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„TRUBADURUL« | 

Prieteni din Liceu, siârşeam anul al doilea. 

de Facultate. Ceata noastră, era un amestec 

de la Drept, de la Ştiinţe şi de la Litere, Unii 

trecând examenele de Drept, urmau cursurile 

de la Ştiinţele-Pizice ; alţii, distingându-se la 

Matematici, răstoiau tomurile lui Mourlon, 

"ca să susţie, cu mai multă, înviorşunare, că - 

Dreptul nu 'este o ştiinţă. 

/ „Trubadurul“ — cum îl porecliseriim noi —. 

$ trecuse examenele de latineşte şi de grecește. 

Desgustat de literatura veche, aruncând pe 

E Leopardi sub cuvânt că prea e trist, „purta, 

în buzunarul unei haine măslinii, poeziile 

lui Giusti, și urma la Anatomie şi Fiziologie, 
PN 
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mari şi mici, 

3. TRUBADURUL . 

* 

cu o patimă nefirească şi cu-o scârbă as-' 

cunsă. _ 

De cum începea luna, lui Maiu, pentru noi. 

încetau cursurile academice. | 

De la rontul al-doilea, înainte, ogoarele se 

întind verzi, îmbrăcate în orz aspru, triioiu 

„ere şi ovăz orbotat cu grăunţe 'care se cla- 

tină pe firișoare, la fitece adiere. , Ne-ar fi 

fost peste Doate să mai ascultăm acţiunea 

pauliană, sărurile - Cuprului, funcţiile Fica-' 

Ei tului :şi perechile de pârghii. 

Ne înțelegem instinctiv. O pornire vagă 

“ne prevestea, diz-de-dimineaţă, călătorie. - 

Soarele cald de pe cerul limpede, bâzâitul . 

albinelor şi tolăneala, căţeilor, de sub streşi- 

nile caselor, însemnau golirea buzunarelor 

de hârtie şi de creioane, lipsă de Dreptul Ro- 

. man, odihnă Deseriptivă, pace Determinan- 

ților, şi, să ne vedem sănătoși Infiiniţilor -
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Fiecare din noi înfăşura, în batiste şi ziare, 

d'ale, gurii pe o zi. Şi astiel, unii cu brânză 

şi pâine, alţii cu ouă fierte și zmochine, alţii 

cu portocale şi sardele, iar „Trubadurul“ 

cu o năstrapă, moştenită dela bunică-sa, ne 

întâlneam pe treptele Academiei, î în faţa, sta- 

tuiei lui Mihai Viteazul. 

Destul era să zică unul din noi, „haidera ! ps 

şi câte şi cinei. 0 porneam spre şosea, tăcuţi, 

cu capul în jos, stioşi pe podul Mogoşoaei, 

şi abia așteptând să eşim odată: la câmp, 

căci bănuiam noi că în capul vre-unuia se 

ascunde vro problemă socială, literară ori. 

politică ; sau, ne aşteptam ca, dela rontul al 

doilea încolo, „Trubaduru 1“ să ne cânte ceva 

nou, pe cuvinte şi melodii improvizate, triste, 

fără şir, dar profunde şi ciudate. 

„Dacă eu aveam alt merit - decât dragos- 

tea de ceilalţi Și prietenia tuturora pentru
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mine, acest merit ar fi prea mic când e vorba 

de tovarăşi mei, 

Revoltaţi contra şcoalelor, cârtind contra. . 

profesorilor, nesăţioşi de studii, cercetând 

împreună toate greutăţile ştiinţei, răsfoind 

„ultimele descoperiri, veghind nopţile de iarnă 

pe formule algebrice şi pe operele criticis- 

"mului modern, aceşti fraţi de studii şi de. 

Şiaţă deveniseră, - înainte de vreme, nişte 

capete culte şi severe, pentru care nimic nu 

era străin cu desăvârşire. ii | 

_Cel mai tânăr era de doutizeci şi unu de 

ani. Slab, palid, cu capul mare şi tuns mă- 

_runt; ochi negri şi vii, gene lungi şi lucioa- 

se. Nervos, şi totuşi stăpân pe „mişcările lui 

| sufleteşti. Cel mai neîndurat analist în viaţa 

„de toate zilele şi în daraverile ştiinţei. “Des- 

picând şi elasând orice problemă, pentru €l 

orice corp, ca şi orice adevăr ştiinţific, era 

un tot a unor părticele de viaţă şi de va-
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lori. Vrăjmaș al paradoxelor, în el se încar-.- 

nase metodul d'a izbi mai întâi în forma din 

afară. sub care se întăţişa o -controversă ș. 

odată cântărite cuvintele dintr'o cugetare şi 

problema redusă la subiect şi predicat, înce- 

pea a dumica ideea în sine. Ceilalţi, pe vrute 

pe novrute, erau târâţi po această cale „po- 

zitivistă“, cum îi ziceau unii, „sigură gi ome- 

nească“, cum îi zicea el. Şcolile, în ştiinţă ? 

Nişte gogoriţe: Sistemele? Basme. Tar arta, 

mângâere pentru săraci şi modă pentru bo- 

gaţi. Vecinie nemulţumit cu formulele sale, 

“ar fi dorit să aibă vreme ea să studieze „S0- 

"cietatea noastră egoistă, săracă, leneşe, fu-. 

dulă, sceptică, incultă şi. nemiloasă“, Pentru 
cei mici şi umiliţi, un adevărat amic, — ne-: 

împăcat contra „utopiştilor nebuni“. care 

yroind să le. dea prea mult, Sau ridicat pe 

umerii lor şi nu le-au dat nimic. | 

Dintre noi, cel pe care îl iubea mai mult
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era tocmai vrăjmaşul metodului său. Pentru | 

acesta analiza era un mijloc, adesea fără 

nici-o importanţă. Vederile generale, dragus- . 

“tea sintezei şa sistemului, erau puterea şi 

mulţumirea, lui. Puternic şi violent, 6 discu- 

"ţie de mai multe ore o închidea într'o frază 

largă şi vârtos aşternută. | 

| Cât pentru. neînțelegerile sociale, Fa deose- 

biri de stare, de naștere, de inteligenţă şi de 

trepte, — erau o greutate închipuită, căci. 

- toate pe lume sunt bine şi armonie ; tot ce 

poartă pe umeri un popor e drept să poarte ; 

formele sociale şi legile dacă nu le dărâmă, 

le merită. a Ă 

Al treilea, era, blând și îndurător, în toate. . 

neînţelegeri: zgomotoase, din cauza limpezii 

_ sale convingeri că nimie nu e sigur. Totul 

| e" „probabil“, Chiar dovezile matematice țin 

adesea de niște valori virtuale ce par valori 

reale, căci satisface anume serii de probleme.
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De 'câteori nu ne zicea, surâzând : 

- — Dacă argumentele voastre ar. avea vr'o 

greutate reală şi hotărâtoare, ar trebui ca 

ele, turnafe în ori-care oreor, şi pe deplin 

înţelese, să nască, aceeași convingere ca şi în 

Yoi. Eu înţeleg, rând pe rând, tot ce-mi spu- 

neţi despre Auguste Comte ; am citit cu voi. 

aceleaşi comentarii, nu schimb nimic din 

toate argumentele, — aş putea să le repet 

chiar cu aceleaşi cuvinte — ce dovezi pot să -- 

"vă dau că le înţeleg ? — și cu toate acestea 
mi” se pare falsă calea pozitivismului, Se 

xede cii un mare adevăr, la trecerea sa din 

matură în noi, au.se, supune Ja.acecași, lego 
„generală. Și nu e adevăr care să fie "perfect 

identic în toate capetele ; dovadă despre acea- o. 
sta e că în vreme ce acest adevăr rămâne în 

atare de abstracţie, oamenii se înţeleg, iar 
când e vorba să-l aplice, același adevăr. se
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preface. în fapte dcoscbite, în pare, ba chiar" 

pe d'aîntregul deosebite. - 

La asemenea cuvinte, ironia celorlalţi sfâr- 

„sea prin a-l întreba : | 

- — Daminiea trecută, ai fost. la Biserică q 

Ce evanghelie se citea ? Ce cazanie ? Tu ai 

fi în stare să zici „poate“ când ar veni vorba 

„despre sf. Ştefan care a înverzit nucul uscat 

al văduvei. 

EI, fără a se sinchisi, râzând voios de 

glumele noastre, ne răspundea : 

— Şi de ce nu m'aş duce? Fiecare om 

poaztă într'însul copilăria sa,.micşorată, ce 

e drept înghesuită de atâtea impresii şi idei 

î,. Pentru-ce, când nici mie, nici altora, 

„nu fac niciun rău, să nu-i.fac ei plăcere: 

ascultând o parabolă î Care din noi înţelege 

ce simte când ascultă o elegie de Chopin sau 

do, Heine î Şi ascultați ; ; şi vă face plăcere. 

Afară numai dacă n'aţi amesteca, ce 'simţiţi. |
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„cu ce înţelegeţi, şi socotiți că în om tot-e 

conştient, că" tot se poate pune în formule 

algebrice. Sunt Sigur că, voi, dacă aţi. des- | 

COMpus mn acord în do, mi, sol, credeţi că 

aţi înţeles ce aţi simţit când aţi auzit acor- 

dul. Discutaţi dacă o linie dreaptă la intinit | 

- este o curbă închisă, şi nu vă dați seama 

cum omul a ajuns: la ideea de unul şi de - 

mai. mulţi. | | 

Cu : asemenea început de discuţie, întz”o zi, 

“ajunseserăm în şoseaua care duce la Băneasa. 

„„Seepticul“ ducea la braţ pe „Trubadur“, 

-"— Să cânte Trubadurul! Altfel burdutul 

- cu. paradoxe. o să ne ameţească. 

_— Ba nu, mai bine să ne spue câte ape - 

„de colori vede el: în pielita albăstrie a ce- 

“rului, | a | 

„— Să mai zică odată legenda de alaltăieri 

| cu fata gândului „de care când te-ai îi apro- 

piat ai fi, înghețat sloiu.“ !
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— — Nu, nu, răspunse 'Prubadurul, cătaţi în 

ochii mei şi veţi vedea dacă-mi” arde ide. 

basme. - 

„Pe sub pielea lustruită a obrajilor lui se 

xesfirau,- ca o rețea vânătăi, firele vinelor. 

Gura mică, eu nişte buze subţiate, ca, un are 

“tras cu exeionul pe hârtie albă. Ochii verzi 

dormitau sub pleoapele moleșite, şi părul 

negru i-atârna în talaji cu lumini argintii 

pe spetele înguste. 

— Iar ai visat. 

— Tar r'ai dormit ast'noapte. 

— Aşa e, Era o lună, către miezul nopţii, 

că ai fi citit la lumina ei. Şi cu firea lui: 

paşa lună... 

— Ei, nu ştiţi nimic. Riispunse Trubadu- 

rul. De trei zile mi-a rămas în nas mirosul 

morţii : rece, rânced, ceva de mele fiert, și. 

mam izbutit să-l gonese nici cu cel mai de- 

licat, miros, nici cu cel mai tare. Mă în- 

„
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«carcă frigurile. Cânt cu vioara şi ea răsună 

în coşul pieptului. Mi sa rupt o coardă... 

am crezut că, a plesnit cova, de lângă inimă. 

De trei zile dorm câte zece ore. Mă deştept 

şi mi se pare că odaia cu cărţile e în vis. 

„Mi-e frică să mă mișe. A Numai când mă spăl 

cu apă rece, încet, încet, se trezeşte în mine 

ştirea de viaţă, de mişcare, de lumină. Sunt 

obosit. Aş vrea să ne odihnim.. 

Sărirăm un şanţ plin cu buruieni înflorite, 

tăiarim o pădurice do stejar, -plecându-ne 

pe sub ramurile cu frunze late şi ereţe. La 

umbra unui carpen voi 'lrubadurul să po- 

posim. | Me Iu 

Ne îngrijea soarta Trubadurului. Totdea- 

una fusese plăpând şi chinuit de: vise, dar 

nu aşa de slab şi de desnădăiduit. Il cocolo- 

şeam cât puteam. Nici de bani, nici de casă, 

nici de cărţi, el nu trebuia, să se îngrijească: 

Ne era drag peste măsură. Durerea ea şi 

t>
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veselia lui erau. desfrânate. Nici. tragedian, 

nici comedian, mar îi putut să-l întreacă în - 

mişcarea feței, în privire, în mlădierea vocii- 

şi în răguşeala î în care îşi înneca glasul când 

voia să-şi arate desgustul. | 

„Piecare din noi îl întrebarăm, cu un îel 

de ceartă în glas: 

— Ce e, ce ţi sa întâmplat? 

'— Eşti copil. N'ar trebui să te lăsăm în 

„voia d-tale. | 

— Ți-am zis să te muţi cu mine. Se vede . 

că nu ţii la nimeni pe pământ. 

— Ba da, ba da, răspunse 'Trubadurul, ba 

iu prea mult, dar mă iubeşte mai mult pă- 

mântul decât voi toţi. Uh! şi -rece și greu... 

trebue si fie ! Voi nu ştiţi nimic. Nu pateţi 

- înţelege pe deplin, bombăni el, plecându-și 

capul pe genunchiul meu. Ar trebui să uitaţi 
tot ce aji învăţat «din cărţi, să nu mai îi: 
văzut nimic pe pământ, și acum, primul glas,. -
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pentru voi să vă fie al meu, prima faţă Bă, 

vă fie a mea,  cea'dintâi idee de viaţă să 

„o pot da cu. Numai astfel m'aţi putea în- 

ţelege. Altfel, orice vaş spune se va izbi de 

cine ştie ce credinţă a voastră dobândită cu - 

multă străduință. E greu să mă înţelegeţi 
fără să vă sfărâmaţi metoda voastră da ju- 

deca, d'a înțelege şi d'a simţi. Na știți nimic... 

Na ştiţi: că de trei zile... | . 

— Bi, ce e, ce ţi Sa întâmplat, ţi sau 

înnecat corăbiile pe Marea Neagră î Ţi-ai 

tăiat capul şi nu-l mai poţi lipi la loc ? Ce 

ef Ce primejdie ? se răsti unul dintre noi 

cu un fel de necaz prefăcut. | 

"— Mai rău, răspunsă “Trubadurul stzân- 

gându-şi obrajii în mâini. Să nu râdeţi. De 

trei zile mi-a a rămas în nas_mixosul morţii ; ; 

rece, rânced, ceva de melc fiert. Şi-mi scor: 
ace IS mape ro „e peer Pepene 

 boroșeşte năzile şi se duce adânc, adâno, 

    

pânii, în. fundul creierului. Bu care vă spu-
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neam cu ochii închiși toate ierburile, eu care - 

vii spuneam tot ce şopteaţi din depărtări de 

necrezut, cu care vă ghiceam la doi kilo- 

metri ori strâns legat la ochi vă. deosebeam 

numai printr'o atingere de deget, acum, acest 

miros îmi omoară simţurile. Auz un sunet 

uscat, văz un trup alb şi întins p'o masă 

de marmură, şi parcă. buricele degetelor mi 

se lipese d'o mână uscată şi țeapănă. 

Inchise repede ochii, zzhărci mâinile, strân- 

se pumnii, se îndesă în mine, şi un fior îl cu-. 

tremură din tălpi până la creştet, 

— Dar unde ai îost, omule ? In veci n'o 

să-ţi vii în fire. Iar ai visat. 

- — Tia diseeţie ! răspunse Trubadurul, tre- 

sărind. Ami văzut pe masa de marmorii o 

fată tâniiră, mai frumoasă ca toate poveştile 

mele... I-am deschis pleoapele..: Ochii verzi... 

Semiăna cu ele... 

— Cu cine?



” "TRUBADURUL | 21 

Ne privirăm lung, îndoindu-ne de mintea 

amicului nostru. De mult se furişase în noi 

o temere. A N a 

—" Semăna eu ele... şopti apăsat Truba- 

durul. De astă dată, numărul dou ma. în-" 

șelat ! Să vă spui. Nu mai i pot ascunde, Să 

nu râdeţi. A 

Vocea i se 'stinse, Incepu să povesteaseii, 

— „Era un timp când viaţa pentru mine 

mavea nici formă, nici coloare, nici înţeles. 

Mi-aduc: foarte bine aminte că sugeam încă 

și deschideam ochii: mari fără. a primi vro 

impresie statornieii, Auzeam vorbe pe care 

le prindeam. numai ca sunete. Pasările care 

„se certau în desișul grădinii, străchinile care 

odorogeau pe masa rotundă, papucii care se 

târşiau prin casa, lipită cu pământ galben, 

"ca şi cuvintele omeneşti, mi-erau deopotrivă, 

" „Câteodată, speriat fără să știu de ec, 

LE -
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scăpam țâța din gură, cu un fel de ţocnet 

gras şi dulce. | ! 

„Numai atunci am fost gras, nesimţitor şi 

fericit. Mâncarea o găseam la nas, leagănul 

în braţele mamii şi o căldură de blană la 

sânul ei. 

„Eram cel din urmă copil. Adormeam tot- 

deauna, ca pe put, într'o troacă aşternută 

cu scutece vechi și arse de atâţiu copii care 

„se odihniseră pe ele. o 

- „Voi, care uţi supt lapte strein şi v “aţi le- . 

gănat pe braţe plătite, aveţi dreptate să nu 

înţelegeţi. Ă - 

„Când mam săltat şi alergam prin, gră- 

somnul periseră-cu cele dintâi cuvinte, cu 
Pe a i ear ear - 

cele dintâi dorinţe conștiente, es cu prima vrere 

înţeleasă și voită. 

„Imi plăceau basmele, zisele din bătrâni, 
DE semana 

şi. mai ales întâmplările. apucate de „neamul
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meu. Nu m'ai fi luat p'o împăriiţie din poala 

bunichii ; şi în serile când fetele mari, cosând 

la ghierghef, spuneau câte _istorii toate, de 

m'ai îi bătut nu m'aş îi vârit în plapomă. 

„Incetul, pe nesimţite, creierul meu se tur- - 

bura, se aprindea, în fite-ce noapte tresă-" 

'ream din somn, speriat, cu pumnii încleştaţi 

şi cu răsuflarea năbuşită. Muma Pădurii, 

Smeoaica cea, bătrână, Strigoiul şi Elele care 

fierbeau într'un cazan, roşu ca para focului, ” 

„mintea fetei de Impărat, mi-apăreau în vis. . 

Le “vedeam mai limpede de jcum vedeam 

„troscotul şi nalba din bătătură; mai real 
mi-apăreau ca dudul din fundul grădinii în, 
vârtul căruia mă suiam. Glasul lor de di- 

hănii, ascuţimea, ghiarelor şi văpăile de pe 

beregată, îmi spărgeau urechile, mi -ameţoau, 

vederea şi-mi dogoreau obrajii. Biată mamă, 

lângă care dormeam, se trezeea din somn, şi 

în 'zadar aprindea  văpaiţa și mă mângâia,: :
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dându-mi să beau o cană cu apă. Eu, cu ochii 

deschişi, nu vedeam nimic, mauzeam nimic, 

şi obrajii mi-erau aprinși încât mă usturau, 

parcar îi fost părpăliți pe spuză. 

„Rar. deşteptam pe. mama eu râsul meu, 

Ja, miez de noapte, căci rar mi-apăreau fata 

din dafin, fericitul Cheleş, futa cea mai mică 

de împărat şi Zâna cea bună. care trecea pe 

Făt-Frumos prin valea lacrimelor. 

„Si ciudat, din toate aceste basme şi Vise 

— de grijă şi de frică — mă deprinsei să | 

ascult cuvintele până în fundul lor, să răs- 

pund la vorbă cu înţeles nevinovat, dar mai 

adâne decât sar fi căzut la un copil. Vorba 

la, mine ra icoană: o vedeam cu ochii. 

„Atât de mult basmele şi visele_îmi Sor- 
, ae ra 

e 

beau viaţa, că chiar lăcomia copilărească 

- dispăruse. Trebuia. cu d'a sila să mă pue la 

masă. i ' 

„Galben şi uscat ea, nişte moaşte, de capul
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meu nu rămăsese decât pirul vulvoi Şi îm- 

„bâesit de praf. - | | | 

„Că mă iubeau toţi ceilalți... Dar la ce-mi 

slujea dragostea lor ? Ei mă credeau bolnav 

- şi-mi dădeau foi de leandru și ţintaură, pe 

când cu zăceam, aprins, nemulţumit eu ale 

„vieţii. “Zadarnic îmi descântau, şi-mi puneau 

în mână câte un ou proaspăt şi rece; şi de- 

_„geaba tata îmi răstuma punga: lui cu sfanţi,. 

ciici cu mă stingeam de dorul basmelor eare 

jueau şi se prefăceau necontenit pe seaimnu- 

rile ferestrelor. Numai cântecele tărăgănate - 

şi haiduceşti mă. odihneau o clipă, — apoi 

“vroiam să fiu singur și să-mi. închipuese ți. N 

zile, cu munţi, cu ape, eu soare, pe unde 
toate juvinele vorbese și cocorii se înşirue și 

cântă acelaşi cântec jalnie., 

„Când sor'mea mă lua, în câreă și fugea 

spre nucii dela gropile eu nisip, cu închi- 

deam ochii, tremuram, şi mi se. părea că. 
7
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zbor spre tărâmul de care. nu pomenisem _, 

„Nu ştiu dacă înţelegeţi căi la mine nervii 
şi visele îmi mistuiau viaţa. Şi totuşi nimie : 

nu-mi scăpa din câte se „petreceau î în juru-mi. 

- Vorbele, şoaptele, micile răutăţi, mişcările, 

dorinţele, temerile, pliicerile, nevoile și adesea 

chiar gândurile, le înţelegeam, pe toate, de 

minune, Dar cu cât le înţelegeam mai bine, 

cu atât mă scârbeam de toate câte se potre- 

-ceau în creierul meu. | | a 

„Intro zi eram bolnav, după cum auzisem, 

de „cuţit“, şi mama veni voioasă, la umbra 

coreodușului, unde ziceam întins, şi-mi zise 

| vesel : 

— Ştii co să te faci bine, sănătoşel, ş'o 

Sajungi om mare î Aşa mi-a dat în bobi... 

— Om mare ? Şi unde sajung om mare ? 

— In lume, cu Aga şi.cu .boerii țării.
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— Şi Aga şi boerii țării sunt oumeni ca 

toţi oamenii ? i | 

— Păi ce să fie, mamă, vezi bine, ce vrei 

să fie? , 

:— Atunci mai bine cu voi; nu -vreau s'a- 

jung om mare cu oamenii ; mai bine singur ; 

mai bine cum ştiu cu şi nu ştie nimeni!“ 

"Trubadurul se ridică în genunchi. Inchise _ 

ochii. Pleoapele, când i s'atingeau una de 

alta, tremurău. Era un sema la el că inima 

îi bătea prea repede. | 

— Destul, “îi zise vecinul meu, iar o să 
Omar pa pa a sami |n 

” începi eu acea părere de rău de copilăria ta 
  

smintită, c cu acel dor, de neşimţire și _« de ne ne- 

stiință, desăvârsită. Iar o să-ţi plângi zilele 

pontru că ai învăţat să citeşti. Pareii to văz 

căzând de oboseală, muncindu-te să dovedeşti 

„că tipografia. este nefericirea omenirii. 

— Să mâncăm, că iar o să înceapă cu 

izbândirea viselor. El care visează în toate
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serile de câte zece ori, se sperie că i se iz- 

bândeşte un vis. Pe el, copii !. ; | 

Unul îl apucă:de mâni, altul de picioare. - 

Şi pe când îl legănam, din buzunarele hai- 

nelor îi căzură pe iarbă câteva cărți şi un 

vri „i de hârtii. | | 

— Lăsaţi-mă, strigă Trubadurul, isaţi- -mă, 

simţ în nas. acea duhoare de moarte ! Liisa- 

ți-mă să isprăvesc... - . a: 

II întinserăm pe iarbă. Dacă: el vroia, cova, 

era cu neputinţă să-l întoarcem. Se odilini 

- puţin cu faţa în sus, ; se ridică în genuehi, 

şi începu : i 

— „Viaţa era prea, lungă. T'eăiam deştept 
e mn are amin inimă me aa 

şin somn. Sufeream la lumină și pe întu- 

  

neric. Imbătrâneam în loc să crese. Visele 

se înmulţeau și mai toate se sfârşeau cu o 

babă bătrână, spaimă de urâtă, numai eu doi 

dinţi, în gingia de sus. Astă babi:mă lua la 

goană, și eu îugeam de-mi răpăiau tălpile:
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_ stărâmam bolovanii, săream şanţurile, tre- 

ceam prin mărăcini ; oasele călcâelor mă în- 

junghiâu şi mi se oprea răsuflarea. Şi baba 

după mine, în spatele meu; cu mâna aproape 

de umerii mei; îi simţeam suflarea ci de 

ghiaţă, şi îi vedeam, fără să mă uit înapoi, 

văpăile ochilor. | 

„Aşa mă gonea poşti întregi şi, câud sim- 

team cum şi-a înfipt ghiarele în spinarea 

mea, deodată sângele îmi îngheţa în vine, 

pământul se despica în douii şi mă cufundam 

într'o prăpastie. Mă deşteptam eu ţipătul su- 

srumat şi spuzit peste tot trupul. De multe 

ori ai mei au crezut că am pojar. Numai 

cu știam ce am. Nimeni n'ar fi putut crede. 

„Incopui să ai am 2 Yedenii. - d Da 

„Intr'o noapte vroiam să ies afară. Sora 

cea mai mare, care mă iubea. ca pe luminile 

ochilor, sări din pat, mă luă în braţe şi mii 

duse în fundul grădinii. 3 
x 

€
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"sEra o lună nepomenit de frumoasă. Lu- . 

mina. ei poleia în argint vișinii înfloriţi. In 

capătul cărări soră-mea, subţire și dreaptă, 

“părea o stană de marmură .albă. Lumina 

lunii se schimbă în rumeniu, în violet și 

înnecă lumea într'un aer albastru. “Increme- 

nii. Vroiam să mă mişe. şi nu "puteam. In- 

naintea mea, d'a curmezişul cărării înguste, 

văzui; cum vă văz pe voi acum, două ghe- 

muri de tort învârtindu-se po loc, şi ce se 

deșira de pe unul se înşira pe celălalt. Cer- 

„caiu să fug şi nu izbutii de îrică, na cumva 

firul să să m'apuce de picioare. Vroii să strig. 

Făleile mi se 'ncleștară. Numai când mi-apă- 

rură nişte broaşte,. buboase şi moi, şi înce- 

pură a sări spre mine, căzând pe pământ 

cu 'un plesnet umed, făcui câţiva paşi şi 

căzui la pământ cu mâinile întinse. Firul 

ghemelor mi se încolăcise de picioare. 

„Când sor'mea mă luă în braţe, şi mă să-
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rută apăsat, îmi venii în fire. Suspinam. 
Luna, ca o sinie de argint, revărsa lumina 

| ei obișnuită. Mara uitat îndărăt. Ghemele 

“şi broaștele dispăruseră. 

„Intr'o zi cădea o ploaie caldă. Pulgerele 

se frângeau aprinse în nourii rostogoliţi de 

vânt. Streşinile giuruiau în căldări parcă 

sar fi jucat cineva pe o coardă de chitară. 
„Eu aveam ceva ; nu puteam sta în casă ; 

îulgerele mă aţâţau; cântecul streşinilor 

deşteptau în mine dor de poveşti, 

„Vârii cățelul Corbii în sân şi de pe uluoi, 
pe creasta casei. Nici nu ştiu cum mam 

- trezit în pod. Acolo, lanţuri, bleauri și leoci 

„vechi, vârtelnițe rupte, ţevi de puşcă, dărace,. 

" pieptini de lână, meliţe şi sculuri de in şi 

de borangie agăţate de şiţele învelitorii. Le 
„cercetai pe rând. Lanţurile mai ales îmi fă, 

ceau o deosebită plăcere cum le zăngăneam 

în ropotul ploii. ”
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„Apoi pusei mâinile căpătâi și mă lungii 

cu faţa în sus. Căţelul mi se încolăci pe 

piept, îşi vâri botul sub picioarele de. din- 

dărăt, şi adormi tremurând. Eu spuneam 

ntnta nebună de împărat” : NI 

— „Fata, una singură la piitinţă, bolea în- - 

trun giamlâe de eleştar. Şi cra aşa lumină, 

parcă “ar fi aprins cerul. Şi fata ceru să se 

ducă la fântâna -cu colac de piatră ca să 

boa apă. I se fiicu pe plac şi se duse. La 

fântână, o babă, zbârcită” şi uscată, turna 

apă întrun ulcior. | 

— „Mami, fă bine.şi pleacă-mi țâţâna ur-" 

- ciorului să sug şi eu puţintică apă rece, că 

mult mă ard6 un foc nestins. 

„Cum îi lui Dumnezeu mâinile, nu ştiu, că - 

fata, scăpă ureiorul de pe ghizduri şi îl făcu 

numai cioburi. | | | 
DY 

„Atunci bătrâna; oftând, o blestemă: - 

o, 

La
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Măiculiţă, 'lua-ţi-ar . strigoiul. . minţile 

"cum mi-ai luat tu potolirea setii. | 
„Şi pareii văzui... da, îl văzui... pe strigoi 

şontâcăind dela cap până la picioarele -fetei 

ce zăcea, întinsă, şi îi picura, dintr'o chitară 

veche, un cântec ameţitor ca o apă. liniştită 

şi adâncă. Coardele groase zbârnâiau,- izbite 

de lemnul. uscat al chitarei, iar cele subțiri 

se răsiățau într'o piuială măruntă şi întoarsă 

pe loc. a | 

„Strigoiul rânji şi:puse mâna pe fata, de 

împărat. . Ba se lăsă, moleşită,. s'o: pue. în 

cârcă. Ingheţaiu de spaimă şi 'răcnii, făcân- 

"du-mi eruce : a a i , 

— Piei proelete !... Oh! cât e de frumoasă, 

Unde vrei s'o duci ?. Se 

„Privii împrejur. Se făcuse întuneric. Mă 

aruncai pe gura podului. De pe acoperiş mă 

rostogolii. în putina: cu apă. : 

— Pleacuri, nervi, zise unul dintre noi, 

3:
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“ tăind şirul 'Trubadurului. galben ca ceara, 
Mleacuri, cântau. şiroaele de apă ce . cădeau 

în fundul căldărilor goale. Iacă chitara stri- 

- goiului. 

= Ai dreptate şi eşti prost, răspunse Tru- 

„badurul necăjit, ştiu și eu că fundul căldă- 
o arama 

rilor bombăneau “acel: “farmece de sunete, dar 
Prea era ai 

dacă închipuirea creează o viată de ehinuri,. 

crezi în “că suferi “mai puţin “decât dacă 

aceeaşi viaţă ar avea şi brutalitatea reali- 

tăţii ? Şi dacă o veste_niincinoasă ţi-ar veni 

la urechi, că iubita te înşeală, crezi că mai 

* suferi ca şi cum te-ar înşela în realitate ? 

Şi chiar de te-ai încredința de eroare, îţi va 

rămânea îndoiala, un, început; de nefericire. 

* Un om poate muri dacă asemenea temeri a 

vor covârşi. Cauza e uşor de înţeles. Poţi 

"să râzi.tu de ea, poţi s'o numeşti iluzie, ve- 

„ Mdeniei nervi. Eu o numesc: „jumătatea cea- 

altă, a „vieţii pipăite“. La unii pridideşte- | 
manta e e iai
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sângele, la alţii nervii. D'aci cele două vieţi :. 

viaţa reală şi viaţa închipuitii. | 
— Dacă înţelegi aceste lucruri, amice; îi. 

zise cel mai voinic dintre noi, pentru ce nu 

“păstrezi o cumpănă mai potrivită între cele 

două vieţi ? 

- Prubadurul îşi şterse sudoarea de pe frunte | 

| şi -răspunse : 

— Oh! dar nici voi... Nimeni pe “Iazme nur 

--va înţelege: că o idee, adâne înfiptă în min- 

tea ta împreună, cu un sentiment al ei, este 

forţa fatală care te poate duce la pieire sau 

te poate face om mare. Şi o idee în aşa con- 

' diţiuni este o realitate pentru om mai bru- 

tală, decât un bolovan pe care l-ar pipăi cu 

dV'a-măruntul. Eu poate să pier prada unor 

iluzii. triste, după voi,.a unei realități ne- 

drepte, după mine. Deosebirea între noi e 

că cu vă înţeleg toate cuvintele vieţii voa- 

stre, iar vouă vi se pare că le înțelegeţi pe:
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ale mele. Vă făliți cu pozitivismul vostru... 

* Ştiinţa care studiază un creier mort este 
  

știința morţii. Şi nu tăgăduese, ştiinţa a în- 
O i Dee ramana at a 

țeles pe deplin de ce moare un om şi toate 

* prefacerile prin: care trece un cadavru, dar 

a înțeles nici pe sfert viaţa şi schimbările na 1! 

| AD pie „Cauza unică și iniţială“ este o taină pe 
AT moaca ia adere ohmi Deea pi ap ate mm boat TOR apa aa seo atace 

dud “care nu cu algebra voastră o veţi înţelege. 
Aaa, ate me aeriene ze e ema Poate Coat 

— Să mâncăm, că te-ai obosit. 

ș, Credeam că l-om. întoarce din povestirea 

  

— Nu, răspunse Trubadurul, vreau săi îs- 

 prăvese, Nu înțeleg... Şi dacă nu înţelegi, de 

"ce să trăieşti ?.. Daţi-mi un. pabar e cu vin... 

Mi-e îrig... Daţi-mi să beau... 

Lmă un pahar; îl aduse la gură. Mâna îi 

tremură așa de tare încât îl scăpă şi îl vărsă 

pe iarbă. Luminile ochilor i se măriră fără 

pie de scânteie, ca nişte ţinte bătute în doi 

nasturi de sidef. | 4
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— „Dar, visele începură a mi se izbândi ; ; 

vorbesc de cele urâte... 

Şi începu să povestească co voce aşa de 

puţin omenească, încât pe noi, prietenii lui 

datâţia ani, ne cuprinse o frică mai ciudată 

ca îrica unui copil care ar trece, noaptea 

prin curtea bisericii. 

— „Eram de zece ani... Desehisesecm ochii 

pe o copilă, cam de: vârsta mea, cu care co- 

lindau. viile.  Bălaea, îi ziceam eu, căci era 

albă, slăibuță, cu părul ca un caier de lână 

moale şi învoalată. Ochi verzi... verzi şi 

blânzi... nu mă înșelau niciodată... Un glas 

dulce ca după somn. Semiăna cu ochii aşa 

de mult că de vorbea mi se părea că-i văz 

ochii şi. de -mă, privea, lung şi blajin, mi se 

părea că în fundul urechilor auzeam glasul 

_ei mângâetor. Semăna cu sor'mea. Pe amân- 

două le iubeam, deopotrivă. Şi le iubeam din 

| cale: afară, căci numai ele se apropiau de
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lumea basmelor mele, după care aş fi alergat 

până să nu mai rămâe piele pe tălpile pi- 

-cioarelor, ” | 

„Intro seară, înainte de a ne despărţi, o 

"-găţii cu flori de -păpădie şi cu mlădiţe de 

“măzăriche, şi îi zisei, trist, fără să pricep - 

de ce: o 

— Bălaeo, de cine ţi-e dor ție când eşti 

"singură ? ” 

— De tine, de lună şi de flori... Cu ele 

mi-e dor de tine... Cu tine nu mi-e dor de 

ele... | 

—Dar, tu, o să mergi cu mine dacă m'oi . 

'duee departe, departe | | 

— Departe... nu e ca aici... departe e pus- 

tiu... Mai bine cu ai noştri... 

'— Dar dacă oi săpa o groapă adâncă, 

adâncă, o să te cobori en mine, să vedem 

ce-ar fi pe alt tărâm ? 

— Adâne... e frigl... Adânc... e întiăeriol..
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Mai bine la soare... 

„Adormii, în noaptea aceea, încet, înceti- , 

$or ; mi-auzeam 'răsuflarea. Vroiam să nu 

adorm, dar, închizând ochii, de frica, întune- 
„Ticului, mă fură. un somn în care numai » 

„trupul şi ochii adormiseră, Dam să mişe 

mâinile şi să deschiz ochii. Mâinile grele, ca 

nişte drugi de fer, cu neputinţă de mutat 

din: loc. Pleoapele ea turnate în , plumb şi 

| topite una într'alta. Si 

„După un vânt, pe care-l auzii o clipă ca 

şi cum ar fi suflat peste lumea toată, mi se 

păru că deschiz ochii, că mă scol în picioare, . 

deşi î îmi ziceam : „Cum deschisei ochii şi sunt 

cu ochii închiși ? Cum mă seulai în în picioare Ş 

şi stau lungit, în pat, sub plapămă, lingă 

mama î“ . . 

„Se făcea o câmpie întinsă. Eram cu , tata 

eu soră-mea Şi cu Bălaea. Trei cai, înhămaţi. 

la o căruţă, păşteau sforăind. |
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„Din senin auzii: „destul aţi odihnit pe 

drum !... să nu vă mai opriţi...“ Ne suirăm, 

în căruţă. Caii sorbeau depărtarea gonind ; 

iarba se usease; un nor de praf:ne învă- 

„- buia. Caii plesniră. Căruţa se sfărâmă. Pe 

noi ne azvârli unul peste altul. Eram dea- 

supra lor, ameţit de zguduire..: Pământul se 

deschise. Intâiu înghiţi pe sor'mea, lapoi. pe 

Bălaea și la urină pe tata, care mă înhiiţase- 

"de cămaşe şi mă târa după dânsul. Pămân- 

tul.îi acoperi şi se închise între ei şi mine. 

