. un altul, are 
meşteşugul de a, plăcă şi de a contopi ele- 

“mente străine in sinul stu, se depărtau fără 
voe de legăturile ' patriei şi se intorceau 
străini in mijlocul poporului lor, .Plecaţi. de-
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mici ca Români buni,. ei 'se intorceau mari ca răi Franceji. i 
In ţară insă reformele incepute ii sileau mai pe toţi să intre in viaţa publică, pen- tru care cunoştinţa limbei românești era neapărată. In saloane, in corespondenţă şi in convorbiri private, limba, franceză se in- trodusese, dar in viaţa publică: aceasta, era cu neputinţă. -Deci, in graba de a se arăta, de a ajunge, de a; căștiga, de a străluci, ei nu mai aveau nici timp, nici plăcere de a, se munci intru invăţarea limbei părintești şi astfel parte de nevoie, parte din uşurinţă, „ei Yorbiră şi scriseră româneşte: așa, cum le Venea, mai indămănă, adică cu construcţia frânceză şi cu cuvinte franceze. Nici măcar „ Du-şi dădeau osteneala de a inlocui in fra- sele lor zicerea străină, cu una românească, precum se incearcă a face Românii din Au- Stria, ci puneau în pripă pe cea franceză, fără mai multă cercetare. Legi nouă impu- nendu-se poporului cu grămada, textul ace- „lor legi ne infăţişează o icoani credincioasă a limbei lor. Pe lângă, aceasta, viaţa noastră politică, aşa precum ne-a făcut-o instituţiile de astăzi, aducând cu sine inmulţirea ŞCo. lilor, parlamentarismul cu cuventările sale, intinderea, jurnalismului, a teatrului, in toate aceste se vede o neingrijire şi v necunoş-
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tinţă a limbei cu atât mai mare, cu cât 
pripa lucrării nici le mai lasă un timp de! 
cugetare căt de mic. Acei care nu invățase 
la şcoala străină trebuiră să urmeze pilda 
lor, parte de nevoie, precum advocații, ju- 
decătorii, impricinaţii şi.toată, gloata. micilor 
funcţionari chemaţi de a pune in lucrar6 
nămolul de legi nouă ce căzuse pe capul 
lor, parte de rușine ca să nu fie invinovă- 
țiţi că sunt oameni inculți și ruginiţi. Chiar 

" bătrânii, cuprinși de frigurile ce bântueau 
intreaga noastră societate ,. alergau orbiş 
inainte in această goană obştească ;. ba: ce 
e mai mult autorii şi poeţii buni, :care. odi- 
nioară, incântase poporul românesc cu scrie- 
rile lor, se grăbeau in ediţii nouă a-şi ase- 
mena limba după modă Și stricau astfel cu 
o mână hulitoare. frumuseţa, limbei cu care 
deşteptase pintre Români simţirea, naţiona- 
lităţii, căteva zeci de ani mai inainte. D-nii 
G. Sion, C. Boliac şi mulţi alţii, pintre care 
resâr mai cu samă Bolintineanu şi Eliad 
ne dau cele mai limurite pilde despre aceasta. 
Câţiva, scriitori din 1848, puţini la număr, 

„intre care mai cu samă V. Alecsandri, — 
ei care incepuse mişcarea reformelor — stă- 
teau acum uimiţi in fața, faptelor ce se pe- 
treceau inaintea, ochilor lor. După oarecare 
incercări de a opri puhoiul prin bune sfă-
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tuiri, sau prin luări in Tis, văzend că.ră- 
mân nebăgaţi in samă, ei se retrăsese plini 
de măhnire din mişcarea generală. Poporul 
aluneca, neoprit pe acest povirniş primejdios 
pentru individualitatea, sa, când deodată mă: 
rimea răului pare a fi produs deşteptarea : 
Bunul simţ se arăta din nou, mai intâi sfii. 
cios, apoi cu tot mai mult curaj pe fiecare 
zi ce “merge. Dar cu ce duşmani, cât de pu- 
ternici şi cât de numeroși are să se lupte! 
Cu mai intreagă adunare a legiuirilor, cu 
tot aparatul regulamentelor de administraţie, 
cu scriitorii jurnalelor politico-literare, cu 
cei mai mulţi oameni politici şi, ce e mai 
primejdios, cu un foarte insemnat număr 
de invăţători şi scriitori. Insă isbândă nu 
poate fi indoelnică. Limba nu poate fi scoasă 
cu meşteşugire şi năprăsnicie din calea, ei 
firească, căci, dacă Românii au: pierdut alte 
tradiţii ale lor prin intîmplările istorice, 
limba a remas deapururea vie şi statornică ; 
ea nu a fost pierdută şi regăsită, ci a ur- 
mat drumul ei incet şi regulat. Literatura 
populară ce acum se adună ne di despre 
aceasta cea mai bună dovadă şi este cel 
mai puternic sprijin al bunilor seriitori, De 
altmintrelea ceea ce mă mângăe este că, 
Prin restimpuri asem&nate au trecut și alte 
popoare. Pe la sfirşitul veacului al,17 mulţi
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autori engleji, uimiţi de strălucirea, litera. 
turei franceze care atunci ajunsese, in pri- 
vinţa formei, la culmea framuseţei şi atraşi 
de inriurirea politică şi socială a Franciei 
asupra poporului englez, căzură in acelaş 
ptcat, deşi nu intrun grad aşa de intins. 
In Germania, asemenea, este ştiut, cum fru- 
moasa limbă a lui Luther fusese schimosită, 
Şi prin latinizări nesfirşite ale pedanţilor şi 
mai cu samă prin inriurirea, scriitorilor ce 
urmau cu atîrnare pe literați franceji, până 
ce un mare critic şi un insemnat număr de 
autori geniali arătară- poporului lor calea 
cea, adevărată. La noi, deşi epoca oamenilor 
de geniu poate nu a, venit incă, totuş r&ul 
pare a fi ajuns la culme. 'Trebue să mai 
dovedesc aceasta cu exemple? N'aş avea. 
decât a, lua in mână mai orice carte nouă, 
mai orice număr de jurnal din cele ce apar 
pe fiecare zi; n'aş avea decât a cita oricare 
cuvent ţinut in corpurile legiuitoare. sau 
inaintea vre unui tribunal. Cu alt prilej, sunt, 
acum zece ani, am mai luat in ris această. 
străinomanie introdusă in limba. noastră, (v. 
Gramaticale “in Copii de pe natură), astăzi 
mE& mărginesc la câteva exemple speciale, 
luate din jurnale cu totul noue şi din dis- 
cursuri făcute de curând de bărbaţi politici 
cunoscuți:
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In Pulgerul din 23 Ian. '-1877 se ceteşte: 

“In Mesopotomia a isbucnit cholera, 7a- 
tagele (stricăciunile) ce a făcut.,, 

In „Pressa“ din 17 Fevr, 1877: 

„Să vedem când 0, să finim odață cu acest 
compt ? il intrebâ intr'o zi unul din creanţierii 
săi. — (finir, compte,' crâancier in loc de a 
sfirşi, socoteală, creditor). Ă 

In acelaş jurnal din 18 Martie citesc ver. 
bul a suplia (supplier). — Cuvântul pantă 
(pente) in loc de povirniș se -intrebuințează 
foarte des. Pe d. N. Ionescu, unul din oru- 
torii noștri cei mai. cunoscuti, lam auzit, 
rostind odată in Adunarea deputaţilor: „Noi 
din această, sacrosanctă incintă (enceinte) să 
ne ferim de a luneca pe această pantă peri- 
culoasă ete. . DE 

D. G. Vernescu fost ministru de interne, 
in şed. Adunării din 11 Martie 1877 intre- 
buinţeazi, verbul pd Se Tecria“ (se recrier). 

Jurnalul „Timpul“ a numit multă, vreme 
comisiunea insărcinată cu faceiea; instrucției 
miniştrilor daţi in judecată, 

Comitetul de salut public,
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Un salut (!) masculin, te infiori când ci- 
teşti asemenea cuvinte! 1) 

D. N. Blaremberg, in o şedinţă memora- 
bilă a Adunării, numește -dăunăzi trupele 
străine intrate in România — invahisori! 

“(envahisseurs, năvălitori), - 

Din cursul de literatură, generală al dlui 
D. Droc-Barcianu (Bucureşti 1877), carte ce 
ne poate fi de povăţuire cum nu trebue să 
se scrie româneşte, aleg din mii de exemple 
numai unul de la pag. 51. 

Doue excese sunt de evitat in stilul epis- 
„tolar: 1;.,.. figurile strălucitoare! şi pom-. 
poase, tururile (les tours) pompoase ete, 

D, Chițu, actual ministru de instrucţie 
publică, in adresa, din anul c. cu No. 12,298 
scrie: 

Funcţionarii agenţiei române, care depa- 
sând (depassant) orice idee de competenţă etc. 

D. loan Ghica in şedinţa Senatului din 9 
Fevr. 1877, zice: 

1) Trebue să mărturisesc că de o vreme incoace 
jurnalul Zimpul şi-a indreptat limba foarte mult. 
Asemenea şi jurnalul Românul. Se vede că acte 
naţionale insemnate care mişcă adânc inima unui 
popor, produc efectele sale binefăcătoare i în toate 
privinţele,
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La Hamburg nu se primeşte grâul nostru, 
decât cu o pesă (poids) oareşicare,,, 

Mi s'a intimplat să citesc 'o carte de ju- 
decată, in care un judecător de pace con- 
demna pe un impricinat la „freuri de pro-" 
ces“ (frais du procăs). 

Mai cu samă, doue vorbe franceze nou in- 
iroduse și obşteşte intrebuinţate, sunt cu 
atât mai ciudate, cu cât ele există in ro- 
mâneşte din vechi, sub un cu totul alt in- 
țeles. Aceste sunt vorbele sol şi cursă. As- 

„tăzi toată lumea dă cuvântului sol, după 
limba, franceză, inţelesul de pământ: d. e. 

» solul nostru este inviolabil; să apărăm solul 
strămoșesc „.. ete., pe când sol insemnează 
un ţrimis sau representant al ţării, agent 
diplomatic etc., de unde şi solie insemnează 

“legațiune, misiune diplomatică. Ear.cursă se 
intrebuinţează astăzi pentru cuvântul aler- 
gare. In Bucureşti când sunt alergări de cai, 
afişele lipite pe păreţi indeamni publicul să 
vie la Cursele de la Băneasa. Cât ar.fi ris 
bătrânii noştri cetind asemenea invitări ! Ei 
ştiau că in româneşte cursă insemnează un in- 
strument sau mașină care are scopul de a 
prinde pe cineva, pe neaşteptate, o capcană, și 
le-ar fi părut curios de a fi poftiţi la o cursă ce 
lis'ar intinde. In Iaşi afişele indeamnă pe public
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să vie la „lergările de.pe șesul Bahluiului. 
Pentru ce acest cuvent românesc nu se in- 
trebuinţează şi la Bucureşti ? Odinioară Ro- 
mânii nu aveau alergări de cai. La infiinţa- 
rea lor, urmată la Iaşi cam pe la anul 1850, 
inițiatorii acestei petreceri s'au întrebat cum 
trebue să-i zică pe românește, şi şi-au adus 
aminte de o novelă a lui Constantin Ne- 
eruzzi scrisă in anul 1836 şi intitulată o 
lergare de cai, novelă in care intriga in- 
cepe la prilejul unei asemenea alergări. în 
Chişinău ?).. Cuventul era bun fiindcă repro- 
ducea ideea intocmai; era introdus de un 
autor cunoscut, prin urmare a fost primit 
și sa păstrat. In Bucureşti insă alergările, 
înființându-se abia in anul 1875, iniţiatorii 
au făcut cum fac mai toţi Românii culţi 
de astăzi: nau mai cercetat de avem 
vorba în limbă sau nu, ci au luat cuventul 

francez fără multă bătae de cap. Deaceea 

jumătatea societăţii pentru imbunătăţirea 

cailor din România aflătoare in Bucureşti 
are curse, ear a doua jumătate cea din Iaşi 

are alergăvi ! 