Şi din fundul lui auzii o jale năbuşită: „Ah? 

e pustiu... e frig... e greu... întuneric !* | 

mă doua zi sor' mea se bolnăvi. Visul meu 

„mi se deşteaptii în minte. De spaimă nu mai | 

, vorbii nimărui. Toată viaţa mea se mărgi- 

nea, la micile servicii ce făceam bietei bol- 

nave. T-aduceam apă, îi ţineam de urât, îi 

mângâiam mâinile slabe şi reci. Bram. sigur 

c'o pierd. Visul meu.o răpunea. Durerea mea
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era un fel de nesimţire. Câteodată, mă muş- 

cam de mână ca săi mă încredințez dacă 

trăiesc, şi nu simţeam nimic. In sfârșit, ea 

muri fără să se plângă, închise ochii uitân- 

du-se în ochii 'mei,. cu :;părerea de rău că 

m'a întristat. | , | 

„Ce noapte posomoriîtă ! La capul ei ardea 

o lumânare de ceară. Mâinile înerucişate: pe. 

piept. Tata era pe drumuri, pentru pâinea 

de toate zilele, fără nieio știre. Ceilalţi ador- 

miseră plângând. 

„Eu mi seulai. încetişor, ea o pisică, şi în- 

genunchiai la patul ei. Incremenisem gân- 

dindu-mă că dacă cineva mi-a trimes acea 

veste în vis, acel cineva trebue să fie undeva 

şi, de mă voiu grăbi, voiu întâlni pe sor'mea... 

Gândurile mele se rupseră d'un ululuit. care 

"ieşia de sub cearceatul moartei. Sării în pi-. 

cioare. Mi plecai spre dânsa. Un z&omot de 
Pai dit 

scânduri. Presării. Lubita mea se îndoi puţin
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de mijloc şi mâna dreaptă, a ei, rupse pan- 

glica care o lega de cea stângă, și-i alunecă. 

- pe coaste. Vrusei să strig : „mamă, scoală-te, 

e vie!“ — Imposibil. 
vIn spatele meu auzii nişte hârjiituri pe 

geamuri. Mă întorsei spre ferestre. Ceva 

- negru aluneca d'alungul geamurilor, cădea . 

şi iarăşi se ridica. Casa mi se învârti sub 

picioare. O ameţeală îmi luă vederea şi căzui 

mototol la pământ... 

„Nu știu peste câte zile m'am deșteptat. 

- Sor'mea care mă purta în cârcă, care îmi 

“dădea, cele dintâi vişine pârguite, care nu 

mă lăsa să plâng niciodată, pierise dintre 

noi. Zadarnie îmi spuneau ceilalţi că în 

noaptea aceea, cățelul intrase supat, — că o 

_ scânduri, rău aşezată, căzuse, — că pisica, cu 

pisoi mici, dase să intre în casă cu_un. şoa- 
ice. . Acel alaiu jalnic, de hârjiituri, de zgo- 

„Znote şi ululueli în jurul moartei, care moiş.



TRUBADURUL . - m 

case mâna dreaptă, nu-mi ieşea, din minte. | 

„Căzu şi tata bolnav de junghiu. Zăcea în 
patul de lângă sobă şi eu tremuram de îri- 

guri în patul cel mare. Ceilalţi stropoleau 

p'afară trişti, şi vai de mâncarea şi de 

odihna lor. 
= 

„Tata începu să sufle greu. Imi făcu semn 

să m'apropii de el. Eu ieşii de sub cojoacă 

şi mă lungii lângă dânsul. Mă îmbrăţişă, şi 

când eu îi zisti — „Tată, mă doare“ —c1 mă 

: sărută pe frunte, şi târziu își deslipi buzele 

do pe fruntea mea. Mă încinse căldura. Ochii 

mă usturau. Picioarele nu mi se astâmpărau 

căutând răcoarea. Degetele m'ar fi fript dacă 

sar îi alăturat. Şi, tocmai când aţipii, simţi 
o mână rece care mi se înfige în spinare. 

" Auzii bine un „ah !“ năbuşit. Cercai să îug 

“din pat şi rămăsei spânzurat în mâna tatii, 

țeapănă şi încleştată în spatele cămășii mele. 

„In acea zvârcolire, un fulger îmi trecu
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prin minte: „De sigur:şi tata a, murit, şi 

Bălaea va muri. Mi sa izbândit visul... în- 

tocmai ! | | " 

- „Cu sor'mea se dusese mângâierea, cu tata 

cântecele, cu Bălaea dragostea. 

„Mă întremasem. . - 

„Luna lui Iulie era caldă și veselă. Sin-- 

gura soră ce-mi rămăsese, ai cărei ochi nu 

erau verzi, mi-aduse căpşune şi dude albe. 

Mă trezeam ca 'dintr'un somn lung. Nu-mi 

rămăsese din toate: nefericirile decât un îel 

„de amintire, pierdută în mintea mea ca în- 

tr?0 negură adâncă, 

— De ce nu mai cântă tata ? | 

— A murit, răspunse ea, ridicându-mi pă 

| rul de pe ochi şi netezindu-mă pe obraji. - 

— Dar Colia ? Mi-e dor de dânsa... 

— Sa dus Colia, biată Colie ! | 

— Dar Bălaea? Nam văzut-o - de-atâta 

vreme !
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— Bălaea î... Nu se ştie nimic de dânsa. 

“Trăia din uşă în ușă... Unii spun că a murit 

şi-a îngropat-o popa pe seama Bisericii, 

„Atunci mi se păru că mă aflam în pu- 

stie locuri : nemărginire, muţenie, cer alba- 

stru. Şi mi-era dor, şi aveam cui să spui 

dorul. Incepui să. plâng. “Viata mi se stin- 

sese en izbâsidirea visului de care mi-adusei 

aminte.“ 

Trubadurul stătu neclintit în picioare. 

Buza de jos îi. tremura. Clipea des ca şi 

cum ar fi voit să alunge niște vedenii. 

— Destul, îi zise unul din noi. Ne-ai obo- 

sit. Culeă-te jos. Odihneşte-te. Ce te uiţi 
aşa ? Nu e nimic. Nu vezi nimie decât cerul 

limpede. | ” 

— Ba văz ! răspunse Trubadurul. 

- Ochii i se destăcură mari şi turburi, gura. 

i se deschise larg. Pieptul i se umflă. 

-— Ba văz ! Văz bine, ceea, ce voi nu puteți
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„vedea !. Fata dela disecţie era Bălaea... albă 

şi rece... pe masa de marmură... ă 

_.— Nu putea fi ea. Ți sa 'spus de mult că - 

a murit. | | 

— Nu, nu, se făcuse nevăzută... O îi în- 

| gelat-o cineva... a furat-o... era sărmană de . 

părinţi..: Numirul două nu ma înşelat. Vi- 
mo 

_ 8asem: că murise trei... au 1 murit-numai doi, 

E un număr fatal. 4 Câna întâlnese un. chip _ 

Cadat pete e întăiași dată, ori pe ce uliţă 

m'aş duce, până seara, trebue să-l întâlnesc 

a doua oară. Când oiu râde într?o zi, e cu 

neputinţă, în aceeaşi zi, să nu râd a doua 

__ oară, deşi foarte rar mi să, întâmplă să râz. 

Odată mi s'a spus de un domn, cu dinţi fru- 

moşi, că are dinţi falși ; de altul că înşeală . 

„la cărţi ; de nu ştiu cine că se însoară a treia 

oară ; de-un ministru că se îmbată, şi de 

un avocat că face testamentele muribunzilor 

aşa încât să le moștenească întreaga avere.
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Până seara, în aceeași zi, mi s'a vorbit des-. - 

pre alţii întocmai ca de cei dintâi. | 

— Credeam, adaogă 'Trubadurul, că la di- 

secţie am întâlnit o a treia fiinţă caro să 

semene cu sor'mea şi cu Bălaca. Mam în- 

şelat. Şi de astădată două u bătut pe trei. 

Bălaea era pe masa de marmură. Am cer-. 

cetat în. catastivele Bisericii, am citit pe | 

toate crucile. Numele ei lipsea. A răpit-o. 

cineva, şi nimeni nu sa îngrijit de dânsa; 

o belea mai puţin la ușă, o îmbucătură de 

pâne câștigată !... Oamenii sunt fără inimă...) 

Câini !... Hoţi |... Stârvuri... Nu mai sunt | 

oameni ! Cultura i-a ucis! 

— Nu ai destule dovezi... De unde ştii? 

— Era, ea... era ea ! răspunse Trubadurul, 

amestecându-şi vorbele cu râsul... Era ea |... 

I-am deschis ochii... erau verzi ca ai ei... în 

cel drept avea o pată galbenă pe iris... ca: 

“şi dânsa... In stânga sânului, desfăcut la.
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vederea tuturor elevilor, avea o mură nea- 

gră... ca şi ea.„..Nu puteau fi trei în lume 

"ca ele |... Sor'mea avea aceleaşi semne... 

___— Trebuia să afli de unde fusese adus 

“cadavrul î.. | | 

— Oh! am iflat ! ! răeni Trubadurul, parcă 

l-ar fi înjunghiat cineva... Ah, tăceţi ! Am 

'aflat !... Nu mai există oameni |... Lumea sa 

prefăcut într'o miocirlă în care numai porcii ” 

se resfaţă ! 1... Mă înneacă acel miros al morţii, - 

râneed, greu... Si odinioară: mirosea a flori 

e câmp... ' | 

Ochii i se subseră. Picioarele î se tăiară 

dela genunchi. Il luarăm de subțiori. Mâi- 

-nile îi căzurăi moi, legănându-i-se din umeri. 

Capul îi se dete pe spate, clătinându-se ca şi - 

cum ar fi fost un ghem legat co sfoară 

eu eare te-ai juca. 

“II întinserăm pe iarbă. TI desbrăcarăm și
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începurăm a-l freca, pe mâini şi pe picioare 

cu rom amestecat cu vin. Mi 

- Când se deşteptă, faţari “era albă-vineţie, 

"ochii stinşi şi degetele mâinilor îi tremurau. 

Sughiţii. Işi trecu mâna pe frunte. Ceru un. 

pahar cu apă. Privi împrejur. Şi, ca şi cum 

şi-ar îi adus aminte, din fundul unui veac, 

ne zise liniştit : 

= Nu e nimic, dragii mei, nu: face nimic. 

Ştiinţa voastră va deslega: toate. Aş vrea să 

mă cule. Orez că acum voiu dormi bine. 

Cum îşi pleci capul, “adormi. 

Inaintea noastră - stau merindele risipite. 

Ne ajunsese foamea, dar nimeni nu îndrăzni 

să ia.vr'o îmbucătură. - , 

a Priveam, tăceam, ne gândeam. Analistul 

clipea des; scepticul ridica din umeri; al: 

treilea se uitase co mână pe îrunte ; eu în 

chisesem ochii Şi pifăiam . dintro țigaretă. 

stinsă. |
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Se deşteptă, toemai când soarele aluneca. 

pe după îrunzişul pădurii. 

Ceru să mănânce. Ii păru rău că din cauza 

lui noi răbdasem de foame. O privighetoare 

îşi păruia povestea ei neisprăvită. Prin pă- 

durea deasă străbăteau săgeți de lumină. - 

— Să- ne întoarcem, zise Trubadurul li- 

niştit. Voi credeţi în vieața viitoarei? .. 

— Aşi... îleacuri... | 

— Va veni o vieaţă eternă şi: perfecta 

peste: câteva miliarde de ani. | 

— Altă prostie ! Când se va stinge soarele, 

aşteaptă tu mult şi bine o vieaţă eternă şi 

perfectă. | 

— Soarele nu arde ca să se mistue vreo- 

dată. E o nerozie ştiinţifică că soarele ar 

fi un colos înflăcărat. Căldura și lumina e. 

- rezultatul sferii de ether care îl înconjoară. | 

Btherul condensat a produs tot ce există, 

materie, plante, animale, şi tot din el, vi-
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brând veşnic, va izvori o vieaţă veșnică Şi: 

periectă. o - | 

— Eu, zise Trubadurul, m'aş dori o. altă 

viaţă, chiar dacă ar fi eternă şi perfectă, . 

decât numai o clipă.:; Ce mult dorese să le 

mai văz odată !. pa | 

— De unde ştii că mai să le vezi 1 Lumea. 

este un şir nesfârşit de fenomene, şi oamenii 

descoperind legile la care ele se Supun ime- 

| diat şi vremelnic, cred că au isprăvit cu 

misterele naturii. Cine ştie dacă n'o să vă. | 

întâlniți ! 

— Se poate ; dar aş dori să am conștiință, 

că ne-am întâlnit. Să ştiu cine, au fost ele: - 

şi cine am fost ou. Altfel la ce mi-ar folosi. - 

reînvierea cu: o cunoştinţă străină de cea 

de azi ? | 

Așa, lăsându-se în voia vorbei, ajunserăm 

la capul podului. | îi 

După părerea tuturor, eu trebuia” să dorm.
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cu 'Trubadurul, acasă la el, căci cu nici un 

preţ n' ar fi vroit să se culee aiurea, Toţi î îmi | 

şoptiră că mar fi bine să-l las singur. 

Se înserase când ajunserăm acasă. Luna 

se ridica, la orizont cât o baniţă, şi aşa de . 

roşie că parcă ieşea dintr'un ocean de sânge. 

O cărărue îngustă tăia grădina până'n fund. 

“ Oum. ne simţi, câinele începu , să hămăe, 

“apoi se plecă la picioarele Trubadunului, şi, | 

- dând din. coadă, chefui de bucurie. Câteva 

găini, 'culeate în corcodușul din faţa casei, 

trezite din somn, se mutară pe picioare, plo- 

conind capetele în sus şi în dos. 

Intrarăm în casă. 

Aprinse două lumânări. Cirţile erau ră- 

-văşite pe scăune, pe masă “şi pe patul de 

lângă sobă. Păeanjenii îşi întinseră pânzele, 
"ea nişte dantele străvezii şi prăfuite, în uu- 

ghiurile tavanului de scânduri. De grinda 

groasă din mijlocul tavanului atârna un
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erâmpeiu de aţă, pătat de muşte, de care 

odinioară atârnau halviţa, la lăsatul-secului. 
_— Am riimas singur, îngână încet 'Truba- 

durul, aruncându-şi pălăria în firida sobei. 
Am rămas singur, și am fost mulţi. Toate 

lucrurile din casă îmi fac rău, și totuşi nu 

m'aş muta nici întrun palat, Dacă n'aş îi 

mâhnit şi torturat, ce aș putea, fi eu pe 

lume ? | 

Deschisei gura ca să-l întore din aceste 
gânduri, dar, mai înainte d'a slomni vr'un 

cuvânt, el îmi zise repede: | 

— Ai dreptate 1... Ai dreptate !... Ce-a fost 

ga dus, ce va mai fi o să se ducă, Fii pe . 

pace. N'ai Venit de geaba. Am să-ţi-cânt o 

romanţă pe care am seris-o ieri noapte. 

Işi desprinse vioara din cui. Incercă coar- 

dele și începu să cânte. ă 

- Atacând repede coarda subţire cu o migală 

de sunete ascuţite, trecu printr'o gamă pri-
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pită pe cea din urmă coardă. Arcuşul lui sco- 

ea niște vaete care se asemănau cu jalea 

omenească. Incepu un duo, pe coarda a treia 

Sa patra, prelung, naiv, sfârșind cu o vije- 

“lie pătiroaşe, ca să-și reia iarăşi ideea sa pe 

prima coardă. întrun şir de note tremură- 

oare, calde, aci vesele, aci triste, necontenit 

| puternice şi sigure. „| 

De după sobă scoaseră capetele trei pisoi 

“mici care se clătinau pe picioare. Cu ochii 

tintă, albaştri Și sticloşi, priviră fermecaţi 

si se. retraseră în fund şi iarăși apărură ca 

şi cum capetele lor rotunde erau legate îm- 

„preună. Unul din ei pâhăi şi începu să miște 

capul după arcuşul care aluneca pe coar-: 

„ dele viorii, | i 

Deodată auzi un plesnet sec. Căzuse că-. 

luşul, prididit de braţul nervos al- 'Pruba- 

durului. Pisoii se ascunseră în culcuşul lor. 

— Nu mai cânt, zise trist Trubadurul, mi-e 
S
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frică să nu cază căluşul a doua oară. Ah! 

numărul două / a 

Dormiseritm un somn. Pe la miezul nopţii; 

mă trezi o târşitură de pași. | 

"Deschisei ochii şi înghețai văzând pe Tru- . 

badur. Se furişase de lângă mine şi se în 

cerea a-şi potrivi căluşul la vioară. Luna lu- 

__mina odaia aşa de binc, parcă s'ar fi revăr- - 

„sat de ziuă. 'Trubadurul era în cămașa de! 

noapte. Cu ochii închişi, îşi potrivi .căluşul. 

Lui arcuşul din cui; deschis o cutioară 

Mică ; îşi- îrecă arcuşul cu sacâz ; trase zăvo- 

rul ușii, şi ieşi liniştit cu picioarele goale... 

— E somnambul, bietul Trubadur ! 

Imi. auzii tâcâitul inimii. - 
Sării din pat şi-l urmării, neîndrăznind 

să-l deştept, de teamă să nu moară de spaimă. 

EI, după ce trecu pragul tinzii, se îndreptă 

spre fundul grădinii, încercând coardele cu
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degetul. Ocoli tăietorul din bătătură ; păşi 
peste niște ostreţe, uşurel, ca să nu se taie, 

şi apucă pe cărăruia îngustă. Când ajunse 

la dudul bătrân îşi acordă vioara. Arapro 
piai de dânsul... Era cu ochii închiși... | 

Faţa albă ca varul. | 

Premuram de frică. Nu ştiam ce si fac. 

EI își atârnă vioara şi arcușul de degetul cel 

mie şi, cu o uşurinţă ne mai pomenită, se 

agăţă de primele ramuri, se îndoi de mijloc, 

rezemându-se în picioare, şi începu să se sue 

„printre erăcile groase ale dudului. Voii să 

strig : „destul! o să cazi! dă-te jos !* Frica. 

-îmi- luase limba. | 

Când se apropie de vârf încercă cu mâi- 

nile cele din urmă ramuri, ceva mai groase . 

ca degetul, şi, punând piciorul pe ele, se 

înălţă deasupra dudului ca o statuă alburie 

clătinată de mlădierea ramurilor. Ridică 

capul spre luna, care strălucea deasupra lu-
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mii. Era tot cu ochii închişi, Inmafeznuriseny 

cu gura căseată şi cu braţele întinse spre el. 

'Prubadurul aduse vioara sub bărbie şi în-. - 

copu o furie de: sunete în, tăcerea adâncă a : 

nopţii. Eram hotărit să-i strig ! ! „destul ! des- 

tul !* Două coarde îl plesniră una după alta 

şi: căluşul, trosni sinistru. 'Prubadurul tresări 

şi ridică vioara în sus. O fantomă se încerea 

a pluti în văzduh. Deschise ochii ; se trezi, 

se clătină pe picioare, își pierdu cumpătul 

şi, ţipând disperat, se prăvăli din vâriul 

dudului. a E 

„Răbuini de. pământ, la. picioarele mele, 

“scăldat în sânge, cu capul. zdrobit. 

Mă plecai... Mi se păruse că, dându-și s su- 

îletul, şoptise... „Ah ! numărul două...“ | 

In învălmășeala de cărţi şi de note, i-am
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găsit testamentul olograf, seris şi subscris 

cât se poate de desluşit. Ne ruga: 

„Să so vânză toate lucrurile din casă, în- 

tre altele o -pereche de pattale turnate în 

| argint şi un chilim vechiu şi frumos ales. 

Să se dărâme casa.. | 

„Să so răsădească pomi, peste tot locul, 

păstrându-se poteca care duce la dudul bă- 

“trân din fundul grădinii, Di 
„Pe mine să mă îngroape în.stufăria de 

“vişini la rădăcina, unui piersic rătăcit prin- 

_tre ci; îlorile de piersici sunt cele mai îru- 

moase, iar fructele au cel mai răcoritor gust. 

Acolo se află un mormânt adâne'săpat. E 

mormântul Bălaei. | 

„Veţi săpa până veţi 'da de un coşeiug larg 

căptuşit cu plumb; să mă lungiţi binişor 

lângă . dânsa, ochi în ochi, gură în gură, să 

pară că suntem vii ca odinioară. 

„Veţi ţintui în piroane groase pleoapa coş-.
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ciugului, ca nu cumva broaștele să ne tur- 

bure liniştea și să ne păteze trupurile. 

„Viermii care se vor naște din noi se -vor 

“iubi. 

„Pe mormânt veţi răsădi merişor. 

" „Prima fată cu ochi verzi a ori-căruia din- 

tre amicii mei E... A... A... şi B... va moş- 

teni grădina mea. 

„Amicii mei, de mai sus, pe care totdeauna 

- i-am iubit, vor fi executorii acestui testa- 

ment, şi vor publica, când vor voi ci, me- 

moriile mele, scrise de miina mea. Aceste 

memorii se găsesc în chichiţa lăzii de sub 

icoane. . | 

„P. S. Vioara să mi se pue sub căpătâiu“. 

Executori - testamentari. au împlinit o: 

parte din dorinţele bietului Prubadur, Gră- 

dina în care se odihneşte cl este cea mai 

frumoasă din Olteni. Pe mormânt i-am ri-
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dicat un bloc de marmură în formă de pi-. 

ramidă. . . 

| Până acum n'a avut nicio “moștenitoare. | 

Positivistul are un copil mic cu ochii verzi, 

căruia, îi ziceam „micul inginer“, dar e băiat, 

nu e fată. 

Ne-a făgiduit însă că în curând ne va 
răpi scumpa noastră grădină.
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___S'a dus greutatea întunerecului care învă- . 

luia toată încăperea lumii. Parcă vântul a 

destundat s'a risipit negura din reţeaua co- 

pacilor. . | | | - 

„ Soarele ş'a deschis la răsărit apărătoarea 

sa năpraznică, roşie ca para focului, aurie, 

violetă, albastră şi, pe la mijlocul cerului, 
ea o jumătate de roată verzuie. 
„Desfăşuraţi pe cer, cu închipuirea, o coadă 

de păun, înfiptă cu rădăcina în pământ, şi ” 

prelungiți-i penele cu lumini metalice până 

la înălţimea amiezului, și totuşi n'o să sim- 

țiţi acea. îraranseţe fără de pereche a unui 

-răsărit de soare. Nu vă riimâne decât să vă 

_
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_souturaţi trupul de trândăvia. încropită a 

patului, să crăpaţi ochii voştri cârpiţi de 

somn şi, deşteptându-vă simţurile greoaie cu 

„apă proaspătă şi rece, să priviţi fără a vă 

sătura ceea ce omul nu poate nici deseri, 

nici zugrăvi cu feţe mincinoase pe o pânză. 

moartă. -. - Pa 

Arta împuţinează natura. Arta e născocită - 

pentru cei ce aud şi văd pe, sfert din câte na-. 

tura le desfăşură înaintea lor. Tot ce crează 

omul e o sărăcie vicleană a realităţii. 

Câteva însuşiri mari ale unei pajişte, ale 

unui suflet, ale unui trup scos din marmură; 

— câteva însușiri care domnesc pe deasupra: | 

| celorlalte, şi pe: care artiştii le. schilodese. - 

mărindu-le şi le morfolese potrivindu-le cu 

puterea simţurilor ori-cărui “nesimţitor. Iacă 

arta. Marile genii au simţit în toată viaţa 

„lor o durere fără repaus în faţa naturii. Ei, - 

care pătrund adâne tainele colorilor, ale su-"
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netelor, ale formelor şi ale simţirilor, şi ră 

mân departe de ceea ce vor să se apropie, 

de câteori n'au reînceput iarăşi şi iarăşi 

acelaşi subiect, acceaşi inimă muncită, ace- 

iaşi ochi vii, feluriţi în elipire, în lumină, în 

umbră, şi în expresie, acelaşi -truip perfect 

ale cărui linii, moi şi pătimaşe, se împletesc 

cu atâta noroc şi cumpinire, că' marmura 

nu le poate fura decât pe sfert de sfert din 

adevărata lor căldură. De câteori n'au rupt 

volume întregi, n'au spart pânze enorme şi 

mau aruncat cu dalta în faţa Venerii lor, : 

“albă, netedă şi moartă ! | | 

Cine-ar putea să pue pe pânză toată gama 

verdelui care începe cu nota_sură_a spicului 

când bate în galben, apoi se schimbă în cu- 

“ratul verde de smarald al erețului proaspăt . 

de stejar şi sfârşeşte cu verdele sever și 

sănătos al nucului ? Cine poate să păteze, 

norocos,ca natura, o. privelişte, cu umbrele.
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norilor, cu apele închise pe care le aruncă 

foaie pe foaie. Cine poate da toată, adân- 

cimea unei . perspective î Cine ' poate să-şi 

sealde un copaciu măcar în atâta aer în care 

îl creşte, îl înverzeşte, îl înfloreşte şi-l în- 

carcă cu rod nevăzutele. puteri ale naturii? 

Cine poate să pue sub pieliţa străvezie a 

unui 'trup tânăr acel rumen al sângelui care 

tremură, licăreşte, aleargă şi se schimbă 

după cum vei ridica perdeaua dela geamu- 

zile. camerii tale 3 Cine poate săpa în piatră 

un mușchiu încât să vezi întrînsul o forţă, 

care se odihneşte 1 Ferice. „de acela... care se 

A_veoinie „trăiese, $ şi se  răstață în “aplausele 
ae rame 

mulţimii, trăi a simţi depărtarea. dela ceea 

„ce a făcut până la, ceea, ce voia și trebuia 

să fară. | 

Ah! ! dar ce nenorocire blânăă pentru mine 

are, înfierat de soartă d'a nu fi înţeles de
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ume, mai găsesc prieteni buni şi drepţi ca - 

să mă smulgă din lumina' îngustă, zgomo- 

toasă şi spălăcită a oraşelor! Acele case 

mari, - greoaie, | încărcate şi schiloade care 

 împeticează. albastrul. cerului, — acele uliţi 

strâmte, glodoroase şi murdare care îţi împue 

urechile cu uruiala şi-ţi îngreţoşează. nasul 

cu duhoarea, — acele cârduri de oameni ce-ţi 

" ameţese capul şi-ţi scârbese sufletul cu ace- 

laşi spirit trezit, cu aceeaşi_goliciune de 
minte, — au pierit în afundișul poştiilor. 

Capitala mi:apare. ca un.tablou prost pe 

care-l pot “întoarce, după plac, cu faţa: la - 

perete, . | E 

Aici cerul e limpede, străveziu, cald :' o 

jumătate de sferă, fără pie de nori, po -a 

"cărei rază poţi să-ți: plimbi gândul o eterni- 

tate, Soarele, din creştetul cerului, îşi 're- 

varsă pulberea strălucitoare ; inundă văz 

duhul cu o lumină care îşi roteşte făşiile în 

“ 5
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jurul unei tipsii de foc, şi se albeşte, şi sa 

îmbunează când se împrăștie pe netezişul 

- câmpiilor. 

Cât de bine e să mergi în neştirea pasu- 

lai ! Intr'o fâneaţă ca aceasta, moale, înaltă 

"-şi cernută pe deasupra cu flori de nenumă- | 

rate îeţe, aș colinda o viaţă întreagă, fără 

a mai odihni. Ce miros plăcut care îţi umple 

pieptul ! Ai voi să-l sorbi, şi te îmbată, te | 

” “farmecă, te pătrunde, te atrage, şi deslușit 

nu ştiu cu ce se aseamănă aceste miresme 

care-ţi fericese creierul până în fundul lui. 

“Un miros sănătos, un amestec de îaguri do 

miere, de oţet de trandafiri, de smirnă, de 

“chihlibar, de azimă caldă; un vârtej de 

“aburi, aromatici şi nevăzuţi, pluteşte, se lea- 

gănă, se amestecă şi se împrăştie pe deasu- 

_pra' acestui covor, înflorit. Culeg buchete şi 

le “arunc. Din ce în ce, mai colo, mai colo, .. 

mai departe, florile îmi par şi mai frumoase.
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Floarea-paștelui străluceşte ca o pajeră de 

alamă lustruită. Bursuceii fumurii și împu-- 

faţi, Graminelele orbotate pe firişoare ea. 

acele, Lăpuşul, ochiu rotund cu genele gal- 

bene, Sângele-voinicului roşu-foc, se ames- j 

tecă cu Sulfina naltă, fragedă şi mirositoare, 

cu Pupezelele mărunte și conabii, cu Ochiul- 

şarpelui ca o pâlnie civită, cu Măselarii 

“măutii, cu Jaleşul aspru şi stânjiniu și cu 

Driigaica stufoasă, fără foaie, parcar îi un 

. pămiătuf muiat în gălbenuș de ou. 

“Nesfârşita simfonie a vietăţilor pe cine 

iar descânta a bine, cn glasurile ei aci glu- 

meţe, aci triste, când repezi, când prelungi, 

şi piuitoare, şi grave, şi migălite, şi otova ? 

“Acum, o clipă, au tăcut cu toatele. Un mae- 

stru nevăzut ţine deasupra. lor vergeaua ne- 

elintită. O  Pitpalacă sa repezit glasul de 

două ori. Un vuet a mii de instrumente des- 

leagă somnul tăcerii. Deasupra bâzâitului
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întins o ceartă, veselă, o ciripeală ascuţită, 

de dedesubtul lui o bombăneală melancolică, | 

„Si în acest „trio“, plin şi statornic, Privighe- 

"4orile, e ca nişte piculine, îşi pirue, la timp, 

„melodia lor întreită, de îlueratul gros al Ți- 

lomelelor şi de chirâitul useat al greerilor. 

de câmp. 

Ce felurimi de glasuri şi de fraze, ce deo- 

scbiri de simţire şi de expresie, ce veselie 

şi ce jale, ce instrumente “vii şi. bizare, şi 

totuşi, în acest. haos; simfonie, ce frumoasă 

şi ce profundă legendă nu-și cântă veşnica 

natură! | | 

„Această simfonie, blândă şi măreaţă, sa 

speriat de'un țipăt dureros, ascuţit, despe- 

rat: țipătul vieţii care se stinge. De sigur 

şearpele, lacom şi nemilos, suge din vr'o ne- 

fericită de broască moale şi  motoloagă. Pă- 

„sărilo shoară încotro apucă. Doar surdele 

lăcuste mai bâzâe. - :
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In adevăr, visele mele şaici sunt chinuite: 

„Nicăeri nu pot să-mi: adorm desgustul.. 

Pretutindeni e aceeaşi luptă vicleană, neîn-- |: 

  

    

  

   

      

durată, sângeroasă, în : care numai forţa: 

"oarbă a îfălcilor izbutește, | 

„In pletele acestui fân mătăsos, se muncesc: 

aceleași patime, mici şi crude ca şi în ome- 

| nire, aceleași. viţii, aceeaşi dobitocie nesim-: 

țitoare, aceleaşi virtuţi înfrânte, acecaşi dra- |. 

goste şi ură, aceeaşi necinste triumtătoare, 

acecași sărăcie artistică, acceaşi.-burghezi 3 

” grasă, voinică şi bogată. Mari şi miei, cin- . 
stiți şi necinstiţi, răi şi buni, pasionaţi şi 
indiferenți, voinici şi plăpânzi, darniei și 

sgârciţi, târitori şi mândri, înşelători şi sin- 

ceri, de tot felul, de toată mâna, se giisese: , 

în acest paradis amăgitor. . 

Turturiea şi Privighetoarea, patimă caldă 

şi artă. rece, curată, pompoasă şi divină; 

. farnieile strâng, economisesc ca băcanii, bot
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„em bob, firimitură cu firimitură ; greerii, - 
lăutari fără de talent, înghiaţă de frig şi de 
sărăcie ; brotăceii se sparg la, cântec ca nişte 

- poeţi zgomotoşi şi fără minte ; lăcustele, cob- 

"-zari de cârciumă ; pitpalacul, hoinar Cosmo 

polit ; broasca se. reazămă pe picioarele-i Ă 

strâmbe şi- Şi restrânge guşa şi burta, eleioasă, 

şi privind dobitoceşte, cu ochii pe jumătate 

închiși, seamănă cu un moşier gros, cu ceafa 

"si cu pântecele revărsate ; şoarecii sunt 'nişte 

noţi fricoşi ; boii popii, popor tihnit, peste 
"care toată lumea calcă ; sobolul, dobitoc li- | 
niştit, nu vrea să ştie de ce se petrece din- ” 

colo de moşoroiul lui ; şerpii se- târăsc, far- 

mecă cu privirea, şi sug cu o sete nepotolită 

sângele altora ; fluturii, niste se secături cochete | 

care, fără a iubi pe nimenea, zboară cotiş - 

din floare în floare ; găinuşile şi licuricii, . 

“eraidoni de moapte, îşi colindă. felinarele și 

- serenadele lor vechi şi nevinovate. -
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Şi în aceste popoare — atât de fericite 

după aparenţă — câte lupte, câte nedreptăţi, 

câtă durere şi câte pungăşii, ziua, la lumina 

soarelui, sub ochii tuturora, nu se întâmplă, 

fără ca vre-o fiinţă vecinică şi sfântă să pue 

“capăt răului care izbuteşte ! Se fură îmbu- 

"cătura din gura celui slab, se strică cuibu- 

rile, se mănâncă oule şi puii, se bat până la 

sânge, se robesc, şi nelegiuirile şi crimele se 

petrec fără frică de lege şi de Dumnezeu e dei 
Un_guşter face douăzeci de omoruri pe zi; 

o furnică fură şi robeşte pe bieţii purici de: 

iarbă ; o vulpe striveşte la fiece pas trei- 

patru gângănii. Și câte soţii nu sunt pără- 

site întrun chip rușinos! Câţi nevinovaţi 

înşelaţi ! Câte zavistii ! Câtă ură ! Câte ta- 

lente ucise ! Şi câţi neghiobi în _fruntea.bu- 

“eatelor | — 

. Aceste partide, « ori aceste noroade, se miş- 

că, S0 aţâtă, se înşeală, se, „neid, Şi-Şi . due 

_
,
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viața într'o luptă egoistă, 'şi înţestată. Şi 
e —— 

. . . ÎNRRAIRIA tn eat CRIII - 

_ când şarpele, aprins de focul soarelui, se re- 

; pede fâşiind şi culcând la pământ palele de 

fân, vietăţile se împrăştie ca puii de potâr- -: 

»- michie, şi multe din ele își dau sufletul de: 

spaimă. “Trece cel mare, cel brutal, cel prost, 
dar cel mai tare... Cum n?o să înspăimânte.. 

p'atâţia laşi, slăbănogi şi " fără-de-caraeter ?. 

LN _ Câtă asemănare între oameni şi micile do- 

î) itoace ! | 

__p*Şi cât de ipocrit nu-şi ascunde natura, sub 

/ velinţe de flori, nemerniciile şi crimele ei p 

Aceste gânduri mă obosesc. Colorile vii şi 

fermecătoare, mirosurile fără de seamăn de: 

plăcute, sunt nişte neruşinate momeli cu care 

aatura atrage şi asvârlă în luptă turmele de: 

vietăți pătimaşe şi „proaste. 

Să caut liniştea sub pluta bătrână. Ia 

nmbra. acestei namile, asurzit de orăcăitul 

hroaștelor din. mlaștină, să-mi auz numai:
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gândul, să uit această; poftă nestăpânită de - 
_bine şi de armonie universală, Nebunii: pe 

care cel sătul le găseşte fără a le căuta, iar 

„cel-flămând le cantă fără a le găsi. 
- Așa e. E atât de bine şi de aromitor pe 

iarbă verde, la umbră deasă. Vântul care 

fâşie, basm vechiu şi lung, prin frunzişul — 

tremurător al plutii, te pune pe gânduri şi 

lo desmiară, parcă ar îi o bătrână care te 

leagănă şi-ţi cântă, şi-ţi şterge broboanele _ 

de pe frunte, şi. te apără de zădut şi de sin- 

gurătate. | | E 

—- Lumgit cu faţa.la cer, cuprins de liniștea 

senină de sus, gândurile încep să-mi tresară 

în creier, şi se înmulţesc, se înşirue ca un 

cârd înalt de cocori, şi se duc, pe alte tări- 

muri, peste nouă mări şi nouă ţări. 

— De. unde-or-fi venind, toate câte au ve- 

nit 3_Şi unde or fi curgând ca să se întoarcă 

iarăşi cu alte chipuri, dar cu aceeaşi mate-
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rie ? Puterea nevăzută, caro seamănă dra- 

_gosto şi ură printre firimiturile ce se uneso. 

şi se prigonese pentru a face şi' a desface 

viața, o îi ştiind ea de ea, cine e, pi cât 

“poate ? | 

Ideile sunt copilăreşti, zadarnice -şi urâte. 

„De câte: ori au râd de mine cei doi fraţi, | 
bunii mei prieteni, şi mai ales surora lor, 

când mă prind cu asemenea gânduri | Şi-apoi 

de ce atâta mânie? Câte Jucării . îrumoase 

nu face natura ; câte lupte nobile nu aţâţă ; ; 

ba uneori pregăteşte izbândă şi triumi chiar 

şi binelui. Pentruce i-aş cere mai mult 3 Urît 

şi murdar e pământul când plouă; şi na- 

tura e atât de meşteră, încât cerne, frămân- 

tă, dospeşte şi plămădeşte şi toarnă ce era | 

urît şi murdar întrun calâp frumos şi cu- 

rat. Din noroiu, floare. 