Dar nu numai cuvinte singuratice, ci in-: 

treaga construcţie a frasei este franceză, 

ba chiar ir locuţiuni sau zicători şi proverbe 

9)YV, Const. Negruzzi, Scrieri complecte,; Vol. I 

p. 35, 

38,973. — Scrieri complecte. 285
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franceze se intrebuinţează , traducendu-se 
din cuvânt în cuvent. De câte ori am auzit 
şi cetit in scrieri moderne ziceri ca „și 
incă!“ pentru francezul „et encore!“ sau 
„la 'ce bun?“ (ă quoi bon), aceasta sare in 
ochi (cela saute aux yeux), îți voesce pentru 
aceasta (je vous en veux) etc. Am văzut 
chiar citat ca proverb românesc pe urmă- 
torul: la Van auzitor salute! (ă bon enten- 
deur salut!) 

Pân intwatâta lumea cultă şi-a identificat 
gândirea şi vorbirea cu cele franceze, incât 
se miră, dacă cineva nu pricepe această 
limbă a lor. Toţi uită că locuţiunile şi pro- 
verbele sunt proprietatea esclusivă unui 
popor, sunt eşite din felul său original de 
a concepe lumea, că s'au alcătuit odată cu 
desvoltarea poporului în toate manifestările 
vieţei sale şi că, având înțeles pentru din- 
sul, ele nu au nici un inţeles pentru un 
popor străin. Dacă aş intoarce lucrurile și 
aş traduce un proverb românesc în franţu- 
zeşte, aceasta sar vedă deindută: foarte Jă- 
murit, aşa d. e. unul din cele mai originale 
şi mai frumoase din proverbele noastre: reu 
cu rău, dar mai râu făr de veu are pentru 
noi Românii un înţeles foarte limpede, pe 
când: mal avec mal, piais pire sans mal, 
este pentru Franceji o frasă de om smintit.
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Dacă noi zicem, am mers strună sau am 
picat de pe drum, nu dau 'Tatarii, mort- 
copt, calea-valea, naţi-o bună, caracteristi- 
cul apoi d8! ete. miile aceste de locuţiuni 
sunt ale noastre proprie, ințelese numai de 
noi, și tără înţeles pentru alte popoare, 
precum acele străine, ori cât le-am traduce 
nu au nici un ințeles şi nici un preţ pen- 
tru noi. 

Toţi acei care vorbesc, sau scriu sau in- 
vaţă pe copii in această limbă stricată fac 
numai xtu originalității poporului nostru. 
Este foarte trist de a vedea că mulţi toc: 
mai din cei ce au nesfirşit cuvântul „naţio- 
nalitate“ in gură şi se laudă cu simţirile 
lor naţionale, ne sfărâmă limba, părintească, 
elementul de naţionalitate cel mai puternic, 
A nu învăța limba poporului, a :nu-şi da 
osteneala să pătrunzi firea ei adevărată, ci 
a o privi ca o jucărie pe care toţi au drep- 
tul să o sfăşie după plac, este fapta unui 
„om.ce nu respectează de. loc naționalitatea 
sa. Ori de vom schimba, limba noastră in 
limbă latină, ori de vom germaniza-o, 'ori 
de vom inăduși-o sub un nămol de cuvinte 
şi ziceri franceze, fie cu voie, fie fără voie, 
„Tesultatul este . acelaş: dărâmăm cel: mai 
trainic element, cea mai puternică temelie 
a naționalităţii române !



SCRISOAREA IV. 

Pentru a da dovadă pipăită despre deo- 

sebirea. cea mare ce este intre adevărata 

limbă românească şi âcea in care scriu 

germanizatorii, franţuziţii şi pedanţii, m'am 

incercat să intocmesc câteva fraze după. 

chipul cum ar scrie aceste deosebite specii 

de autori, Am luat de la intimplare un 
pasaj din unul din cei mai buni prozatori 

români, din Bălcescu şi —nu fără greutate— 

lam tălmăcit in deosebitele limbi românești 
moderne. Pasajul luat din „Epoca Români- 

lor sub Mihai Viteazul“ şi anume din epi- 

zodul lui Răsvan-Vodă, este următorul (v. 

România literară din 1 Ian. 1855 p. 7): „Dar 
„Să intoarcem mai bine ochii de la această 
„cruntă privelişte ce rescoală inima... fără de 

„lege uricioasă ceva remânt o pată vecinică de 

„Necinste asupra numelui lui Ieremia Movilă, 

„carele o porunci și asupra Polonilor, care 
„0 suferiră fără impotrivire, cu atât mai
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„mult că Răzvan era prinsul lor! In drumul 
„de la Suceava la Baia şi pănă astăzi se 
„pomeneşte : Movila lui Răzvan-Vodă, locul 
„unde zac oasele viteazului Domn?. 

Sunt incredinţat că oricare autor modern 
ar fi voit să rostească intocmai această gân- 
dire a lui Bălcescu... mai intâi nu ar fi 
întrebuințat cuvintele : crunt, privelişte, ve. 
scoală, fărdelege, uricios, vecinic, necinste, 
porunci, impotrivive, prins, pomeneşte, viteaz 
şi poate nici domn şi apoi ar fi dat frasei 
intregi o construcţie cu totul alta. Eata 
cam in ce chip ar fi scris autorii germani- 
zatori : | 

„Să ni intoarcem noi insă mai bine pri- 
„virea de la acest infiorătoriu, revoltătoriu 
„aspect (sau chiar aspepț), fapt criminale, 
„care ca o eternă peată de ruşine va apăsa 
„pe numele lui leremia Movilă, care lăsă să 
„se exequeze şi peacela al Polonilor care, 
„tăcând, asupra propriului lor captiv de res- 
„bel, lăsară să se intimple. Pe calea intre 

„Suceava şi Baia și astăzi se indegetează 
„incă tumulul Răzvan sub care pausează 
„osemintele bravului principe.“ 

Cum ar fi scris mai toţi autorii moderni 
din România —franţuziţii—este foarte uşor 
de găcit. Fraza lui Bălcescu o gândeşti inca 
odată in limba franceză şi apoi o traduci
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in românește, puind fără grijă cuvinte fran- 
ceze unde ale noastre iţi sunt necunoscute: 

„Dar să ne deturnim mai de grabă ochii 
„de la, acest teribil spectacol care ne sule- 
„Vează inima, crimă abominabilă care se va, 
„considera eternelminte ca o pată de deso- 
„noare pentru numele de Ieremia Movilă; 
„care o ordonă și pentru Polonjii, care nu 
„Se opuseră la esecuţiunea ei, cu atât mai 
„mult că Răzvan era, prisonierul lor. Pe 
„drumul de la Suceava la Baia se menţio- 
„hează păn in zilele noastre Movila Răzvan- 
„Vodă, locul unde repăusează osemintele 
„acestui brav principe.“ 

Celor mai mulţi din cetitori limba aceasta. 
va pără foarte corectă, așa s'au deprins cu 
dinsa! — Eată acum și chipul cum ar fi 
scris .pedanţii. 'Toate cuvintele subliniate 
le-am luat din dicţionarul academic, păstrână 
și ortografia acestui op savant : 

„Dero se ni invertem mai bene oculi-i de 
„la aquestu-a, fierroce conspectu que revuluta 
„anima... sceleratione odiosa que va, per- 
„Mane una maculatione eterna de înhonore 
„super numelui lui Geremia Jlonticellu 1) 

1) Dacă nume geografice ca Slatina, Tergotistea 
etc. aceşti autori le prefac in Stellatina, Zergul- Ve. 
stei etc., pentru ce şi nume istorice ca Aforilă nu 
Sar schimba in Monticellu ?
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„(quarele discernesse si supera Poloniloru 
„(uari-i se sumessere fora oppuselione cu 
„attantu mai multu co Resvanu eră pren- 
„sullu lor de bellu! In vea de la. Suceva, 
„Done la Baia şi pone ast'a die se: face 
„mentione-a : - Monticultului  Resvannu 7eg- 
„natariullu, locatione-a in quare îacu ossa-le 
„talente-lui duce. 

Aceste sunt chipurile in care se serie as- 
tăzi româneşte şi incă eu, deşi mi-am dat 
osteneală,.nu am putut reproduce cu toată 
credinţa, feliul de a scrie a deosebitelor. ca- 
tegorii de autori români, căci alta este a 
scrie in mod firesc, şi alta de-a intocmi 
frasele cu meșteşugire in scop de a imita. 
Eu am tradus, deci am păstrat construcţia 
fraselor lui Bălcescu, pe când autorii com 
pun, şi prin urmare, intocmesc frasele lor 
proprie. Aceste insă ar fi fost, sunt sigur, 
mult mai străine limbei române decât acele 

“alcătuite de mine. 

Intreb pe orice român adevrat, care din : 
aceste deosebite limbi româneşti este mai 
frumoasă, mai bună și mai originală ? Mulţi 
autori tineri, jurnalişti şi chiar invăţători 
imi vor zice, precum mi-au mai zis și incă 
cu luare in ris, că limba lui Bălcescu este 
invechită, arhaică şi că un om, care se res-
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pectă nu o mai poate intrebuinţa astăzi, 
dar pe de altă parte nu mă indoese că sun; 
mulţi bărbaţi cugetători, care imi vor da 
deplină dreptate. Ei vor gândi mai intâi că 
la acelaş popor nu pot fi mai multe limbi 
culte ; că, dacă chiar la naţiunile ce au f- 
liurite dialecte populare foarte deosebite, 

„limba literară este una şi aceeași pentru 
toţi, cu atât mai firească este unitatea la 
poporul nostru, care se bucură de rara fe- 
ricire de a nu avea nici măcar deosebiri in- 
semnate de dialecte populare deși Românii 
trăesc dispărţiți in deosebite state şi au 
aşa de puţine legături intre dinșii. Bărbații 
cugetători vor mai pătrunde indată, că de 
la Bălcescu, Constantin - Negruzzi, Marțian. 
ete., incoace, nu am mai avut alți prosatori 
care să se poată compara cu dinşii ; că cei 
puțini care compun astăzi scrieri bune și 
bipe cugetate, scriu toţi in limba românească 
cea adevărată, luptând impotriva Șuvoiului; 
ce amenință să ne innece şi că niciodată, 

"în nici o ţară şi in nici o epocă seriitorilor 
de rând nu li sa îngăduit să reformeze 
limba după placul lor și după relele Ir 
instincte. 

Dimpotrivă, totdeauna scriitorii buni au 
fost luaţi de model și limba acestora su 
generalizat in clasele culte ale societaţii,
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lucru la noi cu atât mai uşor, cu cât limba 
bunurilor autori este insăși limba intregului 
nostru popor. Bărbaţii cugetători vor mai 
'ințelege, că bătrânii iilologi şi istorici, care 
au sprijinit in mod sistematie latinizarea 
limbei românești, nu pot să se supere pen- 
tru părerile mele. Eu recunose scriitorilor 
latinizatori — numiţi astăzi cu un cuvent 
tradus din nemţeşte: anteluptători (Vor- 
kâmpfer) — toate meritele ce au avut. Lor 

"le datorim in parte recunoaşterea * noastr 
de ginte latină, tot lor le mai datorim, in- 
tru câtva, renaşterea școalelor naţionale și 
deşteptarea ideei de unitate a neamului ro- 
mânesc, dar pe de altă parte este vede- 
rât, că aceşti autori au fost st&pâniţi, in 

„toate scrierile lor de ideea fundamentală a 
sprijinirii și dovedirii latinităţii neamului 
nostru, idee exclusiv politică și prin urmare 
străină literaturei și ştiinţei. Petrunși de 
laudabilul, dar unicul ţel ce urmăreau, ante- 

"luptătorii ca cei ce apără o singură idee, 
sunt exclusivi şi nemulțămiţi de ideile stră- 
ine lor, care se respândesc astăzi. Ei nu 
bagă samă că scopul lor a fost indeplinit : - 
Latinitatea noastră nu se mai tăgăducşte 
cu isbândă nici in teorie, nici in politica, 
Ea este un punct câştigat în viața poporu- 
lui românesc. Deaceea nu se mai poate! lu-
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cra astăzi pe calea arătată de dinşii căci 
această lucrare n'ar avea deacum inainte 
nici un interes, ar fi cu desăvirşire stearpă. 
Deaceea literatura şi știința nu mai pot 
avea scopul. politic ce, cu drept cuvânt sau 
fără cuvent, au avut in timpul activităţii 
lor; literatura și știința trebne să meargă, 
și la noi pe calea, pe care au mers la toate 
popoarele şi in toate timpurile, una trebue 
să urmărească binele şi frumosul, ear cca- 
laltă adevărul, fără alte scopuri ascunse. 