Cine, văzând,o adevărată femee, frumoasă, 

] blândă, caldă în mângâiori,. Şi care să nu
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crează că un _6braz_ frumos şi un_ereier_tâm- 

pit fae mai mult decât_o_minte_înaltă. șo 
- faţă urâtă... cine a văzut o astfel de minune 

şi m'a iertat tot oarbei naturi ? 

"Ah! dacă eu aş îi întâlnit în calea moa 

pustie pe aceca care să nu râză când eu of- 

tez,. care să nu se strâmbe. când eu visez, ; 

care să mă întrebe ce am când lacrămile mi 

se rostogolese pe obraji... cine ştie, poate că îi. 

şi cu aş îi izbutit să am o viaţii- mai ome-: 

nească, să fiu un om.mai cu dorinţă și înţeles . 

„de viaţă. | | 

“Dacă ea, al cărei păr ar cădea în inele de 

fum. pe umerii săi plăpânzi și albi, — ai că- 

xi ochi ar fi ca zicoarea de albaştri şi de 

miraţi, — a cărei mână mică şi moale mi-ar 

mângâia mâna mea aspră, — al cărei glas 

mi-ar răsuna în fundul creierului ca.0o mu-' 

zică cântată numai mie, dacă ea, a cărei fi- 

ință n'o cunose şi al cărei nume. nu-l ştiu,



76 _ =. DIN MEMORIILE TRUBADURULUI 

ar fi aci, lângă mine, aş uita poate toată du- 

rerea, aş înfrânge toată revolta şi ascuţimea. 

- nervilor mei, aş: adormi: fără alt. vis” decât 

„chipul ei, fără alt dor decât, curând, curând, 

curând, să mă deştept ca iarăși s'o văz, şi 

iarăşi s'o mângâi şi iarăşi s8'o îmbrăţişez... 

Ar sta aci pe iarbă... m'ar privi, şi, fără să 

| „mă uit la dânsa, aş simţi pe mine două măr- | 

gele albastre şi calde care mi-ar furnica tot; 

trupul... Şi când aş pleca capul pe genuchiul 

ei cu miros de mușeţel, ce bine i-aş vorbi. şi 

ce ciudat şi dulce mi-ar răspunde... 

Vântul şueră şi ea parecă'mi vorbește. 

— Tubita meă, tu eşti lângă mine. 

_'— Te leagăn ca Sadormi. 

„„— Iubita mea, a ta e mâna "pe care o să- 

rut şi nu mă satur ? : 

— "To mângâi ca să nu visezi de rău. 

—' Iubita mea, fânul si-a -plecat florile cu'
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mirosurile lor pe faţa mea ori vântul ţi-a 

“adiat inclele uşurele ale părului tău? - 

— Mă plecai spre tine ; credeam că: dormi; 

voiam să te :sărut.. 

— Iubita mea,.tu când vorbeşti îmi cânţi ; 

când mă atingi tresar şi când tresar simţ o 

căldură fericită care se.revarsă în mine; tu, 

când mă priveşti îmi luminezi mintea. şi”mi 

aprinzi inima ; tu, când mă. cerţi mă mângâi; 

tu, când mă săruţi mi faci să crez în vise. 

Iubita mea, vorbeşte-mi, dă-mi. mâna, prive- 

şto-mă, cearti-mă și sărută-mă; totdeauna; . 
— Adormi, adormi, căci până ce voi avea | 

sânge cald în buzele mele şi lumini vii în 

ochii. mei, ochii și buzele sunt ale tale. 

Aşa de puternică fu această închipuire 

şi. eu aşa de lacom şi de prost! Pentru ce 

"dorii să-i strâng mâna moale Şi să-i sorb 

buzele ei atât de bune? De ce mi so stinse. 

“închipuirea de o clipă 

y



18 - DIN MEMORIILE TRUBADURULUI 

Si m'am trezit cu iarbă în mâini şi cu pă- 

mânt pe -buze. | aa 

-O clipă de fericire mincinosi stinsii în-. 

tr'o clipă, e o nefericire cu mult mai mare 

şi mai adâncă ca toate durerile văicărite în 

gura mare pe la răspântii. ! 

| “Vai! cât pierde omul într'o iluzie ! Pen-. 

„trace atâtea intrigi, atâtea scrisori pierdute, 

atâtea taine desvelite, atâta gimnastică de 

fălci, când adevărata tragedie, sufletul cel 

mare o poartă în el, deştept și dormind, şi 

pe care cu cât o poartă mai liniștit în pustiul 

„lumii cu atât se ucide mai încet, mai dureros 

| şi mai sigur. 

In ce frumuseţe de trup nu mi s'arată do- 

rul meu, de care niciodată n'o să mă apropii! 

Ce glas siios, nevinovat, mângâetor! Ce pri- 

vire limpede și copilărească | | 

_ Părea o frumuseţe adânecită în depărtare, 

înfăşată în ceaţă, fără linii hotărite, cu ochii.
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ca două cicori deschise în aburii dimineţei. 

Cât de nenorocos şi de osândit mă simt că 

aceste năzuinţi ale minţii mă, părăsesc - asa 

de repede! 

„Mam deşteptat, 

Auz iarăşi marele concert al naturii. Câm- 

pal: ci, cu pânze urzite în verde și plouate 

cu flori albe, galbene, roşii şi albastre, iarăși 

| mi se desfăşură în valuri mişcătoare. Dar: 

i iati 
„28 adormi, m'aş întrema. . 

mi-e silă de această natură care nu se pri- 

  

* 

meneşte decât prin lupte şi prin crime. Dacă ! 
mea e m 

„Ziua, închizând ochii, te afunzi într'o 

„noapte roşie, care joacă împrejurul tău, şi 

„îşi scânteiază buchetele de artificii violete şi 
albastre, Câte-odată, te înspăimânţi văzân- 
du-ţi ochii afară din tine ca două cercuri vi- 

nete în două inele galbene. | 

„ Dacă învârteşti ochii pe sub pleoape către. 

rădăcina nasului simţi un îel de apăsare sub.
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frunte, o greutate. între sprincene și “un cu- 

rent ameţitor în tot capul. Obrajii ţi se Ii- 

niştese a somn. Mâinile amorţese; trupul 

cade în piroteală. Gândurile se împuţinează; 

se reduc la câteva noţiuni ; dau să se.limpe-: 

-zească iarăşi, şi mai riiu se turbură. Negura 

care a îmbrobodit vederea, se varsă în creier. 

Cel din urmă gând. e ca.flacăra unei feştile 

fără untdelemn : „svâeneşte, se ridică, se. în- 

neacă şi se stinge... . . 

Unde-oi îi? Mi se pare parcă că dora la 

umbra plutei. Mi-e frică să mă deştept. Mi-e 

frică să crăp ochii. Mi se pare că cineva. mă 

ine de mână, Iniina, mi se bate. Cine e lângă 

mine 7 "Mâna aceasta care m'atinge. e caldă, | 

“moale şi "parfumată. Nu pot să mai rabd.. 

această nouă glumă : pe! care: n'o văz, dar o 

simţ cu mult mai bine decât pe 'cea dintâi. 

— Cine ești? 
Mă deşteptaiu; sărisem în genuchi ;
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„obrajii mi-ardeau de rușine. Surora. amici- 

"lor mei era lângă mine. Mi-era ciudă ca să 

mă vază speriat, aşa, în neştire, mie căruia . 

de nimic nu-mi este frică cu adevărat. 

— Imi pare rău-că nam putut să te de- 

“ stept mai binişor. De-ai speriat ? Mi-cra | 

milă de tine. Desigur. că visai trist, căci 

plângeai în somn şi buzele îţi tremurau. . 

_— Nu visam nimic.. 

— Nu se poate. De ce o plângea? 

— Mă mir şi eu. : 

— Nu se poate... 

“Era o fată bună, dintr'o familie maro. 

Era brună, cu părul lustruit şi creţ ca o piel6 

de :astrahan, cu. ochii mici şi pătrunzători, 

parcă înfigea în tine două, vergele aprinse 

când te privea. Ne certam necontenit şi to- 

tugi necontenit rămâneam buni și adevăraţi 

prieteni. Aa 

— Nu se poate, repetă ea, te-ai gândit la' 

ceva înainte da adormi. |
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— La nimic, îngânai eu, aruncându-mi pri- 

virea obosită pe deasupra cltidării de îlori. 

"— Nu se poate. Te-am căutat cu toţii în 

toate părţile. Te-ai făcut nevăzut diri revăr- 

satul zorilor. Nici apă, nici mâncare până 

SE acum, la patru ceasuri. Şi dormiai asvârlit 

pe iarbă. Eşti un „trubadur“ nesuferit. Spu-" 

ne-mi,. ce ai? Mi-ai făgăduit... 

— Când n'oi mai fi ţi-oi spune. 

— Bu vreau acum. 

_—Şi eu nu vreau. 
— Ut! 

De 

" Când o văzui că pleacă mâniată, o strigai. 

„căindu-mă de răutatea mea, căci era violen- 

tă, generoasă, şi buna -mea prietenă. 

— Stai “am să-ți spui tot, deși bine nu 

știu ce... Şi e. mult, mult, nesfârşit de mult. 

_— Spune-mi, răispiinse - ea, întoreâidu-se. 

mulțumită.
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Nu acum; mi-e foame şi mi-e sete. 

Nă luă de braţ, şi, fără a-mi spune vreo: 

vorbă mă duse acasă. Ea îmi puse masa. Eu: 

îmi turnă vin şi apă într'un pahar mare şi 

subţire. Ea îmi dete cafeaua. Ea mi-aduse 

o ţigare. Imi venea să râz. Cu câtă bună- 

tate mă servea ea, căreia i sar [i cuvenit 

zece servitori ca mine. Imi venea să râz, 

„cu hohote, gândindu-mă că cine ştie la ce 

destiăinuiri se aştepta, pe când eu nu aveam 

să-i spui aproape nimic. 

Ne-am așezat 'pe treptele pridvorului din 

„curte. Soarele scăpăta, întinzând pe cer brâul 

roșu al apusului.. Câinii se goneau. Puii de 

curcă piuiau a culcare. Şi în depărtare sau- 

zeau clopotele vitelor care porniseră „spre 

„vatra satului, - Ă 

— Acum trebue si-mi spui ce di, Ți s'a 

urît cu noi! 'Ți-e dor de București tă
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N Nu mi-e dor de nimeni. - Nu „pot suferi 

orasele. |! Wam nimic. Sunt trist, 

o — Dacă mai nimic, cum de-eşti trist ? - . 

- — Când. ţi-ar tăia cineva un deget, când 

“ţi-ar frige un picior, te-ar. durea şi-ai şti 

unde te doare ; când ai pierde punga cu bani, 

“ti-ar fi pecaz; când aici nu te doare; nici 

“ţi-e necaz, dar te părăsește „vreun gând plă- 

:cut, ori te înşală vreo credinţă ascunsă, de 

“până mai eri, atunei ești trist ; când o durere 

„:se învecheşte, şi își pierde tăișul material, 

rămânând din ea numai un sentiment de : 

amintire, atunci eşti trist; când părăseşti 

“vatra unde ai crescut şi din ea nu'ţi mai Tă- 

mâne decât imaginea ei, atunci eşti trist; 

“când ai iubit pe cineva, de mult, de mult, şi 

"ți se reîntoarce în minte numai un chip şters, 

eu obraji şi gură şi ochi şi păr în acceaşi co- | 

loare fumurie, atunci eşti.trist; când, după
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ce ţi-ai îngropat iluziile, rând pe rând, una 

dupii alta şi vremea ţi-a. îngroșat inima, ţi- 

amintești cum. era de frumos înainte de pri 

mul doliu, iarăși eşti trist ; când, fără să ai: 

“ nimic, deodată o mișcare melancolică din na-- 

tură îţi deşteaptă umbrele trecutului, întoc-- 

mai cum un copil care plânge face să zbâr- 

nie coardele unui clavir, atunci eşti trist. 

Nu trebuie să ţi se întâmple nimic în prezent 

“a să fii trist,-e de ajuns să-ți reaminteşti 

cele din trecut. Numai dobitoacele suferă, le 

doare, se întristează acum, acum, când văd 

carne ori fân şi vor să miinânce, fără a se 

mai gândi la bătaia și nodreptiiţile de eri. Şi 
unii oameni simt toemai ca, dobitoacele ; sunt 

astăzi trişti, nu pentrucă le-au murit muma 

lor eri, ci pentrucă mau ce bea astăzi. 

j Nu pricep. Eşti un copil răsfăţat. 

— Da, sunt. M'a răsfăţat durerea mau
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răsfățat lacrămile. Intristarea-se duce şi ră- 

mâne îndoiala. | Pi 

"— 'Ţrebuia să mai găsești ceva. 

:— Imdoiala e o luptă neîmpăcată și ne- 

sfârşită, a omului eu el însuşi. Lumea minte. 

Să minţi şi tu? Lumea: înşeală, Să înşeli, Ori 

nu ?. Dacă înșeli eşti o bestie necinstită, dacă 

nu înşeli mori sărac şi nebăgat în seamă. 

Ce-o fi mai bine: să fii necinstit, încăreat 

de onoruri, ori să mori-sărae şi curat ? Lu- 

mea: fură, lumea e rea, lumea e intrigantă, 

lumea: e indiferentă. Ce-o îi-mai bine: cum 

Sar cădea omului să fie, cri cum sunt cei- 

lalţi ? Când la fiece pas te-ai mâhnit, te-ai 

scârbit, te-ai înșelat, — când în toate părţile 

vezi un obraz șo_ inimă prefăcută, un: prost 

ridicat la ceruri, un hoţ vânturând banii pu- 

“Yblici, o secătură înşelând mulţimea, un. das- 

căl care nu ştie să citească, şi măgarii schim- 

baţi în lei, şi cărbunele în luceafăr, şi tonţii
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în cugetători, şi copiii în bătrâni şi bătrânii 

în nebuni, şi cartoforii în miniștri, şi când 

de toate îţi dai seama bine, bine, până în 

„fundul lor, îndoiala te cuprinde în braţele ei i 

cu solzi reci şi sfârşeşti prin a nu ști ce-ar), 
1 

îi mai ae. măgar.cu Simeza în- spinare, 

manat la, viaţă n nu a poti “dori să simţi și să în- 

telegi lumea pe deplin. | 

„— Ce-ţi pasă de lame ? | 

— Ii pasă ei de tine. Nu e om cât de mie, 

"cât de necunoscut, care, dacă ar corca 'să- și 

trăiască zilele mai altfel decât ea, să nu fie 

arătat cu degetul şi clevetit de 1 toți _nero ozii, 

— De oraş eşti departe, nici fumul lui nu 

te atinge ; în mijlocul naturii, pe care o ad- 

„miri așa de mult când n'o vezi, pentru. ce te 

gândești, atâtea, prostii î 

"— Şi natura e_rea. MPa desgustat_cu fii: 

țărnidia ei. Aceleaşi viţii şi crime în sânul 
, ÎN aa 

=
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ci ca şi printro oameni. La rădăcina unci 

Sultine un | furt, sub o Cicoare un omor, şi 

pretutindeni, sub velințele ei înflorite, ură 

neîmpieată pe veci. După îndoială, desnu- 

stul vino fără să-l cauţi. Şi o.veninul cel mai 

amnr-(lin-căte-ţi rod-inima:- Să-vezi pe alţii 

lăcomind să ajungă mari şi tu să rămâi rece 

la toate boldurile vanităţii, rece la toate plă- 

cerile şi slăbiciunile vieţii, si că nu gfâșii 

siulgiul desgustului decât nuinai pentru plă- 

cori sălbatice : pentru o călărie în goană în- 

tinsă, pentru călătorii nesfârşite şi primej- 

dioase, pentru nopţi de vegheri... Oh! des 

gustul te înmormântează de viu! Nimic nu 

vezi înaintea ochilor decât întunericul care 

te înghite. 

Stelele şi-aprindeau clipirile lor străluci: 

toare. Calea robilor alburia pe cerul liniştit. 

Vântul adina usurel. Ininărmurisem, fără a 

mă gândi la nimic. Mi se părea că plutesc
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yo deasupra unei prăpastii.. Răsuflarea mi-o- 

simţeam caldă și în spate îmi şerpuiau firi- - 

" cele reci care mă făceau să mă scutur din. 

când în când. 

— 'Ţie nu ţi-e bine, îmi zise blând, pric- 

tena mea. Imi pare rău că nu părăsești acele 

închipuiri torturate care ți-au răpit sângele . 

din obraji şi viaţa din ochi. 

— Nu sunt închipuiri.. Xa, simt, înţeleg 

micimile lumii, mai_ bine -decât aș vedea, 

“simţi şi înţelege un fir de iarbă. | 

— Păcat... . 

— Omul nu-mai-e-decât-un-instrument orb __ 

al urâtului şi al răului, __4 

„— Păcat, păcat de tine! 

- Şi aşa de adâne simţii aceste cuvinte “din 

urmă, încât, pe neaşteptate vederea mi se 

întunecă şi boabe mari de lacrămi. nui se r0s- 

togoliră dealungul obrajilor. 

Poate nemulţumirile şi :impresiunile. des-
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„___ gustătoare ale unui om trist, descurajat. şi 

„sceptic colcăiră, în creierul meu necumpănit. 

Buna mea prietenă mă privea, şi în privirea 

'şi tăcerea ei ascundea bunătatea limpede și 

genială a străbunilor Săi 

Mi-era frig şi picam de oboseală şi de 

somn. Ce n'aş-fi dat să fiu lungit în pat. 

Ochii mi s6 îuchiseră, Simţurile mi 'se to- 

piră, învălmăşindu-se întro piroteală aiurită. 

Mâinile îmi căzură pe treptele de piatră ale | 

scărei. Capul mi se plecă, pe genunchi. Rea- 

litatea mi se stinse ca un ochiu de mort care - 

se închide. | | 

A. doua zi, moleşit, ca şi cum atunci mă 

riiscuser, eram întins în pat. 

"Lângă pat, pe trei scaune, ei, şedeau de 

vorbă şi se uitau la mine îngrijaţi. | 

_:— Boala e un bine căci micşorează des-. 
gustul, le zisei eu, și mă cutremurai când 

apropiăi mâinile 'de. trup. “Multe zile am să
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fiu vesel până mi s'o întrema creierul meu 

slăbit de îriguri, 

__— Ai putea să sfârșeşti cu chinurile tale 

dacă nu te hotărăşti să fii om ca toţi oa- 

menii, — îmi răspunse urul din ei cu un 

glas supărat dar mângâetor. i 

.— Ce bine ar fi ca omul să fie liber, cel 

puţin să aibă libertatea d'a trăi ori nu, Cre- 

deţi voi că în mine nu e robia speţii? Acea 

laşitate, acel dor de trai, de care natura are 

trebuinţă. în jocurile ei şi pe care le-a semă- 

nat în toate speţiile de vietăţi, le-a împlân- 

_ tat î în fite ce individ. Dacă oricine ar putea 

să-şi pue capăt zilelor, lumea cu toate dobi- . 

tociile ei sar duce pe copcă. Dar nu; în faţa | 

mori simţim suma. laşităţii semenilor noş:. 

ri.: Voința ta nu mai e nimic pe lângă o. 

a inconștientă şi stupidă i care, desi- | 

“gur, e în: noi şi nu ea noastră, este a tutu- 

lor, a lumii întregi, a: naturii care te leagă
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de viaţă, cât. timp are nevoe de tine în pla- _ 

narile ci. Eu nu minţ când vă spui că mi s a. 

arît cu viaţa, dar nui sa urit ei cu: mine, 

marei canalii, naturii !, 

o Incepe o nouă “viaţă... Uită toată mâh- 

pirile.. .. 

— Natura uită, eu nu pot, să uit. In țară 

la noi cartea pezitru un om sărae este o ne- 
i 

fericire, afară numai dacă nu ești prost, şi- 

ret şi linguşitor, o bestie care a înşelat pe 

tată-său furându-i chipul de om. V'am spus... 

voi, erescuţi într'o famile mare, cinstită şi 

glorioasă, aveţi la ce ţine şi de'ce trăi ; un 

| „țăran necunoscut, nebăgat în seamă, arun: 

cat într o lume proastă şi vicleană, sosind la, 

banchetul vieţii cu inima deschisă: şi fără 

nici-o apărare, trebue să fie de oţel da să nu . 

cază, Si apoi chiar lumea voastră, mare şi 

frumoasă, s'a împuţinat, sa stricat, va tră- 

-- dat, șa uitat limba. şi legea pământului. -Si
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voi, cei rari, cei generoşi, cei drepţi, cei no- 

bili, o să fiţi sugrumați, ca mâine, chiar de 

ai voştri. Viitorul este al; faliţilor. 

— Şi datoria, ta este să cazi în luptă, iar 

nu. afară din luptă: 

"— In adevăr, sunt unii răniţi "ușor care : 

mai pot pune mâna pe armă, dar alţii sunt 

aşa de adânc răniţi încât nu se mai "pot TI- 

dica dela pământ. Nu-mi rămâne decât. o 

singură nădejde : ceea ce nu poate laşitatea 

mea va putea gluma și veselia. „naturii.. da putea gluma. şi ves E 
a pa ir n Co ae aa 

îşi bate joc de durerea noastră. "Toate dra- 

“mele, pentru. ca, sunt niște comedii, nişte 

_ farse. Nu simţiţi cu câtă plăcere îşi zice ca: 

— Acest copil e frumos .de pică şi deştept | 

““eât zece: va muri la zece ani. 

— Acest om e de geniu: -va muri la troi- 

zeci de ani. 

Do/Acest om e prost şi arosolan: va ajunge 

ministru.
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— Acest om care-mi aude toate tainele su- 

rietelor mele : va muri de surzenie și de des- 

“gat 
— Acesta, va muri de bucurie. 

— _ Acestuia, rumen și voinic, i se va rupe 

o vână. | | 

_Si Eschyle, marele tragedian al iai. 

tăţii, retras la casa sa din Sicilia, întz'o zi 

se culcă într'o câmpie ca să, se odihneascii. 

Era chel. Pe deasupra lui trecu -un vultur, 

Go broască" ţestoasă, în ghiare, — şi. socotin- 

du-i ţeasta capului drept o piatră, dădu dra: 

mul broaștei să-şi spargă ţesturile, ca apoi 

so poată mânca.” Broasea căzu drept pe frun- 

| tea.poetului. Şi Esehyle, care dormea, adormi 

de veci. Astfel glumele naturii fac ceea ce 

laşitatea noastră, ne împiedecă d'a face. Dar 

sunt obosit. Aș vrea să dorm. | 

Am rămas singur. Am adormit. A treia zi | 

am pleeat la vânătoare n... |



. 

Atât de răvăşite sunt cărţile, scaunele, 

caietele de note şi hainele vechi, în odaia 

„mea, încât ai crede că, toate s'au îmbiitat 

Şau dănţuit. până au căzut leșinate, unele pe 

masă, altele pe pat, altele spânzurate în pi- - 

roanele cuierului şi câteva în mijlocul casei. 

Numai praful galben şi gros, înfăşurând 

odaia co pojshiţă, dovedeşte în ce liniște de 

cimitir se odihnesc toate  Inerarile, între tai 

„Bejos. 
E moină. Streşinile picură 'sfredelind îu- 

cet şi adânc zăpada albă și lucioasă. In de- 
părtare abea Saud cocoşii vestind. miezul 

nopţii. Sgomot trecător şi trist. Povestea
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'streşinilor so mai aude îndrugând atâta me- 

lancolie, în acelaşi cântece monoton, în acelaşi 

pie, pic, pic“, lipicios, moale şi metalic. Ia 

gura sobei câteva lemne au pâlpâit, şi nau. 

mai rămas decât o grămăjuie de jeratic. pe 

deasupra căreia, tresare câte-o văpaie albă- 

strie. Cărbunii se închid şi.se deschid, ca 

„niște ochi de aur, sub cămaşa lor de scrum 

“gălbiniu, | a 

Noaptea soarbe sgomotul nesuferit al tră-. 

surilor, ocările dobitoceşti ale oamenilor, con- 

vorbirile lor copilăreşti | şi veninoase, şi 

". adoarme sufletele chinuite ale ambiţioşilor, 

amuţeşte gura fleecarilor si-atâtor oratori 

care se aseamănă unii cu coțofenele ce-ţi 

împuie urechile, — alţii, mai serioşi la glas, 

„cu morile odorogite, —alţii, mai artişti, cu 

um studiu îără căpătâiu cântat pe un cla- 

„rinet vechiu. 

“Noaptea, nu mai vezi calutările înţepate
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ale oamenilor mari, nici moţăitul prefăcut. 

al cocoanelor ; nu mai simţi nici acele strân- | : 

geri do mână care te-ar vinde pe doi lei; | 

nu mai auzi nici acele banale : 

— Ce mai: faci 3 

-—— Unte duci ? 

_— De când nu te-am văzut! 

„ — Da, ai slăbit, 
- — Cu ce te mai ocupi?. | 

Ş'apoi încep nesfârşitele „poveţe că „omul 

trebue să fie mai altfel“, — „Să nu puie tot 

la inimă“.—,, Fiecare trăieşte pentru sine“.— 

„Aşa e lumea, cine poate so întoarcă din 

cale ? Tu or eu? ia | | 

Şi să ai răbdare Saseulţi : : cei coptoroşiţi 

de viţii îţi vorbesc de cinste ; cei cu şira spi- 

nării din belciuge îţi declamă: despre meritul i 

caracterelor. Şi teorii,: citite pe „coperta :căr: 

ților expuse pe la librării, îţi fac-toemai ec 
| pi
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"care de n'ar citi varietățile şi ştirile zilei de 

prin gazete, ar nita, desigur, să citească. 

] Stomacul a râșnit o zi întreagă, gura a. 

clevetit, picioarele au purtat greutatea tru- 

| palui, mâinile au bănănăit, luându-se după 

gară, creerul a ars pentru nişte idei vagi, 

'asurele, neguroase, ca o lampă cn gaz “prost 

jeare face îum mult şi puţină lumină. Vezi 

i | bine, dar, că, după lupta zadarnică a zilei, | 

Mnoaptea eo binefacere, o odihnă pentru fur- 

nicarul lumii. Noaptea, în dreptatea ei neîn- 

durată, adoarme vieaţa şi, coborându-o mai 

„jos de. bestie, o reduce în starea liniștită a 

pietrelor. 

Intreaga. lume e dolţorată, aspiă, mărgi- 

nită în contururile ei limpezi, ca în: nişte 

” linii de oţel, de care adeseaori ţi-e frică să 

- te apropii de teamă de-a nu te răni. Când 

„soarele se scoboară şi cade la apus, oamenii 

şi 'dobitoacele par'că sunt nehotărite în pie- - 
SN
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lea şi 'n vestmintele lor, Turla bisericii se 

apropie de cer, se face una cu cenușiul co- 

viltirului nemărginit şi adânc. . In jurul: lu:- 

 erurilor se întinde o apă închisă. Când bi;- 

raie întunericul, colţurile și liniile bățoase 

ale formelor se topese. Intreaga, fire ți se 

deşteaptă în minte în stare de închipuire, și. 

ideile sunt armonioase, şi plutesc, limpezi; 

fără sgomot, întrun haos neturburat al 

minţii. Da, pentrucă închipuirea a. smuls 

naturii, în aceste idei, numai masea lucru- - 

rilor, numai conturul i coloarea, iar nu nu şi 

ceea ce este turnat în acest contur şi sub. 

această coloare. . | 

Acum, la gura sobei, în mijlocul nopții, 
la slabele . clipiri ale cărbunilor somnoroşi,. 

îmi trăiese adevărata mea vieaţă. La lumina: 

soarelui, laşitatea, cruzimea şi prostia oa- 

menilor, mă fae să crez că 'mi mistui viaţa . 

întrun - vis -nefericit. Acum, în întuneric,
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mi-apare o realitate vie a închipuirii cu mult 

mai frumoasă şi mai blândă. Grădinile în- 

florite, aleele verzi şi stufoase, apele care se 

“zlădie şi curg în albiile lor, pasările, care se 

„ceartă voios şi în felurite glasuri, oamenii 

care se mişcă fără sgomot, plutesc într'o mu- 

zică nepomenit de dulce, — şi se rotese în: 

“Aro mişeare atâta de moale încât străzile 

par "că, sunt aşternute cu catifea. 

| "Am lungit pe masa mea două piipuși cu 

rochiţele  învoalte. Mâine: e anul nou. Ce 

bine o să le pară fetiţelor pentru care sunt 

pregătite. Ce uşor şi ce eftin poţi să înprăştii 

bucuria în capetele acestor păpuşi vii şi ne- 

bunatice. E 

" Mâine parcă le văz, când le-oi striga, ară- 

tându-le păpuşile, cum o să sară de bucurie 

în jurul meu, cum o să bată din micile lor 

palme. Cu ce ochi vii şi. nesăţioși n'or. să 

privească aceste 'păpuşi cu ochii rotunzi şi 

+
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sticloși ca de mort. S'apropie de mine, cu: 

părul lor ereţ, blond, uşurel, ca un fum re- 

vărsat pe spetele lor fragede. Intind mâinile- 

cu degetele resfirate.; înghit încetinel. Ochii . 

nu le sunt de ajuns, ar vroi să înghiţă: por-: 

ţelanul sticlos care a. furat forma omului.. 

Şi eu.le sărut pe fiecare. Işi pleacă aşa de- 

drăguţ obrajii rumeni, şi-mi spun atâtea 
| mân gâeri, şi se răsfaţă în atâta veselie, în-- 

cât. dorese ca acest sărutat să rămâie vecinic: 

pe fruntea nevinovăţiei şi-a frumuseţii. Ma _ 

presns-de un copil frumos, care privește cu: 
ochi veseli, care_se_mlădie_la_niângâierile: 

noastre, caro te, simte fării a. te înţelege, nici 
un_geniu, n'a putut erea-nimie, fie pe-pânză,, 

“fie n, piatră, fie ?n. cuvinte... : | | 

E aşa de cald în casă, aşa de liniștit în: 

adâncul nopţii, şi aşa de bine sunt turnat pe- 

scăunelul de la gura sobei. Mi-e cald. Mă: 

simţ prea mult. Ochii, când mi se învârtese:
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în orbita lor, îi văz : nemulţumiţi şi tarburi. 
„'Tresar dacă mă ating, şi nu e nimeni în. 

„casă. Dacă ar cădea vre-o carte de-pe masă 

mi-ar face rău. Răsuflarea, deasă şi neliniş- 

tită, prea o auz: e tare, e ssomotoasă par'că 

'vuește apa la scocul morii. Prea m'am gân- 

dit. Mi se pare că văz păpușile mişcând. E 

:0 părere, Am închis ochii. Mi-e silă să mă 

“scol de pe scaun. Atâtea închipuiri, ca nişte 

ape ce-ar îngheţa pe loc, s'au oprit din mers. 

'Sulul care se: învârtea şi îmi desfăşura ne; 

număratele. aparenţe a adormit în osiea 'sa. 

Ce delicat şi fără de veste liniștea dinprejur 

- mi se strecoară în creer, par''ar fi un îum 

-care-mi înfaşe ideile. S'a dus coloarea as- 

pectelor... 'Toate mi-apar în minte : cenușii, 

:alburii... Nu sunt decât forme de aer cu linii. 

'geometrice împrejur, dar nişte linii subţiri, 

ideale, care se clatină, se amestecă, se due 

şi se sting într'un nimic fără hotar...
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o On! lăsaţi-mă ! nu .vă-mişeaţi ! Sunteţi 

atât de: frumoase ! atât de blânde ! atât de 
asemenea vouă înşi-va! Două raze n'ar se: | 

„Măna mai mult între ele.! Nu vă mişcaţi ! 

„Mi-e frică ca voi să nu dispăreţi şi eu să 

nu mă deștept ! Tu, care eşti atât de albă la 

chip și la vestminte, ai cărei ochi sunt atât! . 

de senini şi de albaștri, şi pe care te văz, te 

simţ şi nu te pot apropia de-atâtea-ori în 

visele mele, spune-mi. cine: sunteţi şi .câtă - 

vreme 'a trecut d'adineauri până acum î 

— O vecinicie într'o clipă. Tot atâta, vreme 
“cât trebue să treacă. dela un nimic fără for- 

“mă până la un nimie cu formă. 

Şi, îngenuchind înaintea mea, mă cuprinse. 

în braţele ei calde. | . 

- — Ochii tăi mă sorb, îmi fac rău şi bine; 

gura ta subțire,.ca un are de mărgean, mi: - 

aprinde atâta poftă da te săruta ; părul tău, 
ca un fum de aur, mi-atrage-capul ; aş voi
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an: să plâng de plăcere în 

și strălucitoare. Acum n'aş mai voi. ca lu- 
7 . . . . - '. mr 

mea să fie o ideie. Unde ţi-e trupul pe care 
pri 

mura; şi moale, ca puful, dar numai pentru 

ochi. Cine eşti ? Şi de ce nu te simţ ? Eşti în 
braţele mele şi totuşi eşti departe... 

"Oh! şi se scoală de lângă mine! Eu an 

sărutat aerul şi tot aerul am strâns în bra- 

ele mele. Şi ce trup rotund, mlădios, şi per- 

buclele tale curate 

>. 

îl: văz şi Dă bot” “siziţi 3 El e alb ea mar- 

fect, nu: Sascunde sub cutele vestmântului | 

ei i alb 1 | 

— Tu pari. o iluzie care mă ameţeşte cu 

farmecele ei şi mă seacă la inimă cu depăr- 

tarea ei !'Şi surâzi aşa de cinstit, aşa. de pu- 

ţin omenese la cuvintele mele ! Di pare bine 

că ţi-am zis pe numele care i se cuvine. Iar 

tu, cealaltă, aproape tot atât de frumoasă, 

pari cu mult mai bună decât surora ta. Mân- 

„gâe-mă tu, căci iluzia e rece şi se depărtea-



DIN MEMORIILE -TRUBADURULUI 1% 

7 

ză. Tu simţi poate mai bine cât gol mi-a des- 

chis în inima mea. 'Toate comorile lumei nu 

l-ar putea umplea... Ă 

şi cea de-a.doua se mişcă ușurel în vest- 

mântul ei mai albastru şi mai străveziu ca 

cerul. Căldura. acesteia e mai omenească și 

mai pătrunzătoare. „Ce nobil şi-a rezemat 

coatele de genuchii mei ! Ti simţ inima ; sunt 

fericit că-i bate... E a 

— Ochii tăi au o [a pe care am mai vă- 

zut-o în lumea în care trăesc; gura ta'dulce, 

€ de carne şi vecinie o pot. săruta fără să 

mă satur; braţele tale mă strâng mai apăsat; 

te simţ în mine ; mă pătrunzi ; mă. farmeci 

fără a mă obosi; tu, desigur că eşti a mea! 

"Si simţ că dela începutul lumii m'am închi- 

nat ție... | 

— Da, da, pe umerii mei te poţi rezema ;. 

mâna mea, o poţi strânge ; glasul: meu îl vei 

înţelege; şi, dacă lumea nu ţi-o turbura vi-
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Sul, vei trăi și to vei stinge legănat pe bra- 

ţele mele. Lacrămile tale vor fi şterse cu bu- .- 

zele mele care usucă ; grijile tale vor fi. risi- 

„pite cu privirile mele care înseninează... 

Cine, Doamne, sar fi putut opri d'a nu o 

săruta 0 vecinicie întreagă ? Şi buzele mele 

au tresărit la căldura vie a obrajilor ei ru-! 

meni, și toată fiinţa mea Sa îmbătat de.0 
„fericire neînchipuită când mi-am trecut mâi- 

“mile pe după gâtul ei rotund, alb şi rumen 

ca o floare de măr, dulce şi mirositor ea un 

fagure de miere albă. 

—N'o să mă păriiseşti, ta, niciodată ? | 

— Niciodată! - 

— N'o să mă uiţi ? 

— Niciodată ! 
— No să mă înşeli ? 

"— Niciodată ! 

_— No să mă urăşti î 

a Când m'oi părăsi. 

=
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— Cine va pieri întâiu î 

— Amândoi : odată... 
— Şi morţi cum vom dormi î 

— In acelaş coşeiug. „o 

—: Şi cine ne va plânge 2 

_— Nimeni, afară de greeri. 

— Şi ce monument no vor ridica potrivit 

„cu îrumuseţea şi bunătatea ta? 

_1— 0 cruce: fără nume, înjurată de pie 

trarul care îşi va zdreli degetele între dalta 

şi ciocanul cu care va ciopli-o. | 

— Si nimie n'o să mai auzim din lumea 

„în care am trăit o viaţă atât de sfântă? 

-— Nimic. îi 
Mă seulaiu în picioare. Eram încins de 

mijlocul ei. Şi-ea era mai mare şi mai voi- 

nică ca mine. M'am lăsat pe pieptul ei. Bă- 
tea încă. Imi era spaimă să nu înceteze. Ah ! ” 

ce căldură blajină! Co mlădiere dumne- 
zecască! Ce mângâieri copilăreşti şi norocite!
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Ce glas paşnic şi armonios ! '- 

— Aş vrea să mor, . iubita mea, fără să 

ştiu, în braţele tale. 

Şi ea îmi netezi delicat părul. Câteva ]a- 

crămi fierbinţi îmi “picurară pe obraji şi mă - 

arseră ca nişte cărbuni. Işi deschise puţintel 

gura, şi îşi topi toată căldura şi dulceaţa: 

buzelor ei în ale mele. - 

Când îşi ridică capul, ochii ei erau podi- 

" diţi de lacrămi. Faţa ei era galbenă, ca cea- 

ra. "Trupul îi tremura, şi uitându-se lung şi 

adâne la mine, se depărtă... Când se apropie 

de ușă luă pe sora ei de: mână, înmărmurită, | 

cu ochii în Sus... 