După ce mi-am făcut datoria de a recu- 
noaşte meritele anteluptătorilor, intorcân- 
du-mE earăş la limba noastră şi măgulin- 
du-mă cu plăcuta nălucire că am convins 
pe un mare număr de Români de adevărul 
criticelor şi părerilor mele, m& intreb ce ar 
ti de-făcut. ca să dispară aceste deosebite 
limbi românești stricate și să avem cu toţii 
numai una, cea, adevărată ? Autorilor, care 
nu vor să inţeleagă, sau care nu-şi dau samă 
de insemnătatea ce are pentru un popor - 
unitatea și curăţia limbei sale, negreșit că 
nu mai am nimic de zis. Dar pentru cei 
care ințeleg că drumul arătat de mine este 
cel adevărat, dar care nu ştiu cum trebue 
să ajungă la acest ţel, insemnez mai jos un 
şir de cugetări, ce socot bune a fi luate in 
samă :
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I) Cine tra să serie româneşte, trebue să 
şi ândească româneşte. Prin scris ca și prin 
araiu noi impărtăşim altora ceea ce gândim 
și îmi pare foarte greu, aacă nu chiar cu 
neputinţă, a gândi inti'o limbă şi a exprima 
gândirile.„sale in o alta. Căci mintea noastră 
trehue să facă deodată doue lucrări, :acea, 
a Tostirii ideilor şi acea a traducerii lor 
în altă limbă, lucrări care uu se pot: im- 
preuna in acelaş timp. Deaceea voiu zice 
Şi germanizatorilor şi franţuziţilor : Greşala 
voastră de căpetenie este că gândiţi in 
limbi străine: pănă nu veţi şti să cugetaţi in 
limba voastră părintească, nu o veţi pută 
scrie bine, Dacă gândiţi franţuzeşte sau nem- 
țeşte, scrieţi in limba acestor popoare străine, 
eară nu in limba poporului român. Cât de 
adevărat este aceasta, se poate vedea din 
deosebirea limbei lor când scriu in prosă, 
şi când scriu in versuri. Versurile sunt mai 
bune peste tot—vorbese numai în privința, 
limbei, nu și â ideilor — căci este cu nepu- 

"tinţă. de a serie românește firase ritmice şi 
rimate, gândite intrun ritmu străin şi cu 
rime străine. Prosa dincontra, este peste tot 
inferioară căci la dinsa, -nelovindu-ne de 
greutatea, ritmului și a rimei, .frasele :tra- 
duse curg de la sine. Aceasta imi pare a fi 
una din causele, pentru care Românii: au
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pân acum mult mai buni poeţi decât pro- 

satori. Asemeneze-se proza autorilor noştri, 

cu versurile lor și adevărul părerii mele va. 
eși deindată la lumină! 

2) Limba românească, ca ori -şi ce altă 
limbă, mau se poate şti de la sine, ci trebue 

invățaiă. Foarte greşiţi sunt acei, care cred 

că ştiu româneşte, fiindeă sunt născuţi Ro- 
mâni, Mai greşiți sunt incă acei “care, in-: 

torcându-se in patrie, după ce au petrecut 

un şir de ani prin școalele din străinătate, 

işi inchipuesc că vor deprinde limba, nu- 

mai prin zilnica ei intrebuințare. Ei trebue 

să o inveţe şi incă cu mare sirguinţă. Tre- 

bue să citească scrierile vechi, cărţile bise- 

riceşti, chronicarii și mai cu samă literatura 

populară, la a cărei adunare se lucrează de 

o vreme incoace; insă mai pe sus de toate 

trebue să, se adăpe la adevăratul izvor al 

limbei, să "urmărească cu luare aminte şi 

interes graiul poporului de jos care a ştiut 

să păstreze neatinsă limba ce a moştenit 

de la străbuni. 
Vorbind și scriind franţuzeşte prin sa- 

loane; vorbind și scriind frase impestriţate 

cu cuvinte franceze sau nemţești in oraşele 

de universitate ale Franţei, Belgiei, Germa- 

niei, Helveţiei, Austriei, tinerimea uită incă 

puţina românească ce a invățat in caza
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părintească şi studiul limbei trebue inceput 
din nou. Urmarea acestei negligenţe se vede 
in intreaga, noastră legislaţie, din care mul- 
“țimea cea mare a poporului nu înțelege 
nimic,- ca şi când legile nu ar fi făcute pen- 
iru dinsa ci pentru câţiva aleşi; se vede 
apoi în relele produceri literare a mai intre- 
gei noastre generaţii şi in nepăsarea, adesa 
şi disprețul clasei inalte pentru limba, lite- 
ratura, şi instituţiile naţionale. — Mi se va 

„zice, poate, că cer prea mult, că studiul 
acesta nu-i ușor şi că este foarte neindă- 
mănatic şi neplăcut de a reincepe. studiul 
in momentul când te bucuri de sfirşitul lui 

“și întri în viaţa, practică. Voiu respunde că 
cu ușurință niciodată nu s'a produs ceva 
bun. Cei care se mulţămese cu o palidă me- 

„diocritate, urmeze calea indămănărilor, dar 
cei cari au năzuinţe mai inalte, trebue să 
aleagă cărarea muncei, presurată cu spini. 

3) Nu este ertut ori şi cărui autor de a 
schimba limba părinților. după placul stu, 
căci limba nu este o proprietate individuală 
a “fiecăruia, ci este proprietatea comună a, 
intregului popor. Deaceea sunt de osindit 
toate cuvintele noue prisoselnice, introduse 
de juriştii cei tineri in legislaţia, noastră in 
locul cuvintelor vechi, curat româneşti și 

- intrebuinţate obşteşte de popor.
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Prin aceasta nu voiu să zic, că nouele 
aşăzăminte de drept, aduse de puterea in- 
timplărilor istorice nu trebuesc insemnate 
cu cuvinte noue, căci este firesc ca aceste să 
păstreze amintirea originii lor, ci vorbesc 
numai de cele vechi care sunt resbotezate 
astăzi, fără nici o trebuinţă și fără nici un 
scop. De pildă, de ce să zicem: erede, er: 
dilate, etc., in loc de moştenitor, moştenire ? 
Dacă voim prin această schimbare: să dăm 
legilor o aparenţă mai ştiinţifică, le depăr- 
tam, precum am zis,-de popor adică tocmai 
de acei, pentru care sunt făcute. Dacă aveni 
insă scopul latinizării, apoi am respuns de- 
ajuns la acest argument in scrisorile de 
mai inainte. Ori şi cum ar fi, lepădând ve- 
chile cuvinte ca rele, trebue, dacă suntem 
logici, să lepădăm și toate cele alcătuite 
din aceeași rădăcină; -vom scoate prin ur- 
mare din limbă odată cu moştenirea și cu- 
vintele : moş, strămoș, moaşă, a moşi, moşie, 
-moştean, moşneag, serbătoarea, JMoşilor, moş- 
neau etc., adică ne vom sărăci limba și von 
sfărma, tradiţiile ei. Juriştii români din Au- 
stria merg insă mult mai departe: ei au 
cuvinte aşa, zise româneşti, iscodite numai 
de inchipuirea, lor precum Jăsământ, a deovlir, 
deloraş, cesatar etc., cuvinte cu totul fanta- 
stice, pe lângă că sunt netrebnice. — Insă în
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afară de jurisprudenţii și indeobşte de știință, 
care au introdus in toate limbile un mare 
număr de ziceri noue, omului de litere nu 

„i se poate ingădui de a face din limbă ceea 
ce vra el, ci ceea ce vra ea, afară numai 
dacă scrie pentru sine şi nu pentru public. 
Dar ce să zic? Mai că-mi vine'a crede că 
mulţi scriu astăzi cu singurul scop ca nu- 
mele lor să figureze printre autori, ear nu 
cu scopul de a fi cetiţi, când vEd cât de 
mulţi scriu şi cât de puţini citesc ! — Repe- 
tez ceea ce am zis: cuvintele străine intro- 
duse fără trebuinţă și acele fantastice, isco- 
dite din capriciu ne fac limba urită și O 
sărăcesc, impiedică uşurinţa serierii și în- 
tunecă limpezimea, gândirii. Negreşit, omul 
de geniu va crea ziceri cât de multe care 
vor fi primite de popor, dar unde este acel 
om de geniu? Un vechiu autor român a 
zis că mulţi din cei ce se cred creatori sunt 
croitori şi incă croitori rei!), 

4) Trebue să me lăsăm de Dretenţia naivă 
că ne vom putea laliniza limba, aşa încât să 
na mai remdie într'insa cuvinte de origine 
„ourbară“. Ar trebui să gândim, că pe cât 

- limba noastră cuprinde elemente slave, ma- 
ghiare sau altele, cam tot pe atât este ames- 

1) Const. Negruzzi.
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tecat şi sângele nostru cu sângele acestor 
“pepoare. Din acest amestec s'a format in 
şirul veacurilor și limba noastră și poporul 
nostru. Cu pretenţia unei latinităţi curate 
nu mai putem amăgi astăzi pe nimeni. Dar 
ce strică acest amestec de sânge, precum 
şi acest amestec de cuvinte? Nu s'a format 
tot prin amestece popoarele cele mai civili- 
sate şi mai puternice? Provinţiile prusiane 
de la nord şi apus nu au avut odinioară 
locuitori slavi şi nu sunt astăzi aceiaşi lo- 
cuitori tot atât de buni germani ca cei din 
Thuringhia, Suabia sau de pe malurile Rhi- 
nului? Spaniolii nu au in caracterul ca şi 
in limba lor multe urme de ale Maurilor 
cu care au conlocuit? Francejii sunt ei Ro- 
mani curaţi ? Ce s'ar zice de dinşii, dacă 
ar Voi să scoată din limba lor orice urme 
lăsate de popoare „barbare“? Ce am zice 
mai cu samă de Engleji, dacă s'ar ivi și la 
dinşii oameni de știință cu pretenţia, de a 
curăţi limba lor de urmele ce au lăşat Nor- 
manzii ? "Tocmai din amestecul deosebitelor 
rase şi a deosebitelor limbi s'au format 
aceste culte şi puternice popoare de astăzi; 
din acest amestec deplin a eşit poporul 
Englez atât de mare şi de original. Din o 

asemenea 'contopire am eşit şi noi Românii 
de astăzi, cu deosebirile originale ce ne
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dispari ude popoarele ce ne încunjură, de: 
Slavi ca și de Maghiari, Turci, Nemţi şi 
'Pătari. Veacuri intregi a ţinut zămislireu, 
poporului nostru, păn au ajuns a. avea 
limba, sa, datinele şi năravurile sale, carac- 
terul stu particular intrun cuvânt 'tot ce 
formează individualitatea sa proprie. 'Te- 
melia noastră este romană, să ne mulțămin 
cu această idee şi să fim Români ! | 

5) Cei mai mulţi scriitori trebue să se le. 
pede de un mare numer de idei învățate in 
şcoală asupra limbei române, Aşa precum 
era pănă mai eri invățătura in şcoalele noa: 
stre din toate provinciile române şi precum * 
este in foarte mare parte. astăzi incă, lati- 
nitatea noastră desăvirşită se arăta copiilor 
in imagini atât de strălucite şi măgulitoare 
pentru Români, incât ea s'a identificat cu 
intreaga noastiii sistemă. - de cugetare. A 
<fărâma lanţurile, care ne leagă de aceastii 
parte a, intâiei noastre invăţături este fară 
indoială, lucrul cel mai greu. Dar aici nu 
se incape alegere, nici şovăire, trebue să le 
sfărâmăm aceste lanţuri, altminteri primej- 

"duim intreaga noastră propăşire, Sunt mulţi, 
convinşi de acest adevăr şi care cu toate 
aceste simt o părere de r&u fără mar gini, 
când trebue să lepede noul cuvânt latin şi 
să intrebuinţeze pe cel vechiu și barbar. 
39.973, — Scrieri complecte, 29
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Îi doare inima de fiecare frasă şi deaceea 
tot lasă pe ici pe colo să se strecoare în 

scrierea lor câte un cuvânt clasic căci „cel 
vechiu sună. din cale afară slavoneşte și cel 
nou tot poate va pătrunde cu vremea in 

popor“. Acestor autori le voiu zice: aveţi 
puţin curaj, călcaţi-vă pe inimă şi treaba, 
va merge bine! Cine ştie dacă acest apel 
la curaj nu mi lam făcut şi mie adeseori 
şi cât de des mi Yam făcut inzadar! 

6) Românilor din Austria şi in special din 

Ardeal, le voiu zice: Părăsiţi cugetarea că 

- veţi putea vreodată atrage pe ceilalţi Ro- 

mâni după voi. Aceasta este cu neputinţă, 

căci la voi limba „cultă“ este incă o simplă 
teorie, pe când la noi cei din România nea- 

tirnată ea a intrat in practică şi se intăreşte 

tot mai mult pe fiecare zi ce merge. Avem 

Şi noi elemente străine in mijlocul nostru 

şi ce e mai rtu, multe elemente îustrăinate, 
„dar insfirșit viaţa în întregul ei este și 
remâne naţională; parlamentarismul, jur- 
nalismul, teatrul, literatura câtă este, ştiinţa 
ori cât ar fi de puţină, multele noastre: 
Şcoli de la cele primare pănă la universităţi, 
tribunalele, o parte din negoţ, biserica, oşti- 
rea, toată mașina guvernamentală, intrun 
cuvenit intreaga viaţă este naţională — in
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mare parte pripită, greşită : şi poate chiar 
falsificată, dar insfirşit naţională. Acest fo- 
los nu-l aveţi voi. Pe când la voi totul se gă- 

„ seşte incă ascuns în negurile teoriei, la noi 
deosebitele elemente se simt, vieţuesc. Ori 
câtă dreptate aţi avea in multe privinţe, 
in teorie, trebue să plecaţi capul inaintea 
vieţei practice ce au milioanele de Români, 
constituiți in stat -naţional. Şapoi unitatea 
limbii este de un folos aşa de mare pentru 
intregul popor, incât, faţă cu această, idee, 
desbinările noastre - irebue si inceteze. A 
fost .0 vreme când voi 'Transilvănenii aţi | 
deşteptat in noi simţirile naţionale, dar . 
acea vreme a trecut de mult, odată cu de. 
săvirşita stingere a Fanariotismului ; astăzi 
trebue să ne plătim datoria cătră voi, şi 
dar vă indemnăm să primiţi povăţuirile ce 
vă dăm cu aceeași mulţumire, cu care am 
primit noi pe ale voastre. 

Lupta pentru limbă are să fie lungă şi 
grea, căci avem să ne lovim ici de lene, 
colo de indărătnicie, dincolo de rea voinţă, 
in multe Părți de dragostea, r&u inţeleasă 
dar plină de năluciri a, originii noastre şi 
peste tot locul de nepăsare, adică de duş- 
manii cei mai puternici. In această luptă 
pentru ideea cea adevărată, critica poate 
face începutul, deşteptând pe câţiva, dar ea
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singură, nu va, indrepta râul niciodată. Bi- 
nele trebue să-l aşteptăin de la şcoli şi de 
la literatură, căci precum zice Seneca: Lon- 
gum iter est per praecepta, breve et efficaz 
per exempla. Asupra şcolilor şi literaturei 
naţionale trebue dar să atintim privirile 
noastre.



. 

SCRISOAREA Y. 

Găsesc de trebuinţă să mai ating şi câteva 
întrebări limbistice care sau infăţoşat; odată 
cu introducerea, zicerilor celor noue şi cu 
inceperea, intrebuinţării limbii româneşti in 
scrieri ştiinţifice.. Aceste intrebări sunt şi 
astăzi incă nedislegate şi vor fi poate multă 
vreme incă obiecte de controversă ale filo- 
Iogilor şi literaţilor noştri. Scopul meu nu 
este de a face filologie, ci numai de a, privi 
cu luare aminte mersul lucrurilor şi a căuta, 
să aflu prin presupuneri şi asemănări care 
va, fi dislegarea probabilă ce va da poporul 
român controverselor şi nedumeririlor de 
astăzi, | | 

Î. Constituţie, constituciune, constituţiune, 
constituţione, constituţio, constituire. — Odată 
cu înfiinţarea regulamentului organic şi chiar 
mai inainte s'au primit in limba, noastră un
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număr insemnat de cuvinte latine cu ter- 
minaţia îo, gen. îonis, pe care le au nu nu- 
mai toate celelalte popoare de origine ro- 
manică dar şi multe altele străine. La in- 
ceput s'a dat acestor cuvinte terminația in 
ie, precum se vede din vechia noastră le- 
gislaţie: s'a zis direcţie, nație, lecţie, resohu- 
ție etc. De la o vreme insă câţiva filologi 
români, discoperind că alte cuvinte latine 
analoage şi foarte vechi in limba noastră, 
luaseră o altă terminaţie şi anume in ciune, 
au propus ca toate cuvintele de această 
specie nou introduse să se formeze ' după 
aceeaşi analogie. De vreme ce de la ”ogatio, 
tionis, am făcut rugăciune, apoi trebue ne- 
greşit să zicem şi năciune, “resohiciune, locă- 
ciune, terminăciune etc., căci altfel nu am 
fi consequenţi. ' Vzând că publicul ridea 
mult şi-şi bătea joc de această ciudată ino- 
ire, alți filologi au propus ca ciunele să se 
prefacă, in fiune, căci această terminaţie ar 
fi cea adevărată, pe când ciune ar fi o formă - 
coruptă *). 'Trebuea: dar să, zicem : direcțiune, . 
naţiune, lecţiune, terminaţiane, întuițiune etc. 
Pe de altă parte Eliad a propus terminația 
latină curată constituțio, lecţio gen. constihu- 
  

*) Expresia „forma coruptă“ joacă un rol foarte 
insemnat la acești invățaţi. -
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Hunii, lecțiunii și insfirşit, pe langă toţi 
aceştia, s'au mai arătat câţiva iubitori de 
limba italiană, care ne-au sfătuit să nu zi- 
„cem nici zio, nici ciune, nici țiune, ci ţione, 
„nu prea ştiu pentru. ce, poate numai de 
dragul Italienilor ; aşa dar lecţione, intuițione, 
terminațione, naţione, constituțione, . multipli- 
cațione etc, 

De la inceput literatura, adică, adevărata 
păstrătoare a limbii, s'a, ridicat cu putere 
'improtiva tuturor acestor inoiri. Constantin 
Negruzzi î) şi mulţi alţii ca Şi dinsul, dar 
mai ales V. Alecsandri au purtat un resboiu 
de moarte cu filologii noştri in privinţa, 
aceasta. Nu numai in revista sa „România 
Literară“ Alecsandri a lovit in ciunişti la, 
orice ocasie, dar i-a luat incă in ris în multe 
alte scrieri şi chiar comedii de ale sale. 
Pentru a curma controversa, Alecsanări pro- 
pune să luăm infinitivele verbelor corespun- 
toare care in limba noastră au devenit 
precum se ştie substantive 3). Vom zice dar 
0 constituire, resolvire, multiplicare, reducere, 
in loc de multiplicaţiune, reducţiune, ete. 
hepresentanţii acestor deosebite sisteme 
țiind cu o indărătnicie caracteristică, filolo- 

:) Vezi d. e. Scrisoarea 32 in Scrieri. Complecte 
Vol. IL. 

*) Scrieri Complecte Vol. VII pag. 533,
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„„„gilor la “terminația lor, mă intreb care va îi 
„resultatul. final al. atâtor. certe şi care va îi 
forma, ce. va fi primită și păstrată -de po- 

„Porul nostru păn:in sfirșit? 
De pe acum vedem că ciunele a căzut sub 

povara, atâtor: loviri şi luări în ris. Nimeni 
în România nu mâi zice sau scrie constitu- 
ciune, resoluciune, incriminăciune etc. Câţiva, 
profesori imbătrâniţi și rezleţi nu mai in- 
semnează nimic, căci nici ucenicii lor nu-i 
mai urmează pe această cale. Numai şcoala, 
Pumnuleană din Bucovina mai. păstrează 
ciunele sistematic, din respect cătră venera- 
bilul ei intemeietor, dar și pintre discipulii 
Iui Pumnu se arată de: o vreme incoace 
sfială şi neincredere; rândurile lor se rărese, 
credinţa dispare. şi ca mâni nici ei nu vor 
mai ţină la această regulă a reposatului lor 
magistru: Ciunele este dar mort şi ingropat 
şi nu va mai invia; de această primejdie 
au scăpat Românii !—'fot așa sa intimplat 
şi cu fio și cu lione, care pot zice că au 
fost copii născuţi morţi. Temeiuri teoretice 
pentru sprijinirea acestor terminaţii nu 
prea sunt, și gura Românului nu le prea 
poate rosti curat, ori câtă osteneala şi-ar 
da. De altminteri fione este adoptat de Dic- 
ționarul Academic—cea mai mare dovadă că 
poporul românesc l'a respins cu desăvirşire.
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- Din toţi, fiiiştii au fost mai țo&c 
Deși luaţi in ris de oamenii de [i Ga 

"lucrau in tăcere introducând fiunele in 
pe nesimţite. Cu teorii limbistice bun 
rele, cu o statornică intrebuinţare, cu i 
nice indreptări in vorbirea şi scrierea Soo | 
larilor; mai cu eselamări indignate, nai cui, y 
carcere şi cu lovituri de Vergi, ei au deprins”, MII pe băeţi a zice fiune de voie, de nevoie.:.. E 
Astfel fiuniştii s'au respândit pintre Români, 2 in necazul autorilor noştri celor buni. .De o 
Vreme incoace s'a: ivit insă și pintre învă- 
țători o oarecare reacție !), aşa incât astăzi - „Românii culţi, obosiţi de atâtea certe, in- 
trebuințează in discursuri Şi scrieri atât (in 
cât şi ziune fără osehire, și cu deplină. ne- 
păsare. Adesa se vu găsi chiar acelaș cu- 
vânt şi in aceeași frasă, sfirşind când în ţie 
când in fiune.. Insă care terminație va fi bi- 
ruitoare pin insfirşit, aceastai intrebarea > 
Cici cu vremea limba nu va putea piistra 
pe toate impreună , Şi poporul, sătul de 
această anarhie, va trebui să aleagă. : Eu 
cred că vor remânt câte trele terminaţiile. 
Infinitivul propus de Alecsandri se va pă- 
stra, socoti, pentru câteva cuvinte: se va 

  