— Şi tn te duci, strigai eu, şi ta mă în- 

şeli, şi tu vrei să mă laşi singur, exilat prin-_ 

tre oameni ? Şi tu mi-ai descoperit fericirea. 

o singură clipă, numai ca s'o plâng întreaga 

„viaţă ?



> 
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— Vino cu mine, îmi xiispunse ea, eu sunt 

„mădejdea ta. - 
Cu câtă lăcomie m'am repezit, tot cu atâta 

durere m'am trezit întins pe cărămizile reci” 

_ şi tari. Zăpada albă se vedea prin geamuri 

pierzându-se în . depărtare. Streşinile picu- | 

rau într'una. Visasem. A 

M'am sculat de jos.. Eram . cu cele două 

păpuşi în mână. Una cu rochie” albă, cea- 

laltă cu rochie albastră. | | 

__Păşii. peste. pragul tinzii, . ingânână « cu o | 

amărăciune liniştită : i E 

— Atunci nădejdea şi iluziile, mele S'or iz- 

" bândi când vor învia aceste două păpuşi | _ 

Pee. [. . .



.. e. . ... . . . . . «. . . . . . . "e 

Intro zi, bine nu ştiu în ce zi, cerul era. 

albastra. închis, soarele intrase întrun nor. 

argintiu, şi mie făcându-mi-se dor de câmp, 

cum deseori mi se întâmplă, plecaiu singur 

spre 'gosea, Eram bolnav. Capul greu, ochii - 

mă, usturau — dormisem puţin — şi gleznele 

îmi tremurau pareă. aş îi gonit. poștii în- 

tregi.: 

| Pe la 10 ore dimineaţa nu se pomenea pui - 

    

„Dai. e Fără a ari pe oameni, Sr. decâteori 

“si auz spunând câte-o prostie, îmi fac rău; 

ori. mi-e scârbă, ori mi-e silă; şi când îi 

_ simţ că vor să înșele, îmi fac rău, căci îi văz,
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cât de grosolani sunt în neghicbelo lor unel- 

tări, * Insfârşit eram singur. 

Scoseiu un album! şi un creion. Cercaiu să N 
desemnez un salcâm la rădăcina căruia în-. 
florea un liliac alb. Mâna, îmi tremura; ochiul 
nu era sigur; impresiile formelor când îşi 
trimeteau din creer pornirile lor în vârțul 

degetelor, pe drum, se schimbau, se învăl-“ 

mășau ; liniile n'aveau. limpezimea cuvenită | 

“naturii. Nu izbuteam să, aştern pe hârtie va- 

lorile umbrelor cu siguranţă. Na. eram în 

'stare să desemnez, | 

In. adevăr, nu mă simţeam tocmai bine, 

deşi lumina şi căldura soarelui, singurele 

cauze. cari mi lungese viaţa, mă întremau 

par'că cineva. îmi turna c'o. D- pâlnie pe sat o 

înviorare materială. | | 
Scurt :. orcum mă sucii îmi fu peste pu- . 

tință să Întinz. pe. carton măcar o linie de 

omenie. -



2 ODIN MEMORIILE TRUBADURULUI 

' Cercaiu să scriu. 

Versurile îmi 'sunt nesuferite când le. tao 

eu,. deşi amicii mei mau poreclit „Pruba- 

- durul“, Mai ales cu rima nu mă, învoiese. 

O idee. Să cere o nuvelă. Am subiect pe 

care îl tot plimb cu mine pe la băi, pe la 

țară, pe podul Mogoşoaii; şi uneori îl trans- 

form într'o melodie care mi-acopere faţa; 

alteori într'o - melodie care se deşiră, fără a. 

se'nai isprăvi, notă după notă, măsură după 

măsură, iar când mă culc, şi luna preă e vie 

şi prea bate în geamuri ca să mai adorm, se 

preface întrun basm care mă ţine deştept 

până la alba zilei. 

„Să seriu. Inceputul ar îi cam așa: 

„Imi place 'o femee când, după ce sa su 

părat, din nou se întoarce spre mine împă- 

„eată ; atunci în ochii ei so vede atâta bună- 

tate, copilărie, dulceaţă şi farmece că “mă 

pune pe gânduri să, născocese o nouă glumă
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care so supere ş'o nouă rugăciune care %o 

împace“. | 

„Imi place să întreb po fată tânără, ce. 

oră 6?. Cine n'a văzut cu câtă delicateţă și 

. pripeală nu caută să-şi închee nasturele de 

-la piept sub care se. încălzise ceasornicul î 

In aşa, moment nu *mi pare rău că ceasor- 

| nicul meu, moștenit din familie, mi sa vân- 

dut la ovrei dun prieten — şi eaut un nou. 

prilej ca s'o întreb a doua-oară : „câte cea- 

suri sunt 1“: n 

„Unii susţin că întaia-oară este adevărata 

iubire, alţii cred că-a doua-oară. Cei diîntâi 

Pau iubit a doua oară, cei de-ai doilea nau 

iubit întâia oară. Musset a iubit dela una 

până la a zecea oară inclusiv, şi, murind 

de desgust, nu se îndoia că ar îi iubit şi a 

unsprezecea-oarăti. Aa 

„Câţi dincolo de poftă nu mai zăriţi ni- 

mic, nu vă înşelaţi să credeţi că Dutsţi iubi“. 

8
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Dar, subiectul nuvelei mele se risipi.când 

mă apropiaiu de dânsul. Persoanele ce caut 

să deseriu n'an viaţă cu adevărat, au trăit, 

nau. pătimit, şi mau nici de bune nici de rele. 

Şi mie în totdeauna mi-a trebuit să ştiu de 

ce iubește cineva, de ce moare, de ce trăieşte, 

„de ce înșală, de ce e rău și de ce e bun, căci 

nimeni nu poate fi nimic și nimie nu face 

| fără anume cauze. Apoi, țesătura subiectu- 

lui mi se pare deslânată și fără noimă. Să 

las nuvela. Sunt bolnav. Trebue să fac ceva 

Dacă în mine nu văz nimie, desigur că voi 

vedea. mai ușor în ccilalţi. . 

"Meseria cea mai uşoară din lume este d'a 

minţi or. da, filozofa. Să minţ mi-e silă. Ca 
să nu'mi pierz vremea, nu-mi rămâne decât 

să filozofez. S'aleg forma aforistică; e şi la 

modă şi cea mai uşoară. ' Adesea sub o îi- 

gură măestrită izbuteşști a spune un lueru : 

vechiu de când lumea, o observaţie făcută de



DIN MEMORIILE TRUBADURULUI 115: 
„ 

toţi, un gând de nimic, şi totuși oamenii se: . 

impresionează, căci q'aea sunt ei oameni... | 

Meșteşugul unei aforisme e simplu : o figură 

retorică, de obicei o comparaţie, şi aforisma. 

e gata. Prostia e, nu că ai făcut un lucru 

uşor, ci adevărata prostie e când sbârceşti 

- fruntea, ridici nasul în sus, socotind că ai 

înnemerit o idee extraordinară. 

Voiu filosofa, fiindcă nimie alt nu pot să . 

"face pe ziua de azi. | | 

Bunioară : | j | 

Sunt oameni deştepţi. Deşteptăciunea nu e 

decât o frământare mai vie, mai continuă, | 

a creerului ; o ardere mâi puternică a lui: ” 

o eonsumare şi-o -primenire mai repede a. 

materiei nervoase. Un om deștept, e tot atât 

„de deștept chiar când ar fi incult. Dar, fiind 

incult, multe din gusturile frumoase, cum e 

citirea, dragostea picturii, patima muzicii, 

nu-i ocupă acea.ardere continuă a creeruluiz



  

116 "DIN MEMORIILE TRUBADURULUI 
” + . 

şi ercerul lui frământat are nevoe de acţiu- 

“me, de luptă. Iacă de ce un asemenea creer, 

meştiind ce să facă, alunecă ușor la rele. De 

"aci ereerul lui niscocește intriga, ura, poita 

de a înșela şi de a râde subţire de vecinul 

ui, şi multe altele tot de soiul acesta. In 

natură, pe toată scara ei, acest adevăr se ob- 

servă. Intrun pământ gras, gunoios, unde 

plugul n'a trecut 'şi sapa nu sa înfipt, nă- 

'pădese plantele rele, grase, cu miros g greu, 

“Şi cu greu e pe un asemenea pământ să-l mai 

îndrepți, căci buruienile şi-au înfipt rădăei. 

nele adâne şi şi-au scuturat sămânța cea Tea: 

Atorsima este gata. 

— Pământul bogat şi părăginit nu-l -vezi 

colilin de flori, ci mai întotdeauna odrăslește . 

_„zugi, ciulini și bălării cari înțeapă și orbese 

pe călători ; astiel, adescori în oamenii cu o 

“ fire -distinsă dar necultivată încolțese pati- 

:mele brutale şi îi fac primejdioşi societăţii.



“DIN MEMORIILE TRUBADURULUI aa 

Mai folositori sunt cei cu o fire sărmană şi 

cu năzuinţi modeste : pământul: uscat şi ni- 

sipos nu dă nici flori, nici rugi, şi tot e bun: 

de-o potecă, răbdând pe ori şi cine fără ai: - 

sângera gleznele. i Ia 

“Una din „utopiile secolului a fost şi va 

rămâne ideea „egalităţii“. „A da oricărui om 

aceleaşi puteri publice, este a-i face pe toți 

ana, „de aceeaşi valoare, de acelaș :creer ; 

adică de a reduce oameni dintr'o societate 

la o valoare numerică, ca o chilă de fasole, 

_or de linte. Bob şi bob; valoare şi valoare. 

Om și om. Or societatea este ca o maşină, 

cu mult mai complicată decât şar putea în- 

chipui cincva. 

Ce am zice noi de o mâşină cu toate roa- 

tele de aceeaşi mărime, de aceeaşi greutate ? 

Desigur, întâi, nu ne-am putea-o închipui, 

Al doilea, n'am crede că ar merge; şam sfâr-
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şi prin. a socoti că o aşa închipuire este. o 

nebunie. Aforisma- e gata. o 

— Libertate 1. da; egalitatea însă nu cate 

"decât o utopie ce înșeală şi slujeşte da în- 

gela. Omul vine cu inegalitatea întrupată î în 

el pentru a alcătui armonia lumii. Grumajii 

xânjoşi cu cei firavi, — viclenia, modestia 

şi geniul, cu sinceritatea, deşertăciunea . şi 

gugumănia, — se îmbucă așa de minunat, ca 

nişte dinţi de roată, perfect calculaţi, în me- 

canica, umană. Dacă e cu putinţă un ceasor- 

„nie cu toate roatele egale, cu putinţă e şi 

egalitatea în omenire. 

Pe acest drum, şi cu acest metodă, pornii 

în aforisme: “Unele spun ceva, altele nu spun 

nimic, ' Si totuşi înşir înainte, după cum 

am spus, omul când nu poate face ceva mai 

bun, filosofează..
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— A izbi pe oameni, în: genere, şi în deo-. 

sebi pe 'vrăjmașii noştri, în ce au mai de 

respectat, 'este o patimă pornită din egoism 

Şi dobitocie. Este o iluzie sufletească netreb- 

nică a socoti că noi cântăm, vorbim ori s6rim. 

mâi frumos decât ' ne este . dat, morfolind, 

fără cuvânt şi convingere, roadele unui imu- 

zieant, orator sau scriitor. Vorbiţi de rău cât 

vă iea gura sborul vulturului şi al rândune- 

lei, stârpiți chiar dacă puteţi aceste păsări, 

şi nu veţi izbuti a face pe Cocoş să sboare 

mai sus de straşină şi de gard. Dar mări- 

mea slăbiciunilor este atâta de nemărginită 

încât dacă pietrele ar avea simţ şi grai : 

grăuntele de nisip ar critica înălţimea mun- 

ţilor. , 

— W'aş voi să :mă înţelegeţi rău când zic 
că toţi oamenii sunt răi; 23 dori o bună în- 

țelegere când zic că arare om e bun. 
e
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— De multe ori un om, dus pe gânduri, îţ» 

face impresia unui ocean, liniştit. și întins,. 

al cărui fund e pururea ascuns de cerul vio-. 

riu, oglindindu-se în apele lui; Dar ce de, 

stânci, ce. de nomol,. ce de animale cari fur-: 

nică pentru existenţă, nu se ascund cu pri- 

sosință sub acea velinţă nemărginită. Sta-. 

şiaţi aparenţa, şi. veţi vedea dacă liniştea 

omului nu se aseamănă cu liniştea, oceanu- 

lui. 
. % 

— Animalele nu invidiază ; “invidia este « 0. 

"deșărtăciune omenească ce pedepseşte instan- . - 

taneu pe cel care o simte : ea este cea mai 

neîndoioasă conștiință a interiorităţii. 

. . 

— Cei cari într'o societate desmiiţată sunt 

pentru paliative, fac tocmai ca acei grădi- 

nari nepricepuţi care voind a vindeca răul 

de la: rădăcina unui. arbore îi taie câteva. 

crăci uscate.
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— Voiţi -să ştiţi cât de ătaraiciă sunt oa-, 

meni da azi? Dacă aţi izbuti a pune în ta-. 

lerul unei balanţe toate jurămintele lor, iar: 

în celălalt o minciună, pe loc aţi vedea ba- 

lanţa intrând în echilibru. 

* 

ie atata in Vele 
PI Pat 

:— Limba, celui viclean e.mai fină ca pân-: 

za păoajenului : şi adesea oamenii sunt mai: 

proşti ca muștele. 
.- 

— YVoiţi glorie? Munciţi, dar munciţi mult: 

nu .umblaţi s'o prindeţi în cursă. Gloria “e. 

ceva mai mult ca'un şoarice. 

+ 

— Politeţea este primul element al hipo-. 

criziei ; hiprocrizia, este cea mai cochetă ex- 

_presie a corupţiei. 

, * - 

— Libertatea, pentru demagogi, este an. 

soiu de balon : îi ridică după cum îl şi um-..



  

1% DIN MEMORIILE  TRUBADURULUI 

Mă Dar balonul lor e. captiv ; demagogii 

* au sunt nici cavaleri, nici pricepuţi ;: nicio- 

dată nu-i vor găsi. direcţie, | 
! , . „2 i. | .. 

_— Pe adversar, cu cât îl.dai mai-zdravăn 

„de pământ, cu atâta eşti mai sigur că nu se 

mai scoală- Patima însă de multe ori e ca 

-o minge : cu cât o trânteşti mai tare cu atât 

sare mai sus.
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| -I 

“De trei ori l-am văzut în viaţa mea şi ră- 

miăisese neschimbat: aceeaşi faţă, aceeaşi bar: -- 

bă căruntă, acelaş mers oblu, și capul ple- 

cat tot pe umărul drept. - 

Z Acecași linişte adâncă. - 

“Si-am văzut în mijlocul unei naturi aşa 

de mânâre, că sar fi mişeat sufletul celui 

din urmă ticălos.. Pieptul uriaș al Ceahlăn- 
lui şi Dâmbovicioara, despicând în - două 

ereierii munţilor, pentru ca. să-şi deşire trâm- 

ba apelor sale reci şi albăstrii, au desereţit 

fruntea veştejită a-atâtor cartofori, au: scă-
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 părat în inima închisă a atâtor zgârciţi o 

„veselie străină de sunetul banului, sau des- 

- fătat atâţi nerozi de negustori, câţi brazi. şi 

câţi mesteacăni. sunt pe ceafa de piatră a 

acestor ţinuturi fericite. . | 

Apele se bat, rostogolese bolovanii, umplu 

vultorile și sar peste stâncile lustruite ; şi- 

- potele ţâşnese şi'şi azvârlă sulul apelor reci 

ea nişte. arcuri de sticlă străvezie ; munţii 

să încalecă,. grumaz peste grumas, până în 

slava cerului ; călătorii admiră, râd; petrec, 

beau muşehiul moale şi blând ca o catifea 

verde. Numai el priveşte aşa de risipit că 

parcă nu vede ;: ascultă zgomotul cascadelor 

| şi glumele celorlalţi aşa de nepăsător că 

parcă naude ; ; şi se mişcă aşa de uşurel [ii 

de încet că parcă ar sta pe loc. 

De trei ori Pam văzut» şi de trei ori mi s'a : 

î Dărut că văz o „maşină perfectă, alcătuită în 

Ship. de om, a cărui mișcare din lăuntru ar
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fi taina vreunul mecanic de geniu caro ar îi 

voit să-şi bată joe de oameni şi de Dumne- _ 

„zeu: pe oameni înșelându-i şi pe Dumnezeu 

imitându-l. 

U . 

La ora mâncării nam aşezat la'o masă 

din apropierea lui. Intotdeauna o linişte, _ 

adâncă ! î _înghite ca întrun coșciug de | 

| plumb. “Respirația, nu i se simte. Privirea 

i-e pironită în farturie.: Mâinile i se mișcă 

c'o îndemânare şi. c'o precizie de spaimă. Fur- 

culiţa, cuțitul şi lingura nu i se simt, Când 

poruncește - servitorului glasul nu i aude. 

*Mănâncă şi te îndoeşti dacă mestică. E cald. 

Sudoarea îi brobonează fruntea, îi picură pe 

„Yestminte ; el nu se şterge ; vântul răseole- 

- gte praful şi gunoaele — căci lumea mănâncă |: 

_ în curtea birtului — vârtejul trece peste dân-'. 

sul ; dumea zărvâe; mulţi se supără că nu
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sunt bine 'serviţi ; el, tace. Şi d'o lună de 

zile, de când stă la băi, n'a vorbit cu nimeni, 

-m'a' salutat pe nimeni, n'a întins mâna ni- 

mărui. Di | 

Dar o fi trist, o fi nefericit; o fi bolnav, O 

îi nebun... nimeni nu ştie. E liniştit ca un SS CA 

( “obosit care doarme, nepăsător ca un mort, 

- u nepătruns ca o peşteră fără fund. Ceilalţi 

îl privese nemulţumiţi, căci . liniştea lui le. - 

linsultăi zgomotul şi ușurința lor. Si: mulţi : 

îl arată cu degetul șopitindu-și : 

_— Cine o fi acest domn care > trăiește cu 

duşii de pe lime ? 

— Nu ştiu... Mi se pare că e un străin. 

„— Ce limbă vorbeşte ? - 

— Aşi! nici una! | 

— Ia priveşte la el: o ţuică, o sticlă de. 

“rin, trei feluri de bucate, pe cari le înghite 
- fără să le mestice:,. Incolo : nu vorbeşte, nu 

d sade, nu se supără... Ce ciudat om!
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/ — Vezi, zicea. o doamnă frumuşieă către 

Nun un căpitan de  tunari, ce galbenă şi ce întinsă 

piele are pe obraji mutul care mănâncă sin- 

gur, care tace fără a se gândi, care mănâncă 

fără a mesteca, care mișcă buzele şi nu i se 

aude glasul ? Nu-ţi poţi închipui, dragă Pol,- 
cum îmi. năspreşte nervii cu muţenia lui. 

T/aş săruta o dată dacă i-aş auzi glasul, i-aş 

da îngenunchi, dacă mi-ar spune cum îl chia- 

nă, şi dacă ar face o beţie aşa îi în. stare... 

— Ce ? răspunse căpitanul, dând ochii 

“peste cap: şi râzând un. râs guturăit şi „Bros. 

Ce-ai face dacă s'ar îmbăta? Spurie-mi, Mimi, 

“aş vrea să ştie şi maiorul când. o veni. 

Maiorul o să râză când şi-o cunoaşte bine 

giuvaerul de nevastă. 

Şi înghiţiră câteva pahare de vin. Doam- | 

na se scobi în dinţi; râse pe nas; deschise 

ochii, mari şi galeşi, şi îl bătu pe picior. Că- 

pitanul își rezemase capul în mâna dreaptă, 

9
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privind a lene la masa acelui domn tăcut şi 

liniştit, - 

— Vrei tu, Mimi, să-i auzi glasul? 

: — Vreau, vreau, răspunse ea repede, şi 

trânti un pahar cu fundul pe masă. | 

+ — Ce-mi dai? | 

i — Ceva mai “zăult decât i-aş da mutului 

„dacă ar vorbi. 

N
 

E
i
n
 

- — Bine, răspunse căpitanul. 

Făcu semn unui chelnăr să vie, şi când se 

apropie de dânsul îi şopti ceva la ureche, îi 

vita din picior, îi zâmbi şi îi zise: | 

-— Nu fii. prost, mă, îţi dau ua baeşiş bun. 

i Şi eu, îngână Mimi, fără să ştie despre 

ce este vorba. | | 

-— Ce ţi-a. cerut acum 3 întrebă Căpitanui | 

pe chelnăr. | 

a — Tocană Foarte bine... O să vorbească... 

„ Chelnărul plecă, iar căpitanul făcu mâna 

 copăiţi şi :prinse o duzină de muşte. La unele | 

No o
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1e rupse aripele, la altele le strivi capetele, 

şi, când chelnerul sosi, eu tocana, le presără 

în sosul ei galben şi cleios, şoptindu-i : 

— Du-i-o ; e numa bună ; acum 0 să vor- 

. bească, | 

* Doamna pufni de râs, îngânând : 

— Ce nebun eşti, Pol/ Ce haz ai când ie 

cam chercheleşti ! | ! 

Eram mâhnit de această cruzime, şi totuşi 

abia îmi stăpâneam râsul privind la scâr- 

voasa 'totană care începusă să alerge. . 

7 Necunoseutul privi lung în fariurie, şi nu 

arătă nici scârbă, nici supărare. Luă fureu- 

“ liţa, scoase, liniștit, una după alta, toate muş- 

tele, tăeu, şi începu să mănânce fără, a se 

sinchisi de vecinii care râdeau cu hohote. 

; Ce gugumănie rea! mormăii eu, revoltat 

i de veselia căpitanului şa doamnei de lângă _ 

dânsul, dar aşa de încet încât socotii că ni- 

meni nu mă auzise.
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Dar, acel domn, siugur şi închis, ca prin- 
7 

tun blestem, la orice impresie tristă or ve- 

selă, ridică capul din farfurie, zâmbi o clipă 

„uşurel şi nepăsător. Se uită ţintă la mine şi 

tresării când îi auzii glasul: 

_— De ce te superi, domnule, ar trebui eu: 

să mă, supăr. Eu însă am un câine cam hâr- 

bar : de câteva, ori mi-a murdărit g&hetele şi 

niciodată nu l-am. bătut. Şi. oamenii, ca-şi 

" dobitoacele, sunt mai adesea-ori murdari. și 

proşti, iar nu răi. Toată deosebirea e că oa- 
Îiiaaa 

menii când Sunt proști, murdari şi răi, sunt 
__. m e 

mai „pro osti, mai murdări_şi-mai.răi decât 

orice dobitoc. E 

COzpitănial îl auzi şi tăcu. Vroi să fumeze 

şi-şi băgă ţigareta cu focul în. gură. Eu vru- 

sei să răspund necunoscutului, dar el băuse 

cel din urmă pahar de vin, îşi luase pălăria 

şi bastonul, şi într'o clipă se făcu nevăzut. 

Fără voea mea, ca şi când m'aș fi sculat,
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în: mijlocul nopţii după un vis care te zăpă- 

cește, mă sculai dela. masă, fără, să-mi plă- 

tese mâncarea, şi mă repezii după acel domn 

ciudat, fantastic, al cărui glas rece, despre- 

țuitor, şi totaşi: blând şi bun, îmi atâțăse 
atâta curiozitate, că nimeni şi-nimie nu m'ar 

mai. fi stăpânit locului. Răsturnai scaunul, 

mă izbii de o cocoană bătrână care trânti 

în urma mea un »hei.!. ce eşti chior, Dom- 

„nule î*, şi-o rupsei la fugă, simţindu-mă fa- 

tal atras de acel necunoscut bizar. | 

Cu. toată graba mea şi tâcăiala: inimii, si 

vedeam - limurit în minte : galben, cărunt, 

tăcut, despreţuitor, singur în mijlocul lumii 

ca întrun pustiu, și glasul lui care mă tă- 

iase adânc, ca o.limbă, de oțel recă, îl auzeam 

necontenit bininăindu-mi- în-creer. In acest 

„om simţeam o fatalitate eare te ameţeşte. o 

prăpastie adâncă care te ţintueşte pe buzele 

-ei-'şi-i priveşti fundul adâne şi înnecat în
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| negură. O melancolie, frumoast, și. înfioră- 

toare, ce te înduioşează, te. zsudue, şi îţi ri- 

sipeşte orice idee de viaţă, înfigând în tine 

„numai patima -oarbă a necurnioseutului. 

L-am ajuns. Cu bastonul, cu mâinile în 

buzunar, cu capul. plecat în jos, adus. de 

„spete, tresărind din vreme în vreme, el mer- 

gea încetinel fără, să i audă paşii şi fără a 

„arunca privirea în lături. Dar cum dete de 

şoseaua ce mână, “suind cotiș, către Nămăeşti 

şi Rucăr, iuți paşii scoțând mâinile din bu- 

zunărele 'bluzei. Ridică capul în sus, ca şi 

cura ar îi. tost furat de blânda frumuseţe a. 

caselor mici, albe, curate şi înconjurate cu - 

" osrăzi de pruni şi cu porumbişti verzi şi 

fâşiitoare ;: își plimbă, în neştire privirea 

uimită, din platoul Bughii în albia largă şi 
pietroasă a Râu-Târgului. 

“Ta dreptul urnei case mici, pusă cam sub. 

şosea, îngrădită cu lațe, şi ocolită cu miătu-
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rică, cu creiţe, cu fasolică-şi cu flori dom- 

neşti, abătu din drum, cobori p'o potecă, des- 

chise poarta, şi, fără 'a se uita îndărăt, intră 

în curte, se urcă în pridvor şi se făcu ne. . 

văzut în casă, trântind ușa după el. | 

Fireşte, mă notării să pândese în şosea, 

Dădui târcoale în- jurul casei până când 

văzui eşind din curte o ţărancă voinică și - 

frumoasă ; mă luai după ea ; intrai în vor- 

bă :. „Ba un'te duci, ba ce-ţi pasă; ba ce să 

ei dela cârciumă ; ba, o fărâmă de untdelemn 

că, mâine e sfânta Duminică“. La cârciumă 

mai dăi o ţuică, mai dăi alta, mai dă şi pa 

treia, și vorba se desleagă.- | 

„— Leliţa, îi zisei cu, cum chiamă pe boe- 

vvul găzduit de D-ta ? | | 

— Că zău,: să mă crezi, domnişorule, nici * 

cu nu ştiu. Unde te-apropii de dânsul ; toată _ 

ziua, tace ; ; noaptea doar ce- -l mai auzi. bolbo- 

rosind, singur în odae, cn perdelele lăsa fe
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şi cu uşea încuiată.. Da de, n'am ce-zice,. 

om bun și plăteşte. bine. Ce nu mă împacă, 
ina ana mare e aa 

sunt nişte cărti, ale lui. cu capete de. oameiii 

" 'Tăranea veselă, vorbă lungă şi hazlie, căzu: 

la învoeală că-mi închiriază odaea dealături. 

de -acel domn, pă „nu mai jos de doi poli, 

că la ea e curat, că e odihnă bună, că sunt 

toale să te îngropi în ele până în gât; 

unde mai pui umbră deasă şi prune de tot 

felul:; ' mă rog, la câte rămneşte inima omu: 

lui tă ” _ Ă : 

A doua zi, pe Vremea prânzului, luai gea- 

mantanul : Şi mă aşezai la noua gazdă. 

III 

In prima noapte. nu putui domni. Vecinul 

y/ meu._se > plimbă, î în lungul odăii. până la mie- 
x zul. nopţii, apoi îl auzii cum se. încerca. să 

pue zăvorul încet, încet, şi [ză unul- două 
pam mm ae Pana a ame e ara e pe a aa e aaa
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să-l niăibușcască. “Mărturisese că frica i ina 

apucat când l-am auzit că începe să vorbea- 

scă: la început câte-o : vorbă nedăsluşită, 

apoi fraze întregi, la urmă mi să păru că ci- 

teşte, şi, însfârşit, această scenă tainică se 

închee cuiun mare zgomot, făcându-mă. să 

sar din plapâmă. De sigur trântise nişte 

cărți, 

Mă lungii din nou în pat, cu ochii deschişi 

în întunericul odăii. Câtva timp nu mai auzii 

nimic, afară de şuetul jalnie al râului. - 

Nu trecu mult şi. zzomotul dW'alături se 

se păru apucat de furii. Se. răstea, ofta, în: 

  

şira. cuvinte fără înţeles, rupea Şi mototolea 

“la hârtie, ca şi cum ar îi smuls foi diă vo 

carte. Il auzii bine cum râcăi de mai multe 

"- ori nişte chibrituri şi dăte foc la'ceva care
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ardea repede, Se destugea bine pălălăile supte 

de coșul: sobei. 

| “După, acest foc, ce nu ținu „decât « câteva 

minute, el începu să se plimbe. în lungal Ă 

| odăii; zicând cu mespusă mânie : 

» — Da,'da, foarte bine! încă unul! încă 
unul! încă un dobitoc care nu știe ce vor: 
beşte! Aşa le trebue. Şarlatani ! Oamenii 

sunt proşti ! e 

Niciodată n'am înţeles, ca în noaptea aceea, - 
enm. un om poate muri: de frică. Vecinul... 

meu plângea. Eu nu puteam închide ochii. 
Desigur vecinul meu e nebun. Dacă zăvorul 

dela uşa lui ar fi crâenit, în noştire, atins 

de el din greşeală, cu:aş fi îngheţat în ace. 

„clipă, aşa euro: mă aflam cun pumn încleş- 

iat şi c'o mână pe frunte. Toate lucrurile îu 

casă, masa, perdelele, scaunele şi soba, se clă- 
tinau din loc, îmbrăcau forme de. monştri. 

de câte dihănii toate pot. să treacă printr'o
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închipuire zmintită .de spaimă, şi 'dănţuiau, 

şi săreau, şi se strâmbau la mine, ca şi cum - 

nebunia “alături le-ar fi dat suflet şi plai 

d'a mă -coprinde în vârtejul ei fantastic. 

Inima: începu să mi se bată; răsuflarea 

„mi se împiedică de câteva-ori, şi, fără să ştiu 

de unde mai aveam putere, mă fisturnai cu . 

faţa în jos. La ziua albă, somnul, bunul 

somn, mă fură cu odihna lui mângâetoare. 

M'am deşteptat după amiază. Nu-mi mai 

era frică. Mă întremasem. Odată închipuirea 

liniștită, mă simţeam, ca şi în ziua de mai 

înainte, legat de paşii acelui necunoscut. .. | 

= Nu se poate, nu e nebun. Un nebun așa - 

de cuminte e cu neputinţă... Mi-e ruşine mie 

do mine... Ce laş am fost! | 

Nu sfârşisem bine de mormăit aceste cu- 

"vinte, şi luai nişte foarfeci. de pe masa mea, 

intrai binişor în casă la .vecin şi, măsurân- 

du-ni depărtarea ochilor, p'o perdea dela îe-.
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reastra ui, tăiai două rotocoale prin care 

„puteam privi d'afară în năuntru odăii, ca | 

prin două sticle de ochelari.: - 

_ Toată ziua - am umblat încotro m'au dus 
picioarele. Am jucat popice la Crasan, m'am 
suit pe platoul” Bughii, m'am dus până la 
Măţău. 'Toate câte le admiram; cu două zile 
mai înainte, nu mai însemnau nimica: “Na- 
tura mi se părea o secătură, şi aşteptam cu 
nerăbdare ca noaptea. să “înghiţă farmecele 
priveliştilor, absorbit: de aceste întrebări : 
7 — Cine o fi acest om ? De unde o fi ve- 
nind ? Ce fel de viaţă duce? Ziua, liniştit 
și noaptea în prada atâtor chinuri... Ce „on 
este acest nefericit 3 

Pe la miezul nopţii, văzând că şi-a aprins 
lumânare ea, am intrat binișor în curte, 

Luna mi-era nesuferită, căci lumina din 
creștetul cerului să. fi zis că este 'ziuă. a 

In vârtul picioarelor m'am apropiat de fe-
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reastra.odăii lui. Mă suii pe prispa care oco- 

lea, de jur împrejur casele, şi, abia respirând - 

de emoție, îmi potrivii ochii pe cele două 

- votocoale tăiate în perdeaua dela fereastră. . 

Vedeam bine în odaia lui. | 

Ca-la un minut închisei ochii: 

Era o crimă purtarea mea. Spionam .un Î 

om atât de bun şi. de liniștit. „Despecetluiam ț 

_0 serisoare plină de taine care nu-mi era j 

adresată mie. Intram hoţeşte într”o conştiin- LL n19| UL, 
_ ță închisă şi nefericită. 

| Dar când deschisei ochii toate grijile şi 

gândurile omenești, cutate şi înalte, se risi- 

piră. O putere mai mare decât voinţa şi cin- 

stea mea mă tintui la fereastră. 

EI îşi lăpădase bluza şi vesta. 

Deschisese p'o masă mare de brad, două: 

„volume groase, cu figuri negre şi. tablouri 

colorate... Desluşit nu vedeam cam ce repre- 

 zentau,
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| La gura, sobii era un iorman de scrum 

de hârtie. - 

Să nită puţin pe una din cărţi.. Citi lini- - 

tit o “pagină, apoi începu să se plimbe în 

lungul odăii, cu nişte paşi din ce în ce mai 

largi şi apăsaţi.. Obrajii, lui, galbeni și fără 

pic de viaţă, se deschiseră, se luminară, se 

rumeniră puţin, dar așa, de' repede încât în- 

țelesei că acea cădură nu le era firească, ci 

ca şi cum, l-ar fi dogorit un. foc străin de 

sângele lui, o gură de sobă încinsă, o izbire 

de soare în creștetul capului. Ochii lui, stinşi : 

şi adormiţi în orbitele întunecoase de. sub 

fruntea lată şi albă, se deschiseră. mari, 

aprinşi, scânteetori, şi începură ai juca în 

toate părțile, Buzele i se deslipiră, tremu- 

rară, apoi îndrugară câteva vorbe pe care 

„nu le auzii. | | | 

- Mersu-i, închis între cele două ziduri, era 

o goană furioasă ; şi nu se întorcea din mers 

xy
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decât numai când era aproape să se izbească 

cu capul de pereţi. 

“Se opri în mijlocul casei, se frecă pe îrun-.. 

“te. Când ridică ochii în sus, erau încărcaţi 

cu. lacrămi. Dădu din mâini, ca şi cum ar fi 

vorbit cu cineva, şi zise cu „desgust. Si cu 

revoltă: ! 

” / — 0t ! of! să nu crezi în Dumnezeu, 

“bine, dar să nu crezi în noroe ? Idiot şi athen: 

e acela. care nu e: crede î în soartă, în soarta care 

, “to încinge cu cercuri de fier dela naştere, în 

. soarta pe care ţi-o fată oamenii şi împreju- 

| „Tările, lumea şi moravurile. ei. Viaţa nu e 

liberă ; ; viaţa. 2.0. sclavie şi. an joc de cărți; 
LS a 

i o'carte fatală te prigoneşte zece generaţii 

Ss întregi, dacă vitalitatea bestiei dintr'un neam 

nu se curmă mai, de grab ! 

După aceste cuvinte, făcu de câteva-ori pe 

„nas „hî-hî“ şi să aşeză pe un scaun de lângă
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masă, îşi. coprinse tâmplele" în-mâini, plecân- 

du-se pe-o: carte. 

Inmărmurisem privind şi ascultând fără 

să înţeleg nimic din câte vedeam şi auzeam. 

„După ce întoarse câteva ici, o mână. îi căzu 

  

moleşit şi. greu pe tomul de alături, și începu 

să plângă ca an copil. Lacrămile îi. picurau | 

una după alta repede ca o. ploaie caldă, pe 

foile cărţii, până când ne mai 'văzând, de 

sigur, rândurile, se sculă dela masă, oftă 

" adâne, ca şi în noaptea trecută, şi îngână 

cu ochii în sus, ca şi cum ar fi fost o femee 

"care se roagă la icoană: | 

— Dar eu toemai aşa am făcut, tocmai... 

Tuburile mau răsuflat. Sângele a avut toe- 

mai căldura unui om pe deplin sănătos... şi 

sânge mai curat ca al meu era cu greu de 

„găsit... Nici-o boală n'am. .avut care să-şi îi 

vărsat, şi: plămădit în el elementele morţii, 
acele milioane de atome. vii 'care se revoltă 

N
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"si turbură, şi înfrâng tainica goană şi pri- 

menire a. vieţii... "Aş vrea să-mi dovedese 

inie însumi că am greşit, numai astfel poate 

mi-aş birui: laşitatea şi mi-aş zdrobi viața 

ca pun pahar din care ai băut până te-ai 

îmbătat şi nu mai ai ce bea... 

Şi începu iarăşi să se plimbe. De ustădată 

obrajii lui erau -un amestec de galben; alb 

şi vânăt,' Ai se 'păru că tremură, După câ- 

teva învârtituri' prin odae, se. repezi la aar- 

tea pe care citise, o zvârli cu scârbă de pe 

masă, o mototoli, îi zmulse foile, răsuilând 

pe nas așa de puternie încât îl auzii,.eum 

auzi. din depărtare un cal speriat. 