  

i) Reagere, reacțio, Teacţiune, reacțione, 'reac- ciune, şi chiar după alții reapţiune, ţione, ciune.
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zice d..ex.: reducere, deducere, - convingere 
etc., dar el nu se poate primi la ucele sub- 
stantive care in limba noastră nu au verbe 
corespunzătoare - precum, rațiune, moțiune, 
sancțiune etc., şi nici la, cele unde infinitivul 
verbului are din vechi un alt ințeles decât 
substantivul corespunzător aşa d. ex. la 
frângere, dregere, care au ințelesuri cu totul 
deosebite de fracțiune, direcţie. -Infinitivul 
Ini Alecsandri va remână prin urmare la 
un mie număr de cuvinte. In afară de aceste, 
urechia poporului va alege, va hotări şi 
statornici. cu timpul cuvintele care vor tre- 
bui să se sfirşescă, in fie şi acele care au 
să păstreze pe ţiune. De pe acum imi pare 
a vedă că puţine vor păstra terminația, 
iune, căci, precum foarte drept bagă de 
samă Alecsandri, versurile, chiar a poeţilor 
celor mai de rand, nu primesc aceste cu- 
vinte ce sună r&u şi sunt prea lungi; şi 
apoi multe sunt prea greu de rostit pentru 
Români. Intuiţiune, superfetaţiune, abomi- 
naţiune, execraţiune, recriminaţiune, indis- 
ereţiune, distribuţiune, coaliţiune etc. sunt 
din cale afară străine in forma lor şi lungi 
pentru graiul nostru. Vor remână poate 
câteva cuvinte mai scurte precum noţiune, 
noţiune, rațiune etc., care chiar par a suna 
mai bine in această formă, decât in forma
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noţie, moţie şi mai ales raţie, : Cel mai ni- 
merit ar fi să inlăturăni greutatea pe câţ 
va fi cu putinţă, neintroducenă cuvinte cu aceastii terminaţie, decât numai in casurile 
unde vor fi neapărat trebuitoare adică acolo 
unde nu avem din vechi cuvinte cu inţeles 
identice. | 

De ce nu am zice d.ex, intărire sau intă. 
ritură, inmulţire, adunare, invăţăment, așă. 
zământ, ocrotire, incheere,- mângăere, per- 

"zanie, apăsare, chemare, dăruire, compăti- mire, năvălire, îmbunătăţire etc. in loc de fortificuţiune ; multiplicaţiune , adiţiune , . în- 
strucţiune, înstituțiune, Drotecţiune, conclu- 
siune, consolaţiane, Perdițiune, presiune, mi- 
siune, donaţiune,: Com pasiune, învasiune, a- 
-melioraţiune 2 

Cele vechi, pe lângă că sunt mai frumoase 
şi mai uşor de rosti, mai au folosul de a 
fi bine inţelese și cunoscute qe toată lumea, 
Celor care cred că nu se poate face ştiinţă fără ziceri străine ce par cu atât mai inalte, 
cu cât sunt mai necunoscute mulţimii, le 
voiu zice: Nu pe forma cuvintelor, ci pe 
adevărul ideilor se intemeiază, ştiinţa. Cu! 
cuvinte străine, sforăitoare şi savante se pot 
spune tot atâtea Prostii, minciuni și s&că- 
turi, pe cât se pot spune adevărurile știin.
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ţifice cele mai adânci cu cuvinte simple și 
populare. 

Aşa dar ciune şi fione s'au dus; infiniti: 

vele vor remânt. in câteva cuvinte, foarte 

puţine; pentru a inlătura cearta-intre ţie 

Şi ţiune se vor lua ori unde este cu putinţă 

cuvintele vechi corespunzătoare, ear pentru 

casuri neapărate se va zice ţie, cum s'a zis 

esclusiv timp indelunoat, de la inceputul 

veacului nostru incoace, ba chiar in veacul 

trecut şi cum se zice şi astăzi. iune in- 
sfirşit se va păstra numai la câteva cuvinte 

scurte fiindcă sună mai bine. Cu chipul acesta 

aș putea impăca pe. toţi. Zic: aş putea îm- 

păca, căci ştiu prea bine că toţi vor fi ne- 

mulţămiţi şi că mi se va zice din toate 

părţile: unde este consequenţa, unde este 

logica ? Ori infinitivele ori ţie, ori ziune, 

alege incai una din toate! Voiu respunde: 

Consequenţi au fost Francejii când din acelaș 
tio, tionis latin au făcut când tion, când son, 

când on ? Ambitio este ambition, compa- 

ratio insă comparuison, ear lectio leon insă 

ratio este și raison şi ration şi nimeni nu 

“strigă şi protestează. Consequenţi au fost 
Românii când din o, onis latin au făcut când 

on, când une zicând pe de o parte clapon, 

sopon etc. și pe de alta tăciune, cărbune? 

Câte alte inconsequenţe de aceste aş mai.
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pută cita! Ar trebui insă să ne incredinţăim 
că alta este logica unui intreg popor :care 

urmează instinctul stu şi alta logica ângustă 
a filologului care are numai câteva saltare 

in care trebue să incapă toate.: De altmin- 

teri cine ştie cum va hotări viitorul? Eu 
dau numai părerea mea după ceea ce-mi 
pare mai probabil, 

II. Respect, respept. — Părinţii noştri Ro- 

mâni aveau, se vede, organele rostirii astfel 

intocmite, incât nu puteau. impreuna consoa: 
nele c şi î. Filologii ne arată că Românii 

in loc de a zice lacte, pectine, direct, coct 

etc., au zis lapte, pieptene, dirept, copt, ete. 
Am fi negreșit foarte recunoscători filologi- 

lor noştri pentru această adâncă, descoperire 

dacă ei s'ar fi oprit aici. Dar filologii rotnâni 
di şcoala vechie—ca nealţii —nu se mulţă- 

mesc cu discoperirea adeverurilor limbistice, 

ei vor totodată să creeze o limbă românească 

așa precum 0 cred ei. mai coreplă şi să o 
impuie Românilor. Prin aceasta ei es cu to- 
tul din rolul lor. Filologul trebue să disco- 
pere legile limbilor, nu se întocmească forme 
limbistice noue ori să indrepte pe cele esis- 
tente. Aceasta este treaba intregului popor 
care va urma totdeauna calea arătată de 
geniile sale literare, adică de -acei ce au pă. 
truns instinctele sale, ear nu pe învățații,
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ori cât, de adânci care, departe de popor, 
işi alcătuesc regule după oarecare principii 
a priori. Aşa in toate, așa ai aici. Filologii 
noştri au căutat să inlocuească in toate cu- 
vintele nou introduse pe ct cu pt după ana- 
logia cuvintelor străvechi. Ei ne invaţă dară, 
să zicem dirept, redaptor, corept, apţiune, 
aptor, aptrice, -căci așa ar fi analogia 
striptă. 

Odată, discutam ca un vechiu adept al 
acestei şcoale care tot zicea pandepte in loc 

„de pandecte şi căutam să-i dovedesc că as- 
tăzi Românii pot rosti fâră cea mai mică 
greutate consoanele ct impreună și că prin 
urmare ar fi de prisos a schimosi toate cu- 

„Vintele -noue: după exemplul unei forme in- 
vechite. 

_1— Dacă ziei lapte; drept, fript trebue să 
zici și respept, conspept, prospept, pandepte, 
imi respunse invăţatul. 

„Nu -v&d trebuinţa. Astăzi organele noa- 
stre ingădue să rostim director, conspect, 
redactor. Popoarele işi schimbi vorbirea lor 
in şirul veacurilor. O propăşire firească... 

— Atunci spune: lacte, pect, pectine, coct, 
frict, ori aşa, ori aşa. 

„Dar, pentru Dumnezeu, -cum am să 
schimb după, voea mea vechile cuvinte ro- 
mâneşti ?
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— Atunci schimbă pe cele noue, spune: 
aspept, conspept, pandepte, carapter. 
„Dacă la sfirşitul veacului trecut şi la in- 
ceputul acestuia când s'au introdus aceste 
ziceri noue, Românii ar fi avut incă instinc- 
tele ce avusese la epoca formării limbei lor, 
de la sine ar fi zis direptor, redaptor, con- 
spept, carapter. De vreme insă ce această 
formă nici măcar le-a trecut prin gând, nu 
ne putem indoi că ei s'au schimbat in pri- 
Viuţa, aceasta... urechia lor nu se mai su- 
pără la auzul acestui sunet. 

— Eu nu discut cu urechia ! —Zicână așa, 
filologul didi din umere, imi mai aruncă o 
privire de dispreţ şi se depărtă. Ar fi fost. 
0 injosire pentru dinsul de a vorbi mai 
mult cu un ignorant ca mine! 

Deşi: impotriva dreptului stript, poporul a 
primit a zice, reductor, director, pandecte, 
respect, caracter. Forma cea ridiculă, dis- 
pare, şi chiar a dispărut. 

HI. Legal, legalmente, legalminte, legală, 
Numai pentru adiectivele cu terminația esc, 

limba românească are o formă deosebită la 
adverbe. In celelalte casuri adverbele şi a- 
diectivele sunt identice. Românul zice „un 
om frumos“ şi „vorbeşte frumos“; „un om 
rău“ şi „lucrează rău“ etc. Cu toate aceste, 
novatorii voesce astăzi, să creeze o termi-
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nație specială, in mente, minte, sau & pen-? 
-tru toate adverbele nou introduse. Dacă cu: 
getarea, lor ar fi românească, asemenea forme 
adverbiale nici nu le-ar fi trecut prin minte, 
dar precum am arătat in Scrisoarea, III; 
avend mulţi franţuzeasea,. ear câțiva alții 
italieneasca in cap, ei nu- și pot inchipui o 
formă de adverbe alta, decât cea străină şi 
prin urmare, călcând în picioare fără nici o 
grijă una din particularităţile limbii româ- 
nești, ei zic: Legalmente, specialmente, direc-. 
tamente. Mi-am insemnat; următoarea. frasă 
ce am cetit intr'o broșuri politică tipărită 
nu de mult: 

„- „Specialmente in chestiunea ce ne preo- 
cupă, put&-se-va pretinde că ministrul a lu- 
crat constituţionalmente? Evidamente nu!—“ 
Este de băgat sama că scriitorii de soiul 
aceasta introduc in limba noastră, chiar ex- 
cepţiile gramaticei franceze, căci altfel pen- 
tru ce ar zice evidamente (sau minte) și nu 
eridentemente? In pledoariile multor advocaţi 
de astăzi frasele : evidamente da, evidamente 
nu, se aud in tot momentul. Dacă jude- 
cătorii noştri ar vra să m& asculte, ei ar 
da “totdeauna remas pe advocaţii ce vorbese 
așa 'de pocit. In acest chip, disvăţandu-l de 
mente i-ar învăţa minte! 

Alecsandri, in „Dicţionarul grotesc“ -zice



că numai sistema minciunilor din zioa de: 
astăzi, face.pe novatorii noştri st adauge 
un minte la sfirşitul cuvintelor. Francaminte 
vorbind, şi eu am mai mare: incredere in 
ministrul care lucrează legal, - constituţional, 
decât in acel ce lucrează legalminte, consti- 
“tuţionalminte! In această privinţă, ca: în 
multe altele, Moldovenii sunt mai buni pă- 
strători ai limbei decât Românii. de peste 
Milcov. Mentele la noi nu se prea aude: în 
convorbiri cum se aude din păcate adeseori 
la Bucureşti. Am arâtat; in Scrisoarea 1 că 
in Iaşi sunt alergări, pe câna în Bucureşti 
sunt curse; fie deajuns a adaugi că in Bu- 
cureşti, Consiliul de igienă - publică pe fie- 
care lună numărul deceselor şi maladiilor, 
pe când Consiliul din Iași vorbeşte de morţi 
şi boale şi insfirşit că, pe când Curtea din 
Bucureşti pronunță decisiuni, cea din lași 
rostește holăriri. - „- 

Câţiva redactori ai legislaţiei din 1$64 
au introdus adverbele in e: legale, speciale. 
Această formă, străini şi limbei române şi 
celei franceze nu a pătruns de loc.: Nu mă 
indoesc că tot aşa vor: dispără in curând 
adverbele in mente sau mânte. Apoi: 7mente 
este forma -Dicţionarului Academie. Sa- 
pienti sat! E Se 