Z „ Adună toate foile, le îndeasă în gura S0- 

bă 

bei, „aprinse un chibrit şi le dădu. foe.: Casa. 

se lumină de vâlvătăi. EL, după ce arseră 

cele din urmă petice, se întoarse la: masa de 

Imeru şi zise cu o mulţumire rea.:. 

— Da, aşa le trebue! Incă unul care nu 

10
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ştie ce spune !' Incă unul care nu se mulţu- 

inește pe ce știe şi serie volume întregi des- 

pre ce nii ştie și nwii este dat să ştie! 

:Poate că erau trei ceasuri după miezul. 

nopţii. Luna scăpătase mult la vale. Mi-era . 
- răcoare, dar nu-mi venea să părăsese locul 

de, pândă. | | 

"Era, obosit ; „sta dus de mijloc, întors cu 
În ee ÎN . 

* spatele la mine, și răzemat în mâini de mase 

albă. După e câteva minute de gândire se «duse 
na mmm nm re 

la un geamantan ; îl deschise ; scoase o cu- 

tie; ;.. se aşeză pe un scaun ; aruncă unu: pi- 

cior peste celălalt ; puse cutia pe masă; o 

deschise ; lui din ea o lupă și un cuţitaş 

de oţel; îşi sumese mâneca, stângă i pâni?n 

cot ; își rezomă, vâriul cuţitului pe pulpa 

mâinii ; şi zise liniștit : 

„— Desigur, sângele meu wa, fost bun. O 

/ moştenire dela, moși dela strămoşi, un. fali- 

ment de sânge pe care l-am primit în vinele



LINIŞTE e IL! 

mele fără să ştiu, fără să vreau, și fără e ca 

ei să ti ştiut şi să îi vrut. 

, Cum sfârși aceste cuvinte, _apasă.cu-mâna 

- dreaptă pe plăselele negre 'ale cuţitului a că-. 

rui limbă subţire şi sclipitoare îi “pătruzise 

carnea. Când îl trase în sus sângele țâșni. 

îi alunecă la vale, înroşindu-i cămaşa strânsă 

ea un covrig în jurul cotului. 

Şi privea liniștit. 
Sem ao 

Pe mine m apucă nişte fiori reci d alungul 

spinării. Văzând cum picura. sângele dela cot 

„la pământ, îmi simţii ochii calzi de lacrime. 

De osteneală şi de spaimă îmi veni ameţeală. . 

Inchisei ochii, şi zguduii puţin cele două ver- | 

- ele de fer de care.mă înhăţasem si nu caz. 

Când mă desmetieii, dădni să privese prin 

rotocoalele din perdea dar nu mai văzui 

nimie. Clipii din ochi. Mă  frecai bine pe : 

trunte. În casă cra lumină şi totuşi nu mai 

văzoai nimic. .
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Deodată începui să tremur. Două fâşii de 

ger mi sc strecurară prin amândoi ochii. 

Tocmai în dreptul lor întâlnisem o altă pe- - 

.reche de ochi care scânteiau ca doi ochi de 

pisică, uitându-se adânc. întrai mei. Eran 

prins. Mă s _simţise._$ Şi -] _auzii că râde, zi- 

„cându-mi : . Sa DN 

“— Nu e aşa, vecine, că sângele meu e roșu 

G bun? Nu e aşa? i 

Un .: mort, dacă printr'o minune, ar fi râs 

și ar îi îi vorbit, mar fi râs şi mar fi vorbit 

“mai rece, mai useat şi mai sinistru, ca aceu 

, fantomă neagră caro'mi bătu în geam. 
  

Aa rupt-o la fugă. Pe la poartă mi sau 

tăiat Ă Bicioarele. şi abia m'am târit, câţiva Ă 

paşi, pe malul şanţului dela şosea, 

Răsăritul bătea în profir. - Cocoșii cântau. 

lipăind din aripi. Brâele de muşcele se ză- 

vreau într'o lumină leşioasii. Râul-Târgului 
x
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venea cu şuetul său din depărtare. Iarba 

cra-udă. | | 

Poate că de îrig, ori de frică, adormii şi 

nu mă deşteptai. decât numai la scârțâitul 

asurzitor al unui car încăreat eu scânduri, 

coborînd de la herăstraele din “Rucăr. Soa- 

rele era sus. 

Veghiasem toată noaptea în picioare; nu 

mâncasen ;- mă dureau coastele; fi-era îriz; 

răcisem ; ameţeam. Mă prinse frigurile. 

Intrai în odaia mea. Mă tolinii pe pat. 

Unde picai, acolo adormii. 

Cât oi fi dormit nu ştiu, dar visam că se . 

făcea că un prieten, cum arat se mai găsese 

pe lume, mă mângâia pe frunte şi pe mâinile 

mele îngheţate. | 

Mă deşteptai. Deschisei ochii, şi rămăsei - 

încremenit” eu ochii .ţaglă, aşa cum eram, 

trântit deacurmezişul patului, ca gâtui 

strâmb şi cu vinele dela gât supuse. Vroii să
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strigi. Căseai gura, dar n'auzii nimic, In faţa 

mea, sta „nemişcat - acel- om-necunoscut._ „Pri- : 

virea lui mi se părea că mă judecă, mă osân- 

deşte şi mă. execută. 

Z Nu fii copil, mai de ce să te superi, îmi 

zise el blajin şi mă potoli. Ai dormit în şo- 

- sea; ai răcit ; o să-ţi treacă; nu e nimic : : 

“îndoială. ! Pe E -: 
de tot te poţi lecui afară de desgust şi de 

Şi văzând că dau să vorbesc fără a izbuti. 

îmi luă o. mână întrale sale, mă. mângâe. 

apoi începu să-mi vorbească, zâmbind : 

— Am să-ți dau o sticlă. de vin ; so. pei 
= 

"toată, să mănânei bine, o. să- i treacă. Sunt 

doctor, adică am învăţat medicina şi nu mai 
(OCLOI 

cere să vindece pe nimeni. Diseară ai să afl: 
Socae 

tot ce ai vroit. să afli. La toate am fost osân- 
aaa oa a ea pt PTT 

dit pe lume, dar să mă crează oamenii și 

"nebun, după ce sunt nefericit, ar fi mai mult 

A aocat mi-este dat să rabă şi să tac.
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Mi-aduse o sticlă de vin, pe fundul căreia 

“se vedeau miinunchiuri. de ţintaură. ' 

i Şi. plecă. 

Am băut toi vinul. M'am dus la birt; am 

mâncat zdravăn, n'am rătăcit dealungul râu- 

lui până la podul care tae aproape pe la ju-. 

inătate calea, dintre Câmpu-Lung şi Nimăeşti. 

'Părancele, cu fotele roşii şi cu cămiăşile 

„albe, sumese. întrun şold, nălbeau pânzele, 

copii dăseulţi şi numai în cămăși groase şi 

ridicate- -până-la burta lor, doldora de prune N 

şi de mere, bălăceau prin şuviţele de upă ce 

se cotean din matea râului iarăşi în matea 

lui. 

Eu băteam cu bastonul piotricelele şi mi 

sândeam cum, fără de voe, furam tainele 

umui suflet atâ de bun ca al vecinului meu. 

Morile. vuiau dealungul apei, -vânturând 

prin spiţele lor late talazurile limpezi şi clă- . 

bucite de spumă. Pivele îşi bocăneau cracii
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groși şi erei, bătând, ghiemuind şi  strivind 

abalele. 

IV 

Pe înnoptate m'am dus acasă. Toate -câte 

îmi treceau prin minte despre acel om ciu- 

dat mi se păreau prostii şi - nu-mi lămureanu 

acea noapte fantastică. 

Pe la zece ore uşa. se deschise. BI. apăru 

în prag; îmi ticăi inima, şi abia putui crede 

urechilor când îl auzii chemându-mă: - 
— Poftim la mine, dacă vrei. Am ceai şi 

a an e ea ear 

tmtun bun. Şi-o să vorbită, - mâi”ales că n'ai 

stiut să-i stăpâneşti curiozitatea, Nu e bine: 

„să furi cu coada: ochiului, nici să tragi cu 

"urechea pe la geamurile oamenilor. Dacă te- 

Ur plăti cineva, pentru aceleași fapte, ţi-ar 

„fi ruşine, ţi-ar suna în minte cuvântul de 

Apion... deşi, nu plata, ci faptul înjoseşte'. - 

7 

Mă luă de-mână şi mă duse în odaia lui.
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Pe masa de brad erau două cărţi, două ceu- 

iuri, care-şi afumau aburii căildicei şi miro- 
'sitori, şi enţitaşul de chirurg pătat de sânge 

închegat. , 

Cu” frica în sân nvaşezai pun. scaun. a 

era în faţa mea.: Aprinserăm câte-o țigare. 

Sorbi de două-trei ori din ceai şi începu să 

„vorbească ca un om zăpiicit de gânduri care 

nu ştie cum să şi le adune. E 

— Ri, ei, îmi zise el, oftând uşurel, omul 

de când se naşte vine cu jumătate de soartă 

în-el, Când un copil rămâne nepăsător la 

zgomote, la ocări, la bătăi, şi nu se gândeşte 

decât la mâncare, —când nu simte milă de 

cerşetori, — când 'so îndoapă cu dumicatul 

din urmă, fiind sătul până în gât, mai bine 

decât să-l dea cuiva, — când chinueşte pisi- 

- cile şi câinii, — când “strânge lucru peste 

lacru, jucărie peste jucărie, — acest copil & 

sosit cu jumătate de noroe în lume, “Dacă
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- împrejurările nu l-ar sui din calea lui ti- 

_xească, el, desigur, va fi, la mare, un calic, 

-un nemilos, un necinstit, un egoist. Nu-i mai 

trebue nimic ca să fie fericit, afară poate 

de puţintică deştentăciune, pentru ca să-şi 

aleagă frizura, bine, să-şi scuture hainele. bi- 

ne, să-şi lustruiască ghetele şi să mintă în- 
totdeauna. Ai putea, aproape cu siguranţă, 

“cela un mie semn, să deosibeşti, cu donăzeci. 

ani înainte, care copil va ajunge un om pPru- 

“eopsit şi. fericit şi care va muri cum aşi 

trăit : sărac şi nefericit. Dacă, pe la vârsta 

"de cinci-șease ani, deschide nişte ochi blegi: 

    
şi reci, nepăsători, mari și uscați, nu mai ră 

mâne îndoeală că, prostia simţurilor: la el, sei 

în. strânsă leg ătură cu prostia orecriilui, şi 

i-l fe 

ricească o viată întreagă. Dacă,: din dontră. 

uceste două “prostii: “sunt de ajuns. ca. s 

  

cehii lui se. măresc Și se mieşor pază, - — „dacă 

se strâng viervos în pleoape” şi se destac re- 
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„pede până la frunte, — dacă elipese fără or- 

dine, — şi dacă mânia ca si bucuria lui i se 

aprind în luminile lor, — e de ajuns ca să 

rm aa 

pără în priviri, pornește dintrun foc de via- 

ță din aluatul aprins al oreerului, “şi aceste 

două, vieţi, sunt de ajuns pentru ca, să-l ehi- 

nuiască întreaga lui i viaţă, mai ales în.lu- 

(unoraată pane 1 sie. 5 a, ncajungând 

nimic şi “necumosefin du-miă- nimeni, pot, „fără 

să crezi că mă laud, să-ţi spui că din îm- 

te încredinţezi că. acoastii viaţă, e care-i sea- 

tâmplare am sosit pe lume un copil viu, ne-' 

astâmpărat, milos, necumpătat în toate, ame.. 

" stecând râsul cu plânsul într'o clipă, sim- 

țitor, dureros de simţitor, căci de mic nu deo-: 

sebeam între o plamă o vorbă rea sau ură- 

-tă. Un singur cusur aveau : eram sărac. Sa 
Dope a 

fost deajuns... o RR 
      

“"Aci 'se.opri din: vorbă.” Sorbi din ceai. Ri- 

. 

ş-



1% LINIȘTE. 

| dică din uznăirul drept, şi făcu pe nas de câ- - 

a : tova- -ori „hi-hi „ca şi cum ar îi râs. Apoi în-_ 

cepu, clipind des : Pa ” | 

— Nu ştiu dacă d-ta înţelegi pe deplin A 

cuvântul să-ră-ci-e î | 

— Imi pare rău că-l înţeleg... Da 

[= — Na e vorba de sărăcia lipsă, ci de să- 

( răcia care te alungă să-ţi slugărnicești viaţa 

în” casele bogate. ale parveniţilor, Pâinea ţi 
m e a o 

so „pare amară, vinul acru, hainele te ard, 

salieau umplută e cu Pietre şi perna pe ca- 

Ţ meti Zieci capul înţesată, cu mărtieini, Toţi | 

| aceşti îmhogăţiţi prin şarlatanii și furturi 

i unt convinşi că plătindu-ţi un serviciu îţi 

(eur mpără, și viaţa. O, Doamne, dar' te uiţi cu 

'scârbă şi cu milă Ja ei... Nu ştiu cum să-şi 

îndulcească: viaţa, măcar dar avea vistieriile 

împărăţiilor toate. Cu mult mai! bine trăiesc . 

“câini şi slugile la vatra lor bogată şi toântă. 

Sfârgisen bine liceul. „Urmam la medicină. i
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/ Dam lecţii la copiii unui falit milionar; copii 

răi, rău nărăviţi, leneși. -Si gusumani. După 

trei săptămâni vorbeam. despre progresele co- 

  

„piilor. Eram la masă. EL, un om gros în pân- 

teco şi în ceaiă, închis și ciupit în obraji, ţi- 

nea într” una, ca să-și facă copiii militari ; Mi- | 

lităria e carieră sigură mai ales când ai co- 
  

vaşilea chiag. Ha, o îemee uscată şi naltă, îu- 
er e aa 

fiptă la vorbă, încăpăţânată şi necăjicioa- 

_să, nu lasă de loc cu deputăţia. Deputăţia 

„este o meserie care duce departe. Mam ames- 

tecat în discuţie, căci mi-era silă să-i ascult. 

“Le-am spus cât de multe lipsese copiilor, şi 

cât de multe le. mai trebuese. 

— D- ta prea observi „mulţe, prea ştii multe Ş 

şi prea “vorbeşti mult, îmi răspunse el, zu > 

ruindu-şi inconştient banii din buzunar. 

Pentru prima-oară vorbeani cu ei. Pentru 

prima-oară vorbeau ei cu mine. 

A doua zi, bine înţeles, mi-ani luat cărţile
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ş-am plecat în voea întâmplării. La două- | 

„zeci de ani, pe pământ şi sub cer, lesne se 

“incăputează un culeuș de trai. 

"După câtiva, vreme mă, pripăşisem_Ia_un 

„mare tuneţionar. Dam lecţii lao. fetiţă _de 

  

şeapte ani, destul de frumușică, destul de 
lise 

deşteaptă, şi destul de leneșe, şi destul de 

răsfăţată, Era: primul şi “singurul copil: la 

părinţi. Aceşti oameni mi. se “pirenii mai 

„buni, mai de omenie. ” 

EI om liniștit, nici prost, nici deştept; şi 

“nu învățase multă carte ca să-şi vatiime în- 

teligența sa mediocră. Ea era frumoasă, tâ- 

nără, vie, îi plăceau disenţiile ; nebună după 

Rolla; recita, binişor „Le Sale“ și Steluţa 

lui Alecsanari, mai ales acel singur Vers se- 

nial şi simplu „pe când eram în lume tu sin- 

sură şi eu“, îl spunea minunat, eu toată me- 

lancolia, cu toată, părerea de rău adâncă şi 

omenească ce i se cuvine. |
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Aci iar îşi tăie cuvântul. De astădată su- 

râse iar amestecat cu acel „hî, hi“, trist şi 

Sbicinuit. “Răsuci: o țigaretă, 'o aprinse la 

- lumânare ; mă îndemnă să-mi beau ceaiul, 

“ si începu să-mi povestească cu o ironie așa 

de ciudată, că pare'ar fi rânjit la cineva. 

- — Doamna era foarte bună cu mine. Vor: 

hea, râdea, discuta ceasuri întregi. Vroia să 

„afle ce-mi: place şi ce nu. Ne certam mai 

pe toţi poeţii mari, și, după ce mă aţâta la 

discuție, mă asculta, privindu-mă lung şi ne- 

- mișcat, — sfârșind mai întotdeauna prin a-mi 

da dreptate şi a-mi mărturisi că-i place gTo- 

„zav cum vorbeam. şi cum citese. 

Eu mă înroșeam şi ea râdea. | 

Ne făcusem destul de prieteni, doar. nu ne 

ziceani pe nume, şi nu ne ziceam "nici în- 

trnu fel. | 

Intr'o zi discutam îrăpreună dacii un vestit 

poet al nostru a iubit ori ba, ca un adevă- 
y
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rat artist, Şi poet, Şi dacă, poeziile lui de iu- 

-.. bire răspund la porniri adevărate şi profun-" 

de. Ea zicea că da, eu: susţineam. contrariul. 

— Ce vrei,: acele versuri uşoare, limpezi, 

bogate, acele comparații fericite; acea cre-.! 

"dinţă în dragostea lui, sunt nişte dovezi pu- 

tornice că poetul a simţit și a știut să spue 

ce simte. | 

— Nu, eu nu sunt de părerea d-tale, i îi răs- 

punsei eu. Vexsurile lui Sunt uşoare pentrucă | 

nu spun nimic. o muzică de silabe nu „poate 

fi decât uşoară. Limpezimea lor le vine nu 

din profunditate ci din indiferenţă. : Cânul 

„spui lucruri pe cari orice om de bun simţ, 

tolănit fără grije pe o sofa “moale, le poate . 

spune; ar. Îi și păcat să nu fii lirapede, mai 

ales când toată viaţa ai ciripit în versuri. 

Comparaţiile lui, în genere, ca toate celelalte 

figuri, sunt, după formă şi după cum tind 

să lumineze și să învieze o ideie, nefireşti şi
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şeolăreşte căutate. Bogăția la el, e lipsită do 

mişcarea Și de căldura. vieţii. Tocmai felul 

acestei bogății dovedeşte că scriitorul nu ve- 

de, nu Simte şi nu o înţelege deodată. Când 

vede şi simte nu înţelege, când vede și înţe- 

lege nu simte. Şi când vede, simte şi înţelege 

atunci desigur că este vorba despre cceace 

omului ordinar de tot nu i-ar trece prin min- 

te. Atâtea diminutive, atâtea fisuri căutate 

şi moarte, atâta nepătrundere în inima ome- 

ncască, atâta, cumpătare în vers, atâta blân- 

deţe de simţire, atâta duioşșie de cuvinte, 

toate acestea ţi-arată, pe omul cu tempera- 

ment molâu. şi: fericit. Aș putea zice că nu- 

mai când deserie ce vede şi înseamnă ce um- 

blă în gura poporului, numai în aceste ca- 

zuri e destul de bine, este: chiar un artist 

desăvârşit. Iubirea, ca şi toate, celelalte pati- 

mi ce nu, se pot -veds, pentru el. au rămas, 

comori. ascunse pe cari niciodată nu. le-a pu- 

1
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Eu “tat găsi. Cine iubeşte are căldura Jogiek şi 

retorica temperamentului lui, nu se încurcă 

în imagini şi în cuvinte ce trec prin mintea 

oricărui şcolar bun și moșier deştept. 

Ea mă luă de braţ şi eu tresării. Mi-era 

cald. Mi-era silă. Nu înţelegeam bine. Mi-era, 

frică. Toată vitejia de cuvinte pieri. Amuţii, | 

“fără să-mi dau seama bine de ce. Si nici 

acum nu-mi aduce aminte dacă, plimbându-ne 

prin odăi şi iarăşi întorcându-ne pe urmele 

noastre, am scos vre-o vorbă. | 

Pentru prima oară, „prietenia ei mă umilea, 

Dacă ar fi îost o femce după drumuri, dacă 

7 nu mar fi p plătit şi nu mi-ar îi dat să. mă- 

nâne, mi- ar îi făcut plăcere căldura braţului | 

ei rotund aptisat într' al „meu; aş îi iubit-o. .. 

dacă n'aş fi apucat să cred că est. ciuistită, i 
- Mă surprinsese. Mă uimise. Imi răsturna 

toate credinţele mele. Şi mai ales când a au- | 

„” zit clopoţelul dela uşe, ş'a tresărit la braţul 

s
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meu, şi-a alergat veselă și mângâietoare în- 

naintea bărbatului: său, îţi mărturisese că | 

am înghețat în Picioare, | 

Şi mi-a făcut un rău nespus când. mi-am 

simţit naivitatea sângerată, şi când d curățe- 

nia iluziilor mele mi s'a părut că este o cu- 

"rată prostie. Nu este simţire nobilă care să 

nu se sgudue, când vrăjmașul ei ţi-o surprin- 

de dormitând şi. ţi-o izbeşte repede. . - 

Toată noaptea un singur gând am tors în 

"creer. Dacă a cercat să mă iubească, desigur - 

că mâine mă va urî. Am fost atât de neghiob 

şi de ruşinos cu dânsa, am văzut-o atât de 

înjosit prefăcută între: mine şi bărbatul său, 

Ă încât ca o să vază în mine un frate nesuferit, . 

care surprinde plicatele unei surori mai mari. 

__O săptămână nu mi-a vorbit. Ea tăcea, eu 

tăceam. Altă greșeală de „care vedeam bine 

că-i pare rău. Ne vorbindu-mi ea simţea că 

se acuză de-o vină care poate că nu fusese 

7



164 a LINIŞTE 

decât un capriţiu uşor şi trecător, o pom- 

pare mai repede a sângelui spre creer, o ame- 

teală. a “închipuirii, o iluzie ce arunca, pen- 

tru o clipă, drepturile bărbatului asupra 

unui tânăr necunoscut... Ă | 

După o săptămână, într'o sărbătoare, ea 

„veni spre mine. Eram singuri. Zâmbi, dar 

„trist şi răutăcios. Şi ca şi cum şi-ar îi adus 

aminte de eri, îmi zise :. - - 

— Va să zică, d-ta, susţii că ce admiră o 

lume toată-sunt nişte copilării rimate, că lu- 

mea se înşeală şi că numai d-ta ai dreptate... 

“Nu ştiu cum, — parcă nu mi sar fi în- 

- tâmplat nimica, — prinsei la -vorbă, şi în- 

vârteşte la. foi, şi despică la versuri; şi în- 

- haţă figurile care mi se păreau mai ordinare 

şi mai nepotrivite, şi când socoteam, după 

vechiul şi prietenosul- obiceiu, că ea osă mă 

aprobe, o auzii că-mi zice co mânie ascunsă 

“cu mult meşteşug :
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— D-ta, prea citeşti multe, prea știi multe, 

prea observi multe şi prea, vorbeşti multe... 

- In acel minut,. ca printr'o minune, mi se 

păru că văz sub pielea ei tot organismul 

brut al falitului. Aceeaşi vază, aceleaşi cu- 

vinte, aceeaș mânie şi acelaş dispreţ. 

„Aş fi dorit să-i spui: „puteai să mă dai 
pe uşe afară ceva mai puţin crud“. Curajul 

mă. părăsi. Cine crede că dreptatea are şi în- 

drăzneală nu ştie ce spune. 

Ca 

A doua zi am plecat şi dela înaltul fune- 

ționar. De astădată trist, cu un început de : 

îndoială, de desgust şi de nu știu ce boală, - 

ale căreia efecte fizice le simţeam pretutin- 

deni, dar mai ales în cereer. | 

Neputând sta la nimeni, m'am hotărit să 
cei aa a nea e aa aa a 

ă ao copist pentru” ca să pot. sfârşi. medi- 

a
.
 

In seotia. noastră trebuia să facem un ra- 

port Ministrului de Domenii.
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Şetul de birou mi-a dat să-i copiez ciorna 
acestui raport, ciornă, lungă de mai multe 
coale, fără nici-o ordine, fără nici-un înţeles; “ 

/ areşeli de fraze, de cuvinte, de punctuație; 

i greșeli de logică, motive slabe; lipsă de stu- 

". dii; lipsă de fond, lipsă de. formă. o 

„Am arătat. sefului _oâteva. greşeli i prea ea gro- 

solane, din sumedenia de nerozii. | 

DI D- ta prea ştii multe, prea observi mul- 

i Desigur toată lumea se învoise ca să mă . 

'tortureze. cu aceleași cuvinte nesuferite. | 

Şeful meu fusese Tău, dar înzecit de rău 

peatru mine, fără să ştie, Ne moi putându-- 

mă stăpâni, cercai să-i dovedesc câtă drep: . 

"tate am. Era nimicit în faţa mai micilor săi. 

S'a înroșit; sfeclă, a bătut cu pumnul în 

masă, căci avea ciudata manie d'a imita pe 

ministrul său, şi mi-a răspuns furios: 

— Nu eşti bun de nimic! “Te amesteci în
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toate ca, mărarul. Ei, co e.1, 0 să cază cerul : 

pe noi 1 Ce este un raport ? 1 Un raport... „Un 

raport... Parcă 9 să-l citească d-l. ministru... 

“că altă treabă n'are... 

= Nu ştiam că d-l Ministru cere rapoarte 

pe care nu le citeşte, — răspunsei eu. 

— D-ta prea vorbeşti multe ! “Sa-l copiezi 

aşa cum e l- 

Cu aceste cuvinte îmi întoarse spatele, 

mormăind : 

— Poftim, toemai ein: sa găsit! | 

Am tăcut, deşi fierbea sângele în. mine, 

Ă ŞI do câteori, discutând cu prietenii mei, 

veneam cu vr'o idee nouă pe care nu o pu-. 

teau afla în lecţiile nenorocit de mărginite 

ale Doctorilor noştri, toți sfârşeau « cu o iro- 

„nie rea şi înţesată : “ a E 

| — Mă dar multe mai ştii şi mult mai vor- 

beşti | Ş 

La. primul - examen de anatomie răspun- | 
În mie am pe
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” deam profesorului după acelaș__a1 autor după . 

  

Voltăiră 1 mă opri ri din vorbă : 

— Ce autor susține aceste lucruri ? 

I-am spus numele pe care-l cunoştea destul 

de bine. 

— Nu e adevărat ! | 

— D-le Doctor, e așa cum spui eu. In cea 

din urmă ediţie are o notă, de două pagine, 

care nu se găseşte în primile ediţii. 

— Destul, n'o să învăţ carte dela d- ia! 

Așteptam rezultatul examenului. Eram : 

galben. Tremuram de necaz, Doctorul Mareo-. 

'vici tocmai eșea din cancelarie: necăjit, stri- 

gând cât îl lua gura.: | 

— Bravo! are dreptate elevul, şi îl res- 

pinge! Profesor de buchi iar nu de facultate! 

Cum mă văzu mă înhaţă de haină. 

— Bine nene... ai căzut la examen !. 

Şi după o înjurătură, strașnică, zise restit:
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— Măi îrățioare, eşti băiat sărac şi ştiu 
  

.că- înveţi carte, da dar de. ce nu-ţi. păzești_ gura? 

Când un guguman susţine că p'ai dreptate, 

şi când acel guguman “ţi-e examinator, în- 

chide gura şi taci. Cazi la examen pentrucă 

ai citit p'o ediţie nouă şi el nu are decât pe 

aceea pe care a, tradus-o pe de margini, când 

învăţa la şcoală. Şi nu ştiu ce i-ci mai zis, - 

că ţine într'una că, eşti obraznic şi că vor- 

„beşti prea mult. El e isnorant şi aton. De, 

ce să-ţi fac? E A 

Am rămas uimit. Pământul mi se învârtea 

sub picioare. De m'ai îi: tăiat mar îi curs 

picătură de sânge. 

Mă dusei acasă. | i 
„Era noapte şi lumânarea, mi se isprăvise-. 

în sfeşnic. ] In miine se hotărîse desăvârşit ca- 

Noam 

racterul zevoliatuiui. Stam lungit în pat cu 

„_ghetele în picioare şi cu pălăria turtită. | 

-  Pentru-ece toţi oamenii îmi impută că vor- 

JI!
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f' bese mult ? Pentru-ce şi prietenii şi cei pe 
care abia îi cunosc, şi ignoranţii, şi cei cu 

„4 carte, şi perverşii şi cei blânzi din fire, şi 
2 1 faliţii, și şefii de biurou, şi profesorii, şi co-. 

i piii, sunt, toţi cu toţii, contra mea decum oi 

deschide - gura ? Desigur, văz: lămurit toate 

In „capitala noastră de parveniţi, de nc-- 

  

(| gustori, de. străini, de declamatori, de şireţi,- 

| de ignoranţi, inteligenţă în medie e mai jos 
| A decât mediocră. Creerul e condamnat la ade- 

văruri ordinare. Gândiri „Personale e nu se pe- 

tree în mintea leneşe și slabă a oraşului. Şi 
când ceeace frămânţi și arzi tu vreme înde- 

lungată, în cutia- de os a capului, izbucneşte 

“afară, ca o lumină vie, cel: care te ascultă e 
-ameţit ; ba mai mult, ereerul lui siinte: du- 
„Tere, căci e zguduit din acea adormire obi- 
„cinuită şi fericită. Mintea ta taie cărările 

băitătorite şi ordinare ale minţii lui. O sin-
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gură vedere personală, adâncită, spusă într'o 

formă mai. energică, e de ajuns ca să-i ri- 

dici un stăvilar peste care nu poate sări de- 

cât cu o muncă grea şi cu o'cădere şi mai 

grea de partea, cealaltii. Iacă ce trebue să în- 

semneze că eu vorbese prea mult. O-singură 

“ frază, sau două ore de vorbire, e acelaş lu- 

_eru: dacă îi trezeşti din somn, dacă îi pui 

pe gânduri şi le turburi odihna, vorbeşti prea 

mult. Ei însă pot să-şi spargă urechile zile 

întregi; cecace îndrugă e blând, trece prin 

mintea ori-cărui hidrocefal, e uşor, e liniş- 

tit, e copilărese, e vechiu, e ştiut, este în pro- 

prietatea tuturora, nu aţâţă viaţa moleşită . 

din capul adversarului, nu o aprinde şi nu 

o arde mai grabnic decât în somn, deci ei 

vorbesc puţin, cuviincios şi înţelept. 

"Când mi-am desluşit acea prigonire a tu- 

turora contră mea, era prea târziu, căci re- 

volta era înveninată de dezgust şi de despreţ. 
<a i i
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“ Revolta te răscoală contra, lamii, dezgus- 

lu te - face să, cazi în mijlocul ei, despreţul 

Nte e exileazii « din ea. Esti străin şi. Singur în- 

tr "ai tăi şi în „mulţime, Vorbese o limbă din 

care nu "înţelegi decât cuvintele dezlegate. 

pe o viaţă pe care nu o explici decât ca şi 

pe viaţa unui câine: nu mai e.nici. urât, „nici | 

îrumos, nici cinstit, nici necinstit, nici bine, 

N nici rău. „Nişte maşini care sfarâmă, macină, 

moaie, dospesc, „împrăștie, ard şi se mişcă : 

unele fac explozie, altele se odorogese, altele | 

se duc la treapăt şi prea puţine aleargă în. 

neștire, în goana vieţii, ţinând frunte tutu- - 

rora, zdrobind tot ce întâlnesc în cale, şi to- : 

tuşi neștiind, în această vijelie a patimilor, 

mici şi murdare, nici de unde vin, nici pen- 

tru-ce, nici încotro se due. 

Mom. închis în . mine; am tăcnt;, mă mitam 

„mne, zâmbeam, ascultam, închideam ochii, 
4
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Așa de învrăjbit, tăceam, încât prietenii 

au început să şoptească 

; decât „da şi nu — S'a prostit savantul 

nu mai ştie să mormăe. 

Şi nici n'aş îi înţeles ce fel de oameni şi 

„A ce fel de prieteni mi-ar îi fost daci. când 

rr vorbeam, nu mar fi acuzat că. vorbese, mult 

şi, când tăceam,_ nu m'ar fi. acuzat de prost. 

Mai târziu mi-au scornit una şi mai boa- 

„vorbea prea mult, tace prea mult) cănă : 

de netăgăduit, fazele, „nebuniei“ , 

Şi când asemenea, zvonuri mi-ajungeau la 

urechi, dam din umeri, mă gândeam când | 

la fierca unuia, când la turtirea frunţii al- 

tuia, când la prea -multul sânge a lui X, 

când la anemia cutăruia, şi sfârşeam soco- 

teala, îngânând, liniştit : e 

— Fireşte, la început se purtau cu mine 

ca nişte cunoscuţi, apoi-ca nişte prieteni,
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mai: apoi ca niște amici, şi acum ca niște 

fraţi. - | | | 

„ Am treeut doctoratul cu „mult _suoces. 

„/ Teza mea era o lucrare deosebită. Grămă- 
- mirare: 

N ((disen î în ea multe observaţii şi multă citire. 

  

La un consult, D-rul Marcoviei, — care 
mr 

mă iubea şi respecta, în mine, el “vorbăreţul, 

pe omul tiicut, el, omul de geniu care n'avu- | 

sese ande” să se desvolte, pe. omul de talent 

„sărac şi nebăgat în seamă, — m'a a chemat și 

„pe mine ca „să-mi dau părerea. 

Era la un bolnav bătrân, văduv, și uscat 

de o phtisie lentă, „nesimţită, împiedicată în 

drumul ei de bunul trai şi 'de desele călă- 

” torii în “ţările calde. 

După o lună l-am pus pe picioare, 
Peste câteva zile am primit „0 serisoare 

dela bătrân. Mă ruga să via pe la el. Cum 

m'a văzut m'a strâns de mânii foarte prie- 

"tenos. Mi-a mulţuzit. de „buna îngrijire, în.
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“timpul boalei, şi, mai înainte de-ai putea 

spune vreun cuvânt, îmi zise repede: . | 
— Nu, nu, d-le Doctor, Marcovici ma în- 

credințat că numai şi numai d- ta m'ai sc 

“pat. Şi “Marcovici e doctor. mare, cinstit şi 

sincer. i 2 

Am mâncat la el.. Si-a fost de. ajuns. 
“Mâncam de trei ori pe săptămână: la pă- 

trân, De . 

Avea o singură fatii de 18 ani. Mieşoari, 
„delicată, blândă, sfioasă, uşoară la 'mers, nu 
i se auzea decât fâșiitul mătăsos al rochiilor 
sale învoalate. Palidă, cu nasul: subțire, cu 

“gura mică, cu buza de jos răsfrântă putin, - 
cu două gropiţe în obraji la orice zâmbet, 
cu ochii albaştri migdalaţi, umezi, buni şi 
limpezi, puşi sub nişte arcuri de sprincene: 

subţiri şi pierdute în tâmplele ei albăstrii. 

Părul bălaiu, tremurând fir cu fir la fitece- | 
mişcare a capului, i se lăsa din creştetul:
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îrunţii în cosiţe miădiate după urechile ei 

mici şi. albe, “ | 

Niciodată n'am întâlnit o fiinţă! a cărei 

viaţii din lăuntru să se zugrăvească mai bine 

în “mlădierea moale a sufletului, în pielea 

străvezie a obraşilor; în privirea melancolică, 

şi blajină “a ochilor și în glasul dulee, tre- 

murător, prelung, ca un cântec ce se pierde 

în depărare. Voinţă slabă, aproape moartă ; 

simţire caldă, delicată, dar vagă. O impresie 

plăcută, primită prea repede, pentru ea era 

- o adevărată durere ; tresărea ca şi cum sar 

fi tăiat; se rumenea, îşi. pleca fruntea în 

mâini, şi ochii i'se umezeau ; plăcerea şi du- 
nem mmm 

“rerea în ea erau. aşa „de. împletite, că nici : 
mmm ——— 

una nici alta nu puteau naște și trăi decât 

A aorean 

" Surâsul ei era melancolic ; veselia. ei era 
a 

pp 

  

tristă ; mulţumirea ei adâncă o slăbea, o mo- 

leşea, o așeza încetișor pe scaun ca și cum
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ar fi fost ameţită de friguri. Era o minune 
MT 

ciudată : tăcută, blândă, suferind şi neavând , 
——T 

mm me 

nimica, nevoind nimica, necăutând . nimica, 

| întotdeauna pe gânduri, privind liniștit şi 

„ departe ca şi cum şi-ar fi desfășurat ziua 

ceeace visase noaptea. 

re aa ef 

  

/ Aşa cum era, | te te mişca, „te te atrăgea în at- 

mosfera palidă şi şi i tristă ce plutea şi se în- 

Noartea s în jurul ei. 

Neavând răbdare şi plăcere de a citi, cân-. 

tând la piano._rar şi încet, să îi zis că “sub 

degetele ei piano era un pieptene de oţel, ca- 

re-şi zbâmâe dinţii de un mosor pătruns cu 

ace, - — fiindu-i silă să se gătească, — neplă- 

cândui plimbarea, lumea Si Zgomotul, — 

cât de multe ori :mi se părca că că nu spune 

AN târzii m'am încredinţat că acest - 

ap delicat, neavând _niciun grăunte de. cul: 
Di Se tuaa 

    

12,
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„tură, neînvăţând nimie din discuţiile oame- 

ilor de care fugea prin instinct, brodea - 

4 uneori adeviiruri d de o profunditate uimitoare. 