IV. zAmabil, amabile, amaver. Controversa 
I5,973.— Scrieri complecte. oi



dacă trebue să se zică un om amabil sau 
un om amabile este mai tot atât de vechie 
ca şi acea a terminaţiei ciune. Filologii au 
foarte mare cuvânt când ne spun că, din 
vechi, Românii dădeau terminația e la a- 
diectivele latine ce se sfirşeau în is la mas- 
culin şi femenin şi e la neutru. Așa este, 
sau mai bine, aşa a fost odinioară dar as- 
tăzi nu mai este. Dovadă, că toată stă. 
ruința ce au pus filologii a, fost aici cu de- - 
săvirşire zadarnică. Românul nu vra Şi s0- 
cot că nici nu prea poate zice astăzi un 
om amabile, o femee amabile, doue femei 
amabili etc., ci zice amabil, plur. bili, ama- 
bilă plur. bile in necazul intregei Alologii. 
Am băgat sama că chiar când este scris 
amabile, agreabile, sensibile, visibile, perfec- 
tibile, durabile, civile, penale etc. Şcolarul, 
fancţionarul, actorul, preotul, oratorul ro- 
stesc amabil, sensibil, durabil, penal etc., 
fără a sta un moment măcar la indoială. 
In noua noastră lege civilă, s'a primit mai 
mult forma, savantă, şi cu toate acestea nici 
un magistrat, advocat, impricinat, etc., nu 
vrea să zică codicele civile, penale;. obliga- 
ţiile divisibili, indivisibili, ci totdeauna, şi 
fără excepţie, coâicele civil, penal, comer- 
cial, procedura, civilă, penală, obligaţiile di- 
visibile, comerciale, prescriptibile etc. — Mai



mult incă, am băgat sama că chiar filologii 
înşii care intrebuinţează ' forma, aşa numită 
corectă când scriu, întrebuinţează pe cea 
vulgară şi incorectă când vorbesc. Negreşit ! 
Când scriu ei fac monologuri sau convor- 

“bese intre dinşii, adică cu alţi membrii din 
doctul lor corp, prin urmare se inţeleg prea 
bine in limba lor insă când vorbesc, ei .se 
îndreaptă cătră simplii muritori, şi ca să, 
fie inţeleşi, trebue să grăească in limba cea, 
vulgară şi profană a, acestora. Mi-e chiar 
teamă că in aceste casuri ei vorbesc ca 

„ceilalţi şi cam de ruşine căci, ori cât ar fi. 
cineva filolog, tot nu-i place să fie ridicul ! 

Cât despre terminația ver . ex. amaver, 
sensiver, cu care alţi câţiva invăţaţi din 
Austria voeau intr'o vreme să inlocuească 
pe cea in bil, ea a remas nebăgată in samă 
şi o putem privi ca înlăturată cu desăvir- 
şire. — Mai plecaţi-vă ceva d-nilor filologi, 
căci poporul nu vi le primeşte toate. Zică- 
ioarea, lui este: Nici toate ale doftorului, 
nici toate ale duhovnicului; astăzi adauge, 
nici toate ale filologului! Şi d-voastră, ştiţi 
prea bine: Vox populi, vox Dei! 

V. Curaj, curagiu. — Amândouă aceste 
forme se întrebuinţează : in scrieri mai mult 
cuvagiu, in vorbă mult mai mult curaj. 
Tocmai aceasta mă face a crede că forma
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din urmă are să r&mâe căci omul, când 
„scrie, având timp de cugetare, va fi tot- 
„deauna plecat să dee şi frasei şi cuvântului 
forma pe care o crede mai frumoasă şi : 
mai deplină, in vreme ce câna vorbeşte, 
este silit prin chiar natura improvisării, să 
rostească cuvintele aşa precum le intocmesc 
mai fireşte organele sale. Astfel fiind, pen- 
tru ce nu am scrie aceste cuvinte aşa pre- 
cum le rostim? Pentru ce am scrie cura: 
gios, pagiu, bagagiu, cortegiu, corsagiu ete, 
când suntem predispuşi a, zice curajos, pâj, 
bagaj, cortej, corsaj? Nimeni nu indrăznește 
a cere să zicem in loc de mreajă, venjos, 
strujan, praj, coajă, grijă, vertej, perjă — 
mreagid, vengios, strugian, Dragiu, coagiă, 
grigiă, vertegiu, pergiă ; căci j este o literă 
foarte românească — ori de au avut-o ori 
de n'au avut-o Latinii, ori de o au ori de 
nu 0 au Italienii. Să se bage de samă la 
drumul de fer: nici un hamal sau alt tune- 
ţionar inferior nu-ţi va vorbi de bag Gai 
precum stă scris, ci totdeauna, de bagaj ; 
Ja spitaluri şi ambulanţe nici un subchirurg, 
bărbier sau ingrijitor nu va zice bandag gin 
precum stă scris, ci bandaj, fără ca acești ' 
oameni din popor să ştie franţuzeşte. Prin 
urmare această formă este mai potrivită
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limbei noastre: În zadar scriem curagiu, 
noi rostim curaj? 

Naturam expelles furca tamen usque recurret. 

Forma carruriu mai are şi nenorocirea de 
“a fi afectată şi prin urmare condemnabilă. 
Ea este afectată fiindcă printr'insa am vrea 
să, arătăm că, nu am fi luat-o de la Franceji, 

ci că am fi primit-o dupi—nu ştiu care — 
analogii italieneşti sau poate chiar latine. 

Aceasta insă nu este adevărat. Am luat 
aceste cuvinte, precum multe alte lucruri, 

de la Franceji şi numai de la dinşii; de la 
sinul acestui mare popor am supt incepu: 
turile civilisaţiei noastre, pe Franceji i-am 

cunoscut mai intâi- din popoarele romanice 
apusene, de ei am fost imbrăţoşaţi. Inriu- 

rirea franceză nu se va pute şterge cu to- 

tul nici din viaţa noastră publică şi privată 

nici din limba noastră. Dacă m'am ridi- 

cut cu o altă ocasie improtiva unei trîn-.. 
dave atîrnări şi unei imitări slugarnice a 

Românilor faţă cu Francejii pentru a nu 
primejdui originalitatea noastră, ar fi o ne- 

bunie a crede că vom pute vreodată şterge 

cu desăvirşire orice urmă a inriuririi fran- 

ceze de la noi — cu atât mai puţin când o 
formă franceză este, din intimplare, cu to-



— 470 — 

tul asemănată unei forme vii pintre noi şi * 
„adevărat româneşti. 

VI. Deja, degia, gia, jam, îam.—Nu ştiu 
prin ce nenorocită întîmplare Românii nu 
au in limba lor nici o zicere care reproduce 
in totul şi in toate casurile intelesul adver- 
bului dej. Lipsa aceasta este foarte simțită 
şi totodată, foarte ciudată, căci pentru 
această noţiune nu se cere o desvoltare in- 
semnată a unei limbi; ea, se găseşte chiar 
la multe limbi primitive. Este drept că avem . 
conjuncţia şi care nlocuește pe da in 
unele casuri, d. ex.: Jai dâjă 6t6: am şi . 
fost. — Il ma, deja donn6: mi-a şi dat. — 
Ce să facem insă in casurile când şi. nu 
poate inlocui pe deja d. ex. in următoarea 
frasi: Les Romains connaissaient dejă.. 
Aici nu putem zice: Romanii şi cunoșteau. 
— Cum să traducem următorul dialog : 

A. Me voilă de.retour. 
B. Dâjă? 

Pe româneşte: 
A. Eată-mă intors. 
Be... ? 
Cuvintele așăş sau chiar aşiş propuse deunii, 

nereproducând de loc inţelesul adverbului dejă, 
cei mai mulţi au luat după obiceiu şi fără 
grijă, cuvântul francez şi lau introdus in 
limba noastră. Câţiva — cei iubitori de limba
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italiană — au adoptat gia şi degia, ear filo- 

logii din şcoala vechie, credincioşi princi- 
piilor lor, şi-au zis că, dacă este nevoe să 

introducem un nou cuvânt, trebue să-l im- 
prumutăm de la străbunii noştri Romani și 

si, zicem am sau jam. Nu mai am nevoie 
"să zic că poporul român cult nu a primit 

propunerile filologilor şi că atât iam cât şi 
jam a rămas in rândul curiositiţilor con- 
timporane. Italieneştele gia şi degia se mai 
intrebuințează pe ici pe colo de cătră vreun 
tenăr de curend intors din Italia, ear mul: 
țimea cea mare zice deja şi intrebuinţarea 
acestui cuvânt străin se intinde in limba, 
noastră pe zi ce merge. Va dobândi oare 
impămentenirea acest cuvânt străin, sau va, 
fi numai trecător ca multe altele? * 

Un actor român cu talent, din cei ce apu- 
case limba cea bună a vechilor autori şi 
nu putea de ioc să se deprindă cu multele 
neologisme introduse in timpurile mai nout, 
imi zicea intr'o zi că din toate cuvintele 
virite în limbă fără trebuință „dejaoa ceea“ 
nu vra nici decum să-i easă din gât. Şi in 
adevăr, tocmai la teatru am băgat sama cât 
de străin și de ciudat sună un „6jă* in 
mijlocul unei frase românești. In versuri 
dejaoa nu se intrebuințează mai de loc, 
chiar de poeţi rti și um mai spus că. ver-



surile păstrează mult mai bine curăția unei 
limbi decât prosa din causa ritmului și a 
rimei care silese pe autor să gândească in 
limba in care scrie. Aşa fiind, părerea mea 
este că cuvântul francez dejă trebue isgonit 
din limba .noâstră fără a se inlocui prin un 
altul străin oricare ar fi. 

Dar mi se va zice că prin aceasta limba 
ar remâne mai săracă, căci i-ar lipsi o zi- 
cere trebuitoare. Voiu respunde- că „deja“ 
nu este un termen de ştiinţă pe care il in-- 
troduce în limbă propășirea firească a unui 
popor, ci este o zicere ce trebue să existe 

„Chiar la un popor incult Și că Românii, ne- 
avend un cuvânt identic pentru toate ca: 
surile, vor fi siliţi să intrebuințeze conjune- 
ţiile „și“, „chiar“, „Chiar. şi“, „acum“ etc., 
sau 0 perifrasă, pentru înlocuirea lui. Să 
dăm câteva exemple: 
ai deji ct... am şi fost. 
Deji les Romains savaient,.. chiar şi 

Romanii știau... 
Il.y a deji dix ans... Sunt acu zece 

ani, 

Me voilă de retour. — Deja 2... Eată-mă 
intors. — Te-ai şi intors? | 

Negreşit că chiar, chiar Şi, acum sau o 
perifrasă oarecare nu reproduc ințelesul in- 
tocmai, ci lasă o nuanță de deosebire. „Chiar
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şi Romanii ştiau“ sar traduce in frantu- 
zește: Jleme les Romains savaient, nu dej 
les Romains savaient și aşa mai departe, 
"dar bigându-se bine sama, deosebirea este 
așa de mică, incât ar fi păcat să ne impe- 
strițăm şi să ne stricăm limba numai pen- 
tru aceasta. 

Câte ziceri de ale noastre nu se pot ira- 
duce in franţuzeşte şi cu toate acestea tra: 
ducătorii franceji vor intrebuinţa în aceste 

„casuri totdeauna o perifrasă, şi nu vor in- 
drăzni a introduce din autoritatea lor, cu- 
vinte. străine. Să urmăm şi noi pilda lor! 
— Voiu merge insă și mai departe, voiu 
zice că acei Români care intrebuinţează pe 
dej în scrierile - lor originale, nu știu bine: 
româneşte, căci dacă ar gândi in limba lor 
nici nu le-ar veni in minte un cuvânt pe 
care această limbi nu-l are şi nu la avut 
niciodată, prin urmare nici nu ar simți ne- 
voia de a-l intrebuinţa. 