< sol de devinare sv în a imaginile e ce-i 

aprindea, în creer. Şi în tot ce văzuse i se - 

părea că domneşte neclintit o. armonie desă- 

vârşită şi neînţeleasă. | | 

Era, o minte înaltă dar săracă, o: naivi, 
  

tate curată dar bănuitoare, o mută, care şi | 

vorbea sicşi prin gesturi, prin monosilabe, 

prin încremenirea trupului drept pe picioare, 

Şo goană de priviri ca două săgeți care se 

due alături, departe, departe, dincolo de za- 

rea care- -ți joacă înaintea ochilor si de care 

| niciodată nu te poţi apropia. 

| _0 vijelie vine; norii se grămădesc; lumina 

se posomorăşte; fulgerile scapără lincile lor | 

de foe îri.nte pe marginile negre ale norilor ; 

- ploaia de vară cade şiroaie băşicate. Ea pri-
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veşte lung, neelipind, apoi întoarce spatele 

acestei lupte înfiorătoare şi ridici din umă- 

rul drept. A privit, a înţeles în felul ei, şi-a 

desfăşurat gândurile, şi-a vorbit prin ridi- 

carea umărului. | 

Seara, la ceai, câţiva prieteni dai casei 

vorbesc d despre cruzimile războiului cu Fran- 

ţa, despre neruşinările sceptice ale politicei 

noastre. Femeile vântură intrigile obicinuite 

ale capitalei. Ea ascultă f fără să se miște. Şi, 
sere Pee e a cms piata 

“după multă vreme, când ce a auzit sa îm- 

bucat întrun sistem al ci de a rândui lumea, 

zice blând: 

— Oameni... Oameni... Bioţi oameni ! | 

si în aceste crâmpee de gândire, îşi gră- 

-mădea toată filosofia de un desgust anemic, | * 

organic şi nevinovat. | 
Mintea ei rânduia imagini fără cuvinte, 

înţelegea şi deslega ca o surdo-mută. Și me- 

lancolia şi- 0 desfășura prin zesturi întoemai | 
mmm ae amare ma i me Ș 

ÎS eta 

A
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cum un pianist şi-ar executa -un capriţiu pe 

un deetilion, cu claviatură fără de sunete. 

In cuvitnele „oameni ! oameni !“ spuse de 

ea, încetinel şi. pe gânduri, ca un copil care 

ar cere apă buimăcit de somn, eu simţeam 

cum vrea de lămurit să spue că oamenii sunt 

răi, sunt proşti, sunt grosolani, nefericiţi şi 

fatal târâţi din firea lor în războae, în în- 

trigi, în calomnii, în brutalităţi, în , vecinioii 

ncodihnă. 

/o înțelegem pe deplin. | | 
Şi nicodată nu mi-a dat de ochi ca doui 

oameni cu naturi deosebite, pe căi deosebite, 

şi din cauze cu totul contrarii, să ajungă a 

se întâlni, a se simţi, ase înţelege, a se po- 

trivi, și a se-iubi fără voia. „lor, cum ni s'a 

". întâmplat nonă. - 

Ea bogată, eu sărac; ea curtenită, eu is- 
a a e Ops 

gonit şi desprețuit ; ea slabă, mică Şi: “palidă, 
me aa pa 

eu voinic, mare ŞI rumen ; ea “Slujită de o! 
Norm mai mea doom ee ceata
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familie întreagă de slugi, eu_ slugărnicind, 

tocmai când viaţa, are mai mult amor-pro- 

priu şi mai curat entuziasm ; ; ea ignorantă 
a ae mec 

ca un „copil ce abia se înalță eletinându-se 

pe picioare, eu obosit datâtea „tomuri, d'a- 

tâtea _experienţe, dWatâta ştiinţă de carte şi 

de. meditaţie, cât abia) poţi “aghesui într'o 

bibliotecă ; ea trăind o Viaţă de Vise, eu re- 

ducând jumea la o maşină, care se mişcă ; şi 

tăria unei mişcări iniţiale, care nu se. stinge 

„decât atunci când oasele se usucă, muşchii 

seacă, nervii se apătează şi arterele „se în-, 

groașe. Astfel ne întâlnirăm pe aceeaşi cale. 

Şi totuși, câtii asemtinare: ea tăcând şi des-t . 
„preţuind din lipsă de viaţă, din cauza i) 

'sânge subțire, sărace de acele milioane de 

globule roşii, vii, ealde, sărac de focul vieţii 

„care arde şi se aprinde tot atât cât arde; ; eu 

tăcând, şi despreţuind din cauza unci vieţi 

colosale, „izbită,. strânsă, închisă, ncînţeleasă,
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| ghemuită, şi insultat de prostia neumană a 

lumii în câre mă învârtisem. | 

Intr'o zi, — venisem cam. de vreme pentru - 

"masă, — îmi întinse mâna. Mâna era rece, 

„slabă, moleşită, ca o blană de pisoiu mie. 

I-am strâns-o într'a mea. | 

"— Ce mână caldă ai, îmi zise ea. Ah! şi ” 

ce bună căldură! o simţ cum mi se ridică 

până la gât, până la cap... | 

Nu știam.ce să-i spui. Pentru: întâiaşidată 

0 auzeam vorbind mai mult, 

— Da, urmă ea, ai o căldură care-mi dă 

viaţă. Nurhai şuviţele de soare ce să strecoa- 

ră în odaea mea mă fac să simţ aceeaşi plă- - 

cere. | | E | 

"Tăcu. Incepu să tremure, fără să-şi iea 

“mâna din mână mea. E o 

— Poate că nu eşti bine... 

“ — Ba nu, sunt bine, dar poate că nu: “sunt: 

: întreagă... Nu sunt ca, ceailaltă lime... O gă-
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lăgie îmi face rău... Un râs nestăpânit îmi 

face rău... . O vorbă rea spusă pe socoteala 

| altuia, îmi face rău... Cum își bate ceaiul cu 

 linguriţa bancherul cel pleşuv, şi cum şi-l 

soarbe de lacom şi de gras, îmi fac Tău... 

Glumele necuviincioase ale cocoanei Eugenia, 

îmi fac rău... Graba tânărului moşier, cu 

care vroeşte să mă slujească, îmi face rău... 

“Laudele mincinoase ale prietenelor mele, îmi 

fac rău... Iacă de ce sufăr... Incolo,-când 

suni singură, mă simt Liniștită.. Sunt bine, 

fără a simţi acest bine... Lumea se. învâr- 

teşte în minte ca un haos de umbre rele... 

Numai D-ta Îmi faci bine, fără să ştii, as- 
cultând, tăcând, şi câteodată speriind, cu. 

câteva cuvinte, prostia îricoasă a celorlalți. 

Mă înroşisern. | 

„Mam uitat apăsat la dânsa. Rumenise în 

| amândoi obraji, şi ochii ei albaştri şi mari, 

pironiţi în jos, erau încăreaţi cu lacrămi. : 

7
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Nu ştiam ce să-i spun. | 

Imi venea s'o mângâi, îmi venea, ș'o sărut. 
I-am întins o mână pe umăr, apoi, fără să 

_vreau, am apropiat-o de gâtul ei alb, am 

: ridieat-o mai sus şi-am lăsat-o să alunece * 

i 4 Mă îngrijea, 
TOT Y 

ușor pe rotunjimea obrazului până "sub băr- 

bia palidă şi străvezie ca un măr de ceară. 

A trecut o lună de zile. In tot acest timp 

nu mi-a vorbit, 

Dar mă privia lung, mă căuta, mă îngri- 

jea la masă, la cafea și la ceai, mă-ruga din 

ochi să mai stau serile, când ceilalţi oameni 

se risipeau pe la. casele lor. “Când slujnica 

îmi aducea dulceaţă, se uita cercetător la, 

linguriţă, la paharul cu apă şi mai ales la 

dulceaţă, poruneind întotdeauna, numai din ! 

dulcețurile care, după cum biigase ea de gea- 

mă, îmi plăceau mai mult. 

Imi-dădea mâna. 
m me a rara aa 

1 LI
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Se uita la mine. pr 

” cs e gândea... 

Tăcea. 

la 

  

Atâta tot. 

Eu nu cutezam să cer nimic, Şi. mărtu- 
ninti aia: 

risese că mie, — celui ui izbit şi desgustat, că 

mie, celui obosit, sceptice şi mort înainte de: 

a trăi, — îmi pliicea atât de mult încâţ mi- 

era spaimă de ideea că i-aș îi indiferent, 

” Mi-era dragă ca un Caz rar. de o stare pa- 
menta rm ra re m 

Ahologică, « ce putea. 1 trece! drept. stare. fiziolo- 

i “Duţinitatea de vieaţă îi ucisese toate. - 

“pornirilo brutale, lăsându-i neatinsă puterea 

de abstracţie și de idealizare. Chiar la trup, 

această săriicie de viaţă, o oprise. la acele: 

mărimi, cumpeniri şi forme delicate şi naive 

peste care natura, de regulă, pune apoi car- 

ne, carne, Şi iarăşi carne, pentru ca prăsila. 

ei să' poată birui toate văjmășiile ce se Ti-. 

dică contra vieţii,
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-f mi-era dragă ca un saflet 1 Tar, aruncat în 

C | eştire î în lumea nesimţitoare, mojică, fudulă 

putredă de mici viții care se înnoadă mai 

mult cu prostia “decât cu marea destrăbălare 

a nervilor. - 

| Mi-era dragă pentrucă pălmuia, cu despre- 

"tul tăcerii toată nerozimea guralivă şi înţe- 

pată ce mişue pretutindeni, în saloane, la 

mese, și mai ales acolo unde ordinea firească 

ar avea nevoo de mai multă sfinţenie şi tă- 

cere: | o , i | 

: Mi-era dragă, pentrucă la nimeni ca la dân- 

sa senzațiile nu se zidicau şi nu se. topeau, 

n stare de sentimente, mai curat, mai nobil. 

, 0 iubeam şi mi se părea o cumplită Tu- 

Sa şine de a-i mărturisi că o iubesc. 

Pe la începutul lui Iulie, într'o zi, bătră- 

nul mă deşteaptă din somn, fără de veste. 

/ — Doetore, îmi zise el zguduindu-mă de 

Co brat, 4 fata mea_e- bolnavă.
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Am sărit din pat. IE 

M'am îmbrăcat, înaintea lui, într'o clipă. 

Ne putând să-mi potrivese legătura am 

rupt-o. | 

Când m'a luat de mână ca să mă sui în 

trăsură, m'am suit dar am sărit dincolo. "Do- 

rinţa de a pleca, de a mă duce, de a o ve- 

- dea, mă zăpăcise. Mi se părea că trăsura nu 

mai porneşte, deşi nici bătrânul n'avusese 

vreme să se suc alăturea. Am ajuns. Eu cel. 

" dântâi am pus mâua pe clanţa „uşii dela 

_odaea, ei. ” | 

-— Doctore, n'ar fi bine so vestim, DR să 

ştie, ca să. : 

M'am înroşit, 

Ea era întinsă în pat, cu ochii închiși, cu - 

tâmplele înrourate de sudoare, c'o mână pe 

frunte, şi acoperită până la gât co velinţă 

albă. | 

„Am rămas singur cn dânsa. „Mi-am apro-
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piat un scaun de pat. I-am luat o mână în- 
m re rampe ini Adi - ” 

triale mele. La toate întrebările îmi răspun- 
Nane ete e: 

se galeş Şi “blând: , 

— - Nam nimic, n'am dormit astii-noapte. 

Nam nimie; man gândit. Nam nimic. Oh! ! 

„AŞ îi dorit să nu te întâlnesc. niciodată, şi x e ap 
dorese să te văz totdeauna 1! Dacă îndrăznese 

ÎN a aaa ee aan ma mi 

tât do mult e tocmai fiindcă mi se pare că 

mi. se va sfârşi viaţa, că numai pot trăi, că 

nu m'auz de cât dintr'o depărtare nedesluşită. 

f. “Visez, visez. Poate că sunt blonavă, dar n'am 
nimic... 

 Inmărmurisem, . Mâinile : îmi: tremurau. 

Gânsănii câteva cuvinte idioate. Mă plecai 
să-i sărut mâna, și, stând cu buzele pe mâna 

ei, nu izbutii s'o sărut. 

= Nu e așa, Doctore, întrebă ea  oftână, 
si muie aşa că lumea şi vieaţa sunt așa cum ţi 

„se par ţie ? Nu e așa că lumea şi viața sunt 
i în cap la noi? Că, dacă sunt rele sau bune,



LINIŞTE. . 189 . 

sunt la noi în închipuire rele sau bune? Nu | 

e aşa că dacă iubeşti. pe cineva îl iubeşti 

E
 

fiindcă ai găsit un om care intră ca întrun 
calapod, în omul iluzie, care sa născut şi 

trăeşte în cap la tine î Nu e aşa că dacă 

urăşti pe cinova, e că acest cineva îi poceşte 

iluziile tale, intrând în ele tocmai ca un co- 

coşat care sar îmbrăca cu vestmintele unui . 

om bine făcut? 

— Da, da, i-am răspuns cu, minunându-mă 

de atâta adâncime do minte într'un cap îg- 

norant ca al unui sălbatic. 

7 — Doctore, eşti omul care mi se născuse 

S în , minte şi pe care mi- era frică sil caut... 

+ Dacă crezi că n'o să, mor, _iubeşte- mă... Dar. 

ă numai dacă crezi că o să trăese... On! aş. 

vrea să trăese ! Aş vrea să trăesc ! Acum, 

aş vrea să trăese... 

“ Plângea fără zgomot, ca şi cum şi-ar fi 

adus aminte de-o fericire uitață, Lacrămile ;
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“i se &părgeau între gene, alunecând la. vale 

şi. p'un obraz și pe celălalt, Ti sărutam moâ: 

na, repetând întruna: 

— 0 să trăeşti !. „'O să inot 1 

„Apoi îşi retrase vinior mâna. de sub bu- 

zele mele zicându-mi | 

O Du-te, te rog, aş rata să € dorm... După 

| jun somn lung, odiknitor, o să mi se pară că 

e “toi ce! ți- am Spus ţi le- -aş fi spus de un an 

„lao zile... Alttel, mi-ar ti rușine s să te privese 

rent în. faţă. | 

“ Bătrânul mă aştepta, î în pragul camerei. 

Cum mă văzu, mă luă de mână, mă târi 

la el în odae, mă aşeză pe un fotoliu, între- 

bându-mă pripit : 

— Ce are? E bolnavă grei Ce are î 

D-ta ştii că eu numai pe ea o am | Ce are? 

— Nimic. Nare nimic. Şi dacă. ar avea 

ceva nici doctorul m'ar putea să-i dea vre-o
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“reţetă, nici farmacistul mar putea să prepare | 

reţeta, dacă doctorul i-ar da-o. Da 

"— Va să zică poate fi primojăie mare, 

zise bătrânul, țintuind ochii spăimântaţi asu- 

pra mea. | | 

— Da, pentru că iubeşte... 

— Pe cine? întrebă bătrânul tresărind. 

— Mai bine ar îi să-ţi spue ea... 

Bătrânul se uită în ochii mei. 

| „Când am plecat, mi-a dat mâna de trei 

ori : de trei ori ma dus până la uşe şi iarăși 

mata întors; apoi mi-a şoptit: | 

— Aş dori să fii d-ta... | 

Am plecat. Mă împiedicam de pietrele de 

pe strade, deşi mergeam cu capul în jos. . 

Când am intrat în casă, un client mă aştepta, 

voind să mă consulte. l-am scris o rețetă. 

„Fără să m'auz, decât la urmă, repetaisem 

şi zepetaza năuc : :
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— Ah! no să mai fiu singur ! N'o să mai | 

fiu singur ! - | 

Acel domu şi-a luat reţeta, Na privit ciu- 

dat, a plecat și, când a ajuns în mijlocul dru- 

mului, a rupt reţeta şi-a aruncat-o în vânt. 

Bucăţelile de hârtie pluteau legănându-se. 
Clientul şi-a mai aruncat privirile încă o. 

| dată îndărăt. Desigur credea că, sunt nebun. 

"Eu am râs cu poftă și m'am tolănit pe-o ca- 

napea. Am adormit. 

  

Aci îşi tăie povestea. Sorbi de pe fundul - 

paharului ce ceaiul rece şi gălbui ca chiliba-, 

rul, îşi trecu mâna peste fruntea, asudată,. 

oîtă,, făcu de câteva ori pe nas „hi, hi, hî,* 

şi dădu din cap. , 

pe - — Mă îngrozeşte acea, fericire de un an de 

A zile ! „Când mi-amintese că pacea şi blânde- 

. ea ei sau stins, durerea care mă încinge_e 

> caun oc ce mi “faprinde din tălpi până la | 

creştet ; ; gura mi se amărăște ca și cum mi
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sar sparge în ea o băşică de fiere ; apoi, un 

fior rece, ca un şarpe umed, mi se încolă- 

"ceşte în sus pe şira spinării. Să nu te înţe: 

leagă şi să nu te _rabde, să nu te îmbriţişeze 

şi să nu te iubească decât o singură, fiinţă, 7 | p EI 

şi această fiinţă să te părăsească de, veci ! ă > 

m 
” 

  

Şi în vei să no. poţi. uita 5. să-i auzi glasul VL, 
aa E 

în urechi ; să-ţi s stea țagli înaintea ochilor, / 

nişte ochi albaştri cari se închid a moarte ; ; 
oa... mmm m rr 

să simţi pe pielea mâinilor urmele slabelor 

şi .recilor ci strângeri de mână ; şi, privind 

un munte, ascultând lăutarii ori gonind în 

fuga svăpăiată a drumului de fier, în toate - 

şi ori unde, saud necontenit dorul ei cel de 

pe urmă: „ah, şi cum aş vrea să trăese !“.. - . 

  

Spune-mi, d-ta, dacă n'aş avea, dreptul „să LI 

cer socoteală lui Dumnezeu și să-l insult, ca | 

pun câine, căci a născocit lumea, asta numai. 

ca să-şi sature răutatea, sa eternă ! Spune-mi, 

d-ta, dacă n'ar trebui să-mi strivese ochii ca, 

13
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să nu.mai văd înaintea lor cea din urmă 

cădere a pleoapelor peste frumoşi săi ochi ! 

După ce.se şterse de sudoarea care-i. bro-. 

bonase. fruntea şi tâmplele, trânti, cât. putu; 

“mâinile pe masă. Paharele răsunară. Eu ţre- 

sării, speriat. Ochii lui erau roșii şi așa de 

"căseaţi 'că păreau gata a se spinteca. Se 

sculă după scaun.. Începu. să se plimbe prin 

_odae, făcând : niște pași largi şi apăsaţi. - 

— Insfârşit, „Jomnule, zise. el cun glas 
Smmae pan rr 

"sălbatic, eram cu dânsa în' Itâlia, la Pisa... 
ro mam o pamrme e mmnaae = 

Oh ! frumoasa Italie, cu cerul el vioriu şi 

adânc, cu soarele. ei potop de lumină şi de 

viaţă, cu pământul „acoperit cu Vii cu iaso- 

„mie şi cu portocale, pământ: care te ameţeşte 

cu aburii săi de vin, cu miresmele sale de 

flori şi de fructe, — Italia. cu ziopţile. ar- 

gintii, cu năprasnicele clădiri, cu cântăreții 
m 

o
.
 

şi tragedienii săi svăpăiaţi şi nemuritori, — 

fericita Italie, arădina lumii, visul „Nordului, 
pm ma ma sa e uman -.-
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pe vasmul popoazelor - — pentru mine va rămâ- 

nea a morinântil în care mi-am închis de vecie 

| marea mea iluzie, căci era cea dintâi iluzie 

  

fericită : a unui nefericit, desgustat deodată 
  

cu laptele pe care La supt, „dela primul scu- 
2 ama aie e 

a a 

tec sărac care, l-a, înfăşat ! Nici aerul. curat 

şi viu, nici cădura potolită şi încăreată cu 

viaţă, nici frumuseţea fără de pereche a pri- 

veliştilor care zgudue şi trăese în organis-: 

“ mele stinse pofta şi rămășițele vieţeii, n'o 

întremau din acea lâncezire funebră. Ingăl- 

benise, apoi se albise solbă. In jurul obraji- 

lor i se rotunjeau ape de marmură, vineţie. 

Şi răibda liniștit, privind la mine blajin, fără 
“vorbă, fără părere de rău, fără spaimă de 

moartea care se lăţea pe nesimţite şi îi stre- 

delea cele două mari centre ale vieţii: inima, 

şi creerul. Aş fi vrut să plângă, să se răs- 

coale contra lui Dumnezeu şi a ştiinţei ome- 

neşti... Aş fi.vrut:să-mi spue ce-o doare, să
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mă blesteme, să mă urască, să întoarcă ochii 

dela mine şi să înceteze odată cu acele pri- 

viri de o blândeţe şi de o răbdare supra- 

umană... Nu-i -l auzeam .- glasul decât rare-ori, 
mr, PO ud 

şi îngâna:_ 
m 

f — iama « spus, i- -am..spus, să nu mă iubeşti 
ea. Ioa 

T dacă ştiinţa ta te-ar încredința: că' n'o să 

trăesc... Simţ o milă adâncă, răpindu-mi cele 

din urmă nopţi e odihnă, când mă gândese . 

do să te las singur pe lume... Incolo, nu ştiu, 
Ă ÎN ui Ă 

dacă mai simţ ceva... Sunt așa 'de slabă E) 

nu mai am putere de a iubi şi conştiinţă 

limpede d'a şti că iubese. | 

Nu-mi răspundeam nimic. Ii sărutam mâi- 

nile. : Gândurile mele erau un fel de ceaţii 

cari-mi obosea ereerul. 

In ziua când a născut, eu am simţit o du- 

rere monstruoasă în adâncul ritrunchilor, Am 

încremenit de. spaimă privind chinurile de 

care natura are nevoe pentru a'și descărca
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viaţa în proaspetele ci prăsile. Trei zile şi 

trei nopţi n'a deschis ochii. Răsuflarea i-era 

Slabă ; abia aburea pe o mică oglindă. Inima 

îi bătea rar, neregulat, şi câte odată îi nă- 

pustea sângele co mânie neînţeleasă ; mâi- 

nile îi trăsăreau; faţa îi se lumina şi buzele 

cereau să se deslipească una de alta. M'am 

sfătuit cu unul din cei mai mari doctori ita- 

lieni; un bătrân bun, un savant, al cărui 

- zâmbet dovedea că 'n faţa problemelor mari, 

dela care atârnă moartea sau viața, rămăsese 

“sceptic şi fatalist, ca cel mai umil ignorant. 

— Domnule, îmi zise el, după ce cercetă, 

cu deamănuntul pe blonavă, ca şi cum i-ar îi 

„tăcut o adevărată diseeţie cu ochii, iacă un 

“caz .de boală care mă face din nou să crez 

că medicina cu cât se apropie mai mult de 

o ştiinţă, pozitivă, cu cât'vrea mai mult să 

pipăe, să vază, să guste și să se închiză, în 

anatomie şi fisiologie, cu atât câștigă și
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pierde deopotrivă de mult. Nu aş "vrea ca oa- 

menii de ştiinţă să creză în basmul unui Su- - 

îlet aşezat întro hotărîtă parte a trupului, 

nici într'un suflet materie-eteriană, care tre- 

mură şi pătrunde şi circulă, deosebit de om, 

în tot lăuntrul omului ; dar aş dori să nu se 

disprețuiască cu atâta uşurinţă o stare psi- 

chologică care trebue să fie cu mult mai sub- 

| tilă, mai grea de studiat şi de înţeles. Acea- 

stă stare psihologică trebue să fie cauza, iar 

“starea fisiologică efectul.. Eu socotese că de 

'multe ori buna stare, ordinea şi vigoarea fi- 

siologică sunt zăpăcite, slăbite, de un des- 

gust sufletesc, ascuns, bolnăvicios, covârșitor, 

"Şi adesea, scăpând din lumina conştiinţei bol- . 

-navului şi din inteligenţa dispreţuitoare a 

„ savantului. Soţia d-tale, născută din părinţi 
bolnavi, de când a deschis ochii, de n'ar fi 

avut un cap predispus la gânduri, viaţa tru- 

pului nu i-ar fi fost răpită şi arsă numai de



LINIŞTE | 199 

creer. Acum, după emoragia din urmă, slaba - 

ei viaţă este-o minune a sistemului NErvOs 

Fii bărbat. Eu nu crez într'o scăpare. L-ar 

trebui nu să-i vindeci viața ci să-i. torni o 

nouă viaţă, să o naşti a doua oară. Încearcă, 

dacă vrei, transtuziunea. Un sânge curat ar 

putea face o minune. Dar un sânge ferit de 

boale, moștenit curat din mai multe gene- 

raţii, un sânge în stare de progres, în care 

viața să fie îndesată şi cu putinţă de'a ză: 

_misli viaţă acolo unde "moartea, a început. 

In oraşul nostru, ca în orice oraş vechiu şi 

cult, nu ştiu dacă vei găsi un astfel de om: 

Apoi bătrânul. doctor se uită peste ochie- .. 

lari, zbârci fruntea sa albă şi mare, mă 

strânse de obraji, iar se uită lung. la mins, 

şi 'mi. zise trist: | a | 

„_— De, nu ştiu, fireşte, dacă d-ta te hotă- 

răşti, dacă vrei, dacă crezi... dacă "ui iubeşti 

Xault, mult soţia...
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— Domnule Doctor, o iubese, o iubesc, o 
* 
„Hubese ! ! Ea a “dat iluzii de fericire unui des- 
: 

zh d / ia za ni 2 e renta ERE ei ma Razim a pa 

rr gustat, eu îi dau tot sângele meu cu o > plă- 
cere, pătimașe şi fericită ! o 
Aşa i-am răspuns şi într'o clipă mi-am 

scos haină şi vesta. După ce bătrânul m'a pi- 

“. Dăit şi mi-a frecat cât-va muşchii de la mâini, 

a plecat. să-şi aducă, instrumentele trebuin- 
_cioase la această operaţie, de care spânzura 

ca întrun fir de păr, întreaga mea fericire, 

îngânând în pragul uşii :- i 

— Bine, bine, ai un sânge care ar învia 

un cadavru putred de mai multe săptămâni... 

d Când „doctorul s'a: reîntors m'a găsit -Plân- 
PR cae je omorat 

> gând la capul ei. Dormea, amorțise... Era eu 
“putință «+ să se. mai deştepte ș Plângeam, şi 

înaintea ochilor mei toate lucrurile păreau 

întunecate. 

- Ba zâmbea întinsă şi străvezie ea o bu- 

cată de ceară,
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Ah ! şi ce plăcere sălbatică am simţit când 

doctorul mi-a deschis o vână de la cot! 

Indată ce sângele meu a început să intre 

. » 
şi să se împrăștie în corpul ei mic şi moleşit, 

buzele începură ai tresări, a se rumeni, 2 

învia. Pleoapele crăpară puţin şi ochii i se 

arătară ea două fășii albastre şi umezi, apoi 

i se deschiseră mari și încărcaţi cu lacrămi. 

In privirea ei neclintită se vedeau mirarea, - 

fîriea, dorinţa de a şti ce se petrece în ca şi 

în jurul ei. “Tu privirea ei vie, tăeată de eli- - 

piri repezi, se vedeau o nouă viaţă, un avânt 

puternic, un dor de trai nemărginit, o sen- 

saţie ciudată de căldură şi de fericire. Mâi-. 

nile i se încălziră ; chipul îi se lumină, i se 

aprinse, de voinţă şi de plăcere. Eram feri- 

cit. Şi nu nvaş fi elintit din loe pentru nimic 

în lume de spaimă ca nu cumva tubul, care 

unea cotul meu cu vinele ei, să so spargă, 

ori să se miște. O bășicuţă de aer de-ar fi pă-
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_truns în căile circulații 'mi-ar fi ucis sărina- i 

nul meu ideal care începuse a se  deştepta. 

„Dar, când voi să spue nu ştiu ce cuvânt 

de mulţumire, fața i se albi din nou, buza 

"de sus începu să-i tremure, dădu ochii peste 

cap, gura i se umezi, lacrămile începură ai 

se întinde în două şiroae pe amândoi obrajii. 

O 'convulsie epileptică. Vărsă. Doctorul! în- * 

ine operaţia. | | 

m căzut pe-o canapea. Pierdusem cunoş- 

Pi Auzeam ca prin somn paşii doctorului 

şi glasul lui. 

— Se poate... E de mirare... Ciudat... Nu se 

ştie... | 

Când a plecat m'a zguduit, şi mi- a soptit 

în ureche : : 

—-Mă întore îndată. Nu pierde nădejdea. - 

Vom. încerea cealaltă transfuziune, transfu- 

ziunea mediată. Incep să nădăjduese. 

„ Peste două ore m'am desteptat.
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" Wisasem şi nu-mi aduceam aminte nimic . 

din câtemi trecuse prin minte. Chipuri urâ- 

te, crâmpee de vorbe, zgomote, plângeri, coş- 

ciuge, bătăi de clopote, un vârtej amestecat, 

fără şir şi fără înţeles, îmi zbuciumase cree- * 

rul.. O viaţă monstruoasă de chinuri, iacă 

ce-mi fusese acea amorţire a trupului meu 

zguduit de dureri. şi desfiinţat de neodihnă 

şi- de vegheri. La urmă se făcea că plutese în 

apa Arnului. Când m'am deşteptat eram scăil- 

dat într'o sudoare rece: din tălpi până la 

creşte. E 

“Ea dormea cu faţa în sus. Nasul i se sub: 

țiase, ochii îi se afundaseră în cap, închişi în 

nişte rotocoale vinete. O clipă mi-apăru ca 

moartă... | ii 

„Durerea se preficu în. nesimţire, a 

— ti, bine, a murit, a murit, nu face ni- 

mic !.... Şi euoi muri... Toată lumea moare... 

Natura întreagă moare... Cine poate opri în
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loe jocul fatal al legilor ncîndurate din uni- 

vers ? Revolta noastră 7... 

Șam început să râz. 

Dar când am păşit pragul, cu gând de 

a'mi vedea copila, asupra căreia mărturisesc 

că-mi fusese scârbă să mi-arune privirile, am 

ameţit, m'am rezemat de zid, şi, fără să-mi 

simţ durerea, am început să plâng. 

Mam târit pânii la leagănul fetiţii, în 
odaea Walături, Şi ea dormea cu faţa, ?n sus 

şi cu mâinile pe, piept. De sigur, toată lu- 

mea adormise în dnarul durerii mele ! Şi aşa. 

de micuță, abia sosind pe lume, era de mi- 

rare cum semăna mă-sei. Aceleaşi linii deli- o 

cate şi frumoase, aceleași sprincene negre şi 

- subțiri, aceeaşi îrunte, aceeași bărbie ea un 

merișor. de ceară, acelaș chip galben, acelaş 

trup slab. Un adevărat triumi al slăbiciunii! 

O glumă crudă a naturii care dăduse la o 

parte pe cel puternie pentru a continua. pe
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cel plăpând. In această fiinţi, stoarsă de 

viaţă, vedeam bine năzuinţa haină a ci da 

stinge o spiții din omenire. Sam întors ca- 

pul cu desgust dela ceeace ar îi trebuit să 

privese cu plăcere. | 

Această fiinţă vie mirosea a două cadavre! 

Q Peste trei zile doetorul s'a notirit la a 
a aa mara 

doua transfuziune. 

Mi-ai “deschis vinelo ca şi întâiaşi dată. 

| In nesiguranța mea eram fericit, privind 

ca fermecat, la biătrânul doctor care bătea 

sângele într'un vas de sticlă pentru ai scoate 

fibrele. i 

„Eram liber. Imi luase numai sângele. Pu- 

team. să iau parte la operaţie. Şi deşi mă | 

simţeam aiurit, par'că cerul mi sar fi ri- 

dicat în sus din ţeasta capului, totuşi ere- 

deam că ajutorul meu va fi de un folos ho- 

tărîtor la izbânda încercării. 

„Ne-am apropiat de patul ei.
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Mişca. Asudase la tâmple. Cerea, să-şi des- 

chidă pleoapele grele. Incremenisem. Când 

“doctorul a început să-i pompeze sângele, din 

nou a început să învieze. .Buzele i s'au ru- - 

menit. Ochii i Sau deschis mari şi albaștri, 

-umezi şi frumoşi ca nişte ochi frumoși când 

zac d*o boală lungă. 

Oh ! să nu-i închiză că carei In ochi i 

sa grămădit toată viaţa ! - | 

Aste gânduri îmi trecură prin minte ca 

un fulger, şi îngheţai. Mâna ei rece :mă 

“apucă de mijloc, mă atrase spre dânsa, mi 

,- apropie de gura ei, mă sărută şi-mi şopti : 

— De giaba ! de giaba !... Ah! şi cum aş 

vrea să irăese,.. 

Mă sărută încă odată aşa de apăsat, că 

-pareă ar fi voit să între în buzele mele, oftă 

şi când închise ochii, de sar fi stins soarele, 

creerul meu nu sar fi înnecat într un potop
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- de noapte mai neagră şi mai înfiorătoare ! 

| Ciăzusem în genunchi. o 

Nam mai simţit decât cea din urmă zgâr- 

"cire a trupului ei şi înţepenirea cumplită 

a mâinilor care mi se împletiseră, pe după 

gât. | | 

Greutatea trupului meu moleşit mă deslipi 

„de acest cadavru scump şi mă rostogoli pe 

parchet fără cunoştinţă, - 

O săptămână întreagă mi s'a părut căi m' am 

plimbat, cam vorbit, că m'au certat, oame- - 

nii, că m'au trântit în pat, că bătrânul doc- 

tor îmi pomenea de nu ştiu ce ştiinţă... Pe 

„unde mă plimbam, ce-am vorbit, cine mă 

lungea în pat... Nu ştia nimic... Niciodată 

nu mi-am adus aminte... | 

. După o săptămână. m'am. doşteptat prins 

“de îriguri. Pe un scaun, lângă mine, sta doe- 

torul citind un jurnal. 

„_— Unde e, doctore, unde e?
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Atât am putut să-i strig. 

— Nu-mi vorbi aşa de tare, îmi răspunse el, 

apucându-mă de mână. Trebuia s'o înmor-! 

mântăm ca pe orice creștin, ca pe orice mort; 

E datoria noastră, a celor vii, să nu lăsăm 

„ca puireziciunea, cu duhoarea şi lividitatea 

ci înjositoare, să insulte trupul şi chipul - 

unei fiinţe pe care am iubit-o. Lângă un ca- 

davru un sentiment de ruşine şi de religiosi- 

tate ne coprinde pe toţi deopotrivă. Care om 

"corupt, sceptic, atheu, ar îngădui ca natura 

Bă schilodească, înaintea lai, un trup, odini- 

- oară cu voinţă, cu simţire, cu viţii şi cu vir- 

taţi, ca şi ale lui.? Care ora nu sar gândi că 

prin acea star6 de nesimţire şi de pace veş- 

nică va trece şi el ? Cine, în faţa unui cada- 

“vru diformat şi siredelit de viermi, nu şi-ar 

închipui trupul său în prada murdăriilor de 

care natura are nevoe pentru a-şi relua ma-: 

4eria, înstrăinată din sânul ei pentru o: clipă?
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La ce-ţi slujeşte ştiinţa d-tale dacă țipi ca 

un copil şi însulţi ca un sălbatie de mai 

multe zile, fără să ai conştiinţă ? E o pro- 

funditate tristă dar nobilă în care trebue să 

pătrunză un om: ca d-ta, mai ales când ştie. 

" din ce e alcătuit omul. Noi, studiind legile 

naturii omeneşti, şi: cunoscându-le, le dato- 

răm o supunere mai demnă decât a celui din 

urmă. nenorocit” care nu pricepe de ce mă- 

_nâncă, de ce doarme, de ce se naște și de ce 

moare. “ 

“Mi-am coprins faţa în mâini, — n "am în- 

ins, parcă aş îi voit să-mi es din. piele, — 

şi, năbuşit de plâns, i-am răspuns revoltat : 

- — Ah! doctore, eşti mare și drept, dâr la 

ce sunt bune cuvintele tale ? In urechi auz 

necontenit dulcele ci glas; înaintea ochilor, 

chiar. de mi i-ar scoate, văz necontenit niște 

ochi albaștri închizându-se a moarte; pe 

pielea mâinilor simţ apăsându-se urmele sla- 

. | 14 
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” nului doctor. : 

belor şi recilor ei strângeri de mână; în 
fundul“ ercerului mă arde cel din „urmă: dor N am ema aene sat nana arme: B 

al ei: „ah ! și cum aș rea să. trăese 1“ a 
A Gândește- te că ai o , copilă care îi seă- 
mănă întocmai... 

— Atât mai rău! In capul celei vii voi 
vedea totdeauna un cap de mort pentru care, 

cu bucurie, mi laş îi sdrobit pe al meu în- 
tre două pietre de moară... 

Şi coprins' de: furia de a mă “strânge de 

gât, am sărit din pat, cu părul vulvoi, şi 

“m'am repezit la fiarele ferestrelor. 

Acolo, vântul răcoritor mi-a, liniştit min- 

“tea bolnavă. | 

- Arnul, gălbui şi liniştit, alunecând fără 

vuet pe sub arcurile podurilor de piatră, - 
m'a ameţii. Pământul mi se învârtea sub 
picioare, vechile palate pisane se clătinau. 

pe tălpile lor. Sam căzut în braţele bătrâ-
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"— Cel puţin, e frumos loeașul ei de odihnă? 

Două săptămâni am stat lungit în pat, 

dormitând, aiurând, visând, „cerând apă ziua 

si noaptea, neînţelegând nimic, nesimţind ni- 

_mic, părându-mi-so că umblu, că stau, că pe- 

trec, că râz, că plâng, să sunt într'o trăsură 

mare, că mă sui în turnul plecat al Pisi, că 

“plutese pe d'asupra unei ape întinse, că mă 

ridică cineva c'o sârmă, în sus, în sus şi că 

plutesc în aer peste întreaga lume; 

"Când m'am sculat din pat eram slab şi 

galben. Lumea mi să părea o minune din 

care nu făceam parte.. 