VII. Autor, creditor, dutore, creditore. — 
Păn la anii 1864, 1$65 nici unui Roman nu 
i-ar fi trecut prin gând să zică un creditore, 
un dutore, un profesore ete., ci toată lunea 
zicea, şi scriea un autor, un creditor după 
analogia: vechilor - noastre cuvinte și după 
firea nestrămutată a limbei. - In acei ani 
insă, odată cu noua legislaţie care resturnă
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un. intreg trecut şi o măreaţă clădire de 
obiceiuri naţionale, furia dărămării a fost 
aşa, de nemărginită, incât aproape nimic ro- 
mânesc n'ar fi remas in picioare: dacă un 
instinct firesc de conservare nu sar fi im: 
potrivit acestei porniri pe atât oarbe, pe 
cât fără de lege. Atunci s'a zis intâi un 
creditore, un autove, cuvinte cu terminaţii 
pe care limba unui adevărat Român:nu le 
poate rosti ori cât, sar invârti şi suci. Ter- 
minaţia ore nici nu e cunoscută in limba 
noastră. Noi avem ovare, nu ore şi acest; oare 
este, cu o-singură escepție, totdeauna fe- 
minin. Afară de un soare, noi zicem or (in 
câteva provincii oriu). Avem lucrător, mun- 
citor, creditor, autor, actor, răsvunător, da- 
tor, judecător; avem ninsoare, moare, ci- 
coare, lungoare; avem. o lucrătoare, o 1nun- 
citoare, o creditoare etc., dar acel ore italian 
noi nu-l avem şi nu-l vom ave, firea limbii 
noastre energice şi bărbăteşti se resvrăteşte 
impotriva acestei inoiri străine şi muera- 
tice! Deaceea, deşi introdusă, in textul legi- 
lor, nimeni nu ţine în samă această, termi- 
nație, afară de câţiva advocaţi, cărora, orice 
cuvânt străin le pare mai savant, mai ştiin- 
țific şi le ridică meritul in faţa unor bieti 
impricinaţi ce nu-i pricep și unor judecători 
tineri veniţi de prin școli străine care au
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pierdut obiceiul limbii, datinelor şi credin- 
țelor părintești. Terminaţia în oare eate atât, 
de originală românească, incât de la rosti- 
ea ei se poate cunoaşte un străin totdea- 
una. Ori cât de bine ar vorbi cineva româ- 
neşte, dacă in loc de. soare zice sore, in loc 
de oameni zice omeni etc., deindată și fără 
greş se vede că nu este Român. Această, 
instrăinare să fie scopul novatorilor noştri ? 

VIII. Problem-problemă ; sistem-sistemă. — 
„Ştiinţa atrage după sine un intreg nămol 
de cuvinte, mai ales greceşti pentru care 
se găseşte un număr mare de substantive, 
neutre la Greci şi cu terminația, in a, atos. 
Francejii le-au făcut cu foarte puţine es- 
cepţii masculine, Nemţii neutre — fiecare po- 
por după natura limbii sale. Românii sunt 
incă. nehotăriţi până. astăzi.. Unii se iau 
după limba franceză şi le fac masculine, 

„Zic6nd un program, un mMonogram, epigram, 
anagram, paralelogram, un problem, strata-. 
gem, anatem, etc. Numai pentru cuventul 
le drame, toţi au zis de la. inceput o dramă, 
de sigur 'din causă că un dram mase, in- 
semnează, la noi o măsură. Alţii, le-au fă- 
cut, feminine: o programă, o problemă, o 
epigramă ; cei mai mulţi insfirşit dau aces- 
tor cuvinte genul. ce le vine mai uşor pe 
limbă, fără nici 0 alegere sau metodă: ei
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zic prin urmare fără osebire când un sistem, 
când o sistemi; când un program, când o 
programă şi aşa mai departe. 
„Mie imi pare că cel mai nimerit este să, 
lăsim toate aceste substantive a fi femi- 
nine,. căci ele nu sunt franceze, ci cosmo- 
polite. 'Toate popoarele ce fac ştiinţă in 
limba, lor le-au infiat tocmai din causă că 
ştiinţa nu este naţională, ci universală, co- 
mună tuturora. Aşa, fiind, de vreme ce aceste 
cuvinte se sfirşesc in limba cea grecească, 
adică in limba ştiinţei, cu un a şi că la 
noi toate cuvintele ce au această terminâţie 
sunt feminine, (afară de fearte puţine escepţii), 
propun ca să le facem pe toate feminine. 
Vom zice dar o problemă, o sistemă, o pro- 
gramă, 0. paralelogramă etc. 

Dacă insă practica poporului, nu ar vrea 
să urmeze propunerea mea, ci, după capri- 
ciu şi fantasie, ar face pe unele din aceste . 

" cuvinte masculine, pe altele feminine, zicând 
d. e. o dramă şi un melodram, 0 epigr amă, 
Şi un program un sistem şi o problemă, 
facă:să voea ei! M& voiu pleca inaintea ho- 
tăririi poporului: nu sunt filolog, „prin ur- 
mare nu sunt indărătnic! 

IX. Îngleji, Franceji, Polonezi, Portughezii. 
Substantivele masculine, cu terminația in 

z, prefac aceastii consoană la plural intrun



— 417 — 

. Marbuz, boz, călăuz, rogoz, viteaz, dirz— 

fac harbuji, boji, călăuji, rogoji, viteji, dirji. 

„Din această causă Românii au zis in toate 
timpurile şi zic şi astăzi Ingleji, Genoveji, 
Portugheji de la Inglez, Genovez, Portughez. 

Pentru ce deodată să zicem Inglezi, .Portu- 
ghezi, Olandezi? Neputend presupune că 
punem un z, pentru a rosti j, imi inchi-: 
puesc că novatorii ar voi să prefacă limba. 
Românilor numai dintr'un capriciu ce le-a 
trecut prin cap, fâră alte temeiuri. Dar ro- 
stirea poporului este prea energică pentru 
a-i urma pe această cale. Chiar novatorii 
inşii ar ride când ar grăi aşa precum scriu: 
doi Portughezi plini de vitezie s'au culcat pe 
0 70gozină, Cam aşa, vorbea, lumea elegantă 
de la noi pe vremea Fanarioţilor, când limba 
grecească, modernă era limba de salon in- 
tocmai așa, precum este astăzi cea franceză. 
Pentru a imita pe guvernatorii din Fanar, 
ei se făceau că nu pot rosti o limbă aşa 
de selhatecă cum este cea română. C, g9,j, 
ş, şi, sunete aşa de barbare nu eșeau cu 
nici un chip din gingaşul lor gâtlej. Ei 
ziceau : 
„Am Zis mozicului că iau o prăzină, şi-i 

dau douezeţi de bețe dacă va mai batzocori 
cu atăta obrăzniţie pe un evghenist ca, mine; 
mozicul tot mozic !*
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De pe atunci puţinii scriitorii ce aveam 
luuu in ris pe acești români greciţi după 
cum se cuvinea, unor renegaţi. 

Trebue să ne intoarcem astăzi la aceleaşi 
vremi ? 

„X. Puternic, puteric, putinte. — Şi termi- 
naţia in nic filologii noştri o găsesc prea 
slavonă şi au hotărit să o dislavoniseze. 
Dar cum să facă? Multe din cuvintele ce 
se sfirşeau astfel erau de origine latină Și 
numai terminația era barbari. Ei şi-au in- 
Chipuit dar că mijlocul cel mai ușor este 
să ştergem consoana. n din toate aceste cu- 
vinte, prefăcendu-le astfel, fară multă bătae 
'de cap, in cuvinte latine curate. Aşa dar, 
zicend puteric in loc de pulernic,: treaba ar 
fi fost pusă la cale! Avut-au oare acești 
oameni ingâmfarea, de a, crede că-i va asculta, 
cineva? In loc de vornic, visternic, postelnic, 
sfetnic, grabnic, zadarnic, crainic, amarnic, 
Prădalnic, cainic, silnic, vesboinic, volnic, ne- 
trebuie, etc., să zicem zoric, visterie, sfelic, 

"grubic, silic, volic, netrebic ? 
Ei singuri nu sperau că vor isbuti. Deacea 

dorinţa lor ascunsă era să alungăm toate 
cuvintele de. origine străină sau cel putin 
indoelnică şi să păstrăm numai pe cele la- 
tine cu a, căror schimbare ne vom deprinde 
cu vremea. Ce lucru uşor! Să lepădăm 50
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la sută din averea, limbii ca netrebnică şi 
apoi, Români curaţi, st ne punem pe trăit 
bine, invârtind hora, latinităţii, cu ceea ce 
ne-a remas. Atunci pentruce să nu lepădăm 
totul şi să intocmim apoi o limbi nouă după 
regule curat teoretice? — Ce galantomie! — 
Este de prisos a mai spune că barbarul, 
dar energicul nic a remas neatins de lovi- 

-rile purismuluj. E 
Alţii au schimbat la câteva din aceste 

"vorbe terminația din nic in înte: In loc d. 
ex. de puternic au zis putinie. Acest cuvânt 
se mâi vede câte odată scris Şi se aude 
chiar pe teatru in comedii şi tragedii tra- 
duse. „Dumnezeule putinte !* rostese adese- 
ori pe scena noastră eroii cei inchipuiţi. 

Făcând abstracţie de ceea ce am repetat 
ades că nu este iertat nimărui a schimba 
limba poporului, câtă Slăbăciune in putinte 
şi câtă energie in puternic ! Urechia româ- 
nească va deosebi aceasta deindată şi nu 
va deschide niciodată porțile limbii, slăbino- 
sitului, sbârcitului şi neputinciosului putinte, 

XI. Onor-onvare. — Un bătrân vecin de 
moşie al lui Constantin Negruzzi .zicea, odată 
acestui autor că de când a eşit onorul.a 
lipsit cinstea 1). Ce ar zice venerabilul serdar 

» Y. Opere Complecte, Scrisoarea, No. VIII Yol, I. pag. 220, : 
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leon: Bogonos, văzând că astăzi nici măcar 
onorul n'a mai remas și că şi acela: s'a 
schimbat in onoare ? Puţine cuvinte au avut 
nenorocirea să deştepte furia lui Alecsandri 
ca tocmai această onoare. Ela, osindit această 
zicere ori când au avut prilejul, a luat-o in 
ris, a batjocurit-o, a lovit-o fără cruţare. In 
dicţionarul grotesc!) Alecsandri arată că la 
popoarele de sânge sau inrudire latină cu- 
ventul acesta este masculin; că chiar tre- 
bue să fie aşa fiindcă exprimă o simțire 
bărbătească ; insfirşit că onoare este pluralul 
substantivului onor şi insemnează măriri, 
ranguri etc. dobândite adese cu disprețul 
onorului. | | 

Părerea lui Alecsandri este ea - dreaptă ? 
Dacă la Latini şi la alte popoare romanice 
cuvântul acesta este masculin, trebue oare 
să fie şi la noi? Latinii ziceau sal, salis 
masc., Francejii zic le sel; ital. il sale; noi 
insă zicem sarea femin. prin un capriciu al 
poporului nostru, schimbând genul la acest 
substantiv, ca şi la multe altele. 

Cuvântul, zice Alecsandri, exprimă o sim- 
ţire bărbătească. — Tăgăduesc. Onoarea este 
tot atât de firească și trebuitoare femeilor 
ca şi bărbaţilor. Noi ziceam până mai eri 

:) V. Scrieri Complecte, Vol. V, pag. 228. 
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cinstea la fem. şi să, m& ferească - Dumnezeu 
de-a crede că această, simţire nu ar fi avut-o 
străbunii noștri bărbaţi ca şi femeile lor; 
Dar câte alte ziceri care exprimă, nu -ca 
aceasta o simţire' sau insuşire comună am: 
belor sexe, ci chiar altele exclusiv bărbătești 
sunt cu toate, aceste feminine; la 'no! ca la 
alte popoare, Bărbăţia, vitejia, sumeţia, pu: . 
terea, voinicia sunt feminine, deşi bărbăteşiti. 

Adeverul este că, limbile statornicesc ge. 
nul substantiveloi după forma, car nu după 
inţelesul lor. In deosebi la noi substântivele 
abstracte sunt mai toate de genul. feminin. 
“Prin urmare pluralul : nu este onoare, ci: 

onori, precum unsoare face unsori, soare, 
sori, strimtoare, strimtori etc, “ 

Poate prin urniare cineva, foarte uşor să 
dobândească. onori şi să-i lipsească onoarea, 

Cu toată, nemulţumirea lui” Alecsandri 
mulţimea cea: mure păstrează onoarea nu. 
onorul'si mărturisesc că spre părerea aceasta 
me€ plec şi eu. O, poete, 'iartă-mă! Acesta 
este unul din prea puţinele casuri in :carg 
nu urmez calea arătată, de tine. Aş vra şi 
n'aş putea. Pe onoarea mea! 

XII. Sezisat, desezizat. — Cugetarea, că o 
autoritate judecătorească a intrat in cerce- 
tarea, unei. cereri şi are indatorirea; să-i dee o dislegare sau hotărire, Francejii o exprimă 
38975.—Scrieri complecte, al
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prin verbul saisir; dimpotrivă, cugetarea 
că acea, autoritate nu mai este in drept a 
hotări, prin verbul desassir. Ei zic dar la 
cour est.saisie, la cour est desuisie; Toată 
economia legilor şi deprinderilor judeciito- 
reşti franceze introducându-se şi la, noi in 
urma legislaţiei nouă, cum erau să se tra- 
ducă in limba noastră aceste . verbe? Ne- 
avend un cuvânt la, indemână, Juriştii noştri 
după bunul lor obiceiu, au şi inceput a zice 
a sezisa, a desezisa : Curtea e sezisată, tri- 
bunalul e desezisat. : - 

Grozav!!! 
Am cunoscut un advocat cu 0 urechie 

mai românească, care, nevrând a, rosti aceste 
verbe, se :hotărise a; le traduce prin verbul 
corespunzător a apuca.. Din. nenorocire par- 
ticipiul apucat luase in limba noastră, pre- 
făcându-se in adiectiv, un inţeles neplăcut 
pentru cel calificat cu dinsul. Apucat este 
un om care are cugetări.» sale proprie, tot: 
deauna, ciudate şi. greşite asupra oricărui 
lucru, cam ca acel numit de Franceji maniac. 
Când advocatul acesta zicea: Curtea-i apu- 

cată, se vedeau toţi judecătorii cu frunţile 
increţite. Deacea apucat nu a prins. Ce este 
de făcut? — Eu propun să traducem ver: 
bul saisir in înţelesul acesta, prin a lega 
d. ex. Curtea e legată, Curtea e deslegală.
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"Sunt sigur insă că, deşi a lega, reproduce . 
in destul de bine ideea verbului saisir, to- 
tuş majorităţii a sezisa le va plăcă mai mult, 

„așa sunt de deprinşi a cugeta, franţuzeşte. 
Dacă insă câţiva, magistrați superiori, d. ex, 
de la Curtea de Casaţie mi-ar primi Propu- 
nerea, aceasta ar prinde de indată. Cuvântul 
povlărel- a fost iscodit—de nu mă inșăl — de 
unul din inalţii noştri magistrați de astăzi, 
pe când era la, reposatul consiliu de stat. 

„Deși fără nici o tradiţie, fără nici: un inţeles 
propriu şi chiar fără a-avă o formă adeş 
obicinuită, portăretul aşa de bine a; intrat 
in deprinderile noastre incât il ştiu, inţeleg 
şi intrebuințează toţi: de la vlădică până la 
opincă — numai fiindcă a: fost inscris in lege 
ca 0 instituţie nouă. Maui uşor sar lăţi şi 
verbul « lega, « deslega în ințelesul propus 
de mine, fiind un vechiu cuvânt românesc, 
Câţiva franţuziţi ar face greutăţi la inceput, 
dar cu vremea sar pleca dinaintea intre- 
„buințării obşteşti și sezisat ar dispăre ca și 
cum mar fi fost, 

Dar va asculta cineva? | 
XIII. Ba, belă, belejă in loc de frumos, 

/rumoasă, frumuseță, — Dacă n'ar fi fost pân- 
“lite, prinse și ferecate la Vreme, poate că și 
aceste ziceri. pocite ar fi isbutit a străbate in limbă; poate că s'ar fi zis chiar —intocmai
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cu aceleaşi temeiuri, — led, ledă, in loc de 
urit, urită. De ce: nu? Nu se zice sauasă, 
gentilă- ba, chiar jantilă ? 

Astăzi bel, belă se intrebuinţează numai 
de stihuitorii mitocani de prin mahalalele 
Bucureştilor sau de acei care scriu pentru 
dinşii. Hăsdău a scos cel intâiu strigătul 
de deşteptare asupra beleţei, ear Alecsandri 
i-a dedicat următoarele patru versuri : 

„Ah Doamnă eşti belă ca rosa ce creşte 
Și truntea-ţi divină treptat se beleşte. 
Ah! lasă-m'aţi spune cât sum fericit 
Văzând dulcea-ţi faţă c'astfel s'a belit! 

XIV: Jfihai Bravul. — Dacă aş mai fi în 
stare să m& infuriez astăzi pentru vre vu 
inoire smintită oareşicare, apoi desigur că, 
mai pre sus de toate, schimbarea lui Afihai 
Viteazul în Mihai Bravul mar tace să-mi 
pierd liniştea și cump&tul. Dar nenorociţi - 
contimporani, nu precepeţi că aceasta este 
o hulă impotriva marelui nostru domn? 
Numele ce dau popoarele eroilor şi geniilor 
lor trebue să remâie vecinice și neschimbate. 
Sub acest nume: Mihai Viteazul, figura ma- 
relui căpitan s'a cristalizat; in memoria Romă- 
nilor din neam în neam! Schimbându:i astăzi 
numele, ii ştergeţi și figura şi faptele din inchi- 
puirea generaţiilor tinere! Chiar când cuvân-



tul „viteaz“ ar fi dispărut din limba noastră - 
“modernă incă el ar trebui păstrat anume 
la Afihai Viteazul, cu cât mai mult când el 
este viu şi puternic prin improspătarea lup- 
telor de astăzi. Francejii, pe cari .unii îi 
invinovăţesc de a ţină mai puţin decât alte 
popoare la tradiţiile lor istorice, nu. ar in- 
drăzni pentru nimic in lume să schimbe 
astfel un nume istorie. Ei zie şi vor zice 
totdeauna Philippe le Bel, ear nu Philippe 
le beau, deşi această din urmi este forma 
modernă şi cea, dintâi: invechită, Forma. cu- 
vintelor este supusă schimbărilor, ear me- 

„moria. eroilor impietrită în titlul ce le-a dat. 
istoria, trebue să remâe neatinsă de coasa 
timpului. 

Dacă zicem Mihai Bravul, de ce n'am zice 
Stefan Magnul sau Ioan Domnul Cel 'Teribil 
şi n'am şterge astfel dintr'un condeiu, stră- 
nepoți nemulțămitori ce suntem, toată pla- 
sticitatea figurelor noastre istorice ? 

Astăzi in. cele mai -multe familii culte, 
copii nu se mai chiamă după numele lor de 
botez: -Vasile, Dumitru, Loan, Radu, Stefan, 
Manoli, Mihai, ci li se dă—in chip de. des- 
mierdare — numele franţuzeşti corespunză- 
toare, care sunt mai ;jantile! Basile, Dâmt- 
tre, Etienne,  Rodolphe, Emanuel, Jean, Mi- 
chel. Deaceea nu .m'aş.mira Saud mâne in



loc de loun Vodă cel Cumplit zie6ndu-se: * 
Jean Principele cel 'Leribil. Poate voiu ajunge 
să aud chiar Mişel Bravul! Cine mai ştie? 

"Poate ci unii pitici de astăzi vor isbuti să 
prefacă după, chipul Şi asemănarea lor pe 
un ziteaz intrun mişel! 
AV. Speranţă-nădejde, — O mărturisire 

de păcate! Şi eu care m'am ridicat impo- 
triva inoirilor, am lăsat la o parte câteva 
cuvinte vechi româneşti, şi le-am inlocuit 
cu altele nouă. Pentru a preintimpina critica 
celor care scoțând mai multe cuvinte nous, 
presurate-pe'ici pe colo in scrierile mele, 
mi-ar put& arunca mustrarea că sunt in-. 
consequeni, viu respunde de pe acum că 
nu fac parte din cei ce merg cu consequenţa 
lor până la extremitate. Eu nu am stator- 
nicit regule din care nu ar fi ertat a se 
abate niciodată, ci am băgat sama cu luare 
aminte la instinctele poporului pentru a 
cerceta care inoiri, după toată probabilitatea, 
se vor păstra şi care nu. Este vederat că 
astăzi nu mai putem serie intocmai precum 
Scrieam cu 50 de ani in urmă, căci, precum 
am Spus, inriurirea franceză şi poate inde- 
obşte cea, occidentală vor lăsa. oarecare urme 
in limba noastră. Deşi pe de-o parte sunt 
incredinţat că poporul nu se va disvăța 
de intrebuinţarea cuvintelor vechi precum



d. ex. nădejde, desnădăjduire, pomenire, veac, 
băgare de samă, neastâmpăr, ori de-am vrea 
noi oamenii zişi culţi ori de nu am vrea ; 
pe de altă parte socot că vor străbate până 
la dinsul şi multe cuvinte nouă corespun- 
zătoare . precum : speranţă, desperare, me- 
morie, secul, 'observaţie, emoție etc. 

Se va vedă la noi acelaş fenomen ce s'a 
văzut ]a alte limbi. Vor f câteva cuvinte 
sinonime vechi şi noue care vor trăi paralel 
unele cu altele, ear Ia, cele mai multe din 
aceste se va, statornici cu timpul o deose- 
bire de nuanță intre zicerea Vechie şi cea 
nouă. Aşa d. ex. imi pare a vedă de pe 
acum că, emoția este o mişcarea internă mai 
năprasnică şi mai scurtă, . decât „neastem- 
părul sufletesc“ care e stătător ; Pomenirea 
imi pare a ave un inţeles mai mult reli- 
gios, bisericesc, pe când memoria este mai 
mult lumească; asilul este un loc de scă- 
pare impotriva prigonirii omeneşti, pe câna 
adăpostul, cu un ințeles mai general, un loc 
de siguranţă şi impotriva elementelor ;. a7no- 
rul insemnează mai mult iubirea sexuală, 
pe când dragostea exprimă, această simţire 
in deobște d. ex. dragostea părintească ; 
demnitatea este mai mult. simţirea, valorii 
sale individuale faţă cu ceilalţi oameni, ear „vrednicia cuprinde insușirile folositoare se-
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menilor săi pe car6 publicul le recunoaște, complicaţia este. un amestec de idei deose. 
bite impreunate așa incât preceperea e foarte 
srea, “pe când incurcâtura mai cuprinde 
pe lângă aceasta, şi ideea neorânduelei; dan | 
tela va:remână poate numele lucrărilor ce- 
lor fine .de. acest soiu, pe când horbota va, 
insemna pe cele mai de rând. In opunere 
cu exemplul, pilda va avă poate un ințeles 
special pentru morală și 'fapte bune ş. a. 
in. d.. Astfel poate poporul. va face deose: 
hiri subtile şi 'fine-intie nădejde şi speranţă, 
veac şi stcul, prilej şi ocasie, delicat Şi gingaş, 
cinste şi onoare, glorie şi slavă, ete. Nu avem 
oare din vechi multe ziceri ce sar crede 
omonime la intâia vedere, dar la care o 
pătrundere : mai adâncă descopere numai 
decât; deosebiri indestul de fine ? D. ex. frica 
insemnează, o simţire căreia conştiinţa pare 
a-i lipsi cu totul, pe când temerea mai are 
şi un amestec de grijă, adică de -preceperea 
parţială a primejdiei ; tot, aşa se deosebesc 
mai mult sau mai puţin chiu şi durere; 
caznă şi schinjiuire ; fală şi mândrie ; fudulie 
şi trufie; mulţămilor şi recunoscător ; drum 
şi cale; vreme şi timp; neam.şi rudă etc. 
“Aşa dar ziceri nouă de soiul celor arătate 

mai sus.nu le putem isgoni din limbă, Și 
chiar dacă am put, fineţa nuanţelor fiind.



o bogăţie a limbei, nu ar trebui să le ispo- 
nim. Dar pe de altă parte a lăsa, să urmeze 
domnia desăvirşită a anarchiei care ne pri- 
mejdueşte frumuseţa, bogăţia și originali- 
tatea limbei noastre este o crimă impotriva, 

„căreia, trebue să se ridice orice cugetător 
care-şi iubeşte limba şi ţara. 

Ba
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