Mă simţeam asvârlit în priipastia unei li- 

nişti fără fund. 

Mă plimbam încet prin odae. M'am oprit 

la fereastră. Pe Lungarno, trecea un regi- 

ment de bersaglieri cu muzica în frunte. Ei, - 

ca nişte jucări de plumb, şi frumosul lor 

mars, ca şi cum un copil ar fi cântat prin- -
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imun pieptene acoperit cu foaie de țigare. 

Mi-am aruncat ochii spre Baptister. Maes- 

tuosul Baptister al catedralei din Pisa, ca-o 

oală răsturnată cu fundul în sus. 

In odaea de alături ţipa un glas asculţii. 

Cine plângea acolo ? | | 

-O 'servitoai6; 0 italianeă seurtă și: groasă, 

mi-a răspuns: i 

_— Fetiţa d-voastră. 

— Fata mea? Ce fată? Ah... bine.. las-o - 

să plângă... . 

— Doriţi so vedeţi ? 

— Nu, nu doreste... 
ee, - . NI _ 

— Ce frumoasă şi ce delicată e! 

— E frumoasă? E delicată? Bine...: Nu 

face nimic... 

— Şi seamănă cu doamna, aşa de mult! 

aşa de mult! 

— Seamănă cu doamna !... Bine... Lasă să 

semene...
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"Si eram liniştit, profund. de. linistit, | De si- 

aiba “îra milă de mine. Alt cineva 

se mai încerea să plângă în mine, un om diu 

trecut, o conştiinţă adormită ori moartă, care 

trestirise ca prin minune, galvanizată de cu- 

vintele ;şi seamănă cu doamna așa de mult!“ 

M'am  însănătoșit,. dar am rămas, slab, 

galben şi liniştit. | _ 

” Into zi mam dus cu. doctorul ca să-mi 

arată TROFEE ei. “In camposanto, (cimitir 

ciim îi zicerii noi, popor nerespectuos şi scep- 

tic), i-am văzut mormântul proaspăt, nebă- 

tătorit încă, negătit cu flori, ars de soare și 

neplâns de nimeni. M'am uitat la dânsul; 

Pam măsurat cu ochii ; lam deschis în în- 

chipuirea mea şi n'am văzut pe nimeni... Un 

cosciug gol, o pernă albă de care nici un 

cap nu se rezema, un siulgiu alb care nu în- 

făşura, pe nimeni... 

Am îngenunchiat din voinţa şi priceperea
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mușchilor dela, picioare. Am plecat capul în 
jos, căci dela ea, fără nici o poruncă, jun- 
ghietura s'a frânt din cauza instinctului muş- 
cular, care apleacă capul când se îndoae ge- 

„ nunchii. Ochii mi-au umezit o clipă, căci 

glandula Jacrimală se contractă „puţin când 

plecăm capul, când apăsăm sprincenele pe. 

ochi și ridicăm în sus muşchii feţii dela Tă- 

dăcina nasului. 

7 M'am ridicat de pe mormânt : inimă, moar- 

> tă; cum venisem. 

Am luat: pe doctor, de braţ şi-am plecat 

spre_casă. In faţa unui atelisr de sculptură 

m'am oprit. Am. poruncit un monument fru- 

7005 ; am dat cât mi s'a cerut ; şi pornind 

înainte am întrebat pe bunul doctor care 

mă privea lung : 

— Nu e aşa că o să fio cel mai frumos 

mormânt î Aș vrea să ne întoarcem, să plă-
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/ tese însutit, ca, în toată Pisa, să nu fie alt 

SI monument mai frumos ! , 

„— Ştii, îmi răspunse el strângându-mă de 

braţ că eu Crez. în „trecerea _ sentimentelor 

dintrunele într'altele, întocmai cum lumina 

se poate S'schimba în : mişcare, mişcarea în 

electricitate, electricitatea, în cădură şi căl- 

dura în lumină î La d-ta durerea s a schim- 

bat într'o vanitate. sinistră şi liniştită. Fe- 

reşte- -te de linişte. Liniştea în d-ta.poate de- 

veni organică şi te poate sorbi atât de mult 

încât să nu-ţi rămâe, spre deosebire de un 

cadavru, decât puterea involuntară de â nu 

„le descompune şi libertatea fizică de a te 

mişca, a 

Aci se opri. 

Işi-luă capul în mâni. Se odihni. Aprinse 

a mu ştiu câtea ţigare. Dădu din cap. Făcu 

pe nas de câteva ori „hiî, hî“, ca de obiceiu. 

Şi începu iarăşi cu un glas înfundat şi obo- 

p
a
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sit, parcă mi-ar fi vorbit dintrun dulap în- 

chis: CE 

— M'am întors în ţară, ap am retras -la 
e Main aaetnaz] Oa     

  

_moşia ei părintească. Şi aproape trei ani de ş pi Si p "oapo Mel a 

nu s'a publicat nici o carte, nici o dare de 

seamă despre transfuziune, în nemţeşte, în 

  

franţuzeşte Şi. în n italieneşte, fără să nu le îi 

citit. i | 
[- Uram pe_toți_« dloetorii_« care_se_ocupaun_de 

AP aceastii operaţie, mai ales pe de Belina, căci 
AA 9] n , 

“după cum spun niște „arhive 'de fiziologie' 

1870, pagina 43, din 175 de cazuri a vindecat 

* bine de tot 85. Şi am o manie, care nu ma e to L_ăh O IMăne, ce _ID 
părăsit nici până azi, să_rup._ şi să i_arz_la 

  

ANN 
miezul nopţii toate volumele, ce-mi_vin din 

- O ma ma a ar aroma aa m 

străinătate, privitoare la. transfuziune.- 

N Ti blestem sângele că w'a fost în stare 

să-mi vindece idealul, : 

_ Dar copila mea se făcuse de trei arii. Era PILA, e tre 
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slabă, cu ochii albaştri, şi umezi, şi frumoşi, 

ca ai ei. Era ea, din tălpi până la creştet. 

Era ea, micuță și tristă. Era ca, de trei ani. 

Şi-ţi închipueşti oroare mai presus de răb- 

“ darea omenească, când această, fetiță îmi zi- 

cea „tată“ şi-şi împletea subţirelile ei braţe 

pe după gâtul meu, şi câud eu mi-apropiam 

buzele de fruntea ei ca So sărut, buzele în-. 

_gheţau tremurând. În frumosul şi nevinovo- * 

tul „cap al copilei cu vedeam capul uscat, şi 

mort al oi. Şi, lăsând-o repede jos, îi zicean 

fără milă: | 

_—_ Du-te de te joacă, du-te! du-te... 

Intro zi am scăpat-o din braţe. A- plâns. 
Ser 

_Am deschis: un volum, sosit de curând, în 

care era vorba. despre. un nou aparat de 

transfuziune mediată. » 

Frumuseţea naturii mi-era indiferentă. 

"Preceam prin holdele aurii, prin câmpiile în-



N întrun chip surprinzător, . 7 
4 

ai LINIȘTE 

florite, ori coboram. o vale mocirloasă,, mi- 
era deopotrivă. | 

"Un n singur_ gând : ce strică biata copilă î - 

2 o iubese eu ori nu ? Ar trebui să-i dau în 
“genunchi, toezmai i fiindcă poartă frumosul şi 

nobilul ei chip. E cu putinţă ca durerea să 
“fi făcut din: mine un câine liniştit, fără pie . 

] de iubire. şi fără pie de milă ?.. 

Oh! 'câţ m'am. silt, cât mi-am frământat: 
mintea ca să aflu dacă iubesc or nu p'acest 
copil, al meu: gal: ei, ușurel ca o umbră, 

blond şi auriu ca luceafărul, blând - -ca o 

sfântă, fraged ca un lăstar crud, şi trist ca 
un ochiu de mort care se închide! | 
„Si se uita la mine sfios, gata să plângă, 

gata să zâimbeasci, cerșindu-mi mângâerea 
mea adormită, | 
Mintea” i se desvoltase, singură dela ea, 

Bra de şase ani trecuţi, 2 E ase ani trecu
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Intro seară, după ce "umblasem toată ziua, 

m'apropiam de pridvorul caselor, obosit şi 

fără nici-un gând. Cui nu i-ar îi plăcut acea 

seară de vară, întinsă cu un zăbranie fumu-! 

riu peste toată aria nemărginită a: câmpii- 

lor ? Cine p'ar îi admirat cerul fără, pie de 

nouri, cupolă uriașe, în creştetul căreia câteva 

stele, ca niște ochi de argint, începuseră a 

clipi? Cine mar îi ascultat :cu plăcere în- 

toarcerea vitelor dela păşune cu bălăngănitul 

lor depărtat, cu strigătele îlăcăilor perdute în DE 

orăcăitul broaştelor găiligioase? Cine nu şi-ar 

„îi deschis inima toată la odihna acestei blân- 

de seri? Numai mie nu-mi erau date pacea > DU Ciu Gale pi 

  

"şi bucuria , sufletului. Abia suisem trei trep- 

| te dela pridvor când auzii glasul bun şi bol-- 

năvicios al fetiţei mele. Vorbea cu doica, par- 

că ar fi-vorbit cu o mumă. 

— Doică, mie nu mi-e bine, şi nu mă doare 

nimic...
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o — Bi, draga mamei, ai ostenit, toată ziua 

0016,. colo... Sa | 

— Ași, nu, toată ziua am dormit pe ca- 

napea... , 

— Cine ştie. Să văz fruntea. Cam arzi... 

— Doică, dar nici tata nu e bine... 

— De unde ştii ? 

— Dac ar fi bine, ar îi mai vesel... 

— Dar nu e vesel ? 

— Dacă ar fi vesel n'ar citi atât de mult... 

Cine ştie ce caută în cărţile lui cu coaste, cu i 

picioare şi cu capete de oameni tăeţi... Mie 

„mi-e frică de cărţile ui. 

— Dar nu citește, mamă, toată ziua. 
— Când mu citeşte, ce tolos, rătăceşte pre. 

tutindeni, par'că i- ar fi urâte lucrurile şi oa- 

mnenii din casă... Si 

— Ei, ce-ai vrea tu, dragă, să facă ? 

» — Eu aş vrea, aș vrea — dar să nu mă ne retrra a 

Capu — aş vrea să mă mângâe, să mă sărute
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şi să.se joace cu mine, Eu nu ştiu cum să- 
e e 

rută tata, şi ce mult aş dori să ştiu. Când 

vrea să mă sărute, odată, se întunecă şi mă 

/ scapă din braţe. Bu îl. iubese. zriult, mult, Si 

mire frică de el. Eu îl iubese, dar cl nu mă 

iubeşte... Imi vine să "i dau toate jucăriile 

şi să-i zic : îmi plae foarte mult, dar iea-le și 

iubeşte-mă... Doică, "mie mi-e cald... Şi mi-e 

sete... Şi mi-e silă... Aş vrea să mă culce... 

"A plecat spre odaea ci, oftând ca un om 

bătrân. | 

De mi-ai fi dat foc nu m'aş fi încălzit mai 

mult. Acele vorbe bune şi nevinovate, acel 

citat din fundul rărunchilor, acea melanco- 
Pina 

lie bolnavă, m au  sguduit şi m'au trezit, din Gu E. 

împletirea mea fatală. Am plâns ca un co- 
eee m air 

_pil când se pierde de mă-sa, Şi MI-ărm c eșirat 

în “în minte tot trecutul nefericit. După ce mam 
a 

odihnit pe treptele pridvorului, cu: capul îu 

mâini, cu ochii închişi şi surd la auiala în-
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tinsă a satului, m'am sculat. Am făcut doi 

„paşi,  împleticindu-mă. Simţeam întreaga — 

greutate a durerii mele, dar mă simţeam pă- 
rinte, Invinsesem acea liniște mormântală. 

Mă simţeam om. Fram sigur că-mi iubesc 

fetița. Şi ce altă fericite aş îi dorit mai 

“mult ? Mi-am şters nădușeala de pe frunte. 
— Tot am pentru cine trăi |! 

Când pusei mâna pe elanță- tresării, Când 

deschisei uşa rămăsei în prag. Plecai, umilit, 

capul în jos. De astă dată mie mi-era frică 
- de dânsa. | ! 

O iubeam. 

 AFapzopiai de pat. Se culease. A dorimise 

cu o mână sub obraz. Ti pipăii fruntea, LÂr- 

_dea ; tresărea. Era slabă, străvezie; urechile 

Tustruito ” pzâreiul + nasului îi “alea pe pe “sub 

pielea subţire ; mânuşiţele deşirate; pieptul 

îngust şi cilindric. Doctorul cerceta:şi părin- .
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tele suferea la capul acestui copil de o. îru- 

museţe vagă şi de o delicateţă plăpândă. 

„Pe o masă ardea o lumânare. Mă sculai 
  

să o dau la o parte din ochii ei. Şi când 

eram cu spatele spre dânsa am tresărit a LL 

zind-o:  ..- | 

„— Tatal tata! 

- Se deşteptase. | 

- O sărutai, până nu mai ştiui de mine, 

Ieşii afară, de ruşine. Nu-mi mai putui stă- 

pâni lacrămile. O idee îmi fulgeră ; „arde, i 

arde, se mistue înainte de a trăi! O! şi 

este acelaş obraz, acelaş cap, aceeaşi fiinţă 

care îmi moare sub. ochi de două ori“ 

„A doua zi când am văzute -o era tot. în pat. 

  

M'a privit lung, şi blând, ca şi mă-sa. Toată 

viaţa î îi năvălise în ochi, ca şi mă-sei. Privi- 

rile ei largi, mă coprindeau, mă ardeau, ca 

- şi ale mă-sei. O sărntai de multe ori. Şi ea 

“ mângâindu-mă cu mâinile slabe şi alunecoa-
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“se, mă tortură, firii să știe, cu aceste cuvinte: 

— Ah! ce bine 'mi pare! Ce bine săruţi. 

tu, ce bine săruţi tu, tată ! Ce bine îmi pare 

că sunt bolnavă ! 
e uta - 

O lăsai să doarmă. : IE 

  

leşii cu capul în jos simțind pe grumaji 

piciorul neîndurat al soartei care m'abăteu - 

la pământ. Intrai în bibliotecă. Priyii repede 

peste toţi autorii de medicini. Căzui pe uu 
Pa ie ema a mate sa , , 

seaun. Tot ce știam, vânturai prin. minte. 
Nasa . . 

Nimic. Am răsfoit un vraf de tomuri/ Nimie. . 

Contra unui rău atât de mare înghesuit ..- 

întrun piept atât de mic, cine putea să lup- 

ie? Şi-apoi nu_era,.ea, altă fiinţă care pieria 

Ci tot cealaltă : murise de anemie, murea: ŞI 
. mmm me me em mama mr mer mmm 

| de oftică, _ Un foe mare se stinsese și din e! 

mai plutea în întunericul lunii o slabă scân- 

tee. Trebuia să se stingă. - 

“Mă întorsei în odae'ca să o văz. Vream 
N +
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să încere ceva, ție chiar do mi-ar fi murit în 

mâini Da - 
Când: deschisei uşa mi se păru că se în- 

vârteşte în pat. Eram sigur că doarme. O 

privii “mult, stând în picioare, şi, fără să 

vreau, morimăii cufundat în gânduri: 

— 01! ce buze albe! Ce buze albe!: Ce. 

„obraji galbeni V. | i 

Plecai desnădăjduit. Imi, trebuia aer, aer, 
  

aer.  Apucai peste câmpi. Nu mă întorsei de- - 
  

cât cu noaptea în cap. De-a dreptul la dânsa 

m'am dus. Era. deşteaptă şi mă aştepta. O 

văzui şi mi sa părut că mă înşelau ochii. 

Atâta viaţă în ochi! Şi gura ei atât de ru- 

menă ! | aa | 

/ — Co obraji frumoşi !. Ce buze vi Ce 

(buze rumene ! 

Mă apropiai.. de dânsa ca să 0. sărut, ca - 

să-mi _vărs focul. -Oh ! cine mar putea crede 

fără a înmărmuri î Fusese deşteaptă, îmi 

15
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(e auzise spaima,. de. buzele ei albe şi, şi: le tă 

cuse cu văpsea roşie _de pe pereţi. 

f Atâta _răbdare, şi „jerttă _dumnozeeaseă, de 

NJ la un copil « de şase ani, îmi zdrobi toate pu- 
Ta m cm m pe rr per re ema Ta Tm ——— 

Mterile, | 

Căzui ca o cârpă, “langă dânsa. a 
  

Corpul îmi murise şi capul mi se părea, 

că are să sară în bucăţi de o revoltă oarbă. - 

Am plâns. ! 

„Am sărutat-o. 

| Am adormit lângă dânsa. 

Vecinul meu se opri iarăşi din vorbă, “Bra 

alb ca varul.. Oftă, Se sculă în picioare. Se 

uită pe fereastră. şi zise restit : | 

-- Ce proşti suntem! Soarele e de mul 

po cer şi noi cu lumânările apriuse |! 

In adevăr, afară era ziuă albă. Dar eu în+ 

cremenisem uitându-mă la el cum se'plimba 

de repede prin odae. Un leu. furios închis
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în zăbrele de fier. Se opri lângă mine, şi mă 

strânse de braţ. 

— Ce te uiţi la mine? Ce mai vrei î Nu 

mi-a fost destul ? Nu ţi-e de ajuns ? Fluviile 

mau eşit din albiile lor, munţii nu Sau pră- 

vălit... A murit și ea, ca și mă-sa, iacă.tot. ! | 
nm mmm 

„Mânia îi da un aer aşa de mare că mi se - 

  

-păru că se izbeşte cu capul de tavan. Tre-: 

muram vargă. După cele „din: urmă, cuvinte, 
- a - ei ce 

ca prin. minune, faţa . i £ se linişti, + ochii i i se. i 

mieșorară ș. „mă lăsă de braţ; îmi întinse DE TE A mona ca mă e mm mame n o. 

mânia prieteneşte ş şi, îmi, zise liniştit + 

— “Bartă:mă. dacă te speriai. Un moment . linii dia 

'de mânie, care trecu şi nu vă mai veni. In. 

noaptea aceasta mi-am trăit din nou _neferi- 
a n re m am 

Ore ea 

cita mea viaţă, Și de sigur că va fi cea. din 

urmă zoapte. din viaţa mea, Liniştea mă va | 
———_———— i 

înghiţi, din. nou. A avut dreptate bătrânul 

  

doctor. italian. Liniştea mea a devenit t_orga- 
——_. mea iii i e 

nică. Intre un cadavru şi mine nu sunt alte
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deosebiri decât puterea involuntară de anu 

-1mă descompune şi libertatea fizică de a mă 

mişca. Crez că, de acum n înainte, ch chiar 7 mania 

de a a citi noaptea mă va părăsi. Cea din urmă 

| C tresăziză € do viaţă s'a, stins cu această noapte 

„ea şi cum ar îi fost cel din urmă acord du- 

reros cu care.se închee şi se stinge o sim, 

fonie tristă... | 

" Când am eşit din odaea.- lui, şi-am dat de 

| soarele cald, mi s'a părut că ies dinţi'un mor- 

mânt_la. lumina. bunii_a zilei, - E 

Inşiruită de-a lungul şoselei o ceată nebu- 

 natecă de domni şi de. doamne goneau călări 

spre Rucăr. > | 

„Eram ameţit. * | 

„ Mă Plimbai pe terasa din mijlocul Vraşu- 

lui, poreclită sbilevard pardon' de mulţimea 

care se plimbă pe dânsa şi se isbeşte la fii- 

tece pas. Gândurile mi-erau împrăştiate. Pes- 
Sa



( 
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te trei zile am simţit o prietenie adâncă pon- 

tru acest nefericit doctor. | | 

Vorbea, puţin, rar, şi despre lierari neîn- 

-1 semnate. Şi am vorbea decât cu mine mine. 

Intro To Zi, pe. podul Mogoşoaei, îl văzui în- 

tins, cu mâinile d cruce pe piept şi cletănân- 

du-se între îngerii auriţi ai dricului negru, 

urmat de o mulţime de rude, desigur cu ba- 

tistele la ochi. Privirea mi se întunecă de . 

câteva lacrămi. 

Şi, de nu LVaș fi văzut cu mânele pe piept 

şi dus cu picioarele înainte, aş fi crezut că 

e viu,.că se plimbă într'o trăsură mai ciu- 

dată şi mai caraghioasă decât a unui oare- 

care prinţ, grec. 

Aş fi crezut... | 

Intre liniștea lui de altădată și linistea lui 

de mort, nici o deosebire.
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Stiipânea. odată: o împărăție mare Impă- 

ratul_Drăgoiu, _ce-i zicea şi „Ciolac-Impărăt“ 

dela un războiu en Roşu-Vodă. | | 

Roșu-Vodă. fusese umilit din moşi-striimoşi 

_de moșii şi strămoşii lui Drăgoiu,. şi, îndată 

ce ajunse la domnie, se puse po lucru, ziua, 

și .noaptea, şi strânse ordii, şi le împărţi, 

după priceperea lui ageră, în liicăiandrii de 

cincisprezece ani, în voinici de până la două- 

zeci şi cinci, Şi în oameni copţi la minte, mai _ 

"mari de douăzeci şi. cinci şi până la patru- 

zeci de ani. Porni întâiu băeţii cu prăştiile, 

după ei, ceva mai departe, voinicii cu săbii 

şi cu lănei, şi mai la urmă pe cei în vârstă 

7
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eu căruțe ferecate, cu coase și cu areane | 

aruncătoare. Aşa întră în împărăţia lui Dră- 

goiu, prefăcând în scrum satele pe unde tre- 

cca. a | 

Cum auzi Drăgoiu, răeni de trei ori şi-şi | 

amestecă părul cânepiu cu barba cârlionţată 

- şi aspră. Adună sfatul. Şi pe care cum pu- 

nea 'mâna îl scutura şi-i lăsa vânătăi. — Ai 

„auzit ? — Da. — Bine! | 
Inhăţă zaua. Mâneca stângă nu-l încăpea. 

„Pie !“ zise împăratul. „Indesă sabia, şi încă- 

lecă calul ce necheza a războiu. Curtea pa- | 
“Jatului, plină de ostași. De pretutindeni bu- 

" ciumile răsunau cărând după ele piotă' nemi- 
Iuită. Impăratul trase sabia, o învârti pe 

de-asupra capetelor, şi porunci : : „Inainte ! pe 

—A! Impiăriiteasa şi Irina... 
ai 

Atat avea, că nu-i. dase „Dumnezeu băiat, 

” Dar nu se. întoarse din drum, ci zise zobilor 

„să spuie împărătesei şi: fetei să ne “vedeni: 
N
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sănătoşi“. Şi plecă ducând după el,.la vale, 

mulţime ca frunza şi ca iarba, 'de parcă se . 

îndoia pământul sub greutatea ei. Cerul se 

posomori. „Nourii se rostogoliră cătrăniţi ca 

şi cum ar îi fost un. foc în depărtările pustii. 

Incet, încet, noaptea îi înghiţi. Un fulger, şi 

la lumina lui, se văzu oștile ca, turmele de 

oi, şi, la un geam al palatului, împărăteasa 

şi fiică-sa ştergându-şi ochii cu năframele. 

| — Siracu' împăratw', mare odină... 

— Dece n'are odină, mamă î 

_— Eh-bei ! războiu după războiu.. 

— Ah! că nu %s păcat ! 

Impărăteasa o sărută. 

— Şi-o să ţie mult, mamă ? 

— De,cum o vrea Dumnezeu. Uneori abia - 

tore o furcă de in şi sa întors împăratul. ” 

Alteori tore d'o pânză, en mâna mea, năvă- 

dese, urzese, țes, nălbesc, fac cămăși lui tat 

„tău, le cale şi le așez binișor în lacră, şi în-
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verşunarea nu -mai ostiază ; urzese de boran- 
 gie, şi țes, şi te îmbrace de sus până jos, şi : 
abia-abia se îndură Sfântul de se întoarce 
împăratul. Ah! mare e când se duce, dar mai ! 
mare e când se întoarce biruitor, de nu se 
mai ţin hartanele pe el! Cade lat, şi eu. pri- 
vighez la capul 'lui, şi-l apăr cu apărătoarea. 

“In ceasurile d'întâiu se "'neruntă. în vis, dă, 
ordin, mătură . cu mâna în fața ochilor lui, 
Şi-i scăpă năbuşit câte: un gemăt uiu-iuuu.! je 

„Apoi doarme dus, să «spargi pietre pe dânsul 
"Și nu se deşteaptă. | 

— Și pe urmă? ME Aa 
— A fost să fie viteaz cum nu se ailă doi... 
— Şi pe urmă ? 

=— Pe urmă î.. Câte : nu ştiu copiii şi nu 
trebuie să ştie,.. . 

— De ce nu trebuie să ştie 3 
— Căci unele le înveţi dela alții și altele 

le înveţi singură.
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— Singură î A! da! „zise Irina şi se 

strânse la sânul mă-sei. | n: 

“ Impărăteasa îi netezi fruntea de păr şi o 

sărută. So duseră în iatacurile lor 'de cul: 

care şi se rugară pentru sănătatea împăra- 

tului şi izbânda oştilor lui. 

A doua zi împărăteasa luă, furea şi i toarse, 

până pe sub seară, zece caere de în. Şi fata 

- îşi făcu de lueru pe lângă mă-sa. Şi cra fru- 

moasă, frumoasă de pica. Naltă, subțire, 

mlădioasă, se învârtea cu fusul împrejur. şi 

părul, ca, niște sculuri de ibrișim gălbui, îi 

' împresura „capul cu :0 lumină răvărsată 

până la mijloc ; şi ochii verzi ca smaraldul, 

cu gene răstrânte şi lucioase; şi mersul ușor, | 

_cănu auzea de călea an nu, cu nişte picio- 

ruşe în doi conduri albi cu tocuri de argint ; ; 

şi vorba ei, bună şi blândă, deseânta pe îm- 

părăteasa care-i zâmbea uneori, lăsând fusul 

să plutească şi să sbârnâie a lene..
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— Şo să torei mult, mamă, pân” să vie 
tata ? A 

— Câte strungăreţe la. spată, de două ori 
„atâtea fire, câte fire. atâtea îuse... |. 

* — Atâtea fuse aa 

— Asta, urzeala, dar bătătura ?,. Şi tat- tău 

„poate Să nu vie... 

Şi tata, „. poate să. nu vie... . 

“Irina stătu pe gânduri. Se întristă. Se în-.. 
 toarse cu spatele. Muiă deştele arătătoare în 
gură, le învârti şi zise: „vine, nu vine, vine.“ 
— Vine, mamă, ci făcui de trei ori, şi-a 

_ treia oară ! svârrrrr ! cap în cap înnemeri. | 
„Împărăteasa surâse. 

— Bătu-te-ar norocul de. fată! Să nu fi 
"făcut cu şoalda? . | 

Irina descheie dela gât un şir de mărgă- 
ritare băşicate şi: zise: „vine, nu vine. 
Impărăteasa se uită cu tot dinadinsul, Is- 

prăvise caerul. Fata :. „vine, nu vine...“ Şi 
o 
Î-
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boabele de mntirgturitaz, scăpate din deștele ei 

rumenii, alunecau în jos unele peste altele... 

Dieu. Pic... Impărăteasa, o luă: de mijloc, o 

puse pe genunchii ei şi mormăi şi ea „vine, 

nu vine“, până se isprăvi şirul. A de pe urmă 

căzu. Pic! „Nu vine 1“ Amândouă se schim- 

bară la faţă. 

— Voiu ţese pânza! 

— Şi va veni? 

— Cine ştie... | 

— 'Tu să ţeşi, eu să nălbesc,. 

— Da, de cămăşile lui să nu satingă ni- 

meni... 

— Nimeni... | | 

Nu mâncaseră toată, ziulica.. Se sculară şi: 

trecură în pridvor. Impărăteasa bătu din pal- 

me. Un rob. Porunci de masă. Robul aduse 

mâinile la piept. Din pridvor se vedea” gră- 

dina cu smochini, cu' lămâi şi portoeali, iar . 

dincolo se 'ntindea un codru de stejari, sroşi
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Şi bătrâni, stzăituţi de chiparoși închişi | 
care se subțiau la vârfuri ca nişte sulițe Ă 

| $ N uriaşe, Codrul se pierdea în depărtări îu- 
- Ş murii. La dreapta palatului aluneca o: “apă 
n. lată: şi repede, şi vuietul': ei răgușit creştea 
S dece sapropia întunericul, Apunea soarele. 

| — Ce roşie e apa! " 

— Roşie şi necăjită, : zise inpărătoasa, 

— Parear îi sânge. 

 — Când e războiu, soarele: se merantăi. 
— Şi păsările nu saud.. 

— S'a dus stăpânul lor... 

— Nici berzele nu toacă... . , 
— Nu, fata mea. Coeostâreul, ca un zo- - 

diaş, pășeşte agale şi smulge iarba, unde cal- 

că. Ce trist întinde gâtul! 

— Mănâncă, mamă | | 

„— Mănâne, maică, mănânc, — şi scăpă du- 
"micatul din gură. Muma purcarului are un
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jerpelit gun tont, dar mare împărăție de m-.. 

„ grijit. ! 

— Bârrr! Ea bătrână, EI “ciumă ! Ce-i -ar 

face lencşul ăla să se vază împărat 

— Că bine zici, fata mamei ! Dimineaţa îl 

deşteaptă porcii când le-abate de mâncare, | 

- seara îl: deşteaptă poreii când li se făce de | 

culcat. Şi bătrâna îl văicărește că „toată 

ziulica aleargă“. | 

-— Mănâncă, mamă, mănâncă ! 

— Mănâne, mamă, mănânc.. 

Şi împărăteasa .se uită la jeţul împăratu- | 

Ii, şi-l închină, şi se plecă ca şi cum ar fi. 

tost cineva. | | 

_— Bu văz ochii tatii, zise Irina. Eu văz. 

mâinile tatii... Ce Dumnezeu. ! ! Numai una. ! t | 

— Păreri, răspunse împărăteasa, . 

— Ai îsprăvit, mamă € 

—-Isprăvit. De ce? 
| ST
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r=— Păreri !. zise Irina şi se şterse de nă- 

duşeală. - 

— Ţie cald ? 

— Mi-e frig... 

„ — Să ne culecăm. 

o Să LL | 

-. "Si împărăteasa toarse iînul, urzi, puse de : 

pânză, şi fata privea, de cum scăpăta soarele, . 

cum pasările cerului se trăgeau binişor pe 

la cuiburile lor. Şi la jeţul împăratului nu 

Sau mai uitat, acoperindu-l cu un plocad 

ales și cu ciucuri de mătase. Aşa petrecură 

vremea, .una ţesând, alta depănând, mama . 

tăcâna, fata tăcând, zile lungi, nopţi. scurte, 

Amândouă... de mâine, mâine... Şi veste dela - 
- împărat nu. sosi, să ştie şi ele la un fel: de 

e laie, d6 e bălaie, 

Intr'o zi iacă vine, din contro porniseră i 

ostile, un. tânăr, întrun suflet, iuturând nă-
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i frama împăratului, Tmpiirăteasa şi fata cum 

îl văzură : —, Ce eî Ce e?“ 

— Nici rea, nici bună, rtispunse ostaşul. 

Un pahar cu apă, să-mi ud buzele. 

După ce-l sorbi dintr'o suflare, se şterse 

la gură, trecu mâneca cămășii pe la nas, 

“tuşi, înghiţi,. se scăirpină în cap fi. oîtă din 

- băerile i inimii, 

— Așaaa | 

— Spune, băiete. 

* — Spui, măria voastră, spui... 

Şi rămase înmărmurit, cu vorba pe limbă. 

— Ci spune: odată, omule, zise împărătea- | 

sa, că n'oi îi mut ! | | 

— Jacă spui... Ciolae Impărat..  -, 

— Ce Ciolae ? Care Ciolac? - 

— Dă, cum sunt ostașii, cu porecla... Ce 

zăpăcit Bint,.. - 

Impărăteasa şi Irina schimbari. feţe, feţe. 

— S'o iau pe şart. 'Trecurăm' o vale şi-un
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deal, ș'altă vale galt deal, pân'la zece, Dă-i 

0 pădure, dă-i două, dă-i nouă. Apoi un piept 

de stâncă. Suirăm ce suirăm, şi împăratul, 

Drăgoiu al nost, zise: „stai! !* şi noi stătu- 

" răm, să-i fi văzut, măria voastră, ca Arhan- 

ghelul ! Lac de apă. Şi suie, suie, până co 

„ajunse pe. creastă. Acolo întinse ochianul, şi. 

câtă, cătă, pân” se opri. Făcu cu mâna. Scoase. 

coiful. Pasă-mi-te, la ălâlalt împărat, la 

Roşu-Vodă. Dacindea erau ei. Veni și Roşu. 

Vorbiră ce vorbiră, şi bătură în palme, şi 

zornăi ferul de pe. dumnealor... , N 

— Spune,. băiete, spune! | 

— Shui... Noaptea poposirăm. Şi - cum 

“stam, ceata şi focul, se răspândi : ştirea că a 

douazi au să se bată în săbii numai împă- 

  

“raţii, să nu'se verse sânge. - Adică, "da. “Care 
a ai ae 

pe care; pân! or cădea 'de pe cai, şi de nu 

le-ar fi ceva, să "'nceapă şi pe jos, care pe 

“care, apoi de Li s'ar rupe săbiile, să se strân-



- STĂPANEA ODATĂ. . 245 

gă ?n braţe, la trântă dreaptă, şi care o pi- 

rui să-i pue ăloilalt frâptura săbii pe frunte 

şi să 'se mărturisească, învins. 

  

— Apoi? | 

— Apoi... Se revărsă de zori. Tmpăratul 

nost?, ţie-l Dumnezeu, ce să vezi 3 Se scoală 

şi 'mcalecă calul, îi pune “pinteni şi calul, 

ţâști ! sare de trej stânjeni. Şi toată oastea 

strigă : uraaa. !. Şi dincolo aude uraaa, de 

se clătinau munţii. Se *ntâlnese, se miisoară; 

"se reped, şi săbiile ca două fulgere. La, cap, 

„nimic ; la şale, nimic. Se grămădesc, se des- 

part şi varuncă, unul într'altul ca două vi- 

jelii. Sar scânteile, şi nouă, stele verzi... 

Bic 
= Odată se ridicin două picioare zoibul 

nost”, şi dă drept pe spate, apucă pe îm- 

părat sub el; și namila lui Roşu-Vodă se 

împleticeşte şi cade, cu Vodă cu'tot. Amân-..
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doi caii horcăiau în două bălți de sânge 

degru... | 

— Ah! Doamne! Oamenii... mu abil 

cele... se resti împărăteasa. - 

— Oamenii... dă... Sabia la al nost, răma- - 

se d'o şchioapă; alălalt s'alese cu: plăselile, 

2 Apoi. ? | 
»— Se rase de sub cal împăratul: nost?... 
EI Și... ă ; 

—. Se ze şi Roşu-Vodă, şi „cade mototol. 

Ii tăiase laba dela un picior... 

— E! Impăratul... 

i Dotat 

— Da... Impăratul ! 

— Impăratului Vatârna mâna stângă din 

cot, aninată doar într'o piele și sângele 

curgea gârlă... | | 

Al | 
— Că nu-l încăpuse zaua, şi ferul lovise 

„drept la ciolan. Ş'așa, şaruncă coiful cât colo 

și coiful se xostogoli ca şi cum ar îi căzut
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"cu cap cu tot, Şiii curgea năduşelile dela 

tâmple pe barbă, din barbă po trunchiu, şi. 

răsufla din greu, şi se uita, aci la mâna care 

bănănăia, aci la Roşu-Vodă care se ridicase 

în capul oaselor pân” la şezut. La urmă se 

albi la faţă și se lăsă în braţele lor mari. 

"Nu se putuse birui şi se porni harţa de amân- 

- două părţile. Şi împăratul s'a făcut bine şi 

fără o mână, şi duşmanul iar bin şi fără o 

labă. Si ostaşii, ca dracii, azi aşa, mâine așa, 

până auzi împăratul că-i zic Ciolac, şi râse, 

şi i-a rămas „Ciolae Impărat“. Şi m'a trimis 

-.să vă spui, 

Impărăteasa mai plânse, mai se , dasinină. 

— Mi se făcuse sezmri. „Vedem pe tata, în-. 

treg-întreguleţ, afar' de mâna stângă. 

— Să-l văz biruitor și îără o „mână... 

— Făr o mână... . 

— Cu capul descurcă belelile împărăției. 

— Cu capul... "
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— Nouă ne trebue mâini... 

— Nouă... | i 

— - Să toarce, să urzim, să tesem... 

— Să ţesem... 

Linia 
— Lui LE 

și modest sărat o naste rtme 
„cât putu la sân. 

Ion, purearul palatului, dormea cu faţa în 

sus, cu părul cufulit şi cn cârâe pe obraz. 

Cămaşa, zloată pe el, chimirul abia se ţinea 

întir?o curea, ismenele rupte 'n genuchi, opin- 

„cile sparte ?n talpă şi cu nojiţele învârtite 

pe picioarele goale şi jegoase. O pălărie, 

roata carului, găurită ?n fund, c'o floare de 

lipan veşted, îi sta la cap într'o' moacă Broa- 

să şi lustruită. De cu seara, cum picase, așa : 

adormise. Făcuse mușiţă la gură, şi sforăia, 

sforăia, şi porcii guiţau p'afară, mai ales o 

procletă de seroafă cu zece purcei, că soa-
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rele era de mult sus, şi Ion, „pace, nu se 

scula: | Cu 
— Mânce-l muica pe el, zise o bătrână, 

că toată ziulica munceşte. Ci ca ho! porci 

împieliţaţi ! nea ! mea! o să crăpaţi! Acu se 

- scoală păiatul maichii. , 

Şi „băiatul maichii“ sforăia dus, şi porcii 

" guiţau, şi scroafa cu zece purcei o lua de 

jos şi se suia sus, țipând de-ţi împuia ure- 

chile. 

— Ioane, Ioane. a. 

— Ce e, fă? „răspunse Ion şi se "ntoârse 

cu faţa ?n jos. 

— Ioane, Ioane, binişor copilul maichii... 

— Ce vrei, tă? | 

— Măricel, măricel !.... Cum seamănă cu ră- . , 

posatul ! E leit tat'său ! Haidi... hop... mări- | 

cel... | 

Ion, cu chiu cu vai, se ridică într'o rână,
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"orăpă un ochiu, și. se întinse de-i pârâi oa- 

sele. . | | 
— Să mai -umble statul cu porcii, că m! "am 

apetit, - Da 
e îi vâri mămăligă şi “peşte sărat 

„în traistă, i-ntinse măciuca. „Şi-i puse pălăria 

  

7 

în cap. 

> — Vezi să n'o uiţi. 

Cum apăru în curte, porcii a grămiidiră, | 
-spuindu-şi fiecare păsul: a 

_— Hâidea! N' ăți fi mâncat d'un an, juvi- 
ne, zise Ion şi plecă buimăcit de somn, - - 

Se duse, se duse, poreii înainte şi el după | 

„ei, până ajunse. la o fântână cu apă rece. 
Fagii își sehturau jirul. Porcii se puseră pe 

treabă, şi mâncau 'cu clăbuci la gură. Ion 

se tolăni la umbră fântânii, şi mbucă mă- 
. măligă şi peşte, pân” se umflă. 

_— UE! că bin6 mi-ar prinde un căuş cu 

Apă rece | “ 
3
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- 

Şi căuşul şi apa la nasul lui. _ 

" Soarele ardea: Setea-l birui. Se sculă boră- | 
bănind. Lăsă căuşul în fântână și dădu să-l 

scoaţă. Si i 

— Măăă! da greu e! 

Se opinti. : 
— Ca niciodată... . | 

Şi trase din toate puterile. Când colo, - 

aruncă pe iarbă -un peşte cu solzi de aur 

ce străluceau de-ţi lua ochii. 

— A! tu mi-ai fost? Bună ciorbă !. 

" Peştele se bătea de moarte, când în coadă, 

când în cap.. Dădu să puie mâna pe el. Mi- 

nune ! Peştele începu să vorbească. Ion se 

cruci. . 

— Ioane, nu-ţi mâneca norocul! - 

— Ce, mă? . 

„- — Toane, fie-ţi milă! 
— Iacă, mi-e. 

„ — Nuţi-e lene?
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— Ba... 

"— Ioane, iea-mă binigor şi du-mă n apa _ 

de lângă poarta palatului, că mult bine ţi-ociu. | 

prinde. , 

— Doparte, mă | 

| — Ioane, fi ce-ţi spui şi să nu spui ni- 

_mărui. | 

Bi | | 
— Şi când ăi dori ceva, gândeşte-te la 

mine. | - E 

Bine, să nu mănânce o ciorbă, dar săl 

ducă 3 Cum să-l ducă? Departe. Porei cui: 

rămân 3 Bate lupul. Nu se poate. Da, d'ar fi 

_ pe gândul lui ar fi clipa şi dusu, clipa şi. 

întorsul: | 

— Fi, drăcia dracului !- 

Se simţea uşor ca fulgul. | 

— Hai, neiculiţă, să te due, 

-Intr'o clipă ajunse. Il aruncă în apa, lată . 

şi repede. Apa se lumină ca de un foc. Ion
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“își făcu cruce, Intro elipă se întoarse. Adună * 

porcii ; îi păizi- rezimat în moacă ; îi adăpă | 

7 “şi pe înserate porni, acasă. Se simţea şi el 

om, prost nu e vorbă, “dar om. Cum sosi, îi 

băgă în cocină, puse doi drugi d'a-curmezi- 

"gul strungii, şi plecă în capul oaselor. 

In tindă. i 

— Sărutăm dreapta, mamă. 

-Mă-sa se uită lung. De unde şi până unde ? 

— Maică „1 | | 

„— Sărutăm- dreapta ! 

Nu mai semăna cu bietul tat'său. 

— "Ţi-a pus mama de mâncare. 

— Doar 'n!'o sării mănâne norocul... 

— Ai 

+ — Ce tot foale toale... 

- — 0i fi bolnav? Mai ştii? 

— De lene.. * a 

: Işi găsi de lucru. Orândui curtea. Sapa li 
“locul ei, si lopata, şi securea. Se duse în ma- :
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. gazie, Ină o piele de capră,-se descălţă, îşi 

luă măsură, trase cu cuțitul şi-şi eroi opinci. 

.— Ioane ce faci, maică ? 

"—Ce e azi ? 

-— Sâmbătă, 
„— Mâine due pureelul la palat, 
_— Maica Domnului ! a 

Şin mintea femeii: „ţine-mi-], Luminată!“: 
Adouazi pleacă cu purcelul în sac: Ajunse 

la apa lată: şi repede. 'Trecu pe o punte din. 
doi stejari aruncaţi cap în cap. de pe maluri. 
pe steiul din mijloe. Se plecă pe nişte ză- 
brele și privi în curtea palatului, așteptând 
Să vază pe cineva ca să-i deschiză, porțile. 
Se uită bine, bine. I se împăinjenis6. vede-' 
rea? Prinţesa, cu fustele ridicate în. brâu, 
cu mânicele sumese, nălbia.. O roabă scotea 
apă din fântână “şi-i turna în albia în care 
bătea, pânza de în şi-o aşeza în foi dela un 
căpătâiu la celălalt. Fata se opri să se odih- 

Pe
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nească. Ce obraji, ce păr, . ce ochi, co.picio- 

ruşe | Şi sânul... IE 

„Ei, acum să-ţi văz puterea, peşte de aur!“ 

socoti Ion, şi râse, şi se uită cam unde- 

aruncase, Apa clocoti în cereuri luminoase. 

Intoarse capul. . Prinţesa, cum bătea pânza, 

se opri, întinse mâinile şi se cutremură. 

— Maica Domnului ! zise Ion şi începu să 

facă mătănii. | | 
'— Du-mă ?i casă... : Nu mi-e bine... 

ia ai arăpoaicei, | 

“Si p'aci îu drumul lui Ion, cu purcelul în 

Bpinare . 

Impărăteasa nu ştia unăcii o capul. 

„— Ce ai? 

— — Na ştiu... 

— _ Ce te doare? 

= Şalele... 

— Să nu mai nălbeşti, puiul mamei. 

— Nu, mamă.



6 STĂPÂNEA ODATA | 

— Cum ţi-a venit? : -. 
„_— Catun fulger, d'aci pânt'aici. 
_— Să te odihneşti. - 
Impărăteasa o desbrăeă, Haina şi sărutul. 

- Închină perna. O culcă şi adormi cu mâna 

în mâna mă-sei, | 
— Niţele friguri. O să treacă. . 

_A douazi rău, a treiazi rău. Impărăteasa, 
îşi petrecu zilele : o rugăciune pentru fie-sa,- 
o rugăciune pentru împărat, Chiemă doftori, 
vraci, şi nimeni, nimic. Ce-i da lua, că era 

blândă ca, un miel. Insfârşit, săi să vie şi Bâca, 
o bahnă bătrână şi ciupită, cu ochii albi şi 

cu laleaua în gură, să-i ghicească că ce să 

tie cu Irina. E 
'Piganca, cum.0 văzu : 

— Trasă'n obraji şi grăsună, varturica bu- 
nichii ! LI | 

Scoase: &hiocul, volborosi, suflă, se. uită, şi 

scuturi dir cap.
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— Nu: se poate... 

— Ce, bătrâno, ca? întrebă iopiriteasa. 

| i — Nimic, răspunse țiganca, şi se uită ţa- 

glă la prințesă. . a 

Ceru un cuţit. T'rase pe jos ca o pânză de 

pliianjen. „Aci, dorul de tată; „aici dorul. 

de... ; aci boală... iei rea, colea bună ; colo, | 

” deochiul ; aci dragostea ; dincoace, din iele; 

şi. mai colo... d'alte alea...“ Şi punea, pe 

unde apăsa cu deștul,.un ban de aramă, de 

„argint, de aur, sare, pâne,. fier şi cărbune. 

Prinse o muscă. Ii smulse aripile și-i dete 

“ arumul drept la mijlocul semnelor. Şi spuse, * 

şi bolborosi, şi urlă pe limba ei, şi se btu 

"în piept, şi plecă fruntea la pământ, până | 

ce făcu spume la gură, şi-i curgea năduşe- . 

i „ile de pe ea. So opri. Musca o luă pe spiţa 

- dorului. Se duse până la „tată“ şi se în- 

toarse. Se îndreptă spre „boală“, dar îşi 

_.luă seama, şi o rupse - la îugă şi se duse 

17“
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drept la „alte alea... “e Aci își Spălă picioru- 
"sile de bot şi nici că mai plecă, în altă parte. 

“Țiganca, | ca și cum ar fi- „călcat pe un 
şarpe : : Pi 

— - Aoleo ! 

.— Ce e? | 

— Ce să fie. i | 
— Spune, bunico, zise împărăteasa, spune. . 
— Nimic... răspunse iganca și se uită la . 

fată, 

N 

Irina zâmbi. Impiirăiteasa. se > nfurie, 
"— Spune, cioară ! 
Țiganca călcă pe mnsiă şi-o « slei. 

. „— Nea! E 

— Să spui, dar numa dumitale, zise Bâca 
şi sterpeli o năframă, o biei'a sân, făcând 

| | că se scarpină. 

“mâcu, Măria ta.“ — „Ba, în prag.“ — „Ba, 
în ceardac.* — „Ba, în capul scării.“ — Ba, 
la : poartă: St ” După e ce deschiso poarta, so
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Ip 

plecă la urechea împărătesei şi-i şopti cova. 

Țiganca se făcu: nevăzută. Impărăteasa în- . 

lemni, 

Se duse sus. Irina îi petrecu mâinile pe 

dupe gât. 

— - Ce am, mamă ? 

— Nimie ! răspunse împărăteasa! şi se 'n- 

tmnecă. 

“Fata slăbise şi se îngroşa. Împărăteasa, 

eu ochii Toșii,. nu pricepea „de unde “ 

— Ce am, mamă? 

— Nimie! 

In vremea aceea umbla vorba că Ciolae,: 

„„— asta, să zic, Drăgoiu, — ar mai fi având | 

puțin de lucru cu Roşu-Vodă. 

Impărăteasa, de colo până colo bombinia. 

— Mai târziu, Doamne, mai târziu! 
si, pân' să măture Drăgoiu pe Roșu, Irina 

născu un cocon cu părul de aur. 
n me aeaietne ape e cama mata mama 

7 

Fata plângea să se răpuie, mama plângea 

N, HĂ
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şi îngrijea copilul. Copilul creştea î în iatacul 
lui, şi nimeni nu ştia ce se petrecuse, afară 

de un doftor: bătrân, alb colilie, şi credin- 
„cios curţii. Ce-o să zică e]? "-Dar, ce-o să . 
facă Aşa rușine 3 Cin' să crează : : „copil 
fără tată 3 Ca ele ştiau bine că e îăr' de. 
tată, Ele ? Bine, Dar, el? Şi era frumos - 
coconul, un se repezea cu bueile „umflate 
la sânul mă-sei, şi sugea, sugea, ca un. șarpe, 
apoi se uita în ochii ei parc'ar 'voi să zică : 
„de ce plângi, mamă se 

„— Destul, fata mamei, I-a vezi, să nu dai 
“copilului. țâţă înfierbântată ! 

Irina se spălă cu apă rece, se răcori,. și, . 
| luându-și inima în dinţi: 

-— Ce-o fi să fie! | 
Broasca crescu, c'apropia un an, şi era ca 

de doi; ; Şi vorbea vorbă îndesată, că Irapă- 
răteasa - şi iata ascultau la toate secăturile
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lui, gi-i făceau toate voile, afară de una: nu 

trecea pragul odăii unde se născuse. 

“Implinse un an. şi “jumătate între S-tele 

Mării. | 
Şi se. porni cărăuş după cărăuş, care cu 

| piciorul retezat, care cu capul cât baniţa, şi 

aducea ştiri că vine împăratul biruitor. 

Şi iaca şi Impăratul. Şi muzieanţii. ziceau, 

din bnciume aduse la vârf, şi.din gură, 'ce 

- apucaseră din bătrâni. Alaiul ţinea cât bătea 

ochiul.. Impăratul intră în curtea palatului 

p'un cal bălţat şi şchiop. Cum văzu pe îm- 

părăteasă în capul scării, dete pinteni calu- 

lai, şi calul, şontâc, şontâc, făcu pe împărat 

de ruşine. | 

— Nea, nea, pui de zmcu ! _ 

„Deseăilecă şi se duse drept la împărăteasă, 

0 sărută, o coprinse cu dreapta, iar cu cio- 

Iaca o mângâia ca şi cum ar fi fost având 

un pămătuf. Şi plângi împărăteasa, și plângi.
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„ — De ce plângi, buna meă î 
— Nam de ce? . , , 
Ba avea, cum de nu. : Împăratul erezu.,. 

Şi-şi trase ciunga de pe obrajii ei. 
"— Dar fata, lumina ochilor mei, unde et 
— Irina, măria ta, d'ale fetei... cam bol- 

navă... dar n'are nimic... doarme... 
o — Da, sa făcut „măricică de „când n'am 
văzut-o, 

Si întorcându-se către îlăcăi. 
— Voiniei, pe veselie 1. ! | 
Ş'odată : „ura ! să tntiaseii Oiolae-Impy- 

rat!* Că geamurile palatului răsunară, şi eee 

unele „Se Sparseră, 

  

__ Se porunei să se scoaţă. „buţile, să se _aprinză 
focurile, să se puie berbecii ?n cârlige și _ boii. | Dame aan ae me n pie aaa ame a mama 
în pari cu piele cu tot, Trei zile şi trei nopți. 
ânrară petrecerile ; şi cheful, Tr
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dica cornul de bou cu vin roşu, întreba; „ce . 

_e cu fata lui e ŞI împărăteasa, răspundea : | 

— D'ale fetei... cam bolnavă... r'are ni- 

Mic... a | | 

— Imi lipseşte ca mâna:stângă ! 
„Şi împăratul se întuneca.  Sufla. des. 

„lmmm! Da? bine!“ Impărăteasa - se 

făcea mică dupe pulpana lui, i 

A patra zi, să vază fata! Se plimba în 

sala tronului, mai ostenit de chef ca de răz- 

boiu. Ş'o închipuia mică, când se lungea pe 

3os, şi ca încăleca pe grumaji, şi-l apuca de 

mustăţi. In fundul urechilor îi suna di, ca- 

lule 1“ Şi râdea, beat şi de bucuria. tatălui, 
„care n'are pe lume decât una, fată, fie, dar 

an singur copil. 

“Uşa se deschise, Impiizatul tresări. Nu era 

ea, ci. bătrânul doftor, ca un câine care ar 

ti tăcut vre-un rău,
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"'— Bine ai venit, doftore ! Da, ce te-ai fă- 
"cut nevăzut? | 

— Cu bătrâneţele, măria ta. 
— Dar Irina mea, vine ?: 

— Nu. i | - 
Să fi jurat că-și dase sufletul. Alb ca va- 

— A 1... De ce... ?: A murit 3. “Mai iute ! 
Şi împăratul puse mâna la coapsăi, - 

— Prinţesa are... un copil... PI 
Pân' să sfârșească, se sfârşi cu el. I] izbi 

. . —— cu sabia drept în cap şi-l desfăeu drept în 

"două. Impăratul bolborosi, se muiă dela ge- 
E nuchi, şi căzu: pe lespezile roşii de sânga, 

Un cimpoiu în fundul grădinii. „ apoi 
una pe „Ş'apoi două !* Un pâle de robi, se- _ 

"toși de petrecere, zobiau pământul. 

Impăratul se deșteptă în odaia lui de cul- 
care, înconjurat de sfetnicii credincioși, Făcu | 

"cu mâna unuia, celorlalţi să iasă afară. Şopti
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ce 'şopti cu el. „Afară, 1“. Si boierul ieşea 

danderatele încovoiat de mijloc. Așa, cu 

"toţi. Chemă pe împărăteasă. Biata femeie: 

crezu că s'a isprăvit cu ea. Un fior rece, şi . 

nu mai simţi nimic. “ | 

— Ei? întrebă împăratul... . Cu eine î. 

— Jur! Din senin, măria ta! 

Şi se mototoli la picioarele lui. Impăratul 

„0 ridică ca pe un mort. O privi de sus până 
jos, | 

— Ochii ştia au văzut, gura asta mă 

minte. Da 
Şo. apăsă-pe ochi ca şi cum ar fi voit să:i 

scoaţă, şo întinse de gură, ca şi cum ar îi 

voit s'o rupă. | o | | 

— Ba mea î... Cu tine seamănă !... Toţi 

mă mint în împărăţia mea |... Dar, voia . 

"afla! si 

Şi-i făcu cu deştul spre ușă. 

— Ieşi !
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Ieşi. 

Impăratul porunci să-i aducă pe Bâca ţi- 
Banca. Cum o văzu, se preiăcu că e vesel. - 

— Bine ai venit, Bâco ! - | 
— Bine să dea: Dumnezeu, măria, ta. 
— Şezi. 

— Iaca Şez... 

— Vrei tu să fii bogată ? 
—Bu? | i 
= : Vrei tu să ai _caleașcă cu cai: si să. fii 

'cucoană mare? 

— Păi... ţiganeă... 

-— Ei şi? . Vrei 
— Să-mi zică mie, cucoana tiganca 7. 

_ — - Aga, | « 
— Vreau, de vrea măria ta. 
= Ei bine, « să-mi i hicoşti,, primea cu 

“cine 2 
“ 

— Păi asta e uşor. Să dai la baba un me. 
zisor de aur, şi să-l descânte ea cum ştie. Pe ame Se re dna ee mai ae pm aaa ame me: 

e
 

e
 

a 
r
m
 

e
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urmă să-l dai copilului să se joace, şi pe cine 

o izbi cu mărul să ştii că ăla-e. i Ă 

Se ridicase un tron în mijlocul curţii. Avea 

să treacă pe sub ochii împăratului toţi îă- 

căii dela o poştă împrejur. Şi nimeni nu 

ştia de ce. Scoase pe copil afară. Impăratul - 

se cutremură când îi puse merişorul de aur 

în mână. Copilul se uită la măr, se uită la 

Impărat... Drăguţul !. Nu mai văzuse lumea. 

Nu îndrăznea să meargă. Apuca pe împărat 

de mână.. | 

— Nene, asta ce e? Şi asta ce e? 

— Păcat ! zise împăratul printre dinţi. Ab! 

căţea ! 

Se sui pe tron mai tăcut şi mai negru ca 

noaptea. Şi-i trecură pe dinainte feciorii de 

boieri mari muiaţi în fir şi cei „de boeraşi. 

muiaţi în argint. Si pace! Copilul se juca, 

săltând pe umeri palele de aur. Impăratul 

nu-l slăbea din ochi. Porni şi gloata opin-
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- carilor cu suemane,. Pace ! 'Toemai:la armă, 
iacă și Ton purearul. Copilul, cum îl văza, 

mima a, Svîrzr !_cu cu mărul şi-l -] izbi di drept t între > umeri. - 
"Şi râzi, şi râzi. 

Cum se poate! i 
e Ce să se poată ? Oamenii se aitau - unii la 
alţii, Impăratul se repezi. pe trepte. „Să-l 
lege pe Ion și să-l arunce Ince în _temniţăie, Se. 

  

sparse adunarea, Boierii, qi ducându-se. pe la 
casele lor, vorbeau minunaţi, că ce să fie. 
— Poate... 

— Mai ştii ș,., | 

— Ar fi păcaţ,. 
Şi se uitară îndărăt. 

„Împăratul luă securea, şi. intră în coâra. | 
O bocăineali, când mai tare, când mai în: 

"cet, după cum bătea vântul. Impăzatal se în- 
" “toarse la miezul nopții, ca o momie ; descuie 
ușa palatului și se făcu nevăzut. Aşa ținu 
trei săptămâni, până ce, „ntpo zi, pe înse- 

*
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rate, îl văzură curtenii şi robii cu un car'cu 

patru boi, şi în car o butie lătăreaţă, aproape 

încheiată, că-i lipsea doar trei doage. Mâna 

de foc, şi slab, de i-ai fi numărat coastele. 

Opri în dreptul gârliciului.  Dejugă boii. 

Miercan scoase limba, o băgă şi pe o nară şi 

pe alta, pului şi se aşeză pe partea. dreaptă 

'rumegând. Impăratul trânti uşa după el. 

Nici o vorbă, că pe cine întâlnea, împietrea 

locului. Adouazi, să vie Mitropolitul: 

-— Părinte să grijeşti fata, Cam s'o mărit: 

şi întâiu să mi-o spovedeşti bine. Auzitu- 

m'ai î 

Şi rânji, . . 

Îi se uita pe sub sprincene la 

împărat, “sşi. de smintirea minţii... “ Mi- 

tropolitul mișca buzele. Impăratul ciocăni 

cu maiul'de leii scurt şi'. gros, împănă bu- 

tia şi pregăti tot ce-i trebuia, săripeli și 

odgoane.:
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Mitropolitul, binişor pe lângă el; cu la- 
„erămile în ochi. 

: 
_— Măria ta... | | - 
_— A. mărturisit î N 
— Da, măria ta... 

—Comi 
| 

— Cam Va făcut cu măria ta, au cu mine, 
uitatul de Dumnezeu, aşa l-a făcut şi cu pur- 
carul. 

| | im O Piei, părinte! - 
Impăratul zise să-i pue 'beteală Irinei, să-i 

acopere faţa cu năframa şi s*o „aducă, pe ea, 
"pe copilul ei şi Ion purearul, Fata Păşi cu 
mândrie. Nu se rugă şi.nu plânse,. Tinea co- 
pilul de mână. Purcarul tremura vargă. Pe 
împărăteasă o duceau de subțiori două, roa- 
be. La urmă, bătrâna, muma lui Ion, cu vi-" ţioanele despletite, în brațe cu o mămălig: 
din care ieşea fumul, înfășurată într'un gter- 

- gar,



STĂPÂNEA 'ODATĂ m" 

— Ticere ! | 

Nu, nu mai era de iertat. — - Făeu semn 

cu deştul. Niei-o vorbă. Intâi intră prinţesa 

„cu copilul, la urmă purcarul.. Impăratul 

aruncă în butie o' ploscă cu apă şi două şi- 

ruri de smochine. Bătrâna cu legătura, 

" — Ţine, maică, să mănânei sănătoșel, îna- 

inte ca să mori! - ai! 

| Şi începu să ţipe. “ Arapii o înhăţară.. Im- . 

păratul potrivi cu mâna lui cele trei doage, | 

una cu vrană. ]zbi. cu maiul. IÎncheie butia - 

şi *i dete drumul pe apă. 

— Du- te, Irina mea; din apă în apă, până „din apă in apă, pănă 

„în smârcurile: mării !, 

Batia se răsuci de câteva ori, orineă în 

ochiuri, şi o luă apa umilată şi lină, şi o 

“duse ca pe o luntre la vale. Impăratul privi 

până o pierdu. din ochi. Împărăteasa leşina- | 

se. O luară pe sus. Impăratul sui scările, 

dădu uşa de perete, trecu în iatacul neve-
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Ă sti-si, deschise altă ușă şi întră în odaia în 
"care crescuse fata lui. Şezu pe pat.  Trase 
un sipet, Jucăriile ei, păpuşa ei, furca ei 
micuță şi încondeiată, pe care i-o dăruise 

„când împlinise patru ani ; şi sabia, și scutul “ 
împodobit, şi coiful săhaţ cu un leu în 
frunte, * dăruite tot de el când împlinise 
şapte ani, şi nu mai voia să fie fată, Simţi 
că'nu mai vede. . " ! 
_ Se scutură, se sculă şi plecă. e 

— Femeie ! „ Ruşine ! | E 
In fundul buţii Irina plânge ș şi-şi strânge N 

“copilul la sân. - 

— De ce plângi, mamă ? . 
— De nimie... - a] 

. Ion, din ălălalt capăt, | | 
— Da, ce făcni “eu, neiculiță 3 
— Ce e asta, mamă. 

E — Luntre, sufletul mamii... 
— Şi un'ne ducem, mamă ?
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— Hei ! departe... undeva... . 

— E frumos, mamă î 

— Frumos, frumuseţea mamii... 

— Da, ce făcui eu neiculiţă! 

— Pe un'ne ducem noi, mamă ? 
a a e e m a mm e mea mea 

— Pe apă Mamă... 

4 

— Şi pe urmă ? 

— Iar pe apă... | | a 

"— Iar? Şi pe urmă î " 

— Până dăm în mare... 

— Şi marea ce e, mamă ? 

— Tot apă, odorul maichii. 

— Tot? ” 

— Da, « ce făcui eu, mliiouliţă ? _ 
Ne rai ma m a a 

  

— Până la Dumnezeu, maică... 

— De ce plângi, mamă ? 

— Aşa îmi vine, de mă uit la tine şi te 

văd frumos şi cuminte... 

— Uită-te şi la ăla... Cine e ăla mamă ? 

- 18
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— Un rob, să ne slujească, maică... 
. — Cine ni la dat, mamă î. 

— Impăratul... 

— Impăratul ? | 
— Ce făcuși, Ioane, ce îăcuşi î Că porcii 

- 

porci, scroaiele scroafe, că biata mama ştie... 
la jir... la fântână... ş'acasă.., Ă 

Iși făeu Ion socoteala singur şi trase cu 

ochiul pe îuriș la prinţesă şi la coconul cu 

părul de aur. Cârlionţii lui luminau mai tare 

ca lumina ce striăbătea prin vrană, 

— Că poate la NOr0€... cine știe î... poate... 

Irina trase cu urechea. 

_— Se prea poate... şi de ce nu? 

Se rupse ghiaţa. Ce strica bietul purear î 
— Ce să se poată, Ioane ? Intrebă prinţesa. 
— Iacă, măria ta, o minune... 
.—0 minune ? care î . | 
— Să zic, să mergem tot aşa. Asta să ţie 

-preţ de trei zile şi trei nopţi, gavem să în- 
N
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trăm la o cotitură, şi de vale lesele pescari- | 

lor şi pe dreapta şi pe stânga apei. Şi cum. 

ne-o fi norul. Avem? Bine.: Nut Ne-am 

duuus... | | & | 

EU Prințesei îi tâcâi inima. | 

— Ioane, treci,mai colea. . 

— Iaca trec, măria ta. 

—, Ioane... 

— Măria ta. | 

— Joane; să ţii socoteală de zile şi nopţi 

după zarea ce licăreşte prin vrană... 

_— Să ţiu, măria ta... 

— ŞI la cotitură să ţipi cât ăi putea... 

— Cat oiu putea măria ta, - 

„— Să împarţi. mămăliga. în. trei şi să mt 

- nâneci câte-o parte în fiece zi. Ai auzit? 

— Auzit, măria ta. ii 

- — Sieuamsă împart. smochinele în nouă 

părți. Două copilului şi una mie. D'oiu le-
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şina să-i spui că dorm, doi muri, Să-i spui - 
Cam adormit. i | 
— Ce să spuie mamă E 
— 0 vorbă, maică... 
Impărţiră merindele. Prințesei îi venea . 

zece smochine pe zi.- Mânecară. Bitu, Irina şi * 
copilul. Tntinse plosca şi lui Ion. Ion abia o 
atinse cu buzele ş'o şterse cu mâneca la gură. 
Copilul adormi. Intr'un târziu somnul în- 
vinse pe Irina. Plecă capul p "o mână, Se lipi 
de copilul ei şi adormi. 

Adouazi copilul se deşteptă. Abia crăpase 
“ochii. 

— Mi-e foame, mamă ! 

Irina se uită la şirurile de smochine, Scă- 
zuseră. Se hotări ca ea să nu mai mănânce. 
Copilul: ronţăia smochină, după smochină. 
Muma, îşi“ udă gura cu nițică apă. - 
— Nu mănânei, mamă? 

— Nu mi-e foame, maică.
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Ton i-întinse bucăţica lui de mămăligă. 
— Nu, Ioane, tu să fii în puteri. 

Şi se sfârşi dela inimă. Se lungi binişor. 
— 'Țice somn ? i 

— Da, mi-e somn, puiul mamii... 

“ Atreiazi cu greu deschise ochii şi iar îi 

închise. Copilul flămând, îmbuca într'unu. 

Mai rămisese câteva smochine. 

— Ioane, mama ce face ? 

— Doarme, dar. n'a adorrhit... 

Ion înghiţi în: sec. Apa era mai repede, 

$ apropiau. Simtia Ton cotitura după cum se 

“ ducea butia în sus şi m jos. Şi strigă cât îl 

Ină Sura. | | 

— Măi vescari, măi, prindeţi butia că ne 

rămân doagele ! 

Irina dădu să se scoale şi nu putu. ..Co- 

- pilul o luă de gât cu amândouă mânuţile. 

— Mamă, mi-e foame !. 

-— Ta! .. şopti Ion.
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De pe maluri auzi ; — „Puneţi mâna pe 
ea !* — „Aţineţi, mă.“ — - „Na, 'ne:a scăpat !* 
Irina leșină, “Copilul plângea. 
— Ce face mama, Ioane î 
— Doarme, neică... şi eu am să dorm... şi 

- tu ai să dormi... “ 
Butia plutea a lin și se ducea pe firul „apei. 

Cos se scărpină în cap. E 
„— Ei, ce te faci, Ioana? Ce făcuşi neicu- 
liţă ? Ce rău făcui eu pe lume ?: Ba, un bine, 
da. | a 

Ş'odată se lumină ca ziua. 
— Dar asta, ce fu? Heece ! Ia să mă gân- 

desc eu neiculiță | 

„Și se gândi la peştele de aur. Ba să-i dea 
vin, ba mâncare, ba cuțite, ba câte alea toate, 
Ş'odată, ciocnituri do pahare, de farfurii, de 
solnițe, și două damigene pline, rase, şi peşte | 
fript, şi peşte prăjit. Se puse masa. 
— Eeece ! păi stăi verişcano !
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, Puse mâna pe mânele prinţesei. Mânele - 

calde. Preac'o pe mâini şi pe tâmple cu vin 

negru, pân'o trezi. Prinţesa se şterse la ochi, 

.— Ioane, eu sunt, mă? | 

— Da, măria ta. _ 

— Ioane, tu eşti, măi i . 

— Cum să nu, măria, ta, eu Ion, porearul, | 

feciorul mamii 'din sat. 

— Fi, cum, Ioane? 7 N 

— O taină, măria ta- Să mâner, şi-ţi spui 

de unde. 
| 

Mâncară bine ha, şi Ion spuse toată isto- 

ria cu peştele de aur. Prinţesa se- cruci. se 

gândi, se rad 30? nroşi până n vâriul 

urechilor. . | 

2 Moară încă un pahar, şi să-mi răs- 

punzi la ce te-oiu întreba. | 

— Cum să nu, măria ta. 

— Mi, Ioane, şi când aduseși pureelul, eu' 

na nălbiara pânzele î
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— Ba nălbiai, măria, ta. 

— Biiine. Şi, tu, ce făceai ? 
— Mă uitam, măria ta, 

— Ei, unde? 

— Iacă, așa... 

— Bi, cum, aşa ? 

— Tacă, în cotrovaşilea, ca omul... 
— Mă, tu te uitai la mine., 
— Apoi dă, măria ta, tot sii mă fi uitat 

ca de când vensiem şi pân” am tulito... 
— Şi la ce te gândeai? 
— Dă. | 
Si plecă ochii în jos. Irina ca un bujor. 
— Mă, Ioane, tu te gândeai la mine... 
— Dă... 

— Şi la peştele de aur... 

— Dă. 

— Și 

— Ştiu cu? 

— Dacă e așa, de ce nu te-ai gândi tu să 
te facă un prinţ leit ?
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N 
Ion întoarse: capul. Se rugă c6 se rugă, şi , 

simţi î în toată fiinţa lui o prefacere. Din cap: — 
până "m picioare fu altul, în. zale.şi. fireturi, , 

la mijloc un cordon poleit; şi coiful îi. stră- 

lucia de te vedeai în el. Copilul îl privi ui-: 

mit și zise: 

— A! Impăratul Ion! . 

Şi se duse în braţele lui, 

„— Ei, Ioane, îi zise prinţesă, cât o să plu- 
tim ? Nu ne-a fost destul 2. _ i 

Ion se plecă frumușel înaintea cei, îi să- 

rută, mâna, şi-şi eroi planul care se :izbândi 

întoemai. Butia se lisă la mal, plesniră cer-- 

curile, Si se pomeniră la. un luminiș - cu iar- 

bă, cu flori; cu an palat de marmură cu roa- 

be şi robi de toate felurile, negri şi buzaţi, 

albi şi rumeni, de-ţi era mai mare dragul să. 

| „te uiţi la ei. Şi toţi se plecară” la pământ. 

— Lung drum făcurăm, băieți. 

— Lung, măria ta. 

— Să ne odihniin ! 

N 
|
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— La poruncă, măria ta. 

“Irina. luă de braţ pe Ion care Toși para 

* îocului.: Ajungând la ietacurile lor, prinţesa 

îi zise: | _ 

tăi, măria ta, să faci acum, când a veni 

“împăratul, să se întâmple ce-oiu gândi eu. 
Ah! tată, am să ţi-o coc eul ” 

_— Ori ce-i pofti. 

| Nu trecu mult şi împăratul Drăgoi auzi 

că de vale, la o depărtare de patru zile, un 

nebun i-a turburat împărăția, a ridicat pa- 

late şi a pus stăpânire în silă şi fără şti- 

ea lui. - Repezi într'acolo o ceată de cerce- 
i taşi, care dădură o raită şi-l vesti că aşa e 

după cum auzise el. Impăratul se cătrăni şi 

se puse: în frunte a o'sută de călăreţi, os- - 
“taşi aleşi, unul şi unul. In două zile şi du 

mătate n'avură ce face, că goneau “ea călu- 

garii la nuntă. Zăriră palatul de marmură. 
— Săi mi-i legaţi cot la cot, şi.cucoana lui. - 

să-ne slujească nouă la masă. -*, |
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Mai trecu puţin şi.văzură o femeie, pun 

cal iute ca o săgeată, alergând împotriva lor 

c'o rochie de borangie, eu coiful tras pe ochi 

şi pe sub coif părul curgea ca nişte sculuri 

de ibrişim gălbui. Şi sabia, învârtind'o pe 

! d'asupra capului, scăpăra fulgere-fulgere.. 

— Ah! iepuri fricoși! strigă femeea. 
„Abia scăpă vorba, - şi caii lor speriaţi o 

“tuliră la fugă de unde veniseră. In zadar că- 

lăreţii trăgeau de frâie, în zadar împăratul 

„se pleca pe coama calului şi se da pe spate 

opintindu-se din toate puterile, că se duceau . 

întrun nour de praf, şi nu se opriră decât 

noaptea când se ridica luna cu coarnele de 

argint în Jos. “Impăratul era, ca pământul şi 

sufla îndesat.de mânie. Poposiră. Adouazi 

împăratul se aruncă, “pe cal, şi toţi după el. 

Răsunau pădurile de tropotul viforos. Iar 

„zăriră palatul de marmoră. Şi femeia iar'le 

ieşi înainte. Caii nn se mai speriară. * - 

— Ah! acuma... ! Năvală, flăcăi!
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- Ca grindina căzură asupra, ei. Armele zăn- 

găniră. 

— Daţi, măi! 

Mulţi. răbufniră ca nişte bugteni răsturnaţi. 

— Daţi, măi! | | | 
Riicai împăratul Şi se repezi. Calul alune- 

"că şi rostogoli pe călăreț, Cei cari rămaseră 

în sea strânseră rândurile şi năvăliră chiu- 

ind, de clocotiră valea și. zăvoaiele. Care 
cum se apropia se scutura ' 'din scări şi se 
ducea de trei ori peste cap. Până să se ridice, 

două, roate de arecaşi, negri ca abanosul, pi- 

caţi ca din: genune, îi legară cobză şi-i du- 

seră ca niște măgari, unii după, alţii, Şi mer- 

geau cu capetele în jos, umiliţi de ruşine. 

In mijlocul curţii, şi în faţa lumii, îi rân- . 
“Sani pe trei şiruri, să le taie capul. - 

— Eu am murit de mult ! zise. împăratul. 

- Treizeci de gealaţi 'cu securile: în mâini 
înaintară.
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— Ridică-ţi coiful, mai zise împăratul, să 

văz, cine m'a “învins 3 

— Da? răspunse. femeia, şi-şi dete coiful 

peste cap. Priveşte bine... “ | 

Impăratul căzu cu îruntea în ţărână. . Irina 
n... Pa i 

“îl ridică, cu Ta mâinile ei, şi "plânseră, plânseră, 

amestecându-şi lacrămile. Apoi îi.spuse tot, 

şi se puseră p'un chef, de se duse vestea în. 

patru părți ale lumii. | | 

Pe_Ion îl aseză, peste jumiitate din împă- 

„răţie, , 

/ Iar împărăteasa, muma Irinii, umbla toatii 

€ ziulica cu copilaşul de mână. 

— SFÂRŞIT — 
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